
িবভাগ: বিরশাল জলা: প য়াখালী উপেজলা/থানা: গলািচপা

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

১ 01780001102 আঃ বােরক ঢালী ত আঃ আিজজ ঢালী হাি ং-
518,রা া:, িফডার 
রাড, 

ডাকঘর:গলািচপা-
৮৬৪০, গলািচপা, 
প য়াখালী।

গলািচপা-8640 বসামিরক গেজট (605), লাল ি বাতা 
(0603040010)

২ 01780001108 মাঃ আলমগীর িময়া মাঃ সাম ল হক িময়া বাসা/ হাি ং:২২, 
ওয়াড নং-০৯, 
ডাকঘর:গলািচপা-
8640, গলািচপা, 
গলািচপা পৗরসভা, 
প য়াখালী

গলািচপা-8640 সনাবািহনী গেজট (12082)

৩ 01780001113 ফক ল আলম আঃ জ ার িমঞা ওয়াড নং-০১, 
ডাকঘর:গলািচপা-
8640, গলািচপা, 
গলািচপা পৗরসভা, 
প য়াখালী

গলািচপা-8640 বসামিরক গেজট (583), লাল ি বাতা 
(0603040002)

৪ 01780001118 মাঃ ফারকান িময়া আেনা জামান বায়ািলয়া, 
গলািচপা, প য়াখালী

বায়ািলয়া-8640 বসামিরক গেজট (632), লাল ি বাতা 
(0603040006)

৫ 01780001121 আব ল মিজদ মাহা দ আিনস ধা কািলকা র, 
গলািচপা, প য়াখালী

কািলকা র-
8640

সনাবািহনী গেজট (15555)

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা
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িবভাগ: বিরশাল জলা: প য়াখালী উপেজলা/থানা: গলািচপা

ঃ 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

৬ 01780001128 আব স সাবহান মা া আঃ কিরম মা া বািলর হাওলা, 
মািনকচ দ, রতনদী 
তালতলী, গলািচপা, 
প য়াখালী

রতনদী তালতলী-
8640

সনাবািহনী গেজট (15409)

৭ 01780001130 মাঃ সাম ল হক মাঃ হাসান আলী মা া , 
াম/রা া: ছানেখালা,

ব লবািড়য়া, 
ডাকঘর:পাতা িনয়া-
8640, গলািচপা, 
প য়াখালী

পাতা িনয়া-
8640

লাল ি বাতা (0603040044), বসামিরক গেজট 
(630)

৮ 01780001133 মাঃ হা ন-অর-রিশদ 
( সনাবািহনী)

মাঃ আ ল কােসম খিলফা বাসা/ হাি ং: ধা 
বাড়ী, 
রতনদীতালতলী, 
ডাকঘর:রতনদী 
তালতলী-8640, 
গলািচপা, প য়াখালী

রতনদী তালতলী-
8640

লাল ি বাতা (0603040014), বসামিরক গেজট 
(587)

৯ 01780001134 সােন আলী ত হােতম আলী , 
াম/রা া:মািনকচ দ,

 রতনদীতালতলী, 
ডাকঘর:রতনদী 
তালতলী-8640, 
গলািচপা, প য়াখালী

রতনদী তালতলী-
8640

লাল ি বাতা (0603040038), বসামিরক গেজট 
(619)
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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

১০ 01780001147 মাঃ আঃ মােলক ইজাহার আলী হাওলাদার াম/রা া: পনগর 
(রতনিদ), ওয়াড নং-
০৭, 
ডাকঘর:গলািচপা-
৮৬৪০, গলািচপা, 
গলািচপা পৗরসভা, 
প য়াখালী

গলািচপা-8640 ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (47062), লাল 
ি বাতা (0603040045), বসামিরক গেজট 

(582)

১১ 01780001148 ফজ ল হক আলী আকবর মি ক াম/রা া:রতন র 
(রতনিদ), ওয়াড নং-
০৬, 
ডাকঘর:গলািচপা-
৮৬৪০, গলািচপা, 
গলািচপা পৗরসভা, 
প য়াখালী

গলািচপা-8640 ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (47066), লাল 
ি বাতা (0603040011), বসামিরক গেজট 

(581)

১২ 01780001150 মাঃ আব ল বাির আব র রিহম খান আমেখালা, 
ডাকঘর:চািলতা িনয়া
-8640, গলািচপা, 
প য়াখালী

গলািচপা-8640 লাল ি বাতা (0603040015), বসামিরক গেজট 
(588)

১৩ 01780001154 এস এম মাহ ল আলম ধা হাজী আেনায়ার হােসন 
হাওলাদার

রে র, উ: 
পানপি , গলািচপা, 
প য়াখালী

পানপি -8640 লাল ি বাতা (0603040018), বসামিরক গেজট 
(622)
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িবভাগ: বিরশাল জলা: প য়াখালী উপেজলা/থানা: গলািচপা

ঃ 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

১৪ 01780001157 মাঃ শাহজাহান আলী জয়নাল উি ন হাওলাদার গালখালী, 
ডাকঘর: ছাট গা য়া-
8640, গলািচপা, 
প য়াখালী

ছাটগা য়া-8640 সনাবািহনী গেজট (17917)

১৫ 01780001158 মাঃ ফজ ল কিরম মাঃ শারাব আলী ধা বদর র, ছাট গা য়া-
8640, গালখালী, 
গলািচপা, প য়াখালী

ছাট গা য়া-
8640

ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (47064), লাল 
ি বাতা (0603040030), বসামিরক গেজট 

(608)

১৬ 01780001159 স আলী ধা সানা িময়া াম/রা া- 
শাি বাগ,ডাকঘর:গলা
িচপা-
৮৬৪০,গলািচপা, 
গলািচপা 
পৗরসভা,প য়াখালী্

গলািচপা-8640 সনাবািহনী গেজট (3686)

১৭ 01780001160 মাঃ  শাহ আলম আশাদ আলী গাজী  াম/রা া:উলািনয়া, 
রতনদীতালতলী, 
ডাকঘর:উলািনয়া 
ব র-৮৬৪০, 
গলািচপা, প য়াখালী

উলািনয়া ব র-
৮৬৪০

সনাবািহনী গেজট (2348)
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িবভাগ: বিরশাল জলা: প য়াখালী উপেজলা/থানা: গলািচপা

ঃ 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

১৮ 01780001163 মাঃ গালাম মাওলা রিহম 
হাওলাদার

র মাহা দ হাওলাদার িকসমত বাউিরয়া, 
চািলতা িনয়া, 
আমেখালা, 
গলািচপা, প য়াখালী

চািলতা িনয়া-
8640

বসামিরক গেজট (604), লাল ি বাতা 
(0603040008)

১৯ 01780001165 মাঃ িমজা র রহমান মাজাে ল হক পাতা িনয়া, 
চয়ার ান বাড়ী, 

রতনদী তালতলী, 
গলািচপা, প য়াখালী

রতনদী তালতলী-
8640

লাল ি বাতা (0603040054), বসামিরক গেজট 
(961)

২০ 01780001167 আ ল কালাম সাম ি ন জয়নাল আেবদীন ঢালী বাসা/ হাি ং:৩৭৬, 
াম/রা া:ওয়াড নং-

০৭, 
ডাকঘর:গলািচপা-
8640, গলািচপা, 
গলািচপা পৗরসভা, 
প য়াখালী

গলািচপা-8640 ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (47065), লাল 
ি বাতা (0603040001), বসামিরক গেজট 

(580)

২১ 01780001174 আ  কাওছার শাহা ি ন িময়া পানপি , 
ডাকঘর:পানপি -
৮৬৪০, গলািচপা, 
প য়াখালী

পানপি -৮৬৪০ লাল ি বাতা (0603040005), বসামিরক গেজট 
(584)

২২ 01780001175 ত আঃ বােরক িময়া ত লাল িময়া িচকিনকাি , 
ডাকঘর: কাটখালী-
8640, গলািচপা, 
প য়াখালী

কাটখালী-8640 লাল ি বাতা (0603040034), বসামিরক গেজট 
(623)
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িবভাগ: বিরশাল জলা: প য়াখালী উপেজলা/থানা: গলািচপা

ঃ 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

২৩ 01780001178 মাঃ হািনফ িসকদার 
( সনাবািহনী)

ত আঃ কােদর িশকদার াম/রা া:কলারাজা, 
িচকিনকাি , 
ডাকঘর:কালারাজা-
৮৬৪০, গলািচপা, 
প য়াখালী

কালারাজা-৮৬৪০ লাল ি বাতা (0603040026), বসামিরক গেজট 
(607)

২৪ 01780001179 জালাল উি ন খিলফা ত হাজী মাঃ আলী খিলফা াম/রা া- 
আরামবাগ, গলািচপা 
পৗরসভা, গলািচপা 

প য়াখালী্

গলািচপা-8640 লাল ি বাতা (0603040023), বসামিরক গেজট 
(595)

২৫ 01780001183 আ ল খােলক িময়া মৗলভী আলী আকবর বারী কলাগািছয়া, 
ডাকঘর:খাির মা-
8640, গলািচপা, 
প য়াখালী

খাির মা-8640 সনাবািহনী গেজট (4940)

২৬ 01780001208 সাঃ ইিলয়াছ িময়া হাজী ইি স িময়া পানপি , 
ডাকঘর:পানপি -
8640, গলািচপা, 
প য়াখালী

ডাকঘর:পানপি -
8640

লাল ি বাতা (0603040017), বসামিরক গেজট 
(606)

২৭ 01780001209 ল ইসলাম(ধলা) গয়জি ন িময়া বাসা/ হাি ং:238/
01,ওয়াড নং-০৮, 
ডাকঘর:গলািচপা-
8640, গলািচপা, 
গলািচপা পৗরসভা, 
প য়াখালী

গলািচপা-8640 লাল ি বাতা (0603040024), বসামিরক গেজট 
(596)
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িবভাগ: বিরশাল জলা: প য়াখালী উপেজলা/থানা: গলািচপা

ঃ 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

২৮ 01780001210 মাঃ শাহজাহান মা া হােসন আলী মা া  
াম/রা া:ন য়াবাগী,

 গালখালী, 
ডাকঘর:ন য়াবাগী-
৮৬৪০, গলািচপা, 
প য়াখালী

ন য়াবাগী-৮৬৪০ সনাবািহনী গেজট (3678)

২৯ 01780001211 সরদার জাহা ীর কিবর আ ল বােরক সরদার াম/রা া:ন ন 
বাজার, ওয়াড নং-
০১, 
ডাকঘর:গলািচপা-
৮৬৪০, গলািচপা, 
গলািচপা পৗরসভা, 
প য়াখালী

গলািচপা-8640 লাল ি বাতা (0603040035), বসামিরক গেজট 
(597)

৩০ 01780001742 র ন আলী হাং ত আয়নালী হাং ০৫ নং ওয়াড, 
লামনা, ব লবাড়ীয়া, 
গলািচপা, প য়াখালী

লামনা ৮৬৪০ বসামিরক গেজট (621), লাল ি বাতা 
(0603040052)

৩১ 01780001768 গালাম মা ফা েটা আ ল হােসম আকন আকনবািড়, 
কাকাইতবক, ০২ 

নং ওয়াড, পানপি , 
গলািচপা

পানপি বসামিরক গেজট (603), লাল ি বাতা 
(0603040003)
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িবভাগ: বিরশাল জলা: প য়াখালী উপেজলা/থানা: গলািচপা

ঃ 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

৩২ 01780001770 মাঃ  সিফজ উ ীন 
হাওলাদার

িসরা ল ইসলাম ে র হাওলা, দ: 
পানপি , ০৪ নং 
ওয়াড, গলািচপা, 
প য়াখালী

পানপি  ৮৬৪০ বসামিরক গেজট (602), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (47061), লাল ি বাতা 
(0603040004)

৩৩ 01780001771 মাঃ িসি র রহমান গালাম আেনায়ার দ: পানপি , ০৮ নং 
ওয়াড, গলািচপা, 
প য়াখালী

পানপি  ৮৬৪০ বসামিরক গেজট (599), লাল ি বাতা 
(0603040039)

৩৪ 01780001772 মাঃ আঃ রা াক ত আঃ ছ ার হাঃ উ র পানপি , ০১ 
নং ওয়াড, গলািচপা, 
প য়াখালী

পানপি  ৮৬৪০ বসামিরক গেজট (586), লাল ি বাতা 
(0603040012)

৩৫ 01780001773 এম, এ, রব িময়া ত র মাহা দ হাঃ দি ন পানপি , 
গলািচপা, প য়াখালী

পানপি  ৮৬৪০ বসামিরক গেজট (591), লাল ি বাতা 
(0603040019)

৩৬ 01780001774 মাঃ শাহজাহান খান মর ম িসরাজ আলী খান ক ানকলস,০৪ নং 
ওয়াড, কলাগািছয়া, 
গলািচপা, প য়াখালী

খাির মা সনাবািহনী গেজট (14871)

৩৭ 01780001775 মাঃ মাফাে ল হােসন আব স ছ ার িময়া ব আটখালী, ০৮ 
নং ওয়াড, ডা য়া, 
গলািচপা, প য়াখালী

আটখালী ৮৬৪০ বসামিরক গেজট (1027), লাল ি বাতা 
(0603040046)

৩৮ 01780002097 আঃ খােলক খিলফা আজাহার আলী খিলফা সদর রাড গলািচপা-8640 বসামিরক গেজট (598), লাল ি বাতা 
(0603040036), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(47063)

৩৯ 01780002157 কালাম মাঃ ঈসা ত আঃ কিরম ী সদর রাড গলািচপা-8640 বসামিরক গেজট (593), লাল ি বাতা 
(0603040021)
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িবভাগ: বিরশাল জলা: প য়াখালী উপেজলা/থানা: গলািচপা

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

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

৪০ 01780002159 মাঃ িনজাম উি ন 
তা কদার

আব স ছ ার তা কদার আরামবাগ গলািচপা-8640 লাল ি বাতা (0603040047), বসামিরক গেজট 
(609)

৪১ 01780002160 আঃ কােদর িব াস মাঃ করামত আলী িব াস ছানেখালা ছানেখালা বসামিরক গেজট (585), লাল ি বাতা 
(0603040009)

৪২ 01780002161 মাঃ মিতউর রহমান মাহা দ কােজম আলী 
চৗিকদার

পাড় ডা য়া উলািনয়া বাজার বসামিরক গেজট (589), লাল ি বাতা 
(0603040016)

৪৩ 01780002162 আব ল লিতফ ত আব ল গািপন ধা লারাম দি ণ পানপি িবিজিব গেজট (8153)
৪৪ 01780002163 আঃ ছালাম কাজী ত ছাবাহান কাজী টাি িনয়া রতনদী তালতলী-

৮৬৪০
বসামিরক গেজট (590), লাল ি বাতা 

(0603040013)
৪৫ 01780002165 মিশউর রহমান বা ল আব ল মিজদ ামদন পানপি -8640 বসামিরক গেজট (592), লাল ি বাতা 

(0603040020)
৪৬ 01780001220 মর ম মাঃ নজ ল ইসলাম ত মাঃ বােরক িময়া চর কাজল, 

ডাকঘর:বড় িশবা-
8640,চর কাজল, 
গলািচপা, প য়াখালী

বড় িশবা-8640 বসামিরক গেজট (933)

৪৭ 01780001204 আলী  আকবর খান ঃ সরাজন আলী খান াম/রা া- কেলজ 
রাড,ডাকঘর:গলািচপা-

৮৬৪০,গলািচপা, 
গলািচপা 
পৗরসভা,প য়াখালী্

গলািচপা-8640 বসামিরক গেজট (611)
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িবভাগ: বিরশাল জলা: প য়াখালী উপেজলা/থানা: গলািচপা

ঃ 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

৪৮ 01780001107 আব স সা ার হাওলাদার আ ল কােশম হাওলাদার বাসা/ হাি ং:৭৩, 
াম/রা া:সদার রাড 

(রতনিদ), ওয়াড নং-
০৪, ডাকঘর:গলািচপা-
৮৬৪০, গলািচপা, 
গলািচপা পৗরসভা, 
প য়াখালী

গলািচপা-8640 বসামিরক গেজট (615)

৪৯ 01780001214 মাঃ র ল আিমন  ইয়া ত মাজা ফর হােসন াম/রা া- কেলজ 
রাড,ডাকঘর:গলািচপা-

৮৬৪০,গলািচপা, 
গলািচপা 
পৗরসভা,প য়াখালী্

গলািচপা-8640 বসামিরক গেজট (618)

৫০ 01780001129 মর ম মাঃ ইসমাইল ত হাজী ছবদার আলী কলাগািছয়া, 
ডাকঘর:খাির মা-
8640, গলািচপা, 
প য়াখালী

খাির মা-8640 বসামিরক গেজট (629)

৫১ 01780001162 মাঃ রজাউল কিরম আ ল মাতােলব হাওলাদার বাসা/ হাি ং:260, 
াম/রা া:আন  

পাড়...

গলািচপা-8640 বসামিরক গেজট (993)

৫২ 01780001101 মাঃ নজ ল ইসলাম ত মেছর আলী হাং হাি ং-344, াম: 
ন ন বাজার,ডাকঘর-
গলা পা-৮৬৪০, 
গলািচপা, প য়াখালী

গলািচপা-8640 বসামিরক গেজট (617), 
লাল ি বাতা (0603040007)
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িবভাগ: বিরশাল জলা: প য়াখালী উপেজলা/থানা: গলািচপা

ঃ 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 01780001212 মাঃ হা ন অর রিশদ মাঃ ইসমাইল হাওলাদার াম/রা া- কেলজ 
রাড, ডাকঘর: 

গলািচপা-৮৬৪০, 
গলািচপা, গলািচপা 
পৗরসভা, প য়াখালী্

গলািচপা-8640 বসামিরক গেজট (964)
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