
িবভাগ: বিরশাল জলা: ঝালকা উপেজলা/থানা: নলিছ

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

১ 01420000020 মাঃ মাশাররফ হাসাইন আ ল আলী হাওলাদার তাপ তাপ বসামিরক গেজট (1448), লাল ি বাতা 
(0602010282)

২ 01420000021 জগদীশ চ  দাস েজ লাল দাস ল নকাঠী তাপ বসামিরক গেজট (958), লাল ি বাতা 
(0602010524)

৩ 01420000022 ান  দাস িবিপন িবহারী দাস ঈ রকাঠী তাপ বসামিরক গেজট (1426), লাল ি বাতা 
(602010557)

৪ 01420000023 এ িব এম হা ন অর রিশদ আঃ মিজদ মা ার কাটাখািল কাটাখািল বসামিরক গেজট (854), লাল ি বাতা 
(602020409)

৫ 01420000024 আঃ জ ার মা া তােলব হােসন মা া কাটাখািল কাটাখািল বসামিরক গেজট (695), লাল ি বাতা 
(602020278)

৬ 01420000025 মাঃ হািব র রহমান খান আহ দ আলী খান আমতিল কাটাখািল বসামিরক গেজট (853), লাল ি বাতা 
(0602020394)

৭ 01420000148 আঃ সা ার জামা ার আদম আলী জামা ার নল িনয়া নল িনয়া বসামিরক গেজট (871), লাল ি বাতা 
(602020084)

৮ 01420000150 মাঃ হািব র রহমান 
তা কদার

মাঃ আ ল কােশম 
তা কদার

মজ নী বাহা র র বসামিরক গেজট (881), লাল ি বাতা 
(602020090)

৯ 01420000151 মাঃ মাতােলব তা কদার আ ল হােসন তা কদার মজ নী বাহা র র বসামিরক গেজট (870), লাল ি বাতা 
(602020082)

১০ 01420000152 মাঃ লা  আকন রহম আলী আকন িবদ র িবদ র িবিজিব গেজট (4249)

১১ 01420000155 মাঃ ইউ চ হাওলাদার ঈমান উি ন হাওলাদার প: গাপাল র বাহা র র বসামিরক গেজট (872), লাল ি বাতা 
(602020154)

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা
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ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর মাণেকর িববরণ
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১২ 01420000185 আলী আকবার আিমর হাওলাদার পি ম গাপাল র নল িনয়া বসামিরক গেজট (883), লাল ি বাতা 
(602020458)

১৩ 01420000186 আ ল মাতােলব িসকদার রা াক িসকদার ইছাপাশা বাহা র র বসামিরক গেজট (886), লাল ি বাতা 
(602020540)

১৪ 01420000197 মাঃ তয়ব আলী খান আঃ আিজজ খান গাপাল র নল িনয়া বসামিরক গেজট (869), লাল ি বাতা 
(602020075)

১৫ 01420000198 মাঃ ফজ র রহমান আমেজদ আলী মা া বারইকরন দল য়ার বসামিরক গেজট (826), লাল ি বাতা 
(602020241)

১৬ 01420000199 কাজী মিজবর রহমান কাজী আকরাম আলী িবকপাশা নলিছ লাল ি বাতা (602020368)

১৭ 01420000200 মাঃ হািনফ খিলফা মাঃ জেহদ আলী খিলফা পাওতা পাওতা বসামিরক গেজট (838), লাল ি বাতা 
(602020439)

১৮ 01420000201 মাঃ মক ল হােসন র ক আলী হাওলাদার িবহংগল হয়বৎ র বসামিরক গেজট (837), লাল ি বাতা 
(602020401)

১৯ 01420000310 এ, , এম িজ াত আলী 
শরীফ

মাঃ আলম শরীফ িতিমরকা িতিমরকা বসামিরক গেজট (694), লাল ি বাতা 
(602020039)

২০ 01420000311 মাঃ ই ািহম ল র মাসেলম আলী ল র দপদিপয়া দপদিপয়া বসামিরক গেজট (766), লাল ি বাতা 
(602020033)

২১ 01420000312 মাঃ আই ব আলী 
হাওলাদার

রহম আলী হাওলাদার দপদিপয়া দপদিপয়া বসামিরক গেজট (765), লাল ি বাতা 
(602020035)

২২ 01420000313 আব ল রিশদ চাকদার আঃ মােলক চাকদার নরউ ম র িতিমরকা বসামিরক গেজট (762), লাল ি বাতা 
(602020037)
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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
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২৩ 01420000314 মাঃ শাহজাহান িময়া আেশদ আলী িময়া িতিমরকা িতিমরকা বসামিরক গেজট (1082), লাল ি বাতা 
(602020016)

২৪ 01420000315 মাঃ জিলল িময়া মাঃ আ ল হািকম িতিমরকা িতিমরকা বসামিরক গেজট (1062), লাল ি বাতা 
(602020256)

২৫ 01420000316 মাঃ আেনায়ার হােসন 
িসকদার

কা ন আলী িসকদার দপদিপয়া দপদিপয়া বসামিরক গেজট (764), লাল ি বাতা 
(602020245)

২৬ 01420000317 আঃ আিজজ আকন মাসেলম উ ীন আকন ধািরয়া রকা সনাবািহনী গেজট (4639), লাল ি বাতা 
(602020191)

২৭ 01420000318 আ ল হািলম রাড়ী ইসমাইল রাড়ী দপদিপয়া দপদিপয়া বসামিরক গেজট (1044), লাল ি বাতা 
(602020032)

২৮ 01420000319 চাে  আলী খান আচমত আলী খান গাহালকা রকা বসামিরক গেজট (1045), লাল ি বাতা 
(602020034)

২৯ 01420000321 মাঃ আ ল ওহাব 
হাওলাদার

হােতম আলী হাওলাদার রকা রকা বসামিরক গেজট (1043), লাল ি বাতা 
(602020031)

৩০ 01420000323 মাঃ শাহজাহান িময়া তঃআব ল ওহাব মা া দ: ধািরয়া রকা বসামিরক গেজট (1060), লাল ি বাতা 
(602020496)

৩১ 01420000325 মাঃ আ ল রব আজাহার আলী হাওলাদার দপদিপয়া দপদিপয়া লাল ি বাতা (602020441)

৩২ 01420000397 মাঃ মাতােলব িশকদার জাহার উি ন িশকদার উ: রকা রকা বসামিরক গেজট (1061), লাল ি বাতা 
(602020255)

৩৩ 01420000399 মাঃ ম আলী খান কলমদার খান িতিমরকা িতিমরকা বসামিরক গেজট (1078), লাল ি বাতা 
(602020516)
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৩৪ 01420000400 মাঃ আেনায়ার হােসন  সাহরাব আলী িতিমরকা িতিমরকা বসামিরক গেজট (771), লাল ি বাতা 
(602020390)

৩৫ 01420000402 মাঃ আ স সালাম আ স ছা ার হাওলাদার িতিমরকা গাহালকা বসামিরক গেজট (1064), লাল ি বাতা 
(602020327)

৩৬ 01420000404 মাঃ আলী হােসন িশকদার আঃ কােদর িশকদার কয়া কয়া লাল ি বাতা (602020428)

৩৭ 01420000406 মাঃ আব র রা াক 
জমা ার

আ ার আলী জ া ার নাি কা নলিছ লাল ি বাতা (602020440), িবিজিব গেজট 
(5643)

৩৮ 01420000408 মাঃ হােচন মাঝী মা াজ ীন মাঝী রকা রকা বসামিরক গেজট (1089), লাল ি বাতা 
(602020389)

৩৯ 01420000410 এ িব এম ইউ ফ আলী 
িসকদার

এম িড মা ার আলী 
িসকদার

িতিমরকা িতিমরকা বসামিরক গেজট (1070), লাল ি বাতা 
(602020437)

৪০ 01420000411  েমাঃ মাফাে ল হােসন আ ল মিজদ িশকাদার দপদিপয়া দপদিপয়া লাল ি বাতা (602020320)

৪১ 01420000412 মাঃ আঃ গফফার মাঃ আঃ ছাবাহান 
হাওলাদার

কয়া কয়া বসামিরক গেজট (1103), লাল ি বাতা 
(602020326)

৪২ 01420000413 মাঃ সকা ার আলী ধা আচমত আলী ধা রকা রকা বসামিরক গেজট (1102), লাল ি বাতা 
(602020388)

৪৩ 01420000414 মাঃ আব র রিশদ 
হাওলাদার

মাঃ আপেছর আলী 
হাওলাদার

দপদিপয়া দপদিপয়া বসামিরক গেজট (1076), লাল ি বাতা 
(602020488)

৪৪ 01420000416 আিল আহা দ আজাহার আলী হাওলাদার রকা রকা বসামিরক গেজট (1052), লাল ি বাতা 
(602020130)
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৪৫ 01420000417 গাি  চ  শীল যােগশ চ  শীল দপদিপয়া দপদিপয়া বসামিরক গেজট (1063), লাল ি বাতা 
(602020497)

৪৬ 01420000418 আ ল বাসার হাওলাদার মাঃ মাতাহার আলী 
হাওলাদার

দপদিপয়া দপদিপয়া লাল ি বাতা (602020028)

৪৭ 01420000441 ন র আহে দ খান মাঃ আঃ মিজদ খান উ: রকা রকা বসামিরক গেজট (1058), লাল ি বাতা 
(602020234)

৪৮ 01420000442 আ ল হাই মািঝ আঃ কােদর মািঝ উ: রকা রকা সনাবািহনী গেজট (16461), লাল ি বাতা 
(602020173)

৪৯ 01420000443 অ াপক গৗরা  চ  অন  মার িতিমরকা িতিমরকা বসামিরক গেজট (1081), লাল ি বাতা 
(602020554)

৫০ 01420000444 মাঃ ইউ ফ আলী খান আ ল মিজদ খান উ: রকা রকা বসামিরক গেজট (1088), লাল ি বাতা 
(602020182)

৫১ 01420000445 এম,এ হািলম তা কদার আঃ খােলক তা কদার উ: রকা রকা বসামিরক গেজট (1077), লাল ি বাতা 
(602020507)

৫২ 01420000446 এ,িব,এম মিতউর রহমান 
খান

আঃ মিজদ খ ন উ: রকা রকা বসামিরক গেজট (737), লাল ি বাতা 
(602020239)

৫৩ 01420000447 মাঃ আ র রিশদ মাঃ হািফজ উি ন িতিমরকা িতিমরকা সনাবািহনী গেজট (4702), লাল ি বাতা 
(602020111)

৫৪ 01420000448 িজবর রহমান িসকদার নজর আলী িসকদার দপদিপয়া দপদিপয়া বসামিরক গেজট (769), লাল ি বাতা 
(602020427)

৫৫ 01420000449 মাঃ আ স সালাম 
হাওলাদার

আেবদ আলী হাওলাদার দপদিপয়া দপদিপয়া িবিজিব গেজট (5506)
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৫৬ 01420000450 মাঃ আঃ জ ার দিলল উ ীন হাওলাদার বীরনারায়ন কয়া লাল ি বাতা (602020438)

৫৭ 01420000451 শাহ আলম আক মাসেলম উ ীন ধািরয়া রকা বসামিরক গেজট (1071), লাল ি বাতা 
(602010387)

৫৮ 01420000452 এ  এম জিলল হাওলাদার আিফল উি ন হাওলাদার ভরতকাঠী রকা সনাবািহনী গেজট (17286)

৫৯ 01420000453 আ র রিশদ হাওলাদার বে  আলী হাওলাদার দপদিপয়া দপদিপয়া বসামিরক গেজট (770), লাল ি বাতা 
(602020485)

৬০ 01420000520 আঃ লিতফ িসকদার আেশদ আলী িসকদার দপদিপয়া দপদিপয়া লাল ি বাতা (602020027)

৬১ 01420000522 খায় ল বাশার আঃ ওহাব িময়া উ র রকা রকা লাল ি বাতা (602010388)

৬২ 01420000525 হািবব িসকদার আঃ রহমান িসকদার নেরা ম র িতিমরকা লাল ি বাতা (602020451)

৬৩ 01420000526 আব ল মা ান খান মাঃ কলমদার খান রকা রকা সনাবািহনী গেজট (4642), লাল ি বাতা 
(602020512)

৬৪ 01420000529 মাঃ আজাহার আিল খান আব ল আিল খান দপদিপয়া দপদিপয়া িবিজিব গেজট (667), লাল ি বাতা 
(602020342)

৬৫ 01420000530 মাঃ আমীর আলী িসকদার মাঃ কা ন আলী িসকদার দপদিপয়া দপদিপয়া বসামিরক গেজট (1068), লাল ি বাতা 
(602020467)

৬৬ 01420000533 মাঃ িমজা র রহমান 
সকা ার আলী

মাঃ করম আলী হাওলাদার চরকয়া কয়া বাজার লাল ি বাতা (602020399)
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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

৬৭ 01420000534 মাঃ লতান আহেমদ মাঃ নাওয়াব আলী 
মাতােয়ন

দপদিপয়া দপদিপয়া বসামিরক গেজট (1059), লাল ি বাতা 
(602020236)

৬৮ 01420000537 আঃ ছ ার আকন আঃ মিজদ আকন গাহালকা িতিমরকা িবিজিব গেজট (5641)

৬৯ 01420000539 মাঃ তাজ ার আলী 
িসকদার

মাঃ হাসমত আলী িসকদার ভরতকা রকা বসামিরক গেজট (1056), লাল ি বাতা 
(602020228)

৭০ 01420000541 এ  এম জিলল মা া আব ল হািমদ মা া িতিমরকা িতিমরকা সনাবািহনী গেজট (1035), লাল ি বাতা 
(602020101)

৭১ 01420000544 মাঃ নােদর আলী খােদম আলী িতিমরকা িতিমরকা বসামিরক গেজট (1075), লাল ি বাতা 
(602020486)

৭২ 01420000567 তছিলম উি ন চৗ রী সরাজ উি ন চৗ রী না ীকাঠী নলিছ বসামিরক গেজট (790), লাল ি বাতা 
(602020225)

৭৩ 01420000568 তা ল ইসলাম চৗ রী মাহা দ আলী চৗ রী ২৭০ খা  দাম 
সড়ক

নলিছ লাল ি বাতা (602020224)

৭৪ 01420000570 আঃ ওয়ােহদ খ ন মাঃ আলী আিজম খ ন পরমপাশা িস কাঠী লাল ি বাতা (602020233)

৭৫ 01420000572 মাঃ আহসান হািবব আ ল হািমদ হাওলাদার বচ ী নলিছ বসামিরক গেজট (798), লাল ি বাতা 
(602020310)

৭৬ 01420000575 লতান আহে দ মাতাহার উি ন শংকরপাশা নলিছ বসামিরক গেজট (789), লাল ি বাতা 
(602020223)

৭৭ 01420000577 কাজী মাহ ল আলম কাজী বিদউ ামান নলিছ  ব র নলিছ বসামিরক গেজট (794), লাল ি বাতা 
(602020498)
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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

৭৮ 01420000578 মাঃ গালাম মা ফা মিফজ উ ীন হাওলাদার শীতল পাড়া নলিছ বসামিরক গেজট (705), লাল ি বাতা 
(602020301)

৭৯ 01420000587 মাঃ ম খিলফা আ ল মিজদ খিলফা স জ বাগ এলাকা নলিছ বসামিরক গেজট (793), লাল ি বাতা 
(602020294)

৮০ 01420000588 আব ল স ার খিলফা আদম আলী খিলফা শংকর পাশা নলিছ বসামিরক গেজট (698), লাল ি বাতা 
(602020299)

৮১ 01420000589 মাঃ াত উি ন 
হাওলাদার

জেবদ আলী হাওলাদার শীতল পাড়া নলিছ লাল ি বাতা (602020303)

৮২ 01420000590 আব ল হািলম হাওলাদার জয়নি ন হাওলাদার শংকর পাশা নলিছ বসামিরক গেজট (797), লাল ি বাতা 
(602020308)

৮৩ 01420000591 কাজী সাম ীন কাজী সরাজ উ ীন মি ক র নলিছ বসামিরক গেজট (800), লাল ি বাতা 
(602020313)

৮৪ 01420000592 মাঃ হািব র রহমান মকেফল উি ন মালী র নলিছ িলশ বািহনী গেজট (423)

৮৫ 01420000594 মাঃ শাহজাহান হাওলাদার ন র আলী  হাওলাদার খান সড়ক নলিছ িবিজিব গেজট (8480), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (47217)

৮৬ 01420000599 মাঃ আব ল মােলক 
তা কদার

মাতাহার আলী তা কদার নাি কাঠী নলিছ বসামিরক গেজট (780), লাল ি বাতা 
(602020086), সনাবািহনী গেজট (2351)

৮৭ 01420000615 মাঃ ম আলী হাওলাদার  সরপ আলী হাওলাদার যপাশা নলিছ বসামিরক গেজট (697), লাল ি বাতা 
(602020309)

৮৮ 01420000616 শাহ আহে দ িময়া হাজী নেছর উি ন পরমপাশা িস কাঠী িবিজিব গেজট (1301)
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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

৮৯ 01420000618 শখ মাঃ হািব র রহমান র ন হােসন নলিছ নলিছ বসামিরক গেজট (799), লাল ি বাতা 
(602020500)

৯০ 01420000620 আঃ আজীজ হাওলাদার আব ল জ ার হাওলাদার ণাং িল হািড়খালী িবিজিব গেজট (5646)

৯১ 01420000621 সয়দ আব ল ম ান সয়দ আব র রহমান মালী র নলিছ সনাবািহনী গেজট (4654), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (47244)

৯২ 01420000623 মাঃ আব ল হািলম খিলফা আব ল মিজদ খিলফা স জবাগ এলাকা নলিছ বসামিরক গেজট (699), লাল ি বাতা 
(602020459)

৯৩ 01420000624 মাঃ মিজবর রহমান 
তা কদার

হােসম তা কদার যপাশা নলিছ লাল ি বাতা (602020266)

৯৪ 01420000625 মাঃ মৗেজআলী খান আরিপন খান ণাং িল হািড়খালী বসামিরক গেজট (781), লাল ি বাতা 
(602020087)

৯৫ 01420000626 মাঃ ল ইসলাম মাঃ এমরান আিল সী বচ ী নলিছ বসামিরক গেজট (812), লাল ি বাতা 
(602020422)

৯৬ 01420000628 মাঃ মায়াে ম হােসন আ ল মহিসন নাি কাঠী নলিছ বসামিরক গেজট (1023), লাল ি বাতা 
(602020176)

৯৭ 01420000629 শহী ল হক মা ান মিফজ উি ন হাং নাি কাঠী নলিছ বসামিরক গেজট (779), লাল ি বাতা 
(602020066)

৯৮ 01420000643 মাঃ এ  এম ফ লর 
রহমান

হােফজ উি ন হাওলাদার নাং লী হাড়ীখালী িবিজিব গেজট (3668)

৯৯ 01420000644 কাজী আেনায়ার হােসন কাজী আজহার আলী পরমপাশা নলিছ বসামিরক গেজট (1450), লাল ি বাতা 
(602020452)
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১০০ 01420000645 আলহাজ আতাহার আলী 
হাওলাদার

জালাল উ ীন হাওলাদার অ রাগ নলিছ বসামিরক গেজট (813), সনাবািহনী গেজট (4679)

১০১ 01420000696 মাঃ আব র রব হাং মর ম কদম আলী হাং িবদ র িবদ র বসামিরক গেজট (879), লাল ি বাতা 
(602020272)

১০২ 01420000697 মাঃ আব ল বারী কদম আলী হাওলাদার িবদ র িবদ র বসামিরক গেজট (877), লাল ি বাতা 
(602020232)

১০৩ 01420000698 তঃ আঃ মােলক 
হাওলাদার

কদম আলী হাওলাদার িবদ র িবদ র বসামিরক গেজট (878), লাল ি বাতা 
(602020248)

১০৪ 01420000709 আঃ মা ান ফিকর মহ ত আলী ফিকর কামেদব র কামেদব র বসামিরক গেজট (744), লাল ি বাতা 
(602020558)

১০৫ 01420000814 মাঃ আমজাদ আলী হাও বে  আলী হাওরাদার নাং লী নলিছ িবিজিব গেজট (8518), লাল ি বাতা 
(602020371)

১০৬ 01420000815 কিবর উি ন ত ইনসান উি ন 
হাওলাদার

খা িরয়া নলিছ বসামিরক গেজট (1462), লাল ি বাতা 
(602020471)

১০৭ 01420000844 গাজী ল অ◌ালম গাজী কা ন অ◌ালী মি ক র নলিছ সনাবািহনী গেজট (16102)

১০৮ 01420000845 মা ান তা কদার মিজদ তা কদার খাজাখালী নলিছ বসামিরক গেজট (704), লাল ি বাতা 
(602020538)

১০৯ 01420000846 মাঃ মিতয়ার রহমান আঃ মােলক িসকদার শংকরপাশা নলিছ বসামিরক গেজট (792), লাল ি বাতা 
(602020293)

১১০ 01420000848 মাঃ আ ল আিজজ খান আজমত আলী খান মি ক র নলিছ সনাবািহনী গেজট (77)
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১১১ 01420000849 মাঃ আঃ খােলক মর ম তােহর উি ন 
হাওলাদার

শংকরপাশা নলিছ বসামিরক গেজট (1502), লাল ি বাতা 
(602020403)

১১২ 01420000850 ত মাঃ আ ল কােদর 
হাওলাদার

ত আিমন  উ ীন 
হাওলাদার

শংকরপাশা নলিছ বসামিরক গেজট (787), লাল ি বাতা 
(602020197)

১১৩ 01420000851 ত মিফজ উি ন 
হাওলাদার (আনসার)

ত মনাজ উি ন হাং মালী র নলিছ বসামিরক গেজট (783), লাল ি বাতা 
(602020093)

১১৪ 01420000852 মাঃ আ ল হােসন কাজী ত হােতম আলী কাজী গৗিরপাশা নলিছ লাল ি বাতা (602020408)

১১৫ 01420000854 আঃ সাবহান ত আঃ সামাদ িশকদার শংকরপাশা নলিছ লাল ি বাতা (602020247)

১১৬ 01420000858 মাঃ মক ল হােসন ইনসান উি ন গাপাল র বাহা র র বসামিরক গেজট (873), লাল ি বাতা 
(602020186), সনাবািহনী গেজট (4692)

১১৭ 01420000882 মাঃ ওিল  ইসলাম কদম আলী খান নাি কাঠী নলিছ সনাবািহনী গেজট (2640), লাল ি বাতা 
(602020193)

১১৮ 01420000883 মাঃ আ ল খােলক মাঃ আ ল মিজদ 
হাওলাদার

যপাশা নলিছ বসামিরক গেজট (801), লাল ি বাতা 
(602020338)

১১৯ 01420000884 গাজী ইউসফ আলম গাজী আঃ ছাবহান খা িরয়া নলিছ বসামিরক গেজট (795), লাল ি বাতা 
(602020298)

১২০ 01420000885 মাঃ লাল িময়া মাঃ ফেয়জ উি ন গৗিরপাশা নলিছ সনাবািহনী গেজট (4656), লাল ি বাতা 
(602020183)

১২১ 01420000890 আঃ লিতব মি ক ( িলশ) ত আঃ গিন মি ক গৗিরপাশা নলিছ লাল ি বাতা (602020156)

বিরশাল/ ঝালকা  / নলিছ াঃ 11 / 55
 



িবভাগ: বিরশাল জলা: ঝালকা উপেজলা/থানা: নলিছ

ঃ 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 01420000891 আ ল হােশম খান ত ধ  িময়া খান মালী র নলিছ িবিজিব গেজট (5637), লাল ি বাতা 
(602020341)

১২৩ 01420000892 আঃ রিশদ খান ত আ ল হােসন খান গৗিরপাশা নলিছ বসামিরক গেজট (782), লাল ি বাতা 
(602020089)

১২৪ 01420000897 মাঃ মােজাে ল হাঃ 
(ইিপআর)

হাজী আিজজ উি ন দ: গৗিরপাশা নলিছ বসামিরক গেজট (784), লাল ি বাতা 
(602020109)

১২৫ 01420000898 আ ল লিতফ আ ল বারীক গাজী খা িরয়া নলিছ সনাবািহনী গেজট (4674)

১২৬ 01420000899 আ ল আিজজ খান ত আব ল আলী খান ভা ােদউলা নলিছ িবিজিব গেজট (1727)

১২৭ 01420000900 মাঃ আলতাফ হােসন তঃ িসরাজ উঃ হাওঃ শীতল পাড়া নলিছ বসামিরক গেজট (811), লাল ি বাতা 
(602020096)

১২৮ 01420000901 মাঃ আ ল মিজদ তা ঃ ত নােদর আলী তা ঃ স জবাগ নলিছ িবিজিব গেজট (873)

১২৯ 01420000902 আব র রিশদ গাজী গাজী ছেফল উি ন নাি কাঠী নলিছ সনাবািহনী গেজট (17225)

১৩০ 01420000942 মাঃ আ ল হােসন তঃ আঃ মাতােলব 
জামা ার

মােলায়ার চৗ ড়ীয়া বসামিরক গেজট (1008), লাল ি বাতা 
(602020416)

১৩১ 01420000959 মাঃ শাহজাহান মা া মাঃ মিজ র রহমান মা া কপালেভরা হ য়া বসামিরক গেজট (1537), লাল ি বাতা 
(602020291)

১৩২ 01420000960 মাশােরফ হােসন এছাহাক মা া ত লবাড়ীয়া হ য়া বসামিরক গেজট (967), লাল ি বাতা 
(602020551)
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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

১৩৩ 01420000961 মাঃ আঃ রিশদ িময়া আজাহার হাওলদার ইসলামাবাদ হ য়া বসামিরক গেজট (740), লাল ি বাতা 
(602020572)

১৩৪ 01420000963 মাঃ সাহাব উি ন আহ দ তেফল উি ন হাওলাদার ইসলামাবাদ হ য়া ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (47253)

১৩৫ 01420000964 মাঃ হািনফ িব াস ত িনজাম উি ন িব াস ত লবাড়ীয়া ভরনবড়ীয়া লাল ি বাতা (602020559)

১৩৬ 01420000966 ত বােক আলী ফিকর ত জেবদ আলী ফিকর কপালেভরা হ য়া বসামিরক গেজট (964), লাল ি বাতা 
(602020289)

১৩৭ 01420000968 মাঃ সাইদ আলী মি ক 
(ইিপআর)

তঃ জিহর মি ক রনাপাশা নাচনমহল বসামিরক গেজট (962), লাল ি বাতা 
(602020148)

১৩৮ 01420000969 ত আ ল কােশম িশকদার ত আেফজ উি ন িশকদার ছলা িনয়া দ: কা পাড়া বসামিরক গেজট (961), লাল ি বাতা 
(602020117)

১৩৯ 01420000971 এ, ক, এম মিন ামান মাঃ আ ল কােসম 
হাওলাদার

দ: কােমেদব র কামেদব র বসামিরক গেজট (856), লাল ি বাতা 
(403060497)

১৪০ 01420000972 মাঃ আঃ মােলক মা া মাহতাব হােসন মা া কাটাখালী কাটাখালী বসামিরক গেজট (858), লাল ি বাতা 
(602020552)

১৪১ 01420000973 মাঃ ছােয়দ আলী জয়নাল বপারী দ: কামেদব র িসকদােরহাট বসামিরক গেজট (874), লাল ি বাতা 
(602020192)

১৪২ 01420000974 মাঃ আব ল ওহাব িসকদার মাঃ ইসমাইল িসকদার দ: কােমেদব র িসকদারহাট বসামিরক গেজট (860), লাল ি বাতা 
(602020300)

১৪৩ 01420000975 মাহা দ শাহজাহান 
হাওলাদার

ছেদর উি ন হাওলাদার কামেদব র বাহা র র বসামিরক গেজট (859), লাল ি বাতা 
(602020014)
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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

১৪৪ 01420000977 লতান ফিকর তাজ র ফিকর কামেদব র বাহা র র বসামিরক গেজট (742), লাল ি বাতা 
(602020068)

১৪৫ 01420000978 মাঃ সয়দ আলী খান 
( সনাবািহনী)

ত জবান আলী খান কাটাখালী কাটাখালী লাল ি বাতা (602020347)

১৪৬ 01420000979 তঃ শখ সাহরাব হােসন তঃ শখ লহাজ উি ন আমতলী কাটাখালী বসামিরক গেজট (857), লাল ি বাতা 
(602020444)

১৪৭ 01420000984 আঃ ওয়ােহদ হািমজ উি ন চর আমতলী কাটাখালী লাল ি বাতা (602020474)

১৪৮ 01420000985 আলহা  আঃ রউফ ি ন হাওলাদার শং ল মানপাশা লাল ি বাতা (602020119)

১৪৯ 01420000987 মাঃ লতান আহেমদ মাঃ তােহর উি ন 
হাওলাদার

ফয়রা অভয়নীল বসামিরক গেজট (897), লাল ি বাতা 
(602020216)

১৫০ 01420000989 মাঃ মাজাে ল হক ফয়জি ন হাওলাদার সরমহল সরমহল িবিজিব গেজট (724)

১৫১ 01420000990 মাইন উি ন হাওলাদার নছার উি ন হাওলাদার সরমহল সরমহল বসামিরক গেজট (893), লাল ি বাতা 
(602020059)

১৫২ 01420000991 মাসেলম আলী খান ছবদার আলী খান সরমহল সরমহল বসামিরক গেজট (901), লাল ি বাতা 
(602020287)

১৫৩ 01420000992 আব ল হক হাওলাদার মাঃ এফাজ উ ীন 
হাওলাদার

সরমহল সরমহল বসামিরক গেজট (749), লাল ি বাতা 
(602020217)

১৫৪ 01420000993 রমহ দ হাওলাদার সকা ার হাওলাদার শং ল মানপাশা বসামিরক গেজট (902), লাল ি বাতা 
(602020321)
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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

১৫৫ 01420000994 মাঃ মা ার হােসন মাঃ তােফল উি ন হাং ফয়রা অভয়নীল লাল ি বাতা (602020002)

১৫৬ 01420000997 মাঃ শাহ জাহান হাওলাদার আব ল আিজজ হাওলাদার সরমহল সরমহল লাল ি বাতা (602020121)

১৫৭ 01420000998 মাঃ শাহআলম মাঃ আব ল আিজজ সরমহল সরমহল সনাবািহনী গেজট (4650)

১৫৮ 01420000999 মাঃ জালাল উি ন মাঃ সকা ার আলী িখয়া অভয়নীল সনাবািহনী গেজট (4655), লাল ি বাতা 
(602020330)

১৫৯ 01420001000 মাঃ আলী সরদার তঃ আঃ হােসম সরদার ডহরা িস কাঠী বসামিরক গেজট (891), লাল ি বাতা 
(602020003)

১৬০ 01420001001 আ ল ম ান হাওলাদার তঃ মাঃ লহাজি ন 
হাওলাদার

সওতা মানপাশা বসামিরক গেজট (904), লাল ি বাতা 
(602020286)

১৬১ 01420001002 মাঃ মাকেছদ আলী 
হাওলাদার

তঃ জেহর উি ন 
হাওলাদার

শং ল মানপাশা বসামিরক গেজট (909), লাল ি বাতা 
(602020404)

১৬২ 01420001003 আঃ কােদর আকন ইয়ািছন আকন বনমাইল অভয়নীল বসামিরক গেজট (746), লাল ি বাতা 
(602020220)

১৬৩ 01420001005 নারায়ণ চ  রবী দাস তঃ হরলাল চ  দাস ফয়রা অভয়নীল বসামিরক গেজট (900), লাল ি বাতা 
(602020218)

১৬৪ 01420001006 মাঃ মৗেজ আলী হাওঃ 
( সনাবািহনী)

তঃ আরেশদ আলী (হাওঃ 
)

শং ল মানপাশা বসামিরক গেজট (896), লাল ি বাতা 
(602020165)

১৬৫ 01420001007 কিবর হােসন মৗঃ সকা ার আলী ভাউমহল মানপাশা ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (47236), লাল 
ি বাতা (602020456)
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বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

১৬৬ 01420001008 র মাহা দ ত হাসাইন আলী 
হাওলাদার

আিজম র অভয়নীল ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (47248), বসামিরক 
গেজট (752), লাল ি বাতা (602020359)

১৬৭ 01420001009 মাঃ আঃ ছা ার হাওলাদার ত আহ দ হাং বনমাইল অভয়নীল বসামিরক গেজট (899), লাল ি বাতা 
(602020285)

১৬৮ 01420001010 মাঃ আতাহার উি ন ত আঃ মিজদ িসকদার ফয়রা অভয়নীল বসামিরক গেজট (908), লাল ি বাতা 
(602020493)

১৬৯ 01420001011  িবের  নাথ দ অি না মার দ শং ল মানপাশা বসামিরক গেজট (911), লাল ি বাতা 
(602020307)

১৭০ 01420001012 আব র রা াক ওয়ােজদ আলী শং ল মানপাশা িবিজিব গেজট (5642)

১৭১ 01420001013 আঃ খােলক হাওলাদার মি ন হাওলাদার শং ল মানপাশা বসামিরক গেজট (751), লাল ি বাতা 
(602020219)

১৭২ 01420001028 আঃ মােলক তা কদার সরাজ আলী চরাগ আলী 
তা কদার

যপাশা নলিছ লাল ি বাতা (602020108), সনাবািহনী গেজট 
(1237)

১৭৩ 01420001029 মাঃ আ ল লিতফ 
(িবিডআর)

তঃ শাহাদাৎ আলী তাঃ নাং লী হািড়খালী বসামিরক গেজট (802), লাল ি বাতা 
(602020369)

১৭৪ 01420001030 মাঃ বজ র রহমান মাঃ হািফজউ ীন আকন শংকরপাশা নলিছ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (47278), িবিজিব 
গেজট (5645)

১৭৫ 01420001036 মাঃ আজাহার আলী লহাজ উ ীন মালী র নলিছ বসামিরক গেজট (702), লাল ি বাতা 
(602020571), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(47210)
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বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

১৭৬ 01420001041 লহাজ উি ন মাঃ শরাজ উি ন ফরাজী বচ ী নলিছ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (47247), সনাবািহনী 
গেজট (5083), লাল ি বাতা (602020362)

১৭৭ 01420001046 আলমগীর হােসন খান সয়দ আলী খান খাজাখালী নলিছ বসামিরক গেজট (810), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (47277)

১৭৮ 01420001047 গাজী আলী হােসন গাজী আিবদ হােসন নলিছ নলিছ িবিজিব গেজট (7416), লাল ি বাতা 
(602020188)

১৭৯ 01420001050 মাঃ আলতাফ হােসন ওেহদ হাওলাদার ভা ােদউলা অ রাগ িবিজিব গেজট (5636), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(47262)

১৮০ 01420001051 আব র রব হাওলাদার মাঃ আফছার উি ন 
হাওলাদার

শীতল পাড়া নলিছ সনাবািহনী গেজট (4698)

১৮১ 01420001053 মাঃ হােসন আলী রহম আলী অ রাগ অ রাগ সনাবািহনী গেজট (18549)

১৮২ 01420001054 আ ল মা ান খ ন র মাহা দ খ ন নাং লী হািড়খালী িবিজিব গেজট (3728), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (47279)

১৮৩ 01420001055 আ ল খােলক িসকদার আ ল কােদর িসকদার হাসপাতাল রাড নলিছ িবিজিব গেজট (4730)

১৮৪ 01420001056 মাঃ আ  তােলব  িশকদার আ ল মােলক িশকদার স জবাগ নলিছ িবিজিব গেজট (209), লাল ি বাতা 
(602020505)

১৮৫ 01420001057 মাঃ শাহজাহান কাজী হােতম কাজী গৗিরপাশা অ রাগ বসামিরক গেজট (791), লাল ি বাতা 
(602020284)

১৮৬ 01420001058 কাজী বােক আলী কাজী কােসম আলী নাি কাঠী নলিছ বসামিরক গেজট (692), লাল ি বাতা 
(602020226)
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১৮৭ 01420001071 মাঃ সকা ার আলী 
হাওলাদার

চরাগ আলী হাওলাদার িবহ ল হয়বৎ র বসামিরক গেজট (734), লাল ি বাতা 
(602020171)

১৮৮ 01420001072 কা ন আলী  মািঝ ওেজদ আলী মািঝ বারইকরন দল য়ার লাল ি বাতা (602020270), বসামিরক গেজট 
(832)

১৮৯ 01420001073 আঃ খােলক মািঝ তঃ ওয়ােহদ আলী 
আনসার

বারইকরন দল য়ার বসামিরক গেজট (820), লাল ি বাতা 
(602020095)

১৯০ 01420001074 যিতন মার দাস অমরী চ  দাস দপদিপয়া দপদিপয়া বসামিরক গেজট (1048), লাল ি বাতা 
(602020079)

১৯১ 01420001075 মাঃ আব ল হাই ী মাঃ আব ল হািকম ী দপদিপয়া দপদিপয়া বসামিরক গেজট (1047), লাল ি বাতা 
(602020020)

১৯২ 01420001076 মাঃ মিশউর রহমান ত আ ল মিজদ 
হাওলাদার

ধািরয়া রকা বসামিরক গেজট (1458), লাল ি বাতা 
(602020549)

১৯৩ 01420001077 আ ল আউয়াল মাকেছদ আলী হাওলাদার গাহালকাঠী িতিমরকা বসামিরক গেজট (1069), লাল ি বাতা 
(602020421)

১৯৪ 01420001078 আঃ ওয়ােহদ পােটায়ারী আফতাব উি ন পােটায়ারী রকাঠী রকাঠী বসামিরক গেজট (1090), লাল ি বাতা 
(602020405)

১৯৫ 01420001079 আলী আশরাফ তাজা র আলী দপদিপয়া দপদিপয়া লাল ি বাতা (602020392)

১৯৬ 01420001080 মাঃ আলমগীর হােসন সকা ার আলী হাওলাদার বারইকরণ দল য়ার লাল ি বাতা (0602020204)

১৯৭ 01420001097 মা ান হাওলাদার আ াব আলী হাং দপদিপয়া দপদিপয়া বসামিরক গেজট (775), লাল ি বাতা 
(0602020136)
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১৯৮ 01420001099 মক দ আলী খান আলী আজীম খান দপদিপয়া দপদিপয়া সনাবািহনী গেজট (2142), লাল ি বাতা 
(602020168)

১৯৯ 01420001100 তঃ মাঃ সাম ল হক 
বখিতয়ার

মাঃ এফরান উ ীন 
বখিতয়ার

দপদিপয়া দপদিপয়া বসামিরক গেজট (1055), লাল ি বাতা 
(602020213)

২০০ 01420001102 মাঃ ল ইসলাম হায়দার খ গাহালকাঠী িতিমরকা  লাল ি বাতা (602020450)

২০১ 01420001103 আব ল মািনক খান আ ল কােদর খান কয়া কয়া িবিজিব গেজট (3194)

২০২ 01420001104 মাঃ আঃ রিশদ খান আ ার আলী খান ধািরয়া রকাঠী লাল ি বাতা (602020466)

২০৩ 01420001105 আঃ মিতন খান তঃ আঃ আিজজ খান দপদিপয়া দপদিপয়া বসামিরক গেজট (1086), লাল ি বাতা 
(602020145)

২০৪ 01420001106 মা ার আলী বারী তঃ ফেয়জ আলী বারী দপদিপয়া দপদিপয়া বসামিরক গেজট (1049), লাল ি বাতা 
(602020491)

২০৫ 01420001107 জয়নাল আেরদীন ত কােসম িময়া দপদিপয়া দপদিপয়া িবিজিব গেজট (738)

২০৬ 01420001108 তঃ রওন হাওলাদার মাঃ আঃ ছা ার হাওলাদার দপদিপয়া দপদিপয়া বসামিরক গেজট (1054), লাল ি বাতা 
(602020212)

২০৭ 01420001110 শহীদ হািব র রহমান ত আঃ আিজজ খ দপদিপয়া দপদিপয়া লাল ি বাতা (602020483)

২০৮ 01420001111 র হােসন খান 
( সনাবািহনী)

তঃ আদম আলী খান রকা রকাঠী বসামিরক গেজট (1051), লাল ি বাতা 
(602020129)
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২০৯ 01420001131 মাঃ রিফক শরীফ তােমজ উি ন শরীফ বারইকরণ দল য়ার বসামিরক গেজট (819), লাল ি বাতা 
(0602020024), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(47261)

২১০ 01420001132 মাশােরফ হােসন 
তা কদার

সরাজ উি ন তা কদার সরই দল য়ার বসামিরক গেজট (730), লাল ি বাতা 
(0602020025), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(47220)

২১১ 01420001133 মাঃ শওকত হােসন খান 
(শাজাহান)

লাতব আলী খান পাওতা পাওতা লাল ি বাতা (0602020026), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (47266)

২১২ 01420001135 মাঃ আেনায়ার হােসন 
হাওলাদার

মাঃ আব ল গিন 
হাওলাদার

বারইকরণ দল য়ার লাল ি বাতা (0602020381)

২১৩ 01420001139 মাঃ আঃ আিজজ 
(িবিডআর)

মাঃ আঃ কােদর চাগদার িতিমরকা িতিমরকা বসামিরক গেজট (1079), লাল ি বাতা 
(602020531)

২১৪ 01420001140 ত জ াত আলী হাওলাদার ত হািকম উি ন 
হাওলাদার

উ র রকা রকা বসামিরক গেজট (1106), লাল ি বাতা 
(602020029)

২১৫ 01420001141 মক ল আহা দ আ াম আলী লকাঠী পাওতা লাল ি বাতা (0602020490)

২১৬ 01420001142 আঃ মােজদ হাওলাদার মৗেজ আলী হাওলাদার লকাঠী পাওতা লাল ি বাতা (602020167)

২১৭ 01420001143 মাঃ আ র রা াক আছমত আলী হাওলাদার দল য়ার দল য়ার বসামিরক গেজট (733), লাল ি বাতা 
(0602020434)

২১৮ 01420001144 মাঃ রিফক মি ক মহা দ মি ক লকাঠী পাওতা বসামিরক গেজট (822), লাল ি বাতা 
(602020161)
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২১৯ 01420001146 মাকেছদ আলী হায় তঃ তেজ আলী হাওলাদার দপদিপয়া দপদিপয়া বসামিরক গেজট (1091), লাল ি বাতা 
(602020469)

২২০ 01420001147 আ ল রব িসকদার আিমন উি ন িশকদার দপদিপয়া দপদিপয়া লাল ি বাতা (602020468)

২২১ 01420001148 আঃ আিজজ আঃ মািমন িতিমরকা িতিমরকা ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (47207), লাল 
ি বাতা (602020038)

২২২ 01420001150 মাঃ মা দ আলম আলহাজ আফছার উি ন িতিমরকা িতিমরকা বসামিরক গেজট (1042), লাল ি বাতা 
(602020494)

২২৩ 01420001151 নারায়ণ চ  মািঝ তঃ ন মার মািঝ িতিমরকা িতিমরকা বসামিরক গেজট (1072), লাল ি বাতা 
(602020455)

২২৪ 01420001153 মাঃ সকা ার আলী ধা তঃ আব ল মিজদ মধা দপদিপয়া দপদিপয়া বসামিরক গেজট (1046), লাল ি বাতা 
(602020036)

২২৫ 01420001154 কা ন আলী হাওলাদার মাঃ করামত আলী কয়া কয়া বসামিরক গেজট (1087), লাল ি বাতা 
(602020149)

২২৬ 01420001155 ত ম ান আঃ ছালাম িচ ী 
( িলশ)

ত জয়নি ন িসকদার রকা রকা লাল ি বাতা (602020174)

২২৭ 01420001156 মাঃ তাজ উি ন হাং ত হাচান উি ন হাং িতিমরকা িতিমরকা বসামিরক গেজট (1050), লাল ি বাতা 
(602020128)

২২৮ 01420001157 আ ল খােলক আকন তঃ জ াত আলী আকন রকা দপদিপয়া বসামিরক গেজট (1066), লাল ি বাতা 
(602020382)

২২৯ 01420001158 মাঃ আঃ বােরক মা া তঃ মাবারক আলী মা া দপদিপয়া দপদিপয়া বসামিরক গেজট (1085), লাল ি বাতা 
(602020144)
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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

২৩০ 01420001160 মাঃ জ াত আলী ত চরাগ আলী হাওলাদার িবহ ল হয়বত র বসামিরক গেজট (841), লাল ি বাতা 
(0602020481)

২৩১ 01420001161 মাছেলম আলী খান আ ল আলী খান দপদিপয়া দপদিপয়া বসামিরক গেজট (768), লাল ি বাতা 
(602020257)

২৩২ 01420001162 মাঃ মাতাহার আলী হাওঃ তঃ মমতাজ উি ন হাওঃ লকাঠী পাওতা বসামিরক গেজট (823), লাল ি বাতা 
(0602020172)

২৩৩ 01420001163 মাতােলব হাং এেলম উি ন হাং দল য়ার দল য়ার বসামিরক গেজট (739), লাল ি বাতা 
(0602020011)

২৩৪ 01420001165 মাঃ ব লর রহমান মাঃ একরন উি ন ী দল য়ার দল য়ার বসামিরক গেজট (844), লাল ি বাতা 
(0602020159)

২৩৫ 01420001166 মাঃ লাল িময়া আকন ত আঃ গ র আকন দল য়ার দল য়ার বসামিরক গেজট (848), লাল ি বাতা 
(0602020041), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(47225)

২৩৬ 01420001168 তঃ মাঃ সিলম 
হাওলাদার

তঃ মিমন হাওলাদার িবহ ল হয়বত র বসামিরক গেজট (828), লাল ি বাতা 
(0602020250)

২৩৭ 01420001169 মাঃ হািব র রহমান 
( িলশ)

ত মািনক উি ন হাওঃ িবহ ল হয়বত র লাল ি বাতা (0602020169)

২৩৮ 01420001171 ত সােহদ আলী হাওলাদার ইয়া ব আলী লকাঠী পাওতা লাল ি বাতা (0602020431)

২৩৯ 01420001172 গৗরা  দাস জগব  দাস সরই দল য়ার বসামিরক গেজট (830), লাল ি বাতা 
(0602020253)

২৪০ 01420001173 আঃ জ ার হাওলাদার তঃ িসরাজ উি ন 
হাওলাদার

দল য়ার হািড়খালী বসামিরক গেজট (818), লাল ি বাতা 
(0602020004)
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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

২৪১ 01420001174 ত আঃ রা াক জামা র ত  আহ দ হয়ব র হয়ব র বসামিরক গেজট (850), লাল ি বাতা 
(0602020196)

২৪২ 01420001175 মাঃ ওমর আলী হাওলাদার ত মাঃ হােসন উি ন 
হাওলাদার

িবকপাশা নলছী বসামিরক গেজট (829), লাল ি বাতা 
(0602020252)

২৪৩ 01420001176 র ক আলী হাং চরাগ আলী হাং িবহ ল হয়বত র বসামিরক গেজট (738), লাল ি বাতা 
(0602020195)

২৪৪ 01420001189 এম,এম, মারেশদ তা কদার এম, ইসরাইল তা কদার রায়া র জা য়াহাট বসামিরক গেজট (1032), লাল ি বাতা 
(0602020378)

২৪৫ 01420001190 মাঃ মা ন িমঞা আব ছ ছ ার িমঞা মগড় আিমরাবাদ বসামিরক গেজট (1508), লাল ি বাতা 
(602020417)

২৪৬ 01420001192 মাঃ হােসন আলী চৗ রী িমেলান চৗ রী কা পাড়া ষাইটপািকয়া লাল ি বাতা (0602020259), বসামিরক গেজট 
(1026)

২৪৭ 01420001193 মাঃ শাহজাহান বখস ত কােদর আলী বখস কাঠাপাড়া ষাইটপািকয়া বসামিরক গেজট (1027), লাল ি বাতা 
(0602020260)

২৪৮ 01420001194 লতান দওয়ান 
( সনাবািহনী)

তঃ আঃ গিণ দওয়ান উঃ মগড় আিমরাবাদ বসামিরক গেজট (1021), লাল ি বাতা 
(602020116)

২৪৯ 01420001195 মাহাতাব উি ন মা া এ াজ উি ন রান বাজার নলিছ বসামিরক গেজট (714), লাল ি বাতা 
(0602020063)

২৫০ 01420001196 মাঃ করামত আলী আিজমি ন ফিকর কাঠীপাড়া ষাইটপািকয়া িবিজিব গেজট (5658)

২৫১ 01420001197 আব ল মা ান খিবর উ ীন হাওলাদার ক য়াকাঠী নলিছ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (16296)
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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

২৫২ 01420001198 মাহ র রহমান দওঃ 
( িলশ)

ত রাজা আলী দওয়ান মগড় আিমরাবাদ লাল ি বাতা (0602020114)

২৫৩ 01420001199 আলী আকবর খান গিন খান কাঠীপাড়া ষাইটপািকয়া বসামিরক গেজট (717), লাল ি বাতা 
(602020261)

২৫৪ 01420001200 মাঃ দেলায়ার হােসন 
(িবিডআর)

ত তাফােয়ল উি ন রায়া র জা য়ারহাট লাল ি বাতা (0602020339)

২৫৫ 01420001201 মাঃ মিতউর রহমান মীর আফসার উি ন হাওঃ রায়া র জা য়ারহাট িবিজিব গেজট (5602)

২৫৬ 01420001202 এ, ক, এম, আমজাদ 
সাইন

হাজী ওয়ােছল উি ন 
আহেমদ

মগড় আিমরাবাদ বসামিরক গেজট (1039), লাল ি বাতা 
(0602020436)

২৫৭ 01420001203 হা ন অর রিশদ জ র আলী কাঠীপাড়া ষাইটপািকয়া বসামিরক গেজট (1040), লাল ি বাতা 
(0602020065)

২৫৮ 01420001248 আঃ মিজদ জমাদার 
( সনাবািহনী)

তঃ ছেবদ আলী জমাদার গাহালকা িতিমরকা বসামিরক গেজট (1053), লাল ি বাতা 
(602020137)

২৫৯ 01420001255 এ. ক.এম শাহজাহান মাঃ ওয়ােজদ আলী 
হাওলাদার

ভরবপাশা তাপ বসামিরক গেজট (928), লাল ি বাতা 
(602010265)

২৬০ 01420001256 এ, ক,এম মািনক িময়া মািমন উি ণ হাওলাদার তাপ তাপ বসামিরক গেজট (916), লাল ি বাতা 
(602010178)

২৬১ 01420001259 জালাল আহে দ খান জাফফার খান ই রকাঠী তাপ সনাবািহনী গেজট (4657), লাল ি বাতা 
(602020336), বসামিরক গেজট (914)

২৬২ 01420001261 মাঃ লতান আহমদ ত ইসমাইল হাওলাদার ই রকাঠী তাপ লাল ি বাতা (602010632)
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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

২৬৩ 01420001315 মাঃ আঃ মিতন খান (র ন)  ইয়ািছন খান ই রকাঠী তাপ লাল ি বাতা (602010567), িলশ বািহনী গেজট 
(420)

২৬৪ 01420001320 মাঃ ল ইসলাম মর ম তােছন উি ন 
হাওলাদার

ল নকাঠী তাপ বসামিরক গেজট (1440), লাল ি বাতা 
(602010199)

২৬৫ 01420001321 মাঃ হাির র রহমান িসরাজ উি ন হাওলাদার প র তাপ সনাবািহনী গেজট (4647)

২৬৬ 01420001322 মাঃ হােচন আলী ধা 
( সনাবািহনী)

ত লাল ধা তাপ তাপ লাল ি বাতা (602010157)

২৬৭ 01420001327 জা র আলী ত নওয়াব আলী হাঃ তাপ তাপ বসামিরক গেজট (940), লাল ি বাতা 
(602010568)

২৬৮ 01420001328 কদম আলী ফিকর র ন ফিকর তাপ তাপ বসামিরক গেজট (921), লাল ি বাতা 
(602010191)

২৬৯ 01420001329 মাঃ হা ন- অর-রিশদ মাঃ সােহদ আলী খান ভরবপাশা তাপ বসামিরক গেজট (915), লাল ি বাতা 
(602020361)

২৭০ 01420001330 এেকএম বজ র রশীদ ত আছমত আলী ঢাপড় তাপ লাল ি বাতা (602010196), বসামিরক গেজট 
(923)

২৭১ 01420001331 মাঃ আলতাফ হােসন ত মাঃ আফসার উি র 
তাং

ল ণকাঠী তাপ লাল ি বাতা (602010308)

২৭২ 01420001333 ত আজাহার উি ন ত মা াজ উি ন হাং তাপ তাপ বসামিরক গেজট (936), লাল ি বাতা 
(602010315)

২৭৩ 01420001334 র হােসন গাজী প গাজী ডাপর তাপ সনাবািহনী গেজট (4681), লাল ি বাতা 
(602020513), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(47270)
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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

২৭৪ 01420001335 মাঃ মােলক সরদার মাঃ তােছন উি ন সরদার তাপ তাপ লাল ি বাতা (602010550), িবিজিব গেজট 
(2349)

২৭৫ 01420001337 মাঃ আব ল ওহাব মাকেছদ আলী হাওলাদার ডাপর তাপ লাল ি বাতা (602010279), বসামিরক গেজট 
(955)

২৭৬ 01420001338 মাঃ আ ল বাশার 
হাওলাদার

আচমত আলী হাওলাদার ডাপর তাপ বসামিরক গেজট (927), লাল ি বাতা 
(602010214)

২৭৭ 01420001339 মাঃ নািসর উ ীন 
হাওলাদার

মাহা দ আলী হাওলাদার ডাপর তাপ বসামিরক গেজট (941), লাল ি বাতা 
(602010280)

২৭৮ 01420001340 মাঃ আ ল আিজজ আ ল গিন হাওলাদার বড় মহার ষাইটপািকয়া বসামিরক গেজট (946), লাল ি বাতা 
(602020105)

২৭৯ 01420001341 মাঃ মা ার আলী 
হাওলাদার

মাঃ হােসন আলী 
হাওলাদার

বড় মহার ষাইটপািকয়া লাল ি বাতা (602020296), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (47235), বসামিরক গেজট (931)

২৮০ 01420001342 আঃ হািকম খান ফজেল আলী খান ফেয়জ ছা  মহর ষাইটপািকয়া বসামিরক গেজট (948), লাল ি বাতা 
(602020243)

২৮১ 01420001343 ইউ প আলী শরীফ মসেল শরীফ তাপ তাপ বসামিরক গেজট (954), লাল ি বাতা 
(602010273)

২৮২ 01420001344 মাঃ এেলম গাজী মাঃ প গাজী ডাপর তাপ বসামিরক গেজট (939), লাল ি বাতা 
(602010623)

২৮৩ 01420001345 মাঃ আনছার উি ন 
হাওলাদার

নজর আলী হাওলাদার ভরবপাশা তাপ বসামিরক গেজট (926), লাল ি বাতা 
(602010213)

২৮৪ 01420001347 মাঃ আঃ সাবহান গে  আলী বপারী বড় মহার ষাইটপািকয়া বসামিরক গেজট (1514), লাল ি বাতা 
(602020460)
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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

২৮৫ 01420001348 আঃ রিশদ তা কদার কদম আলী তা কদার ষাইটপািকয়া ষাইটপািকয়া বসামিরক গেজট (1515), লাল ি বাতা 
(602020412)

২৮৬ 01420001349 আঃ হক খান আেবদ আলী খান তাপ তাপ বসামিরক গেজট (925), লাল ি বাতা 
(602010198)

২৮৭ 01420001350 মাঃ খিল র রহমান আমজাদ আলী আহ দ শংকরপাশা নলিছটী লাল ি বাতা (602020073)

২৮৮ 01420001351 মাঃ আ ল জ ার তঃ মাঃ ছােহর উি ন 
আহেমদ

বচ ী নলিছটী বসামিরক গেজট (796), লাল ি বাতা 
(602020304)

২৮৯ 01420001352 ত ওয়ািলউল ইসলাম ত আমেজদ আলী উ মাবাদ তাপ বসামিরক গেজট (933), লাল ি বাতা 
(602010135)

২৯০ 01420001362 আঃ বােরক জমা ার ওয়ােহদ জামা ার মহার ষাইটপািকয়া বসামিরক গেজট (721), লাল ি বাতা 
(602020276)

২৯১ 01420001364 শিহ ল ইসলাম 
( সনাবািহনী)

মাঃ হািমদ আলী মহার ষাইটপািকয়া বসামিরক গেজট (945), লাল ি বাতা 
(602020107)

২৯২ 01420001365 মহসীন আলী আঃ আলী হাঃ ছা  মহর তাপ বসামিরক গেজট (956), লাল ি বাতা 
(602010327)

২৯৩ 01420001371 মাঃ মাজাে ল হক হােমদ আলী হাওলাদার  মহার ষাইটপািকয়া লাল ি বাতা (602020446)

২৯৪ 01420001372 মাঃ আব ল মা ান 
হাওলাদার

জাহার আলী হাওলাদার বড় মহার ষাইটপািকয়া লাল ি বাতা (602020110), বসামিরক গেজট 
(947)

২৯৫ 01420001375 মাঃ ইছাহাক আলী 
হাওলাদার

আেবদ আলী হাওলাদার  মহার ষাইটপািকয়া লাল ি বাতা (602020106), সনাবািহনী গেজট 
(4671)
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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

২৯৬ 01420001377 মাঃ িফেরাজ আহাে দ মশ ল উি ন ভরবপাশা তাপ বসামিরক গেজট (930), সনাবািহনী গেজট 
(4648), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (47231)

২৯৭ 01420001380 মাঃ আব র রউফ 
হাওলাদার

মাঃ হােতম আলী 
হওলাদার

তাপ তাপ লাল ি বাতা (602010262)

২৯৮ 01420001381 মাঃ জামাল চরাগ আলী বপারী ছা  মহর তাপ বসামিরক গেজট (957), লাল ি বাতা 
(602010343)

২৯৯ 01420001385 মাঃ মা ফা কামাল হােসম আিল িময়া তাপ তাপ লাল ি বাতা (602020325)

৩০০ 01420001386 অ ,এম,এ বােয়জীদ 
হাওলাদার (এম এ 
বােয়জীদ)

আচমত আলী হাওলাদার ডাপর তাপ বসামিরক গেজট (934), লাল ি বাতা 
(602010204)

৩০১ 01420001388 খ ন মিতউর রহমান ওয়ােজদ আলী খান রায়পাশা ষাইটপািকয়া বসামিরক গেজট (719), লাল ি বাতা 
(602020264)

৩০২ 01420001396 মাঃ আজাহার আলী ধা মাঃ ফেয়জ উি ন ধা ই রকাঠী তাপ লাল ি বাতা (602020564), বসামিরক গেজট 
(918)

৩০৩ 01420001397 জাফফর আলী হাঃ তঃ জেবদ আলী হাঃ মহার ষাইটপািকয়া বসামিরক গেজট (952), লাল ি বাতা 
(602020475)

৩০৪ 01420001398 ত হােসন আলী শরীফ ত কা  শরীফ তাপ তাপ বসামিরক গেজট (919), লাল ি বাতা 
(602010317)

৩০৫ 01420001399 ত মাহা দ আলী মি ক 
(ইিপআর)

ওয়ােজদ আলী মি ক ঈ রকাঠী তাপ লাল ি বাতা (602010120), বসামিরক গেজট 
(935)
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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

৩০৬ 01420001400 তঃ আ ল গিণ হাওলাদার তঃ ওয়ােজদ আলী 
হাওলাদার

বহরম র ষাইটপািকয়া বসামিরক গেজট (917), লাল ি বাতা 
(602020397)

৩০৭ 01420001401 আঃ খােলক হাঃ আদম আলী হাঃ তাপ তাপ বসামিরক গেজট (920), লাল ি বাতা 
(602010190)

৩০৮ 01420001402 ম ান শরীফ জয়নাল শরীফ তাপ তাপ বসামিরক গেজট (924), লাল ি বাতা 
(602010197)

৩০৯ 01420001403 ফজেল আলী খান হামদার খান তাপ তাপ িবিজিব গেজট (1307)

৩১০ 01420001404 মাঃ আঃ িফয়ান জাহার আলী হাওলাদার ভরবপাশা তাপ বসামিরক গেজট (922), লাল ি বাতা 
(602010193)

৩১১ 01420001405 মাঃ শাহ আলম হাওলাদার মাঃ আশরাফ আলী 
হাওলাদার

ছা  মহর তাপ সনাবািহনী গেজট (18697)

৩১২ 01420001406 ত মাঃ র ক আলী 
হাওলাদার

ত মাঃ আ াম আলী 
হাওলাদার

ষাইটপািকয়া ষাইটপািকয়া িবিজিব গেজট (985)

৩১৩ 01420001408 আঃ ছাবাহান মাঝী মা ার আলী মাঝী ল নকাঠী তাপ সনাবািহনী গেজট (1126)

৩১৪ 01420001409 মাঃ মৗেজআিল খান মাঃ আমেজদ আলী খান প: গাপাল র কাটাখালী লাল ি বাতা (602020464)

৩১৫ 01420001410 আঃ মাতােলব হাওলাদার কােসম আলী হাওলাদার মজ িন বাহ র র বসামিরক গেজট (875), লাল ি বাতা 
(602020230)

৩১৬ 01420001411 মাঃ মিজ র রহমান ইমান উি ন হাওলাদার পি ম গাপাল র কামেদব র বসামিরক গেজট (1402), লাল ি বাতা 
(602020190)
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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

৩১৭ 01420001412 তাফাে ল হােসন মােজদ আলী খান গাপাল র বাহ র র বসামিরক গেজট (741), লাল ি বাতা 
(602020019)

৩১৮ 01420001413 মিতউর রহমান ( , ন, ক) ত আজাহার আলী সরদার নল িনয়া নল িনয়া বসামিরক গেজট (868), লাল ি বাতা 
(602020081)

৩১৯ 01420001414 মাঃ রহমান বপারী তঃ ময়নি ন বপারী গাপাল র নল িনয়া বসামিরক গেজট (884), লাল ি বাতা 
(602020462)

৩২০ 01420001415 মাঃ নী  আক মাঃ রহমত আলী িবদ র িবদ র সনাবািহনী গেজট (18506)

৩২১ 01420001416 মার চ  ম মদার ত ধ  মার ম মদার গাপাল র বাহ র র লাল ি বাতা (602020018)

৩২২ 01420001417 আজাহার আলী বপারী লহাজ আলী বপারী গাপাল র নল িনয়া বসামিরক গেজট (743), লাল ি বাতা 
(602020177)

৩২৩ 01420001418 মাঃ আঃ আিজজ 
হাওলাদার

গে  আলী হাওলাদার গাপাল র নল িনয়া বসামিরক গেজট (880), লাল ি বাতা 
(602020393)

৩২৪ 01420001419 মর ম হা ন অর রিশদ মর ম আঃ কােদর ফিকর কাঠীপাড়া ষাইটপািকয়া বসামিরক গেজট (1449), লাল ি বাতা 
(602020411)

৩২৫ 01420001420 ফজ ল হক রিহম খান অ রাগ অ রাগ িবিজিব গেজট (4094)

৩২৬ 01420001421 মাঃ ইউ ফ আলী সােদক আলী দওয়ান মগড় আিমরাবাদ সনাবািহনী গেজট (4662), লাল ি বাতা 
(602020097)

৩২৭ 01420001422 মাঃ ইছহাক আলী 
হাওলাদার

মাঃ ছােদক আলী 
হাওলাদার

ব রায়া র জা য়াহাট লাল ি বাতা (602020546)
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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

৩২৮ 01420001427 মাঃ আব র রিশদ খান ত আহেমদ আলী খান মােলায়ার িস কাঠী িবিজিব গেজট (1817), লাল ি বাতা 
(602020556), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(47219)

৩২৯ 01420001430 সয়দ মাবােরক আলী সয়দ আঃ ম ান মগড় জা য়াহাট লাল ি বাতা (602020385)

৩৩০ 01420001432 ত আঃ মিজদ িব াস আিমন উি ন িব াস রায়া র জা য়াহাট লাল ি বাতা (602020271)

৩৩১ 01420001433 এম, এ হািলম িময়া আ ল হািমদ মগড় আিমরাবাদ লাল ি বাতা (602020354)

৩৩২ 01420001435 হলাল উি ন হাওলাদার জ াত আলী হাওলাদার পাওতা পাওতা লাল ি বাতা (602020561)

৩৩৩ 01420001436 সয়দ আঃ খােলক 
(িবিডআর)

ত সয়দ আঃ গ র মগড় আিমরাবাদ বসামিরক গেজট (1031), লাল ি বাতা 
(602020373)

৩৩৪ 01420001438 আ ব আলী ( সনাবািহনী) ওয়ােজদ আলী খাওিখর আিমরাবাদ লাল ি বাতা (602020184)

৩৩৫ 01420001448 মাঃ ফজ র রহমান 
হাওলাদার

ইমান উি ন হাওলাদার বড়গিব র নাচন মহল বসামিরক গেজট (980), লাল ি বাতা 
(602020314)

৩৩৬ 01420001450 আব ল মােলক একরাম আলী হাওলাদার ডবরা নাচনমহল বসামিরক গেজট (976), লাল ি বাতা 
(602020054)

৩৩৭ 01420001451 আঃ মিজদ মা া র ন মা া ডবরা নাচনমহল বসামিরক গেজট (972), লাল ি বাতা 
(602020009)

৩৩৮ 01420001452 মাঃ আ র রিশদ 
হাওলাদার

িসরাজউি ন হাওলাদার প: সওতা টেকর হাট বসামিরক গেজট (984), লাল ি বাতা 
(602020433)
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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

৩৩৯ 01420001453 মাঃ সদর উি ন আহেমদ মাঃ দিলল উি ন 
হাওলাদার

নাচন মহল টেকরহাট বসামিরক গেজট (981), লাল ি বাতা 
(602020072)

৩৪০ 01420001456 আঃ কােদর হাওলাদার মাঃ হােতম আলী 
হাওলাদার

 দ: ডবরা নাচনমহল বসামিরক গেজট (982), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (47252)

৩৪১ 01420001458 মাঃ নজ ল ইসলাম 
হাওলাদার

আ ল কােদর হাওলাদার  ডবরা নাচনমহল বসামিরক গেজট (710), লাল ি বাতা 
(602020052), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(47275)

৩৪২ 01420001459 মাঃ ইউ ফ আলী আকন মাঃ ওয়ােজদ আলী আকন খাগড়াখানা টেকরহাট সনাবািহনী গেজট (2310)

৩৪৩ 01420001464 আঃ মা ান মা া 
( সনাবািহনী)

ত মিফজ উি ন মা া ভবানী র ভবানী র বসামিরক গেজট (977), লাল ি বাতা 
(602020150)

৩৪৪ 01420001465 মাঃ মা ম িব া ত আ ল কােদর 
হাওলাদার

ডবরা নাচনমহল লাল ি বাতা (602020053), ি েযা ােদর 
ভারতীয় তািলকা (47224)

৩৪৫ 01420001467 ডাঃ মাঃ আ াব আলী খান ত আ ার আলী খান উ: ভবানী র নাচনমহল বসামিরক গেজট (979), লাল ি বাতা 
(602020240)

৩৪৬ 01420001471 মাঃ মাতােলব হাওলাদার ত হােশম হাওলাদার দ: ডবরা নাচনমহল বসামিরক গেজট (970), লাল ি বাতা 
(602020005)

৩৪৭ 01420001475 মাঃ সজি ন ত রহম আলী মা া উ: ডবরা টেকরহাট বসামিরক গেজট (971), লাল ি বাতা 
(602020007)

৩৪৮ 01420001478 আঃ লিতব মা া মাঃ নওয়াব মা া দ: ডবরা নাচনমহল বসামিরক গেজট (711), লাল ি বাতা 
(602020008), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(47242)
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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

৩৪৯ 01420001481 আ াব আলী হাওলাদার ত মা ার আলী 
হাওলাদার

সওতা টেকরহাট বসামিরক গেজট (974), লাল ি বাতা 
(602020013)

৩৫০ 01420001482 ডাঃ জিল র রহমান 
(আনসার)

ডাঃ আঃ ছামাদ গাজী নাচনমহল নাচনমহল বসামিরক গেজট (978), লাল ি বাতা 
(602020151)

৩৫১ 01420001488 শাহজাহান হাওলাদার কদম আলী হাওলাদার নল িনয়া ভরনবাড়ীয়া সনাবািহনী গেজট (19024)

৩৫২ 01420001489 আ ল খােলক হািকম আলী িবকপাশা নলিছ সনাবািহনী গেজট (4665), লাল ি বাতা 
(602020335)

৩৫৩ 01420001490 তঃ এনছান উ াহ হাং তঃ রাজন উ াহ সরমহল সরমহল বসামিরক গেজট (905), লাল ি বাতা 
(602020280)

৩৫৪ 01420001491 সয়দ আখতা ামান এ াম আলী মগড় মগড় বসামিরক গেজট (1033), লাল ি বাতা 
(602020391)

৩৫৫ 01420001492 আমজাদ হােসন আজাহার আলী দি ন মগড় আিমরাবাদ বসামিরক গেজট (725), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (47272), িবিজিব গেজট (5661)

৩৫৬ 01420001493 আঃ রব খান ফজেল আলী খান িবল আিমরাবাদ বসামিরক গেজট (722), লাল ি বাতা 
(602020277)

৩৫৭ 01420001495 লাল দ মেহ নাথ দ আিমরাবাদ আিমরাবাদ বসামিরক গেজট (1035), লাল ি বাতা 
(602020426)

৩৫৮ 01420001496 মাঃ এনা ল হক বে  আলী ঢালী লকাঠী পাওতা লাল ি বাতা (602020432)

৩৫৯ 01420001497 শহীদ ফকর উি ন 
হাওলাদার

মাঃ মাকেছদ আলী 
হাওলাদার

মগড় আিমরাবাদ লাল ি বাতা (602020492)
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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

৩৬০ 01420001499 মাঃ আঃ বােরক হাওলাদার মাঃ মিফজ উি ন 
হাওলাদার

লহরী অভয়নীল বসামিরক গেজট (1001), লাল ি বাতা 
(602020209)

৩৬১ 01420001500 মাঃ হা ন-অর-রশীদ 
হাওলাদার

মাজাহার উি ন হাওলাদার মােলায়ার িস কা বসামিরক গেজট (1378), লাল ি বাতা 
(602020069)

৩৬২ 01420001504 মাঃ মা ািফ র রহমান আঃ ওয়ােহদ খান দওপাশা চৗ িড়য়া বসামিরক গেজট (755), লাল ি বাতা 
(602020043)

৩৬৩ 01420001508 সয়দ নকীব হােসন কাজী সয়দ মাসাররফ হােসন 
কাজী

গচরা চৗ িড়য়া বসামিরক গেজট (1005), লাল ি বাতা 
(602020322)

৩৬৪ 01420001509 তয়ব আলী হাওলাদার হািকম আলী হাওলাদার চৗ ড়ীয়া বায়ািলয়া বসামিরক গেজট (989), লাল ি বাতা 
(602020124)

৩৬৫ 01420001511 মাঃ ইসমাইল হাসাইন আ ল কালাম মািঝ  মােরায়ার িস কাঠী বসামিরক গেজট (756), লাল ি বাতা 
(602020045)

৩৬৬ 01420001512 মাঃ মিজবর রহমান মাঝী মাঃ রিফক মাঝী  মােরায়ার চৗ িড়য়া বসামিরক গেজট (1509), লাল ি বাতা 
(602020207)

৩৬৭ 01420001513 মাঃ জালাল হােসন (বীর 
িব ম)

আজাহার উি ন হাওলাদার িস কাঠী িস কাঠী সনাবািহনী গেজট (4641)

৩৬৮ 01420001514 কাজী আেনায়ার হােসন জা ফর হােসন কাজী গচরা চৗ িড়য়া বসামিরক গেজট (1012), লাল ি বাতা 
(602020553)

৩৬৯ 01420001515 মাঃ কা ন আলী সরদার মাঃ তারাবালী তওলা িস কাঠী বসামিরক গেজট (693), লাল ি বাতা 
(602020042)

৩৭০ 01420001516 মাঃ মাহ ব খান আঃ ওয়ােহদ খান দওপাশা চৗ িড়য়া লাল ি বাতা (602020048)
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বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

৩৭১ 01420001517 মাঃ আব র রা াক 
হাওলাদার

আব ল হািমদ হাওলাদার মাধবপাশা িস কাঠী বসামিরক গেজট (757), লাল ি বাতা 
(602020044)

৩৭২ 01420001518 মাঃ ওয়ােজদ আলী 
হাওলাদার

রেফজ উি ন হাওলাদার দওপাশা চৗ িড়য়া বসামিরক গেজট (1003), লাল ি বাতা 
(602020211)

৩৭৩ 01420001519 মাঃ আজাহার মা া আঃ হািমদ মা া ভাটীয়া িস কাঠী বসামিরক গেজট (1002), লাল ি বাতা 
(602020210)

৩৭৪ 01420001520 আঃ মােলক খান লাব আঃ হােমদ খান িখরাকাঠী িস কাঠী বসামিরক গেজট (1538), লাল ি বাতা 
(602020127)

৩৭৫ 01420001521 মাঃ কা ন আলী সরদার মাঃ আফছার আলী সরদার তওলা িস কাঠী লাল ি বাতা (602020126), সনাবািহনী গেজট 
(4659)

৩৭৬ 01420001523 আ ল খােলক হাওলাদার ইমা ্ ীন হাওলাদার গচরা চৗ িড়য়া বসামিরক গেজট (1010), লাল ি বাতা 
(602020478)

৩৭৭ 01420001525 মাঃ মিতউর রহমান 
হাওলাদার

মাঃ গয় ি ন হাওলাদার িস কাঠী িস কাঠী বসামিরক গেজট (999), লাল ি বাতা 
(602020205)

৩৭৮ 01420001527 মাঃ মাজাহার উি ন 
হাওলাদার (ইিপআর)

ত ইমান উঃ হাওলাদার মােলায়ার িস কাঠী লাল ি বাতা (602020132), বসামিরক গেজট 
(1418)

৩৭৯ 01420001528 আঃ কােদর মা া 
( সনাবািহনী)

তঃ হাম  মা া ভাটীয়া িস কাঠী বসামিরক গেজট (990), লাল ি বাতা 
(602020131)

৩৮০ 01420001529 মাঃ দেলায়ার হােসন 
িসকদার

মৗঃ আতাহার আলী 
িসকদার

চ কা া চৗ ড়ীয়া ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (47229), বসামিরক 
গেজট (1013)

৩৮১ 01420001531 মাঃ আলী আক র 
জামাদার

তঃ আ ল কােসম 
জামাদার

ভাটীয়া িস কাঠী বসামিরক গেজট (985), লাল ি বাতা 
(602020049)
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বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

৩৮২ 01420001533 মাঃ মাসেলম আলী 
(আনসার)

তঃ মাতাহার উি ন 
তা কদার

মােরায়ার িস কাঠী বসামিরক গেজট (991), লাল ি বাতা 
(602020139)

৩৮৩ 01420001534 মাঃ আলী আহা দ হাং তঃ ওয়াহাব হাং অভয়নীল অভয়নীল বসামিরক গেজট (987), লাল ি বাতা 
(602020058)

৩৮৪ 01420001536 হিবঃ আ ল কােদর খান তঃ আকরাম আলী খান মােরায়ার িস কাঠী বসামিরক গেজট (1006), লাল ি বাতা 
(602020334)

৩৮৫ 01420001537 তঃ কা ন আলী আকন তঃ আজাহার আলী আকন অভয়নীল অভয়নীল বসামিরক গেজট (898), লাল ি বাতা 
(602020281)

৩৮৬ 01420001538 আঃ খােলক ধা (আনসার) ত দিলল উি ন ধা চৗ ড়ীয়া চৗ ড়ীয়া লাল ি বাতা (602020125)

৩৮৭ 01420001539 আঃ খােলক হাওলাদার তঃ করম আলী হাওলাদার রাজনগর চৗ ড়ীয়া বসামিরক গেজট (1000), লাল ি বাতা 
(602020206)

৩৮৮ 01420001540 মােলক সরদার আছমত সরদার িস কাঠী িস কাঠী বসামিরক গেজট (759), লাল ি বাতা 
(602020138)

৩৮৯ 01420001541 মর ম আিমর হামজা হাং মর ম গয়জি ন হাং িস কাঠী িস কাঠী বসামিরক গেজট (760), লাল ি বাতা 
(602020141)

৩৯০ 01420001542 আঃ মােলক খান আঃ ওহাব খান িস কাঠী িস কাঠী বসামিরক গেজট (761), লাল ি বাতা 
(602020208)

৩৯১ 01420001543 আঃ রা াক হাওলাদার ইমানি ন হাওলাদার গচরা চৗ ড়ীয়া বসামিরক গেজট (995), লাল ি বাতা 
(602020199)

৩৯২ 01420001550 আব ল কােদর িসরাজউি ন তা কদার সরই দল য়ার িবিজিব গেজট (2312), লাল ি বাতা 
(602020542)

বিরশাল/ ঝালকা  / নলিছ াঃ 36 / 55
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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

৩৯৩ 01420001551 মাঃ আঃ জিলল তা কদার আতাহার উি ন তা কদার না লী হাড়ীখালী িবিজিব গেজট (7411)

৩৯৪ 01420001552 মাঃ খিল র রহমান তঃ মিমন উ ীন 
হাওলাদার

িবহ ল হয়বৎ র বসামিরক গেজট (825), লাল ি বাতা 
(602020215)

৩৯৫ 01420001559 আঃ রব খান হাজী আঃ গিন িলশ ষাইটপািকয়া ষাইটপািকয়া বসামিরক গেজট (953), লাল ি বাতা 
(602020118)

৩৯৬ 01420001560 আব ল কােদর মা া আতামি ন মা া বারইকরন দল য়ার লাল ি বাতা (602020288)

৩৯৭ 01420001561 মাঃ খারেশদ আলম 
( সনাবািহনী)

ত আে ল আলী ফয়রা অভয়নীল লাল ি বাতা (602020163)

৩৯৮ 01420001562 মাঃ মেছর উি ন 
হাওলাদার

আফছার উ ীন হাওলাদার মানপাশা মানপাশা বসামিরক গেজট (906), লাল ি বাতা 
(602020400)

৩৯৯ 01420001563 আ ল মা ান মাঃ ইসমাইল হাওলাদার ডহরা িস কাঠী বসামিরক গেজট (894), লাল ি বাতা 
(602020123)

৪০০ 01420001564 আলমগীর হােসন আঃ রহমান দপদিপয়া দপদিপয়া সনাবািহনী গেজট (14163)

৪০১ 01420001565 মাঃ সকা ার আলী আ ল হােসন কাঠীপাড়া ষাইটপািকয়া বসামিরক গেজট (1022), লাল ি বাতা 
(602020268)

৪০২ 01420001635 পাথ সারথী দাস বেদ  দাস নলিছ শন রাড বসামিরক গেজট (700), লাল ি বাতা 
(602020302)

৪০৩ 01420001636 মর ম মাঃ মাসেলম 
আলী হাওলাদার

মর ম তিমজ উি ন 
হাওলাদার

রায়া র জা য়াহাট বসামিরক গেজট (1473), লাল ি বাতা 
(602020343)
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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

৪০৪ 01420001639 মাঃ হমােয়ত উ ীন মাঃ দিলল উ ীন সরদার জাবাদ আিমরাবাদ লাল ি বাতা (602020557)

৪০৫ 01420001701 মাহা াত আলী রজব আলী হাওলাদার িবহ ল হয়বৎ র িবিজিব গেজট (7418)

৪০৬ 01420001703 মাখেল র রহমান ত ইমান উি ন হাং দল য়ার দল য়ার বসামিরক গেজট (834), লাল ি বাতা 
(602020283)

৪০৭ 01420001704 মাঃ িগয়াস উি ন িসকদার আঃ মিজদ িসকদার রাজাবাড়ীয়ারাজাবাড়ী
য়া

রাজাবাড়ীয়া বসামিরক গেজট (851), লাল ি বাতা 
(602020142)

৪০৮ 01420001708 জালাল উি ন আহেমদ ত আজাহার উি ন িমরহার নলিছ বসামিরক গেজট (1028), লাল ি বাতা 
(602020275)

৪০৯ 01420001709 শাহজাহান খান মাবাখার আলী খান মােলায়ার িস কা িবিজিব গেজট (8724)

৪১০ 01420001710 আঃ লিতফ ই াজ উি ন হাওলাদার খাসমহল নলিছ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (47269), িবিজিব 
গেজট (3265)

৪১১ 01420001733 আ র রহমান মাঃ ফজেল আলী না লী নলিছ িবিজিব গেজট (730), বসামিরক গেজট (808)

৪১২ 01420001740 আ স সাবহান মা া ত মেছর মা া িতিমরকা িতিমরকা িবিজিব গেজট (2990)

৪১৩ 01420001741 মাঃ শাহ আলম িশকদার 
( সনাবািহনী)

মাঃ খাশদ আলী িশকদার দপদিপয়া দপদিপয়া লাল ি বাতা (602020100)

৪১৪ 01420001749 মাঃ আব ল হািকম মা া মাঃ মাসেলম আলী মা া যপাশা িস কা বসামিরক গেজট (1443), বসামিরক গেজট (696)
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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 01420001751 কাজী আদম আলী কাজী আকরাম আলী িবকপাশা নলিছটী িবিজিব গেজট (2793)

৪১৬ 01420001752 মাঃ আ ল মােলক মািঝ মর ম মেছর উি ন মািঝ রায়া র জা য়াহাট সনাবািহনী গেজট (2536)

৪১৭ 01420001753 মাঃ আব ল হািমদ খান ত  খান মািল র নলিছ িবিজিব গেজট (2102), লাল ি বাতা 
(602020370)

৪১৮ 01420001755 মাশােরফ হােসন এ াজউি ন ষাইটপািকয়া ষাইটপািকয়া বসামিরক গেজট (720), লাল ি বাতা 
(602020267)

৪১৯ 01420001756 মাঃ সাই র রহমান মাকেসদ আলী কাফরকা হয়বৎ র লাল ি বাতা (602020317)

৪২০ 01420001757 এম, এ, স ল র আ ল গিন ল র বহরম র ষাইটপািকয়া বসামিরক গেজট (943), লাল ি বাতা 
(602020067)

৪২১ 01420001758 আব ল হািলম আব ল আিজজ হাওলাদার মােলায়ার িস কা িবিজিব গেজট (5660)

৪২২ 01420001759 মাতাহার উ ীন খান ত আঃ গিন খান ষাইটপািকয়া ষাইটপািকয়া লাল ি বাতা (602020222)

৪২৩ 01420001760 তপন মার ব শাি র ন ব গাপাল র বাহা র র বসামিরক গেজট (882), লাল ি বাতা 
(602020457)

৪২৪ 01420001761 আঃ রিফক হাওলাদার আতাহার আলী হাওলাদার দল য়ার দল য়ার ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (47226), বসামিরক 
গেজট (846)

৪২৫ 01420001762 আঃ ওয়া দ খান ( , ন, ক) তঃ আঃ ওহাব খান নল িনয়া নল িনয়া বসামিরক গেজট (867), লাল ি বাতা 
(602020080)
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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 01420001763 মাঃ মা ার হােসন ত আফতাব উি ন হাং ছাটে মহার তাপ বসামিরক গেজট (938), লাল ি বাতা 
(602010276)

৪২৭ 01420001764 মাঃ আ স সা ার ত আবছার উি ন 
হাওলাদার

লনা টেকরহাট বসামিরক গেজট (975), লাল ি বাতা 
(602020051)

৪২৮ 01420001765 মাঃ ছারাব হােসন ত মাঃ ইমান উি ন হাঃ গাচরা চৗ ড়ীয়া লাল ি বাতা (602020477)

৪২৯ 01420001776 মাঃ ল আিমন মাঃ ই াহীম হাওলাদার যপাশা নলিছ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (47259), লাল 
ি বাতা (602020076), বসামিরক গেজট 

(703), িবিজিব গেজট (7413)

৪৩০ 01420001777 সয়দ ইবাদাত হােসন 
কাজী

তঃ সঃ দেলায়ার হাঃ 
কাজী

গাচরা চৗ ড়ীয়া বসামিরক গেজট (997), লাল ি বাতা 
(602020202)

৪৩১ 01420001778 আহ দ আলী খান তঃ নওয়াব আলী খান সওতা টেকরহাট বসামিরক গেজট (960), লাল ি বাতা 
(602020074)

৪৩২ 01420001781 মাঃ শাহজাহান িব াস ফজেল কিরম িব াস রায়া র জা য়াহাট সনাবািহনী গেজট (1151), লাল ি বাতা 
(602020166)

৪৩৩ 01420001782 ত আ ল রিশদ হাওলাদার ত মিমন উি ন হাওলাদার উ: মগড় আিমরাবাদ বসামিরক গেজট (1034), লাল ি বাতা 
(602020424)

৪৩৪ 01420001783 মাঃ মক ল হােসন জানাব আলী নল িনয়া নল িনয়া বসামিরক গেজট (885), লাল ি বাতা 
(602020463)

৪৩৫ 01420001785 মাঃ িগয়াস উি ন খান রহমান আলী খান কা পাড়া ষাইটপািকয়া বসামিরক গেজট (713), লাল ি বাতা 
(602020064)

৪৩৬ 01420001786 মাঃ আ ল কালাম আজাদ আঃ ম ান দরজী িবল আিমরাবাদ িবিজিব গেজট (6274)
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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 01420001787 মাঃ ই ীস আলী হাওলাদার মাঃ আব র রিশদ 
হাওলাদার

সরমহল সরমহল সনাবািহনী গেজট (1297)

৪৩৮ 01420001789 মাঃ মাশারফ হােসন ত র গ আলী হাওলাদার লনা টেকরহাট বসামিরক গেজট (973), লাল ি বাতা 
(602020012)

৪৩৯ 01420001790 ত েবঃ আঃ হক ত মৗঃ লহাজ উি ন লকা পাওতা লাল ি বাতা (602020449)

৪৪০ 01420001791 আঃ আিজজ খ ন ত আিমর আলী খান কা পাড়া ষাইটপািকয়া ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (47205), িবিজিব 
গেজট (7355)

৪৪১ 01420001792 মাঃ মাতাহার আলী মাঃ নািদর হােসন িবল আিমরাবাদ িবিজিব গেজট (4661), লাল ি বাতা 
(602020529)

৪৪২ 01420001793 মাঃ আ ল মা ান কদম আলী তা কদার ষাইটপািকয়া ষাইটপািকয়া লাল ি বাতা (602020547), িবিজিব গেজট 
(4543)

৪৪৩ 01420001794 ত আব ল মােলক িময়া ত ম াজ উি ন আহা দ তাপ তাপ বসামিরক গেজট (937), লাল ি বাতা 
(602010521)

৪৪৪ 01420001795 মাঃ শাহ আলম 
( সনাবািহনী)

আজাহার আলী ভরনবাড়ীয়া ভরনবাড়ীয়া বসামিরক গেজট (963), লাল ি বাতা 
(602020185)

৪৪৫ 01420001799 ত সেক ার আলী মজ ল উি ন বহরম র ষাইটপািকয়া বসামিরক গেজট (712), লাল ি বাতা 
(602020062)

৪৪৬ 01420001800 মাঃ আ ল মাতােলব মিমন উ ীন শরীফ পি ম কামেদব র নাচনমহল বসামিরক গেজট (865), লাল ি বাতা 
(602020006)

৪৪৭ 01420001801 মাঃ আঃ ওয়ােহদ শরীফ 
( সনাবািহনী)

ত আেফজ উি ন শরীফ কামেদব র নাচনমহল লাল ি বাতা (602020091), সনাবািহনী গেজট 
(1081)
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৪৪৮ 01420001804 েকৗশলী মাঃ মাহ ল 
আলম খান

মাঃ সােদক আলী খান কা পাড়া ষাইটপািকয়া বসামিরক গেজট (1029), লাল ি বাতা 
(602020319)

৪৪৯ 01420001805 আব ল বােসত ল র ত আঃ মিজদ ল র বহরম র ষাইটপািকয়া লাল ি বাতা (602020274)

৪৫০ 01420001810 মাঃ তয় র রহমান মাঃ এেন ি ন হাওলাদার দল য়ার দল য়ার লাল ি বাতা (602020254), বসামিরক গেজট 
(845)

৪৫১ 01420001829 ম আলী ত-মহতাব উি ন মািল র নলিছ িবিজিব গেজট (7412), লাল ি বাতা 
(602020532)

৪৫২ 01420001830 মাঃ ইসহাক গাজী জবান গাজী শং ল মানপাশা সনাবািহনী গেজট (15976)

৪৫৩ 01420001831 হিরপদ রায় ত উেমশ চ  রায় শন রাড নলিছ লাল ি বাতা (602020445)

৪৫৪ 01420001832 মাহা দ আলী তা কদার আ ল হািকম তা কদার খাজাখালী নলিছ িবিজিব গেজট (8044)

৪৫৫ 01420001834 হাঃ মাঃ আ াব আলী 
হাওঃ ( সনাবািহনী)

ত মাঃ হােমদ আলী 
হাওঃ

িবল আিমরাবাদ লাল ি বাতা (602020514)

৪৫৬ 01420001835 আ ল হা ান হাওলাদার আেশদ আলী হাওলাদার কা পাড়া ষাইটপািকয়া বসামিরক গেজট (1038), লাল ি বাতা 
(602020544)

৪৫৭ 01420001836 ত ওয়ােজদ আলী 
হাওলাদার

ত সানামি ন হাওলাদার দ: মগড় আিমরাবাদ িবিজিব গেজট (3974), লাল ি বাতা 
(602020524)

৪৫৮ 01420001837 আেবদ আলী হাওলাদার ত গালাম আলী 
হাওলাদার

কা পাড়া ষাইটপািকয়া িবিজিব গেজট (283)
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৪৫৯ 01420001857 অ◌া ল গিণ সাম ি ন হাওলাদার রাজগাশা িস কা িবিজিব গেজট (2544)

৪৬০ 01420001864 এছাহাক খিলফা আতাহার খিলফা পাওতা পাওতা লাল ি বাতা (602020157)

৪৬১ 01420001865 আব স সাবাহান মা া আফছার উ ীন মা া তৗকাঠ হয়বত র লাল ি বাতা (0602020214), বসামিরক গেজট 
(735)

৪৬২ 01420001866 মাঃ রিফ ল  ইসলাম আজাহা ল ইসলাম মা া তৗকাঠ হয়বত র বসামিরক গেজট (840), লাল ি বাতা 
(0602020480 )

৪৬৩ 01420001867 মাঃ ইমরান আলী খান মাঃ ফজেল আলী খান পাওতা পাওতা লাল ি বাতা (0602020533)

৪৬৪ 01420001868 মা ফা কামাল ম আ ল মিজদ হাওলাদার পাওতা পাওতা বসামিরক গেজট (833), লাল ি বাতা 
(0602020279)

৪৬৫ 01420001869 আব ল খােলক নশী আব ল ওহাব নশী হয়বত র হয়বত র লাল ি বাতা (0602020384 ), বসামিরক গেজট 
(836)

৪৬৬ 01420001870 মাঃ রজাউল ইসলাম আমজাদ আলী উ মাবাদ তাপ বসামিরক গেজট (959 ), লাল ি বাতা 
(0602010653 )

৪৬৭ 01420001871 মাঃ বজ র রহমান মেছর উি ন িসকদার ভাাে◌দউলা অ রাগ বসামিরক গেজট (815 ), লাল ি বাতা 
(602020297)

৪৬৮ 01420001872 মাঃ মিজবর রহমান মাতাহার উি ন িমনা  কপােলভরা হ য়া বসামিরক গেজট (966 ), লাল ি বাতা 
(602020292)

৪৬৯ 01420001874 আ র রউফ আ ল আিজজ ষাইটপাি◌কয়া ষাইটপাি◌কয়া সনাবািহনী গেজট (920), লাল ি বাতা 
(602020508 )
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৪৭০ 01420001875 মাঃ মাজাফফর আলী ধা 
(বীর উ ম)

ফয় ীন ধা ইরকাঠ তাপ বসামিরক গেজট (942), লাল ি বাতা 
(602010144)

৪৭১ 01420001876 আব ল বারী মি ক আঃ হািমদ মি ক ইরকাঠ তাপ বসামিরক গেজট (1444 ), লাল ি বাতা 
(602020541 )

৪৭২ 01420001877 আদম আলী হাঃ জনাব আলী হাং মহর ষাইটপাি◌কয়া বসামিরক গেজট (949 ), লাল ি বাতা 
(602020262 )

৪৭৩ 01420001879 মাঃ আনসার খান মাঃ তারাব আলী খান চৗ ড়ীয়া চৗ ড়ীয়া বসামিরক গেজট (1011), লাল ি বাতা 
(602020479 )

৪৭৪ 01420001880 মাঃ লতান আহেমদ মাঃ নওয়াব আরী িস কা িস কা বসামিরক গেজট (1007 ), লাল ি বাতা 
(602020413 )

৪৭৫ 01420001901 ল হাওলাদার মাঃ আহা দ আলী 
হাওলাদার

িতিমরকা িতিমরকা বসামিরক গেজট (1080), লাল ি বাতা 
(602020545)

৪৭৬ 01420001904 মাঃ লতান আহেমদ মাঃ কােসম আলী মি ক খাওিখর আিমরাবাদ সনাবািহনী গেজট (14874)

৪৭৭ 01420001905 মাঃ তয়ব আলী খান তঃ আঃ গ র খান অভয়নীল অভয়নীল বসামিরক গেজট (986), লাল ি বাতা 
(602020057)

৪৭৮ 01420001907 মাঃ আকবর আলী আঃ মিজদ হাওলাদার ভরবপাশা ভরবপাশা সনাবািহনী গেজট (14785)

৪৭৯ 01420002031 মাঃ দেলায়ার হােসন এ, ক, এম সাই ল 
ইসলাম

নল িনয়া নল িনয়া লাল ি বাতা (602020083)

৪৮০ 01420002032 িগয়াস উি ন আহেমদ ত ইনতাজ উি ন আহেমদ রায়া র জা য়াহাট িবিজিব গেজট (1725)
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৪৮১ 01420002045 মাঃ ল মাহা দ িময়া মৗঃ জনাব আলী হাওলাদার খাওখীর আিমরাবাদ বসামিরক গেজট (1030), লাল ি বাতা 
(602020324)

৪৮২ 01420002046 মাঃ ইসমাইল হােসন খান মাঃ আরিপন খান আিজম র অভয়নীল সনাবািহনী গেজট (4643)

৪৮৩ 01420002052 শাম ি ন আহেমদ ত কােসম আলী নাি কা নলিছ িবিজিব গেজট (5647), লাল ি বাতা 
(602020374)

৪৮৪ 01420002057 মাঃ ম ফা কামাল আফসার উি ন হাওলাদার ল ণকা তাপ সনাবািহনী গেজট (1273)

৪৮৫ 01420002060 এ আিজজ  হাওলাদার আ ল আলী হাওঃ তাপ তাপ িবিজিব গেজট (6398)

৪৮৬ 01420002063 মাঃ আলী আকবর 
জামা ার

ত এ াজ উি ন জামা ার িবরাট অভয়নীল বসামিরক গেজট (996), লাল ি বাতা 
(602020200)

৪৮৭ 01420002064 মাঃ িমজা র রহমান মা া তঃ আতামি ন মা া বারইকরন দল য়ার বসামিরক গেজট (827), লাল ি বাতা 
(602020242)

৪৮৮ 01420002065 ইয়া ব আলী আ ল খান রায়া র জাবাদ িবিজিব গেজট (1265)

৪৮৯ 01420002075 হািবলদার শাম ল হক ত মাসেলম উি ন 
হাওলাদার

িবল আিমরাবাদ লাল ি বাতা (602020077)

৪৯০ 01420002076 মাঃ আলী হােসন খান কােসম আলী খান খাওখীর আিমরাবাদ িবিজিব গেজট (7334), লাল ি বাতা 
(602020357)

৪৯১ 01420002090 মাঃ মিজবর রহমান ত মাঃ রিহ ি ন 
হাওলাদার

মগড় আিমরাবাদ িবিজিব গেজট (234), লাল ি বাতা 
(602020333)
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৪৯২ 01420002093 আব ল খােলক হাওলাদার আয়জি ন হাওলাদার সরমহল সরমহল লাল ি বাতা (602020122)

৪৯৩ 01420002094 সজি ন হাওলাদার 
( সনাবািহনী)

ত লহাজ উি ন 
হাওলাদার

মাধবপাশা িস কা লাল ি বাতা (602020140)

৪৯৪ 01420002095 মাঃ শাহজাহান ধা ত মাঃ মাবারক আলী 
ধা

পাওতা পাওতা বসামিরক গেজট (839), লাল ি বাতা 
(602020448)

৪৯৫ 01420002096 আ ল মাতাে ব িব াস মর ম আ ল ও ত িব াস চরকয়া কয়া সনাবািহনী গেজট (1995), বসামিরক গেজট 
(1067), লাল ি বাতা (602020092)

৪৯৬ 01420002097 সাবহান হাওলাদার ইয়ািছন হাওলাদার দপদিপয়া দপদিপয়া বসামিরক গেজট (763), লাল ি বাতা 
(602020237)

৪৯৭ 01420002098 মাঃ ম আলী হাওলাদার মাঃ সইজউ ীন হাওলাদার মািল র নলিছ বসামিরক গেজট (1385), লাল ি বাতা 
(602020470)

৪৯৮ 01420002099 র মাহা দ তা কদার িসরাজ উি ন তা কদার সরই দল য়ার সনাবািহনী গেজট (4677), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (47258)

৪৯৯ 01420002100 মিজ ল হক হােসন আলী হাওলাদার মি ক র নলিছ সনাবািহনী গেজট (763)

৫০০ 01420002101 আমাজাদ আলী ত ফেয়জ আলী হাং মািল র নলিছ িবিজিব গেজট (2139), লাল ি বাতা 
(602020340)

৫০১ 01420002113 আব র রব িলহাজ উি ন হাওলাদার রায়া র জা য়াহাট িবিজিব গেজট (6357)

৫০২ 01420002114 মিহউি ন খান ত ওয়ােহদ আলী খান দওপাশা চৗ িড়য়া বসামিরক গেজট (758), লাল ি বাতা 
(602020047)
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৫০৩ 01420002116 মাঃ আহসান হািবব মাঃ ইউ ফ আলী আকন ক য়াকাঠী নলিছ বসামিরক গেজট (718), লাল ি বাতা 
(602020263)

৫০৪ 01420002118 ত আেনায়া ল কিবর ত আঃ রা াক িসকদার িতিমরকা িতিমরকা লাল ি বাতা (602020419)

৫০৫ 01420002125 শহীদ মাহা দ আলী 
হাওলাদার ( িলশ)

ত কােসম আলী হাওলাদার ছাটে মহার তাপ লাল ি বাতা (602010140)

৫০৬ 01420002129 ত হােসন উি ন মািঝ ত হােমজ উি ন মািঝ িবহ ল হয়বৎ র বসামিরক গেজট (824), লাল ি বাতা 
(602020175)

৫০৭ 01420002131 মাঃ গালাম ফা ক ধা মাঃ দিলল উি ন ধা কয়া কয়া বসামিরক গেজট (1093), লাল ি বাতা 
(602020071)

৫০৮ 01420002149 আব ল কােদর ত আমজাদ আলী মি ক আখরপাড়া পাওতা িবিজিব গেজট (5638), লাল ি বাতা 
(602020160)

৫০৯ 01420002150 লতান আহে দ হাং জ াত আলী হাং িবহ ল হয়বৎ র বসামিরক গেজট (736), লাল ি বাতা 
(602020251)

৫১০ 01420002152 মিজবর রহমান তােহর উি ন নাি কা নলিছ বসামিরক গেজট (747), লাল ি বাতা 
(602020120)

৫১১ 01420002153 মাঃ ইসমাইল হাওলাদার মাঃ আলী হাওলাদার দল য়ার দল য়ার ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (47273), লাল 
ি বাতা (602020158), বসামিরক গেজট (731)

৫১২ 01420002154 আ াম আলী িময়া ছােদম িময়া িতিমরকা িতিমরকা বসামিরক গেজট (1084), লাল ি বাতা 
(602020143)

৫১৩ 01420002180 মাঃ শাহজাহান িময়া (চা ) মাসেলম উি ন আক রকা ধািরয়া বসামিরক গেজট (1065), লাল ি বাতা 
(602020328)
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৫১৪ 01420002181 মাঃ নজ ল ইসলাম ত কা  িশকদার রায়া র জা য়াহাট বসামিরক গেজট (1025), লাল ি বাতা 
(602020244)

৫১৫ 01420002182 ত আঃ মিমন ত আঃ হািমদ িতিমরকা িতিমরকা বসামিরক গেজট (1094), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (47264)

৫১৬ 01420002183 এ. আিজজ মা া ই াজ মা া লনা টেকরহাট ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (47215), বসামিরক 
গেজট (1551)

৫১৭ 01420002184 ত মাঃ শােহদ আলী মাঃ আ  খান দপদিপয়া দপদিপয়া লাল ি বাতা (602020482)

৫১৮ 01420002187 মাঃ শাহজাহান নািজর আহেমদ খাজাখালী(ম ীক র
)

নলিছ িবিজিব গেজট (5640)

৫১৯ 01420002188 মা ফা কামাল আ ল ওহাব উ র রকা দপদিপয়া লাল ি বাতা (602020415)

৫২০ 01420002210 আব ল মা ান জমাদার এম এম  মাতােলব 
জমাদার

মােলায়ার (চ কা া) চৗ ড়ীয়া শহীদ িবিজিব গেজট (193), বসামিরক গেজট 
(992), লাল ি বাতা (602020152)

৫২১ 01420002211 আঃ হক তা কদার মনাজ উ ীন তা কদার সরই দল য়ার ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (47265), বসামিরক 
গেজট (729), লাল ি বাতা (602020010)

৫২২ 01420002221 ত আফতার আলী খ  
( সনাবািহনী)

ত এ াজ আলী খ িতিমরকা িতিমরকা লাল ি বাতা (602020180)

৫২৩ 01420002222 হািব র রহমান 
( সনাবািহনী)

করামত আলী িতিমরকা িতিমরকা লাল ি বাতা (602020146)

৫২৪ 01420002223 শহীদ আঃ মােলক আকন ত আজাহার আলী আকন আিজম র অভয়নীল লাল ি বাতা (602020060), বসামিরক গেজট 
(753)
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৫২৫ 01420002228 তাফাে ল হােসন 
(আনসার)

ত আ াম আলী আকন মরহার নলিছ লাল ি বাতা (602020112)

৫২৬ 01420002231 মাঃ আলমগীর হােসন আব স স ার জামা ার মােলায়ার িস কা বসামিরক গেজট (773), লাল ি বাতা 
(602020201)

৫২৭ 01420002232 িজ র রহমান বাদশা তঃ আব ল মিতন খান চৗ িড়য়া দওপাশা বসামিরক গেজট (988), লাল ি বাতা 
(602020078)

৫২৮ 01420002261 মাঃ তাতা িমনা ত সজি ন িমনা কপালেভরা হ য়া লাল ি বাতা (602020290), বসামিরক গেজট 
(965)

৫২৯ 01420000153 মাঃ নজ ল ইসলাম আঃ কােদর আকন িবদ র িবদ র বসামিরক গেজট (888), লাল ি বাতা 
(602020162)

৫৩০ 01420002267 ত সয়দ মাহ ব আলী ত সয়দ নছাব আলী রায়া র জা য়াহাট বসামিরক গেজট (1543), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (47243)

৫৩১ 01420000841 মর ম খায় ল আলম 
খােলক

ত আঃ মিজদ মি ক মি ক র নলিছ বসামিরক গেজট (1455)

৫৩২ 01420000880 মাছেলম উি ন খ ন ত আ ল হােসম খ ন কেলজ রাড নলিছ বসামিরক গেজট (1431)

৫৩৩ 01420000970 আব ল মাতােলব খান আহা দ আলী খান আমতলী কাটাখালী বসামিরক গেজট (1456)

৫৩৪ 01420000981 এ. ক. ল ইসলাম ত এরফান উি ন 
হাওলাদার

আমতলী কাটাখালী বসামিরক গেজট (1554)

৫৩৫ 01420000982 মাঃ মাজাে ল হক মা: আিমন উি ন কামেদব র বাহা র র বসামিরক গেজট (1553)
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৫৩৬ 01420000983 আব ল মিতন িসকদার সাম ি ন িসকদার রাজাবাড়ীয়া রাজাবাড়ীয়া বসামিরক গেজট (1556)

৫৩৭ 01420001045 আব ল মাতােলব খান মর ম আব ল মােলক খান নাং লী হািড়খালী বসামিরক গেজট (1499)

৫৩৮ 01420001082 মাঃ মাফাে ল হােসন জাহার আলী হাওলাদার িতিমরকা িতিমরকা বসামিরক গেজট (1394)

৫৩৯ 01420001318 মাঃ মহািসন আলী 
হাওলাদার

মাঃ সনাজউি ন 
হাওলাদার

তাপ তাপ বসামিরক গেজট (1393)

৫৪০ 01420001336 মাঃ আ ল হােসন খান ব  খান ছা  মহর তাপ বসামিরক গেজট (1432)

৫৪১ 01420001346 হা ন অর রশীদ হােসম আলী ফিকর ভরবপাশা তাপ বসামিরক গেজট (1352)

৫৪২ 01420001462 মাঃ সেক ার আলী খান কােসম আলী খান ড়ািলয়া নাচনমহল বসামিরক গেজট (1434)

৫৪৩ 01420001494 এম, এ রা াক মনাজ উি ন হাওলাদার আিমরাবাদ আিমরাবাদ বসামিরক গেজট (1453)

৫৪৪ 01420001506 মাঃ আিন র রহমান মাজা ফর উি ন জমা ার চ কা া িস কাঠী বসামিরক গেজট (1478)

৫৪৫ 01420001705 মাঃ আ র রিশদ িময়া আ ল মাতােলব িময়া মােলায়ার চৗ ড়ীয়া বসামিরক গেজট (1547)

৫৪৬ 01420001742 আব স ছাবাহান খিলফা ইমাম উি ন ভরতকা রকা বসামিরক গেজট (1548)
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৫৪৭ 01420001743 মাঃ লতান আহ দ খান হাছান আলী খান চাদ রা টেকরহাট বসামিরক গেজট (1549)

৫৪৮ 01420001744 মাঃ শহী ল ইসলাম আছমত আলী হাওলাদার খাগড়াখানা টেকরহাট বসামিরক গেজট (1550)

৫৪৯ 01420001745 মাঃ মা াফা িসকদার মাঃ ময়নি ন িসকদার রাজাবাড়ীয়া রাজাবাড়ীয়া বসামিরক গেজট (1555)

৫৫০ 01420001746 মাঃ জয়নাল আেবদীন ইনসাফ আলী তা কদার উ ামাবাদ তাপ বসামিরক গেজট (1557)

৫৫১ 01420001747 ত আঃ কােদর খান ত জ  খান ষাইটপািকয়া ষাইটপািকয়া বসামিরক গেজট (1544)

৫৫২ 01420001748 মাঃ আ ল জ ার ত মাঃ সয়জি ন 
হাওলাদার

দি ন ডবরা নাচনমহল বসামিরক গেজট (1552)

৫৫৩ 01420001784 জালাল আহেমদ সরদার নজর আলী সরদার দপদিপয়া দপদিপয়া বসামিরক গেজট (1433)

৫৫৪ 01420001873 মাঃ আব স সাবহান মর ম জাহার আলী 
হাওলাদার

ইসলামাবাদ হ য়া বসামিরক গেজট (1370)

৫৫৫ 01420001878 মাঃ ম আলী খান ত আমজাদ আলী খান িখরাকা িস কা বসামিরক গেজট (1380 )

৫৫৬ 01420002212 কিবর  উি ন আহেমদ  
(চা   িময়া)

 সাম ি ন  আহেমদ খাসমহল নলিছ বসামিরক গেজট (228)

৫৫৭ 01420001510 সয়দ আহসান হােসন 
কাজী

সয়দ আকবর হােসন 
কাজী

চৗ ড়ীয়া চৗ ড়ীয়া বসামিরক গেজট (1477)

৫৫৮ 01420001501 খা কার মহিসন আলম খ কার সািক র রহমান িস কা িস কা বসামিরক গেজট(1350)
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৫৫৯ 01420001498 খা কার মিজ র রহমান খা কার ছািক র রহমান িস কা িস কা বসামিরক গেজট(1359)

৫৬০ 01420001149 মাঃ ল ইসলাম 
হাওলাদার

মাঃ মা ার আলী িতিমরকা িতিমরকা বসামিরক গেজট(1349)

৫৬১ 01420001526 খ কার হািব র রহমান খ কার সািক র রহমান িস কাঠী িস কাঠী বসামিরক গেজট(1351)
৫৬২ 01420002126 মাঃ শাহজাহান তা কদার সাম উি ন তা কদার িতিমরকা িতিমরকা বসামিরক গেজট(1374)

৫৬৩ 01420002054 িসরা ল ইসলাম আঃ ওহাব মি ক মি ক র নলিছ বসামিরক গেজট (707)

৫৬৪ 01420001048 মাঃ শাহজাহান কিবর জীবন মি ক খা িরয়া নলিছ বসামিরক গেজট (708)

৫৬৫ 01420000988 মাঃ ইউ স আহেমদ মাঃ তােহর উি ন হাওলাদার ফয়রা অভয়নীল বসামিরক গেজট (750)

৫৬৬ 01420001101 আঃ হক িসকদার আিমর উি ন দপদিপয়া দপদিপয়া বসামিরক গেজট (767)

৫৬৭ 01420000823 আঃ রহমান শরীফ ত মৗঃ খবীর উি ন নাং লী হািড়খালী বসামিরক গেজট (776)

৫৬৮ 01420000617 আব ল মােলক সরদার আঃ গিন সরদার যপাশা নলিছ বসামিরক গেজট (805)

৫৬৯ 01420001042 মাঃ হায়দার আলী খান ওয়ােজদ আলী খান গৗিরপাশা অ রাগ বসামিরক গেজট (807)

৫৭০ 01420001049 মাঃ এমদাদ হােসন মাবারক আলী তা কদার খা িরয়া নলিছ বসামিরক গেজট (814)
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৫৭১ 01420001052 মাঃ িনজাম উ ীন হাওলাদার মনাজ উ ীন হাওলাদার মালী র নলিছ বসামিরক গেজট (817)

৫৭২ 01420000980 আঃ লিতফ মা া তােলব হােসন মা া কাটাখালী কাটাখালী বসামিরক গেজট (862)

৫৭৩ 01420000708 মাতাহার ফিকর মহ ত আলী ফিকর কামেদব র কামেদব র বসামিরক গেজট (863)

৫৭৪ 01420000976 মাঃ কা ন আলী হাওলাদার ছেদরউি ন হাওলাদার কামেদব র বাহা র র বসামিরক গেজট (864)

৫৭৫ 01420000700 মাঃ শাহজাহান হাওলাদার মাঃ ওয়ােজদ আলী 
হাওলাদার

িবদ র িবদ র বসামিরক গেজট (876)

৫৭৬ 01420000154 মাশােরফ হােসন আ ল হােসম হাওলাদার ব গাপাল র বাহা র র বসামিরক গেজট (889)

৫৭৭ 01420000196 মাঃ আশরাফ আলী বপারী হােসন আলী বপারী গাপাল র নল িনয়া বসামিরক গেজট (890)

৫৭৮ 01420000996 মাঃ মাজাে ল হক ওেফজ উ ীন হাওলাদার ফয়রা অভয়নীল বসামিরক গেজট (892)

৫৭৯ 01420000995 আব ল মা ান সরদার হােসম আলী সরদার সরমহল সরমহল বসামিরক গেজট (912)

৫৮০ 01420001004 মাঃ বলােয়ত হােসন তঃ আহা দ আলী হাং বনমাইল অভয়নীল বসামিরক গেজট (913)

৫৮১ 01420000962 আঃ খােলক হাং মাঃ আমজাদ আলী হাং ত লবাড়ীয়া হ য়া বসামিরক গেজট (968)

৫৮২ 01420000958 মাঃ খিল র রহমান মা াজ উ ীন মা া ত লবাড়ীয়া হ য়া বসামিরক গেজট (969)
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৫৮৩ 01420001469 ত খােলক মা া ত সজি ন মা া উ: ভবানী র ভবানী র বসামিরক গেজট (983)

৫৮৪ 01420001503 আখতার হােসন কাজী  আকবর হােসন কাজী গচরা চৗ  িড়য়া বসামিরক গেজট (998)

৫৮৫ 01420001544 মাসেলম আলী কাজী ত চবদার আিল কাজী তওলা িস কাঠী বসামিরক গেজট (1014)

৫৮৬ 01420001507 মাঃ লিফকার আলী মাঃ আজাহার উি ন 
জামা ার

 মােলায়ার (চ কা া) িস কাঠী বসামিরক গেজট (1015)

৫৮৭ 01420001788 এস এম তয়ব আলী ফয়জ ীন রাড়ী দপদিপয়া দপদিপয়া বসামিরক গেজট (1074)

৫৮৮ 01420001159 শাহ আলম ত জা উি ন িসকদার বীরনারায়ন রকা বসামিরক গেজট (1092)

৫৮৯ 01420001112 এ িব এম আলম খ কার 
( সিলম)

সকা ার আলী খ কার দপদিপয়া দপদিপয়া বসামিরক গেজট (1096)

৫৯০ 01420002048 ত আঃ হক িব াস মােলক িব াস দপদিপয়া দপদিপয়া বসামিরক গেজট (1097)

৫৯১ 01420000454 মাঃ মিতউর রহমান িশকদার আমীন উি ন িশকদার দপদিপয়া দপদিপয়া বসামিরক গেজট (1098)

৫৯২ 01420001858 আ ল বাসার খান আলী আজম খান দপদিপয়া দপদিপয়া বসামিরক গেজট (1099)

৫৯৩ 01420000415 মাঃ ই াইল ল র মাসেলম আলী ল র দপদিপয়া দপদিপয়া বসামিরক গেজট (1100)

৫৯৪ 01420000536 মাঃ আঃ ম ান খিলফা মৗঃ আঃ লিতফ খিলফা িতিমরকা িতিমরকা বসামিরক গেজট (1104)
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৫৯৫ 01420002059 মাঃ মাসেলম উি ন 
হাওলাদার

ত মাঃ আফাজ উি ন 
হাওলাদার

চরকয়া কয়ারহাট বসামিরক গেজট (1496)

৫৯৬ 01420000202 মাঃ ল ইসলাম মি ক আহ দ মি ক কাপড়কাঠী হয়বৎ র বসামিরক গেজট (1346)

৫৯৭ 01420002299 মাঃ মাফাে ল আলী খান আমেজদ আলী খান িবল আিমরাবাদ বসামিরক গেজট (1555)

৫৯৮ 01420002302 মাঃ আব স সা ার িময়া ত মিফজ উি ন 
হাওলাদার

অ রাগ অ রাগ বসামিরক গেজট (1551)

৫৯৯ 01420002293 ত শাহ আলম গাজী মাঃ হােফজ গাজী নলিছ নলিছ বসামিরক গেজট (778),
লাল ি বাতা (0602020023)

৬০০ 01420002305 মাঃ হা ন অর রশীদ হােসন আলী শরীফ তাপ তাপ বসামিরক গেজট (1552)
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