
িবভাগ: ঢাকা জলা: শরীয়ত র উপেজলা/থানা: জািজরা

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

১ 01860000074 ওয়ািহ ামান মাঃ রিমজি ন মা া গ র মা ার কাি জািজরা ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7104), লাল 
ি বাতা (0112060109), বসামিরক গেজট 

(442)

২ 01860000283 মাঃ আ র রিশদ মা া ন ম উ ীন মা া লখাই কাজীর কাি জািজরা লাল ি বাতা (0112060089), বসামিরক গেজট 
(560)

৩ 01860000284 ফজ  বপারী মাঃ হািনফ বপারী লখাই কাজীর কাি জািজরা ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7093), লাল 
ি বাতা (0112060094), সনাবািহনী গেজট 

(18634), বসামিরক গেজট (537)

৪ 01860000285 গালাম হােসন মাদবর জিম ি ন মাদবর ভা  ী কাি জািজরা লাল ি বাতা (0112060079)

৫ 01860000286 সরদার আ ল মা ান আরব আলী সরদার গ র মা ার কাি জািজরা লাল ি বাতা (0112060022), বসামিরক গেজট 
(499)

৬ 01860000514 রিশদ আহেমদ ঢালী আঃ গিন ঢালী ছাি শপাড়া ডাকঘর:লাউেখালা-
8010

লাল ি বাতা (0112060224), সনাবািহনী গেজট 
(14635), বসামিরক গেজট (533)

৭ 01860000518 মিতউর রহমান ঢালী আঃ আিজজ মৗলভী ব ছাি শপাড়া ডাকঘর:লাউেখালা-
8010

লাল ি বাতা (0112060133), বসামিরক গেজট 
(555)

৮ 01860000527 মাঃ ামান এরশাদ আলী মাত র নগর বায়ািলয়া ডাকঘর:লাউেখালা-
8010

লাল ি বাতা (0112060127), বসামিরক গেজট 
(524)

৯ 01860000534 মাঃ মাতাহার হােসন 
মাদবর

আ ল হােসম মা ার নগর বায়ািলয়া ডাকঘর:লাউেখালা-
8010

সনাবািহনী গেজট (4432)

১০ 01860000541 মাঃ ফজ ল হক নায়াব আলী ফিকর কাউয়ািদ ডাকঘর:লাউেখালা-
8010

লাল ি বাতা (0112060295), বসামিরক গেজট 
(663)

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

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
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বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

১১ 01860000560 মাঃ আঃ কােদর িময়া আঃ ওয়ােহদ মাদবর িম  হািজর কাি িম  নাই হািজর কাি ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7010), লাল ি বাতা 
(0112060005), বসামিরক গেজট (505)

১২ 01860000568 ফজ ল হক ফিকর মিমন উি ন ফিকর বায়ািলয়া ডাকঘর:লাউেখালা-
8010

লাল ি বাতা (0112060281), বসামিরক গেজট 
(549)

১৩ 01860000572 আ ল তািলব হাওলাদার আ  হাওলাদার ঢান বায়ািলয়া লাউেখালা-8010 লাল ি বাতা (0112060239)

১৪ 01860000574 আঃ হািলম শখ আসগর আলী শখ হামগাও লাউেখালা-8010 লাল ি বাতা (0112060128), বসামিরক গেজট 
(550)

১৫ 01860000577 আঃ হািমদ চৗিকদার আফছার চিকদার কাউয়ািদ লাউেখালা-8010 লাল ি বাতা (0112060134), বসামিরক গেজট 
(443)

১৬ 01860000583 মাঃ শাহাজাহান ঢালী মাঃ সাম ীন ঢালী বায়ািলয়া লাউেখালা-8010 লাল ি বাতা (0112060286), বসামিরক গেজট 
(556)

১৭ 01860000585 ক,এম, তা ল ইসলাম সরল খান জয়সাগর লাউেখালা-8010 লাল ি বাতা (0112060011), বসামিরক গেজট 
(642)

১৮ 01860000586 মাঃ আরেশদ আলী ত মাঃ বকিস মাদবর ঢান বায়ািলয়া লাউেখালা-8010 লাল ি বাতা (0112060273)

১৯ 01860000588 আমজাদ হােসন সরদার ওয়াজি ন সরদার লাউেখালা লাউেখালা-8010 লাল ি বাতা (0112060280), বসামিরক গেজট 
(552)

২০ 01860000590 এম এম এসকা ার মাদবর চরাগ আলী মাদবর নগর বায়ািলয়া লাউেখালা-8010 লাল ি বাতা (0112060155), বসামিরক গেজট 
(447)

২১ 01860000593 মাঃ আব র রউফ মা া আিমন উি ন মা া চর লাউেখালা লাউেখালা-8010 লাল ি বাতা (0112060131)
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ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর মাণেকর িববরণ
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২২ 01860000598 মাঃ আলাউি ন মা া আিমন উি ন মা া চর লাউেখালা লাউেখালা-8010 লাল ি বাতা (0112060130)

২৩ 01860000790 মাঃ জাহা ীর আলম ত গেয়জি ন মা া চরখামার গয়ঘর লাল ি বাতা (0112060302), বসামিরক গেজট 
(639)

২৪ 01860000820 মাঃ লতান আহেমদ বনবালী খা সােবক লাউেখালা লাউেখালা-8010 লাল ি বাতা (0112060296)

২৫ 01860000821 মাঃ আলমাছ আহে দ 
ঢালী

হাজী আঃ হাই ঢালী বায়ািলয়া লাউেখালা লাল ি বাতা (0112060282), বসামিরক গেজট 
(545)

২৬ 01860000822 আব ল জ ার ফিকর সে র আলী ফিকর জয়সাগর লাউেখালা-8010 লাল ি বাতা (0112060154), বসামিরক গেজট 
(448)

২৭ 01860000824 মাঃ ল হক বপারী মাঃ জাফর আলী বপারী নগর বায়ািলয়া লাউেখালা-8010 লাল ি বাতা (0112060243), সনাবািহনী গেজট 
(4468)

২৮ 01860000825 িসরাজ হাওলাদার কিফলি  হাওলাদার হামগাও লাউেখালা-8010 াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (4)

২৯ 01860000826 মাহা দ আলী শবেদর মাদবর নগর বায়ািলয়া লাউেখালা-8010 লাল ি বাতা (0112060141), বসামিরক গেজট 
(558)

৩০ 01860000827 আঃ মােলক খান পলান খান লাউেখালা লাউেখালা-8010 লাল ি বাতা (0112060125), বসামিরক গেজট 
(629)

৩১ 01860000828 মাঃ দেলায়ার হােসন মাঃ আমীর আিল মাদবর নগর বায়ািলয়া লাউেখালা-8010 সনাবািহনী গেজট (4487)

৩২ 01860000829 আঃ মা ান মাল মাহা দ মাল ব ছাি শপাড়া লাউেখালা-8010 লাল ি বাতা (0112060126), বসামিরক গেজট 
(523)
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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

৩৩ 01860000830 মাঃ আঃ মাতােলব মাড়ল ফােজল মাড়ল লাউেখালা লাউেখালা-8010 ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7082), লাল ি বাতা 
(0112060129), বসামিরক গেজট (456)

৩৪ 01860000831 মাঃ আলাউি ন িময়া মা াজি ন বয়াতী জয়সাগর লাউেখালা-8010 লাল ি বাতা (0112060123), বসামিরক গেজট 
(489)

৩৫ 01860000832 এসেক ার অ◌ালী সরদার ফজি ন সরদার জয়সাগর লাউেখালা-8010 লাল ি বাতা (0112060297), বসামিরক গেজট 
(686)

৩৬ 01860000858 আঃ আিজজ িময়া ত হােছন হািকদার কিবরাজ কাি জািজরা লাল ি বাতা (0112060143), বসামিরক গেজট 
(614)

৩৭ 01860000859 সাম র রহমান মািমন আলী পবা র চর 
দিড়কাি

দিড়কাি ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7112), লাল ি বাতা 
(0112060058), বসামিরক গেজট (472)

৩৮ 01860000860 মাঃ ফজ ল হক মি ক আঃ কািদর মি ক আ: জ ার মি ক 
কাি

দিড় কাি ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7091), লাল 
ি বাতা (0112060059), বসামিরক গেজট 

(460)

৩৯ 01860000861 মাঃ সাহরাব িময়া আলহা কারী তােলব আলী 
মাদবর

কা িরয়া ম  মাদবর 
কাি

দিড় কাি লাল ি বাতা (0112060057), বসামিরক গেজট 
(579)

৪০ 01860000862 নজ ল ইসলাম ী হািজ আঃ জ ার ি কা িরয়া সােদক 
ি র কাি

পােলরচর হাট লাল ি বাতা (0112060216), বসামিরক গেজট 
(675)

৪১ 01860000863 এস এম মিন ামান 
(ইউ ছ)

আিরফ হােসন (আেলপ 
ফরাজী)

কা িরয়া খােলক 
ফরাজী কাি

পােলরচর হাট ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7084), লাল 
ি বাতা (0112060250), বসামিরক গেজট 

(458)
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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
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বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

৪২ 01860000864 ল হক ইশাদ আলী মা া ডা: মিফ ল ইসলাম 
রাড়ী কাি

পােলরচর হাট ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7119)

৪৩ 01860000865 মাঃ ফজ ল হক আক জিমর উি ন আক কা িরয়া ইয়ািছন 
আকন কাি

দিড় কাি লাল ি বাতা (0112060227), বসামিরক গেজট 
(573)

৪৪ 01860000866 হঃ আ ল হােসন আব ল গিন মাদবর আ ল গিন মাদবর 
কাি

পােলরচর হাট বসামিরক গেজট (577), লাল ি বাতা 
(0112060056)

৪৫ 01860000867 মাঃ জালাল উি ন ত ম আলী হাজী খারেশদ 
আকেনর কাি

পােলরচর হাট বসামিরক গেজট (630), লাল ি বাতা 
(0112060303)

৪৬ 01860000868 মাঃ ধ  িময়া ত হােছন খ কার ফজি ন মাদবর 
কাি

পােলরচর হাট লাল ি বাতা (0112060225), বসামিরক গেজট 
(578)

৪৭ 01860000869 মাঃ ইউ ফ আলী িময়া আঃ মিজদ হাওলাদার কফা া 
হাওলাদার কাি

নাওেডাবা লাল ি বাতা (0112060017), বসামিরক গেজট 
(511)

৪৮ 01860000871 আ ল লিতফ িময়া আ র রহমান িময়া পি ম নাওেডাবা নাওেডাবা লাল ি বাতা (112060041), বসামিরক গেজট 
(650)

৪৯ 01860000872 আঃ ছা ার িময়া িরয়াজ উি ন মা া হাজী আলীমি ন 
হাওলাদার কাি

নাওেডাবা লাল ি বাতা (0112060053), বসামিরক গেজট 
(517)

৫০ 01860000873 মাঃ আ  আলী মািঝ আঃ হািকম মািঝ হাজী মা  ঢালী কাি নাওেডাবা লাল ি বাতা (0112060040), বসামিরক গেজট 
(454)

৫১ 01860000874 আঃ মা ান হাওলাদার আঃ আিজজ হাওলাদার কিরম হাওলাদার 
কাি

নাওেডাবা লাল ি বাতা (0112060042), বসামিরক গেজট 
(512)

৫২ 01860000875 মাঃ তয়ব আলী িময়া ছােদক আলী মা া হারান মা ার কাি নাওেডাবা লাল ি বাতা (0112060043), বসামিরক গেজট 
(493)
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িবভাগ: ঢাকা জলা: শরীয়ত র উপেজলা/থানা: জািজরা

ঃ 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

৫৩ 01860000876 তাতা কারাল জাহারিল কারাল ত ার কাি নাওেডাবা লাল ি বাতা (0112060039), বসামিরক গেজট 
(450)

৫৪ 01860000877 মাঃ খিল র  রহমান মাঃ কা   িময়া কলম ঢালী কাি নাওেডাবা লাল ি বাতা (0112060052), বসামিরক গেজট 
(516)

৫৫ 01860000880 এম এ কােদর িময়া আঃ গিন হাওলাদার হাজী আলীমি ন 
হাওলাদার কাি

নাওেডাবা লাল ি বাতা (0112060214), বসামিরক গেজট 
(564)

৫৬ 01860000882 আঃ রব ি হাজী আঃ হািলম ি হািলম ি র কাি নাওেডাবা লাল ি বাতা (0112060051), বসামিরক গেজট 
(566)

৫৭ 01860000884 আ র রা াক খান সািকম আলী খান পি ম নাওেডাবা নাওেডাবা ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7130), লাল ি বাতা 
(0112060034), বসামিরক গেজট (481)

৫৮ 01860000885 মাঃ আ ল কালাম িময়া মাঃ সািকম আলী প াইত সািকম আলী 
প ােয়ত কাি

নাওেডাবা লাল ি বাতা (0112060254), বসামিরক গেজট 
(632)

৫৯ 01860000886 আ ল মােলক মা া ইসমাইল মা া পি ম নাওেডাবা নাওেডাবা লাল ি বাতা (0112060038), বসামিরক গেজট 
(539)

৬০ 01860000887 মাঃ আ ল  হােসম আঃ গ র  ত ার গ র ত ােরর কাি নাওেডাবা লাল ি বাতা (0112060215), সনাবািহনী গেজট 
(2518)

৬১ 01860000891 মাঃ আঃ রা াক মা া শােহদ আলী মা া উ র খাশাল 
িশকদার কাি

জািজরা লাল ি বাতা (0112060023), বসামিরক গেজট 
(509)

৬২ 01860000892 ক এম আঃ রব হােফজ মকদম আলী খা মহর খার কাি ধাইর হাট লাল ি বাতা (0112060108), বসামিরক গেজট 
(593)

৬৩ 01860000893 শাহাব উি ন আহাে দ মাহর আলী সরদার উ র খাশাল 
িশকদার কাি

জািজরা লাল ি বাতা (0112060095), বসামিরক গেজট 
(540)
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িবভাগ: ঢাকা জলা: শরীয়ত র উপেজলা/থানা: জািজরা

ঃ 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

৬৪ 01860000894 আঃ লিতফ মাঝী ফয়জল হক মাঝী ব কািজ কাি বড়  নগর লাল ি বাতা (0112060186), বসামিরক গেজট 
(528)

৬৫ 01860000896 িগয়াশ উি ন আজম শা ত না  মি ক সেনরচর মি ক 
কাি

বড়  নগর লাল ি বাতা (0112060012), বসামিরক গেজট 
(658)

৬৬ 01860000897 মাঃ তনাই মা া প  মা া চর িরয়া মা া 
কাি

লাউেখালা লাল ি বাতা (0112060026), বসামিরক গেজট 
(668)

৬৭ 01860000898 স ম আ ল মােলক হাজী বিশর উি ন চর িরয়া সরদার 
কাি

িবসায়বর লাল ি বাতা (0112060210), বসামিরক গেজট 
(531)

৬৮ 01860000899 আব র রা াক িময়া আব র রহমান উ র বাইকশা জািজরা লাল ি বাতা (0112060211), বসামিরক গেজট 
(615)

৬৯ 01860000900 আঃ কােদর খালাসী র মাহা দ খালাসী পি ম হাওলাদার 
কাি

িবেকনগর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7083), লাল 
ি বাতা (0112060003), বসামিরক গেজট 

(457)

৭০ 01860000902 মাঃ ইউ ছ আলী িময়া রমজান মি ক সেনরচর মি ক 
কাি

িব ক নগর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7115), লাল ি বাতা 
(0112060033), বসামিরক গেজট (437)

৭১ 01860000903 মাঃ হাসান আলী িময়া সদর আলী বপারী সেনর চর িব ক নগর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7114), লাল ি বাতা 
(0112060164)

৭২ 01860000904 মর ম হযরত আলী আ ল মা ান পি ম সেনরচর িব ক নগর সনাবািহনী গেজট (4497)

৭৩ 01860000905 দিবর উি ন ত ফ  িশকদার সেনর চর বড় গাপাল র লাল ি বাতা (0112060174), বসামিরক গেজট 
(569)

৭৪ 01860000907 আঃ খােলক িসকদার ত লহাজ উি ন িসকদার সেনর চর দি ন 
কাি

িব ক নগর লাল ি বাতা (0112060178), বসামিরক গেজট 
(618)

ঢাকা / শরীয়ত র / জািজরা াঃ 7 / 27



িবভাগ: ঢাকা জলা: শরীয়ত র উপেজলা/থানা: জািজরা

ঃ 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

৭৫ 01860000908 আঃ জিলল মা া উিকল উি ন মা া চর িরয়া মা া 
কাি

িবসায়বর লাল ি বাতা (0112060173), বসামিরক গেজট 
(654)

৭৬ 01860000910 র মাহা দ িময়া পাকাই মাদবর ছাট নগর িব ক নগর লাল ি বাতা (0112060177)

৭৭ 01860000913 মাঃ লতান আহেমদ আঃ রহমান মাদবর চর িরয়া সরদার 
কাি

িবসায়বর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7081), লাল ি বাতা 
(0112060091), বসামিরক গেজট (455)

৭৮ 01860000933 মাঃ আলী আকবর মাঃ লা  বাগ আিলমি ন মাদবর 
কাি

কািজয়ার চর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7108), লাল ি বাতা 
(0112060191), বসামিরক গেজট (469)

৭৯ 01860000935 আিমর আলী িশকদার জনাব আলী িশকদার উিফ কাি ধাইর হাট লাল ি বাতা (0112060294), বসামিরক গেজট 
(611)

৮০ 01860001177 মাবারক আলী রিমজ উি ন আিলমি ন মাদবর 
কাি

কািজয়ার চর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7109), লাল 
ি বাতা (0112060197), বসামিরক গেজট 

(470)

৮১ 01860001178 মাঃ িসরা ল ইসলাম দরেবশ খান কািজয়ার চর কািজয়ার চর লাল ি বাতা (0112060070), বসামিরক গেজট 
(659)

৮২ 01860001179 ঈমান উি ন আছালত খান জানখার কাি ধাইর হাট লাল ি বাতা (0112060072), বসামিরক গেজট 
(595)

৮৩ 01860001180 মাঃ সজ ল ইসলাম ত নাবালী বপারী জানখার কাি ধাইর হাট লাল ি বাতা (0112060020)

৮৪ 01860001181 মিজ র রহমান মাহা দ আলী িশকদার সােমদ আলী 
িশকদার কাি

ধাইর হাট লাল ি বাতা (0112060069)
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িবভাগ: ঢাকা জলা: শরীয়ত র উপেজলা/থানা: জািজরা

ঃ 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

৮৫ 01860001182 আঃ মােলক মা া মাঃ ফ  মা া মেহর আলী মাদবর 
কাি

ধাইর হাট লাল ি বাতা (0112060140), বসামিরক গেজট 
(594)

৮৬ 01860001183 মাঃ ল ইসলাম আেয়জ উ ীন ধা সােরং কাি ধাইর হাট াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (5)

৮৭ 01860001184 আ ল জ ার মাঃ লা  বাগ আলীমি ন মাদবর 
কাি

কািজয়ার চর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7122), লাল ি বাতা 
(0112060071), বসামিরক গেজট (477)

৮৮ 01860001185 মাবােরক আলী বপারী আঃ স বপারী ছাির মাহ দ 
িশকদার কাি

জািজরা লাল ি বাতা (0112060229), বসামিরক গেজট 
(687)

৮৯ 01860001186 মাঃ িগয়াস উি ন খ বা  খ কাচারী কাি জািজরা লাল ি বাতা (0112060157), বসামিরক গেজট 
(525)

৯০ 01860001187 মাঃ মাশারফ হােসন আ ল জিলল তিমজ উি ন মাল 
কাি

জািজরা লাল ি বাতা (0112060029)

৯১ 01860001188 হাজী ইমাম হােসন কািদর সরদার কািদর সরদােরর 
কাি

জািজরা লাল ি বাতা (0112060065), বসামিরক গেজট 
(586)

৯২ 01860001189 আ  িসি ক িসকদার ওয়াজি ন িসকদার ওয়াজউি ন 
িশকদার কাি

জািজরা লাল ি বাতা (0112060202), বসামিরক গেজট 
(661)

৯৩ 01860001191 আ র রা াক আব ল লিতফ মাল তিমজ উি ন মাল 
কাি

জািজরা লাল ি বাতা (0112060139), বসামিরক গেজট 
(542)

৯৪ 01860001194 দেলায়ার হােসন ছয়াল আইউব আলী ছয়াল র ন ছয়াল কাি জািজরা লাল ি বাতা (0112060066), বসামিরক গেজট 
(587)

৯৫ 01860001195 মাঃ মিমন আলী মাদবর মাচন মাদবর খিলফা কাি জািজরা লাল ি বাতা (0112060021), বসামিরক গেজট 
(585)
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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

৯৬ 01860001200 আঃ রিশদ সরদার করা আলী সরদার ওমর উি ন মাদবর 
কাি

জািজরা সনাবািহনী গেজট (4471)

৯৭ 01860001201 আঃ কিরম মাল ত শির া মাল তিমজ উি ন মাল 
কাি

জািজরা লাল ি বাতা (0112060063)

৯৮ 01860001203 মাঃ ওসমান আলী িময়া মিফজ উি ন িসকদার চা  মা ার কাি জািজরা ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7097), লাল 
ি বাতা (0112060007), বসামিরক গেজট 

(463)

৯৯ 01860001204 আঃ ছালাম মাদবর 
( সনাবািহনী)

র ব আলী মাদবর ফয় ল মাদবর কাি জািজরা লাল ি বাতা (0112060221), সনাবািহনী গেজট 
(3060)

১০০ 01860001207 আলাউি ন মা া  মা া চরাগ আ্লী সরদার 
কাি

জািজরা লাল ি বাতা (0112060252), বসামিরক গেজট 
(591)

১০১ 01860001211 মাঃ মাশারফ হােসন আ ল মা ান আকন মনাই ছয়াল কাি জািজরা লাল ি বাতা (0112060015), বসামিরক গেজট 
(491)

১০২ 01860001215 মাঃ ল ইসলাম িশকদার মাঃ রমজান আলী রাম র জািজরা লাল ি বাতা (0112060284), বসামিরক গেজট 
(633)

১০৩ 01860001222 আঃ হািমদ মি ক হাজী জিলল মি ক আিমর মি ক কাি জািজরা লাল ি বাতা (0112060158), বসামিরক গেজট 
(608)

১০৪ 01860001225 আঃ ছামাদ হািকদার ত হােছন হািকদার কিবরাজ কাি জািজরা লাল ি বাতা (0112060107), বসামিরক গেজট 
(446)

১০৫ 01860001235 মাঃ নািজম উি ন 
(আনসার)

ত আিমর উি ন দি ন খাশাল 
িসকদার কাি

জািজরা লাল ি বাতা (0112060222), বসামিরক গেজট 
(536)

১০৬ 01860001237 ফজ ল হক মাদবর হাজী জিমর উি ন মাদবর আহািদ মাদবর কাি জািজরা লাল ি বাতা (0112060103), বসামিরক গেজট 
(490)
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িবভাগ: ঢাকা জলা: শরীয়ত র উপেজলা/থানা: জািজরা

ঃ 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

১০৭ 01860001238 র মাহা দ মািঝ মাঃ  আেলফ মািঝ আে ল মাহ দ 
আকন কাি

জািজরা লাল ি বাতা (0112060101), বসামিরক গেজট 
(602)

১০৮ 01860001239 হাজী আমজাদ দওয়ান সাির মাহ দ দওয়ান কিবরাজ কাি জািজরা লাল ি বাতা (0112060207), বসামিরক গেজট 
(609)

১০৯ 01860001240 ত অ◌ািমর হােসন ত র ক অ◌ালী 
হাওলাদার

হিরয়াশা জািজরা লাল ি বাতা (0112060289), বসামিরক গেজট 
(636)

১১০ 01860001241 মাঃ আমজাদ হােসন ত তাজউি ন ফিকর জামাল মাদবর কাি জািজরা লাল ি বাতা (0112060083), বসামিরক গেজট 
(647)

১১১ 01860001242 মাঃ আকতার হােসন নওয়াব আলী খাশাল িশকদার 
কাি

জািজরা লাল ি বাতা (0112060247), বসামিরক গেজট 
(488)

১১২ 01860001244 এ, ক, এম, আিত র 
রহমান

মাঃ জােবদ আলী িমঞা আে ল মাহ দ ি  
কাি

জািজরা লাল ি বাতা (0112060278), িবিসএস গেজট 
(47)

১১৩ 01860001245 আঃ রিশদ হািকদার ত হােছন আলী হািকদার কিবরাজ কাি জািজরা লাল ি বাতা (0112060147), বসামিরক গেজট 
(599)

১১৪ 01860001246 হােসন ধা জিরপ ধা কিবরাজ কাি জািজরা লাল ি বাতা (0112060106), বসামিরক গেজট 
(438), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7121)

১১৫ 01860001247 এম এ মাতােলব আরব আলী সািকদার চর রািড় পাড়া জািজরা লাল ি বাতা (0112060136), বসামিরক গেজট 
(653)

১১৬ 01860001248 মাঃ ইি স আলী িময়া আঃ মিজদ িময়া দি ন বাইকশা জািজরা লাল ি বাতা (0112060244), বসামিরক গেজট 
(582)

১১৭ 01860001249 এ, িব, এম মামাে দ 
হােসন খান

হািব র রহমান ল ীকা র জয়নগর লাল ি বাতা (0112060263), বসামিরক গেজট 
(657)
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িবভাগ: ঢাকা জলা: শরীয়ত র উপেজলা/থানা: জািজরা

ঃ 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

১১৮ 01860001250 কাজী আব র রিহম িসরাজ উি ন কাজী উ র কবল নগর গয়ঘর লাল ি বাতা (0112060149), বসামিরক গেজট 
(548)

১১৯ 01860001251 শখ মাঃ সালায়মান ত- আিলম উি ন 
চৗিকদার

উ র কবল নগর গয়ঘর লাল ি বাতা (0112060150)

১২০ 01860001254 মাঃ হা ন -উর-রিশদ মাঃ হােসন মাদবর চর িশ িলয়া জয়নগর লাল ি বাতা (0112060264), বসামিরক গেজট 
(685)

১২১ 01860001255 মাঃ সাম ল হক ী আহ দ ী চরেখাড়াতলা জয়নগর লাল ি বাতা (0112060151)

১২২ 01860001256 আ ল খােলক নািজর হােসন গংগা সাদ জয়নগর লাল ি বাতা (0112060230)

১২৩ 01860001261 মাঃ আলী হােসন খান সবেদর খান দি ন খাশাল 
িসকদার কাি

জািজরা লাল ি বাতা (0112060220), বসামিরক গেজট 
(541)

১২৪ 01860001263 মাঃ ফজ র রহমান আইজি ন মাদবর িবলাস র ধাইর হাট লাল ি বাতা (0112060196)

১২৫ 01860001266 মাকেল র রহমান মিনর উ ীন প ােয়ত প ােয়ত কাি কািজয়ার চর সনাবািহনী গেজট (17921)

১২৬ 01860001292 আ র রা াক সােবর আলী ী মেহর আলী ী 
কাি

জািজরা লাল ি বাতা (0112060075), বসামিরক গেজট 
(651)

১২৭ 01860001293 ত মাঃ শাহজাহান আঃ ছা ার হাওলাদার কশ া কাি নাওেডাবা লাল ি বাতা (0112060050), বসামিরক গেজট 
(515)

১২৮ 01860001296 এফ এ মা ান রিফ ল হােসন আে ল মাহ দ ি  
কাি

জািজরা লাল ি বাতা (0112060098), বসামিরক গেজট 
(494)
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িবভাগ: ঢাকা জলা: শরীয়ত র উপেজলা/থানা: জািজরা

ঃ 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

১২৯ 01860001298 মাঃ খিবর  উি ন মি ক কারবান মি ক আিলমি ন মাদবর 
কাি

নাওেডাবা বসামিরক গেজট (439), লাল ি বাতা 
(112060044), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(7113)

১৩০ 01860001301 মাঃ িময়াচান িসকদার হািমজউি ন িশকদার দি ন খাশাল 
িসকদার কাি

জািজরা লাল ি বাতা (0112060097)

১৩১ 01860001302 মাঃ আমীর হােসন িমঞা সরাজি ন মাদবর ফিকর মাহ দ 
আকন কাি

জািজরা লাল ি বাতা (0112060255), বসামিরক গেজট 
(506)

১৩২ 01860001303 ডাঃ আলমগীর আ ার মৗ আঃ মিজদ দি ন খাশাল 
িসকদার কাি

জািজরা লাল ি বাতা (0112060287)

১৩৩ 01860001304 মাহা দ সাম ল হক খান লাল খান আে ল মাহ দ ী 
কাি

জািজরা লাল ি বাতা (0112060077), বসামিরক গেজট 
(501)

১৩৪ 01860001305 মাঃ আ র রব খান জংেসর আলী খান ফিকর মাহ দ 
আকন কাি

জািজরা লাল ি বাতা (0112060144), বসামিরক গেজট 
(638)

১৩৫ 01860001306 আ র রহমান আকন হািবব আকন ফিকর মাহ দ 
আকন কাি

জািজরা লাল ি বাতা (0112060081), বসামিরক গেজট 
(610)

১৩৬ 01860001308 মাঃ শিফ ল আলম আঃ র িময়া খাশাল িশকদার 
কাি

জািজরা লাল ি বাতা (0112060104), বসামিরক গেজট 
(538)

১৩৭ 01860001309 মাঃ ল ইসলাম ত আঃ গিন মাদবর খাশাল িশকদার 
কাি

জািজরা লাল ি বাতা (0112060078)

১৩৮ 01860001310 হািকদার আঃ মিজদ ত হােচন হািকদার কিবরাজ কাি জািজরা লাল ি বাতা (0112060096), বসামিরক গেজট 
(603)

১৩৯ 01860001311 ডাঃ  মার কিবরাজ মেহ  লাল কিবরাজ খাশাল িশকদার 
কাি

জািজরা লাল ি বাতা (0112060074), বসামিরক গেজট 
(487)
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িবভাগ: ঢাকা জলা: শরীয়ত র উপেজলা/থানা: জািজরা

ঃ 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

১৪০ 01860001312 মাঃ শাজাহান কিবরাজ ফয়জল কিবরাজ কিবরাজ কাি জািজরা ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7129), লাল ি বাতা 
(0112060219), বসামিরক গেজট (480)

১৪১ 01860001313 ইউ স খান আহ দ খান কিবরাজ কাি জািজরা লাল ি বাতা (0112060099), বসামিরক গেজট 
(605)

১৪২ 01860001314 সাহরাব হােসন উিকল উি ন বপারী দি ন বাইকশা জািজরা সনাবািহনী গেজট (2722)

১৪৩ 01860001316 র মাহা দ িসকদার রিমজ উি ন িসকদার ঢালী কাি জািজরা লাল ি বাতা (0112060102), বসামিরক গেজট 
(464)

১৪৪ 01860001320 ওয়া ল হক আঃ রিহম সদরালী মাদবর 
কাি

িব ক নগর লাল ি বাতা (0112060188), বসামিরক গেজট 
(634)

১৪৫ 01860001321 আঃ ছালাম বপারী মহন বপারী মচর বপারী কাি বড়  নগর লাল ি বাতা (0112060182), বসামিরক গেজট 
(527)

১৪৬ 01860001323 আঃ রিশদ বপারী মেছর বপারী মচর বপারী কাি িব ক নগর লাল ি বাতা (0112060258), বসামিরক গেজট 
(534)

১৪৭ 01860001325 দিবর সরদার ফািজল সরদার মচর বপারী কাি িব ক নগর লাল ি বাতা (0112060185), বসামিরক গেজট 
(453)

১৪৮ 01860001326 রিফ ল ইসলাম এরশাদ আলী ছয়াল নম  কাি িব ক নগর লাল ি বাতা (0112060262)

১৪৯ 01860001327 এস এম আলাউি ন শখ কদম আলী ধা কাি িব ক নগর লাল ি বাতা (0112060114), বসামিরক গেজট 
(519)

১৫০ 01860001328 আঃ খােলক িশকদার আ: গিন িশকদার িকনাউ াহ মাদবর 
কাি

িব ক নগর লাল ি বাতা (0112060031), বসামিরক গেজট 
(562)
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িবভাগ: ঢাকা জলা: শরীয়ত র উপেজলা/থানা: জািজরা

ঃ 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

১৫১ 01860001329 মাঃ চ ন িময়া আিমন উি ন বপারী মচর বপারী কাি িব ক নগর লাল ি বাতা (0112060181), সনাবািহনী গেজট 
(16159)

১৫২ 01860001332 মাঃ ইি স আলী মর ম হােসন উি ন 
হাওলাদার

িবেক নগর মাড়ল 
কাি

িব ক নগর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7103), বসামিরক 
গেজট (468)

১৫৩ 01860001333 মাঃ ল ইসলাম মিতউর রহমান িবেক নগর িব ক নগর লাল ি বাতা (0112060259), বসামিরক গেজট 
(612)

১৫৪ 01860001334 ত আঃ লিতফ মাদবর ত আঃ হািমদ মাদবর ফ  ও মাসদ 
মাদবর কাি

বড় গাপাল র লাল ি বাতা (0112060086), বসামিরক গেজট 
(507)

১৫৫ 01860001336 আঃ হাই মাদবর আিমর মাদবর কাচারী কাি বড় গাপাল র লাল ি বাতা (0112060087), বসামিরক গেজট 
(518)

১৫৬ 01860001337 আঃ লিতফ খান আমজাদ খান খান কাি বড় গাপাল র লাল ি বাতা (0112060190), বসামিরক গেজট 
(631)

১৫৭ 01860001338 মাঃ গালাম ফা ক হাজী সইজ ীন মাতবর টেকর কাি বড় গাপাল র লাল ি বাতা (0112060116), বসামিরক গেজট 
(521)

১৫৮ 01860001339 মাঃ সকা ার চৗিকদার 
( িলশ)

আঃ গ র চৗিকদার চৗিকদার কাি বড় গাপাল র লাল ি বাতা (0112060217), বসামিরক গেজট 
(1757)

১৫৯ 01860001341 আঃ র মাদবর আঃ কািদর মাদবর টক কাি বড় গাপাল র লাল ি বাতা (0112060047), বসামিরক গেজট 
(514)

১৬০ 01860001342 দেলায়ার হােসন সালাইমান মাদবর কামর উি ন 
মাদবর কাি

বড় গাপাল র লাল ি বাতা (0112060119), বসামিরক গেজট 
(2112)

১৬১ 01860001343 জ িমঞা আঃ মিজদ িমঞা টেকর কাি বড় গাপাল র লাল ি বাতা (0112060120), বসামিরক গেজট 
(449)

১৬২ 01860001417 মাঃ সিফ উি ন আহাে দ  সানাজি ন ফরাজী কা েবপাির কাি নাওেডাবা সনাবািহনী গেজট (4492)
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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

১৬৩ 01860001421 সাহরাব হােসন কালাই সািকদার কিবরাজ কাি জািজরা লাল ি বাতা (0112060159), বসামিরক গেজট 
(604)

১৬৪ 01860001423 মাঃ মীর কােশম িময়া মাঃ আ ল হােশম ঢালী বায়ািলয়া গয়ঘর লাল ি বাতা (0112060234), সনাবািহনী গেজট 
(388)

১৬৫ 01860001432 মাঃ ইসমাইল হােসন মাঃ মনর উি ন মাতবর ফ া বপারী 
কাি

পবা র হাট ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7132), লাল ি বাতা 
(0112060060), বসামিরক গেজট (483)

১৬৬ 01860001433 আঃ রব শখ ত বাবন আলী শখ আহ দ মািঝর 
কাি

পবা র হাট লাল ি বাতা (0112060172)

১৬৭ 01860001435 মাঃ ইি স আলী িময়া দিলল উি ন মাড়ল নেসর িশকদার 
কাি

পবা র হাট ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7102), বসামিরক 
গেজট (467), লাল ি বাতা (0112060004)

১৬৮ 01860001436 এম এ খােলক  ই ািহম  মা া ন ির মাদবর কাি পবা র হাট লাল ি বাতা (0112060170), বসামিরক গেজট 
(667)

১৬৯ 01860001437 মাঃ আহসান উ া ত ছালাম চৗিকদার সািকমািল চৗিকদার 
কাি

পবা র হাট লাল ি বাতা (0112060171), বসামিরক গেজট 
(568)

১৭০ 01860001438 আঃ মােলক িময়া ত আমজাদ চৗিকদার আমজাদ চৗিকদার 
কাি

পবা র হাট লাল ি বাতা (0112060168), বসামিরক গেজট 
(451)

১৭১ 01860001439 মাঃ সাজাহান িশং মজি ন িশং িশং কাি পবা র হাট লাল ি বাতা (0112060161), বসামিরক গেজট 
(565)

১৭২ 01860001441 মাঃ শাহজাহান মাড়ল িছি ক আলী মাড়ল মিমন আলী ফরািজ 
কাি

পবা র হাট লাল ি বাতা (0112060248), বসামিরক গেজট 
(563)

১৭৩ 01860001447 শাহাজাহান িময়া মকম আলী বপারী কলিমর চর কািজয়ার চর সনাবািহনী গেজট (4465)
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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

১৭৪ 01860001495 আরব আলী ী জানাব আলী ী আে ল মাহ দ ী 
কাি

জািজরা লাল ি বাতা (0112060080), বসামিরক গেজট 
(496)

১৭৫ 01860001499 মাঃ জয়নাল আেবিদন ত ভ র ধা কিবরাজ কাি জািজরা লাল ি বাতা (0112060085), বসামিরক গেজট 
(625)

১৭৬ 01860001503 আ র রহমান ী নায়াব আলী ী আহািদ মাদবর কাি জািজরা লাল ি বাতা (0112060306), বসামিরক গেজট 
(679)

১৭৭ 01860001505 আঃ ম ান বপারী ত ম াজি ন বপারী ঢান বায়ািলয়া লাউেখালা লাল ি বাতা (0112060142), বসামিরক গেজট 
(508)

১৭৮ 01860001507 ত আিমনউি ন হাওলাদার জনি ন হাওলাদার নগর বায়ািলয়া লাউেখালা লাল ি বাতা (0112060153), বসামিরক গেজট 
(551)

১৭৯ 01860001518 িড, এম ফজ ল হক আব ল গিন ঢালী কিবরাজ কাি জািজরা ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7096), লাল 
ি বাতা (0112060100), বসামিরক গেজট 

(440)

১৮০ 01860001524 আ ল খােলক িময়া ফ  মাদবর সেনরচর মি ক 
কাি

িব ক নগর লাল ি বাতা (0112060223), বসামিরক গেজট 
(532)

১৮১ 01860001527 আ ল লিতফ িময়া কিরমি ন মাদবর সেনরচর মি ক 
কাি

িব ক নগর লাল ি বাতা (0112060176), বসামিরক গেজট 
(526)

১৮২ 01860001534 জয়নাল আেবদীন তিহর উি ন ঢালী ফিকর মাহ দ 
আকন কাি

জািজরা লাল ি বাতা (0112060024), বসামিরক গেজট 
(648)

১৮৩ 01860001674 র মাহা দ মালত চান িময়া মালত উ র খাশাল 
িশকদার কাি

জািজরা লাল ি বাতা (0112060105), বসামিরক গেজট 
(502)

১৮৪ 01860001689 র হােসন মাদবর কালাই মাদবর বড় লনা লাউেখালা লাল ি বাতা (0112060275)

ঢাকা / শরীয়ত র / জািজরা াঃ 17 / 27
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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

১৮৫ 01860001692 আঃ রব আঃ জ ার কা ানী ওয়াজউি ন 
িশকদার কাি

জািজরা ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7110), লাল ি বাতা 
(0112060006), বসামিরক গেজট (444)

১৮৬ 01860001693 মাঃ িগয়াস উি ন মাদবর পাই মাদবর আহািদ মাদবর কাি জািজরা সনাবািহনী গেজট (852)

১৮৭ 01860001694 িব, এ, রা াক ত রিমজ উি ন উ র খাশাল 
িশকদার কাি

জািজরা লাল ি বাতা (0112060260), বসামিরক গেজট 
(500)

১৮৮ 01860001696 ত আঃ জ ার বপারী ত কা াছ আলী বপারী উ র কবল নগর জয়নগর লাল ি বাতা (0112060152), বসামিরক গেজট 
(643)

১৮৯ 01860001697 ত মাঃ জাফফর ঢালী ত কলম ঢালী কলম ঢালী কাি নাওেডাবা লাল ি বাতা (0112060054), বসামিরক গেজট 
(547)

১৯০ 01860001698 মাঃ শাম ল হক সরদার মাঃ সবর আলী সরদার িবলাস র কািজয়ার চর লাল ি বাতা (0112060192), বসামিরক গেজট 
(641)

১৯১ 01860001699 মাঃ হািব র রহমান িময়া ডাঃ আ ল হািকম কারী জ ার মি ক কাি দিড় কাি ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7118), লাল ি বাতা 
(0112060055), বসামিরক গেজট (475)

১৯২ 01860001700 ত পাই খান ত আহা দ খান কিবরাজ কাি জািজরা লাল ি বাতা (0112060090), বসামিরক গেজট 
(580)

১৯৩ 01860001702 আ ল ওহাব খ ত মেনার খ চর িরয়া কাচাির 
কাি

লাউেখালা লাল ি বাতা (0112060163), বসামিরক গেজট 
(671)

১৯৪ 01860001704 ত মাঃ িসরা ল ইসলাম 
কা ািন

মাঃ মাজাফফর কা ািন কিবরাজ কাি জািজরা লাল ি বাতা (0112060061), বসামিরক গেজট 
(498)

১৯৫ 01860001708 মাঃ সিফ ল ইসলাম মাঃ ইউ ব মা া মাদবর কাি কািজয়ার চর লাল ি বাতা (0112060193)
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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

১৯৬ 01860001710 র ইসলাম বপারী ত রহমালী বপারী উমরিদ মাদবর কাি জািজরা লাল ি বাতা (0112060008), বসামিরক গেজট 
(445), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7116)

১৯৭ 01860001712 মাসেলহ উ ীন আহেমদ মিহ উ ীন হাওলাদার কা িরয়া মিহউ ীন 
হাওলাদার কাি

দিড় কাি িবিসএস গেজট (88), লাল ি বাতা 
(0112060145)

১৯৮ 01860001721 আ ল রা াক হাওলাদার আঃ হাই হাওলাদার ব ছাি শপাড়া লাউেখালা লাল ি বাতা (0112060124)

১৯৯ 01860001723 ত আঃ মিজদ আক ত শদর আলী আক চর িরয়া আকন 
কাি

িবসায়বর লাল ি বাতা (0112060167), বসামিরক গেজট 
(673)

২০০ 01860001725 কাজী আিজ ল হক ত আঃ হািমদ কাজী মািনক নগর মাজাফফর র লাল ি বাতা (0112060245), বসামিরক গেজট 
(616), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7125)

২০১ 01860001729 মাঃ সিলম হাওলাদার মাঃ মিমন উি ন 
হাওলাদার

পি ম হাওলাদার 
কাি

িব ক নগর লাল ি বাতা (0112060212), বসামিরক গেজট 
(645)

২০২ 01860001731 মাঃ করম আলী মাদবর ত আিমন উি ন মাদবর সেনরচর মি ক 
কাি

িব ক নগর লাল ি বাতা (0112060175), বসামিরক গেজট 
(620)

২০৩ 01860001732 মাঃ সাম ীন মা া শিফ ি ন মা া উমরিদ মাদবর কাি জািজরা লাল ি বাতা (0112060018)

২০৪ 01860001733 মাঃ এনাজউি ন মাতবর ত মাঃ কলম আলী 
মাতবর

হিরয়াশা লাউেখালা-8010 লাল ি বাতা (0112060117), বসামিরক গেজট 
(2155)

২০৫ 01860001734 উিকল উি ন খালাশী হাজী ওয়াজ উি ন খালাশী চর িরয়া লাউেখালা ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7123), বসামিরক 
গেজট (677)
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ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

২০৬ 01860001735 মাঃ শাহজাহান মাঃ খিল র রহমান ভা  ী কাি জািজরা লাল ি বাতা (0112060146), বসামিরক গেজট 
(646)

২০৭ 01860001736 আ ল বাশার মািঝ ত আিলমি ন মািঝ কািজ কাি িব ক নগর লাল ি বাতা (0112060187), বসামিরক গেজট 
(529)

২০৮ 01860001737 আঃ মা ান িময়া বা রলী বাং হাওলাদার কাি িব ক নগর লাল ি বাতা (0112060257), বসামিরক গেজট 
(1784)

২০৯ 01860001738 খিবর উি ন আহেমদ ত আ ল কােসম ী পি ম ছাি শ পাড়া জয়নগর লাল ি বাতা (0112060148), বসামিরক গেজট 
(544)

২১০ 01860001739 সাম ল হক ছজি ন শখ কিবরাজ কাি জািজরা ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7101), লাল ি বাতা 
(0112060084), বসামিরক গেজট (466)

২১১ 01860001749 মাঃ ইউ স খিলফা মাঃ ইসমাইল খিলফা কা েবপাির কাি কািজয়ার চর লাল ি বাতা (0112060198)

২১২ 01860001752 আ ল লিতফ খান আ ল মিজদ খান গজনাই র লাউেখালা লাল ি বাতা (0112060030), বসামিরক গেজট 
(510)

২১৩ 01860001776 আব ল কিরম হাওলাদার আব র রহমান হাওলাদার ল ীকা র জয়নগর লাল ি বাতা (0112060235), সনাবািহনী গেজট 
(5503)

২১৪ 01860001778 আঃ মা ান বপারী মমীন উি ন বপারী মচর বপারী কাি িব ক নগর লাল ি বাতা (0112060184), বসামিরক গেজট 
(452)

২১৫ 01860001781 আ ল ছামাদ িময়া ত মিমন আলী খ কার হাওলাদার কাি িব ক নগর লাল ি বাতা (0112060183), বসামিরক গেজট 
(474)

২১৬ 01860001783 মাঃ িসিকম আলী ত দিরজউি ন বপারী মচর বপারী কাি িব ক নগর লাল ি বাতা (0112060111)
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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

২১৭ 01860001784 মাঃ ফজ ল হক িময়া কাই বপারী মচর বপারী কাি িব ক নগর লাল ি বাতা (0112060304), বসামিরক গেজট 
(637)

২১৮ 01860001785 ত আঃ খােলক মািঝ ত আ ল জিলল মািঝ মচর বপারী কাি িব ক নগর লাল ি বাতা (0112060138), বসামিরক গেজট 
(664)

২১৯ 01860001820 আব ল মিজদ িময়া ী অেহদালী বপারী ফ া বপারী 
কাি

পবা র হাট লাল ি বাতা (0112060169), বসামিরক গেজট 
(465)

২২০ 01860001837 তা ল ইসলাম খ ন মাঃ সরল খ ন চা  মা ার কাি জািজরা লাল ি বাতা (0112060062), বসামিরক গেজট 
(590)

২২১ 01860001845 এম এ মিজদ খান শারাফাত আলী খান চর িরয়া লাউেখালা লাল ি বাতা (0112060165), বসামিরক গেজট 
(535)

২২২ 01860001846 ইি স মা া ওয়াজ উি ন মা া চা  মা ার কাি জািজরা ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7099), লাল 
ি বাতা (0112060009), বসামিরক গেজট 

(441)

২২৩ 01860001849 আলী আহেমদ হাওলাদার আ ল হক হাওলাদার ল ীকা র জয়নগর লাল ি বাতা (0112060308), সনাবািহনী গেজট 
(4466)

২২৪ 01860001850 আব ল কােশম আব ল মােলক ঢালী উ র কবল নগর জয়নগর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7086), বসামিরক 
গেজট (622)

২২৫ 01860001852 মােলক বপারী হা া বপারী জানখার কাি কািজয়ার চর লাল ি বাতা (0112060073), বসামিরক গেজট 
(596)

২২৬ 01860001854 মাঃ আ াস আলী ী মাঃ আিলম উি ন চর িরয়া লাউেখালা ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7106)

২২৭ 01860001855 আঃ রা াক আকন আঃ মিজদ আকন নকির মাদবর কাি িম  নাই হািজর কাি ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (6942), লাল 
ি বাতা (0112060233)
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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

২২৮ 01860001856 আঃ রউফ মািঝ ত ছােবর মািঝ ব কািজ কাি িব ক নগর লাল ি বাতা (0112060253), বসামিরক গেজট 
(683)

২২৯ 01860001862 মাঃ বা  হাওলাদার মিমন হাওলাদার সেনরচর হাওলাদার 
কাি

িব ক নগর সনাবািহনী গেজট (3609)

২৩০ 01860001864 শখ শাজাহান আ ল ফজল শখ দি ন খাশাল 
িসকদার কাি

জািজরা লাল ি বাতা (0112060088), বসামিরক গেজট 
(572)

২৩১ 01860001872 মাঃ সরল খ ইয়া ব খ হাওলাদার কাি িব ক নগর লাল ি বাতা (0112060189)

২৩২ 01860001874 মাঃ ছারাব ী হাজী মাহা দ ী িময়া চান ীর 
কাি

ধাইর হাট লাল ি বাতা (0112060194), বসামিরক গেজট 
(597)

২৩৩ 01860001880 মাঃ মিফ ল ইসলাম মিনর উি ন বপারী আলীমি ন মাদবর 
কাি

কািজয়ার চর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7085), বসামিরক 
গেজট (660)

২৩৪ 01860001947 মাঃ সাম ি ন আহেমদ ত ী চরাগ আলী ঢান বায়ািলয়া লাউেখালা লাল ি বাতা (0112060274)

২৩৫ 01860001950 মাঃ আকতার হােসন ত মাঃ িছ  হাওলাদার জামাল মাদবর কাি জািজরা লাল ি বাতা (0112060082)

২৩৬ 01860001953 আ ল হােসন ত ছিমর উি ন ধা িসকদার কাি কািজয়ার চর লাল ি বাতা (0112060249), বসামিরক গেজট 
(613)

২৩৭ 01860001955 আব ল আলী ছ ি ন ধা সেমদ আলী িশকদার 
কাি

কািজয়ার চর ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7090), বসামিরক 
গেজট (624)

২৩৮ 01860002040 মাঃ সানা িময়া মাঃ জা  মা া আড়াচ ী জািজরা সনাবািহনী গেজট (4265)

২৩৯ 01860002043 িব, এম, ল ইসলাম ত মািকম আলী িমঞা িবলাস র কািজয়ার চর লাল ি বাতা (0112060014), বসামিরক গেজট 
(606)
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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

২৪০ 01860002082 আঃ মিজদ হাং ত পাই হাওলাদার হাওলাদার কাি িব ক নগর লাল ি বাতা (0112060251), বসামিরক গেজট 
(680)

২৪১ 01860002227 কাজী মাঃ ফজ ল হক ত কাজী কিফল উি ন 
আহে দ

মািনক নগর িব ক নগর বসামিরক গেজট (681), লাল ি বাতা 
(112060300)

২৪২ 01860002228 ইউ স আলী িময়া হাচান আলী ি ী কাাি িব ক নগর লাল ি বাতা (0112060290)

২৪৩ 01860002229 মাঃ ইি স আলী িসরাজ উি ন আহে দ ল ীকা র জয়নগর বসামিরক গেজট (484), লাল ি বাতা 
(0112060261)

২৪৪ 01860002237 রহমান খ মালাই খ বড় গাপাল ◌ুর জয়নগর লাল ি বাতা (0112060115), বসামিরক গেজট 
(520)

২৪৫ 01860002240 আঃ কিরম ধা ত জিহর উি ন ধা ধা কাি িবেক নগর লাল ি বাতা (0112060110), বসামিরক গেজট 
(1752)

২৪৬ 01860002309 আঃ রহমান খান াহত হাজী লাল িময়া খান চা  মা ার কাি িবসায়বর লাল ি বাতা (0112060209), বসামিরক গেজট 
(574)

২৪৭ 01860002376 মাঃ আব ল কািদর ত ী জালাল উি ন 
মাদবর

আফাজ উ ীন ি  
কাি

িব ক নগর লাল ি বাতা (0112060166), বসামিরক গেজট 
(672)

২৪৮ 01860002377 ত এ াজ ীন চিকদার ত হাজী গয়জ ীন চিকদার চৗিকদার কাি গাপাল র লাল ি বাতা (0112060121), বসামিরক গেজট 
(617)

২৪৯ 01860002379 মাঃ জিসম উি ন িময়া মর ম িকনাউ া মা র দি ন  কাি িব ক নগর সনাবািহনী গেজট (4490)

২৫০ 01860002477 মাঃ  িময়া ত- আিলমি ন মাদবর কিরম উি ন মাদবর 
কাি

িব ক নগর লাল ি বাতা (0112060093), বসামিরক গেজট 
(570)

২৫১ 01860002547 ইমান আলী খান আঃ হািমদ খান ব কািজ কাি িব ক নগর লাল ি বাতা (0112060299)
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বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

২৫২ 01860002549 মাঃ আিদল উি ন কলম আলী মাদবর আড়াচি জািজরা সনাবািহনী গেজট (213)

২৫৩ 01860002602 মাঃ খিল র রহমান ত হােছন আলী বপারী  Ukmali 
Sordarer 
Kandi

Palerchor লাল ি বাতা (0112060032), বসামিরক গেজট 
(576)

২৫৪ 01860002605  জামান মাদবর আঃ গিন মাদবর Charumollar 
 kandi

Jajira লাল ি বাতা (0112060067)

২৫৫ 01860002610 জেবদালী সরদার ওেমদালী সরদার UMED 
SARDER 
KANDI

জািজরা লাল ি বাতা (0112060200)

২৫৬ 01860002616 আিত র রহমান কিফল উি ন আহে দ ছাি শপাড়া লাউেখালা লাল ি বাতা (0112060132), বসামিরক গেজট 
(2175)

২৫৭ 01860002632 মাখেল র রহমান ভালাই মাল মানাই ছয়াল কাি জািজরা বসামিরক গেজট (575), লাল ি বাতা 
(0112060203)

২৫৮ 01860002654 মাখেল র রহমান ত আেদল উি ন িশকদার চা  মা ার কাি জািজরা বসামিরক গেজট (592), লাল ি বাতা 
(0112060204)

২৫৯ 01860002655 মাঃ ফজ র রহমান ভ র বপারী উ র কবল নগর জয়নগর লাল ি বাতা (0112060013), বসামিরক গেজট 
(461)

২৬০ 01860002656 মাঃ ফজ ল হক ছয়াদালী িসকদার হিরয়াশা জািজরা লাল ি বাতা (0112060205), বসামিরক গেজট 
(581)

২৬১ 01860002657 মাঃ আেনায়ার খা ত জনয়ার খান চর িরয়া কাচারী 
কাি

লাউেখালা লাল ি বাতা (0112060271)
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বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

২৬২ 01860002664 মাঃ বাদশা িময়া আইজি ন মাড়ল ব নাওেডাবা পবা র হাট ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (7111), লাল ি বাতা 
(0112060002), বসামিরক গেজট (471)

২৬৩ 01860002665 রিমজ উি ন  আহে দ  সােহদ আলী বপারী তিমজ উি ন মাল 
কাি

জািজরা লাল ি বাতা (0112060206), বসামিরক গেজট 
(530)

২৬৪ 01860002666 শংকর ম ল রনদাকা  ম ল উ র বাইকশা জািজরা লাল ি বাতা (0112060256), বসামিরক গেজট 
(559)

২৬৫ 01860002667 এম,এস, সরদার ফজি ন সরদার জয়সাগর লাউেখালা-8010 লাল ি বাতা (0112060298)

২৬৬ 01860002673 মিতয়র রহমান িময়া ( . 
বা)

আঃ হািমদ ঢালী পি ম সেনরচর 
ঢািল কাি

িব ক নগর লাল ি বাতা (0112060213)

২৬৭ 01860002674 ইউ র রহমান ত মাঃ হােতম আলী িময়া গ র মা ার কাি জািজরা লাল ি বাতা (0112060025), বসামিরক গেজট 
(623)

২৬৮ 01860001511 দরাজউি ন ধা দিললউি ন ধা কা েবপাির কাি নাওেডাবা বসামিরক গেজট (513), লাল ি বাতা 
(0112060046)

২৬৯ 01860000836 মাঃ মাতােলব ফিকর ওহাব আলী ফিকর ছে র ফিকর কাি নাওেডাবা বসামিরক গেজট (2231)
২৭০ 01860000878 মাঃ ল ইসলাম মাদবর ত আ স সা ার মাদবর মেছর ি র কাি নাওেডাবা বসামিরক গেজট (2129)
২৭১ 01860000879 মাঃ আকতার হােসন আঃ গ র চাকদার হাজী নকরী মাদবেরর কাি  পবা র হাট বসামিরক গেজট (2131)
২৭২ 01860000881 মাঃ আ ল হােসম ফিকর নািজমািল ফিকর ছবেদর ফিকর কাি নাওেডাবা বসামিরক গেজট (2132)
২৭৩ 01860001445 খান নাজ ল দা ত লমত খান কািদর মাড়ল কাি পবা র হাট বসামিরক গেজট (2234)
২৭৪ 01860001786 ি েযা া র মাহা দ কািবল মাতা র পি ম নাওেডাবা নাওেডাবা বসামিরক গেজট (2130)
২৭৫ 01860001958 আ  বকর বপারী আল আজাদ হােতম আলী বপারী কা েবপাির কাি কািজয়ার চর বসামিরক গেজট (2239)
২৭৬ 01860002242 মাঃ বলােয়ত হােসন বাদশা িময়াসানাজ উি ন মীর ওেমদ আলী গাম া কাি নাওেডাবা বসামিরক গেজট (2233)
২৭৭ 01860002255 মাঃ িসরা ল ইসলাম খান দরবার খান আে ল মাহ দ ী কাি জািজরা বসামিরক গেজট (2237)
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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

২৭৮ 01860002301 মাঃ দবীর উি ন ফিকর কািজ ি ন ফিকর ছে র ফিকর কাি নাওেডাবা বসামিরক গেজট (2230)
২৭৯ 01860002302 মাঃ শাহজাহান মা া হাসান মা া িবসায়বর িবসায়বর বসামিরক গেজট (2240)
২৮০ 01860002303 আ ল মােলক িময়া ফয়জল িময়া উ র বাইকশা জািজরা বসামিরক গেজট (2235)
২৮১ 01860002304 িব এম শাহ জাহান িব এম কািজম উি ন সানার দউল জািজরা বসামিরক গেজট (2238)
২৮২ 01860002305 আ ল খােলক হাওলাদার ত পাই হাওলাদার কফা া হাওলাদার কািনাওেডাবা বসামিরক গেজট (2232)
২৮৩ 01860002306 আঃ জ ার  আকন িবশাই আকন িবসায়বর চর িরয়া আকন কাি বসামিরক গেজট (2253)
২৮৪ 01860002307 শহীদ হািব র রহমান ডাঃ আ র রহমান খাশাল িশকদার কাি জািজরা বসামিরক গেজট (2236)
২৮৫ 01860002670 এম,এ, জিলল আ ব আলী ব ছাি শপাড়া লাউেখালা-8010 বসামিরক গেজট (2241)
২৮৬ 01860002671 আঃ খােলক ঢালী মহা দ ঢালী ব ছাি শপাড়া লাউেখালা-8010 বসামিরক গেজট (2247)
২৮৭ 01860002672 ইউ ছ বপারী ওহাব আলী বপারী হামগাও গয়ঘর বসামিরক গেজট (2242)
২৮৮ 01860002683 মাঃ দেলায়ার হােসন ওয়াজউি ন সরদার চর িরয়া মা া কাি িবসায়বর বসামিরক গেজট (583)
২৮৯ 01860002716 আ র রিশদ কয়াল মর ম রহমালী কয়াল হামগাও লাউেখালা বসামিরক গেজট (2248)
২৯০ 01860002717 আ র রব ঢালী মর ম সেয়জি ন ঢালী হামগাও লাউেখালা বসামিরক গেজট (2249)
২৯১ 01860002718 মাতােলব শরীফ মিজদ শরীফ হামগাও লাউেখালা বসামিরক গেজট (2252)
২৯২ 01860001227 শখ শাহজালাল বীর ি া শখ আসক আলী ফিকর মাহ দ আকন 

কাি
জািজরা বসামিরক গেজট (601)

২৯৩ 01860001243 আঃ হািলম রিফ ল ইসলাম আে ল মাহ দ ি  
কাি

জািজরা বসামিরক গেজট (626)

২৯৪ 01860000934 মাঃ কিবর উি ন মাঃ মাইনি ন জানখার কাি ধাইর হাট বসামিরক গেজট (669)

২৯৫ 01860001224 এিবএম ল হক আলহাজ তারাব আলী বপারী ইউ ফ বপারী কাি কািজয়ার চর বসামিরক গেজট (684)

২৯৬ 01860001236 ত শাহ আ ল কােদর ত জেয়দ আলী শাহ হিরয়াশা জািজরা বসামিরক গেজট (1684)
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বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

২৯৭ 01860000912 এসকান িমঞা ত আেদল উি ন িমঞা সেনরচর দি ন কাি িব ক নগর বসামিরক গেজট (1685)

২৯৮ 01860001226 ত রিফ ল ইসলাম ত ই াইল হাওলাদার হাওলাদার কাি জািজরা বসামিরক গেজট (1687)

২৯৯ 01860001300 আ ল কােসম িময়া ত আঃ হািমদ মা া ইয়ািসন আকেনর কাি পবা র হাট বসামিরক গেজট (1690)
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