
িবভাগ: বিরশাল জলা: ঝালকা উপেজলা/থানা: ঝালকা  সদর

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

১ 01420000017 মাঃ আ স সা ার 
হাওলাদার

আজাহার হাওলাদার 276, পি ম 
চ দকা , ঝালকা

ঝালকা বসামিরক গেজট (271), লাল ি বাতা 
(602010616)

২ 01420000018 মাঃ ওয়ােজদ আলী মািঝ সাহরাব আলী মািঝ বা হার গাবখান লাল ি বাতা (602010152)
৩ 01420000026 আ ল কােসম খিলফা আ ল হােসম খিলফা িবনয়কাঠী িবনয়কাঠী ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (47170), লাল 

ি বাতা (602010471), বসামিরক গেজট (77), 
সনাবািহনী গেজট (4660)

৪ 01420000030 আঃ মােলক িময়া সানাম ীন িময়া , াম/রা া:999    
    , িবনয়কাঠী, 
ডাকঘর:খা য়া-
8400, ঝালকাঠী 
সদর, ঝালকাঠী

খা য়া বসামিরক গেজট (325), লাল ি বাতা 
(0602010602)

৫ 01420000031 মাঃ ল আিমন 
হাওলাদার

আ াব আলী হাওলাদার বতরা বতরা বসামিরক গেজট (80), লাল ি বাতা 
(602010047)

৬ 01420000032 আেনায়ার হােসন শারজন আিল বাসা/ হাি ং:২৩৮, 
ওয়াড নং-০৩

ঝালকা সনাবািহনী গেজট (4664), লাল ি বাতা 
(602010440), বসামিরক গেজট (26)

৭ 01420000033 সত বান সন সে াষ মার সন ২৪, আড়ৎদার পি ঝালকা লাল ি বাতা (602010051)

৮ 01420000034 মাঃ আলাউদদীন মি ক আতাহার আলী মি ক েসনা নব াম বসামিরক গেজট (371), লাল ি বাতা 
(602010674)

৯ 01420000036 মাঃ হমােয়ত উি ন মাবারক আলী শরীফ 
( মাকাব আলী)

গরংগা খা য়া লাল ি বাতা (602010673)

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা
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িবভাগ: বিরশাল জলা: ঝালকা উপেজলা/থানা: ঝালকা  সদর

ঃ 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

১০ 01420000037 মাঃ আঃ ছালাম শরীফ মিফজ উ ীন শরীফ ড়াসাতা নব াম বসামিরক গেজট (62), লাল ি বাতা 
(602010401), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(47158)

১১ 01420000038 মাঃ ম আলী হাওলাদার শিফজ উি ন হাং ধারাখানা দারখী বসামিরক গেজট (451), লাল ি বাতা 
(602010050)

১২ 01420000039 মাঃ আ ল মােলক আব ল কিরম ব ভাওিততা পানাবািলয়া বসামিরক গেজট (467), লাল ি বাতা 
(602010816)

১৩ 01420000041 মাঃ মাবারক আলী হােমজ উ ীন হাং কা ারগাতী খা য়া িলশ বািহনী গেজট (418)
১৪ 01420000042 মাঃ আ াব আলী মি ক মাহা দ মি ক  রমজানকা দাগলিচড়া বসামিরক গেজট (257), লাল ি বাতা 

(602010350)
১৫ 01420000043 মাঃ হমােয়ত উি ন 

হাওলাদার
আঃ ছাবাহান হাওলাদার য়াটন য়াটন-8404 ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (47167)

১৬ 01420000044 আ ল রিশদ তা কদার আিজম উি ন গাভারামচ র, 
ডাকঘর:গাভা-
8403, ঝালকাঠী 
সদর, ঝালকাঠী

গাভা-8403 লাল ি বাতা (602010472), িবিজিব গেজট 
(271)

১৭ 01420000045 মাঃ ল ইসলাম 
হাওলাদার

এেলম উি ন হাং গাভারামচ র, 
ডাকঘর:গাভা-
8403, ঝালকাঠী 
সদর, ঝালকাঠী

গাভা-8403 লাল ি বাতা (602010761)

১৮ 01420000046 িকরন চ  ম ল িন  িবহারী ম ল বা হার গাবখান বসামিরক গেজট (504), লাল ি বাতা 
(602010604)

বিরশাল / ঝালকা  / ঝালকা  সদর াঃ 2 / 61



িবভাগ: বিরশাল জলা: ঝালকা উপেজলা/থানা: ঝালকা  সদর

ঃ 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

১৯ 01420000047 আ ল গিন িসকদার আেশদ আলী িসকদার গাবখান ধানিসিড়, 
ডাকঘর:দি ন 
িক াকাঠী-8400, 
ঝালকাঠী সদর, 
ঝালকাঠী

দি ন িক াকাঠী-840 বসামিরক গেজট (475), লাল ি বাতা 
(602010112)

২০ 01420000048 আ ল মা ান রানা চরাগ আলী িময়া চর সািচলা র দি ন িক াকাঠী-
8400,

বসামিরক গেজট (472), লাল ি বাতা 
(602010045)

২১ 01420000050 মাঃ মিতউর রহমান 
ম মদার

এনছাফ আলী ম মদার রাজপাশা শেখরহাট সনাবািহনী গেজট (4684)

২২ 01420000053 মাং  মার এদবর যাদব চ  এদবর িমরাকা বাউকা লাল ি বাতা (602010594)
২৩ 01420000055 মাঃ আ াব উি ন ল র জামাল উি ন ল র ধারাখানা দারখী বসামিরক গেজট (463), লাল ি বাতা 

(602010217)
২৪ 01420000056 মােজদ আলী কাজী হাচন আলী কাজী দারখী দারখী বসামিরক গেজট (452), লাল ি বাতা 

(602010210)
২৫ 01420000057 মাঃ খিল র রহমান আঃ ছাবাহান তা কদার দারখী দারখী বসামিরক গেজট (456), লাল ি বাতা 

(602010230)
২৬ 01420000058 মাঃ আেনায়ার তা কদার মাঃ আতাহার উ ীন 

তা কদার
দারখী দারখী লাল ি বাতা (602010224)

২৭ 01420000059 মাঃ র হাওলাদার আ ল হািকম হাওলাদার গাবখান গাবখান বসামিরক গেজট (477), লাল ি বাতা 
(602010284)

২৮ 01420000061 মাঃ আলী হােসন 
হাওলাদার

আ ল মাতােলব 
হাওলাদার

প: িব াপাড়া দউলকা বসামিরক গেজট (487), লাল ি বাতা 
(602010698)
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িবভাগ: বিরশাল জলা: ঝালকা উপেজলা/থানা: ঝালকা  সদর

ঃ 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

২৯ 01420000062 এ, ক,এম আ ল বাসার 
আকন

জ াত আলী আকন িমজা র শেখরহাট লাল ি বাতা (602010118)

৩০ 01420000063 মাঃ সাম র রহমান িমরবর আেখর আলী িমরবর িশর গ িশর গ লাল ি বাতা (602010117), বসামিরক গেজট 
(146)

৩১ 01420000064 মাঃ একরাম আলী ধা জেবদ আলী ধা বহরম র িবনয়কাঠী বসামিরক গেজট (72), লাল ি বাতা 
(602010692)

৩২ 01420000065 মাঃ বলােয়ত হােসন মিমন উি ন হাওলাদার িশর গ িশর গ বসামিরক গেজট (144), লাল ি বাতা 
(602010255)

৩৩ 01420000066 মাঃ ওয়ােজদ আলী খান জলাব খান পিসয়া গাবখান বসামিরক গেজট (478), লাল ি বাতা 
(602010285)

৩৪ 01420000068 আ স সালাম হাওলাদার হােতম আলী হওলাদার হােসন র গাভা লাল ি বাতা (602010034)

৩৫ 01420000069 মাঃ ফির ল ইসলাম হােতম আিল হাওলাদার হােসন র গাভা বসামিরক গেজট (1521), লাল ি বাতা 
(602010511)

৩৬ 01420000070 মাঃ িজ াত হােসন আজাহার আলী দাগলিচড়া দাগলিচড়া বসামিরক গেজট (373), িলশ বািহনী গেজট (421), 
লাল ি বাতা (602010688)

৩৭ 01420000072 শরীফ তয় র রহমান িসরাজ উি ন আহ দ নছারাবাদ বাস া বসামিরক গেজট (394), লাল ি বাতা 
(602010385)

৩৮ 01420000073 আ ল আিজজ িময়া মাঃ গ র হাওলাদার দ: িপপিলতা বাস া বসামিরক গেজট (407), লাল ি বাতা 
(602010595)

৩৯ 01420000076 মাঃ দেলায়ার হােসন হািফজ উি ন আহেমদ িপপিলতা বাস া বসামিরক গেজট (103), লাল ি বাতা 
(602010001)
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িবভাগ: বিরশাল জলা: ঝালকা উপেজলা/থানা: ঝালকা  সদর

ঃ 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

৪০ 01420000077 মাঃ ওয়ািলউর রহমান িহ  
 ( মাঃ িহ  িময়া)

মাঃ জয়নাল আেবদীন দাগলিচড়া দাগলিচড়া লাল ি বাতা (602010846)

৪১ 01420000078 মাঃ আিজ র রহমান আবতাব উি ন হাওলাদার তা লী ব তা লী বসামিরক গেজট (411), লাল ি বাতা 
(602010329)

৪২ 01420000079 মাঃ খিল র রহমান মাঃ দিলল উি ন ধা গাবখান গাবখান লাল ি বাতা (602010090)

৪৩ 01420000080 মাঃ শাহজাহান হাওলাদার 
(বীর ি  যা া)

আ র রহমান হাওলাদার বহরম র িবনয়কাঠী বসামিরক গেজট (71), লাল ি বাতা 
(602010525)

৪৪ 01420000081 মাঃ ইউ স হাওলাদার কােসম আলী ভা কা গাভা বসামিরক গেজট (242), সনাবািহনী গেজট (4657), 
লাল ি বাতা (602010165)

৪৫ 01420000082 লাল সাহা ব ভ চ  সাহা 29 আড়তদারপি ঝালকা বসামিরক গেজট (209), লাল ি বাতা 
(602010678)

৪৬ 01420000083 মাঃ ইউ চ আলী হাওলাদার মা: জাহার আলী 
হাওলাদার

উ: মানপাশা দ: মানপাশা বসামিরক গেজট (340), লাল ি বাতা 
(602010780)

৪৭ 01420000084 মাঃ জয়নাল মা া নছার মা া গাবখান গাবখান বসামিরক গেজট (480), লাল ি বাতা 
(602010291)

৪৮ 01420000085 মাঃ ইয়া ব আলী 
হাওলাদার

হােসন উি ন চ দ রা পানাবািলয়া লাল ি বাতা (602010248), বসামিরক গেজট 
(128)

৪৯ 01420000086 মাঃ আনছার আলী ইউ স আলী হাওলাদার 470,  কা আগরবাড়ী সনাবািহনী গেজট (4676)

৫০ 01420000087 মাঃ আ ল গিন হাওলাদার হাচন উি ন হাওলাদার রমজানকা দাগলিচড়া বসামিরক গেজট (243), লাল ি বাতা 
(602010166)
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িবভাগ: বিরশাল জলা: ঝালকা উপেজলা/থানা: ঝালকা  সদর

ঃ 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

৫১ 01420000088 আঃ কােদর খান মৗেজ আলী খান কা ারগািত খা য়া বসামিরক গেজট (8), লাল ি বাতা 
(602010121)

৫২ 01420000090 সয়দ িসি র রহমান সয়দ আজাহার আলী উদচড়া গাভা-8403 সনাবািহনী গেজট (4653)

৫৩ 01420000091 শাহজাহান হাওলাদার হাজী এেলমি ন হাওলাদার বািলেঘানা রামচ র বসামিরক গেজট (50), লাল ি বাতা 
(602010052)

৫৪ 01420000092 মাহা দ শাহজাহান মা া আ ল আিজজ মা া িশ িলয়া দািড়য়ার র বাউকা বসামিরক গেজট (89), লাল ি বাতা 
(602010138)

৫৫ 01420000093 মাঃ হািনফ হাওলাদার হােশম আলী হাওলাদার রমজানকা দাগলিচড়া বসামিরক গেজট (273), লাল ি বাতা 
(602010634)

৫৬ 01420000094 আ ল আিজজ তা কদার কােসম আলী তা কদার রমজানকা দাগলিচড়া বসামিরক গেজট (270), লাল ি বাতা 
(602010589)

৫৭ 01420000095 িলন িবহারী ম ল শতীস চ  ম ল িরয়া বশাইনখান বসামিরক গেজট (436), লাল ি বাতা 
(602010696)

৫৮ 01420000097 বি ম িবহারী ম মদার েজ  নাথ ম মদার বং ড়া ম কা লাল ি বাতা (602010675)

৫৯ 01420000098 আ াফ আিল জামা ার মাঃ মা ার আিল 
জামা ার

পানাবািলয়া পানাবািলয়া লাল ি বাতা (602010216)

৬০ 01420000099 মাঃ আঃ খােলক তা কদার আঃ গিন তা কদার কািলআ ার বাউকা বসামিরক গেজট (82), লাল ি বাতা 
(602010532)

৬১ 01420000100 মাঃ জাফর আলী 
জামা ার

হাচন আলী জামা ার মহিদ র পানাবািলয়া লাল ি বাতা (602010249)
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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

৬২ 01420000101 মাঃ িসি র রহমান মাঃ কােশম আলী 
হাওলাদার

ঝালকা ঝালকা বসামিরক গেজট (1506), লাল ি বাতা 
(602010236)

৬৩ 01420000102 মাঃ মা ািফ র রহমান র মাহা দ আলী সরদার রাজপাশা শেখরহাট ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (47187), বসামিরক 
গেজট (149), িবিজিব গেজট (5653), িবিজিব 
গেজট (6395), লাল ি বাতা (602010452)

৬৪ 01420000103 হের  নাথ বড়াল িনিশকা  বড়াল জগিদশ র শতদশকা বসামিরক গেজট (366), লাল ি বাতা 
(602010533)

৬৫ 01420000104 মাঃ বজ ল হক মর ম আলহাজ ী 
আব র রব

উ মনগর উ মনগর লাল ি বাতা (602010834)

৬৬ 01420000105 আজাহার আলী খান আচমত আলী খান রামচ র বািলেঘানা বসামিরক গেজট (253), লাল ি বাতা 
(602010347)

৬৭ 01420000106 িচ র ন দ রািহনী মার দ কা িড়য়াপি ঝালকা লাল ি বাতা (602010014)
৬৮ 01420000107 এডেভােকট আ ল মা ান 

িমঞা
মাঃ জাফর আলী িময়া গািব ধবল কীি পাশা বসামিরক গেজট (1503), বসামিরক গেজট (1465)

৬৯ 01420000108 মাঃ কা ন আলী মাঝী ওসমান মািঝ চরকাঠী দি ন িক াকা বসামিরক গেজট (137), লাল ি বাতা 
(602010111)

৭০ 01420000110 র মাহা দ হাওলাদার ময়নি ন হাং রাজপাশা শেখরহাট সনাবািহনী গেজট (3910)
৭১ 01420000112 আ ল কালাম আজাদ মনহাজ উ ীন উ মনগর উ মনগর বসামিরক গেজট (328), লাল ি বাতা 

(602010635)
৭২ 01420000114 মাঃ ফজ ল হক খান মাঃ হােচন আলী খান কাচ বািলয়া কাচ বািলয়া সনাবািহনী গেজট (2152), লাল ি বাতা 

(602010705)
৭৩ 01420000115 মাঃ আ ল মা ান মি ক মাঃ হাচান আলী মি ক কাচ বািলয়া কাচ বািলয়া বসামিরক গেজট (249), লাল ি বাতা 

(602010342)
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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

৭৪ 01420000116 মাঃ আ ল কােসম আঃ আলী েসনা নব াম লাল ি বাতা (602010443)
৭৫ 01420000117 িবমল চ  ম ল িব র ম ল বা হার গাবখান বসামিরক গেজট (505), লাল ি বাতা 

(602010605)
৭৬ 01420000118 িদলীপ িম ী উেপ  নাথ িম ী মীরাকা বাউকা বসামিরক গেজট (107), লাল ি বাতা 

(602010706), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(47135)

৭৭ 01420000120 অধীর র ন বপারী গাপাল  বপারী িরয়া বশাইনখান বসামিরক গেজট (430), লাল ি বাতা 
(602010823)

৭৮ 01420000121 খর ন িম ী কশব লাল িম ী পাজী িথপাড়া বতরা লাল ি বাতা (602010655)
৭৯ 01420000122 মাঃ আলমগীর হােসন আঃ হািমদ মা া বশাইনখান কীি পাশা বসামিরক গেজট (413), লাল ি বাতা 

(602010011)
৮০ 01420000124 মাঃ মক ল হােসন 

তা কদার
আতাহার উি ন তা কদার চামটা দারখী বসামিরক গেজট (5), লাল ি বাতা 

(602010133)
৮১ 01420000125 এম এ মােল ামান আঃ গিন তা কদার কািলআ ার বাউকা বসামিরক গেজট (1525), লাল ি বাতা 

(602010833)
৮২ 01420000127 হা ন-অর-রিশদ লতান িময়া দারখী দারখী বসামিরক গেজট (454), লাল ি বাতা 

(602010220)
৮৩ 01420000128 মাঃ আ ব র িসি ক মাঃ আমেজদ আলী 

হাওলাদার
ব তা লী তা লী বসামিরক গেজট (387), লাল ি বাতা 

(602010061)
৮৪ 01420000130 মাঃ ইি স আলী হাওলাদার জেবদ আলী হাওলাদার সােরংগল সােরংগল সনাবািহনী গেজট (4699), লাল ি বাতা 

(602010755)
৮৫ 01420000131 মাঃ মাহা র রহমান ওয়ােজদ আলী ছ কা া দউলকা বসামিরক গেজট (474), লাল ি বাতা 

(602010110)
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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

৮৬ 01420000132 পন মার ম মদার িহমাং  মার ম মদার বকা গাবখান লাল ি বাতা (602010775)
৮৭ 01420000133 িবনয় ষন হালদার িজেত  নাথ হালদার ন ীকা গাবখান বসামিরক গেজট (507), লাল ি বাতা 

(602010774)
৮৮ 01420000137 মাঃ শাজাহান সরদার মাসেলম আলী সরদার িশর গ শেখরহাট বসামিরক গেজট (152), লাল ি বাতা 

(602010136)
৮৯ 01420000138 মাঃ আ ল মােলক ল র আ র রশীদ ল র বরমহল গাভা বসামিরক গেজট (47), লাল ি বাতা 

(602010528)
৯০ 01420000140 মাঃ আব ল হািলম ধা হােসম আলী ধা দ: িপপিলতা বাস া লাল ি বাতা (602010704), বসামিরক গেজট 

(408)
৯১ 01420000141 মাঃ ফকর উি ন মািঝ আ ল ওহাব মািঝ গগণ গগণ সনাবািহনী গেজট (4701)
৯২ 01420000142 গাপাল চ  শীল যেগষর শীল দ: রামচ র রামচ র বসামিরক গেজট (235), লাল ি বাতা 

(602010085)
৯৩ 01420000143 মাঃ রেফজ আলী মীর ফয়জর আলী মীর রমনাথ র নসী সনাবািহনী গেজট (4696)
৯৪ 01420000144 মাঃ আঃ মা ান জাহার আলী গাভা রামচ র গাভা রামচ র বসামিরক গেজট (229), লাল ি বাতা 

(602010021)
৯৫ 01420000145 আ ল হােসন হাওলাদার লতান আহমদ হাওলাদার রাজপাশা শেখরহাট বসামিরক গেজট (159), িবিজিব গেজট (6394), 

লাল ি বাতা (602010740)
৯৬ 01420000146 এস, এম,নািসর উি ন আব ল হক হাওলাদার বদারা র গাবখান বসামিরক গেজট (483), লাল ি বাতা 

(602010573)
৯৭ 01420000164 আঃ রিশদ হাওলাদার আঃ কিরম হাওলাদার দ: িক াকা দ: িক াকা বসামিরক গেজট (138), লাল ি বাতা 

(602010290)
৯৮ 01420000165 অ ন মার রায় রমনীকা  রায় 46, শন রাড ঝালকা বসামিরক গেজট (34), লাল ি বাতা 

(602010838)
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িবভাগ: বিরশাল জলা: ঝালকা উপেজলা/থানা: ঝালকা  সদর

ঃ 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

৯৯ 01420000167 মাঃ মাহা ল হােসন মাঃআসমত আলী উ: মানপাশা দ: মানপাশা বসামিরক গেজট (352), লাল ি বাতা 
(602010836)

১০০ 01420000168 ফজ লহক িময়া সিফজর উি ন িময়া েসনা নব াম সনাবািহনী গেজট (15301), লাল ি বাতা 
(602010189)

১০১ 01420000169 রিফ ল ইসলাম আ র রা াক খান আিশয়ার নব াম বসামিরক গেজট (67), লাল ি বাতা 
(602010089)

১০২ 01420000171 আব ল হািনফ তা কদার আ ল হােশম তা কদার বাস া উঃ িপপিলতা বসামিরক গেজট (400), লাল ি বাতা 
(602010782)

১০৩ 01420000173 হােতম হাওলাদার আ ল গিন হাওলাদার দ: িপপিলতা বাস া বসামিরক গেজট (395), লাল ি বাতা 
(602010496)

১০৪ 01420000175 আব ল খােলক আিজ র রহমান শাওড়াকা রামচ র বসামিরক গেজট (55), লাল ি বাতা 
(602010080)

১০৫ 01420000177 মাঃ মাফা ল হােসন ওয়ােজদ আলী মা া উ মনগর উ মনগর বসামিরক গেজট (58), লাল ি বাতা 
(602010029)

১০৬ 01420000178 আব ল মােলক মমতাজ উি ন চাৈচর চাৈচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (47245), িবিজিব 
গেজট (2839), বসামিরক গেজট (175)

১০৭ 01420000179 মাঃ শা   আলম খান লিফকার আলী খান রাজপাশা শেখরহাট ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (47174), বসামিরক 
গেজট (156), লাল ি বাতা (602010747)

১০৮ 01420000180 আ ল হক হাওলাদার ছালামত হাওলাদার কা ঝালকা বসামিরক গেজট (1), লাল ি বাতা 
(602010241)

১০৯ 01420000181 আঃ মিজদ খান মাঃ ই ািহম খান 642 ম  চা কা ঝালকা বসামিরক গেজট (224), লাল ি বাতা 
(602010338)
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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

১১০ 01420000182 আঃ ওয়া দ তা কদার সােহদ আলী তা কদার বািজত র উ মনগর বসামিরক গেজট (334), লাল ি বাতা 
(602010691), সনাবািহনী গেজট (17401)

১১১ 01420000183 মাঃ হা ন-অর-রিশদ কােছম আলী হাওলাদার কেলজ রাড ঝালকা সনাবািহনী গেজট (2104), লাল ি বাতা 
(602020098)

১১২ 01420000184 মাঃ আঃ খােলক হাওলাদার আফসার উি ন হাওলাদার তা লী তা লী িলশ বািহনী গেজট (417)

১১৩ 01420000187 সয়দ আলতাফ হােসন সাম ল হক িশবাইকা গি য়া িবিজিব গেজট (3817)
১১৪ 01420000189 মাঃ আলতাফ হােসন 

মা া
র মাহা দ মা া নব াম নব াম বসামিরক গেজট (9), লাল ি বাতা 

(602010420), সনাবািহনী গেজট (1535)
১১৫ 01420000190 বলােয়ত হােসন আ াফ আলী তা কদার নওপাড়া য়াটন লাল ি বাতা (602010676)
১১৬ 01420000191 মাঃ আলী হােসন িময়া মাখেল র রহমান রাজা রা পানাবািলয়া বসামিরক গেজট (464), লাল ি বাতা 

(602010293)
১১৭ 01420000192 মাঃ আ ল হােসন খান আ ল মােলক খান গগণ গগণ লাল ি বাতা (602010332), বসামিরক গেজট 

(308)
১১৮ 01420000193 মাঃ বলােয়ত হােসন আজাহার আলী গড় ল গড় ল লাল ি বাতা (602010172)
১১৯ 01420000194 আ ল হক বপারী মমতাজ উি ন বপারী কেলজ রাড ঝালকা সনাবািহনী গেজট (4640), লাল ি বাতা 

(602010125)
১২০ 01420000207 মাঃ শহীদ ইমাম আব ল হক তা কদার হাি ং:২০০, হক 

ানশন-১, শন 
রাড

ঝালকা বসামিরক গেজট (35), লাল ি বাতা 
(602010091)

১২১ 01420000208 আিমর হােসন তা কদার মাজাে ল হক তা কদার হাি ং ২০০, হক 
ানশন-১, শন 

রাড

ঝালকা বসামিরক গেজট (200), লাল ি বাতা 
(602010716)
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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

১২২ 01420000210 এম িড, মিতউর রহমান 
তা কদার

মিজ র রহমান বাসা/ হাি ং:০২, 
রীড রাড (থানা 
রাড)

ঝালকা লাল ি বাতা (602010579)

১২৩ 01420000211 ধীের  নাথ  িম ী জােগশ চ  িম ী খা রা বশাইনখান ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (47147), বসামিরক 
গেজট (438)

১২৪ 01420000213 মাঃ আ স সা ার ইফাজ উ ীন কীি পাশা কীি পাশা িবিজিব গেজট (8732)
১২৫ 01420000215 মাঃ আছাদ আলী ইয়া ব আলী নকা কওড়া লাল ি বাতা (602010180), সনাবািহনী গেজট 

(5084)
১২৬ 01420000216 মাঃ মা র রহমান আঃ লিতফ হাওলাদার প: তা লী কওড়া লাল ি বাতা (602010777), বসামিরক গেজট 

(401)
১২৭ 01420000218 ধীর র ন িম ী েজ  নাথ িম ী প: িব াপাড়া দউলকা লাল ি বাতা (602010778), বসামিরক গেজট 

(493)
১২৮ 01420000219 তা কদার আ ল বাসার আ ার আলী তা কদার নহাল র কীি পাশা বসামিরক গেজট (412), লাল ি বাতা 

(602010063)
১২৯ 01420000220 খর ন িম ী অন  মার  িম ী িমরাকা বাউকা বসামিরক গেজট (1527), ি েযা ােদর ভারতীয় 

তািলকা (47165)
১৩০ 01420000226 র মাহা দ হাওলাদার সরাজউি ন হাওলাদার ভা কাঠী, নারায়ন র ভা কাঠী বসামিরক গেজট (237), লাল ি বাতা 

(602010087)
১৩১ 01420000227 মাঃ তয় র রহমান আজাহার আলী িময়া রামচ র রামচ র লাল ি বাতা (602010013), বসামিরক গেজট 

(51)
১৩২ 01420000228 মাবারক হােসন মি ক আ  বকর মি ক আগলপাশা বাস া বসামিরক গেজট (460), লাল ি বাতা 

(602010805)
১৩৩ 01420000229 আব ল কােদর মাসেলহ উি ন আহেমদ তরআনা রামচ র লাল ি বাতা (602010633)
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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 01420000230 সাম ীন মাঃ ইিলয়াস মাঃ আজহার আলী িময়া রামচ র রামচ র বসামিরক গেজট (233), লাল ি বাতা 
(602010033)

১৩৫ 01420000231 এস এম কামাল মাঃ আতাহার আলী সরদার দি ন মানপাশা দি ন মানপাশা বসামিরক গেজট (327), লাল ি বাতা 
(602010624)

১৩৬ 01420000233 সত র ন রায় বস  মার রায় রামচ র রামচ র বসামিরক গেজট (625), লাল ি বাতা 
(602010518)

১৩৭ 01420000234 মাঃ মাশারফ হােসন খান তঃ মহ ত আলী খান রমজানকাঠী দাগলিচড়া বসামিরক গেজট (276), লাল ি বাতা 
(602010662)

১৩৮ 01420000240 মাঃ আ ল হােসন জাহার উি ন মা া রমজানকাঠী রামচ র বসামিরক গেজট (269), লাল ি বাতা 
(602010588)

১৩৯ 01420000242 আ স সািদক আ ল হািকম ল র বরমহল রামচ র বসামিরক গেজট (280), লাল ি বাতা 
(0602010840)

১৪০ 01420000243 মাঃ ইমাম উি ন হাজী র ক আলী তা কদার বাড়ী, 
নওপাড়া

য়াটন-8404 িবিজিব গেজট (8415)

১৪১ 01420000244 মাঃ হাসান আলী খান মৗেজ আলী খান কা ারগাতী খা য়া বসামিরক গেজট (61), িবিজিব গেজট (5109), 
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (47132)

১৪২ 01420000245 মাঃ র উি ন আহে দ মাহা দ আলী মা া বািলেঘানা রামচ র বসামিরক গেজট (258), লাল ি বাতা 
(0602010390)

১৪৩ 01420000246 মাঃ ল হক মা া আমেজদ আলী মা া রমজানকাঠী দাগলিচড়া বসামিরক গেজট (250), লাল ি বাতা 
(0602010344)

১৪৪ 01420000247 মাঃ আফছার আলী 
িসকদার

আঃ কিরম িসকদার রামচ র রামচ র বসামিরক গেজট (234), লাল ি বাতা 
(0602010084)
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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 01420000248 মাঃ মাফাে ল হােসন সােহদ আলী হাওলাদার পাকমহর কওড়া বসামিরক গেজট (390), লাল ি বাতা 
(0602010174)

১৪৬ 01420000250 আঃ রব তা কদার নফাজ উি ন খা য়া খা য়া বসামিরক গেজট (73), লাল ি বাতা 
(0602010333)

১৪৭ 01420000251 জাহা ীর হােসন বা ল মাঃ ইউ ফ আলী 
হাওলাদার

৯৭,  ফিরয়াপি ঝালকা লাল ি বাতা (602010335)

১৪৮ 01420000252 মাঃ হমােয়ত হােসন আজাহার উি ন আহা দ হাি ং:৪৬০, 
ব রা রাড

ঝালকা লাল ি বাতা (602010581), বসামিরক গেজট 
(202)

১৪৯ 01420000253 মাঃ মাতােহর হােসন আ ল কােশম য়াটন য়াটন-8404 লাল ি বাতা (602010389)
১৫০ 01420000255 বজ র রহমান মােলক ি িদয়া ল পানাবািলয়া বসামিরক গেজট (129), লাল ি বাতা 

(602010791)
১৫১ 01420000256 হা নার রিশদ ত আজাহার উি ন 401, পি ম 

ঝালকা
ঝালকা লাল ি বাতা (602010580)

১৫২ 01420000258 তঃ মাঃ জােবদ আলী খান তঃ মাঃ আব ল আলী 
খান

খান বািড় খা য়া বসামিরক গেজট (341), লাল ি বাতা 
(602010798)

১৫৩ 01420000262 হা দ ফরেদৗস ইমাম আব ল হক তা কদার পারিকফাি◌ইত নগর ঝালকা বসামিরক গেজট (207), িবমানবািহনী গেজট (802), 
লাল ি বাতা (602010068)

১৫৪ 01420000263 মাঃ আ াহ ইমাম আ ল হক তা কদার বাসা/ হাি ং:২৮৮ 
পারিকফাইতনগর

ঝালকা বসামিরক গেজট (183), লাল ি বাতা 
(602010074)

১৫৫ 01420000265 আঃ কােদর তা কদার মাঃ ইসমাইল তা কদার হিরপাশা চাৈচর বসামিরক গেজট (538), লাল ি বাতা 
(602010771)

১৫৬ 01420000267 সয়দ ওবায় ল হক সয়দ সাম ল হক বীরকা বীরকা সনাবািহনী গেজট (4661)
১৫৭ 01420000268 সয়দ জাহা ীর হােসন সয়দ আব র রব তরয়ানা রামচ র লাল ি বাতা (602010658)
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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

১৫৮ 01420000269 এম এ হািমদ ত মনাজ উ ীন হাঃ বাৈরয়ারা বীরকা বসামিরক গেজট (535), লাল ি বাতা 
(602010694)

১৫৯ 01420000270 মাঃ ইউ ছ আলী তা কদার মাঃ খােদম আলী 
তা কদার

চাৈচর চাৈচর বসামিরক গেজট (544), লাল ি বাতা 
(602010187)

১৬০ 01420000271 মীর মাশােরফ হােসন ত মীর মমতাজ উ ীন বাৈরয়ারা চাৈচর বসামিরক গেজট (546), লাল ি বাতা 
(602010205)

১৬১ 01420000275 ত মাঃ আ ল স হাং তঃ হােচন আলী 
হাওলাদার

বািলেঘানা রামচ র বসামিরক গেজট (282), লাল ি বাতা 
(602010081)

১৬২ 01420000277 আঃ কিরম ডা য়া ত এেলম উি ন ডা য়া বািলেঘানা রামচ র লাল ি বাতা (0602010530)
১৬৩ 01420000278 ত মাঃ আঃ মিজদ হাং মাঃ গে  আলী হাং বািলেঘানা রামচ র বসামিরক গেজট (286), লাল ি বাতা 

(0602010559)
১৬৪ 01420000279 মাঃ মানােছফ খান ত আর  খান চাৈচর চাৈচর বসামিরক গেজট (549), লাল ি বাতা 

(0602010261)
১৬৫ 01420000284 আব ল বািরক ত আিমন উি ন য়ারী বািজত র উ মনগর িবিজিব গেজট (4579), বসামিরক গেজট (315), 

লাল ি বাতা (602010442)
১৬৬ 01420000285 খর ন হালদার যে র হালদার বাউকা বাউকা বসামিরক গেজট (355), লাল ি বাতা 

(602010019)
১৬৭ 01420000286 আ র রিশদ ত কােমজ মি ক খা য়া খা য়া িবিজিব গেজট (754), লাল ি বাতা 

(602010041)
১৬৮ 01420000287 মাঃ িসি ক হােসন তঃ ী আঃ রব ম  চ দকা ঝালকা বসামিরক গেজট (305), লাল ি বাতা 

(602010251)
১৬৯ 01420000288 িদলীপ মার  িম   কা  িম শতদশকা শতদশকা বসামিরক গেজট (1466), ি েযা ােদর ভারতীয় 

তািলকা (47201)
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িবভাগ: বিরশাল জলা: ঝালকা উপেজলা/থানা: ঝালকা  সদর

ঃ 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

১৭০ 01420000289 জালাল উি ন িসকদার রেফজ উি ন হিরপাশা চাৈচর বসামিরক গেজট (170), লাল ি বাতা 
(602010454), লাল ি বাতা (602010857)

১৭১ 01420000290 মাঃ মিফ র রহমান তঃ আই ব আলী নওপাড়া য়াটন-8404 বসামিরক গেজট (508), লাল ি বাতা 
(602010847)

১৭২ 01420000291 মাঃ হােসম আলী বপারী ত হাচন উি ন বপারী বীরকা বীরকা বসামিরক গেজট (528), লাল ি বাতা 
(602010610)

১৭৩ 01420000292 মাঃ আেনায়ার হােসন মাঃ আবতাব আলী খান িবনয়কা িবনয়কা বসামিরক গেজট (343), লাল ি বাতা 
(602010728)

১৭৪ 01420000294 মাঃ হািফ র রহমান তঃ মিমন উি ন হাং সাওড়াকা রামচ র বসামিরক গেজট (245), লাল ি বাতা 
(602010250)

১৭৫ 01420000295 ফিরদ উি ন তাং আতাহার উি ন তাং দ: িক াকা দ: িক াকা বসামিরক গেজট (134), লাল ি বাতা 
(602010292)

১৭৬ 01420000297 ইি স হােসন আঃ ম ান হাওলাদার রামনগর ঝালকা বসামিরক গেজট (41), লাল ি বাতা 
(602010065)

১৭৭ 01420000298 আে ল আলী হাওলাদার িনজাম উ ীন হাওলাদার বািজত র উ মনগর বসামিরক গেজট (7), লাল ি বাতা 
(602010042)

১৭৮ 01420000299 তঃ সিফজ উি ন জমা ার আলহাজ উি ন জমা ার পি ম চাদকা , 
শখ িজব সড়ক

ঝালকা বসামিরক গেজট (195), লাল ি বাতা 
(602010493)

১৭৯ 01420000300 নজ ল ইসলাম চ দ িময়া পি ম চাদকা , 
শখ িজব সড়ক

ঝালকা বসামিরক গেজট (31), লাল ি বাতা 
(602010410)

১৮০ 01420000301 ◌ৃলতান হাওলাদার ই ল হাওলাদার গরংগা খা য়া বসামিরক গেজট (6), লাল ি বাতা 
(602010331)

বিরশাল / ঝালকা  / ঝালকা  সদর াঃ 16 / 61



িবভাগ: বিরশাল জলা: ঝালকা উপেজলা/থানা: ঝালকা  সদর

ঃ 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

১৮১ 01420000320 মাঃ িজ র রহমান খান আলহা   মাশােরফ আলী 
খান

শেখরহাট শেখরহাট লাল ি বাতা (0602010739), িবিজিব গেজট 
(6441)

১৮২ 01420000324 শাম ল হক মৗেজ আলী সরদার রানালেস রাড, 
কামারপি

ঝালকাঠী বসামিরক গেজট (28), লাল ি বাতা 
(0602010015)

১৮৩ 01420000328 মাঃ িসি র রহমান 
সরদার

দরাজ আলী সরদার গি য়া গি য়া বসামিরক গেজট (329), লাল ি বাতা 
(0602010637)

১৮৪ 01420000331 মাঃ ফজ ল হক (িম ) হািকম ীন িসকদার পি ম ঝালকা ঝালকা লাল ি বাতা (0602010235), বসামিরক গেজট 
(2)

১৮৫ 01420000334 মাঃ ল ইসলাম কা  িমঞা িবনয়কাঠী, গি য়া লাল ি বাতা (0602010858), িবিজিব গেজট 
(7310)

১৮৬ 01420000337 জাহা ীর আলম খান হােসন আলী খান দ: িপপিলতা বাস া বসামিরক গেজট (409), লাল ি বাতা 
(602010326)

১৮৭ 01420000338 আঃ মিজদ খ ন ইয়ািছন খান  পানাবািলয়া,  পানাবািলয়া, লাল ি বাতা (0602010495)

১৮৮ 01420000339 খান হািব র রহমান আমজাদ আলী খান তজগ ও, ঢাকা উ র 
িস  কেপােরশন, 
ঢাকা

তজগ ও বসামিরক গেজট (102), লাল ি বাতা 
(0602010060)

১৮৯ 01420000342 শখ আেনায়ার হােসন শখ শজউি ন শেখরহাট শেখরহাট লাল ি বাতা (0602010783)
১৯০ 01420000345 মাঃ আব স ছালাম 

হাওলাদার
মাঃ আব স স র 

হাওলাদার
িছলািরশ, পানাবািলয়া, বসামিরক গেজট (125), লাল ি বাতা 

(0602010231)
১৯১ 01420000346 এম,িড, কা ন আলী সয়দ আলী িময়া নব াম নব াম বসামিরক গেজট (369), লাল ি বাতা 

(0602010578)
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িবভাগ: বিরশাল জলা: ঝালকা উপেজলা/থানা: ঝালকা  সদর

ঃ 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

১৯২ 01420000348 মাঃ এনােয়ত হােসন 
শরীফ

মাঃ লাল শরীফ দি ন িপপিলতা বাস া লাল ি বাতা (0602010638), বসামিরক গেজট 
(1464)

১৯৩ 01420000349 মাঃ আ র রব হাওলাদার মিমন উি ন হাওলাদার বীরকাঠী বীরকাঠী বসামিরক গেজট (1468), লাল ি বাতা 
(0602010843)

১৯৪ 01420000352 মাঃ আ ল লিতফ আজাহার আলী চ দকাঠী ঝালকাঠী বসামিরক গেজট (932), লাল ি বাতা 
(0602010855), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(47214), িবিজিব গেজট (3790)

১৯৫ 01420000353 মাঃ মাহতাব হােসন মিতন মাঃ ঈমান উি ন 
হাওলাদার

পানাবািলয়া পানাবািলয়া বসামিরক গেজট (123), লাল ি বাতা 
(602010503)

১৯৬ 01420000354 মাঃ জােবদ আলী িময়া মাঃ আ ল হােসন িময়া পরমহল বাউকা সনাবািহনী গেজট (16185)
১৯৭ 01420000359 ত আঃ রব হাওলাদার ত মনাজ উি ন 

হাওলাদার
বাৈরয়ারা চাৈচর বসামিরক গেজট (533), লাল ি বাতা 

(602010650)
১৯৮ 01420000361 মাঃ সাম ল হক সেক ার আলী মা া বশাইনখান বশাইনখান ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (47146), বসামিরক 

গেজট (14), িবিজিব গেজট (7322), লাল ি বাতা 
(602010153)

১৯৯ 01420000362 ল আমীন খিল র রহমান পি ম তা লী কওড়া বসামিরক গেজট (396), লাল ি বাতা 
(602010546)

২০০ 01420000366 মাঃ আঃ কােদর খান ফজেল আলী খান লা মসার জয়শী িবিজিব গেজট (8646)

২০১ 01420000367 মাঃ ওমর ফা ক িসকদার মাঃ মা ার উ ীন 
িসকদার

বাসা/ হাি ং:৭৬৫ ঝালকা বসামিরক গেজট (4), লাল ি বাতা 
(602010239)

২০২ 01420000369 মাঃ দিলল উ ীন িময়া আ ল মাঝী েসনা নব াম িবিজিব গেজট (5060)
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িবভাগ: বিরশাল জলা: ঝালকা উপেজলা/থানা: ঝালকা  সদর

ঃ 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

২০৩ 01420000370 শরীফ শিফ র রহমান মা ার আলী শরীফ বাসা/ হাি ং:৪৫ ঝালকা িবিজিব গেজট (3387)

২০৪ 01420000373 জাফর আলী খান আ াব আলী খান িমজা র শেখরহাট বসামিরক গেজট (498), লাল ি বাতা 
(602010201)

২০৫ 01420000374 আনছার আলী ফিকর জেবদ আলী ফিকর শালা ীরা নব াম বসামিরক গেজট (370), লাল ি বাতা 
(602010665)

২০৬ 01420000376 আ  বকর মাঃ সাদন আলী নওপাড়া য়াটন-8404 লাল ি বাতা (602010640)

২০৭ 01420000377 মাঃ মা ার হােসন ছেলমি ন হােসন র গাভা-8403 বসামিরক গেজট (231), লাল ি বাতা 
(602010026)

২০৮ 01420000378 মাঃ শমেসর আলী িশকদার গগন আিল িশকদার রামচ র রামচ র বসামিরক গেজট (228), লাল ি বাতা 
(602010020)

২০৯ 01420000379 গাপাল চ  হালদার মনর ন হালদার কা রকা শতদশকা বসামিরক গেজট (354), লাল ি বাতা 
(602010017)

২১০ 01420000380 মাঃ আলাউি ন খান দলীল উি ন খান হাি ং 332 
ন াবাদ

ন াবাদ সনাবািহনী গেজট (4691)

২১১ 01420000381 মাঃ মা ফা খান র গ আলী খান নকা কওড়া বসামিরক গেজট (392), লাল ি বাতা 
(602010309)

২১২ 01420000382 মাঃ ম আলী আেফজ উি ন গি য়া গি য়া বসামিরক গেজট (303), লাল ি বাতা 
(602010181), সনাবািহনী গেজট (4645)

২১৩ 01420000384 আ ল খােলক মা া র মাহা দ মা া নব াম নব াম িবিজিব গেজট (1728)
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িবভাগ: বিরশাল জলা: ঝালকা উপেজলা/থানা: ঝালকা  সদর

ঃ 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

২১৪ 01420000420 মাঃ ল ইসলাম হােশম আলী হাওলাদার িদবাকরকা িদবাকরকা বসামিরক গেজট (77), লাল ি বাতা 
(207050011)

২১৫ 01420000421 মাঃ লাল িফকার হাওলাদার নােজম আলী হাওলাদার সািচলা র দ: িক াকা বসামিরক গেজট (133), লাল ি বাতা 
(602010289)

২১৬ 01420000422 আব স ছাবহান খিলফা হাজী আ াজ উি ন খিলফা ন াবাদ ন াবাদ সনাবািহনী গেজট (1507)

২১৭ 01420000423 িন  লাল বাৈড় রজনী কা  বাৈড় িশ িলয়া বাউকা নৗ-কমাে া গেজট (384), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (47164)

২১৮ 01420000425 মাঃ ল হক হাং ত মিফজ উি ন হাং বীরকা বীরকা বসামিরক গেজট (540), লাল ি বাতা 
(602010810)

২১৯ 01420000426 িনলচাদ রাজা আ ল হািমদ রাজা শখ িজব সড়ক ঝালকা বসামিরক গেজট (20), লাল ি বাতা 
(602010304)

২২০ 01420000427 আ ল কােসম হাওলাদার আয়নালী হাওলাদার বািলেঘানা রামচ র বসামিরক গেজট (255), লাল ি বাতা 
(602010349)

২২১ 01420000428 মাহা দ আলাউ ীন 
মা মদার

কিরম উ ীন ম মদার রাজপাশা শেখরহাট বসামিরক গেজট (502), লাল ি বাতা 
(602010257)

২২২ 01420000430 সয়দ মাঃ আব ল ওয়া দ সয়দ আ ল কােসম মা ার চাৈচর চাৈচর বসামিরক গেজট (1424), বসামিরক গেজট (1356)

২২৩ 01420000431 ল র মাফা ল হাজী আলতাফ উি ন ল র লা মসার বীরকা িবিজিব গেজট (1491)

২২৪ 01420000432  এম আফজাল হােসন  এম লতান আ  েমদ দ: মানপাশা িবনয়কা বসামিরক গেজট (70), লাল ি বাতা 
(602010684)
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িবভাগ: বিরশাল জলা: ঝালকা উপেজলা/থানা: ঝালকা  সদর

ঃ 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

২২৫ 01420000434 মাঃ ল ইসলাম ত মরাব আলী িসকদার বচখান য়াটন-8404 লাল ি বাতা (602010509)

২২৬ 01420000438 তঃ মাদাে র আলী তঃ রেহম উি ন মা া রমজানকা গাভা বসামিরক গেজট (277), লাল ি বাতা 
(602010710)

২২৭ 01420000439 র মাহা দ হাওলাদার বােকআলী দি ন িক াকা দি ন িক াকা বসামিরক গেজট (131), লাল ি বাতা 
(602010286)

২২৮ 01420000440 হািলম তা কদার জেবদ আলী তা কদার দ: মানপাশা দ: মানপাশা বসামিরক গেজট (65), লাল ি বাতা 
(602010234)

২২৯ 01420000456 মাঃ আ ল মাতােলব 
হাওলাদার

ফয়জউি ন হাওলাদার শালা ীরা নব াম সনাবািহনী গেজট (18685)

২৩০ 01420000460 মাঃ আলমগীর হােসন  হােসম আলী হাওলাদার তা লী তা লী লাল ি বাতা (602010064)

২৩১ 01420000461 আ ল বাশার খান মাতাহার আলী রামনগর ঝালকা বসামিরক গেজট (42), লাল ি বাতা 
(602010184)

২৩২ 01420000463 আ ল মা ান হাওলাদার 
( সনাবািহনী)

ত ওয়ােজদ আলী হাং উ র পাি িথপাড়া বতরা লাল ি বাতা (602010179)

২৩৩ 01420000465 মাঃ আ ল খােলক মর ম ফেয়জ উি ন 
হাওলাদার

ড়াসাতা নব াম সনাবািহনী গেজট (3480), সনাবািহনী গেজট 
(4695)

২৩৪ 01420000467 নছার উি ন হাওলাদার মিমন উি ন ড়াসাতা নব াম বসামিরক গেজট (57), লাল ি বাতা 
(602010575)

২৩৫ 01420000469 আব র রব বপারী ত জলাল উি ন বপারী বাউকা বাউকা লাল ি বাতা (602010832)
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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

২৩৬ 01420000472 বা ল তা কদার আফতার উি ন তা কদার গায়ালকা া বতরা বসামিরক গেজট (111), লাল ি বাতা 
(602010636)

২৩৭ 01420000473 মাঃ সাম ল হক সরদার তঃ মাঃ সরাজ উ ীন 
সরঃ

জালালকা গি য়া বসামিরক গেজট (307), লাল ি বাতা 
(602010252)

২৩৮ 01420000475 আেনায়ার হােসন তঃ আজহার আলী সাহব বাড়ী, মিহলা 
কেলজ রাড

ঝালকা বসামিরক গেজট (181), লাল ি বাতা 
(602010072)

২৩৯ 01420000476 এস এম আলতাফ হােসন শখ মাফাে র আলী রাজপাশা শেখরহাট লাল ি বাতা (602010173)

২৪০ 01420000478 মাঃ কা ন আলী খান আচমত আলী খান িশর গ িশর গ বসামিরক গেজট (500), লাল ি বাতা 
(602010254)

২৪১ 01420000480 মাঃ আঃ হািকম তা কদার মাঃ আ স সালাম নওপাড়া য়াটন-8404 সনাবািহনী গেজট (1674)

২৪২ 01420000481 এনােয়ত হােসন মাঃ তাফা ল হােসন সয়দকা িবনয়কা সনাবািহনী গেজট (4068)
২৪৩ 01420000482 মাঃ ইসাহাক জমা ার ত মাঃ খােদম আলী 

জমা ার
িছলািরশ পানাবািলয়া লাল ি বাতা (602010296)

২৪৪ 01420000483 ত মাঃ আতাহার উ ীন 
হাওলাদার

ত আলী আহাে দ 
হাওলাদার

চাদ রা পানাবািলয়া লাল ি বাতা (602010297)

২৪৫ 01420000484 মাঃ তাফা ল হােসন 
তা কদার

জামাল উি ন দারখী দারখী লাল ি বাতা (602010852)

২৪৬ 01420000485 হািবলদার শাহজাহান 
মীরবার

আব ল কােদর মীরবার িশর গ িশর গ িবমানবািহনী গেজট (716)

২৪৭ 01420000486 জাহা ীর ইয়া সাম ি ন (িছি ক) কামারপি ঝালকা বসামিরক গেজট (23), লাল ি বাতা 
(602010076)
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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

২৪৮ 01420000487 সেক ার আলী কােদর িময়া িমরাবাড়ী বাস া বসামিরক গেজট (21), লাল ি বাতা 
(602010538), লাল ি বাতা (602010854)

২৪৯ 01420000488 আ ল মােলক আিজজ উি ন বািজত র উ মনগর িবিজিব গেজট (1468)

২৫০ 01420000489 মাঃ আব স সাবহান 
তা কদার

ত আঃ গিণ তা কদার বােহরিদয়া গি য়া িবিজিব গেজট (2186)

২৫১ 01420000490 হায়দার আলী শিরফ তারাব আলী শরীফ দশনা নব াম বসামিরক গেজট (91), লাল ি বাতা 
(602010498)

২৫২ 01420000496 মাঃ সামাদ আলী দীন মাহা দ হাওলাদার নব াম দাগলিচড়া সনাবািহনী গেজট (4672)

২৫৩ 01420000497 সাখাওয়াৎ হােসন ত মাঃ নােদর আলী িময়া দশনাকা া নব াম ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (47145), বসামিরক 
গেজট (93)

২৫৪ 01420000498 নজ ল ইসলাম এ চ িময়া মকরম র নব াম বসামিরক গেজট (83), লাল ি বাতা 
(602010491), সনাবািহনী গেজট (14469), 

ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (47142)
২৫৫ 01420000499 লতান আহ দ রিহম উি ন ৪৮৫, উ: চাদকা ঝালকা সনাবািহনী গেজট (17562)

২৫৬ 01420000500 সকা ার হােসম আলী হাওলাদার বাৈরয়ারা চাৈচর সনাবািহনী গেজট (626)
২৫৭ 01420000501 খ কার ফা ক হােসন ল কার আলী দ: মানপাশা দ: মানপাশা বসামিরক গেজট (321), লাল ি বাতা 

(602010542)
২৫৮ 01420000502 মাধব চ  িসকদার অি কা  িসকদার হােসন র গাভা-8403 বসামিরক গেজট (268), লাল ি বাতা 

(602010583)

বিরশাল / ঝালকা  / ঝালকা  সদর াঃ 23 / 61
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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

২৫৯ 01420000503 দব মার চ বত ের  নাথ চ বত য়াটন য়াটন-8404 ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (47137), বসামিরক 
গেজট (151), লাল ি বাতা (602010743)

২৬০ 01420000507 ম  লাল হালদার িনবারন চ  হালদার শতদশকা শতদশকা ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (47185), বসামিরক 
গেজট (88), লাল ি বাতা (602010409)

২৬১ 01420000508 নীল চ  বড়াল সতীশ চ  বড়াল শতদশকা শতদশকা বসামিরক গেজট (377), লাল ি বাতা 
(602010842)

২৬২ 01420000509 মাঃ শহী ল হক মাঃ শাম ল হক রাসাতা নব াম বসামিরক গেজট (310), লাল ি বাতা 
(602010376)

২৬৩ 01420000511 অ ল  িম ের  নাথ িম কা রকা শতদশকা বসামিরক গেজট (84), লাল ি বাতা 
(602010391), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(47153), নৗ-কমাে া গেজট (378)

২৬৪ 01420000512 জাহা ীর কিবর আ ল হক হাওলাদার বাসা/ হাি ং:২০০, 
শন রাড

ঝালকা বসামিরক গেজট (29), লাল ি বাতা 
(602010146)

২৬৫ 01420000513 মাঃ শওকত হােসন ত সয়দ আঃ গ র ১২/১, ফিকর বািড় 
রাড

ঝালকা িবিজিব গেজট (5224)

২৬৬ 01420000514 মাঃ চান িময়া চরাগ আলী হাওলাদার তাপ র িশর গ বসামিরক গেজট (155), িবিজিব গেজট (5525), 
লাল ি বাতা (602010600)

২৬৭ 01420000515 অমের  নারায়ন ব বীের  নারায়ন ব দ: রামচ র রামচ র লাল ি বাতা (602010721), বসামিরক গেজট 
(45)

২৬৮ 01420000516 মাঃ আ  লােয়ক আলী মাঃ আব র রিশদ ফিকর বাসা/ হাি ং:১৬০, 
ি  বাড়ী রাড

ঝালকা বসামিরক গেজট (219), লাল ি বাতা 
(602010520)

২৬৯ 01420000518 আব ল বােরক িময়া ওয়ােরজ আলী তারপাশা কীি পাশা বসামিরক গেজট (416), লাল ি বাতা 
(602010113)
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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

২৭০ 01420000521 মাঃ হািব র রহমান িব াস মাঃ নশী লহাজ উি ন 
িব াস

তরআনা রামচ র লাল ি বাতা (602010027), সনাবািহনী গেজট 
(5130)

২৭১ 01420000523 মাঃ আ ল কােদর 
হাওলাদার

এরশাদ আলী হাং কা ঝালকা সনাবািহনী গেজট (4693)

২৭২ 01420000524 শরীফ ল ইসলাম আদম আলী শরীফ রমজানকা দাগলিচড়া বসামিরক গেজট (54), লাল ি বাতা 
(602010841)

২৭৩ 01420000528 সয়দ আঃ হািকম সয়দ মাকেছদ আলী বীরকা বীরকা লাল ি বাতা (602010656)
২৭৪ 01420000531 মাঃ িসি র রহমান 

সােদক
মিমন উি ন হাওলাদার খাৈদি রা নব াম বসামিরক গেজট (79), লাল ি বাতা 

(602010592)
২৭৫ 01420000532 এ মােলক হাওলাদার ত মিমন উি ন হাওলাদার খাৈদি রা নব াম লাল ি বাতা (602010715)

২৭৬ 01420000535 আেনায়ার হােসন গাজী সানামি ন গাজী িবকনা ঝালকা বসামিরক গেজট (22), লাল ি বাতা 
(602010321)

২৭৭ 01420000538 মাঃ আেনায়ার হােসন 
হাওলাদার

মা াজ উি ন হাওলাদার কা আগরবাড়ী বসামিরক গেজট (459), লাল ি বাতা 
(602010712)

২৭৮ 01420000540 লতান আহে দ খিলফা মাঃ আিমর হােসন বদারা র গাবখান সনাবািহনী গেজট (17445), লাল ি বাতা 
(602010461)

২৭৯ 01420000543 মাঃ সাই র রহমান মাঃ িমলন উ ীন 
হাওলাদার

ধারাখানা দারখী িবিজিব গেজট (4928)

২৮০ 01420000545 মাঃ জয়নাল আেবদীন খ ন মাঃ ফয়েজ আলী খান বাৈরয়ারা চাৈচর িবিজিব গেজট (2906)
২৮১ 01420000547 আলী হােসন মা া তঃ রয়াজি ন মা া রমজানকাঠী রামচ র বসামিরক গেজট (281), লাল ি বাতা 

(602010078)
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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

২৮২ 01420000549 মাঃ ল আিমন তা কদার ত আ াব আলী তা কদার গায়ালকা া বতরা বসামিরক গেজট (449), লাল ি বাতা 
(602010570)

২৮৩ 01420000550 মাঃ শাহজাহান আশরাফ ত আ াব আলী সরদার মানপাশা ঝালকা লাল ি বাতা (293), লাল ি বাতা 
(602010037)

২৮৪ 01420000553 হা ন-অর-রিশদ সাইজ উি ন হাওলাদার বািজত র উ মনগর িবিজিব গেজট (2871)
২৮৫ 01420000554 ত মাদাে দ আলী ত মেছল উি ন হাং বীরকাঠী বীরকাঠী িবিজিব গেজট (1724)
২৮৬ 01420000555 তঃ ন র আলী সরদার তঃ ছােবদ আলী সরদার সয়দকাঠী সয়দকাঠী বসামিরক গেজট (342), লাল ি বাতা 

(602010549)
২৮৭ 01420000556 হািজ মাঃ করামত আলী মাঃ আ স সাবহান যােগ র গাবখান লাল ি বাতা (602010630), িবিজিব গেজট 

(1738)
২৮৮ 01420000558 আঃ মাতােলব আলাউি ন আঃ মােলক তিশলদার থানা মহ া ঝালকা বসামিরক গেজট (186), লাল ি বাতা 

(602010105)
২৮৯ 01420000559 মাঃ িসি র রহমান মাঃ মাখেল র রহমান ঝালকাঠী ঝালকাঠী লাল ি বাতা (602020472), িবিজিব গেজট 

(3591)
২৯০ 01420000560 মাঃ বলােয়ত হােসন তঃ আজাহার উ ীন পি ম চাদকাঠী ঝালকাঠী বসামিরক গেজট (192), লাল ি বাতা 

(602010302)
২৯১ 01420000561 সেক ার আলী ত হািফজ  সরদার নওয়াপাড়া য়াটন িবিজিব গেজট (7953)
২৯২ 01420000562 মর ম শাহজাহান তা কদার ত র মাহা দ 

তা কদার
আইেহার কওড়া বসামিরক গেজট (1539), লাল ি বাতা 

(602010541)
২৯৩ 01420000564 স খান মা াজ উি ন খান িশর গ িশর গ বসামিরক গেজট (145), লাল ি বাতা 

(602010148)
২৯৪ 01420000565 মােলক খান আঃ কিরম খান ম ম র নব াম বসামিরক গেজট (86), লাল ি বাতা 

(602010631)
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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

২৯৫ 01420000571 মাঃ মাশাররফ হােসন ত মাঃ মন র আলী িময়া তারপাশা কীি পাশা লাল ি বাতা (602010750)
২৯৬ 01420000573 মাঃ ইউ ফ আলী িব াস আ ল মা ান দারখী দারখী সনাবািহনী গেজট (12184), লাল ি বাতা 

(602010413)
২৯৭ 01420000574 মাঃ শাহাজাহান সিরফ আফতাব উি ন সিরফ িশর গ িশর গ িবিজিব গেজট (3684), লাল ি বাতা 

(602020566)
২৯৮ 01420000576 মাঃ জয়নাল হােসন মাতাহার আলী গড়ংগল গড়ংগল বসামিরক গেজট (501), লাল ি বাতা 

(602010256)
২৯৯ 01420000579 মীর জাফর আলী ত মীর গগন আলী বাৈড়য়ারা চাৈচর িবিজিব গেজট (1701), লাল ি বাতা 

(602010480)
৩০০ 01420000580 আঃ মা ান তা কদার মৗঃ ছািদম আলী 

তােলাকদার
বকা গাবখান নৗবািহনী গেজট (16)

৩০১ 01420000582 ফজেল আলী গাল াজ মেছর উি ন গাল াজ হিরপাশা বীরকা িবিজিব গেজট (1667), লাল ি বাতা 
(602010484)

৩০২ 01420000583 মাঃ ওয়ােরচ আলী খান মৗলভী ব  খান তাপ মহল পানাবািলয়া বসামিরক গেজট (127), লাল ি বাতা 
(602010556)

৩০৩ 01420000584 মাঃ আঃ মা ান হাওলাদার মিমন উি ন হাওলাদার শাওড়াকা রামচ র বসামিরক গেজট (284), লাল ি বাতা 
(602010083)

৩০৪ 01420000586 মাঃ আঃ হািলম ত আঃ মা ান তাং নওপাড়া য়াটন-8404 লাল ি বাতা (602010824)
৩০৫ 01420000593 আঃ ম ান িসকদার মরজন আলী তা লী তা লী বসামিরক গেজট (98), লাল ি বাতা 

(602010123)
৩০৬ 01420000595 আব স সাবাহান কাজী ম র আলী আেলাকিদয়া গি য়া সনাবািহনী গেজট (1112)
৩০৭ 01420000598 মাহাঃ হা ন অর রিশদ মাহাঃ আ ল হািকম কীি পাশা কীি পাশা বসামিরক গেজট (117), সনাবািহনী গেজট (4649)
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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

৩০৮ 01420000600 মাঃ আব স ছালাম মাঃ আ ল হািকম 
হাওলাদার

রামনগর ঝালকা লাল ি বাতা (602010835)

৩০৯ 01420000601 মর ম আ র রিশদ খান মর ম ম  খান গি য়া গি য়া িবিজিব গেজট (2520)
৩১০ 01420000603 শা  মার হালদার িনবারন চ  হালদার শতদশকা শতদশকা ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (47188), বসামিরক 

গেজট (378)
৩১১ 01420000604 িমর সয়দ আলী মাসেলম আলী বীরেসনা নব াম বসামিরক গেজট (357), লাল ি বাতা 

(602010845)
৩১২ 01420000605 মাহাঃ ল আলম মমতাজ উি ন হাওলাদার ব চ দকা ঝালকা সনাবািহনী গেজট (2690)
৩১৩ 01420000607 মাঃ গালাম মা ফা মাঃ আলী ি ন ি তা লী তা লী ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (47151)

৩১৪ 01420000614 মাঃ আেনায়ার হােসন জয়নি ন হাওলাদার খাৈদি রা নব াম লাল ি বাতা (602010576)
৩১৫ 01420000631 আ ল হাই আ ল আিজজ সরদার গি য়া গি য়া সনাবািহনী গেজট (5138)
৩১৬ 01420000632 ত আ ল হাচান তা কদার নজর আলী তা কদার ড়াশাতা নব াম বসামিরক গেজট (336), লাল ি বাতা 

(602010708)
৩১৭ 01420000634 মাঃ আ ল ছা ার আশরাফ আলী হাওলাদার িপর চাৈচর িবিজিব গেজট (8691), লাল ি বাতা 

(602010759)
৩১৮ 01420000635 শখ ছালাম ইউ স রাজপাশা শেখরহাট বসামিরক গেজট (154), লাল ি বাতা 

(602010149), লাল ি বাতা (602010459)
৩১৯ 01420000639 কােছম আলী খান র ব আলী খান বাৈড়য়ারা চাৈচর বসামিরক গেজট (514), লাল ি বাতা 

(602010264)
৩২০ 01420000641 আিমর হােসন আজাহার আলী গরংগা গরংগা বসামিরক গেজট (148), লাল ি বাতা 

(602010200)
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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

৩২১ 01420000646 মাঃ মিন ামান 
তা কদার

ত হলাল উি ন 
তা কদার

উ ম পািজ িথপাড়া বতরা বসামিরক গেজট (427), লাল ি বাতা 
(602010626)

৩২২ 01420000647 মাঃ িফেরাজ আহে দ আকছাম আলী িময়া বাউলকা া কীি পাশা সনাবািহনী গেজট (2870)

৩২৩ 01420000648 খর ন সম ার শরৎ চ িব াপাড়া দউলকা বসামিরক গেজট (140), লাল ি বাতা 
(602010049)

৩২৪ 01420000649 হািব র রহমান মা াজ উি ন িদবাকরকা চাৈচর সনাবািহনী গেজট (1220)

৩২৫ 01420000650 আ ল হাই বাকলাই ত আফতার উ ীর 
বাকলাই

বাস া বাস া লাল ি বাতা (602010618)

৩২৬ 01420000652 আঃ মা ান তা কদার আমেজদ আলী তা কদার ক াণকা গি য়া বসামিরক গেজট (289), লাল ি বাতা 
(602010003)

৩২৭ 01420000653 মাঃ মা ার হােসন তঃ হােসম আলী 
হাওলাদার

দশকাউিনয়া রামচ র বসামিরক গেজট (227), লাল ি বাতা 
(602010012)

৩২৮ 01420000655 ত মাঃ মিকম হােসন তঃ ই ািহম হাওলাদার বাশপি ঝালকা বসামিরক গেজট (198), লাল ি বাতা 
(602010560)

৩২৯ 01420000656 আঃ সা ার ধা আছমত আলী ধা হােসন র রামচ র ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (47203), বসামিরক 
গেজট (49)

৩৩০ 01420000658 ত আব ল খােলক খান আব ল আলী িশর গ িশর গ বসামিরক গেজট (143), লাল ি বাতা 
(602010151)

৩৩১ 01420000664 শহীদ আঃ মিজদ হাং আঃ হােমদ হাওলাদার খাৈদি রা নব াম লাল ি বাতা (602010314)
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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

৩৩২ 01420000665 িনর ন চ বত তঃ তািরনী চরণ চ বত ব চ দকা ঝালকা বসামিরক গেজট (210), লাল ি বাতা 
(602010799)

৩৩৩ 01420000666 মাঃ ওমর আলী মাঃ সেক ার আলী বকা গাবখান িবিজিব গেজট (6412), লাল ি বাতা 
(602010398)

৩৩৪ 01420000669 মীর শাজাহান আ ল কােসম বীরকা বীরকা লাল ি বাতা (602010481)

৩৩৫ 01420000671 তঃ মাঃ ইসমাইল হােসন মাহা দ আলী খ কার উৎচড়া নব াম বসামিরক গেজট (239), লাল ি বাতা 
(602010147)

৩৩৬ 01420000676 মাঃ আঃ খােলক তা কদার মাঃ দিলল উি ন 
তা কদার

গাবখান গাবখান বসামিরক গেজট (495), লাল ি বাতা 
(602010562)

৩৩৭ 01420000678 জয়নাল আেবদীন ত আরেশদ আলী খান িবিভষনকাঠী িবনয়কা িবমানবািহনী গেজট (300)

৩৩৮ 01420000679 শাহজাহান মা া মাবােরক আলী মা া িবকনা বাস া বসামিরক গেজট (3), লাল ি বাতা 
(602010807)

৩৩৯ 01420000680 সয়দ হােছন আলী ত সয়দ হােশম আলী আিশয়ার নব াম বসামিরক গেজট (292), লাল ি বাতা 
(602010032)

৩৪০ 01420000681 সিলম আহে দ হােসন আলী বরমহল রামচ র বসামিরক গেজট (44), লাল ি বাতা 
(602010024), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(47204)

৩৪১ 01420000682 আঃ জ ার হাওলাদার ত মাজালী হাওলাদার রামচ র দশকািনয়া লাল ি বাতা (602010599)
৩৪২ 01420000683  সাদ সরকার জােগস চ  সরকার বরমহল গাভা বসামিরক গেজট (43), লাল ি বাতা 

(602010661), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(47179)
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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

৩৪৩ 01420000684 হািব র রহমান নহাল উি ন লশ তাপ আগরবাড়ী বসামিরক গেজট (122), লাল ি বাতা 
(602010431), সনাবািহনী গেজট (15507)

৩৪৪ 01420000686 মাঃ আশরাফ আলী মাঃ ফকর উি ন 
হাওলাদার

দি ন মানপাশা দি ন মানপাশা বসামিরক গেজট (302), লাল ি বাতা 
(602010161), িবিজিব গেজট (3970)

৩৪৫ 01420000702 গেনশ চ  ম মদার য কা  ম মদার বকা গাখান বসামিরক গেজট (512), লাল ি বাতা 
(602010707)

৩৪৬ 01420000704 আব র রিশদ মাহা দ আলী উৎচড়া নব াম িবিজিব গেজট (1423)

৩৪৭ 01420000706 নজ ল ইসলাম খান মাঃ হােতম আলী খান িশর গ িশর গ বসামিরক গেজট (503), লাল ি বাতা 
(602010259)

৩৪৮ 01420000707 সয়দ আ স সালাম ত সয়দ আ স সা ার চাৈচর চাৈচর বসামিরক গেজট (545), লাল ি বাতা 
(602010192)

৩৪৯ 01420000711 মাঃ আদম আলী তা কদার মাঃ নফাজ উি ন 
তা কদার

বােহরিদয়া গি য়া সনাবািহনী গেজট (894)

৩৫০ 01420000712 মাঃ আঃ মােলক হাওলাদার মর ম এেছন উি ন 
হাওলাদার

বাউকা বাউকা বসামিরক গেজট (1451), লাল ি বাতা 
(602010781)

৩৫১ 01420000714 মাঃ শাজাহান খান বলােয়ত আলী খান আিশয়ার নব াম বসামিরক গেজট (298), লাল ি বাতা 
(602010048)

৩৫২ 01420000715 মাঃ সাম ল আলম জেয়ন উি ন হাওলাদার পরমহল বাউকা লাল ি বাতা (602010170), লাল ি বাতা 
(602010245)

৩৫৩ 01420000724 তঃ মা া ামান ত আসাদউ ামান িবনয়কা উ মনগর বসামিরক গেজট (296), লাল ি বাতা 
(602010088)
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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

৩৫৪ 01420000726 মাঃ ইউ ফ আলী 
তা কদার

খােদম আলী তা কদার চাৈচর চাৈচর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (47250), বসামিরক 
গেজট (163), িবিজিব গেজট (1726), লাল ি বাতা 

(602010453)
৩৫৫ 01420000727 আলতাফ হােসন আমজাদ আলী খান দউরী পানাবািলয়া বসামিরক গেজট (126), লাল ি বাতা 

(602010247)
৩৫৬ 01420000728 মাঃ ইসমাইল হাওলাদার তঃ আঃ হােমদ হাওলাদার বরমহল গাভা-8403 বসামিরক গেজট (230), লাল ি বাতা 

(602010022)
৩৫৭ 01420000729 ত মাঃ বলােয়ত হােসন 

( . বা)
ত আহ দ খান চর ভাটারাকা া দ: িক কা লাল ি বাতা (602010103)

৩৫৮ 01420000730 সীমা বগম িপতাঃ ত বােক আলী 
আকন, ামীঃ আঃ হা ান 
হাওলাদার

ন াবাদ ন াবাদ বীর না গেজট (216)

৩৫৯ 01420000731 র আালম আরব আলী িশর গ িশর গ বসামিরক গেজট (153), লাল ি বাতা 
(602010150)

৩৬০ 01420000732 সয়দ সাম ল আলম 
(িবিডআর)

সয়দ মমতাজ উ ীন চাৈচর চাৈচর লাল ি বাতা (602010731), িবিজিব গেজট 
(8738)

৩৬১ 01420000734 আকবর আলী খান ইসমাইল খান রমানাথ র নসী বসামিরক গেজট (116), সনাবািহনী গেজট 
(15866)

৩৬২ 01420000737 িফেরাজ আলম আব র রিশদ হাওলাদার ধারাখানা দারখী িবিজিব গেজট (4933)

৩৬৩ 01420000738 তঃ আব ল লিতফ খিলফা তঃ আঃ গ র খিলফা নকা কওড়া বসামিরক গেজট (397), লাল ি বাতা 
(602010547)
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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

৩৬৪ 01420000739 ত হমােয়ত উি ন িব াস মাঃ মিফজ উি ন িব াস তরআনা রামচ র বসামিরক গেজট (240), লাল ি বাতা 
(602010154)

৩৬৫ 01420000740 মাঃ িসরা ল হক মাঃ ইমাম উি ন গায়ালকা া বাউকা সনাবািহনী গেজট (3333)

৩৬৬ 01420000742 মন র আলী তঃ আিমর হাওলাদার শাওড়াকা রামচ র বসামিরক গেজট (244), লাল ি বাতা 
(602010167)

৩৬৭ 01420000743 তঃ আ স সা ার বাকলাই আ ার উ ীন বাকলাই বাস া বাস া বসামিরক গেজট (453), লাল ি বাতা 
(602010211)

৩৬৮ 01420000744 এ, ক, এম শিফ ল ইসলাম ত মৗঃ আফছার উি ন িকফাইত নগর ঝালকা লাল ি বাতা (602010571)

৩৬৯ 01420000745 েবদার আলী হােসন ওয়ােজদ আলী ও াখান গাবখান বসামিরক গেজট (139), লাল ি বাতা 
(602010815)

৩৭০ 01420000748 সওকত আলী খান লিফকার আলী খান সােরংগল সােরংগল বসামিরক গেজট (410), লাল ি বাতা 
(602010500)

৩৭১ 01420000749 ত এ ক হা র রিশদ ত জেবদ আলী িসকদার গগণ গগণ িবিসএস গেজট (620)

৩৭২ 01420000751 সয়দ অ◌ালী িময়া িরয়াছাল উি ন বীরকা নয়ারী সনাবািহনী গেজট (2241)
৩৭৩ 01420000753 লিফকার আলী লসকর ত মাতাহার আলী লসকার দশকাউিনয়া গাভা-8403 িবিজিব গেজট (2328)

৩৭৪ 01420000755 ত মাঃ সজি ন ধা ত তারাপ আলী ধা বরমহল গাভা-8403 বসামিরক গেজট (236), লাল ি বাতা 
(602010086), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(47175)

৩৭৫ 01420000758 বজ ল হক সরদার আঃ গিন সরদার আেলাকিদয়া গি য়া ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (47140)
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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

৩৭৬ 01420000761 আঃ হাই িশকদার ত তিছম উি ন িশকদার উ মনগর উ মনগর বসামিরক গেজট (295), লাল ি বাতা 
(602010040)

৩৭৭ 01420000762 সয়দ আ ল ওহাব মর ম সয়দ ছােবদ আলী বােহরিদয়া গি য়া সনাবািহনী গেজট (4391), লাল ি বাতা 
(602010159)

৩৭৮ 01420000763 আঃ মিজদ ডা য়া ত এেলম উি ন ডা য়া বািলেঘানা রামচ র লাল ি বাতা (602010582)

৩৭৯ 01420000790 সয়দ আঃ রিশদ ত আলী বীরেসনা নব াম বসামিরক গেজট (81), লাল ি বাতা 
(602010018)

৩৮০ 01420000791 মিজ ল হক সাম ল হক ড়াসাতা নব াম বসামিরক গেজট (64), লাল ি বাতা 
(602010215)

৩৮১ 01420000793 রেমাহা দ ত সােদক আলী ধা বহরম র িবনয়কা বসামিরক গেজট (344), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (47191)

৩৮২ 01420000794 মাঃ মাে◌বােহর আলী মাে◌ফাে ল আলী খ কার দ: মানপাশা দ: মানপাশা সনাবািহনী গেজট (16058)

৩৮৩ 01420000796 মাঃ মাশােরফ হােসন 
জমা ার

মাঃ বলােয়ত হােসন বাস া বাস া লাল ি বাতা (602010790)

৩৮৪ 01420000797 ত শাম ল হক তঃ কলম শরীফ ড়াসাতা নব াম বসামিরক গেজট (316), িবিজিব গেজট (8592), 
লাল ি বাতা (602010458)

৩৮৫ 01420000806 মাঃ মাকেসদ আলী ত গনজর আলী পরমহল পরমহল িবিজিব গেজট (4060), লাল ি বাতা 
(602010649)

৩৮৬ 01420000816 ম আলী হাওলাদার মিমন উি ন হাওলাদার দ: মানপাশা দ: মানপাশা লাল ি বাতা (602010831)
৩৮৭ 01420000817 েবদার মজর শাহজাহান 

হাওলাদার
ত আহে দ আলী  নকাঠী কওড়া িবমানবািহনী গেজট (713)
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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

৩৮৮ 01420000818 মর ম জেবদ আিল িময়া মর ম আঃ আিজজ বাউলকা া কীি পাশা বসামিরক গেজট (109), লাল ি বাতা 
(602010859)

৩৮৯ 01420000819 আঃ হািলম িময়া আব  আলী চাৈচর চাৈচর বসামিরক গেজট (167), লাল ি বাতা 
(602010195)

৩৯০ 01420000820 মর ম মাসেলম আলী ছােয়দ আলী নয়ারী বীরকা সনাবািহনী গেজট (16490)
৩৯১ 01420000821 মীর সানাউল হক মীর আ ল কােশম বাৈরয়ারা চাৈচর বসামিরক গেজট (534), লাল ি বাতা 

(602010693)
৩৯২ 01420000822 মাঃ মাহা র রহমান 

িব াস
মৗঃ ফজ র রহমান িব াস ন াবাদ ন াবাদ লাল ি বাতা (602010275)

৩৯৩ 01420000827 মাঃ তয়ব আলী হাং মাঃ নাগর আলী হাং নওপাড়া য়াটন-8404 লাল ি বাতা (602010433)
৩৯৪ 01420000828 ইসকা ার আলী (িবিডআর) ত আরজ আলী হাওলাদার তা লী তা লী লাল ি বাতা (602010456), িবিজিব গেজট 

(2931), বসামিরক গেজট (99)
৩৯৫ 01420000831 আফজাল হােসন জামা ার মহ ত আলী জামা ার িপপিলতা িপপিলতা বসামিরক গেজট (13), লাল ি বাতা 

(602010122)
৩৯৬ 01420000834 সয়দ আব ল হাই সয়দা ওয়ােজদ আলী চাৈচর চাৈচর বসামিরক গেজট (531), লাল ি বাতা 

(602010614)
৩৯৭ 01420000839 তঃ সয়দ আঃ রহমান তঃ সয়দ আ র রা াক চাৈচর চাৈচর বসামিরক গেজট (519), লাল ি বাতা 

(602010316)
৩৯৮ 01420000874 ত শাহজাহান হাওলাদার ত মাতাহার আলী 

হাওলাদার
পঃ আিশয়ার নব াম লাল ি বাতা (602010031), বসামিরক গেজট 

(306)
৩৯৯ 01420000876 মাঃ হািনফ খান মাছেলম আলী িশর গ িশর গ িবিজিব গেজট (5526), লাল ি বাতা 

(602010677), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(47190)
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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

৪০০ 01420000886 মাঃ আয়নালী মা া জয়নাল মা া কাঠী ঝালকা বসামিরক গেজট (189), লাল ি বাতা 
(602010242)

৪০১ 01420000889 এস, এম, ফজ ল কিরম হলাল উি ন িসকদার নব াম নব াম লাল ি বাতা (602010188)

৪০২ 01420000895 নের নাথ হালদার লিলত মাহন হালদার গাবখান ধানিসিড়, গাবখান ধানিসিড়, বসামিরক গেজট (486), লাল ি বাতা 
(602010697)

৪০৩ 01420000896 আ স স ার হাওলাদার আ ল কােসম গাভারামচ র, গাভারামচ র, বসামিরক গেজট (246), লাল ি বাতা 
(602010330)

৪০৪ 01420000903 মাজাফফার আলী খান নজর আলী বাৈরয়ারা চাৈচর বসামিরক গেজট (174), িবিজিব গেজট (3067), 
লাল ি বাতা (602010482)

৪০৫ 01420000904 সয়দ ফজ ল হক 
(িবিডআর)

সয়দ মেছর আলী েসনা নব াম লাল ি বাতা (602010464)

৪০৬ 01420000906 মাঃ লতান আহে দ 
হাওলাদার

ওয়ােজদ আিল হাওলাদার বাৈরয়ারা চাৈচর বসামিরক গেজট (530), লাল ি বাতা 
(602010612)

৪০৭ 01420000907 আব ল জিলল ি আব ল গ র ি নব াম নব াম সনাবািহনী গেজট (14978)

৪০৮ 01420000908 এস, এম মাজাে ল হােসন আ ল ওয়া দ হােসন র গাভা রামচ র বসামিরক গেজট (52), লাল ি বাতা 
(602010115)

৪০৯ 01420000910 হাওলাদার করামত আলী হাচন উি ন হাওলাদার বাৈরয়ারা চাৈচর সনাবািহনী গেজট (16161), লাল ি বাতা 
(602020187)

৪১০ 01420000911 গাজী মাঃ ইি স িমনহাজ উি ন ন াবাদ ন াবাদ বসামিরক গেজট (171), লাল ি বাতা 
(602010169)
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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

৪১১ 01420000912 মাঃ গালাম র ল তঃ তাজন মি ক বািলেঘানা রামচ র বসামিরক গেজট (264), লাল ি বাতা 
(602010529)

৪১২ 01420000915 মর ম মাঃ হািব র রহমান 
তা কদার

মর ম আব স সাবাহান 
তা কদার

জালালকা গি য়া বসামিরক গেজট (1437), লাল ি বাতা 
(602010548)

৪১৩ 01420000916 মাসাঃ আেলয়া বগম ত র মাহা দ সরদার বীরকা বীরকা বীর না গেজট (217)
৪১৪ 01420000939 মাঃ আিমর হােসন তঃ আমেজদ আলী 

হাওলাদার
ব তা লী তা লী বসামিরক গেজট (389), লাল ি বাতা 

(602010124)
৪১৫ 01420000940 লাল চ  যােগশ চ   িকি পাশা  িকি পাশা বসামিরক গেজট (415), লাল ি বাতা 

(602010109)
৪১৬ 01420001014 মাশােরফ হােসন জ র আলী হাওলাদার তা লী তা লী লাল ি বাতা (602010553)
৪১৭ 01420001015 শাহজাহান হাওলাদার রহমালী হাওলাদার নয়ারী বীরকাঠী সনাবািহনী গেজট (1895), লাল ি বাতা 

(602010763)
৪১৮ 01420001016 কােদর জামা ার গগন জামা ার পানাবািলয়া টেকরহাট বসামিরক গেজট (124), লাল ি বাতা 

(602010232)
৪১৯ 01420001017 ত মীর আঃ রিশদ হাজী মীর নকাব আলী ধারাখানা দারখী লাল ি বাতা (602010699)
৪২০ 01420001018 মাঃ রতন হাওলাদার তঃ আছর উি ন 

হাওলাদার
উ র চাদকাঠী ঝালকাঠী -8400 বসামিরক গেজট (182), লাল ি বাতা 

(602010073)
৪২১ 01420001019 লাল িময়া হাং আছর উ ীন হাওলাদার উ র চাদকাঠী ঝালকা -8400 বসামিরক গেজট (190), লাল ি বাতা 

(602010268)
৪২২ 01420001020 মাফাে ল হােসন সােজদ আলী শেখরহাট িশব গ- বসামিরক গেজট (147), লাল ি বাতা 

(602010258)
৪২৩ 01420001021 মাঃ শাহ জাহান িসকদার আ ল হােসম িসকদার কওড়া সােরংগল লাল ি বাতা (602010374)
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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

৪২৪ 01420001022 আ ল জাবাবার  হাওলাদার তঃ কােছম আলী 
হাওলাদার

কাচাবািলয়া রামচ র বসামিরক গেজট (267), লাল ি বাতা 
(602010555)

৪২৫ 01420001023 আ ল মােলক হােসন আলী হােসন র রামচ র সনাবািহনী গেজট (4673)
৪২৬ 01420001024 আ স সালাম ল র ত আ স সামাদ ল র ঝালকা ঝালকা বসামিরক গেজট (543), লাল ি বাতা 

(602010185)
৪২৭ 01420001031 আঃ গিন মা া তঃ আঃ হািমদ মা া বািজত র উ মনগর বসামিরক গেজট (339), লাল ি বাতা 

(602010736)
৪২৮ 01420001032 আব র রিহম মি ক হােচন আলী মি ক গাভারামচ র, কাচাবািলয়া বসামিরক গেজট (232), লাল ি বাতা 

(602010028)
৪২৯ 01420001035 মাঃ মাহ ল ইসলাম মৗলভী ইউ ছ আলী 

তা কদার
তা লী তা লী বসামিরক গেজট (101), লাল ি বাতা 

(602010325)
৪৩০ 01420001038 মাঃ দেলায়ার হােসন মাঃ ছােদক আলী খিলফা ঝালকাঠী ঝালকা সনাবািহনী গেজট (4694), লাল ি বাতা 

(602010519)
৪৩১ 01420001039 মাঃ হািব র রহমান 

হাওলাদার
আঃ ছ হাওলাদার পাকমহর সােরংগল িবিজিব গেজট (6286), লাল ি বাতা 

(602010450)
৪৩২ 01420001040 মাঃ শাহজাহান সকা ার আলী তারপাশা কীি পাশা বসামিরক গেজট (414), লাল ি বাতা 

(602010108)
৪৩৩ 01420001043 আিল আকবর মা া আেশদ আলী মা া ন াবাদ বীরকা িবিজিব গেজট (2907), লাল ি বাতা 

(602010734)
৪৩৪ 01420001044 মাঃ ইউ ছ আলী খান মাঃ ই হীম খান ঝালকাঠী ঝালকা লাল ি বাতা (602010505)
৪৩৫ 01420001064 মাঃ শাম ল আহসান 

হাওলাদার
আব ল হািমদ হাওলাদার গগণ গগণ বসামিরক গেজট (1438), লাল ি বাতা 

(602010839)
৪৩৬ 01420001065 মাঃ মা ািফ র রহমান আব ল মিজদ ব িব াপাড়া গাবখান সনাবািহনী গেজট (3025)
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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 01420001087 আঃ হািকম এেলম উি ন দ: মানপাশা দ: মানপাশা িবিজিব গেজট (507)
৪৩৮ 01420001109 ইসাহাক আলী ছেল ি ন মানপাশা মানপাশা সনাবািহনী গেজট (4682)
৪৩৯ 01420001117 সয়দ দেলায়ার হােসন সয়দ আব ল কিরম চাৈচর চাৈচর সনাবািহনী গেজট (13286), লাল ি বাতা 

(602010127)
৪৪০ 01420001121 আব স ছাবহান আ ল কােশম দউরী পানাবািলয়া বসামিরক গেজট (130), লাল ি বাতা 

(602010175), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(47198)

৪৪১ 01420001130 মাঃ শাহজাহান তা কদার আলহা  আলী আকবর 
তা কদার

হাি ং ৪ ঝালকা বসামিরক গেজট (205), লাল ি বাতা 
(602010748)

৪৪২ 01420001134 মাঃ লতান আহেমদ মাঃ এরফান উি ন হাং মহিদ র পানাবািলয়া বসামিরক গেজট (465), লাল ি বাতা 
(602010298)

৪৪৩ 01420001177 মাঃ মাফাে ল হােসন হাজী ন র আলী িময়া রামচ র রামচ র বসামিরক গেজট (252), লাল ি বাতা 
(602010346)

৪৪৪ 01420001178 আব ল লিতফ হাওলাদার তঃ মা াজ উি ন রমজানকা দাগলিচড়া বসামিরক গেজট (283), লাল ি বাতা 
(602010082)

৪৪৫ 01420001179 মাঃ আ ল ওয়ােহদ 
হাওলাদার

হােসম আলী হাওলাদার রমজানকা দাগলিচড়া ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (47169), বসামিরক 
গেজট (238), লাল ি বাতা (602010092)

৪৪৬ 01420001181 মাঃ আ ল আিজজ আরেশদ আলী মা া বাৈড়য়ারা চাৈচর লাল ি বাতা (602010725), লাল ি বাতা 
(602010863)

৪৪৭ 01420001182 মাঃ ফা ক হােসন মা া আফসার উ ীন মা া রমজানকা দাগলিচড়া লাল ি বাতা (602010381)
৪৪৮ 01420001183 মাঃ আঃ ছা ার তা কদার তঃ নজব আলী তা কদার নওপাড়া য়াটন-8404 বসামিরক গেজট (499), লাল ি বাতা 

(602010202)
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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

৪৪৯ 01420001184 আ  ব র িসি ক হােসম আলী খান আিশয়ার নব াম বসামিরক গেজট (68), লাল ি বাতা 
(602010156)

৪৫০ 01420001186 মক ল আহেমদ মিফজ উি ন তা কদার চাৈচর চাৈচর িবিজিব গেজট (1741)
৪৫১ 01420001187 আ ল বােরক খিলফা আজাহার আলী খািলফা পরমহল পরমহল বসামিরক গেজট (374), লাল ি বাতা 

(602010793)
৪৫২ 01420001206 আিজজ তা কদার আেফল উি ন তা কদার সং ামনীল বাস া বসামিরক গেজট (12), লাল ি বাতা 

(602010310)
৪৫৩ 01420001207 মাঃ আ র রিশদ মাঃ হাসান উি ন পি ম আিশয়ার নব াম বসামিরক গেজট (350), সনাবািহনী গেজট (584), 

সনাবািহনী গেজট (17125), লাল ি বাতা 
(602010119)

৪৫৪ 01420001209 ত মাজাহার উি ন হাং তঃ মেহর উি ন হাওঃ সাওড়াকা রামচ র বসামিরক গেজট (265), লাল ি বাতা 
(602010531)

৪৫৫ 01420001210 নজ ল ইসলাম হর জ আলী মা া যােগ র গাবখান লাল ি বাতা (602010294)
৪৫৬ 01420001216 তা কদার মাঃ শাহজাহান 

আলী
ত আছমত আলী 

তা কদার
নব াম বীরেসনা িবিজিব গেজট (4454)

৪৫৭ 01420001217 মাশারফ আলী শরীফ ত আছমত আলী শরীফ নব াম নব াম বসামিরক গেজট (368), লাল ি বাতা 
(602010577)

৪৫৮ 01420001218 মাবাে র হােসন 
হাওলাদার

তঃ তােহর আলী 
হাওলাদার

ছ কা া দউলকা বসামিরক গেজট (473), লাল ি বাতা 
(602010054)

৪৫৯ 01420001220 আব স সা ার ই ত আলী হাওলাদার ভা কা গাভা-8403 িবিজিব গেজট (5120)
৪৬০ 01420001221 র মাহা দ আব ল কিরম ডা ার বািলেঘানা রামচ র িবিজিব গেজট (3354)
৪৬১ 01420001222 ইনসাফ আলী খান আসমত আলী খান ক ানকা গি য়া সনাবািহনী গেজট (14374)
৪৬২ 01420001225 মাঃ বলােয়ত হােসন খ ন সােহদ আলী খ ন দ: ধারাখানা দ: ধারাখানা লাল ি বাতা (602010209)
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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

৪৬৩ 01420001226 আ র রব মি ক আ ল আলী মি ক িবকনা বাস া বসামিরক গেজট (197), লাল ি বাতা 
(602010551)

৪৬৪ 01420001227 নের  নাথ ম ল উেপ  নাথ জগদীশ র শতদশকা বসামিরক গেজট (87), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(47181), নৗ-কমাে া গেজট (386), লাল ি বাতা 
(602010067)

৪৬৫ 01420001228 ত আঃ খােলক 
( সনাবািহনী)

ত মাঃ এছাহাক আলী রাজপাশা শেখরহাট লাল ি বাতা (602010171)

৪৬৬ 01420001230 হমােয়ত উি ন আহমদ আলী হিরপাশা বীরকা বসামিরক গেজট (169), িবিজিব গেজট (4361)
৪৬৭ 01420001231 আঃ মিজদ হাওলাদার কতাব আলী দি ন িক াকা দি ন িক াকা বসামিরক গেজট (132), লাল ি বাতা 

(602010288)
৪৬৮ 01420001232 আব ল মােলক খিলফা আব ল কােদর খিলফা নয়ারী বীরকা সনাবািহনী গেজট (4687)
৪৬৯ 01420001233 মাঃ ল হক হাওলাদার আঃ কিরম হাওলাদার মকরম র নব াম ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (47155), সনাবািহনী 

গেজট (48), বসামিরক গেজট (85)
৪৭০ 01420001234 হািব র রহমান মাঃ শহীদ আলী ১৯৮ কা ঝালকা সনাবািহনী গেজট (1087)
৪৭১ 01420001235 আব স সালাম তঃ মাঃ হাসাইন আলী পারিকফাি◌ইত নগর ঝালকা বসামিরক গেজট (208), লাল ি বাতা 

(602010222)
৪৭২ 01420001236 িচ র ন িব াস তঃ ে র িব াস প: িব াপাড়া দউলকা বসামিরক গেজট (494), লাল ি বাতা 

(602010785)
৪৭৩ 01420001237 মাঃ আঃ মােলক হাওলাদার ত মাঃ ওয়ােজদ আলী 

হাঃ
কাচ বািলয়া কাচ বািলয়া লাল ি বাতা (602010720)

৪৭৪ 01420001238 মাঃ শাহাদৎ হােসন খান মাঃ বলাইত হােসন বাস া আগরবাড়ী সনাবািহনী গেজট (15350), লাল ি বাতা 
(602010757)
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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

৪৭৫ 01420001239 িদিলপ মার ব গৗর  ব কা িড়য়াপি ঝালকা বসামিরক গেজট (27), লাল ি বাতা 
(602010227)

৪৭৬ 01420001240 বজ ল হক সইজ উি ন তা কদার ম  চ দকা ঝালকা বসামিরক গেজট (36), লাল ি বাতা 
(0602010071)

৪৭৭ 01420001241 মাঃ আ র রা াক রহমািল খান গি য়া গি য়া বসামিরক গেজট (330), লাল ি বাতা 
(602010647)

৪৭৮ 01420001243 মাঃ ইসমাইল আব ল মিজদ হাওলাদার ধারাখানা দারখী িবিজিব গেজট (3964)
৪৭৯ 01420001244 মিহ উি ন ত তােহর আলী আখ বং ড়া ম কা িবিজিব গেজট (1250)
৪৮০ 01420001245 মাঃ আব র রব জমা ার মহ ত আলী জামা ার দ: িপপিলতা বাস া লাল ি বাতা (602010713)
৪৮১ 01420001246 মাঃ ইউ ফ আলী িমনহাজ উি ন বাৈরয়ারা বীরকা বসামিরক গেজট (552), লাল ি বাতা 

(602010373)
৪৮২ 01420001251 মাঃ আিজ র রহমান 

খ কার
ই ত আলী খ কার দউলকা দউলকা ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (47182), সনাবািহনী 

গেজট (4646)
৪৮৩ 01420001252 মাঃ মা ফা হােসন মৗলভী র মাহ াদ পি ম লকা ঝালকা লাল ি বাতা (602010851)
৪৮৪ 01420001253 তঃ আেনায়া ল হক তঃ র আলী তা কদার পারিকফাি◌ইত নগর ঝালকা বসামিরক গেজট (204), লাল ি বাতা 

(602010717)
৪৮৫ 01420001257 দেলায়ার হােসন সােহদ আলী ব চ দকা ঝালকা বসামিরক গেজট (39), লাল ি বাতা 

(602010238)
৪৮৬ 01420001260 ম আলী আব ল আলী চাৈচর চাৈচর বসামিরক গেজট (166), লাল ি বাতা 

(602010194)
৪৮৭ 01420001262 মাবারক আলী ধা জনাব আলী িপপিলতা বাস া বসামিরক গেজট (94), লাল ি বাতা 

(602010313)
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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

৪৮৮ 01420001263 হযরত আলী খান তঃ আ ল খান কা ঝালকা বসামিরক গেজট (199), লাল ি বাতা 
(602010561)

৪৮৯ 01420001267 আঃ জ ার মৗেজ আলী নসী নসী বসামিরক গেজট (106), লাল ি বাতা 
(602010437), িবিজিব গেজট (6285), 

ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (47177)
৪৯০ 01420001268 মাঃ শাহজাহান হােসন খােদম আলী হাওলাদার কািলয়ার গাপ গি য়া বসামিরক গেজট (322), লাল ি বাতা 

(602010545)
৪৯১ 01420001269 এ ক এম ল আিমন আ স সাবাহান যােগ র গাবখান বসামিরক গেজট (482), লাল ি বাতা 

(602010369)
৪৯২ 01420001271 মাঃ মিতয়ার রহমান আব ল হািমদ আক েসনা নব াম বসামিরক গেজট (375), লাল ি বাতা 

(602010802)
৪৯৩ 01420001272 আঃ বােরক হাওলাদার আফসার হাং িদবাকরকা ন াবাদ বসামিরক গেজট (162), লাল ি বাতা 

(602010865), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(47237)

৪৯৪ 01420001276 নােয়ব েবদার আব র 
রা াক

মহা ত আলী খান ড়াসাতা নব াম িবমানবািহনী গেজট (751)

৪৯৫ 01420001277 ইনসাফ আলী ওিছম উি ন হাওলাদার হিবরকা বীরকা বসামিরক গেজট (177), িবিজিব গেজট (480), লাল 
ি বাতা (602010129)

৪৯৬ 01420001278 আঃ আউয়াল খান র আলী খান রাজপাশা শেখরহাট বসামিরক গেজট (142), লাল ি বাতা 
(602010352)

৪৯৭ 01420001280 মাঃ ফজ ল কিরম খান হাজী করামত আলী খান আিশয়ার গগণ সনাবািহনী গেজট (78)
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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 01420001281 মাঃ মানাে ফ আলী শখ আজাহার আলী রাজপাশা শেখরহাট বসামিরক গেজট (150), লাল ি বাতা 
(602010007), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(47189)

৪৯৯ 01420001282 শহীদ শখ মাঃ সাই ল 
ইসলাম

ত শখ আছমত আলী রাজপাশা শেখরহাট লাল ি বাতা (602010141), বসামিরক গেজট 
(511)

৫০০ 01420001283 মাঃ ইউ চ ল র মেছর আলী বাৈড়য়ারা চাৈচর বসামিরক গেজট (168), লাল ি বাতা 
(602010263)

৫০১ 01420001286 সকা ার আলী িময়া মাতাহার আলী কীি পাশা কীি পাশা বসামিরক গেজট (115), িবিজিব গেজট (5297), 
লাল ি বাতা (602010397)

৫০২ 01420001287 তপন খাজ শাি  র ন খাজ তারপাশা কীি পাশা ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (47134), বসামিরক 
গেজট (110), নৗ-কমাে া গেজট (381), লাল 
ি বাতা (602010822)

৫০৩ 01420001291 লতান আহমদ খান 
( সনাবািহনী)

ত কােছম আলী খান ন াবাদ বীরকা লাল ি বাতা (602010158), বসামিরক গেজট 
(1463)

৫০৪ 01420001296 মাঃ আ ল হক তঃ মহ ত আলী তাং রামচ র রামচ র বসামিরক গেজট (279), লাল ি বাতা 
(602010817)

৫০৫ 01420001297 তঃ দরেবশ আলী মা া তঃ রয়াজ উি ন মা া রমজানকা গাভা বসামিরক গেজট (241), লাল ি বাতা 
(602010155)

৫০৬ 01420001298 হা দ মা ফা কামাল 
খান

মর ম মাওলানা খিল র 
রহমান

ব কাঠপি ঝালকা বসামিরক গেজট (184), লাল ি বাতা 
(602010077)

৫০৭ 01420001299 মাঃ মিহউি ন খ ন দিলল উি ন খান ন াবাদ ন াবাদ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (47211), বসামিরক 
গেজট (160)
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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

৫০৮ 01420001300 আ ল হােসম ত আ ল মাঝী রমানাথ র নসী বসামিরক গেজট (421), লাল ি বাতা 
(602010355)

৫০৯ 01420001301 মহ ত আলী ত আদম আলী উ: মানপাশা দ: মানপাশা িবিজিব গেজট (2106), লাল ি বাতা 
(602010182), বসামিরক গেজট (59)

৫১০ 01420001353 ত আ র রা াক তাং তঃ মাঃ  সালায়মান তাং বািলেঘানা গাভা বসামিরক গেজট (247), লাল ি বাতা 
(602010646)

৫১১ 01420001354 মাঃ ইউ ফ আলী 
হাওলাদার

রহম আলী হাওলাদার ন াবাদ ন াবাদ বসামিরক গেজট (524), লাল ি বাতা 
(602010522)

৫১২ 01420001355 ত ফ রি ন আকন ত আঃ সা ার আকন িদয়া ল পানাবািলয়া বসামিরক গেজট (468), লাল ি বাতা 
(602010837)

৫১৩ 01420001356 মাঃ আখতা ামান 
তা কদার

কা ন িময়া তা কদার দি ন িক াকা দি ন িক াকা বসামিরক গেজট (490), লাল ি বাতা 
(602010808)

৫১৪ 01420001357 বলােয়ত হােসন ইরফার উি ন তা কদার বদারা র গাবখান িবিজিব গেজট (1742)
৫১৫ 01420001358 মাঃ আঃ হািকম িসকদার ত মাঃ তােফল উি ন 

িসকদার
কাচ বািলয়া কাচ বািলয়া বসামিরক গেজট (285), লাল ি বাতা 

(602010417), িলশ বািহনী গেজট (31)
৫১৬ 01420001359 আ স সাবহান মর ম মমতাজ উি ন িদবাকরকা চাৈচর সনাবািহনী গেজট (16747)
৫১৭ 01420001360 মাঃ আঃ রা াক 

হাওলাদার
ত মিছন উি ন হাওলাদার নয়ারী বীরকা সনাবািহনী গেজট (4689)

৫১৮ 01420001361 মাঃ মিজবর রহমান খান মাঃ কাই ম আলী খান স য় র উ মনগর আনসার বািহনী গেজট (106)
৫১৯ 01420001363 মাঃ এ া ার আলী খান আফছার আলী খান িবভীষণকাঠী িবনয়কা বসামিরক গেজট (314), সনাবািহনী গেজট 

(14067), লাল ি বাতা (602010411), লাল 
ি বাতা (602010416)
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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

৫২০ 01420001366 আ ল হািকম মা া আহেমদ আলী মা া সদরকা রামচ র সনাবািহনী গেজট (126), লাল ি বাতা 
(602010745)

৫২১ 01420001367 গাপাল ডা য়া হািরচরন ডা য়া বরমহল গাভা ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (47156)
৫২২ 01420001368 মাঃ আ ল বাির হাওলাদার আ ল ওয়ােহদ য়াটন য়াটন নৗ-কমাে া গেজট (380), ি েযা ােদর ভারতীয় 

তািলকা (47200)
৫২৩ 01420001369 তঃ িসি ক িশকদার তঃ তিছম উি ন িশকদার িদবাকরকা চাৈচর বসামিরক গেজট (523), লাল ি বাতা 

(602010517)
৫২৪ 01420001370 মাঃ আ ল হক মাঃ হািমজ উি ন চাৈচর বীরকা সনাবািহনী গেজট (4658)
৫২৫ 01420001374 মাঃ শাহজাহান শরীফ জয়নাল আেবদীন শরীফ ড়াশাতা নব াম লাল ি বাতা (602010695), ি েযা ােদর 

ভারতীয় তািলকা (47161), বসামিরক গেজট (76), 
বসামিরক গেজট (562)

৫২৬ 01420001376 মািনক িময়া আ র রহমান পি ম ঝালকা ঝালকা লাল ি বাতা (602010766)
৫২৭ 01420001382 মাঃ আ ল হাই মাঃ আ ল কােশম 

হাওলাদার
পাষ া গাভা রামচ র বসামিরক গেজট (259), সনাবািহনী গেজট (1147), 

লাল ি বাতা (602010418)
৫২৮ 01420001384 অ◌াব স সাবহান মা া ত নািসর উি ন মা া দিরয়া র বাটারা িবিজিব গেজট (2860)
৫২৯ 01420001387 র মাহা দ জামা ার জাহার আলী জামা ার মাহিদ র পানাবািলয়া সনাবািহনী গেজট (16321), লাল ি বাতা 

(602010414), লাল ি বাতা (602010497)
৫৩০ 01420001389 মাঃ ল হক মাঃ নছার আহেমদ ধারাখানা দারখী িবিজিব গেজট (3667)
৫৩১ 01420001391 মাঃ আব স সাবহান 

হাওলাদার
আব র রব হাওলাদার পারিকফাি◌ইত নগর বাস া লাল ি বাতা (602010804)

৫৩২ 01420001392 আব স ছাবহান মাঃ আিজম উি ন নয়ারী বীরকা লাল ি বাতা (602010128), সনাবািহনী গেজট 
(2118)
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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

৫৩৩ 01420001393 হা ন অর রিশদ আ ল কােশম হাওলাদার হিরপাশা বীরকা বসামিরক গেজট (173), লাল ি বাতা 
(602010860)

৫৩৪ 01420001394 ম-এ-জামান - ড়াশাতা নব াম বসামিরক গেজট (63), লাল ি বাতা 
(602010160)

৫৩৫ 01420001395 শিরফ আলী গেদ আলী কা ারগাতী খা য়া বসামিরক গেজট (74), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(47202), লাল ি বাতা (602010786)

৫৩৬ 01420001423 মাঃ আ ল মিজদ ত ওয়ােজদ আলী িদবাকরকা চাৈচর িবিজিব গেজট (1015)
৫৩৭ 01420001424 তঃ আ স সাবাহান খান তঃ সয়দ আলী খান আিশয়ার গগণ বসামিরক গেজট (312), লাল ি বাতা 

(602010395)
৫৩৮ 01420001425 ডাঃ মাঃ ৎফর রহমান তঃ আজাহার আলী রানালস রাড ঝালকা বসামিরক গেজট (201), লাল ি বাতা 

(602010572)
৫৩৯ 01420001426 লাকমান হােসন আঃ ম ান িসকদার ছ কা া দউলকা বসামিরক গেজট (19), লাল ি বাতা 

(602010287)
৫৪০ 01420001428 মাঃ ইউ ব আলী মাঃ ম আলী বাৈড়য়ারা চাৈচর বসামিরক গেজট (529), লাল ি বাতা 

(602010611)
৫৪১ 01420001431 তঃ আ স সালাম আঃ হােমদ সরদার মকরম র নব াম বসামিরক গেজট (376), লাল ি বাতা 

(602010818)
৫৪২ 01420001434 ইউ ব আলী হাওলাদার নওয়াব আলী হাওলাদার নেররকা গাভা সনাবািহনী গেজট (2510)
৫৪৩ 01420001437 মাহাঃ আলী আশরাফ খা্ন আঃ আলী খান স য় র গগণ সনাবািহনী গেজট (14127)
৫৪৪ 01420001439 ইউ ফ আলী মনাজ উি ন হাং পি ম ঝালকা ঝালকা বসামিরক গেজট (194), লাল ি বাতা 

(602010337)
৫৪৫ 01420001440 তিব র রহমান তা কদার মাতাহার উি ন তা কদার পরমহল নব াম বসামিরক গেজট (372), সনাবািহনী গেজট (816), 

লাল ি বাতা (602010585)
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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

৫৪৬ 01420001441 কাজী আঃ ওয়ােহদ মাঃ সাম ি ন চামটা দারখী বসামিরক গেজট (458), লাল ি বাতা 
(602010485)

৫৪৭ 01420001442 মাঃ শাহজাহান িসকদার ত তারাব আলী িসকদার বরপাশা দউলকা লাল ি বাতা (602010377)
৫৪৮ 01420001443 মাঃ আ  বকর ডা য়া তঃ কাজী ি ন ডা য়া রামচ র কাচ বািলয়া বসামিরক গেজট (260), লাল ি বাতা 

(602010494)
৫৪৯ 01420001444 অমল চ  ন নারায়ন চ  ন ১৯ ক পি  রাড ঝালকা ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (47166), নৗ-কমাে া 

গেজট (385), লাল ি বাতা (602010145)

৫৫০ 01420001445 অ াপক পাথ সারিথ দাস ধাং  ষন দাস ১০৩ পি ম 
চ দাকা

ঝালকা বসামিরক গেজট (180), লাল ি বাতা 
(602010070)

৫৫১ 01420001446 রমা রানী দাস নেগ  নাথ দাস ১০৩ পি ম 
চ দাকা

ঝালকা বসামিরক গেজট (179), লাল ি বাতা 
(602010069)

৫৫২ 01420001447 মাঃ আলতাফ হােসন হলাল উ ীন বীরাপাড়া দারখী িবিজিব গেজট (4869)
৫৫৩ 01420001454 মাদাে র আলী ত হােসন আিল িময়া কা ারগািত খা য়া িবিজিব গেজট (5631)
৫৫৪ 01420001455 আ ল হক শরীফ মাঃ কা  শরীফ আিশয়ার গগণ িবিজিব গেজট (838)
৫৫৫ 01420001457 আ ল আিজজ খান আজাহার আলী খান বািজত র উ মনগর বসামিরক গেজট (300), লাল ি বাতা 

(602010099)
৫৫৬ 01420001460 মাঃ মাহা র রশীদ ওফাজ উি ন কা ঝালকা িবমানবািহনী গেজট (738)
৫৫৭ 01420001461 মাঃ ইসমাইল ফিকর মাঃ খারেশদ আলী ফিকর চামটা দারখী বসামিরক গেজট (455), লাল ি বাতা 

(602010221)
৫৫৮ 01420001463 মাঃ আ  জাহা ীর 

তা কদার
সােহদ আলী তা কদার চাৈচর চাৈচর বসামিরক গেজট (165), লাল ি বাতা 

(602010849)
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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

৫৫৯ 01420001466 মাঃ মাহতাব হােসন 
তা কদার

মর ম মায়াে ম হােসন 
তা কদার

নকা কওড়া বসামিরক গেজট (1397), লাল ি বাতা 
(602010586)

৫৬০ 01420001468 তঃ িবে র রায় তঃ গা চরণ রায় গরংগা খা য়া বসামিরক গেজট (323), লাল ি বাতা 
(602010563)

৫৬১ 01420001470 মাঃ আ ল মােলক িব াস উিকলউ ীন িব াস ন াবাদ ন াবাদ বসামিরক গেজট (532), লাল ি বাতা 
(602010643)

৫৬২ 01420001472 ওয়ােজদ আলী খান ত ইয়া ব আলী খান ক ানকা গি য়া িবিজিব গেজট (2869)
৫৬৩ 01420001474 আ ল বারী ত আমেজদ আলী হাং দ: বদারা র গাবখান বসামিরক গেজট (489), লাল ি বাতা 

(602010272)
৫৬৪ 01420001477 মাঃ আব র রশীদ আজাহার আলী িমঞা কীি পাশা কীি পাশা ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (47163), বসামিরক 

গেজট (16), নৗ-কমাে া গেজট (382), লাল 
ি বাতা (602010101)

৫৬৫ 01420001479 ত আব র রা াক তঃ আনছার উি ন 
আহে দ

গি য়া িবনয়কা বসামিরক গেজট (299), লাল ি বাতা 
(602010097)

৫৬৬ 01420001480 কাজী মাঃ আঃ বােছত কাজী আঃ জ ার শাহবা ল দ: মানপাশা ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (47240), 
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (47254)

৫৬৭ 01420001484 শওকত হােসন ল র ত মিমন ল র লা মসার লা মসার বসামিরক গেজট (548), লাল ি বাতা 
(602010212)

৫৬৮ 01420001486 শা   আলম মৗঃ আ বকর তা কদার তা লী তা লী িবিসএস গেজট (557)
৫৬৯ 01420001487 মাঃ আঃ লিতফ তঃ মাঃ আঃ রা াক িপপিলতা বাস া বসামিরক গেজট (393), লাল ি বাতা 

(602010203)
৫৭০ 01420001530 ত ভাষ চ  হালদার রবতী মাহন হালদার ভীম লী ভীম লী বসামিরক গেজট (425), লাল ি বাতা 

(602010596)
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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

৫৭১ 01420001532 আ স সাবহান ত ইসমাইল তা কদার ন াবাদ নয়ারী িবিজিব গেজট (1234)
৫৭২ 01420001535 এেক, এম, মাহা র রহমান আ র হািমদ হাওলাদার ব িব াপাড়া গাবখান বসামিরক গেজট (471), লাল ি বাতা 

(602010044)
৫৭৩ 01420001545 িনর ন বপারী ভা ারাম বপারী খা বহর কীি পাশা বসামিরক গেজট (108), নৗ-কমাে া গেজট (379), 

ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (47152)
৫৭৪ 01420001546 মাঃ হা ান মীর আ ল আওয়াল মীর চামটা চামটা সনাবািহনী গেজট (18699)
৫৭৫ 01420001547 এস ক মজ  িময়া শখ আজাহার আলী রাজপাশা শেখরহাট ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (47193), সনাবািহনী 

গেজট (2892)
৫৭৬ 01420001548 আলী হােসন ওয়া দ হােসন র রামচ র বসামিরক গেজট (53), বসামিরক গেজট (287), 

লাল ি বাতা (602010396)
৫৭৭ 01420001549 হাওলাদার মাহ দ আলী এেলম উি ন হাং অিশয়ার গগণ াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 

গেজট (4)
৫৭৮ 01420001558 েতজ আলী হাওলাদার মাঃ হােসন িময়া সািচলা র দি ন িক াকা সনাবািহনী গেজট (2227)
৫৭৯ 01420001651 পিরেতাষ চ  ম ল মনর ন ম ল বা হার গাবখান ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা ( সনা, নৗ ও িবমান 

বািহনী) (7397), লাল ি বাতা (602010096), 
লাল ি বাতা (602010606)

৫৮০ 01420001652 শহীদ আঃ লিতব হাং আছর উ ীন হাং ৪২১ উ র চ দকা ঝালকা লাল ি বাতা (602010269)
৫৮১ 01420001682 জালাল উি ন িসকদার জেয়ন উি ন িসকদার গগণ গগণ িবিজিব গেজট (987), বসামিরক গেজট (351), লাল 

ি বাতা (602010186), লাল ি বাতা 
(602010830)

৫৮২ 01420001687 হািববার বহমান মৗঃ িমলন উি ন হাওঃ ধারাখানা দারখী ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (47196), িবিজিব 
গেজট (4946)
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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

৫৮৩ 01420001692 স হাওলাদার কিরম হাওলাদার গাবখান গাবখান বসামিরক গেজট (135), লাল ি বাতা 
(602010043)

৫৮৪ 01420001693 আিনচ উ ীন িসকদার তঃ ইছমাইল িসকদার িবকনা ঝালকা বসামিরক গেজট (193), লাল ি বাতা 
(602010689)

৫৮৫ 01420001700 মাঃ হািফ র রহমান তঃ আঃ ছাবাহান ডা না উঃ িপপিলতা বাস া বসামিরক গেজট (388), লাল ি বাতা 
(602010062)

৫৮৬ 01420001702 মাঃ তাফা ল হােসন মাঃ আলী হােসন িময়া প: চা কা ঝালকা বসামিরক গেজট (188), লাল ি বাতা 
(602010240)

৫৮৭ 01420001725 অ িল রায় ত শীল মার রায় নসী কীি পাশা লাল ি বাতা (602010354), বসামিরক গেজট 
(113)

৫৮৮ 01420001727 মাঃ আব ল হািলম আখ িজ াত আলী আখ িমজা র শেখরহাট লাল ি বাতা (602010613), বসামিরক গেজট 
(506)

৫৮৯ 01420001728 মাঃ মায়াে ম হােসন এম এ মা ান বাস া দারখী লাল ি বাতা (602010223)
৫৯০ 01420001729 মাহা দ আলী খান িজ াত আলী খান কামারপি ঝালকা বসামিরক গেজট (32), লাল ি বাতা 

(602010379)
৫৯১ 01420001730 মাঃ আঃ রব বে  আলী হােসন র গাভা-8403 বসামিরক গেজট (225), লাল ি বাতা 

(602010006)
৫৯২ 01420001731 আিমর হােসন সেক ার আলী খান রামনগর ঝালকা সনাবািহনী গেজট (4690), লাল ি বাতা 

(602010434)
৫৯৩ 01420001735 মাঃ আ স ছাবহান মর ম আ ল আিজজ য়াটন নওপাড়া বসামিরক গেজট (1388), লাল ি বাতা 

(602010095)
৫৯৪ 01420001736 ত জগদীশ হাওলাদার ত বস  মার হাওলাদার পি ম িব াপাড়া দউলকা বসামিরক গেজট (491), লাল ি বাতা 

(602010779)
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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

৫৯৫ 01420001738 মাঃ হািব র রহমান ওয়ােজদ আলী িময়া আিশয়ার নব াম ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (47194), বসামিরক 
গেজট (69), বসামিরক গেজট (337), লাল ি বাতা 

(602010404)
৫৯৬ 01420001739 মাঃ হমােয়ত   উি ন 

হাওলাদার
আলহাজ মাঃ রেফজ উি ন কওড়া সােরংগাল বসামিরক গেজট (479), লাল ি বাতা 

(602010383)
৫৯৭ 01420001750 এস,এম, আব র রশীদ াত আলী ডা য়া দঃ িপপিলতা বাস া লাল ি বাতা (602010370)
৫৯৮ 01420001766 িশকদার মাঃ মৗেজ আলী তঃ মৗঃ হলাল উি ন 

িশকদার
মকরম র নব াম বসামিরক গেজট (361), লাল ি বাতা 

(602010724)
৫৯৯ 01420001802 ত ম আলী হাওলাদার মাঃ খােদম আলী 

হাওলাদার
েসনা নব াম সনাবািহনী গেজট (102)

৬০০ 01420001807 ত আব ল বারী হাওলাদার ত মাবারাক আলী 
হাওলাদার

িক কা পানাবািলয়া লাল ি বাতা (602010749), সনাবািহনী গেজট 
(4686)

৬০১ 01420001808 মাহা দ ইসহাক আব ছ ছাবাহান ি চাৈচর চাৈচর লাল ি বাতা (602010386)
৬০২ 01420001841 মিজ র রহমান হাসমত আলী নওপাডা য়াটন বসামিরক গেজট (157), িবিজিব গেজট (5213), 

লাল ি বাতা (602010476)
৬০৩ 01420001842 সয়দ সাহরাব আলী সয়দ মৗেজ আলী চাৈচর চাৈচর লাল ি বাতা (602010274), বসামিরক গেজট 

(516)
৬০৪ 01420001843 আঃ খােলক খিলফা ত র মাহা দ খিলফা বীরকা বীরকা বসামিরক গেজট (539), লাল ি বাতা 

(602010844)
৬০৫ 01420001848 তঃ স ীব মার ব গৗরা  চ  ব ডা ারপি ঝালকা বসামিরক গেজট (178), লাল ি বাতা 

(602010046)
৬০৬ 01420001856 মাঃ আ ল হক সরদার 

( সনাবািহনী)
ত এফাজি ন িমঞা বাউলকা া কীি পাশা বসামিরক গেজট (418), লাল ি বাতা 

(602010177)
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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

৬০৭ 01420002001 ত মাঃ মাতাহার আলী 
তা কদার

আঃ হািকম তা কদার ন াবাদ ন াবাদ বসামিরক গেজট (1429), লাল ি বাতা 
(602010856)

৬০৮ 01420002013 দেলায়ার হােসন িসি ক আলী িক কা পানাবািলয়া সনাবািহনী গেজট (12380)
৬০৯ 01420002023 আ ল মা ান আিমর মি ক উদচড়া নব াম সনাবািহনী গেজট (4041)
৬১০ 01420002105 মাঃ জয়নাল আেবদীন ওফাজ উি ন রামচ র রামচ র লাল ি বাতা (602010449)
৬১১ 01420002106 মাঃ সাইদ আলী িসকাদার িরয়াজ উি ন িসকদার হিরপাশা বীরকা িবিজিব গেজট (1730), লাল ি বাতা 

(602010131), বসামিরক গেজট (172)
৬১২ 01420002108 আশরাফ আলী হাং ত মৗঃ ফেয়জ উি ন সাহাবাংগল বীরকা িবিজিব গেজট (1692)
৬১৩ 01420002109 বজ র রহমান খান মাঃ জালাল উি ন খান লা মসার বরকাঠী ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (47234), বসামিরক 

গেজট (161), বসামিরক গেজট (551), িবিজিব 
গেজট (5604), লাল ি বাতা (602010617), 

লাল ি বাতা (602010864)

৬১৪ 01420002133 মেনায়ার হােসন খ ন মাকেছদ আলী খান রাসাতা নব াম বসামিরক গেজট (309), লাল ি বাতা 
(602010334)

৬১৫ 01420002134 ডাঃ ল ইসলাম তঃ অিনল চ বাউকা বাউকা বসামিরক গেজট (365), লাল ি বাতা 
(602010515)

৬১৬ 01420002135 আঃ লিতফ তা কদার রেফজ উি ন সং ামনীল বাস া বসামিরক গেজট (96), লাল ি বাতা 
(602010362)

৬১৭ 01420002137 আ ল ওহাব মা া হািকম মা া তা লী তা লী সনাবািহনী গেজট (2582)
৬১৮ 01420002138 আঃ হািকম িশকদার আেয়নালী িশকদার তা লী তা লী বসামিরক গেজট (386), লাল ি বাতা 

(602010004)
৬১৯ 01420002140 আঃ সা ার সরদার ত আজাহার সরদার গািব ধবল কীি পাশা বসামিরক গেজট (420), লাল ি বাতা 

(602010301)
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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

৬২০ 01420002146 আঃ রহমান শরীফ ত আঃ আিজজ শরীফ বীরকা বীরকা লাল ি বাতা (602010055), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (47241), বসামিরক গেজট (541)

৬২১ 01420002148 মাঃ জাহা ীর হােসন মত আ র রিশদ িময়া তরআনা রামচ র লাল ি বাতা (602010036)
৬২২ 01420002162 এম িড আনছার আলী তােলব আলী দ: িপপিলতা দ: িপপিলতা সনাবািহনী গেজট (2598), লাল ি বাতা 

(602010796)
৬২৩ 01420002163 মাঃ আ ল হািকম 

তা কদার
ত আিমর উি ন 

তা কদার
বােহরিদয়া গি য়া বসামিরক গেজট (290), লাল ি বাতা 

(602010010)
৬২৪ 01420002164 আঃ রিশদ তঃ আিজজ উি ন বািজত র িবনয়কা বসামিরক গেজট (326), লাল ি বাতা 

(602010730)
৬২৫ 01420002166 মাঃ ফজ  িময়া (িবিডআর) ত বা জান িময়া গািব ধবল কীি পাশা লাল ি বাতা (602010479), িবিজিব গেজট 

(3012), বসামিরক গেজট (114)
৬২৬ 01420002167 ত আঃ লিতফ খান ত আছমত আলী খান খান বাড়ী, িশর গ িশর গ বসামিরক গেজট (497), লাল ি বাতা 

(602010116)
৬২৭ 01420002168 তঃ মাঃ তােলব আলী 

হাওলাদার
তঃ মাঃ খারেশদ আলী আিশয়ার গগণ বসামিরক গেজট (311), বসামিরক গেজট (318), 

িবিজিব গেজট (1237)
৬২৮ 01420002169 মাঃ মাতাহার িসকদার মাঃ নায়াব আলী িসকদার রামচ র রামচ র বসামিরক গেজট (248), লাল ি বাতা 

(602010340)
৬২৯ 01420002170 ত ইসেক ার আলী ত মাঃ ইসমাইল হাং লা মসার লা মসার িবিজিব গেজট (2142)
৬৩০ 01420002173 মা ািফ র রহমান ত র মহা দ সরদার রাজপাশা শেখরহাট লাল ি বাতা (602010408)
৬৩১ 01420002174 খিল র রহমান আহ দ আলী হাওলাদার সােরংগল সােরংগল ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (47139), লাল 

ি বাতা (602010744), বসামিরক গেজট (100)
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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

৬৩২ 01420002176 আ ল মােলক য়ারী এ াজ উ ীন য়ারী কীি পাশা কীি পাশা বসামিরক গেজট (15), লাল ি বাতা 
(602010353)

৬৩৩ 01420002177 মাউেজ আলী মিফ ি ন হাওলাদার মকরম র নব াম ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (47160), লাল 
ি বাতা (602010137), বসামিরক গেজট (11)

৬৩৪ 01420002178 আজাহার আলী সকা ার আলী দ: পািজ িথপাড়া বাউকা ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (47180)
৬৩৫ 01420002189 আঃ হািকম শিরফ আদম আলী রমজানকা দাগলিচড়া বসামিরক গেজট (56), সনাবািহনী গেজট (14203), 

লাল ি বাতা (602010789)
৬৩৬ 01420002190 দীিলপ রায় ের  নাথ রায় স লকা লা মসার লাল ি বাতা (602010218), বসামিরক গেজট 

(461)
৬৩৭ 01420002204 তােহর জমা ার গগণ জমা ার িছলািরশ পানাবািলয়া বসামিরক গেজট (17), লাল ি বাতা 

(602010233)
৬৩৮ 01420002207 ধীেরন চ  শীল ত কািতক চ  শীল ২৮ ন ন কেলজ 

রাড়
ঝালকা িব ামগ  হাসপাতােল িনেয়ািজত/দািয় পালনকারী 

ি েযা া গেজট (58)
৬৩৯ 01420002213 সিলম আলী ফজেল আলী খান সােরংগল সােরংগল িবিজিব গেজট (5657)
৬৪০ 01420002214 শখ আেনায়ার হােসন শখ মাকেলছ উি ন রাজপাশা শেখরহাট সনাবািহনী গেজট (2236), সনাবািহনী গেজট 

(4769)
৬৪১ 01420002226 আলহা  এম এ মািমন আলহা  আেনায়ার হােসন নয়ারী ন াবাদ বসামিরক গেজট (525), লাল ি বাতা 

(602010539)
৬৪২ 01420002235 মাঃ মিজবর রহমান খান আরেশদ আলী খান িবিভষণকা িবনয়কাঠী বসামিরক গেজট (60), লাল ি বাতা 

(0602010039)
৬৪৩ 01420002236 ত হম  মার হাওলাদার ত কািলচরণ হাওলাদার য়াটন য়াটন লাল ি বাতা (0602010535), বসামিরক গেজট 

(513)
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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

৬৪৪ 01420002237 মাঃ আ স ছাবাহান মকেলজ উি ন হাওলাদার ৩৮৩ উ র চ দকা ঝালকা বসামিরক গেজট (33), লাল ি বাতা 
(0602010228)

৬৪৫ 01420002238 মাঃ শাম ল আিজম মৗেজ আলী সরদার 27/3 রানালস 
রাড

ঝালকা লাল ি বাতা (0602010323)

৬৪৬ 01420002239 আলতাফ হােসন আকসাম আলী ধা কীি পাশা কীি পাশা সনাবািহনী গেজট (2747)
৬৪৭ 01420002240 মািনক লাল হালদার জগৎ ব  হালদার নব াম শতদশকা বসামিরক গেজট (1507), ি েযা ােদর ভারতীয় 

তািলকা (47133)
৬৪৮ 01420002241 আঃ মা ান ি আলহা  তেছর উ ীন ী ঝালকা ঝালকা বসামিরক গেজট (185), লাল ি বাতা 

(0602010104)
৬৪৯ 01420002242 মাঃ শাহজাহান খ ন মাঃ ন র আলী খ ন উ: মানপাশা দ: মানপাশা সনাবািহনী গেজট (4663)
৬৫০ 01420002243 মাঃ চান শরীফ র মাহা দ শরীফ গাভা গাভা সনাবািহনী গেজট (1788)
৬৫১ 01420002244 মাহা দ জাফর আলী 

হাওলাদার
হািফজ উি ন হাওলাদার চা রা পানাবািলয়া লাল ি বাতা (0602010848)

৬৫২ 01420002246 আব ল হািমদ মি ক মাহা দ চান মি ক পি ম চাদকা , 
শখ িজব সড়ক

ঝালকা িবিজিব গেজট (4926)

৬৫৩ 01420002249 আঃ লিতফ হাওলাদার আমজাদ আলী পারিকফাইতনগর ঝালকা বসামিরক গেজট (38), লাল ি বাতা 
(0602010669)

৬৫৪ 01420002250 মাহা দ হািনফ খিলফা ইয়া ব আলী িবকনা ঝালকা বসামিরক গেজট (30), লাল ি বাতা 
(602010243)

৬৫৫ 01420002251 কদম আলী ছেফন উি ন গিব ধবল কীি পাশা বসামিরক গেজট (105), লাল ি বাতা 
(602010126), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(47150), িবিজিব গেজট (1670)
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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

৬৫৬ 01420002252 মাঃ মাজাে ল হক ত আ াব আলী হাওলাদার িবনয়কা িবনয়কা বসামিরক গেজট (291), লাল ি বাতা 
(602010030)

৬৫৭ 01420002253 লতান আহেমদ মাঃ সজউি ন হাওলাদার ড়াসাতা নব াম লাল ি বাতা (602010558)
৬৫৮ 01420002254 মাঃ হা ন ল র বাবর আলী ল র বীরেসনা নব াম লাল ি বাতা (0602010419), সনাবািহনী গেজট 

(1770)
৬৫৯ 01420002255 মাঃ আমজাদ হােসন এেলম উি ন িময়া কীি পাশা কীি পাশা ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (47162), বসামিরক 

গেজট (104), লাল ি বাতা (602010402), নৗ-
কমাে া গেজট (383)

৬৬০ 01420002256 এম, এ হা ান িময়া মাঃ তােসন উি ন িময়া রাজপাশা শেখরহাট ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (46764)
৬৬১ 01420002257 লতান খিলফা ত হােশম আলী খিলফা নছারাবাদ, বাস া ঝালকা লাল ি বাতা (0602010629)
৬৬২ 01420002258 আব ল ওহাব খান মাঃ ই াহীম খান পরমহল বাউকা লাল ি বাতা (602010714)
৬৬৩ 01420002259 মাঃ গালাম কিবর মাঃ মাবােরক আলী 

হাওলাদার
যােগ র গাবখান বসামিরক গেজট (488), লাল ি বাতা 

(0602010510)
৬৬৪ 01420002260 এম এ হািলম মহ ত আলী িপপিলতা বাস া লাল ি বাতা (602010426), সনাবািহনী গেজট 

(14955), বসামিরক গেজট (97)
৬৬৫ 01420002264 আ ল হােসন ত তাজ আলী িসকদার ব িব াপাড়া গাবখান িবিজিব গেজট (1702), লাল ি বাতা 

(602010735)
৬৬৬ 01420002265 মাঃ ইউ ফ আহসান ত আ ল িসকদার বরপাশা িপংড়ী লাল ি বাতা (602010283), বসামিরক গেজট 

(18)
৬৬৭ 01420000028 মাঃ দেলায়ার হােসন খান করামত আলী খান গগণ গগণ বসামিরক গেজট (1492)
৬৬৮ 01420000029 মাঃ আ ার আলী 

িশকদার
আিমন উি ন িশকদার জালালকা , গি য়া বসামিরক গেজট (1489)

৬৬৯ 01420000035 মাঃ লতান আহে দ হািসম আলী হাওলাদার গরংগা খা য়া বসামিরক গেজট (1479)
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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

৬৭০ 01420000109 মাঃ মাজাে ল হক মাঃ হােসন আলী িময়া িবকনা ঝালকা বসামিরক গেজট (1384)
৬৭১ 01420000139 মাঃ আঃ ম ান ল র আঃ রিশদ ল র বরমহল গাভা বসামিরক গেজট (1446)
৬৭২ 01420000147 সয়দ িজ ল হক সয়দ আব র রহমান চাৈচর চাৈচর বসামিরক গেজট (1410)
৬৭৩ 01420000172 মাঃ আব স সালাম আচমত আলী বাসা/ হাি ং:১৭/১ ঝালকা বসামিরক গেজট (1390)
৬৭৪ 01420000225 মাঃ ম জা িশকদার মাজহার আলী িশকদার গগন গগন বসামিরক গেজট (1493)
৬৭৫ 01420002283 মাঃ ফয়সাল বা ল আলহা  আ ল কােশম সয়দকাঠী িবনয়কা বসামিরক গেজট (1490)
৬৭৬ 01420000433 আিক ণ নারায়ন ব ত বীের  নারায়ন ব রামচ র রামচ র বসামিরক গেজট (46)
৬৭৭ 01420000519 অিনলবরন দবনাথ গৗর  চ  দবনাথ তাপ মহল পানাবািলয়া বসামিরক গেজট (1367)
৬৭৮ 01420000610 দীপ মার ম ল ত িলন িবহারী ম ল ম কা ম কা বসামিরক গেজট (1382)
৬৭৯ 01420000672 মাঃ ইউ চ আলী হাওলাদার মৗলভী আ ল ম ান 

হাওলাদার
রামনগর তা লী বসামিরক গেজট (1387)

৬৮০ 01420001119 মাঃ সাম ি ন িময়া ওফরাদ আলী হাওলাদার দাগলিচড়া দাগলিচড়া বসামিরক গেজট (1484)
৬৮১ 01420001449 মাঃ আ  ইউ ফ হাজী মাকেলজ উি ন িদবাকরকা চাৈচর বসামিরক গেজট (1517)
৬৮২ 01420001648 মাঃ মাতাহার হােসন মাঃ শােহদ আলী গগণ গগণ বসামিরক গেজট (1495)
৬৮৩ 01420001650 শাম ল আলম মৗেজ আলী সরদার 27/2 রানালস 

রাড
ঝালকা বসামিরক গেজট (1362)

৬৮৪ 01420001734 ামল রায় ত শীল মার রায় নসী নসী বসামিরক গেজট (1382)
৬৮৫ 01420002141 আ ল কালাম আজাদ আঃ হােসম িশকদার স য় র গগণ বসামিরক গেজট (347)
৬৮৬ 01420002275 মাঃ হািব র রহমান আ ল হােশম দ: িপপিলতা বাস বসামিরক গেজট (1392)
৬৮৭ 01420000435 ল র গালাম স র মা  দ ল র আ ল হািকম বীরমহল গাভা-8403 বসামিরক গেজট(1423)
৬৮৮ 01420002277 মাঃ নািসর উি ন ফজ ল হক হাওলাদার ব চ দকাঠী ঝালকা  সদর-৮৪০০ বসামিরক গেজট(1381)
৬৮৯ 01420001254 মাঃ আ াছ আলী 

তা কদার
ত সাম ল হক তা কদার পারিকফাি◌ইত নগর ঝালকা বসামিরক গেজট (1364)
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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

৬৯০ 01420001476 অবনী ষন নাথ শশী ষন নাথ গাবখান গাবখান বসামিরক গেজট(1371)
৬৯১ 01420000075 মাঃ আিন র রহমান মাঃ আ ল লিতফ িপপিলতা বাস া বসামিরক গেজট(405)
৬৯২ 01420000913 ত মাঃ আঃ জ ার ত এ াজ উি ন বীরকা বীরকা বসামিরক গেজট(1428)
৬৯৩ 01420001649 হািব র রহমান মাঃ আে ল আলী 

তা কদার
চাৈচর চাৈচর বসামিরক গেজট(1427)

৬৯৪ 01420000527 মা ামান আসা ামান বাসা/ হাি ং:৩৬ 
কাশারী পি

ঝালকা বসামিরক গেজট (1497)

৬৯৫ 01420000386 িগয়াস উি ন আদম আলী ঢালী রাতন কেলজ জেল 
পাড়া

ঝালকা বসামিরক গেজট (25)

৬৯৭ 01420002209 গিব  নারায়ন ব ধীের নাখ ব রামচ র রামচ র বসামিরক গেজট (48)
৬৯৮ 01420000209 মাঃ আঃ হািলম মি ক ময় ি ন মি ক নকা কওড়া বসামিরক গেজট (95)
৬৯৯ 01420001219 মাঃ দেলায়ার হােসন 

তা কদার
ত আজাহার আলী তা কদার ম  চা কা ঝালকা বসামিরক গেজট (196)

৭০০ 01420000830 ত কািতক চ  শীল ত িবেনাদ চ  শীল শীতলা খালা ঝালকা বসামিরক গেজট (211)
৭০১ 01420000437 ত এ, হািমদ ত হাছান আলী িময়া ২৪৬, পি ম ঝালকা ঝালকা বসামিরক গেজট (215)

৭০২ 01420000236 মাঃ আেনায়ার হােসন গাজী আঃ মােলক গাজী ঝালকাঠী ঝালকাঠী বসামিরক গেজট (220)
৭০৩ 01420001711 মাঃ মাফাে ল হােসন মাঃ আছমত আলী হাং ৫৪ রামনগর ঝালকা বসামিরক গেজট (222)
৭০৪ 01420002151 শাম ল দা তারা মৗেজ আলী সরদার ২৭ কামার পি ঝালকা বসামিরক গেজট (223)
৭০৫ 01420000662 মাঃ মা ন কবীর ত আঃ ছাবহান িশকদার স য় র উ মনগর বসামিরক গেজট (294)
৭০৬ 01420000462 মাঃ আওয়াল শরীফ তঃ মেছর আলী শরীফ আিশয়ার গগণ বসামিরক গেজট (331)
৭০৭ 01420000713 মাফা াল হােসন খান তঃ মিমন উি ন খান গি য়া গি য়া বসামিরক গেজট (333)
৭০৮ 01420001557 মাঃ ফজ ল কিরম তঃ ইচাহাক আলী উ মনগর উ মনগর বসামিরক গেজট (335)
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বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

৭০৯ 01420001390 মাঃ আ ল জ ার খ ন করম আলী খ ন আিশয়ার নব াম বসামিরক গেজট (345)
৭১১ 01420000027 এম, িড, ইয়ািছন খান জাহার আলী খান ড়াসাতা নব াম বসামিরক গেজট (349)
৭১২ 01420000111 হিরবর হালদার জগৎব  হালদার শতদশকা শতদশকা বসামিরক গেজট (359)
৭১৩ 01420002245 র লাল হালদার লিলত মার শতদশকা শতদশকা বসামিরক গেজট (367)
৭১৪ 01420001185 মাঃ জিলল উি ন হাওলাদার খিবর উি ন হাওলাদার দাগলিচড়া দাগলিচড়া বসামিরক গেজট (379)
৭১৫ 01420000129 কাি ক চ  হালদার যে র হালদার বাউকা বাউকা বসামিরক গেজট (381)
৭১৬ 01420002229 আে ল আলী শরীফ তারাব আলী শরীফ দশনাকা া নব াম বসামিরক গেজট (385)
৭১৭ 01420000060 বা ল আহে দ তা কদার ফজ ল কিরম তা কদার নকা কওড়া বসামিরক গেজট (402)
৭১৮ 01420000238 আব ল জ ার খান র আলী খান নকাঠী কওড়া বসামিরক গেজট (406)
৭১৯ 01420000051 হের  নাথ ডা য়া মাধব চ  ডা য়া খা বহর কীি পাশা বসামিরক গেজট (431)
৭২০ 01420000054 খর ন ডা য়া কািমনী মার ডা রা খা বহর কীি পাশা বসামিরক গেজট (432)
৭২১ 01420000052 রােজ  নাথ ডা য়া শীতল চ  ডা য়া খা রা বশাইনখান বসামিরক গেজট (433)
৭২২ 01420000660 নত ান  ডা য়া ত জবাশী ডা য়া 159, বশাইনখান বশাইনখান বসামিরক গেজট (434)
৭২৩ 01420000136 ধীের  নাথ হালদার শরৎ চ  হালদার খা রা বশাইনখান বসামিরক গেজট (435)
৭২৪ 01420000096 শফালী রানী রায় রাখাল চ  রায় িরয়া বশাইনখান বসামিরক গেজট (437)
৭২৫ 01420000123 মাঃ মা ন কিবর মাঃ আঃ খােলক মা া বশাইনখান বশাইনখান বসামিরক গেজট (439)
৭২৬ 01420000217 মাহা দ দেলায়ার হােসন আঃ রিশদ তা কদার কািলআ ার বতরা বসামিরক গেজট (450)
৭২৭ 01420000135 আঃ আউয়াল হাওলাদার নহাল উি ন হাং লশ তাপ আগরবাড়ী বসামিরক গেজট (462)
৭২৮ 01420000049 র মাহা দ হাওলাদার মাঃ তােনজ উি ন হাওলাদার ভাটারাকা া দি ন িক াকা বসামিরক গেজট (484)

৭২৯ 01420002248 মাঃ করামত আলী খান ত লহাজ উি ন খান ভাটারাকা া দ: িক াকা বসামিরক গেজট (485)
৭৩০ 01420000149 সয়দ মাহ ল হক সয়দ আ র রহমান চাৈচর চাৈচর বসামিরক গেজট (515)
৭৩১ 01420002172 আঃ মােলক খ কার তঃ আঃ রিশদ খ কার িদবাকরকা বীরকা বসামিরক গেজট (518)
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৭৩২ 01420001062 ৎফর রহমান হােতম আলী চাৈচর চাৈচর বসামিরক গেজট (521)
৭৩৩ 01420001279 শখ ল আমীন শখ মহা দ আলী িপর বীরকা বসামিরক গেজট (536)
৭৩৪ 01420000264 শখ ল আিমন শখ মাহা দ আলী িপর বীরকা বসামিরক গেজট (547)
৭৩৫ 01420000612 মাঃ আিম ল ইসলাম খান আেবদ আলী খান িশর গ িশর গ বসামিরক গেজট (1348)
৭৩৬ 01420002281 সয়দ িমজা ল হক মর ম সয়দ অ◌া◌ঃ 

রহমান
চাৈচর চাৈচর বসামিরক গেজট (1457), 

বসামিরক গেজট (517)
৭৩৭ 01420002284 সিলনা রহমান গেনশ চ  দ িদয়া ল পানাবািলয়া বসামিরক গেজট (218), লাল ি বাতা 

(0602010654)
৭৩৮ 01420002297 মাঃ নািসর আল গালজার লিফকার হােসন িপপিলতা বাস া বসামিরক গেজট (1562)
৭৩৯ 01420002240 মািনক লাল হালদার জগৎ ব  হালদার নব াম শতদশকা বসামিরক গেজট (1507), ভারতীয় তািলকা 

(47133)
৭৪০ 01420002298 িসকদার আ ল জিলল ওয়ােজদ আলী িশকদার বািজত র উ ম নগর বসামিরক গেজট (1559)
৭৪১ 01420002300 ত িসি র রহমান ত িমনহাজ উি ন 

হাওলাদার
বাৈড়য়ারা ন াবাদ বসামিরক গেজট (1561)

৭৪২ 01420002308 মাঃ আ ল কালাম খিলফা আ ল হািকম খিলফা িমজা র শেখরহাট-৮৪০৪ বসামিরক গেজট (1560)
৭৪৩ 01420002310 লতান হােসন য়ারী সয়দ আলী য়ারী িপপিলতা কওড়া লাল ি বাতা (0602010682)
৭৪৪ 01420002240 মািনক লাল হালদার জগৎ ব  হালদার শতদশকা শতদশকা বসামিরক গেজট (1507),

ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (47133)

বিরশাল / ঝালকা  / ঝালকা  সদর াঃ 61 / 61


