
িবভাগ: বিরশাল জলা: বিরশাল উপেজলা/থানা: আৈগলঝাড়া

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

১ 01060002073 মাঃ ফরহাদ হােসন 
িসকদার

আ ল কােশম িসকদার পয়সা বাকাল বসামিরক গেজট (1131), লাল ি বাতা 
(601090240)

২ 01060002078 মাঃ আলী আকবর িশকদার মাঃ জনাব আলী িশকদার বাকাল পয়সার হাট বসামিরক গেজট (935), লাল ি বাতা 
(601090235)

৩ 01060002081 এমরান হােসন বি য়ার মােজদ বি য়ার পয়সা পয়সার হাট বসামিরক গেজট (1127), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (46496)

৪ 01060002086 মেনার ন বালা ত যােগশ চ  বালা কাদালেধায়া কাদালেধায়া বসামিরক গেজট (862), লাল ি বাতা 
(601090177)

৫ 01060002089 আ  তােলব িময়া মাঃ ওয়ােফল পয়সা পয়সার হাট লাল ি বাতা (601090239)

৬ 01060002095 রেমশ চ  হালদার শশী ষন হালদার পা িরতা বাকাল ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (46308), লাল 
ি বাতা (601090176)

৭ 01060002104 মাঃ মাবারক িময়া র আলী িময়া পয়সা পয়সার হাট ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (46495), লাল 
ি বাতা (601090168)

৮ 01060002191 জগদীস হালদার রােজ  হালদার পয়সা পয়সার হাট লাল ি বাতা (601090175), বসামিরক গেজট 
(932)

৯ 01060002195 িমেসস মনারানী ানাজ মেনাহর বাৈড় পয়সা পয়সার হাট লাল ি বাতা (601090438), বসামিরক গেজট 
(1129)

১০ 01060002198 মাঃ িলয়াকত বখিতয়ার নছর আলী বখিতয়ার পয়সা পয়সার হাট বসামিরক গেজট (934), লাল ি বাতা 
(601090178)

১১ 01060002203 ডাঃ িব ক রনিজৎ ত ই  ষন ানাজ পয়সা পয়সার হাট বসামিরক গেজট (1128), লাল ি বাতা 
(601090361)

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা
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১২ 01060002207 মাঃ এসেক ার আলী 
ফিকর

মা: আিমনউি ন ফিকর বাকাল বাকাল সনাবািহনী গেজট (3121)

১৩ 01060002213 মাসিলম আলী ত মিমন উি ন সরাল সরাল িবিজিব গেজট (1492)
১৪ 01060002227 মাঃ সওকত িময়া আেলকসা িময়া বাকাল বাকাল বসামিরক গেজট (1123), লাল ি বাতা 

(601090416)
১৫ 01060002232 মাঃ খারেশদ মাঃ ছিলম উি ন জবেশন বসামিরক গেজট (1117), লাল ি বাতা 

(601090280)
১৬ 01060002236 আব ল মিজদ ফরাজী মাঃ মাসেলম ফরাজী পয়সা পয়সার হাট বসামিরক গেজট (1130), লাল ি বাতা 

(601090173)
১৭ 01060002243 রােজ  নাথ ম ত িবিপন িবহারী ম পয়সা পয়সার হাট বসামিরক গেজট (1116), লাল ি বাতা 

(601090174)
১৮ 01060002251 শাহ আলম আকন তিমজ উি ন আকন বসামিরক গেজট (1114), লাল ি বাতা 

(601090171)
১৯ 01060002263 মাঃ আঃ খােলক পাইক আজাহারউি ন পাইক বসামিরক গেজট (1113), লাল ি বাতা 

(601090170)
২০ 01060002266 মাঃ শাহজাহান ফিকর নােজম ফিকর বাকাল বাকাল বসামিরক গেজট (937), লাল ি বাতা 

(601090371)
২১ 01060002269 মাঃ সাম ল আলম ফিকর জসীম উি ন ফিকর বাকাল বাকাল বসামিরক গেজট (5651), লাল ি বাতা 

(601090398)
২২ 01060002271 ক, এম সাম র রহমান 

ি েযা া
সােহব আলী িময়া বাকাল বাকাল বসামিরক গেজট (936), লাল ি বাতা 

(601090360)

বিরশাল / বিরশাল / আৈগলঝাড়া াঃ 2 / 46



িবভাগ: বিরশাল জলা: বিরশাল উপেজলা/থানা: আৈগলঝাড়া

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

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
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২৩ 01060002281 ত এসকা ারআলী 
িসকদার

ত গৗজি ন িশকদার পয়সা পয়সার হাট বসামিরক গেজট (939), লাল ি বাতা 
(601090494), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(46380)

২৪ 01060002297 মার বালা ত অন  মার বালা জিলর পাড় কাদালেধায়া বসামিরক গেজট (1121), লাল ি বাতা 
(601090365)

২৫ 01060002302 ত নােদর আলী আকন ত দিলল উি ন আকন বাকাল বাকাল বসামিরক গেজট (1125), লাল ি বাতা 
(601090501)

২৬ 01060002313 মাহা দ িবশাই হাওলাদার ত বাবর উি ন হাওলাদার বাকাল বাকাল বসামিরক গেজট (1122), লাল ি বাতা 
(601090406)

২৭ 01060002316 মাঃ আব স সা ার 
িশকদার

রহম আলী িশকদার পয়সা পয়সার হাট বসামিরক গেজট (931), লাল ি বাতা 
(601090169)

২৮ 01060002319 ত িনল চ  ঘটক ত নের  নাথ ঘটক কাদালেধায়া কাদালেধায়া বসামিরক গেজট (1124), লাল ি বাতা 
(601090497)

২৯ 01060002320 ইয়া তয়বআলী ইয়া আেদল উি ন বসামিরক গেজট (1115), লাল ি বাতা 
(601090172)

৩০ 01060002322 মাঃ বলােয়ত হােসন আ ল হােশম িমঞা পয়সা পয়সার হাট ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (46381)
৩১ 01060002430 মাঃ বকিতয়ার িশকদার আব র রা াক িশকদার পি ম গায়াইল 

(বাশাইল)
বড় বাশাইল ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (46475), বসামিরক 

গেজট (854), লাল ি বাতা (601090081)
৩২ 01060002433 মাঃ ই াহীম সরদার ত আ াস আলী সরদার কা ীরপাড় চং য়া ধানেডাবা বসামিরক গেজট (1065), লাল ি বাতা 

(601090310)
৩৩ 01060002435 আঃ ছ ার শামেসর উি ন িসকদার প: গায়াইল বড় বাশাইল ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (46326), বসামিরক 

গেজট (924), লাল ি বাতা (601090126)
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৩৪ 01060002437 এস, এম হা ন আর রিশদ মাঃ আইউব আলী িসকদার ছাট বাশাইল বড় বাশাইল বসামিরক গেজট (1041), লাল ি বাতা 
(601090072)

৩৫ 01060002438 মাঃ আলমগীর হােসন হাং রািজহার রািজহার বসামিরক গেজট (1070), লাল ি বাতা 
(601090323)

৩৬ 01060002440 সাই ল হক িমঞা আঃ ওহাব ছাট বাশাইল বড় বাশাইল ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (46479), বসামিরক 
গেজট (1095)

৩৭ 01060002444 মাঃ সােদক িশকদার আ ল কিরম িশকদার ছাট বাশাইল বড় বাশাইল বসামিরক গেজট (911), লাল ি বাতা 
(601100836)

৩৮ 01060002445 আ ব আলী িসকদার খারেশদ িসকদার গায়াইল বাশাইল বড় বাশাইল ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (46451), বসামিরক 
গেজট (918)

৩৯ 01060002447 আঃ রহমান িসকদার কালাই িসকদার গায়াইল বাশাইল বড় বাশাইল ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (46323), বসামিরক 
গেজট (909)

৪০ 01060002451 এম ,এ , তােহর মিহউি ন িময়া ম রা বাহা র র ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (46457), বসামিরক 
গেজট (882), লাল ি বাতা (601090228)

৪১ 01060002561 কাজী মিজ র রহমান কাজী আঃ গ র দ: ভা কশী ভা কশী বসামিরক গেজট (901), লাল ি বাতা 
(601090407)

৪২ 01060002569 আঃ খােলক বপারী ইসমাইল বপারী ছাট িরয়া ভা কশী বসামিরক গেজট (889), লাল ি বাতা 
(601090307)

৪৩ 01060002582 মা া আ ল বারী এরফান উ িন মা া লখারমা য়া বড় বাশাইল বসামিরক গেজট (5503), লাল ি বাতা 
(601090415)

৪৪ 01060002585 মাঃ আিমর হােসন মা া ত আইন উি ন বড় বাশাইল বড় বাশাইল বসামিরক গেজট (1086), লাল ি বাতা 
(601090453)
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৪৫ 01060002586 আজাহার উি ন হাওলাদার 
(বীর ি েযা া)

মিমনি ন হাওলাদার বড় বাশাইল বড় বাশাইল বসামিরক গেজট (1037), লাল ি বাতা 
(601090062)

৪৬ 01060002587 এস, এম, আফজাল হােসন আ ল কােসম প: গায়াইল বড় বাশাইল বসামিরক গেজট (1083), লাল ি বাতা 
(601090429)

৪৭ 01060002588 মাঃ হা ন-অর-রিশদ আিমন উি ন িমঞা বড় বাশাইল বড় বাশাইল ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (46363), বসামিরক 
গেজট (912)

৪৮ 01060002590 আব স সালাম সরদার আব র রিহম সরদার ছাট বাশাইল বড় বাশাইল িবিজিব গেজট (4824)
৪৯ 01060002621 এস এম িগয়াসউ ীন আঃ গিন িশকদার বাশাইল বড় বাশাইল বসামিরক গেজট (922), লাল ি বাতা 

(601090252)
৫০ 01060002624 আঃ রাব িশকদার ত আেনব িশকদার বাশাইল বড় বাশাইল বসামিরক গেজট (915), লাল ি বাতা 

(601090413)
৫১ 01060002637 ত এস এম আেনায়ার 

হােসন িসকদার
ত মিমন উি ন িসকদার বাশাইল বড় বাশাইল বসামিরক গেজট (1111), লাল ি বাতা 

(601090250)
৫২ 01060002642 আঃ রিশদ ফিকর গালাম হােসন ফিকর ভা কশী ভা কশী ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (46486), বসামিরক 

গেজট (1096)
৫৩ 01060002645 কাজী মক ল হােসন কাজী জা র আলী দ: ভা কশী ভা কশী বসামিরক গেজট (926), লাল ি বাতা 

(601090155)
৫৪ 01060002650 হাওলাদার মাঃ জাহা ার 

আলী
ইসমাইল হাওলাদার চং য়া বড় বাশাইল বসামিরক গেজট (1080), লাল ি বাতা 

(601090395)
৫৫ 01060002655 ত আঃ মােজদ ফিকর ত আফতাজ উি ন ফিকর ভা কশী ভা কশী বসামিরক গেজট (1036), লাল ি বাতা 

(601090033)
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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

৫৬ 01060002660  লাল ী  কা  ী ছাট বাশাইল বাশাইল ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (46422), বসামিরক 
গেজট (907), লাল ি বাতা (601090499)

৫৭ 01060002664 মাঃ সাই ল ইসলাম বীর 
ি েযা া

আ ল কােসম ধা লখারমা য়া বড় বাশাইল বসামিরক গেজট (1112), লাল ি বাতা 
(601090422)

৫৮ 01060002669 মাঃ িসি র রহমান মাঃ হােসন হাওলাদার মা রা বাহা র র ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (46487), বসামিরক 
গেজট (895), লাল ি বাতা (601090322)

৫৯ 01060002676 কাজী আতাউর রহমান কাজী তােফল উি ন ভা কশী ভা কশী বসামিরক গেজট (1055), লাল ি বাতা 
(601090292)

৬০ 01060002681 কািজ আলতাফ হােসন কািজ আমেজদ আলী ভা কশী ভা কশী বসামিরক গেজট (897), লাল ি বাতা 
(601090351)

৬১ 01060002687 কাজী শরা ল হক কাজী আঃ আলী ভা কশী, কালাইয়া ভা কশী বসামিরক গেজট (1058), লাল ি বাতা 
(601090295)

৬২ 01060002688 মাঃ গালাম মা াফা হাং করামত আলী হাওলাদার ভা কশী ভা কশী বসামিরক গেজট (1075), লাল ি বাতা 
(601090330)

৬৩ 01060002693 মাঃ সাম ল হক মা া ( 
বীর ি েযা া)

ম ল মা া লখারমা য়া বড় বাশাইল লাল ি বাতা (601090479), বসামিরক গেজট 
(1089)

৬৪ 01060002697 মাঃ হা র রশীদ উমর উি ন সরকার ছাট বাশাইল বড় বাশাইল সনাবািহনী গেজট (13593)

৬৫ 01060002699 কাজী জািকর হােসন 
ফরহাদ

কাজী হািব র রহমান ভা কশী ভা কশী বসামিরক গেজট (899), লাল ি বাতা 
(601090391)

৬৬ 01060002703 ত এফ এম ল হক ত আ বালী ফিকর বাশাইল বড় বাশাইল বসামিরক গেজট (902), লাল ি বাতা 
(601090414)
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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

৬৭ 01060002708 মাঃ আব ল গ র সরদার মাঃ সানা ি ন সরদার রাংতা রািজহার বসামিরক গেজট (861), লাল ি বাতা 
(601090079)

৬৮ 01060002711 কাজী শাহ আলম কাজী মাতাহার দ: ভা কশী ভা কশী বসামিরক গেজট (908), লাল ি বাতা 
(601090500)

৬৯ 01060002714 মাঃ সােদক হাওলাদার মাঃ আয়নালী হাওলাদার রাংতা রািজহার ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (46458), বসামিরক 
গেজট (900)

৭০ 01060002717 মাঃ ত আলী ধা মাঃ জয়নাল ধা চং য়া ধানেডাবা ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (46438), বসামিরক 
গেজট (855), লাল ি বাতা (601090197)

৭১ 01060002720 আঃ বারী ধা ত আফাজি ন ধা লখারমা য়া বড় বাশাইল বসামিরক গেজট (917), লাল ি বাতা 
(601090077)

৭২ 01060002725 শাহজাহান খান ত কালা চান খান ভা কশী ভা কশী বসামিরক গেজট (1057), লাল ি বাতা 
(601090294)

৭৩ 01060002728 হাওলাদার মাঃ ওবায় াহ মৗঃ রায়হান উি ন 
হাওলাদার

চং য়া ধানেডাবা বসামিরক গেজট (1038), লাল ি বাতা 
(601090063)

৭৪ 01060002734 মাঃ ইয়া ব আলী খান মা লাল খান উ: ভা কশী ভা কশী বসামিরক গেজট (906), লাল ি বাতা 
(601090475)

৭৫ 01060002749 আই ল হক রােহন উি ন হাওলাদার চং য়া ধানেডাবা াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (10)

৭৬ 01060002789 কাজী শােহ আলম কাজী মাতাহার আলী দ: ভা কশী ভা কশী িলশ বািহনী গেজট (414)

৭৭ 01060002792 িনিখল চ  ম নের  নাথ ম বাহা র র বাহা র র ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (46470), বসামিরক 
গেজট (858), লাল ি বাতা (601090320)
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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

৭৮ 01060002796 এস এম তাফা ল হােসন মা ান িশকদার বাশাইল বড় বাশাইল বসামিরক গেজট (919), লাল ি বাতা 
(601090078)

৭৯ 01060002799 এস, এম হমােয়ত উি ন 
আহ দ

এস এম হলাল উি ন 
আহ দ

ছাট বাশাইল বড় বাশাইল বসামিরক গেজট (905), লাল ি বাতা 
(601090472)

৮০ 01060002805 মা ফা কামাল তাফােয়ল আহ দ সরদার ছাট বাশাইল বড় বাশাইল বসামিরক গেজট (1049), লাল ি বাতা 
(601090196)

৮১ 01060002814 মাঃ সাহরাব হােসন 
তা কদার

আ ল খােলক তা কদার কা ীরপাড় চং য়া ধানেডাবা বসামিরক গেজট (885), লাল ি বাতা 
(601090248)

৮২ 01060002816 ত কাজী আলমগীর হােসন ত কাজী মতেলব ভা কশী, কালাইয়া ভা কশী বসামিরক গেজট (892), লাল ি বাতা 
(601090027)

৮৩ 01060002826 কাজী আ ল বাশার কাজী বলােয়ত হােসন ভা কশী ভা কশী বসামিরক গেজট (923), লাল ি বাতা 
(601090311)

৮৪ 01060002829 কাজী নজ ল ইসলাম ত আঃ সাবহান ভা কশী ভা কশী বসামিরক গেজট (1059), লাল ি বাতা 
(601090296)

৮৫ 01060002833 কাজী শাহাদাত হােসন কাজী আঃ হািকম ভা কশী ভা কশী বসামিরক গেজট (5802), লাল ি বাতা 
(601090399)

৮৬ 01060002837 মাঃ ফজ ল হক ত হাজী আ র রহমান লখারমা য়া বড় বাশাইল বসামিরক গেজট (1074), লাল ি বাতা 
(601090328)

৮৭ 01060002841  মাঃ সকা ার িসকদার মর ম আফতাব উি ন 
িসকদার

ছাট বাশাইল বড় বাশাইল বসামিরক গেজট (5654), লাল ি বাতা 
(601090432)

৮৮ 01060002845 মাঃ ছােদক হাওলাদার আ ল রকমান হাওলাদার চং য়া ধানেডাবা বসামিরক গেজট (1102), লাল ি বাতা 
(601090045)
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িবভাগ: বিরশাল জলা: বিরশাল উপেজলা/থানা: আৈগলঝাড়া

ঃ 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

৮৯ 01060002848 নীল চ  ব রােজ  নাথ ব বাহা র র বাহা র র বসামিরক গেজট (1068), লাল ি বাতা 
(601090318)

৯০ 01060002985 আঃ ছ ার ঘরামী ত তােলব আলী ঘরামী চং য়া ধানেডাবা বসামিরক গেজট (916), লাল ি বাতা 
(601090128)

৯১ 01060002987 ত মাঃ আে ল আলী হাং ত আঃ রহমান হাং রাংতা রািজহার বসামিরক গেজট (1077), লাল ি বাতা 
(601090333)

৯২ 01060002989 জাে ল হক িশকদার ত গাদাই িশকদার চং য়া ধানেডাবা বসামিরক গেজট (1034), লাল ি বাতা 
(601090030)

৯৩ 01060002990 লতান আহেমদ মর ম মাঃ গাে র আলী 
সরদার

কাজীর াম সা িরয়া ধানেডাবা সনাবািহনী গেজট (1190), লাল ি বাতা 
(601090074)

৯৪ 01060003026 নারায়ন চ  চৗ রী শিশ ষন চৗ রী মা া পাড়া মা া পাড়া ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (46462)

৯৫ 01060003030 নীল চ  চৗ রী খেগ  নাথ চৗ রী মা া পাড়া মা া পাড়া লাল ি বাতা (601090483), িবিসএস গেজট 
(451)

৯৬ 01060003038 কাজী সাম ল আলম (িব  
আলম)

কাজী হােসম আলী ব হার বাড়হাজার বসামিরক গেজট (1278), লাল ি বাতা 
(601090044)

৯৭ 01060003055 এম,এম রিফ ল ইসলাম ইমাম উি ন মা া বার পাইকা বার পাইকা বসামিরক গেজট (1263), লাল ি বাতা 
(601090266)

৯৮ 01060003057 এস, এম, ইছাহক আলী মাঃ দিলল উি ন শাহ বার পাইকা বার পাইকা বসামিরক গেজট (1281), লাল ি বাতা 
(601090255)

৯৯ 01060003077 মাঃ িলয়াকত আলী 
হাওলাদার

আ: গ র হাওলাদার র র িমি পাড়াহাট বসামিরক গেজট (1030), লাল ি বাতা 
(601090258)
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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

১০০ 01060003080 এস এম জ ল হক মফেছড় আলী সরদার ে রাবাদ ে রাবাদ নৗবািহনী গেজট (145)

১০১ 01060003082 কাশ চ  হালদার খেগ  নাথ হালদার বার পাইকা বার পাইকা বসামিরক গেজট (1025), লাল ি বাতা 
(601090444)

১০২ 01060003089 মাঃ শাহ আলম তা কদার আ র রিশদ তা কদার বারহাজার বাড়হাজার বসামিরক গেজট (1269), লাল ি বাতা 
(601090065)

১০৩ 01060003104 মহ ত আলী আকন জেবদ আলী আকন র র িমি পাড়াহাট বসামিরক গেজট (1265), লাল ি বাতা 
(601090016)

১০৪ 01060003109 মাঃ জ ল হক িময়া আ ল ওহাব ী র র িমি পাড়াহাট সনাবািহনী গেজট (18080), লাল ি বাতা 
(601090037)

১০৫ 01060003113 শখ আ র রিহম হাজী আে ল আলী চাউকা িমি পাড়াহাট বসামিরক গেজট (1283), লাল ি বাতা 
(601090260)

১০৬ 01060003117 ত মাঃ হা ন অর রশীীদ ত আঃ আিজজ হাওলাদার র র িমি পাড়াহাট বসামিরক গেজট (1305), লাল ি বাতা 
(601090006)

১০৭ 01060003122 মাঃ সাম ল হক িময়া ত আ এহাব আলী ী র র িমি পাড়াহাট লাল ি বাতা (601090041)
১০৮ 01060003125 মাঃ হা ন অর রিশদ আব ল মিজদ হাওলাদার র র িমি পাড়াহাট বসামিরক গেজট (1297), লাল ি বাতা 

(601090192)
১০৯ 01060003130 িসরা ল হক আ ল জ ার হাওলাদার র র িমি পাড়াহাট বসামিরক গেজট (1023), লাল ি বাতা 

(601090278)
১১০ 01060003132 আঃ মিজদ শা হােসম আলী শা বার পাইকা বার পাইকা বসামিরক গেজট (1284), লাল ি বাতা 

(601090261)
১১১ 01060003136 ত মািনক সরদার ত রােজ আলী সরদার র র র র বসামিরক গেজট (1287), লাল ি বাতা 

(601090118)
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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

১১২ 01060003138 মাঃ আকবর আলী ত ী িজ াত আলী মা া পাড়া মা া পাড়া িবিজিব গেজট (996)

১১৩ 01060003139 জিহ ল ইসলাম, বীর তীক আব ল কিরম হাওলাদার র র িমি পাড়াহাট সনাবািহনী গেজট (3776)

১১৪ 01060003142 আ াব আলী সরদার ত হাসান উি ন সরদার র র র র বসামিরক গেজট (1276), লাল ি বাতা 
(601090040)

১১৫ 01060003146 হাওলাদার মাজা ফর 
হােসন

শািফজ উি ন হাওলাদার মা া পাড়া মা া পাড়া বসামিরক গেজট (1290), লাল ি বাতা 
(601090463)

১১৬ 01060003148 মাঃ আফজা র রহমান মাঃ মিমন উি ন শাহ বার পাইকা বার পাইকা সনাবািহনী গেজট (4137)

১১৭ 01060003152 মাঃ মাশারফ হােসন 
ইয়া

মাঃ আমেজত আলী ইয়া ব হার বাড়হাজার বসামিরক গেজট (1011), লাল ি বাতা 
(601090043)

১১৮ 01060003154 মাঃ জাহা ীর হাওলাদার মর ম আব ল রিশদ 
হাওলাদার

ছয় াম বাড়হাজার বসামিরক গেজট (5672), লাল ি বাতা 
(601090004)

১১৯ 01060003156 মাহা দ আলী আকন জেবদ আলী আকন দে রাবাদ দে রাবাদ বসামিরক গেজট (1303), লাল ি বাতা 
(601090191)

১২০ 01060003161 শাহ আ ল মিজদ আ ল মােলক শাহ বার পাইকা বার পাইকা সনাবািহনী গেজট (3991), লাল ি বাতা 
(601090269)

১২১ 01060003329 ছ ার শাহ শিফজি ন শাহ বার পাইকা বার পাইকা বসামিরক গেজট (1015), লাল ি বাতা 
(601090253)

১২২ 01060003333 মাঃ সাম ল দা মাওঃ মাঃ আমজাদ 
হােসন

র র িমি পাড়াহাট বসামিরক গেজট (1302), লাল ি বাতা 
(601090002)
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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

১২৩ 01060003335 আঃ রিশদ ত আঃ হািমদ র র িমি পাড়াহাট ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (46492), বসামিরক 
গেজট (875)

১২৪ 01060003348 শা  মাঃ সাহরাব উি ন মাঃ দিলল উি ন শা বার পাইকা বার পাইকা বসামিরক গেজট (1292), লাল ি বাতা 
(601090263)

১২৫ 01060003353 মাঃ মা ান শাহ মাঃ হািকমউি ন শাহ বার পাইকা বার পাইকা বসামিরক গেজট (1014), লাল ি বাতা 
(601090227)

১২৬ 01060003357 ত আে ল আলী ফকীর মহ দ ফকীর বার পাইকা বার পাইকা লাল ি বাতা (601090048)

১২৭ 01060003365 মাঃ তয়ব আলী হাওলাদার হাসমত আলী হাওলাদার ছাট িরয়া ভা কশী বসামিরক গেজট (1035), লাল ি বাতা 
(601090031)

১২৮ 01060003368 েজ  নাথ রায় ত চ  নাথ রায় বাহা র র বাহা র র ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (46421), বসামিরক 
গেজট (891)

১২৯ 01060003371 রবী নাথ সরকার ত রাখাল চ  সরদার বাহা র র বাহা র র বসামিরক গেজট (1067), লাল ি বাতা 
(601090315)

১৩০ 01060003493 তা কদার ফকরউি ন হাজী আ ল ওহাব আলী 
তা কদার

দে রাবাদ ে রাবাদ বসামিরক গেজট (1020), লাল ি বাতা 
(601090189)

১৩১ 01060003494 মাঃ ৎফর রহমান 
তা কদার

মাঃ হািব র রহমান 
তা কদার

বারহাজার বাড়হাজার বসামিরক গেজট (1019), লাল ি বাতা 
(601090005)

১৩২ 01060003496 মাঃ আঃ লিতফ ইয়া মাঃ খিবর উ ীন ইয়া ব হার বাড়হাজার বসামিরক গেজট (1018), লাল ি বাতা 
(601090158)

১৩৩ 01060003498 হাওলাদার আতাউর রহমান ত মা ান হাওলাদার বারহাজার ছয় াম লাল ি বাতা (601090007)
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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

১৩৪ 01060003501 ত কাজী আলতাফ হােসন কাজী সাম ল হক বার পাইকা বার পাইকা বসামিরক গেজট (1291), লাল ি বাতা 
(601090349)

১৩৫ 01060003503 কাজী সায়ান আহমদ কাজী সাম ল হক বার পাইকা বার পাইকা বসামিরক গেজট (1264), লাল ি বাতা 
(601090270)

১৩৬ 01060003505 মাঃ অ◌ােনায়ার হােসন মাঃ সিফজ উি ন গৗহার বাড়হাজার সনাবািহনী গেজট (4054), লাল ি বাতা 
(601090053)

১৩৭ 01060003508 মাঃ শিহদ উল ইসলাম সােবদ আলী হাওলাদার দে রাবাদ বাড়হাজার বসামিরক গেজট (1267), লাল ি বাতা 
(601090054)

১৩৮ 01060003510 আঃ মােলক আকন আইজউি ন আকন ছয় াম বাড়হাজার বসামিরক গেজট (1268), লাল ি বাতা 
(601090060)

১৩৯ 01060003512 মাঃ আ ল কােশম  
হওলাদার

. তিমজি ন হাওলাদার বারহাজার বাড়হাজার বসামিরক গেজট (1272), লাল ি বাতা 
(601090110)

১৪০ 01060003514 মাঃ আফতাব উি ন শাহ 
( . বা)

ত মিমন উি ন শাহ বার পাইকা বার পাইকা লাল ি বাতা (601090264)

১৪১ 01060003515 দলাে◌য়ার হােসন ত আঃ মিজদ িসকদার দে রাবাদ দে রাবাদ বসামিরক গেজট (1298), লাল ি বাতা 
(601090003)

১৪২ 01060003517 হিরপদ সরকার ত কালী চরণ সরকার মা া পাড়া মা া পাড়া বসামিরক গেজট (1300), লাল ি বাতা 
(601090049)

১৪৩ 01060003520 লতান হােসন আকন আঃ কােদর আকন বারহাজার ছয় াম বসামিরক গেজট (1270), লাল ি বাতা 
(601090096)

১৪৪ 01060003523  কা  ম ল ত কািল দাস ম ল মা া পাড়া মা া পাড়া বসামিরক গেজট (1279), লাল ি বাতা 
(601090046)
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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

১৪৫ 01060003525 ত এছকা ার মা া আেশদ আলী মা া বার পাইকা বার পাইকা বসামিরক গেজট (1288), লাল ি বাতা 
(601090190)

১৪৬ 01060003526 মাঃ হােসন শাহ ( . বা) আ ল হােসন শাহ বার পাইকা বার পাইকা লাল ি বাতা (601090257)
১৪৭ 01060003528 আ ল মা ান হাওলাদার  আব র রিশদ হাওলাদার ছয় াম বারহাজার লাল ি বাতা (601090290), িবিজিব গেজট 

(5537)
১৪৮ 01060003531 সাম ল হক বপারাী আঃ গিণ বপারী বারহাজার ছয় াম বসামিরক গেজট (1271), লাল ি বাতা 

(601090095)
১৪৯ 01060003537 মাহা দ খবী র রহমান আব ল হািমদ হাওলাদার মা া পাড়া মা া পাড়া বসামিরক গেজট (876), লাল ি বাতা 

(601090093)
১৫০ 01060003540 আ ল মিজদ আ ল মিমন বার পাইকা বার পাইকা সনাবািহনী গেজট (4123), লাল ি বাতা 

(601090268)
১৫১ 01060003543 আেনায়ার হােসন স ামত শাহাজি ন স ামত বিরয়ালী বাড়হাজার বসামিরক গেজট (1299), লাল ি বাতা 

(601090047)
১৫২ 01060003545 িশকদার িসরাজ নছার উ ীন িশকদার দে রাবাদ দে রাবাদ বসামিরক গেজট (1266), লাল ি বাতা 

(601090115)
১৫৩ 01060003546 হরলাল িব াস মনহার িব াস বার পাইকা বার পাইকা ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (46411), বসামিরক 

গেজট (1029)
১৫৪ 01060003547 আঃ স শাহ ত ইয়ািছন শাহ বার পাইকা বার পাইকা বসামিরক গেজট (1016), লাল ি বাতা 

(601090256)
১৫৫ 01060003548 মাঃ আঃ জিলল হাওলাদার কা  হাং মা া পাড়া মা া পাড়া িবিজিব গেজট (4682), লাল ি বাতা 

(601090488)
১৫৬ 01060003550 গালাম মা ফা হাওলাদার কা  হাওলাদার দে রাবাদ দে রাবাদ বসামিরক গেজট (1295), লাল ি বাতা 

(601090273)
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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

১৫৭ 01060003579 মাঃ মাতােহর হােসন মর ম িময়া চ ন সরদর বার পাইকা বার পাইকা সনাবািহনী গেজট (4130), লাল ি বাতা 
(601090267)

১৫৮ 01060003583 মাঃ মাহা ল হক মাঃ ফয়জর আলী সরদার ছয় াম বাড়হাজার লাল ি বাতা (601090275)

১৫৯ 01060003584 মাঃ শাখাওয়াৎ হােসন 
স ামত

কদম আলী স ামত বিরয়ালী বাড়হাজার বসামিরক গেজট (1012), লাল ি বাতা 
(601090094)

১৬০ 01060003595 ত গালাম িকবিরয়া ত মাঃ মিফজ উি ন বড় বাশাইল বড় বাশাইল বসামিরক গেজট (1039), লাল ি বাতা 
(601090069)

১৬১ 01060003603 আ ল রব হাওলাদার ওহাব আলী হাওলাদার চং য়া ধানেডাবা বসামিরক গেজট (1064), লাল ি বাতা 
(601090309)

১৬২ 01060003657 িব িত ষণ দাস পি ত চ  দাস বাটরা কাদালেধায়া ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (46407), বসামিরক 
গেজট (859), লাল ি বাতা (601090505)

১৬৩ 01060003663 কাজী আলমগীর হােসন কাজী খিবর উি ন ভা কশী ভা কশী লাল ি বাতা (601090316)

১৬৪ 01060003664 আঃ হািকম তা কদার ত আিজজ তা কদার কা ীরপাড় চং য়া ধানেডাবা বসামিরক গেজট (1032), লাল ি বাতা 
(601090028)

১৬৫ 01060003668 কাজী ইি স আলী ত কাজী বে  আলী ভা কশী ভা কশী বসামিরক গেজট (887), লাল ি বাতা 
(601090305)

১৬৬ 01060003677 আঃ রব হাওলাদার ইসমাইল হাওলাদার রাংতা রািজহার ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (46329), বসামিরক 
গেজট (925)

১৬৭ 01060003683 এস, এম জালাল িফেরাজ আব ল হািকম িসকদার ছাট বাশাইল বড় বাশাইল বসামিরক গেজট (1106), লাল ি বাতা 
(601090329)
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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

১৬৮ 01060003687 ত সাম ল হক তা কদার ত আঃ মােলক তা কদার চং য়া ধানেডাবা বসামিরক গেজট (1066), লাল ি বাতা 
(601090312)

১৬৯ 01060003690 ইউ স আলী চৗ রী সাম ল হক ছাট বাশাইল বড় বাশাইল বসামিরক গেজট (910), লাল ি বাতা 
(601090498)

১৭০ 01060003693 মাঃ শাহাদাত হােসন মাঃ গে র আলী ছাট বাশাইল বড় বাশাইল ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (46365), বসামিরক 
গেজট (1109)

১৭১ 01060003695 আ ল কালাম িময়া ত িনজাম উি ন িময়া ছাট বাশাইল বড় বাশাইল বসামিরক গেজট (878), লাল ি বাতা 
(601090032)

১৭২ 01060003697 মাফাে ল হােসন িময়া ত িনজাম উ ীন িময়া ছাট বাশাইল বড় বাশাইল বসামিরক গেজট (890), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (46442)

১৭৩ 01060003703 মাঃ আব ল মা ান ঢালী মাঃ আ ল হােমদ ঢালী চং য়া ধানেডাবা ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (46439), লাল 
ি বাতা (601100755)

১৭৪ 01060003717 র মাহা দ সরদার ত গ র আলী সরদার কাজীর াম ধানেডাবা বসামিরক গেজট (1044), লাল ি বাতা 
(601090076)

১৭৫ 01060003719 আব ল ওহাব হাওলাদার তিমজউ ীন হাওলাদার রাংতা রািজহার ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (46358), বসামিরক 
গেজট (857)

১৭৬ 01060003721 মাঃ ল আলম িসকদার হাজী রিফউি ন িশকদার ছাট বাশাইল বড় বাশাইল বসামিরক গেজট (886), লাল ি বাতা 
(601090289)

১৭৭ 01060003723 এইচ মাসাে ক হােসন এম. এ. আলী ভা কশী ভা কশী বসামিরক গেজট (904), লাল ি বাতা 
(601090442)

১৭৮ 01060003751 মাঃ শাহজাহান ধা ত আঃ কিরম ধা লখারমা য়া বড় বাশাইল বসামিরক গেজট (1062), লাল ি বাতা 
(601090303)
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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

১৭৯ 01060003754 মাঃ আ  তােলব ধা জয়নাল ধা রািজহার রািজহার ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (46433), বসামিরক 
গেজট (894)

১৮০ 01060003757 মাহা দ আলী হাওলাদার মজি ন হাওলাদার রািজহার রািজহার বসামিরক গেজট (893), লাল ি বাতা 
(601090317)

১৮১ 01060003758 মাঃ ইউ চ হাওলাদার এনতাজ উি ন হাওলাদার ছাট িরয়া ভা কশী বসামিরক গেজট (1063), লাল ি বাতা 
(601090308)

১৮২ 01060003762 মাতােলব িসকদার মমতাজ উি ন িসকদার ছাট বাশাইল বড় বাশাইল বসামিরক গেজট (1047), লাল ি বাতা 
(601090194)

১৮৩ 01060003765 মায়া বগম কািমন উি ন হাওলাদার কাজীর াম ধানেডাবা বসামিরক গেজট (1307), লাল ি বাতা 
(601090423)

১৮৪ 01060003767 হাওলাদার আকােয়দ আলী ত আফতাব উি ন 
হাওলাদার

রািজহার রািজহার ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (46467), বসামিরক 
গেজট (860)

১৮৫ 01060003769 ব ল ধা ত ফলান ধা ভা কশী ভা কশী বসামিরক গেজট (1071), লাল ি বাতা 
(601090324)

১৮৬ 01060003771 আ  বকর িসি ক আ ল হােসম হাওলাদার চং য়া ধানেডাবা বসামিরক গেজট (896), লাল ি বাতা 
(601090325)

১৮৭ 01060003772 এস,এম, িসরা ল ইসলাম রেমাহা দ িসকদার ছাট বাশাইল বড় বাশাইল ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (46424), লাল 
ি বাতা (601100298)

১৮৮ 01060003773 কাজী সােহব আলী ত কাজী আলী ভা কশী ভা কশী বসামিরক গেজট (1094), লাল ি বাতা 
(601100373)

১৮৯ 01060003774 মাঃ আলতাব হােসন 
তা কদার

ফজেল করীম তা কদার চং য়া ধানেডাবা বসামিরক গেজট (1043), লাল ি বাতা 
(601090075)
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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

১৯০ 01060003776 ত ফজ ল হক িসকদার ত মাসেলম িসকদার বাশাইল বড় বাশাইল বসামিরক গেজট (1054), লাল ি বাতা 
(601090251)

১৯১ 01060003777 হা ন অর রিশদ হাওলাদার আসমত আলী হাওলাদার বার পাইকা বার পাইকা বসামিরক গেজট (1282), লাল ি বাতা 
(601090259)

১৯২ 01060003778 অমর রায় ত ের  নাথ রায় জাবারপাড় বাগধা বসামিরক গেজট (1142), লাল ি বাতা 
(601090105)

১৯৩ 01060003779 নারায়ন চ  ব শরৎ ব নািঘর পাড় আ র ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (46446), বসামিরক 
গেজট (957)

১৯৪ 01060003780 অনািদ সরকার অিনল চ  সরকার জাবারপাড় জাবার পাড় ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (46311), লাল 
ি বাতা (601090104), বসামিরক গেজট (866)

১৯৫ 01060003781 নারায়ন চ  ম ল ল ন চ  ম ল জাবারপাড় জাবার পাড় ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা ( স র) (3830)

১৯৬ 01060003782 আ  হািনফ বখিতয়ার আঃ ওয়ােহদ বখিতয়ার সামাইর পাড় পয়সার হাট বসামিরক গেজট (953), লাল ি বাতা 
(601090147)

১৯৭ 01060003783 এস এম জািকর হােসন 
( ি  যা া)

আ ল মােলক মীর চাদি িশরা বাগধা বসামিরক গেজট (1193), লাল ি বাতা 
(601090517)

১৯৮ 01060003784 মাঃ শিহ াহ মাহা দ আলী আমেবৗলা বাগধা বসামিরক গেজট (1184), লাল ি বাতা 
(601090397)

১৯৯ 01060003785 ওয়ােজদ আলী িব াস জবান আলী িব াস প: গায়াইল বড় বাশাইল ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (46454), বসামিরক 
গেজট (880)

২০০ 01060003786 মা ার হােসন িসকদার ত সংেসর উি ন প: গায়াইল বড় বাশাইল বসামিরক গেজট (1053), লাল ি বাতা 
(601090249)
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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

২০১ 01060003787 এস এম ল আিমন আলহা  রিফ উি ন 
িসকদার

ছাট বাশাইল বড় বাশাইল ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (46481)

২০২ 01060003788 কাজী আঃ খােলক ত কাজী জাফফার বড় বাশাইল বড় বাশাইল বসামিরক গেজট (1087), লাল ি বাতা 
(601090458)

২০৩ 01060003789 ত র মাহা দ বপারী ত লতান বপারী ছাট বাশাইল বড় বাশাইল বসামিরক গেজট (1040), লাল ি বাতা 
(601090071)

২০৪ 01060003790 মাশােরফ হােসন দােয়র উি ন বড় বাশাইল বড় বাশাইল ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (46480), বসামিরক 
গেজট (877)

২০৫ 01060003791 এস এম হািব র রহমান ত ন মি ন সরদার ছাট বাশাইল বড় বাশাইল বসামিরক গেজট (1108), লাল ি বাতা 
(601090332)

২০৬ 01060003792 এস, এম, শা  জাহান আ ল হােশম িশকদার ছাট বাশাইল বড় বাশাইল িবিসএস গেজট (442)

২০৭ 01060003793 মাঃ লতান তা কদার আ ল রিশদ তা কদার চং য়া ধানেডাবা বসামিরক গেজট (1076), লাল ি বাতা 
(601090331)

২০৮ 01060003914 আব র রিশদ িসকদার মাঃ হােসন উি ন 
িসকদার

ছাট বাশাইল বড় বাশাইল বসামিরক গেজট (1072), লাল ি বাতা 
(601090326)

২০৯ 01060003915 এস এম আলতাফ হােসন ত লিতফ িসকদার ছাট বাশাইল বড় বাশাইল বসামিরক গেজট (1073), লাল ি বাতা 
(601090327)

২১০ 01060003943 আব ল খােলক আব ল মিজদ আকন িবিজিব গেজট (6015)

২১১ 01060004262 মাঃ শাহজাহান িময়া রায়হান উি ন িময়া জয়রাম পি বাগধা বসামিরক গেজট (1148), লাল ি বাতা 
(601090200)
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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

২১২ 01060004265 মাঃ িসরা ল হক আ: মােলক িময়া আমেবৗলা বাগধা বসামিরক গেজট (1177), লাল ি বাতা 
(601090337)

২১৩ 01060004269 মাঃ জাফফর হােসন ত রিবউু াহ িময়া চ দি িশরা বাগধা বসামিরক গেজট (864), লাল ি বাতা 
(601090051)

২১৪ 01060004273 অমেরশ সরকার অিনল মার সরকার জাবারপাড় জাবার পাড় ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (46403), বসামিরক 
গেজট (868)

২১৫ 01060004281 মাঃ জয়নাল হাওলাদার দিললি ন হাওলাদার চ ীবাড়ী আ র বসামিরক গেজট (1168), লাল ি বাতা 
(601090207)

২১৬ 01060004282 চী য় চ বত  চ বত ব: বাগধা বাগধা াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (14)

২১৭ 01060004283 মাঃ সেক ার আলী তাজ বা  তাজ জয়রাম পি বাগধা বসামিরক গেজট (944), লাল ি বাতা 
(601090067)

২১৮ 01060004290 মাঃ আব ল কােদর 
হাওলাদার

ডাঃ মাঃ মিমন উি ন 
হাওলাদার

চ দি িশরা বাগধা লাল ি বাতা (601090160)

২১৯ 01060004293 মাঃ আলমগীর িময়া আজাহার উি ন িময়া চ দি িশরা বাগধা বসামিরক গেজট (1151), লাল ি বাতা 
(601090135)

২২০ 01060004294 আঃ রহমান ভাি মিমনি ন ভাি ব: বাগধা বাগধা বসামিরক গেজট (1153), লাল ি বাতা 
(601090139)

২২১ 01060004296 ছামাদ হাওলাদার ত দিললি ন হাওলাদার চ দি িশরা বাগধা বসামিরক গেজট (1160), লাল ি বাতা 
(601090153)

২২২ 01060004300 আঃ মিজদ সরদার ত গজি ন সরদার চ দি িশরা বাগধা বসামিরক গেজট (950), লাল ি বাতা 
(601090136)
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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

২২৩ 01060004328 আঃ মা ান িময়া কা  িময়া চ দি িশরা বাগধা বসামিরক গেজট (1183), লাল ি বাতা 
(601090389)

২২৪ 01060004330 জয় ল আেবদীন নায়াব আলী িমঞা বাগধা বাগধা ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (46400)

২২৫ 01060004332 আন  চ  ব গেনশ চ  ব আ র আ র বসামিরক গেজট (967), লাল ি বাতা 
(601090404)

২২৬ 01060004336 এস, এম, ফজ ল হক নছার উি ন সরকার বাগধা বাগধা ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (46399), বসামিরক 
গেজট (943)

২২৭ 01060004340 মাধব চ  রায় বস  মার রায় আ র আ র ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (46402), বসামিরক 
গেজট (970)

২২৮ 01060004344 আ  হািনফ হাওলাদার জনি  হাওলাদার আ র আ র লাল ি বাতা (601090144)

২২৯ 01060004346 আইউব আলী িময়া মিমন উি ন িময়া আমেবৗলা পয়সার হাট বসামিরক গেজট (1162), লাল ি বাতা 
(601090167)

২৩০ 01060004348 মাঃ মাজাে ল হক 
হাওলাদার

রজব আলী হাওলাদার আমেবৗলা বাগধা বসামিরক গেজট (867), লাল ি বাতা 
(601090122)

২৩১ 01060004351 আঃ হািলম িময়া কােশম িময়া আমেবৗলা বাগধা বসামিরক গেজট (1161), লাল ি বাতা 
(601090162)

২৩২ 01060004355 লতান আহেমদ  খান জয়নাল আেবদীন খান আমেবৗলা বাগধা বসামিরক গেজট (1181), লাল ি বাতা 
(601090383)

২৩৩ 01060004357 মাঃ আইউব আলী খান আ ল আলী খান আমেবৗলা পয়সার হাট বসামিরক গেজট (960), লাল ি বাতা 
(601090166)
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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

২৩৪ 01060004361 আ ল ম ান তাজ মন র আলী তাজ আমেবৗলা পয়সার হাট বসামিরক গেজট (1139), লাল ি বাতা 
(601090098)

২৩৫ 01060004363 মাঃ আ ল কালাম িসকদার িসরাজ উি ন িসকদার আমেবৗলা পয়সার হাট বসামিরক গেজট (1154), লাল ি বাতা 
(601090142)

২৩৬ 01060004365 আলমগীর হােসন 
হাওলাদার

মিজবর রহমান আমেবৗলা পয়সার হাট লাল ি বাতা (601090143)

২৩৭ 01060004368 দেলায়ার হােসন 
হাওলাদার

আলহাজ কা  হাওলাদার আমেবৗলা পয়সার হাট বসামিরক গেজট (1143), লাল ি বাতা 
(601090107)

২৩৮ 01060004370 আঃ মিজদ তাজ মাঃ আইনি ন তাজ আমেবৗলা বাগধা বসামিরক গেজট (1145), লাল ি বাতা 
(601090120)

২৩৯ 01060004372 মাঃ ইউ স হাওলাদার মন র আলী হাওলাদার আমেবৗলা পয়সার হাট বসামিরক গেজট (1146), লাল ি বাতা 
(601090121)

২৪০ 01060004375 মাঃ হািকম িময়া মাঃ উিকল উি ন িময়া িনমার পাড় পয়সার হাট বসামিরক গেজট (1144), লাল ি বাতা 
(601090119)

২৪১ 01060004377 মাঃ খারেশদ আলম নই ীন দািড়য়া জয়রাম পি বাগধা বসামিরক গেজট (1134), লাল ি বাতা 
(601090055)

২৪২ 01060004379 এস এম বিদউ ামান ছালাম ত আেনায়ার উি ন জয়রাম পি বাগধা বসামিরক গেজট (1164), লাল ি বাতা 
(601090201)

২৪৩ 01060004383 মাঃ শাহাব উি ন সরদার মিফজ উি ন সরদার সামাইর পাড় পয়সার হাট বসামিরক গেজট (959), লাল ি বাতা 
(601090165)

২৪৪ 01060004385 আঃ মিজদ সরদার আ ল হােসন সরদার সামাইর পাড় পয়সার হাট বসামিরক গেজট (1140), লাল ি বাতা 
(601090099)
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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

২৪৫ 01060004387 মাঃ হােরছ িশকদার মাঃ মেফল িশকদার চ দি িশরা বাগধা বসামিরক গেজট (1158), লাল ি বাতা 
(601090150)

২৪৬ 01060004389 মাঃ আলমগীর ভাি করম আলী ভাি চ দি িশরা বাগধা বসামিরক গেজট (949), লাল ি বাতা 
(601090134)

২৪৭ 01060004395 মাঃ িলয়াকত আলী 
হাওলাদার

আঃ ছ ার হাওলাদার চ দি িশরা বাগধা ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (46312), বসামিরক 
গেজট (951)

২৪৮ 01060004396 এ, ক,এম, গালাম কিবর আ ল হােসন চ দি িশরা বাগধা বসামিরক গেজট (966), িবিসএস গেজট (5)

২৪৯ 01060004397 মাঃ সিহ ল ইসলাম 
বখিতয়ার

মাহা দ বখিতয়ার উ র চ ে া পয়সার হাট বসামিরক গেজট (1179), লাল ি বাতা 
(601090352)

২৫০ 01060004398 আ ল রব বি য়ার সিফজি ন বি য়ার বাগধা বাগধা বসামিরক গেজট (1174), লাল ি বাতা 
(601090225)

২৫১ 01060004399 আব ল মােলক ভি কিহ ি ন ভি বাগধা বাগধা বসামিরক গেজট (1163), লাল ি বাতা 
(601090199)

২৫২ 01060004400 মাঃ আ ল ছ ার 
তা কদার

আ ল গ র তা কদার বাগধা বাগধা সনাবািহনী গেজট (1655)

২৫৩ 01060004401 ডা, মাঃ এনতাজ িময়া নমি ন িময়া বাগধা বাগধা বসামিরক গেজট (942), লাল ি বাতা 
(601090056)

২৫৪ 01060004402 মাঃ আব র রহমান িমঞা মাঃ ব  উি ন িমঞা বাগধা বাগধা সনাবািহনী গেজট (4087)

২৫৫ 01060004403 মাঃ আব ল কালাম িময়া মাঃ রহম আলী  বপারী বাগধা বাগধা বসামিরক গেজট (956), লাল ি বাতা 
(601090161)
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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

২৫৬ 01060004404 মাঃ আ ল কােসম িময়া উিকল উি ন িময়া খা িরয়া বাগধা বসামিরক গেজট (1180), লাল ি বাতা 
(601090367)

২৫৭ 01060004405 মাঃ খিল র রহমান সরদার পরন আলী সরদার বাগধা বাগধা লাল ি বাতা (601090052)

২৫৮ 01060004406 আঃ ছা ার িময়া  মৗলভী আনসার উ ীন 
িময়া

বাগধা বাগধা বসামিরক গেজট (1189), লাল ি বাতা 
(601090451)

২৫৯ 01060004407 ামল চ  দাস জগ ীশ চ  দাস বাগধা বাগধা বসামিরক গেজট (952), লাল ি বাতা 
(601090140)

২৬০ 01060004408 মাঃ লতান আহেমদ ওয়ােহদ িময়া বাগধা বাগধা বসামিরক গেজট (1137), লাল ি বাতা 
(601090068)

২৬১ 01060004409 আঃ জ ার িময়া আনসারউি ন িময়া বাগধা বাগধা বসামিরক গেজট (1188), লাল ি বাতা 
(601090449)

২৬২ 01060004410 মাঃ আ  হািনফ সরদার আরজান সরদার বাগধা বাগধা বসামিরক গেজট (1150), লাল ি বাতা 
(601090133)

২৬৩ 01060004412 মর ম ইসমাইল িময়া মর ম মাঃ আিজর খা িরয়া বাগধা সনাবািহনী গেজট (3922)
২৬৪ 01060004414 মাঃ রােজয়ালী িময়া ত সরাজি ন িময়া আমেবৗলা পয়সার হাট লাল ি বাতা (601090343)

২৬৫ 01060004415 মাঃ শহাবউি ন আিমন উি ন খা িরয়া বাগধা বসামিরক গেজট (1136), লাল ি বাতা 
(601090059)

২৬৬ 01060004416 আঃ লিতফ খান ত গিন খান বাগধা বাগধা বসামিরক গেজট (1200), লাল ি বাতা 
(601090504)

২৬৭ 01060004418 এম এ কািদর িময়া এ ওয়ােহদ িময়া আমেবৗলা পয়সার হাট বসামিরক গেজট (946), লাল ি বাতা 
(601090087)
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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

২৬৮ 01060004419 মাঃ ইসমাইল িময়া মেছর িময়া আমেবৗলা পয়সার হাট ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (46416), লাল 
ি বাতা (601090086), বসামিরক গেজট (945)

২৬৯ 01060004420 মাঃ শিহ ল ইসলাম মাঃ আফছার উি ন িময়া জয়রাম পি বাগধা বসামিরক গেজট (1191), লাল ি বাতা 
(601090477)

২৭০ 01060004421 হািব র রহমান খান রমজান উ াহ খান বাগধা বাগধা বসামিরক গেজট (962), লাল ি বাতা 
(601090231)

২৭১ 01060004422 আব ল মা ান সরদার কিরম উি ন সরদার বাগধা বাগধা লাল ি বাতা (601090214)
২৭২ 01060004424 ত মিতউর রহমান খান ত ছেজর উি ন খান সামাইর পাড় বাগধা বসামিরক গেজট (1169), লাল ি বাতা 

(601090208)
২৭৩ 01060004425 মাঃ মক ল হােসন ত অিখলি ন খান আমেবৗলা পয়সার হাট বসামিরক গেজট (1175), লাল ি বাতা 

(601090230)
২৭৪ 01060004426 বাদশা হাওলাদার ত সিফজউি ন হাওলাদার আমেবৗলা বাগধা বসামিরক গেজট (1176), লাল ি বাতা 

(601090237)
২৭৫ 01060004427 ত মাহা দ আলী ধা ত নািসর উি ন ধা চা পয়সার হাট বসামিরক গেজট (1196), লাল ি বাতা 

(601090478)
২৭৬ 01060004428 মাঃ আমেজদ হাওলাদার ত গহর আলী চ দি িশরা বাগধা লাল ি বাতা (601090102)

২৭৭ 01060004429 আঃ হািলম ধা ত কােশম ধা আমেবৗলা পয়সার হাট বসামিরক গেজট (1187), লাল ি বাতা 
(601090440)

২৭৮ 01060004450 মাঃ আিন র রহমান ত হািব র রহমান 
স ামত

সরাল সরাল লাল ি বাতা (601090085)
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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

২৭৯ 01060004453 আ ল কােশম গাম া নজর আলী গাম া আৈগলঝাড়া আৈগলঝাড়া বসামিরক গেজট (986), লাল ি বাতা 
(601090355)

২৮০ 01060004457 ত গিব  লাল ম ল ত যােগ  লাল ম ল গলা গলা বসামিরক গেজট (1213), লাল ি বাতা 
(601090484)

২৮১ 01060004458 মাঃ শাহজাহান ত শবেদর আলী সপাই সরাল সরাল লাল ি বাতা (601090159)

২৮২ 01060004460 মাঃ হায়দার আিল 
হাওলাদার

জেবদ আলী হাওলাদার উ র িশিহপাশা গলা বসামিরক গেজট (1218), লাল ি বাতা 
(601090238)

২৮৩ 01060004461 মাঃ হািলম স ামত আব ল লিতফ স ামত আৈগলঝাড়া সরাল িবিজিব গেজট (7660)

২৮৪ 01060004462 আহা দ আলী আকন খরােশদ আলী আকন আৈগলঝাড়া গলা ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (46443)

২৮৫ 01060004463 মাঃ আ র রা াক 
সরিনয়াবাদ

মা:আ:জেবদ সরিনবাদ আৈগলঝাড়া গলা বসামিরক গেজট (1239), লাল ি বাতা 
(601090019)

২৮৬ 01060004465 মাঃ আিজ ল হক দািড়য়া ত এরফান উ ীন ব জনকা গলা বসামিরক গেজট (987), লাল ি বাতা 
(601090356)

২৮৭ 01060004470 মাঃ শাহজাহান কবীর ত আ ল হােসম বপারী ব জনকা গলা লাল ি বাতা (601090025)

২৮৮ 01060004471 মাঃ আব ল মােলক ী এেলম উি ন ী আৈগলঝাড়া গলা বসামিরক গেজট (982), লাল ি বাতা 
(601090180)

২৮৯ 01060004473 মাঃ শাহজাহান মা া ত খারেশদ মা া ব জনকা গলা বসামিরক গেজট (994), লাল ি বাতা 
(601090226)
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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

২৯০ 01060004474 মাঃ লতান হােসন দিলল উি ন মা া ব জনকা গলা ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (46392), বসামিরক 
গেজট (1250)

২৯১ 01060004477 এস এম তা ল ইসলাম ইয়ািছন সরদার উ র িশিহপাশা গলা ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (46466), বসামিরক 
গেজট (873), লাল ি বাতা (601090216)

২৯২ 01060004551 আব ল খােলক ফিকর নােজম ফিকর িশিহপাশা গলা বসামিরক গেজট (983), লাল ি বাতা 
(601090185)

২৯৩ 01060004553 সয়দ শাহ আলম সয়দ মহ ত আলী গলা গলা ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (46426), বসামিরক 
গেজট (1248)

২৯৪ 01060004556 মাঃ আলমগীর সরদার আব র রহমান সরদার দঃ িসিহপাশা গলা ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (46440), বসামিরক 
গেজট (980), লাল ি বাতা (601090092)

২৯৫ 01060004559 আ ল বােরক গাম া ম ত আলী গাম া পিতহার িব াম বসামিরক গেজট (1240), লাল ি বাতা 
(601090024)

২৯৬ 01060004562 মাঃ আব ল খােলক পাইক মাঃ কা  পাইক সরাল সরাল বসামিরক গেজট (1001), লাল ি বাতা 
(601090247)

২৯৭ 01060004564 আ র রহমান গাম া মাঃ কা াত আলী গাম া পিতহার িব াম বসামিরক গেজট (1245), লাল ি বাতা 
(601090123)

২৯৮ 01060004567 মাজাে ল হক ত এমতাজ উ ীন সরাল সরাল বসামিরক গেজট (1009), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (46396), লাল ি বাতা (601090125)

২৯৯ 01060004574 মাঃ শাহজাহান সরদার আ ল বােরক সরদার ভ পাড়া গলা ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (46413), বসামিরক 
গেজট (1249)

৩০০ 01060004577 বাস চ  রায় ের  নাথ রায় ব কাঠীরা কাঠীরা ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (46500)
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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

৩০১ 01060004578 মাঃ দেলায়ার হােসন 
মা া

রৗশন আলী মা া ম  িশিহপাশা গলা বসামিরক গেজট (974), লাল ি বাতা 
(601090021)

৩০২ 01060004580 মাঃ ছালায়মান তা কদার আ ল হিমদ তা কদার উ র িশিহপাশা গলা বসামিরক গেজট (973), লাল ি বাতা 
(601090013)

৩০৩ 01060004582 িনতাই নাগ িজেত  নাথ নাগ িড়হার গলা বসামিরক গেজট (1223), লাল ি বাতা 
(601090354)

৩০৪ 01060004586 মা া আলমগীর মাঃ মকাইল মা া ব জনকা গলা বসামিরক গেজট (870), লাল ি বাতা 
(601090090)

৩০৫ 01060004593 রনিজত বাৈড় িবে র বাৈড় আৈগলঝাড়া আৈগলঝাড়া ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (46408)

৩০৬ 01060004595 ডঃ নীলকা  বপারী ের নাথ বপারী পি ম জনকা আৈগলঝাড়া িজবনগর গেজট (588)
৩০৭ 01060004597 ত বা ল লাল সরকার ত নপাল সরকার টমার সরাল লাল ি বাতা (601090335), বসামিরক গেজট 

(1232)
৩০৮ 01060004598 সরিনয়াবাদ আ ল মা ান আ ল আিজজ টমার সরাল ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (46435), বসামিরক 

গেজট (1247)
৩০৯ 01060004602 িখিতশ চ  সরকার গৗর  সরকার পি ম জনকা আৈগলঝাড়া ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (46350)

৩১০ 01060004609 সরদার শাহ আলম আশরাফ হােসন সরকার কা পাড়া গলা াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (15)

৩১১ 01060004610 র হােসন হাওলাদার দিললি ন হাওলাদার চ ীবাড়ী আ র লাল ি বাতা (601090100)

৩১২ 01060004611 ল হক বালােয়ত আলী হাওলাদার সরাল সরাল ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (46372)
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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

৩১৩ 01060004614 মাঃ বিন ইসরাইল 
সরিনয়াবাদ

আঃ রিশদ সরিনয়াবাদ গলা গলা বসামিরক গেজট (1241), লাল ি বাতা 
(601090036)

৩১৪ 01060004616 ত র ন চ  নাহ ত িবহারী নাগ দাসপি সরাল বসামিরক গেজট (1234), লাল ি বাতা 
(601090344)

৩১৫ 01060004617 অ ল নাগ ত বনম আলী নাগ দাসপি সরাল বসামিরক গেজট (1225), লাল ি বাতা 
(601090364)

৩১৬ 01060004618 ত নাল কাি  পাল ত িনমাই পাল পিতহার িব াম বসামিরক গেজট (1233), লাল ি বাতা 
(601090336)

৩১৭ 01060004619 ত মাঃ মৗেজ আলী িময়া ত এ াজি ন িময়া গলা গলা বসামিরক গেজট (1220), লাল ি বাতা 
(601090279)

৩১৮ 01060004620 মাঃ মাসেলম আলী মা া মাঃ নওয়াব আলী মা া ব জনকা গলা ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (46393), বসামিরক 
গেজট (972), লাল ি বাতা (601090009)

৩১৯ 01060004621 লাকমান হািকম মা া ী রওশন আলী ম  িশিহপাশা গলা বসামিরক গেজট (1000), লাল ি বাতা 
(601090222)

৩২০ 01060004622 রেমাহা দ খান মিমন উি ন খান টমার সরাল বসামিরক গেজট (995), লাল ি বাতা 
(601090459)

৩২১ 01060004624 আ  হােসন সরদার আঃ রিহম সরদার ব জনকা গলা বসামিরক গেজট (1262), লাল ি বাতা 
(601090187)

৩২২ 01060004625 সরদার আ ল রহমান সানামি ন সরদার ভ পাড়া গলা বসামিরক গেজট (1203), লাল ি বাতা 
(601090410)

৩২৩ 01060004626 মাঃ সেক ার আলী ধা হাচন উ ীন ধা উ র িশিহপাশা গলা বসামিরক গেজট (1238), লাল ি বাতা 
(601090017)
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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

৩২৪ 01060004628 মাঃ হা ন অর রিশদ মাঃ রােহন উ ীন সরদার গলা গলা বসামিরক গেজট (1230), লাল ি বাতা 
(601090183)

৩২৫ 01060004653 বলােয়ত হােসন ত দিলল উি ন হাওলাদার বড় বাশাইল বড় বাশাইল বসামিরক গেজট (1060), লাল ি বাতা 
(601090297)

৩২৬ 01060004656 মাঃ গালাম ম ফা ত এজাব আলী চং য়া ধানেডাবা বসামিরক গেজট (1051), লাল ি বাতা 
(601090232)

৩২৭ 01060004658 মাঃ সকা ার আলী 
িসকদার

ত এেলম উি ন িসকদার ছাট বাশাইল বড় বাশাইল বসামিরক গেজট (1088), লাল ি বাতা 
(601090470)

৩২৮ 01060004660 আ ল হােসন মাত ইসলাম ধা ভা কশী ভা কশী িবিজিব গেজট (2891), লাল ি বাতা 
(601090291)

৩২৯ 01060004671 অিনল চ  দ কশব লাল দ গলা গলা লাল ি বাতা (109020398)

৩৩০ 01060004717 মাঃ িজয়াদ আলী ফিকর মাঃ মজি ন ফিকর ভা কশী ভা কশী লাল ি বাতা (601090437)

৩৩১ 01060004718 আ র রইচ সরিনয়াবাত মর ম সেক ার আলী 
সরিনয়াবাত

সরাল সরাল বসামিরক গেজট (993), লাল ি বাতা 
(601090370)

৩৩২ 01060004723 হাওলাদার সিফ ল ইসলাম হাওলাদার অিহলউি ন 
িময়া

চ ীবাড়ী আ র বসামিরক গেজট (958), লাল ি বাতা 
(601090164)

৩৩৩ 01060004730 আব ল মিতন সরদার মাঃ আইন উি ন সরদার বাগধা বাগধা বসামিরক গেজট (971), লাল ি বাতা 
(601090205)

৩৩৪ 01060004731 কানন গেমজ লাকনাথ বপারী পিতহার িব াম বীর না গেজট (140)
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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

৩৩৫ 01060004736 িদ ীজয় গা লী ত মিনচ  গা লী াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (8)

৩৩৬ 01060004738 মাঃ িগয়াসউি ন 
তা কদার

ডাঃ ফকরউি ন তা কদার বারহাজার বাড়হাজার বসামিরক গেজট (1286), লাল ি বাতা 
(601090117)

৩৩৭ 01060004739 মাঃ আয় ল হক র মহা দ ফিকর তালতা গলা ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (46335), বসামিরক 
গেজট (1004)

৩৩৮ 01060004740 মাঃ ইসমাইল হােসন 
তা কদার

আঃ হািক তা কদার মা রা বাহা র র ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (46373), বসামিরক 
গেজট (929)

৩৩৯ 01060004745 আ ল কালাম আজাদ আইনি ন হাওলাদার চ দি িশরা বাগধা বসামিরক গেজট (947), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (46430)

৩৪০ 01060004747 আ ল হােসন আ ল কােশম আমেবৗলা বাগধা বসামিরক গেজট (968), লাল ি বাতা 
(601090466)

৩৪১ 01060004748 মাঃ কামাল উি ন 
তা কদার

জালাল উি ন তা কদার চং য়া ধানেডাবা বসামিরক গেজট (5797), লাল ি বাতা 
(601090433)

৩৪২ 01060004749 শাহ আলম হাওলাদার ত আ ল আলী হাওলাদার বাগধা বাগধা বসামিরক গেজট (1178), লাল ি বাতা 
(601090338)

৩৪৩ 01060004779 মাঃ আঃ কােদর িময়া মৗলভী আফতাব উি ন 
আহে দ

বড় বাশাইল বড় বাশাইল ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (46510), বসামিরক 
গেজট (928)

৩৪৪ 01060004780 র নবী িসকদার শাহজাহান িসকদার ছাট বাশাইল বড় বাশাইল লাল ি বাতা (601090198)

৩৪৫ 01060004781 মাবারক আলী ফিকর মিফজ আি ন ফিকর উ র িশিহপাশা গলা িবিজিব গেজট (3460), লাল ি বাতা 
(601090281)
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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

৩৪৬ 01060004782 মাঃ মা ফা হাওলাদার ত ক  চৗিকদার িশিহপাশা গলা বসামিরক গেজট (869), লাল ি বাতা 
(601090011), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(46360)

৩৪৭ 01060004783 ত আ ল হােসন সরদার ত হাজী িমলন নগরবাড়ী আৈগলঝাড়া বসামিরক গেজট (1008), লাল ি বাতা 
(601090411)

৩৪৮ 01060004784 আলহা  সয়দ শাম ল 
আলম

আলহা  সয়দ আ ল 
লিতফ

ম  িশিহপাশা গলা বসামিরক গেজট (874), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (46497)

৩৪৯ 01060004785 আলতাফ হােসন সরদার ভালাই সরদার ব জনকা গলা ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (46389), বসামিরক 
গেজট (975), লাল ি বাতা (601090022)

৩৫১ 01060004787 মাঃ ামান মা া আ ল আলী মা া কা পাড়া গলা বসামিরক গেজট (1211), লাল ি বাতা 
(601090233)

৩৫২ 01060004790 ধীের  নাথ সরকার রােজ  নাথ সরকার িড়হার গলা বসামিরক গেজট (1235), লাল ি বাতা 
(601090345)

৩৫৩ 01060004791 মক ল ফিকর হােতম আলী ফিকর অেশাকেসন গলা বসামিরক গেজট (1236), লাল ি বাতা 
(601090346)

৩৫৪ 01060004795 আঃ মােলক কমা ার ত কা  পাইক সরাল সরাল বসামিরক গেজট (1005), লাল ি বাতা 
(601090284)

৩৫৫ 01060004797 মাঃ আব ল হািকম সরদার ন ি ন সরদার ম  িশিহপাশা গলা বসামিরক গেজট (998), লাল ি বাতা 
(601090217)

৩৫৬ 01060004799 শাহজাহান হাওলাদার ত মহসীন হাওলাদার উ র িশিহপাশা গলা বসামিরক গেজট (997), লাল ি বাতা 
(601090211)

৩৫৭ 01060004800 আঃ গিণ হাওলাদার সিফজি ন হাওলাদার সরাল গলা বসামিরক গেজট (1244), লাল ি বাতা 
(601090109)
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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

৩৫৮ 01060004802 সরদার আেনায়ার হােসন আে ল আিল সরদার ম  িশিহপাশা গলা ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (46366), বসামিরক 
গেজট (3335)

৩৫৯ 01060004803 ত মাঃ মাশাররফ 
হােসন

সয়দ মাঃ ফজ র রহমান পিতহার িব াম লাল ি বাতা (601090347)

৩৬০ 01060004804 মাঃ মিহউি ন মা া 
(মািনক )

করম আলী মা া অেশাকেসন গলা বসামিরক গেজট (1242), লাল ি বাতা 
(601090089)

৩৬১ 01060004807 শাহ সেক ার আলী ত শাহ সজি ন গলা গলা বসামিরক গেজট (985), লাল ি বাতা 
(601090283)

৩৬২ 01060004809 ডাঃ আঃ ম ান আকন ত এরফান উি ন আকন ব জনকা বসামিরক গেজট (1243), লাল ি বাতা 
(601090091)

৩৬৩ 01060004812 মাঃমিজ ল হক মাঃ মহর উি ন ী গলা গলা বসামিরক গেজট (1201), লাল ি বাতা 
(601090018)

৩৬৪ 01060004814 মাঃ সাহরাব সরদার রমজান সরদার উ র িশিহপাশা গলা বসামিরক গেজট (1227), লাল ি বাতা 
(601090527)

৩৬৫ 01060004815 িবের নাথ সরকার গৗর মাহন সরকার পি ম জনকা আৈগলঝাড়া ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (46349), লাল 
ি বাতা (601100784)

৩৬৬ 01060004817 আলী হােসন মা া হােতম আলী মা া গলা গলা বসামিরক গেজট (1202), লাল ি বাতা 
(601090408)

৩৬৭ 01060004819 আঃ বােরক জামা ার ত ছেবর আলী জামা ার সরাল সরাল বসামিরক গেজট (1205), লাল ি বাতা 
(601090417)

৩৬৮ 01060004820 আফতাব উি ন ফিরয়া ত সানামি ন ফিরয়া উ র িশিহপাশা গলা বসামিরক গেজট (1228), লাল ি বাতা 
(601090181)
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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

৩৬৯ 01060004821 মা া মিন ল আলম আব ল মিজদ মা া ব জনকা গলা বসামিরক গেজট (872), লাল ি বাতা 
(601090409)

৩৭০ 01060004823 আব ল ওহাব িসকদার আঃ মা ান িসকদার িড়হার গলা বসামিরক গেজট (5694), লাল ি বাতা 
(601090396)

৩৭১ 01060004825 আ র রা াক সরিনয়াবাত সেক ার আলী 
সরিনয়াবাত

সরাল সরাল বসামিরক গেজট (1258), লাল ি বাতা 
(601090154)

৩৭২ 01060004828 এ, িব, এম, িসি ক এ. ক. এম. সাম ি ন 
হাওলাদার

কা পাড়া গলা ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (46447), বসামিরক 
গেজট (3340)

৩৭৩ 01060004829 দাশ  অসীম মার সত র ন দাশ গলা গলা বসামিরক গেজট (5511), াপ কিমউিন  পা  ছা  
ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী গেজট (13)

৩৭৪ 01060004830 মাঃ সরজন আলী সরদার মাঃ জয়নাল আেবিদন 
সরদার

দাসপি সরাল বসামিরক গেজট (1216), লাল ি বাতা 
(601090439)

৩৭৫ 01060004832 এম, শাহ আলম আঃ মিজদ মা া ব জনকা গলা বসামিরক গেজট (996), লাল ি বাতা 
(601090469)

৩৭৬ 01060004833 সয়দ িসি র রহমান সয়দ ইয়া ব আলী গলা গলা ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (46445), বসামিরক 
গেজট (991)

৩৭৭ 01060004836 ত জন বপারী ত িনবারণ বপারী দাসপি সরাল বসামিরক গেজট (1237), লাল ি বাতা 
(601090008)

৩৭৮ 01060004932 ত আ ল হােসন বি য়ার ত দিলল উি ন সামাইর পাড় বাগধা বসামিরক গেজট (1138), লাল ি বাতা 
(601090097)

৩৭৯ 01060004936 আঃ ছ ার িময়া ত হােতম আলী িময়া বাগধা বাগধা বসামিরক গেজট (1159), লাল ি বাতা 
(601090152)
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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

৩৮০ 01060005013 খ কার আঃ ছ ার ত আনছার উি ন খা িরয়া বাগধা বসামিরক গেজট (1186), লাল ি বাতা 
(601090431)

৩৮১ 01060005014 ত আঃ ছা ার খান ত আিজমি ন খান বাগধা বাগধা বসামিরক গেজট (1135), লাল ি বাতা 
(601090058)

৩৮২ 01060005015 মাঃ তয়ব আলী সরদার হাজী নইম উি ন সরদার বাগধা বাগধা সনাবািহনী গেজট (1729)
৩৮৩ 01060005017 মাঃ শাহজাহান িময়া আনছারি ন িময়া পি ম বাগধা বাগধা বসামিরক গেজট (955), লাল ি বাতা 

(601090151)
৩৮৪ 01060005018 িজ র রহমান খান ত আিজমি ন বাগধা বাগধা বসামিরক গেজট (1173), লাল ি বাতা 

(601090224)
৩৮৫ 01060005020 ত ছাই র রহমান ময়াি ত রিহমি ন চ দি িশরা বাগধা বসামিরক গেজট (1149), লাল ি বাতা 

(601090132)
৩৮৬ 01060005022 আঃ মােলক িময়া ত নায়াব আলী িময়া বাগধা বাগধা বসামিরক গেজট (1166), লাল ি বাতা 

(601090204)
৩৮৭ 01060005023 গালাম মাওলা ত রােজ আলী বাগধা বাগধা বসামিরক গেজট (1165), লাল ি বাতা 

(601090202)
৩৮৮ 01060005027 মাঃ ত র রহমান সাই ি ন বাগধা বাগধা ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (46461)
৩৮৯ 01060005028 আঃ ছ ার বি য়ার ত ছােদর আলী সামাইর পাড় বাগধা বসামিরক গেজট (1167), লাল ি বাতা 

(601090206)
৩৯০ 01060005029 আঃ হািকম দািরয়া ছয়দ আলী দািরয়া জয়রাম পি বাগধা বসামিরক গেজট (1152), লাল ি বাতা 

(601090138)
৩৯১ 01060005030 মিজবর রহমান বাহা র ত মিমনি ন বাহা র চ দি িশরা বাগধা বসামিরক গেজট (1157), লাল ি বাতা 

(601090149)
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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

৩৯২ 01060005031 এইচ এম মাফাে ল 
হােসন

ত মিফ র রহমান আমেবৗলা বাগধা বসামিরক গেজট (961), লাল ি বাতা 
(601090223)

৩৯৩ 01060005036 সয়দ আ ল সালাম সয়দ ইয়া ব আলী গলা গলা ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (46330), বসামিরক 
গেজট (988), লাল ি বাতা (601090526)

৩৯৪ 01060005212 সরদার মাহ ল আলম আলহা  লতান মাহ দ নগরবাড়ী আৈগলঝাড়া বসামিরক গেজট (5429), লাল ি বাতা 
(601090213)

৩৯৫ 01060005395 আজাহার সরদার রহমালী সরদার লাল ি বাতা (601090340)
৩৯৬ 01060005572 আ র রব সরিনয়াবাত মর ম আঃ খােলক 

সরিনয়াবাত
সরাল সরাল বসামিরক গেজট (5856), লাল ি বাতা রণীয় যারা 

বরণীয় যারা (700000028), লাল ি বাতা রণীয় 
যারা বরণীয় যারা (700000080)

৩৯৭ 01060005578 মাঃ মিতয়ার রহমান 
তা কদার

ত র ব হােসন 
তা কদার

কা পাড়া গলা বসামিরক গেজট (871), লাল ি বাতা 
(601090358)

৩৯৮ 01060005580 দেলায়ার হােসন বাবর উি ন হাওলাদার নগরবাড়ী গলা ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (46378), বসামিরক 
গেজট (1002)

৩৯৯ 01060005584 আব ল কােদর গাম া আসেমাত আলী গাম া দে রাবাদ দে রাবাদ বসামিরক গেজট (1261), লাল ি বাতা 
(601090012)

৪০০ 01060005587 আলহাজ বা ল আহেমদ লাল মাহা দ হাওলাদার চং য়া ধানেডাবা াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (9)

৪০১ 01060005602 হােফজ সরদার ত মহ দ আলী সরদার ব হার বাড়হাজার বসামিরক গেজট (1277), লাল ি বাতা 
(601090042)

৪০২ 01060005605 নীল কা  বাইন যােগশ চ  বাইন নাগার মা া পাড়া বসামিরক গেজট (1013), লাল ি বাতা 
(601090111)
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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

৪০৩ 01060005606 মাঃ শাহ আলম ত বলােয়ত হােসন ব জনকা গলা বসামিরক গেজট (1010), লাল ি বাতা 
(601090379)

৪০৪ 01060005608 মাঃ জামাল উি ন মা া মাঃ ইয়ািসন মা া বার পাইকা বার পাইকা বসামিরক গেজট (1293), লাল ি বাতা 
(601090265)

৪০৫ 01060005611 হাওলাদার হা ন আর রিশদ ত ওহাব হাওলাদার ছয় াম বাড়হাজার বসামিরক গেজট (1301), লাল ি বাতা 
(601090156)

৪০৬ 01060005781 মাঃ হািব র রহমান িশকঃ মৗঃ আব ল হািকম িশখঃ ছাট বাশাইল বড় বাশাইল িবিজিব গেজট (1844)
৪০৭ 01060005826 ত মানাফেছর িময়া ত রাশন আলী বাগধা বাগধা বসামিরক গেজট (948), ি েযা ােদর ভারতীয় 

তািলকা (46401), লাল ি বাতা (601090106)
৪০৮ 01060005828 সাহরাব হােসন ত দিললি ন খা িরয়া বাগধা বসামিরক গেজট (1182), লাল ি বাতা 

(601090384)
৪০৯ 01060005830 ত সােহবালী িসকদার ত কােশম িসকদার ভ পাড়া গলা বসামিরক গেজট (1256), লাল ি বাতা 

(601090334)
৪১০ 01060005833 মর ম মা: হািনফ 

হাওলাদার
সারাম উি ন হাওলাদার রাংতা রািজহার সনাবািহনী গেজট (14714)

৪১১ 01060005837 অজয় দাস স র ডন দাশ কা পাড়া গলা বসামিরক গেজট (1253), লাল ি বাতা 
(601090482)

৪১২ 01060005896 ত আেনায়ার হােসন 
হাওলাদার

ত আনছার উি ন ছয় াম বাড়হাজার বসামিরক গেজট (1027), লাল ি বাতা 
(601090271)

৪১৩ 01060005899 মাঃ সােহ র রহমান মা: আ ল হােশম িময়া বাগধা বাগধা সনাবািহনী গেজট (4078), লাল ি বাতা 
(601090141)

৪১৪ 01060005910 ভাশ ম বন ম আমেবৗলা পয়সার হাট ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (46388), বসামিরক 
গেজট (865), লাল ি বাতা (601090101)
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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

৪১৫ 01060006136 ডাঃ রিব নাথ গাইন ত ের নাথ গাইন আ িত বাটরা বাহা র র বসামিরক গেজট (1052), লাল ি বাতা 
(601090244)

৪১৬ 01060006137 বীর ি েযা া আকন 
জাহা ীর হােসন

চরাগ আলী আকন ছয় াম বাড়হাজার বসামিরক গেজট (1289), লাল ি বাতা 
(601090193)

৪১৭ 01060006177 আঃ ছালাম হাওলাদার মাঃ ধনাই হাওলাদার আমেবৗলা বাগধা বসামিরক গেজট (1170), লাল ি বাতা 
(601090210)

৪১৮ 01060006178 ত র মাহা দ খান ত হাজী রােহন উি ন বাগধা বাগধা বসামিরক গেজট (1132), লাল ি বাতা 
(601090050)

৪১৯ 01060006182 িমিহর দাস ত ফিন ষন গলা গলা বসামিরক গেজট (1209), লাল ি বাতা 
(601090446)

৪২০ 01060006185 সরদার মা ন কবীর সরদার জিমরি ন আহেমদ দে রাবাদ দে রাবাদ বসামিরক গেজট (1285), লাল ি বাতা 
(601090262)

৪২১ 01060006186 হরিসত অিধকারী হর স  অিধকারী আ র বাগধা ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (46412), বসামিরক 
গেজট (1192)

৪২২ 01060006188 কাজী আঃ রিহম ত কাজী মিহউি ন সরাল সরাল বসামিরক গেজট (984), লাল ি বাতা 
(601090272)

৪২৩ 01060006190 মাঃ আব ল রিশদ 
ধা(বীর ি  যা া)

বােছর আলী ধা লখারমা য়া বড় বাশাইল বসামিরক গেজট (1048), লাল ি বাতা 
(601090195)

৪২৪ 01060006345 িবেনাদ চ  বপারী ত মেহ  চ  বপারী রাংতা রািজহার বসামিরক গেজট (1069), লাল ি বাতা 
(601090319)

৪২৫ 01060006350 মাঃ কামাল হােসন হাং ত আফতাব উি ন ছাট িরয়া ভা কশী বসামিরক গেজট (1085), লাল ি বাতা 
(601090443)
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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

৪২৬ 01060006357 মজর (অবঃ) ডাঃ 
হরিবলাস হালদার

হিরভ  হালদার রামানে র ক রািজহার লাল ি বাতা (601090381), সনাবািহনী গেজট 
(263)

৪২৭ 01060006358 আঃ রব ধা ত আ াম আলী ধা চং য়া ধানেডাবা বসামিরক গেজট (888), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (46425)

৪২৮ 01060006401 হাওলাদার মাঃ বলাল 
হােসন

আ ল কােদর হাওলাদার চং য়া ধানেডাবা লাল ি বাতা (601090491)

৪২৯ 01060006445 আ ল কালাম খান ত রােজ আলী খান ভা কশী ভা কশী বসামিরক গেজট (1056), লাল ি বাতা 
(601090293)

৪৩০ 01060006660 মাঃ িজ াত আলী ধা মাঃ কালাই ধা লখারমা য়া বড় বাশাইল ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (46505), লাল 
ি বাতা (601090374), বসামিরক গেজট (898)

৪৩১ 01060006683 সরদার ল আিমন জিমর উি ন আহেমদ দে রাবাদ দে রাবাদ বসামিরক গেজট (5656), লাল ি বাতা 
(601090523)

৪৩২ 01060006700 মািনক লাল সম ার অলাল সম ার বাগধা বাগধা িজবনগর গেজট (587)

৪৩৩ 01060006702 মাঃ জাহা ীর হােসন কাজী খিবর উি ন ভা কশী ভা কশী বসামিরক গেজট (1110), লাল ি বাতা 
(601090219)

৪৩৪ 01060006771 মাঃ লওয়াকত আলী মাঃ আ ল গিন খা দে রাবাদ দে রাবাদ লাল ি বাতা (601090114), বসামিরক গেজট 
(1296)

৪৩৫ 01060006788 র মাহা দ গাম া ত হাজী গহর আলী পিতহার গলা বসামিরক গেজট (1222), লাল ি বাতা 
(601090353)

৪৩৬ 01060006789 মিতয়ার রহমান সরদার ডাওরী সরদার নগরবাড়ী আৈগলঝাড়া বসামিরক গেজট (1212), লাল ি বাতা 
(601090481)
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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

৪৩৭ 01060006796 কাজী রবাউল আলম কাজী আ ল ফরহাদ ভা কশী ভা কশী বসামিরক গেজট (903), লাল ি বাতা 
(601090434)

৪৩৮ 01060006860 খান সকা ার আলী মাঃ কা  খ দে রাবাদ দে রাবাদ লাল ি বাতা (601090038)

৪৩৯ 01060006862 মাঃ আেনায়ার হােসন আ ল হােশম ছয় াম ছয় াম লাল ি বাতা (601090157)

৪৪০ 01060006905 মাঃ আ ল খােলক ী আ ল মা ান ব জনকা গলা বসামিরক গেজট (1229), লাল ি বাতা 
(601090182)

৪৪১ 01060006959 মাঃ শাহজাহান হাওলাদার মর ম কালাই হাওলাদার চং য়া ধানেডাবা সনাবািহনী গেজট (15239)

৪৪২ 01060007035 ত নারায়ন চ  ম ল ত ল ন ম ল কাদালেধায়া কাদালেধায়া বসামিরক গেজট (5872), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (46310)

৪৪৩ 01060007036 ত লতান হােসন 
তা কদার

ত হােচন তা কদার বাকাল বাকাল বসামিরক গেজট (1118), লাল ি বাতা 
(601090359)

৪৪৪ 01060007290 হােতম আলী মি ক ত সজি ন মি ক পি ম জনকা গলা বসামিরক গেজট (1007), লাল ি বাতা 
(601090015)

৪৪৫ 01060007291 মাঃ শাম ল হক ত এেলমি ন ঘরামী চং য়া ধানেডাবা লাল ি বাতা (601090073), বসামিরক গেজট 
(881)

৪৪৬ 01060007376 ত আ ল হােসম ইয়া ত কােজম আলী ইয়া বারহাজার র র বসামিরক গেজট (1021), লাল ি বাতা 
(601090276)

৪৪৭ 01060007454 মাঃ সাহরাব হােসন তােলব আলী হাওলাদার উ র িশিহপাশা গলা ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (46427), বসামিরক 
গেজট (977), লাল ি বাতা (601090023)

৪৪৮ 01060007517 িমজা আ র রিহম আ া কািদরী ব হার বাড়হাজার লাল ি বাতা (601090435)

বিরশাল / বিরশাল / আৈগলঝাড়া াঃ 40 / 46



িবভাগ: বিরশাল জলা: বিরশাল উপেজলা/থানা: আৈগলঝাড়া

ঃ 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

৪৪৯ 01060007519 সরদার ল হক আহা দ আলী সরদার গলা গলা বসামিরক গেজট (1224), লাল ি বাতা 
(601090357)

৪৫০ 01060007534 সেরায়ার হােসন খান সাম ল হক খান ভা কশী ভা কশী িবিজিব গেজট (3590)

৪৫১ 01060007662 মাঃ মক ল আহমদ মাঃ নােজম ঘরামী সরাল সরাল বসামিরক গেজট (1231), লাল ি বাতা 
(601090186)

৪৫২ 01060007667 কািলপদ রায় অন  মার রায় ব কাঠীরা কাঠীরা ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (46307)

৪৫৩ 01060007703 আঃ হক িময়া ত লিতফ িময়া আমেবৗলা পয়সার হাট বসামিরক গেজট (964), লাল ি বাতা 
(601090245)

৪৫৪ 01060007704 আঃ মা ান িময়া আঃ লিতফ িময়া আমেবৗলা পয়সার হাট বসামিরক গেজট (963), লাল ি বাতা 
(601090241)

৪৫৫ 01060007761 আঃ রিশদ ফিকর ত মাহা দ ফিকর দে রাবাদ গলা বসামিরক গেজট (1260), লাল ি বাতা 
(601090113)

৪৫৬ 01060007902 মাঃ সিহ ল ইসলাম 
হাওলাদার

বরক উলা হাওলাদার ব জনকা গলা বসামিরক গেজট (1207), লাল ি বাতা 
(601090436)

৪৫৭ 01060007909 কাজী আিজ ল হক কাজী জয়নাল হক উ র িশিহপাশা গলা ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা ( স র) (1709)

৪৫৮ 01060007910  অন  মার ম ল  কাি ক চ  ম ল আ তী বাটরা বাহা র র ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (46468), বসামিরক 
গেজট (927), লাল ি বাতা (601100837)

৪৫৯ 01060007911 আব ল কােদর সরদার 
( ি েযা া)

ওমর আলী সরদার কা পাড়া গলা ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (46316), বসামিরক 
গেজট (976), লাল ি বাতা (601090020)
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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

৪৬০ 01060007920 মাঃ আে ল আলী ইয়া ত কােজম আলী ব হার বারহাজার বসামিরক গেজট (1024), লাল ি বাতা 
(601090285)

৪৬১ 01060007940 মাঃ হািনফ মা া ত মাহাঃ সয়দ আলী 
মা া

আ র আ র সনাবািহনী গেজট (196)

৪৬২ 01060007941 হাজী ইউ ছ আলী িশকদার আ ল হােশম িশকদার নগরবাড়ী আৈগলঝাড়া বসামিরক গেজট (1246), লাল ি বাতা 
(601090124)

৪৬৩ 01060007943 আতাহার আলী খান মাঃ মেফল খান বাগধা বাগধা বসামিরক গেজট (1172), লাল ি বাতা 
(601090218)

৪৬৪ 01060007977 মাঃ আঃ রিশদ ইয়া আঃ জ ার ইয়া লখারমা য়া বড় বাশাইল ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (46321), বসামিরক 
গেজট (884), লাল ি বাতা (601090242)

৪৬৫ 01060008048 এম, এ, ফেয়জ িময়া আ ল হােসম িময়া জয়রাম পি বাগধা বসামিরক গেজট (954), লাল ি বাতা 
(601090148)

৪৬৬ 01060008050 মাঃ সকা র আলী খান ত মাঃ নবী নওয়াজ খান ছাট িরয়া ভা কশী লাল ি বাতা (601090372), িবিজিব গেজট 
(1647)

৪৬৭ 01060008201 কাজী নজ ল ইসলাম কাজী মাশারফ হােসন ব হার বারহাজার সনাবািহনী গেজট (15148), লাল ি বাতা 
(601090378)

৪৬৮ 01060008203 ফােয়জ উি ন আহেমদ ত দিলল উি ন বাগধা বাগধা িবমানবািহনী গেজট (1095)

৪৬৯ 01060008204 মৗঃ িজ আলী সরদার হােসন উি ন সরদার দি ণ িশিহপাশা গলা িবিজিব গেজট (1689)

৪৭০ 01060008205 মাঃ গাজী মাঃ শিফক উি ন সরাল সরাল সনাবািহনী গেজট (868)
৪৭১ 01060008235 আহা দ আলী জালাল মাঃ হাচান উ ীন জালাল জবেশন বসামিরক গেজট (863), লাল ি বাতা 

(601090476)
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ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
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বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

৪৭২ 01060008238 আঃ আিজজ িশকদার ত আে ল আলী িশকদার ব: গায়াইল বড় বাশাইল বসামিরক গেজট (879), লাল ি বাতা 
(601090061)

৪৭৩ 01060004417 ডাঃ এস, এম, িসরা ল 
ইসলাম

মাঃ ইয়ািছন মা া বাগধা বাগধা বসামিরক গেজট (445), লাল ি বাতা 
(604060113)

৪৭৪ 01060004726 মাঃ ওয়ােজদ আলী িময়া আইনি ন িময়া আমেবৗলা বাগধা বসামিরক গেজট (1155), লাল ি বাতা 
(601090145)

৪৭৫ 01060008267 ত মাঃ আিত র রহমান ত সজি ন মি ক জনকা গলা বসামিরক গেজট (1006), লাল ি বাতা 
(601090014)

৪৭৬ 01060008337 মাশারফ 
হােসন( সনাবািহনী)

ত কাজী আঃ জ ার ব হার বারহাজার লাল ি বাতা (601090378), সনাবািহনী গেজট 
(15148)

৪৭৭ 01060002218 দাস স য় মার কািতক চ  দাস বসামিরক গেজট (5574)
৪৭৮ 01060002584 আব ল জ ার মা া ত আচন মা া বাশাইল বড় বাশাইল বসামিরক গেজট (5521)
৪৭৯ 01060003674 আিত র রহমান তা কদার মর ম শহীদ আ ল হািমদ 

তা কদার
কা ীরপাড় চং য়া ধানেডাবা বসামিরক গেজট (5573)

৪৮০ 01060003700 মাঃ আ ল আিজজ মা া লহাজ উি ন মা া ব া রািজহার বসামিরক গেজট (5571)

৪৮১ 01060004451 তা কদার আ ল আিজজ আ র রিশদ তা কদার ব জনকা গলা বসামিরক গেজট (5550)
৪৮২ 01060004452 িজ,এম আ  বকর িসি কী আঃ লিতফ ইয়া নগরবাড়ী আৈগলঝাড়া বসামিরক গেজট (5572)
৪৮৩ 01060004454 মাঃ আই ব আলী ধা আকফাত আলী ধা পি ম জনকা আৈগলঝাড়া বসামিরক গেজট (5575)

৪৮৪ 01060004467 আঃ খােলক তা কদার মাঃ মিমন উি ন 
তা কদার

আৈগলঝাড়া গলা বসামিরক গেজট (5433)
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ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর মাণেকর িববরণ
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বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

৪৮৫ 01060004469 মর ম আ ল মােলক 
তা কদার

মর ম মিমন উি ন 
তা কদার

আৈগলঝাড়া বসামিরক গেজট (5627)

৪৮৬ 01060004612 আ ল আিজজ সরদার সানামি ন সরদার কা পাড়া গলা বসামিরক গেজট (5710)
৪৮৭ 01060004673 শাহেনওয়াজ তা কদার আঃ লিতফ তা কদার চং য়া ধানেডাবা বসামিরক গেজট (5711)

৪৮৮ 01060004734 িনল চ  নাগ রাখাল চ  নাগ পিতহার িব াম বসামিরক গেজট (5529)

৪৮৯ 01060004788 মেহ  নাথ সরকার কালীচরন সরকার িড়হার গলা বসামিরক গেজট (5801)

৪৯০ 01060004792 ত মাহা দ ইছাহাক 
তা কদার (অ ত)

ত আব র রব তা কদার ব জনকা গলা বসামিরক গেজট (5570)

৪৯১ 01060005573 হািম নেনছা আ র রব সরিনয়াবাত সরাল সরাল বসামিরক গেজট (5857)
৪৯২ 01060005574 হািববা আলম আ র রব সরিনয়াবাত সরাল সরাল বসামিরক গেজট (5858)
৪৯৩ 01060005576 জাহা ীর হােসন 

সরিনয়াবাত
আঃ বােরক সরিনয়াবাদ টমার সরাল বসামিরক গেজট (5709)

৪৯৪ 01060005844 মিহউি ন তা কদার র ব হােসন তা কদার কা পাড়া গলা বসামিরক গেজট (5657)

৪৯৫ 01060007899 মাঃ জামাল উি ন আহেমদ ডাঃ মাঃ মাবারক আলী ছয় াম বারহাজার বসামিরক গেজট (5576)

৪৯৬ 01060003679 আঃ খােলক সরদার দিলল উি ন সরদার চং য়া ধানেডাবা বসামিরক গেজট (5440)

৪৯৭ 01060004786 এ, এম, িসরা ল ইসলাম মাঃ নছার উি ন িশিহপাশা গলা ভারতীয় তািলকা(46441) , বসামিরক গেজট(5982)
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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

৪৯৮ 01060002741 জগদীশ চ  ম ল মিতলাল ম ল চৗ েমদা ধানেডাবা বসামিরক গেজট(5469)
৪৯৯ 01060002309 ত ফিকর আঃ মােজদ ত ফিকর মনাজউ ীন বাকাল বাকাল বসামিরক গেজট (940)
৫০০ 01060004380 িব এম মাসাে ক হােসন মাঃ কােশম িময়া চ দি িশরা পয়সার হাট বসামিরক গেজট (969)
৫০১ 01060003600 ত হিরদান হালদার ত গেনশ চ  হালদার আ িত বাটরা কাদালেধায়া বসামিরক গেজট (1078)
৫০২ 01060007937 আ ল কালাম আজাদ মৗঃ গে র আলী ইয়া লখারমা য়া বড় বাশাইল বসামিরক গেজট (1079)
৫০৩ 01060003655 আঃ মিজদ তা কদার মাঃ আজাহার উি ন 

তা কদার
চং য়া ধানেডাবা বসামিরক গেজট (1081)

৫০৪ 01060006354 আরজ আলী হাং ত আ ল আলী হাং ভা কশী ভা কশী বসামিরক গেজট (1084)
৫০৫ 01060004568 িন  লাল হালদার িনিশকা  হালদার গায়াইল বড় বাশাইল বসামিরক গেজট (1090)
৫০৬ 01060003770 সকা ার আলী তা কদার ম ল আলী তা কদার চং য়া ধানেডাবা বসামিরক গেজট (1091)
৫০৭ 01060004654 মাঃ মিজ র রহমান িময়া ত ম ী িসরাজ আহে দ ছাট বাশাইল বড় বাশাইল বসামিরক গেজট (1092)
৫০৮ 01060002564 মাঃ রিফক ধা ত কালাই ধা বাশাইল বড় বাশাইল বসামিরক গেজট (1097)
৫০৯ 01060007924 কাজী শাহ আলম ত কাজী ছাবহান ভা কশী ভা কশী বসামিরক গেজট (1100)
৫১০ 01060002988 আঃ মা ান মি ক ত হােমদ মি ক রাংতা রািজহার বসামিরক গেজট (1104)
৫১১ 01060002275 ি েযা া মাঃ করম আলী 

সরদার
লহাজি ন সরদার বাকাল বাকাল বসামিরক গেজট (1120)

৫১২ 01060002223 কািতক চ  িশকরী কানাই লাল িশকারী উ র বড়মাগরা জাবার পাড় বসামিরক গেজট (1126)
৫১৩ 01060004413 এস,এম, ৎফর রহমান মাঃ সয়দ আলী িময়া জয়রাম পি বাগধা বসামিরক গেজট (1156)
৫১৪ 01060004381 িছি ক বি য়ার দিলল উি ন বি য়ার সামাইর পাড় বাগধা বসামিরক গেজট (1185)
৫১৫ 01060005025 িব ব সম ার ত শাি র ন সম ার বাগধা বাগধা বসামিরক গেজট (1194)
৫১৬ 01060004423 মাঃ শাহাজাহান িময়া ত আইজি ন িময়া আমেবৗলা বাগধা বসামিরক গেজট (1197)
৫১৭ 01060004939 আঃ মিজদ সরদার ত অেশাক আলী সরদার বাগধা বাগধা বসামিরক গেজট (1198)
৫১৮ 01060005824 িম  বি য়ার মাবারক হােসন বি য়ার চা বাগধা বসামিরক গেজট (1199)

বিরশাল / বিরশাল / আৈগলঝাড়া াঃ 45 / 46



িবভাগ: বিরশাল জলা: বিরশাল উপেজলা/থানা: আৈগলঝাড়া

ঃ 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

৫১৯ 01060004826 মাঃ িসরা ল হক সরদার মাঃ আব ল কােদর সরদার ব জনকা গলা বসামিরক গেজট (1206)
৫২০ 01060004627 িছদাম হালদার েজ  নাথ হালদার অেশাকেসন গলা বসামিরক গেজট (1208)
৫২১ 01060006712 জেবদ আলী সরদার সানামি ন সরদার` পি ম জনকা আৈগলঝাড়া বসামিরক গেজট (1210)
৫২২ 01060004456 মাঃ মাশােরফ হােসন মা া মিমনউি ন মা া ব জনকা গলা বসামিরক গেজট (1214)
৫২৩ 01060004475 িবে র হালদার ত শিষ ষন হালদার রা তপাড়া আৈগলঝাড়া বসামিরক গেজট (1215)
৫২৪ 01060006711 মাঃ সকা ার আলী  আ ল কােশম ব জনকা গলা বসামিরক গেজট (1219)
৫২৫ 01060004464 দাশ  আশীষ মার সত  র ন দাশ আৈগলঝাড়া গলা বসামিরক গেজট (1226)
৫২৬ 01060003338 মাবারক আলী শাহ ত সিফজ উি ন শাহ বার পাইকা বার পাইকা বসামিরক গেজট (1273)
৫২৭ 01060003519 দব মার ঢালী দেব  নাথ ঢালী মা া পাড়া মা া পাড়া বসামিরক গেজট (1275)
৫২৮ 01060003590 িসকদার এমদা ল হক আঃ ওহাব িসকদার দে রাবাদ দে রাবাদ বসামিরক গেজট (1280)
৫২৯ 01060002184 আ ল খােলক িসকদার আ ল কােদর িসকদার পয়সা পয়সার হাট বসামিরক গেজট (1306)
৫৩০ 01060008544 গালাম মা ফা িশকদার ত আ ল মিজদ িশকদার িড়হার গলা বসামিরক গেজট (6006)

৫৩১ 01260005598 এ, এস ,এম,আলী কবীর আ ল ওয়া দ সরিনয়াবাত সরাল সরাল বসামিরক গেজট (5353)

৫৩২ 01060008605 মাসাঃ মমতাজ বগম মাঃ ইসমাইল সরদার ব জন কাঠী বীর না গেজট (175)
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