
িবভাগ: রাজশাহী জলা: িসরাজগ উপেজলা/থানা: চৗহািল

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

১ 01880000010 মাঃ আ  দাউদ দােরাগ আলী ামািনক 999 চৗহালী কেলজ লাল ি বাতা (312050093), বসামিরক গেজট 
(2558)

২ 01880000012 গাজী মাঃ আ াস আলী জত আলী বপারী খাষকাউিলয়া চৗহালী কেলজ লাল ি বাতা (312050142)
৩ 01880000014 মাঃ হলাল উ ীন ব াল উি ন দঃ খাষকাউিলয়া চৗহালী কেলজ লাল ি বাতা (312050046), বসামিরক গেজট 

(2534)
৪ 01880000015 মাঃ ল ইসলাম মাঃ খী মা া চর নাকািলয়া িমর য়া লাল ি বাতা (312050056), বসামিরক গেজট 

(2501)
৫ 01880000016 মাঃ আজাহার আলী মাঃ ভালা সখ িদঘলকাি লচর লাল ি বাতা (312050097)
৬ 01880000017 মাঃ আ াছ আলী মাঃ তােয়জ উি ন িবনা ই িমর য়া লাল ি বাতা (312050146), বসামিরক গেজট 

(2577)
৭ 01880000018 গাজী আ ল ছা ার খিলফা আ ল জিলল খিলফা বিতল বিতল হাটেখালা লাল ি বাতা (312050041), বসামিরক গেজট 

(2421)
৮ 01880000019 মাঃ আ ল লিতফ মাঃ আজমত উ াহ খাষকাউিলয়া দঃ 

জাতপাড়া
চৗহালী কেলজ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (36337), লাল 

ি বাতা (312050050), বসামিরক গেজট 
(2429)

৯ 01880000020 আশরাফ উি ন আহেমদ নওয়াব আলী বপারী উঃ খাষকাউিলয়া খাসকাউিলয়া ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (36336), লাল 
ি বাতা (312050055)

১০ 01880000021 মাঃ িসরা ল ইসলাম হােতম আলী দঃ খাষকাউিলয়া চৗহালী কেলজ লাল ি বাতা (312050043), বসামিরক গেজট 
(2498)

১১ 01880000022 মাঃ খশ  িময়া মাঃ মিহউি ন সরকার খাশ িরয়া দঃ 
পাড়া

চৗহালী কেলজ লাল ি বাতা (312050019), বসামিরক গেজট 
(2425)

১২ 01880000023 মাঃ খিল র রহমান মাঃ কিলম উি ন পাথরাইল দ কাি লাল ি বাতা (312050009), বসামিরক গেজট 
(2537)

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা
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১৩ 01880000024 মাঃ আঃ মা ান িময়া মাঃ হর জ আলী খাষকাউিলয়া চৗহালী কেলজ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (36332), লাল 
ি বাতা (312050069), বসামিরক গেজট 

(2439)
১৪ 01880000025 মাঃ ল আিমন সখ মাঃ জয়নাল আেবিদন সখ বিতল বিতল হাটেখালা লাল ি বাতা (312050034), বসামিরক গেজট 

(2453)
১৫ 01880000026 মাঃ িজ াহ িশকদার রা াক িশকদার রকী চৗহালী কেলজ লাল ি বাতা (312050010), বসামিরক গেজট 

(2532)
১৬ 01880000027 মাঃ আ র রিহম িময়া ল দা িময়া খাষধলাই খাষকাউিলয়া-1930 লাল ি বাতা (312050152), বসামিরক গেজট 

(2490)
১৭ 01880000029 মাঃ আফতাব উি ন মাঃ আব ল ওয়ােহদ পঃ খাষকাউিলয়া দঃ চৗহালী কেলজ লাল ি বাতা (312050129), সনাবািহনী গেজট 

(5676)
১৮ 01880000030 এস, এম, িমজা র রহমান ইয়ািছন আলী কাদািলয়া চৗহালী কেলজ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (36345), লাল 

ি বাতা (312050186), বসামিরক গেজট 
(2464)

১৯ 01880000031 গাজী মাঃ মেয়জ উি ন হাজী চান িময়া মা া চর নাকািলয়া িমর য়া লাল ি বাতা (312050015)
২০ 01880000032 মাঃ জয়নাল আেবদীন মাঃ আঃ মাতািলব িময়া কাদািলয়া চৗহালী কেলজ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (36346), লাল 

ি বাতা (312050058)
২১ 01880000033 গাজী মাঃ আিজজল হক 

সরকার
মাঃ ছেফদ আলী সরকার বিতল বিতল হাটেখালা বসামিরক গেজট (2471), লাল ি বাতা 

(312050040)
২২ 01880000039 মাঃ আলতাফ হােসন আ র রহমান ি পঃ খাষকাউিলয়া দঃ চৗহালী কেলজ লাল ি বাতা (312050047), বসামিরক গেজট 

(2555)
২৩ 01880000041 মাঃ শাহজাহান আলী ব াল উি ন সরকার খাষকাউিলয়া চৗহালী কেলজ লাল ি বাতা (312050049), বসামিরক গেজট 

(2428)
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২৪ 01880000042 মাঃ খারেশদ আলম মাঃ কারবান িসকদার খাষ িরয়া চৗহালী কেলজ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (36338), লাল 
ি বাতা (312050023), বসামিরক গেজট 

(2406)
২৫ 01880000046 মাঃ লাকমান  হােসন আ  বকর  িসি ক রকী চৗহালী কেলজ লাল ি বাতা (312050173)
২৬ 01880000050 ত আেনায়ার  হােসন 

িমজা
ত ম আলী িমজা মািলপাড়া লচর লাল ি বাতা (312050111)

২৭ 01880000051 মাঃ আিম র রিশদ মর ম ইয়ািছন আলী 
সরকার

কাদািলয়া চৗহালী কেলজ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (36344), লাল 
ি বাতা (312050187), বসামিরক গেজট 

(2465)
২৮ 01880000053 মাঃ আ র রইফ মাঃ লাল িময়া সর ার খাষকাউিলয়া চৗহালী কেলজ লাল ি বাতা (312050179)
২৯ 01880000054 মাঃ আ ল বারী মাঃ নওয়াই মা া খাশ িরয়া দঃ 

পাড়া
চৗহালী কেলজ লাল ি বাতা (312050064), বসামিরক গেজট 

(2569)
৩০ 01880000103 গালাম মাহা দ মাঃ হা নর রিশদ চর জা িরয়া খাষকাউিলয়া-1930 লাল ি বাতা (312050080), বসামিরক গেজট 

(2491)
৩১ 01880000106 মাঃ সরা ল ইসলাম আলী আজগর সরকার বা য়া িমর য়া লাল ি বাতা (312050185), বসামিরক গেজট 

(2573)
৩২ 01880000131 মাঃ ছােনায়ার হােসন মাঃ বাকা িময়া খাষকাউিলয়া চৗহালী কেলজ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (36362), লাল 

ি বাতা (312050115), বসামিরক গেজট 
(2988)

৩৩ 01880000132 মাঃ আেতায়ার রহমান বাকা িময়া শখ খাষকাউিলয়া চৗহালী কেলজ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (36333), লাল 
ি বাতা (312050116), বসামিরক গেজট 

(2449)
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৩৪ 01880000133 মাঃ মন র রহমান মাঃ মাকেছদ আলী তঘরী লচর বাজার ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (36311), লাল 
ি বাতা (312050110), বসামিরক গেজট 

(2403)
৩৫ 01880000134 মাঃ ল আলম মাঃ মিহর উি ন শখ চা হারা লচর বাজার ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (36304), লাল 

ি বাতা (312050083), বসামিরক গেজট 
(2405)

৩৬ 01880000135 মাঃ আকবর আলী চ ন ম ল খাষধলাই খাষকাউিলয়া-1930 লাল ি বাতা (312050089), বসামিরক গেজট 
(2489)

৩৭ 01880000136 মাঃ শাহ ্জাহান আলী কালাচাদ সরকার খাষধলাই খাষকাউিলয়া-1930 লাল ি বাতা (312050154), বসামিরক গেজট 
(2423)

৩৮ 01880000137 মাঃ ামান (জামাল) আঃ রিশদ চর জা িরয়া খাষকাউিলয়া-1930 লাল ি বাতা (312050078)
৩৯ 01880000138 মাঃ আ  ছাইদ মা া মাঃ মাকাে ছ আলী 

মা া
রহাইকাউিলয়া খাষকাউিলয়া-1930 লাল ি বাতা (312050153), বসামিরক গেজট 

(2455)
৪০ 01880000187 মাঃ হাসান আলী হায়াত আলী উ র তঘিড় লচর লাল ি বাতা (312050101)
৪১ 01880000188 মাঃ ফজ ল হক মাঃ মেনর উি ন িসকদার দা িরয়া শলজানা লাল ি বাতা (312050147)
৪২ 01880000189 মাঃ আমজাদ হােসন আ  েকল আলী খাষকাউিলয়া খাষকাউিলয়া-1930 ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (36329), লাল 

ি বাতা (312050170), বসামিরক গেজট 
(2456)

৪৩ 01880000198 মাঃ আ ল কােদর আ ল গিন ামািনক খাষধলাই খাষকাউিলয়া-1930 ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (36354), লাল 
ি বাতা (312050084)

৪৪ 01880000205 এম এ মােলক আ ল কিরম িময়া খাষকাউিলয়া চৗহালী কেলজ লাল ি বাতা (312050117), বসামিরক গেজট 
(2525)
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৪৫ 01880000207 েফসর আলহা  মাঃ 
আব ল বােতন িসি কী

হাজী কিসম উি ন সরকার খাষকাউিলয়া চৗহালী কেলজ বসামিরক গেজট (2783), লাল ি বাতা 
(312050141), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(8301)

৪৬ 01880000219 মাঃ শাহজাহান আলী আ বকর িসি ক খাষকাউিলয়া চৗহালী কেলজ বসামিরক গেজট (2408), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (36357)

৪৭ 01880000220 মাঃ তািফজ উি ন মাঃ বােহজ উি ন সখ লাংগল ড়া লচর লাল ি বাতা (312050106)
৪৮ 01880000485 মাঃ সাখাওয়াত হােসন মাঃ আঃ রিশদ মা া শিরয়া দ কাি লাল ি বাতা (312050133)
৪৯ 01880000520 মাঃ আ ল বাির আিজ া শখ ক য়াজািন খাষকাউিলয়া-1930 লাল ি বাতা (312050090), ি েযা ােদর 

ভারতীয় তািলকা (36322)
৫০ 01880000556 গাজী মাহ দ আলী সরকার আলাউি ন সরকার সিদয়া বিতল হাটেখালা লাল ি বাতা (312050039), বসামিরক গেজট 

(2470)
৫১ 01880001301 মাঃ আ ল মােলক 

আনছারী
িসরাজ উি ন ম ল িব র লচর বাজার লাল ি বাতা (312050124)

৫২ 01880001459 মাঃ র মাহ দ আছালত আলী বপারী লাংগল ড়া লচর বাজার ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (36312), লাল 
ি বাতা (312050100), বসামিরক গেজট 

(2410)
৫৩ 01880001468 গাজী মাঃ আিম ল ইসলাম ম  তাহাজ উি ন মা া খাষ িরয়া খাষকাউিলয়া-1930 লাল ি বাতা (312050184), বসামিরক গেজট 

(2514)
৫৪ 01880001491 মাঃ লিফকর আলী বােজত উ াহ মািলপাড়া লচর বাজার লাল ি বাতা (312050188), বসামিরক গেজট 

(2475)
৫৫ 01880001499 মাঃ আঃ রিহম ময়নাল হক বারবয়লা লচর লাল ি বাতা (312050027)
৫৬ 01880001501 গাজী শাম ল হক ময়নাল ম ল বারবয়লা বিতল হাটেখালা লাল ি বাতা (312050026), বসামিরক গেজট 

(2434)
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িবভাগ: রাজশাহী জলা: িসরাজগ উপেজলা/থানা: চৗহািল

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

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

৫৭ 01880001504 মাঃ শাহজাহান আলী মা া হাজী ওসমান গিন মা া এনােয়ত র এনােয়ত র লাল ি বাতা (312050042), বসামিরক গেজট 
(2476)

৫৮ 01880001505 গাজী মাঃ শাম ল আলম 
সা

ত আঃ রিশদ সরকার মািলপাড়া বিতল হাটেখালা লাল ি বাতা (312050132), বসামিরক গেজট 
(2478)

৫৯ 01880001510 মাঃ আ  সামা শখ মাঃ এনসাফ আলী শখ বিতল বিতল হাটেখালা লাল ি বাতা (312050032), বসামিরক গেজট 
(2418)

৬০ 01880001511 মাঃ আিজ ি ন সখ তস রওজ আলী সখ শংকর হা বিতল হাটেখালা বসামিরক গেজট (2544), লাল ি বাতা 
(312050028)

৬১ 01880001512 মাঃ আঃ কিরম মা া ত হাজী ওসমান গিন 
মা া

খামার াম বিতল হাটেখালা লাল ি বাতা (312050035), বসামিরক গেজট 
(2420)

৬২ 01880001513 ত গাজী আঃ মা ান ত ইছা আহেমদ এনােয়ত র এনােয়ত র লাল ি বাতা (312050014), বসামিরক গেজট 
(2484)

৬৩ 01880001514 ত শখ রহমত আলী 
( সনাবািহনী)

মাঃ ত আ াছ আলী সখ খামার াম বিতল হাটেখালা লাল ি বাতা (312050130), বসামিরক গেজট 
(2422)

৬৪ 01880001516 গাজী সয়দ আহা দ খ ন ত ছােদক আলী খামার াম বিতল হাটেখালা লাল ি বাতা (312050033), বসামিরক গেজট 
(2419)

৬৫ 01880001518 মাঃ গাজী মকেছদ আলী মাঃ মােজম আলী খামার াম বিতল হাটেখালা লাল ি বাতা (312050037), বসামিরক গেজট 
(2468)

৬৬ 01880001520 গাজী মাজাে ল হক ত শহর আলী খামার াম বিতল হাটেখালা লাল ি বাতা (312050030), বসামিরক গেজট 
(2417)

৬৭ 01880001582 গাজী ফজ ল হক ত মায়াে ম হােসন এনােয়ত র এনােয়ত র লাল ি বাতা (312050131)
৬৮ 01880001583 গাজী মাঃ আজহার আলী মাঃ রমজান আলী গাপেরিখ দঃ বিতল হাটেখালা লাল ি বাতা (312050031), বসামিরক গেজট 

(2452)
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ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

৬৯ 01880001584 শখ মাঃ আ  তােলব 
িসি কী

মাঃ আঃ হক মািলপাড়া ল লাল ি বাতা (312050103), বসামিরক গেজট 
(2414)

৭০ 01880001586 গাজী মাঃ মাকাে ছ আলী ত ওয়ািছ  উি ন িময়া সিদয়া বিতল হাটেখালা লাল ি বাতা (312050038), বসামিরক গেজট 
(2469)

৭১ 01880001587 ভালা নাথ সাহা চৗ রী মনী  নাথ সাহা চৗ রী খামার াম বিতল হাটেখালা লাল ি বাতা (312050036), বসামিরক গেজট 
(2467)

৭২ 01880001589 গাজী মাজাে ল হক 
য়াল

মাঃ কিছ ন য়াল খামার াম বিতল হাটেখালা লাল ি বাতা (312050128)

৭৩ 01880001593 মাঃ আ ল বাশার িময়া মাঃ মিহর উি ন িবনা ই িমর য়া লাল ি বাতা (312050057), বসামিরক গেজট 
(2566)

৭৪ 01880001597 আ ল খােয়র মর ম বােছর উি ন 
িসকদার

খাষকাউিলয়া চৗহালী কেলজ সনাবািহনী গেজট (4523)

৭৫ 01880001599 আহ দ আলী আ ল গিন সখ খাষধলাই খাষকাউিলয়া-1930 ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (36309), লাল 
ি বাতা (312050087), বসামিরক গেজট 

(2435)
৭৬ 01880001601 মাঃ আ র রউফ িময়া বকসী ফিকর কাদািলয়া খাষকাউিলয়া-1930 লাল ি বাতা (312050168), বসামিরক গেজট 

(2564)
৭৭ 01880001604 এ. ক.এম. ামান কােয়ম উি ন সরকার খাষধলাই খাষকাউিলয়া-1930 লাল ি বাতা (312050088), বসামিরক গেজট 

(2488), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (8340)
৭৮ 01880001606 মাঃ আঃ আিজজ ত সয়দ আলী খাষধলাই খাষকাউিলয়া-1930 বসামিরক গেজট (2487), লাল ি বাতা 

(312050086)
৭৯ 01880001614 মাঃ ল আিমন মাঃ চ ন িময়া াপারী রাদ র খাষকাউিলয়া-1930 লাল ি বাতা (312050157), বসামিরক গেজট 

(2548)
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ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

৮০ 01880001615 গাজী মাঃ আ ল মিজদ 
সরকার

মাঃ মহর আলী সরকার গাপেরিখ বিতল হাটেখালা লাল ি বাতা (312050029), বসামিরক গেজট 
(2543)

৮১ 01880001631 মাঃ আ ল আিজজ মাঃ লাল  িময়া খাষকাউিলয়া খাষকাউিলয়া-1930 লাল ি বাতা (312050148), বসামিরক গেজট 
(2536)

৮২ 01880001632 মাঃ মন র রহমান হারান মা া িম য়ািন খাষকাউিলয়া-1930 লাল ি বাতা (312050062), বসামিরক গেজট 
(2504)

৮৩ 01880001634 গাজী মাঃ গালাম মা ফা ত গাজী িশকদার খাষকাউিলয়া খাষকাউিলয়া-1930 লাল ি বাতা (312050044), বসামিরক গেজট 
(2570)

৮৪ 01880001635 মাঃ ছাহরাব আলী মাঃ র জ আলী খাষকাউিলয়া খাষকাউিলয়া-1930 লাল ি বাতা (312050181), বসামিরক গেজট 
(2409)

৮৫ 01880001637 মৗঃ মাঃ আঃ কিরম জয়নাল আবদীন মৗলভী খাস িরয়া চৗহালী কেলজ লাল ি বাতা (312050063), বসামিরক গেজট 
(2430)

৮৬ 01880001640 শহীদ শাহজাহান আলী 
মা া

ত ওয়ািছম উি ন মা া চা হারা লচর লাল ি বাতা (312050161), বসামিরক গেজট 
(2474)

৮৭ 01880001643 মাঃ আ ল কােদর আঃ জ ার ী খাষধলাই খাষকাউিলয়া-1930 ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (36323), লাল 
ি বাতা (312050085)

৮৮ 01880001648 মাঃ আই ব আলী ত মকদম আলী িশকদার চর জা িরয়া খাষকাউিলয়া-1930 লাল ি বাতা (312050081), বসামিরক গেজট 
(2492)

৮৯ 01880001652 মাঃ মাহ ল  আলম মাঃ আজহার আলী বপারী িদঘলকাি লচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (36339), লাল 
ি বাতা (312050177), বসামিরক গেজট 

(2448)
৯০ 01880001662 মাহা দ শিহ াহ ইউছব উি ন রকী চৗহালী কেলজ-১৯৩০ লাল ি বাতা (312050060), বসামিরক গেজট 

(2535), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (36366)
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ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

৯১ 01880001665 মাঃ ফজ ল হক জয়ান মা া খাষধলাই খাষকাউিলয়া-1930 লাল ি বাতা (312050155), বসামিরক গেজট 
(2424)

৯২ 01880001674 েবদার অবসর আঃ হািমদ রা ম আলী মা া িম য়ািন িমর য়া লাল ি বাতা (312050171), সনাবািহনী গেজট 
(13358)

৯৩ 01880001680 মাঃ আঃ রশীদ মাঃ সানািময়া খাষকাউিলয়া চৗহালী কেলজ লাল ি বাতা (312050045), বসামিরক গেজট 
(2426)

৯৪ 01880001714 গাজী নওেশর আলী ত ল হক  বপারী খাষ িরয়া চৗহালী কেলজ বসামিরক গেজট (2461), লাল ি বাতা 
(312050123)

৯৫ 01880001716 গাজী র মাহ দ ত িব  বপারী খাষদিশকা লচর লাল ি বাতা (312050160)
৯৬ 01880001717 ত ল হক সরকার ত আেবদ আলী সরকার খাষ িরয়া চৗহালী কেলজ লাল ি বাতা (312050068)
৯৭ 01880001719 মাঃ মকেল র রহমান ডাঃ মাকেছদ আলী মা া বা য়া িমর য়া লাল ি বাতা (312050145)
৯৮ 01880001720 মাঃ মিতয়ার রহমান আ ল মাকেছদ মা া বা য়া িমর য়া লাল ি বাতা (312050051), বসামিরক গেজট 

(2499)
৯৯ 01880001721 ত ি ন শহীদ মাঃ নওেশর আলী ী বা য়া িমর য়া লাল ি বাতা (312050134), বসামিরক গেজট 

(2552)
১০০ 01880001724 মাঃ মাজাে ল হক মাঃ জােবদ আলী িময়া মািলপাড়া লচর বাজার ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (36348), লাল 

ি বাতা (312050098), বসামিরক গেজট 
(2402)

১০১ 01880001752 মাঃ আজমত িময়া ত রহমত উ া খাষকাউিলয়া চৗহালী কেলজ লাল ি বাতা (312050021)
১০২ 01880001756 গাজী মাঃ শাহজাহান আলী হাজী িজিলম উি ন দ কাি দ কাি লাল ি বাতা (312050012), বসামিরক গেজট 

(2433)
১০৩ 01880001757 মাঃ আ স ছামাদ মাঃ মেয়জ উি ন পাথরাইল দ কাি লাল ি বাতা (312050006), বসামিরক গেজট 

(2991)
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ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

১০৪ 01880001763 মাঃ খস  িময়া মাঃ আঃ রিহম রজা খাষ িরয়া চৗহালী কেলজ লাল ি বাতা (312050126), বসামিরক গেজট 
(2442)

১০৫ 01880001764 মাঃ আ ল বাসার ছা মা া পাথরাইল দ কাি লাল ি বাতা (312050008)
১০৬ 01880001765 মাঃ আঃ ক স মা া হাজী তােমজউি ন মা া পাথরাইল দ কাি লাল ি বাতা (312050005), বসামিরক গেজট 

(2454)
১০৭ 01880001767 মাঃ হা নর রিশদ আ ছ সাবহান ি খাষধলাই খাষকাউিলয়া-1930 ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (36356), লাল 

ি বাতা (312050091), বসামিরক গেজট 
(2404)

১০৮ 01880001772 মাঃ গালজার হােসন তােমজ উি ন মা া পয়লা িরয়া লাল ি বাতা (312050135), বসামিরক গেজট 
(2507)

১০৯ 01880001776 এস এম এ হাই ি  সালায়মান চর সিলমাবাদ িমর য়া লাল ি বাতা (312050016)
১১০ 01880001780 এসএমএমএ লিতফ ত হা নার রশিদ সরকার চর সিলমাবাদ িমর য়া লাল ি বাতা (312050011), বসামিরক গেজট 

(2511)
১১১ 01880001786 মাঃ মাহ র রহমান আলী হােসন িময়া কাদািলয়া চৗহালী কেলজ লাল ি বাতা (312050127), বসামিরক গেজট 

(2563)
১১২ 01880001874 গাজী মাঃ মাইন উি ন ত আ ল হােসন িশকদার রকী চৗহালী কেলজ লাল ি বাতা (312050022), বসামিরক গেজট 

(2533)
১১৩ 01880001875 মাঃ আফতাব উ ীন 

তা কদার
ফেয়জ উি ন তা কদার খামার াম বিতল হাটেখালা লাল ি বাতা (312050025), বসামিরক গেজট 

(3006)
১১৪ 01880001876 মাঃ শাহজাহান আলী ি  ইয়ািছন আলী চর সিলমাবাদ িমর য়া লাল ি বাতা (312050018), বসামিরক গেজট 

(2497)
১১৫ 01880001877 গাজী আ র রা াক রিহজ উি ন িময়া খাষকাউিলয়া খাষকাউিলয়া-1930 লাল ি বাতা (312050048), বসামিরক গেজট 

(2427)
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িবভাগ: রাজশাহী জলা: িসরাজগ উপেজলা/থানা: চৗহািল

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

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

১১৬ 01880001878 মাহা দ আ র রহমান আঃ মা ান মা া চর সিলমাবাদ িমর য়া লাল ি বাতা (312050017), বসামিরক গেজট 
(2512)

১১৭ 01880001879 এম, এ, ছালাম িময়া মাঃ মাকেছদ আলী িময়া খাষকাউিলয়া খাষকাউিলয়া-1930 লাল ি বাতা (312050024), বসামিরক গেজট 
(2460)

১১৮ 01880001880 মহ দ সাম ি ন িমঞা জালাল উ ীন খাষকাউিলয়া খাষকাউিলয়া-1930 ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (36335), লাল 
ি বাতা (312050001), বসামিরক গেজট 

(2412)
১১৯ 01880001881 ডঃ মাঃ ইসমাইল হােসন 

িময়া
মাঃ হােতম আলী িমঞা চৗ রিশ িমর য়া ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (36353), লাল 

ি বাতা (312050118), বসামিরক গেজট 
(2407)

১২০ 01880001883 মাঃ আ স সামাদ তয়ব উি ন বপারী শলজানা দ কাি লাল ি বাতা (312050164), বসামিরক গেজট 
(2539)

১২১ 01880001884 ত আ ল মিতন মাঃ চান িময়া সরকার খাষকাউিলয়া খাষকাউিলয়া-1930 লাল ি বাতা (312050149), বসামিরক গেজট 
(2506)

১২২ 01880001885 মাঃ শিফ উি ন ফজ ল হক খাষ িরয়া খাষকাউিলয়া-1930 লাল ি বাতা (312050067)
১২৩ 01880001903 মাঃ আ ল মােলক িময়া মাঃ লাকমান হােসন 

মা া
রাদ র খাষকাউিলয়া-1930 লাল ি বাতা (312050121), বসামিরক গেজট 

(2999)
১২৪ 01880001905 মাঃ আ  দাউদ িসকদার ত ম াজ িশকদার রকী খাষকাউিলয়া-1930 লাল ি বাতা (312050183), বসামিরক গেজট 

(2462)
১২৫ 01880001907 ম ফা কামাল শমেশর আলী খামার াম বিতল হাটেখালা াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 

গেজট (4)
১২৬ 01880001928 গাজী আঃ সামাদ মা া ( . 

বা)
হযরতালী মা া বা য়া িমর য়া লাল ি বাতা (312050122)
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িবভাগ: রাজশাহী জলা: িসরাজগ উপেজলা/থানা: চৗহািল

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

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

১২৭ 01880001931 শিফ উি ন আহমদ ত হােতম আলী ব া চৗহালী কেলজ লাল ি বাতা (312050119), বসামিরক গেজট 
(2450)

১২৮ 01880001937 মাঃ আেনায়ার হােসন ত মিহর উি ন স ু িদয়া িমর য়া লাল ি বাতা (312050013), বসামিরক গেজট 
(2551)

১২৯ 01880002088 মাঃ আ ল কালাম আজাদ ছ হাজী ছাট চৗহালী লচর লাল ি বাতা (312050099), বসামিরক গেজট 
(2545)

১৩০ 01880002092 মাঃ শাহজাহান িময়া মাঃ ওসমান গিন কাদািলয়া খাষকাউিলয়া-1930 ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (36307), বসামিরক 
গেজট (2524)

১৩১ 01880002094 মাঃ আঃ লিতফ মাঃ আেহদ আলী ামািনক খাষকাউিলয়া খাষকাউিলয়া-1930 বসামিরক গেজট (2559), লাল ি বাতা 
(312050143)

১৩২ 01880002096  মাঃ আফজাল হক ইসমাইল িসকদার রকী চৗহালী কেলজ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (36328), বসামিরক 
গেজট (2443)

১৩৩ 01880002103 মাঃ আঃ হািকম মাঃ বািনজ উি ন বপারী দশিশকা লচর লাল ি বাতা (312050159)
১৩৪ 01880002106 ত আঃ ছা ার ত বদন িশকদার রাগাছা লচর লাল ি বাতা (312050072), বসামিরক গেজট 

(2440)
১৩৫ 01880002112 গাজী আ ল হােসন দােয়ম উি ন মা া বা য়া িমর য়া লাল ি বাতা (312050144), বসামিরক গেজট 

(2505)
১৩৬ 01880002120 মাঃ আ র রহমান মাঃ র ম আলী বপারী লহারা জািমরতা-৬৭৭২ লাল ি বাতা (312050077), বসামিরক গেজট 

(2493)
১৩৭ 01880002143 মাঃ আঃ রিহম মঃ সানা উ া শখ রাদ র খাষকাউিলয়া-1930 ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (36302), লাল 

ি বাতা (312050082)
১৩৮ 01880002144 মাঃ আ ল হােসন জয়নাল আেবদীন খান বারবয়লা বিতল হাটেখালা ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (36359), লাল 

ি বাতা (312050166)
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িবভাগ: রাজশাহী জলা: িসরাজগ উপেজলা/থানা: চৗহািল

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

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

১৩৯ 01880002147 মাঃ আ ল জ ার চান উ াহ মা া লাংগল ড়া লচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (36324), লাল 
ি বাতা (312050165)

১৪০ 01880002149 গাজী ল ইসলাম দেলায়ার হােসন খাষ িরয়া খাষকাউিলয়া-1930 লাল ি বাতা (312050061)
১৪১ 01880002155 গাজী মাঃ আব ছ ছা ার 

মা া
ত আজহার মা াহ খাষ িরয়া খাষকাউিলয়া-1930 লাল ি বাতা (312050065)

১৪২ 01880002158 ত নজ ল ইসলাম ত রহাত উ াহ শখ বা য়া িমর য়া লাল ি বাতা (312050176)
১৪৩ 01880002195 মাঃ ইউ ফ আলী িময়া মাঃ এ াজ আলী মা া চৗবািরয়া িমর য়া ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (36308), লাল 

ি বাতা (312050162), বসামিরক গেজট 
(2463)

১৪৪ 01880002215 ত মাঃ িরয়াজ উি ন মাঃ লালচান খা ম লেভাগ লচর লাল ি বাতা (312050104)
১৪৫ 01880002221 মাঃ আমজাদ হােসন মাঃ শরাফত আলী ফিকর রহাইকাউিলয়া খাষকাউিলয়া-1930 ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (36303), লাল 

ি বাতা (312050092), বসামিরক গেজট 
(2436)

১৪৬ 01880002226 মাঃ আ র রা াক তজগাম আলী সরকার খাষকাউিলয়া চৗহালী কেলজ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (36355), বসামিরক 
গেজট (2457)

১৪৭ 01880002254 অ াপক মাঃ শাহজাহান ত আলহাজ মিজবর 
রহমান সরকার

রাদ র খাষকাউিলয়া-1930 লাল ি বাতা (312050076), বসামিরক গেজট 
(2549)

১৪৮ 01880002260 ত ইসাহাক আলী ত শরালী িশকদার খাষকাউিলয়া চৗহালী কেলজ লাল ি বাতা (312050150)
১৪৯ 01880002541 আঃ খােলক িশকদার আঃ মিজদ িশকদার রকী চৗহালী কেলজ বসামিরক গেজট (2451), লাল ি বাতা 

(312050120)
১৫০ 01880002582 আব ছ ছা ার মাঃ আ ল আিজজ শখ কাচ াম লচর িবিসএস গেজট (8)
১৫১ 01880002624 গাজী মাঃ ফজ ল হক ত ফেয়জ উি ন পাথরাইল দ কাি লাল ি বাতা (312050007), বসামিরক গেজট 

(2437)
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িবভাগ: রাজশাহী জলা: িসরাজগ উপেজলা/থানা: চৗহািল

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

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

১৫২ 01880002674 মাঃ আঃ রা াক ত ল ত সরকার বীরবাউিনয়া খাষকাউিলয়া-1930 লাল ি বাতা (312050139)
১৫৩ 01880002677 মাঃ আঃ খােলক মাঃ মাকেছদ আলী 

সরকার
মািলপাড়া লচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (36369), লাল 

ি বাতা (312050107), বসামিরক গেজট 
(2411)

১৫৪ 01880002829 মাঃ ল আিমন মা াজ আলী খাষকাউিলয়া খাষকাউিলয়া-1930 ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (36364)
১৫৫ 01880003030 মাঃ আ স ছা ার কিলম উি ন ম ল ল চর ল চর লাল ি বাতা (312050105)
১৫৬ 01880003032 মাঃ আকবর আলী সরকার ওমর আলী সে াষা ল চর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (36310)
১৫৭ 01880003033 আ  নািছর মাঃ মিফ ল 

বারী
ইউ ছ আলী বস র ল চর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (36349), বসামিরক 

গেজট (2447)
১৫৮ 01880003035 মাঃ মাইন উি ন ছারমান আলী ত রী লচর বাজার বসামিরক গেজট (2828), ি েযা ােদর ভারতীয় 

তািলকা (36341), লাল ি বাতা (312050102)
১৫৯ 01880003038 মাঃ হাসান আলী 

( সনাবািহনী)
ত আ ল আলী ল চর ল চর লাল ি বাতা (312050172)

১৬০ 01880003041 মাঃ শাম ল হক মাঃ আঃ বাকী িময়া িমর য়া িমর য়া ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (36361)
১৬১ 01880003256 মাঃ মিহর উি ন ত ছারহাব আলী মািলপাড়া লচর বাজার-১৯০২ বসামিরক গেজট (1830), লাল ি বাতা 

(312040055)
১৬২ 01880003257 মর ম শাহজাহান িময়া মর ম মিজ র রহমান কাদািলয়া ব পাড়া চৗহালী কেলজ সনাবািহনী গেজট (5699)
১৬৩ 01880003258 মাঃ ল ইসলাম ত মাঃ ইমান আলী মা া হাটাইল িমর য়া লাল ি বাতা (312050054)
১৬৪ 01880003284 মাহা দ আলী 

( সনাবািহনী)
ত হােতম আলী সরকার খাস িরয়া খাসকাউিলয়া লাল ি বাতা (312050125), বসামিরক গেজট 

(2441)
১৬৫ 01880003364 এস এম হা ন অর রশীদ মাঃ জামাল িময়া কাদািলয়া চৗহালী কেলজ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (36315)
১৬৬ 01880003370 মৗঃ ইমারত হােসন ত আফজাল হােসন চর পা িরয়া দ কাি বসামিরক গেজট (2431), লাল ি বাতা 

(312050003)
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ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

১৬৭ 01880003481 গাজী মাঃ আ ল ওহাব আ ল গ র মা া খাস িরয়া চৗহালী কেলজ-১৯৩০ লাল ি বাতা (312050066)
১৬৮ 01880003485 মাঃ হলাল উি ন সরকার মাঃ মীর মাহা দ রকী চৗহালী কেলজ-১৯৩০ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (36342), লাল 

ি বাতা (312050059)
১৬৯ 01880003487 এস,এম, ফজ ল হক মাঃ র আলী মা া বা য়া িমর য়া লাল ি বাতা (312050053)
১৭০ 01880003488 গাজী ইয়ািছন আলী আঃ ছা ার িশকদার রকী চৗহালী কেলজ-১৯৩০ লাল ি বাতা (312050020)
১৭১ 01880003531 মাঃ আ ল কিরম বাবর আলী মা া পাথরাইল দ কাি লাল ি বাতা (312050002), বসামিরক গেজট 

(2495)
১৭২ 01880003550 গাজী মাঃ ইউ ফ আলী মাঃ ওসমান গিন িসকদার রকী চৗহালী কেলজ-১৯৩০ লাল ি বাতা (312050052), বসামিরক গেজট 

(2438)
১৭৩ 01880003551 মাঃ আঃ রিহম িময়া ত ল দা িময়া খাষধলাই চৗহালী কেলজ-১৯৩০ লাল ি বাতা (312050152), বসামিরক গেজট 

(2490)
১৭৪ 01880003555 আ ল খােলক ত আ ল মিজদ িশকদার রকী চৗহালী কেলজ-১৯৩০ লাল ি বাতা (312050120), বসামিরক গেজট 

(2451)
১৭৫ 01880003563 মাঃ আ  সাইদ মা া ত মাকাে ছ আলী মা া রহাই কাউিলয়া চৗহালী কেলজ-১৯৩০ বসামিরক গেজট (2455), লাল ি বাতা 

(312050153)
১৭৬ 01880000104 মাঃ ছাহরাব আলী হযরত আলী সরকার দ কাি দ কাি বসামিরক গেজট (2937)
১৭৭ 01880001590 শিফউল আজম চৗ রী মাঃ হােসম আলী চৗ রী সিদয়া বিতল হাটেখালা বসামিরক গেজট (2863)
১৭৮ 01880001753 মাঃ আ স সামাদ বাহা র আলী খান দ কাি দ কাি বসামিরক গেজট (2842)
১৭৯ 01880001760 ময়েছর আলী ত িজিলম হাজী দ কাি দ কাি বসামিরক গেজট (2935)
১৮০ 01880001766 মাঃ ল ইসলাম আজমত আলী ফিকর পাথরাইল দ কাি বসামিরক গেজট (2873)
১৮১ 01880001778 মাঃ শরী ল ইসলাম আ র রশীদ চর সিলমাবাদ িমর য়া বসামিরক গেজট (2845)
১৮২ 01880001770 মাঃ আ ল হাই ম ল মাঃ আ ল কােশম ম ল পাথরাইল দ কাি বসামিরক গেজট (2444)
১৮৩ 01880000467 মাহা দ আ র রিশদ মাহা দ রহম আলী দ কাি দ কাি বসামিরক গেজট (2445)
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ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

১৮৪ 01880001666 মাঃ আ  ব ার িসি ক রহমত উ া সরকার চর জা িরয়া খাষকাউিলয়া-1930 বসামিরক গেজট (2459)
১৮৫ 01880001929 মাঃ নজ ল ইসলাম ত মােজম িসকদার চৗবািরয়া িমর য়া বসামিরক গেজট (2472)
১৮৬ 01880001507 িবিপন িবহারী দও ত গািব  দও খামার াম বিতল হাটেখালা বসামিরক গেজট (2480)
১৮৭ 01880001522 মাঃ আ ল কােশম ম ল ত ম  ম ল বিতল বিতল হাটেখালা বসামিরক গেজট (2481)
১৮৮ 01880000553 মাঃ ামান আ ল গিন িশকদার শংকর হা বিতল হাটেখালা বসামিরক গেজট (2482)
১৮৯ 01880001774 এম, এ, রউফ িময়া আরেদাশ আলী িময়া চৗবািরয়া িমর য়া বসামিরক গেজট (2508)
১৯০ 01880001902 মাঃ শাহজাহান আলী হাজী সওদাগর আলী কা িল পাড়া লচর বসামিরক গেজট (2510)
১৯১ 01880001758 মাঃ আ র রা াক বলােয়ত ি পাথরাইল দ কাি বসামিরক গেজট (2515)
১৯২ 01880000048 মাহা দ আলী ইয়ািহয়া মাঃ র জ আলী িশকদার রকী চৗহালী কেলজ বসামিরক গেজট (2516)
১৯৩ 01880002256 মাঃ হযরত আলী ত িনজাম উি ন রহাই আরমা কা শিরয়া বসামিরক গেজট (2517)
১৯৪ 01880001629 মাঃ শাহালম তােমজ মা া পাথরাইল দ কাি বসামিরক গেজট (2518)
১৯৫ 01880002843 মাঃ আঃ মা ান ত বাহা র াং পাথরাইল দ কাি বসামিরক গেজট (2519)
১৯৬ 01880002581 মাঃ আ ল বাসার িময়া মাঃ জচন আলী ম ল িম য়ািন িমর য়া বসামিরক গেজট (2520)
১৯৭ 01880001585 মাঃ আ ল হািকম মৗলবী নািজর উি ন আহেমদ সিদয়া বিতল হাটেখালা বসামিরক গেজট (2521)

১৯৮ 01880003484 ত আঃ বােতন সরকার ত হাজী িজিলম উি ন দ কাি দ কাি বসামিরক গেজট (2526)
১৯৯ 01880001759 মাঃ আ র রহমান মাঃ জালাল ামািনক দ কাি দ কাি বসামিরক গেজট (2538)
২০০ 01880003532 গাজী আঃ ছা ার মাঃ লাল িময়া খাষকাওিলয়া চৗহালী কেলজ-১৯৩০ বসামিরক গেজট (2541)
২০১ 01880002798 মাঃ আঃ রা াক ত কারবান িসকদার খাষ িরয়া উ র চৗহালী কেলজ বসামিরক গেজট (2542)
২০২ 01880000009 আঃ হাই িময়া আঃ ছা ার রকী চৗহালী কেলজ বসামিরক গেজট (2557)
২০৩ 01880000203 মাঃ আ ল বাসার মাঃ আ  ব ার িসি ক বা য়া িমর য়া বসামিরক গেজট (2565)
২০৪ 01880002108 মাঃ গালাম জাকািরয়া ত তােমজ উি ন সরকার চর সিলমাবাদ িমর য়া বসামিরক গেজট (2567)
২০৫ 01880003424 মাঃ আ র ছা ার মিজবর রহমান দঃ খাষকাউিলয়া চৗহালী কেলজ বসামিরক গেজট (2571)
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ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

২০৬ 01880001723 মাঃ গাজী ওয়ােহ াহ ত আঃ কােসম মা া বা য়া িমর য়া বসামিরক গেজট (2574)
২০৭ 01880001761 মাঃ মিজবর রহমান ত আ র রিশদ মা া চৗবািরয়া িমর য়া বসামিরক গেজট (2575)
২০৮ 01880001941 মাঃ ইয়ািছন আলী মাঃ জালাল মা া আগ িশ িলয়া দ কাি বসামিরক গেজট (2576)
২০৯ 01880001784 মাঃ আঃ আউয়াল ইউ ছ আলী বপারী শলজানা শলজানা বসামিরক গেজট (2656)
২১০ 01880002255 মাঃ আঃ কিরম ম ল মাঃ মিফজ উি ন ম ল পাথরাইল দ কাি বসামিরক গেজট (2781)
২১১ 01880003635 মাঃ গালাম িকবিরয়া তিমজউি ন সরকার চর সািলমাবাদ িমর য়া বসামিরক গেজট (3058)
২১২ 01880003636 মাঃ আ ল হা ান মৗলভী নওয়াব আলী খাস িরয়া চৗহালী কেলজ বসামিরক গেজট (3059)
২১৩ 01880003640 এম, এ, মা ান মাঃ আ ল মাতািলব খাষকাউিলয়া 

ম েজাতপাড়া
খাষকাউিলয়া বসামিরক গেজট (3079)

২১৪ 01880000556 গাজী মাহ দ আলী সরকার আলাউি ন সরকার খামার াম বিতল হাটেখালা লাল ি বাতা  (312050039),
বসামিরক গেজট (2470)

২১৫ 01880003687 ত মাহা দ আলী ত খী মা া িরয়া িমর য়া  
বসামিরক গেজট (3133)
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