
িবভাগ: লনা জলা: লনা উপেজলা/থানা: তরখাদা

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

১ 01470000273 শখ গাউ ল হক এয়া ব শখ আন নগর আন নগর বসামিরক গেজট (145), লাল ি বাতা 
(0402020289)

২ 01470000276 মাঃ ই ীস আলী (বীর 
ি েযা া)

মাঃ আিমনউ ীন মা া আন নগর আন নগর বসামিরক গেজট (146), লাল ি বাতা 
(402020278)

৩ 01470000287 জমা ার মিন ামান মকেছদ জমা ার আন নগর আন নগর বসামিরক গেজট (144), লাল ি বাতা 
(402020371)

৪ 01470000288 মাঃ মা ার জমা ার মতেলব জমা ার আন নগর আন নগর বসামিরক গেজট (85), লাল ি বাতা 
(0402020285)

৫ 01470000290 জড এম অিছ র রহমান হাসান উি ন জমা ার আন নগর আন নগর বসামিরক গেজট (143), লাল ি বাতা 
(0402020286)

৬ 01470000292 মাঃ মািনক শখ মাঃ আেলক শখ শখ রা িশয়ালী বসামিরক গেজট (298), লাল ি বাতা 
(0402020378)

৭ 01470000295 হািব র রহমান আ ল বািরক মা া শখ রা িশয়ালী লাল ি বাতা (0402020377)
৮ 01470000297 নওয়াব আলী সরদার ােদর সরদার শখ রা িশয়ালী বসামিরক গেজট (86), লাল ি বাতা 

(402020376)
৯ 01470000303 মাঃ দাউদ আলী আ ল লিতফ মা া শখ রা িশয়ালী বসামিরক গেজট (83), লাল ি বাতা 

(0402020294)
১০ 01470000304 আ ল মা ান মা া ত কয়াম উি ন মা া আন নগর আন নগর বসামিরক গেজট (142), লাল ি বাতা 

(0402020292)
১১ 01470000307 মাঃ মা াইন িব া মিজদ মা া বারাসাত পাক বারাসাত বসামিরক গেজট (299), লাল ি বাতা 

(0402020295)
১২ 01470000310 মাঃ আফসার উি ন আসা ামান বারাসাত পাক বারাসাত লাল ি বাতা (0402020074)

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা
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১৩ 01470000312 মাঃ মাহা র রহমান ল হক মা া বারাসাত পাক বারাসাত লাল ি বাতা (0402020062)
১৪ 01470000322 মাঃ িবলােয়ত হােসন মকেলছ শখ ইখিড় ইখিড় লাল ি বাতা (0402020004 ), বসামিরক গেজট 

(93)
১৫ 01470000327 আ র র াক মা া রেয়জ উি ন ইখিড় তরখাদা লাল ি বাতা (0402020311)

১৬ 01470000329 শখ আেনায়ার হােসন ফহম উ ীন ইখিড় তরখাদা সনাবািহনী গেজট (18148)

১৭ 01470000380 মাঃ আ ল জিলল শখ ছেবদ আলী শখ বারাসাত পাক বারাসাত লাল ি বাতা (0402020071), বসামিরক গেজট 
(88)

১৮ 01470000381 মাশাররফ হােসন ছফরউি ন চৗ রী বারাসাত পাক বারাসাত লাল ি বাতা (0402020005 ), বসামিরক গেজট 
(161 )

১৯ 01470000387 মাঃ জ ল হক মা  শখ কােটংগা তরখাদা লাল ি বাতা (0402020001), বসামিরক গেজট 
(96)

২০ 01470000406 মাঃ আ স ছা ার শখ আছালত শখ বারাসাত পাক বারাসাত লাল ি বাতা (0402020308), বসামিরক গেজট 
(1383)

২১ 01470000407 ত রজাউল হক মা া 
(আনসার)

ত ল হক মা া বারাসাত পাক বারাসাত লাল ি বাতা (0402020084 ), বসামিরক গেজট 
(166)

২২ 01470000409 এেকএম, এ সাবাহান ত এস এম ওেমদ মা া বারাসাত পাক বারাসাত লাল ি বাতা (0402020126)

২৩ 01470000410 মাঃ নওয়াব উি ন 
( সনাবািহনী)

ত এদন মা া বারাসাত পাক বারাসাত লাল ি বাতা (0402020064 ), বসামিরক গেজট 
(159)

২৪ 01470000412 মাঃ তাতা িময়া জয়নাল শখ নৗকা িব শলা সনাবািহনী গেজট (10987)
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২৫ 01470000413 ল ার আ ল ছ ছাবাহান ল র চর শলা শলা বসামিরক গেজট (103), লাল ি বাতা 
(402020359)

২৬ 01470000416 আ ল হািলম খান ইউ প আলী খান শলা শলা লাল ি বাতা (0402020023)

২৭ 01470000417 ল র শওকত আেয়ন উি ন ল ার শলা শলা লাল ি বাতা (0402020221)

২৮ 01470000418 খান মাখেল র রহমান আ ল বািরক খান শলা শলা বসামিরক গেজট (185), লাল ি বাতা 
(0402020049)

২৯ 01470000419 শির ল আলম মিজদ মা া ন িদয়া ন িদয়া লাল ি বাতা (0402020213)

৩০ 01470000421 লা  শখ বাহা র শখ শলা শলা বসামিরক গেজট (4141), লাল ি বাতা 
(0402020237)

৩১ 01470000422 িজবর মা া িহ  মা া শলা শলা বসামিরক গেজট (114), লাল ি বাতা 
(0402020261 )

৩২ 01470000423 ইয়া হািফ র রহমান তবল উ ীন ইয়া শলা শলা বসামিরক গেজট (184), লাল ি বাতা 
(0402020022 )

৩৩ 01470000426 মাঃ সাহাজাহান মা া মদন মা া কাদলা মীেরর কাদলা লাল ি বাতা (0402020188)

৩৪ 01470000428 মাঃ হা ন-অর-রিশদ রােহন উি ন মা া না িনয়া নারী লাল ি বাতা (402020177)

৩৫ 01470000430 সরদার তেয়ব আলী ত কা  সরদার শলা শলা বসামিরক গেজট (198), লাল ি বাতা 
(0402020333)
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৩৬ 01470000477 মথ র ন ম ল রিতকা  ম ল কাগদী ন িদয়া িলশ বািহনী গেজট (260)

৩৭ 01470000478 মামেরজ শখ হািমদ শখ বল  না অ না বল না লাল ি বাতা (0402020047)

৩৮ 01470000481 মাঃ িজ র রহমান আেলম ম ল তরখাদা তরখাদা বসামিরক গেজট (254), লাল ি বাতা 
(402020042)

৩৯ 01470000482 ইিলয়া র রহমান আ ল অ দ শখ তরখাদা তরখাদা বসামিরক গেজট (327), লাল ি বাতা 
(0402020012)

৪০ 01470000484 বাদশা িময়া খিলফা বজলার রহমান তরখাদা তরখাদা বসামিরক গেজট (4121), লাল ি বাতা 
(0402020199)

৪১ 01470000487 অরিব  সাদ সাহা বলরাম সাহা তরখাদা তরখাদা বসামিরক গেজট (4109), লাল ি বাতা 
(0402020202)

৪২ 01470000490 মার সাহা ের নাথ সাহা তরখাদা তরখাদা বসামিরক গেজট (282), লাল ি বাতা 
(402020145)

৪৩ 01470000492 মা া ইমান উি ন মাঃ আর  মা া তরখাদা তরখাদা বসামিরক গেজট (258), লাল ি বাতা 
(0402020276)

৪৪ 01470000496 সরদার আ স সালাম িজ  সরদার বারাসাত তরখাদা বসামিরক গেজট (290), লাল ি বাতা 
(0402020277)

৪৫ 01470000498 মাঃ রিফ ল ইসলাম আ ল বাির িশকদার আটিলয়া আটিলয়া সনাবািহনী গেজট (4885)

৪৬ 01470000499 িবলােয়ত িশকদার আিমন উি ন িশকদার আটিলয়া আটিলয়া বসামিরক গেজট (276), লাল ি বাতা 
(0402020078)
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৪৭ 01470000501 ঠা া িমর ছেলমান িমর আটিলয়া আটিলয়া বসামিরক গেজট (289), লাল ি বাতা 
(0402020274)

৪৮ 01470000502 নীল মার সাহা প ানন সাহা তরখাদা তরখাদা বসামিরক গেজট (280), লাল ি বাতা 
(0402020125)

৪৯ 01470000504 িছি র রহমান ত শখ জ ল হক আটিলয়া আটিলয়া বসামিরক গেজট (4086), লাল ি বাতা 
(0402020275)

৫০ 01470000506 দীপ মার সাহা ত হিরশ চ  সাহা তরখাদা তরখাদা বসামিরক গেজট (4165), লাল ি বাতা 
(0402020101)

৫১ 01470000508 ত িশিশর মার িব াস ত শিশ ষণ িব াস অ না বল না বল না বসামিরক গেজট (332), লাল ি বাতা 
(0402020380)

৫২ 01470000510 িশিশর মার িব াস শল ধর িব াস অ না বল না অ না বল না ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (44610), বসামিরক 
গেজট (262)

৫৩ 01470000512 ত শখ আউব আলী ত আঃ রওশন শখ জয়েসনা পানিততা লাল ি বাতা (0402020195)
৫৪ 01470000515 শখ আলী িময়া রাকন উ ীন তরখাদা তরখাদা বসামিরক গেজট (257 ), লাল ি বাতা 

(0402020046 )
৫৫ 01470000584 রেমশ িব াস ােন  নাথ িব াস কড়িরয়া পাতলা ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (44609), লাল 

ি বাতা (0402020009), বসামিরক গেজট (১১৭)

৫৬ 01470000590 িহমাং  িব াস কািলচরণ িব াস কামােরাল সািচয়াদাহ বসামিরক গেজট (123), লাল ি বাতা 
(0402020367)

৫৭ 01470000598 সেত  নাথ বালা িহ ষন বালা নিলয়ারচর অ না বল না ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (44619), লাল 
ি বাতা (0402020366)
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৫৮ 01470000599 মাঃ িজবর রহমান রােহন উি ন মা া না িনয়া নারী বসামিরক গেজট (122), লাল ি বাতা 
(0402020302)

৫৯ 01470000600 িনিশ কা  বাৈড় নের  নাথ বাৈড় কামােরাল সািচয়াদাহ বসামিরক গেজট (4117), লাল ি বাতা 
(0402020235)

৬০ 01470000601 শখ রতন আলী ইমাম আলী না িনয়া নারী বসামিরক গেজট (230), লাল ি বাতা 
(0402020297)

৬১ 01470000602 আ ল বাশার মা া ওয়ািহদ মা া নিলয়ারচর সািচয়াদাহ বসামিরক গেজট (320), লাল ি বাতা 
(402020363)

৬২ 01470000604 নেরশ িব াস নেগ নাথ িব াস কামােরাল সািচয়াদাহ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (44615), বসামিরক 
গেজট (220)

৬৩ 01470000607 ামল িব াস রাম  িব াস সািচয়াদাহ সািচয়াদাহ বসামিরক গেজট (4112), লাল ি বাতা 
(0402020229)

৬৪ 01470000608 িব িত িব াস রামলাল িব াস পাটগাতী পাতলা বসামিরক গেজট (4111), লাল ি বাতা 
(0402020335)

৬৫ 01470000609 িব াস আ র রা াক মহ দ আলী িব াস না িনয়া নারী লাল ি বাতা (0402020324)

৬৬ 01470000610 নয়াব আলী আব ল গ র শখ নিলয়ারচর সািচয়াদাহ বসামিরক গেজট (4102), লাল ি বাতা 
(0402020234)

৬৭ 01470000611 শখ আছা ামান শখ আঃ রহমান চর পাতলা পাতলা বসামিরক গেজট (239), লাল ি বাতা 
(0402020029)

৬৮ 01470000613 মাঃ ল আিমন সখ আ ল লিতফ সখ কামােরাল পাতলা বসামিরক গেজট (120), লাল ি বাতা 
(0402020054)
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৬৯ 01470000616 িনল রতন পা ত নচরণ পা ই হাটী পাতলা লাল ি বাতা (0402020325)

৭০ 01470000623 মাঃ ন র আলী বারী ফিকর দি ন মাকাম র মাকাম র বসামিরক গেজট (139), লাল ি বাতা 
(0402020018)

৭১ 01470000625 মাঃ ল ইসলাম শখ কিরম শখ উ র মাকাম র মাকাম র সনাবািহনী গেজট (6073)
৭২ 01470000626 সাই র রহমান আঃ জ ার উ র মাকাম র মাকাম র সনাবািহনী গেজট (1348), লাল ি বাতা 

(0402020038)
৭৩ 01470000627 মাঃ গালাম ছেরায়ার মাঃ জ ল হক শখ কালা কালা পাটগাতী বসামিরক গেজট (333), লাল ি বাতা 

(0402020222)
৭৪ 01470000628 ত মাঃ ল আমীন আ ল হািকম মি ক র মাকাম র বসামিরক গেজট (137), লাল ি বাতা 

(0402020017)
৭৫ 01470000734 এস এম মাশােরফ হােসন ত আঃ সামাদ শখ দশভাইয়া তরখাদা বসামিরক গেজট (164), লাল ি বাতা 

(0402020272)
৭৬ 01470000736 ফিকর আ ল মা ান আকবর আলী ফিকর জয়েসনা তরখাদা বসামিরক গেজট (279), লাল ি বাতা 

(0402020123)
৭৭ 01470000737 সই র রহমান শখ ত আ র সামাদ শখ ইখিড় তরখাদা বসামিরক গেজট (95), লাল ি বাতা 

(0402020144)
৭৮ 01470000738 আ র রা াক আ ল আিজজ মা া আদম র আটিলয়া সনাবািহনী গেজট (10955), লাল ি বাতা 

(0402020165)
৭৯ 01470000739 ী এবাদ আলী ী আঃ খােলক নিলয়ারচর সািচয়াদাহ লাল ি বাতা (0402020233)

৮০ 01470000740 শখ মাছেলম আলী খারেশদ আলী শখ মাকাম র মাকাম র বসামিরক গেজট (138), লাল ি বাতা 
(0402020015)
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৮১ 01470000787 আ ল কালাম ফােয়জ িশকদার আটিলয়া আটিলয়া বসামিরক গেজট (271), লাল ি বাতা 
(0402020280)

৮২ 01470000788 খান মাঃ হােসন আলী জীবন  কাদার ভবানী র পানিততা সনাবািহনী গেজট (12140), লাল ি বাতা 
(0402020370)

৮৩ 01470000790 এম, এ,  হািফজ ছােদক মা া নয়া বারাসাত কালাপাটগাতী বসামিরক গেজট (297), লাল ি বাতা 
(0402020156)

৮৪ 01470000793 এফ এম ইউ ফ আলী আকবর আলী ফিকর জয়েসনা পানিততা বসামিরক গেজট (131), লাল ি বাতা 
(0402020273)

৮৫ 01470000796 মাঃ আ  জাফর আহমাদ আ ল মােজদ ী বারাসাত পাক বারাসাত লাল ি বাতা (0402020098)

৮৬ 01470000797 শখ আঃ মা ান ত শখ মাকেছদ আলী না িনয়া নারী লাল ি বাতা (0402020149)

৮৭ 01470000799 শখ িজ াত আলী বাহা র শখ কাদলা মীেরর কাদলা বসামিরক গেজট (4041), লাল ি বাতা 
(0402020255)

৮৮ 01470000800 িসি র রহমান ফিকর ত পরশ উ াহ ফিকর আন নগর আন নগর বসামিরক গেজট (87), লাল ি বাতা 
(0402020279)

৮৯ 01470000805 ত ছালাম সরদার গাে◌লাম মওলা বারাসাত পাক বারাসাত বসামিরক গেজট (157), লাল ি বাতা 
(0402020097)

৯০ 01470000806 বলােয়ত হােসন আ স সামাদ শখ দশভাইয়া তরখাদা বসামিরক গেজট (285), লাল ি বাতা 
(0402020206)

৯১ 01470000808 মাঃ ইি স আলী আঃ হািকম আটিলয়া আটিলয়া বসামিরক গেজট (4010), লাল ি বাতা 
(0402020228)

৯২ 01470000812 গালাম নিব ত ি  বাছাম ফিকর বারাসাত পাক বারাসাত িবিজিব গেজট (1825)
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৯৩ 01470000847 আ ল হািলম মা া ত আঃ মিজদ বারাসাত পাক বারাসাত বসামিরক গেজট (174), লাল ি বাতা 
(0402020075)

৯৪ 01470000848 ত আেলক িসকদার 
(আনসার)

ত ইসমাইল িসকদার না িনয়া নারী লাল ি বাতা (0402020093)

৯৫ 01470000849 গ য়  সাদ বালা গ য় চি চরন বালা সািচয়াদাহ সািচয়াদাহ বসামিরক গেজট (4038), লাল ি বাতা 
(402020346)

৯৬ 01470000852 ত দপ নারায়ণ ব ত রাস িবহারী ব পাতলা পাতলা বসামিরক গেজট (322), লাল ি বাতা 
(0402020208)

৯৭ 01470000853 এম, এ, ওয়া দ এম. ইমান উি ন বারাসাত পাক বারাসাত বসামিরক গেজট (302), লাল ি বাতা 
(0402020032)

৯৮ 01470000855 ল হক মা া ত রােশদ আলী মা া কােটংগা তরখাদা বসামিরক গেজট (148), লাল ি বাতা 
(0402020106)

৯৯ 01470000857 মাঃ শাহা দদীন শখ ত মাঃ মাজাম শখ কালা পাটগাতী কালা পাটগাতী লাল ি বাতা (0402020146)

১০০ 01470000860 ত শখ ছাদী শখ নছার উি ন হাড়ীখালী হাড়ীখালী লাল ি বাতা (0402020173)

১০১ 01470000864 সরদার ইউ ছ আলী ছবদার সদার আটিলয়া আটিলয়া বসামিরক গেজট (287), লাল ি বাতা 
(0402020266)

১০২ 01470000867 ক, এম, কিব ল ইসলাম মাঃ আ ল হােসন খিলফা বারাসাত পাক বারাসাত লাল ি বাতা (0402020296)

১০৩ 01470000868 মাঃ নছার উি ন আ ল কিরম আদম র অ না বল না . বসামিরক গেজট (126), লাল ি বাতা 
(0402020119)
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১০৪ 01470000869 মাঃ মিকত সরদার মকেছদ সরদার আদম র বল না বসামিরক গেজট (277), লাল ি বাতা 
(0402020118)

১০৫ 01470000870 আ ল হক শখ বািরক শখ তরখাদা তরখাদা বসামিরক গেজট (124), লাল ি বাতা 
(0402020043)

১০৬ 01470000872 সরদার আমীর হােসন আ ল খােলক সরদার তরখাদা তরখাদা বসামিরক গেজট (253), লাল ি বাতা 
(0402020034)

১০৭ 01470000873 মা া িলয়াকত আলী মাঃ সিফউি ন মা া তরখাদা তরখাদা বসামিরক গেজট (4003), লাল ি বাতা 
(0402020151)

১০৮ 01470000875 এস এম জ ল হক এসএম ফজ র রহমান ইখিড় তরখাদা বসামিরক গেজট (90), লাল ি বাতা 
(0402020304)

১০৯ 01470000876 মা া গাউ ল হক ত এস এম হািব র রহমান ইখিড় তরখাদা বসামিরক গেজট (89), লাল ি বাতা 
(0402020193)

১১০ 01470000877 সরদার িলয়াকত আলী ত হািনফ সরদার শলা শলা বসামিরক গেজট (213), লাল ি বাতা 
(0402020240)

১১১ 01470000878 ফরমান শখ আ ল জ ার শখ চর পাতলা পাতলা বসামিরক গেজট (235), লাল ি বাতা 
(0402020007)

১১২ 01470000882 ল হক শখ দিলল উি ন শখ শখ রা িশয়ালী সনাবািহনী গেজট (10958)

১১৩ 01470000883 আছা ামান মাঃ মােজদ মা া আদম র বল না বসামিরক গেজট (134), লাল ি বাতা 
(0402020035)

১১৪ 01470000884 ত মাঃ মা ন মা া ত আিছর উি ন মা া কাদলা মীেরর কাদলা লাল ি বাতা (0402020250)
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১১৫ 01470000885 আ  তােলব হােসন বাহা র মা া আজগড়া আজগড়া সনাবািহনী গেজট (10961), লাল ি বাতা 
(0402020168)

১১৬ 01470000886 শখ দিবর উি ন আহে দ ত আব  শখ আদম র অ না বল না বসামিরক গেজট (127), লাল ি বাতা 
(0402020141)

১১৭ 01470000887 এস, এম শিহ ল ইসলাম আিদলউি ন সরদার বারাসাত পাক বারাসাত বসামিরক গেজট (99), লাল ি বাতা 
(0402020319)

১১৮ 01470000889 মাঃ আ র রা াক মা া সােহব আলী মা া না িনয়া নারী বসামিরক গেজট (121), লাল ি বাতা 
(0402020133)

১১৯ 01470000890 আ: রা াক তরফদার 
(আনসার)

মর ম মাজাম তরফদার না িনয়া নারী বসামিরক গেজট (3970), লাল ি বাতা 
(0402020090)

১২০ 01470000891 সরদার  আেনায়া ল হক  গালাম সেরায়ার সরদার আটিলয়া আটিলয়া বসামিরক গেজট (270), লাল ি বাতা 
(0402020178)

১২১ 01470000892 এস এম গালাম াফা শখ আিজ র রহমান ন িদয়া ন িদয়া বসামিরক গেজট (101), লাল ি বাতা 
(0402020150)

১২২ 01470000893 হাই শখ হােসন শখ বলরধনা অ না বল না বসামিরক গেজট (135), লাল ি বাতা 
(0402020041)

১২৩ 01470000894 গাজী গালাম মা ফা ◌্ ইমান উি ন গাজী িমর ডা া মীেরর কাদলা বসামিরক গেজট (321), লাল ি বাতা 
(0402020299)

১২৪ 01470000895 দেলায়ার হােসন মা া ত আ স সামাদ মা া িমর ডা া মীেরর কাদলা লাল ি বাতা (0402020181)

১২৫ 01470000917 এম,এম, কাম ামান আ স স র মা া বারাসাত পাক বারাসাত সনাবািহনী গেজট (12302), লাল ি বাতা 
(0402020160)
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১২৬ 01470000918 আ র রা াক শখ ত ম আলী বল না অ না বল না বসামিরক গেজট (274), লাল ি বাতা 
(0402020124)

১২৭ 01470000951 মাঃ ওয়ািলয়ার রহমান আিতয়ার রহমান ন িদয়া তরখাদা িবিসএস গেজট (653)
১২৮ 01470000952 ত খিলল িশকদার ত কােশম িশকদার কােটংগা তরখাদা বসামিরক গেজট (175), লাল ি বাতা 

(0402020110)
১২৯ 01470000957 ত মাকাে স মা া আ ল বারীক মা া কােটংগা তরখাদা বসামিরক গেজট (151), লাল ি বাতা 

(0402020314)
১৩০ 01470000958 শখ আতাউর রহমান শখ মিহউি ন ইছামিত মীেরর কাদলা সনাবািহনী গেজট (904)

১৩১ 01470000961 মাঃ আ র রউফ শখ আিজ র রহমান শখ না িনয়া নারী সনাবািহনী গেজট (10989)

১৩২ 01470000963 ত িশকদার র মাহা দ ডাঃ লাল মাহা দ কােটংগা তরখাদা বসামিরক গেজট (167), লাল ি বাতা 
(0402020002)

১৩৩ 01470000965 গালা র রহমান আলম সখ কামােরাল পাতলা বসামিরক গেজট (249), লাল ি বাতা 
(0402020341)

১৩৪ 01470000967 এস এম শিহ ল আলম আকমান মা া আন নগর আন নগর বসামিরক গেজট (82), লাল ি বাতা 
(0402020288)

১৩৫ 01470000969 গালাম মা ফা িমনা হাজী মাসেলম িমনা পানিততা পানিততা বসামিরক গেজট (4128), লাল ি বাতা 
(0402020225)

১৩৬ 01470000970 মর ম এস এম ল 
ইসলাম

মর ম িজ  িময়া বারাসাত পাক বারাসাত সনাবািহনী গেজট (13516)

১৩৭ 01470000974 খান আদম আলী ত কােশম আলী খান শলা শলা বসামিরক গেজট (309), লাল ি বাতা 
(0402020025)
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১৩৮ 01470000975 ত লতান আলী মীর ত মেহর আলী মীর শলা শলা বসামিরক গেজট (204), লাল ি বাতা 
(0402020242)

১৩৯ 01470000976 ত মাঃ কািত র রহমান 
(ইিপআর)

ত ইউ ফ সরদার বারাসাত পাক বারাসাত লাল ি বাতা (0402020063)

১৪০ 01470000977 আ ল মা ান হােসন ফিকর আটিলয়া আটিলয়া লাল ি বাতা (0402020147)

১৪১ 01470000978 ত আ স ছামাদ ইয়া ত মাঃ বা  ইয়া বারাসাত পাক বারাসাত বসামিরক গেজট (160), লাল ি বাতা 
(0402020081)

১৪২ 01470000979 ল ার আ ল মা ান ইমান উ ীন ল ার শলা শলা লাল ি বাতা (0402020220)

১৪৩ 01470000980 এম বারহান উি ন ত তাফাে ল হাে◌েসন 
মা া

ইখিড় তরখাদা বসামিরক গেজট (150), লাল ি বাতা 
(0402020372)

১৪৪ 01470000981 শরীফ মাশােরফ হােসন আঃ সামাদ শরীফ শলা শলা বসামিরক গেজট (192), লাল ি বাতা 
(0402020239)

১৪৫ 01470000982 মাঃ জ ল হক চৗ রী ত সবর চৗ রী ইখিড় তরখাদা বসামিরক গেজট (303), লাল ি বাতা 
(0402020309)

১৪৬ 01470000984 নেগ নাথ ব ান  ব পাতলা পাতলা বসামিরক গেজট (244), লাল ি বাতা 
(0402020365)

১৪৭ 01470000987 ত জ ল হক ত আঃ গ র মা া তরখাদা তরখাদা বসামিরক গেজট (255), লাল ি বাতা 
(0402020115)

১৪৮ 01470000988 মাঃ হা ন অর রিশদ ফহম উি ন মা া কাদলা মীেরর কাদলা বসামিরক গেজট (212), লাল ি বাতা 
(0402020179)
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১৪৯ 01470000989 মা া জাফর আজমল মা া শলা শলা লাল ি বাতা (0402020251)

১৫০ 01470000990 ধীের  নাথ িব াস মাধব চ  িব াস বয়ারগাতী শলা লাল ি বাতা (0402020205)

১৫১ 01470000991 আ  রবক িসি ক মর ম ঈমান আলী কােটংগা তরখাদা সনাবািহনী গেজট (3606)

১৫২ 01470000992 মাঃ ফল আিজজ বা আ ল আিজজ মা া চর কাদলা মীেরর কাদলা বসামিরক গেজট (315), লাল ি বাতা 
(0402020356)

১৫৩ 01470000994 শখ এনােয়ত হােসন শখ ল আিমন চর পাতলা পাতলা বসামিরক গেজট (233), লাল ি বাতা 
(0402020358)

১৫৪ 01470000995 এস ক ল ইসলাম মাঃ আ ল হােশম শখ ম লগাতী ন িদয়া বসামিরক গেজট (206), লাল ি বাতা 
(0402020336)

১৫৫ 01470000996 খা কার লাকমান হােসন ডাঃ মাঃ ছেরায়ার খ কার না িনয়া নারী বসামিরক গেজট (4089), লাল ি বাতা 
(0402020329)

১৫৬ 01470000997 ি  হকমত আলী ি  আিমন উ ীন কাদলা মীেরর কাদলা বসামিরক গেজট (182), লাল ি বাতা 
(0402010109)

১৫৭ 01470000998 আ ল মিজদ ী ত খয়বাত উ াহ ী বারাসাত পাক বারাসাত বসামিরক গেজট (91), লাল ি বাতা 
(0402020085)

১৫৮ 01470000999 মাঃ িমকাইল হােসন কাম মা া কােটংগা তরখাদা সনাবািহনী গেজট (12313)

১৫৯ 01470001000 কাজী আলী আহে দ কাজী খিল র রহমান শলা শলা বসামিরক গেজট (208), লাল ি বাতা 
(0402020111)

১৬০ 01470001001 মাঃ শাহাদাত হােসন মর ম আ ল কােদর খান শলা শলা সনাবািহনী গেজট (11000)
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১৬১ 01470001002 আঃ ছালাম স ার আঃ কিরম স ার শলা শলা লাল ি বাতা (0402020379)
১৬২ 01470001003 খান আহা দ আলী ইউ স আলী খান বয়ারগাতী পাতলা সনাবািহনী গেজট (18058)

১৬৩ 01470001004 গাজী ফােয় ামান গাজী ইমানি ন বলরধনা বল না লাল ি বাতা (0402020300)

১৬৪ 01470001005 মাঃ মক ল মা া বা  মা া বারাসাত পাক বারাসাত সনাবািহনী গেজট (12353), লাল ি বাতা 
(0402020153)

১৬৫ 01470001007 আ ল জিলল মা া আ  মা া ইছামিত মীেরর কাদলা বসামিরক গেজট (107), লাল ি বাতা 
(0402020083)

১৬৬ 01470001008 বাস চ  িব াস শাি  রাম িব াস পাতলা পাতলা বসামিরক গেজট (228), লাল ি বাতা 
(0402020368)

১৬৭ 01470001009 মর ম এস এম ৎফর 
রহমান

মর ম আ ল লিতফ শখ রামমািঝ পােরাখালী বসামিরক গেজট (4084), লাল ি বাতা 
(0402020357)

১৬৮ 01470001010 মাঃ আ ল মিজদ ইমান উি ন মি ক বারাসাত পাক বারাসাত বসামিরক গেজট (300), লাল ি বাতা 
(0402020060)

১৬৯ 01470001013 ত আ র ছা ার তরফদার ত আ াস তরফদার না িনয়া নারী বসামিরক গেজট (240), লাল ি বাতা 
(0402020331)

১৭০ 01470001014 িলয়াকত হােসন ইয়া ইয়া আ র রা াক পাতলা পাতলা বসামিরক গেজট (188), লাল ি বাতা 
(0402020056)

১৭১ 01470001015 মা া গাউ ল হক ত আিজ র রহমান শলা শলা বসামিরক গেজট (199), লাল ি বাতা 
(0402020260)

১৭২ 01470001017 মা া আছা র রহমান মা া ইমাদ হােসন ইছামিত মীেরর কাদলা বসামিরক গেজট (110), লাল ি বাতা 
(0402020253)
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১৭৩ 01470001018 আ  তােলব ফিকর ত বাবন ফিকর চর শলা শলা বসামিরক গেজট (186), লাল ি বাতা 
(0402020019)

১৭৪ 01470001021 এম িড মেফল হােসন বদন শখ িমর ডা া মীেরর কাদলা লাল ি বাতা (0402020262)
১৭৫ 01470001023 আ ল হািমদ মা া আ  ব ার মা া পানিততা পানিততা বসামিরক গেজট (4014), লাল ি বাতা 

(0402020117)
১৭৬ 01470001088 ত আ  তােলব গাজী ত মাচন উ াহ গাজী কােটংগা তরখাদা বসামিরক গেজট (94), লাল ি বাতা 

(0402020316)
১৭৭ 01470001090 ত এম সাই র রহমান শাজাহান মা া বারাসাত পাক বারাসাত বসামিরক গেজট (158), লাল ি বাতা 

(0402020070)
১৭৮ 01470001093 ত আইউব আলী জমা ার ত এনাজ আলী জমা ার আন নগর আজগড়া বসামিরক গেজট (147), লাল ি বাতা 

(0402020252)
১৭৯ 01470001095 মাঃ হািব র রহমান তঃ মাঃ মােজদ ল র বয়ারগাতী শলা সনাবািহনী গেজট (10975), লাল ি বাতা 

(0402020021)
১৮০ 01470001097 শরীফ মাশারফ হােসন আ ল হািফজ শরীফ চর শলা শলা সনাবািহনী গেজট (13488), লাল ি বাতা 

(0402020027)
১৮১ 01470001099 মা া হমােয়ত উি ন আ ল মা া চর শলা শলা বসামিরক গেজট (105), লাল ি বাতা 

(0402020028)
১৮২ 01470001100 এস এম িমজা র রহমান মাবােরক শরীফ চর শলা শলা বসামিরক গেজট (104), লাল ি বাতা 

(0402020369)
১৮৩ 01470001102 এফ এম তেয় র রহমান মহিসন উি ন ফিকর আদম র আটিলয়া বসামিরক গেজট (4133), লাল ি বাতা 

(0402020231)
১৮৪ 01470001105 তেয় র রহমান লতান মা া তরখাদা তরখাদা বসামিরক গেজট (261), লাল ি বাতা 

(0402020122)
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১৮৫ 01470001107 ম আলী আ ল গ র কাদলা মীেরর কাদলা লাল ি বাতা (0402020254), বসামিরক গেজট 
(197)

১৮৬ 01470001108 খ ন িজ াত আলী কা  খান শলা শলা সনাবািহনী গেজট (4516), লাল ি বাতা 
(0402020183)

১৮৭ 01470001109 শখ নওেশর আলী ত ওসমান গিন কাদলা মীেরর কাদলা লাল ি বাতা (0402020134)
১৮৮ 01470001110 শখ িনজাম উি ন শখ রা ম আলী শলা শলা লাল ি বাতা (0402020256)
১৮৯ 01470001113 ম দন ম মদার খেগ নাথ ম মদার কামােরাল সািচয়াদাহ বসামিরক গেজট (4113), লাল ি বাতা 

(0402020345)
১৯০ 01470001114 মাঃ গাউস কওসার মা া বারাসাত পাক বারাসাত বসামিরক গেজট (168), লাল ি বাতা 

(0402020310), িবিসএস গেজট (32)
১৯১ 01470001115 এম. বারহান উি ন এম.িড মাদাে র মা া বারাসাত পাক বারাসাত বসামিরক গেজট (306), লাল ি বাতা 

(0402020306)
১৯২ 01470001116 আমীর খস ত রইজ উি ন মা া বারাসাত পাক বারাসাত বসামিরক গেজট (173), লাল ি বাতা 

(0402020103)
১৯৩ 01470001127 শখ আই ব হােসন আঃ মােলক শখ চর পাতলা পাতলা বসামিরক গেজট (229), লাল ি বাতা 

(0402020006)
১৯৪ 01470001128 ত আঃ ওয়া দ মা া ত ভালায় মা া তরখাদা তরখাদা বসামিরক গেজট (266), লাল ি বাতা 

(0402020109)
১৯৫ 01470001129 লােয়ক ধা খিলল ধা পাতলা পাতলা সনাবািহনী গেজট (18502), লাল ি বাতা 

(0402020050)
১৯৬ 01470001130 Siddiqur 

Rahman
Ayenuddin বারাসাত পাক বারাসাত ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা ( স র) (143)

১৯৭ 01470001455 মাঃ আ  সাঈদ মা া শাহজাহান মা া বারাসাত পাক বারাসাত লাল ি বাতা (0402020318)
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১৯৮ 01470001456 ক এম শিহ ল ইসলাম আ ল বারী খান শলা শলা বসামিরক গেজট (312), লাল ি বাতা 
(0402020218)

১৯৯ 01470001457 আ র স র শখ আজাহার শখ বল না অ না বল না বসামিরক গেজট (275), লাল ি বাতা 
(0402020036)

২০০ 01470001562 পদ িব াস ই ষন িব াস সািচয়াদাহ সািচয়াদাহ বসামিরক গেজট (338), লাল ি বাতা 
(0402020338)

২০১ 01470001563 মা া শওকত আলী মাঃ নাজ ল হক মা া পানিততা পানিততা লাল ি বাতা (0402020334)
২০২ 01470001564 মাঃ জ ল হক সাম ল দা মা া ন িদয়া ন িদয়া িবিজিব গেজট (5310)
২০৩ 01470001566 এ. ক. এম. মিন ামান এম. িড. আ র রা াক ইছামিত মীেরর কাদলা বসামিরক গেজট (112), লাল ি বাতা 

(0402020258)
২০৪ 01470001567 আ ল হক সরদার কানাই সরদার আটিলয়া আটিলয়া বসামিরক গেজট (130), লাল ি বাতা 

(0402020088)
২০৫ 01470001569 আ  সাইদ শখ ওিলউর রহমান অ না বল না বল না সনাবািহনী গেজট (10993)
২০৬ 01470001571 মাঃ শাহাদাত হােসন আ ল মােলক শখ উ র মাকাম র মাকাম র বসামিরক গেজট (291), লাল ি বাতা 

(0402020076)
২০৭ 01470001572 মাঃ হাই শখ মাঃ আ ল হােমদ শখ কামােরাল পাতলা লাল ি বাতা (0402020337)
২০৮ 01470001573 তরফদার হািব র রহমান 

(আনসার)
ত গালাম হােসন না িনয়া নারী লাল ি বাতা (0402020091)

২০৯ 01470001575 মাঃ অিলয়ার রহমান 
(আনসার)

ত আ ল হািমদ শখ ইখিড় তরখাদা লাল ি বাতা (0402020108)

২১০ 01470001576 মাঃ অিলউর রহমান মিহউি ন শখ ইছামিত মীেরর কাদলা লাল ি বাতা (0402020053), সনাবািহনী গেজট 
(4300), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা ( স র) (১৭৮)
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২১১ 01470001579 অিসত মার হালদার িজেত নাথ হালদার সািচয়াদাহ সািচয়াদাহ াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (17)

২১২ 01470001581 মাঃ সাহরাব হােসন 
(িবিডআর)

মাঃ আঃ রােশদ ী পার হাজী াম মাকাম র লাল ি বাতা (0402020382)

২১৩ 01470001582 আঃ কােদর ইয়া রতন আলী ইয়া ধানখালী পাক গাংনী বসামিরক গেজট (310), লাল ি বাতা 
(0402020182)

২১৪ 01470001584 ত শখ মাঃ তাতা িময়া ত আিদল উি ন শখ শলা শলা লাল ি বাতা (0402020241)
২১৫ 01470001585 ত হােরজ উি ন চৗ রী ত লবন চৗ রী ইখিড় তরখাদা বসামিরক গেজট (162), লাল ি বাতা 

(0402020194)
২১৬ 01470001588 মাঃ ইবাদৎ খিলফা ( িলশ) ইসমাইল হােসন খিলফা বারাসাত পাক বারাসাত লাল ি বাতা (0402020068)

২১৭ 01470001589 আ র রহমান কাজী আ ল হািমদ কাজী শলা শলা সনাবািহনী গেজট (1512), লাল ি বাতা 
(0402020247)

২১৮ 01470001591 মা া তিব র রহমান রােশদ আলী কােটংগা তরখাদা বসামিরক গেজট (154), লাল ি বাতা 
(402020105)

২১৯ 01470001592 শখ দীন মাহা াদ রাকন উ ীন শখ শলা শলা বসামিরক গেজট (194), লাল ি বাতা 
(0402020244)

২২০ 01470001593 ধা ইউ ফ আলী মাঃ আ ল গিন ধা ধানখালী পাক গাংনী বসামিরক গেজট (191), লাল ি বাতা 
(0402020187)

২২১ 01470001594 ত আ াব জমা ার ত বচন জমা ার আন নগর আন নগর লাল ি বাতা (0402020132)
২২২ 01470001595 এস,এম, ল আলম মাহেফল শখ নিলয়ার চর অ না বল না বসামিরক গেজট (4146), লাল ি বাতা 

(0402020343)
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২২৩ 01470001598 শখ হািব র রহমান আঃ মােলক শখ ইছামিত মীেরর কাদলা বসামিরক গেজট (180), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা ( স র) (150)

২২৪ 01470001599 শখ আ া ামন ত শখ আ র রা াক ইছামিত মীেরর কাদলা বসামিরক গেজট (189), লাল ি বাতা 
(0402020061)

২২৫ 01470001600 চৗ রী আ ল খােয়র মাকেছদ চৗ রী তরখাদা তরখাদা বসামিরক গেজট (265), লাল ি বাতা 
(0402020039)

২২৬ 01470001603 ত অিলয়ার শখ ত হােতম শখ আদম র অ না বল না বসামিরক গেজট (264), লাল ি বাতা 
(0402020120)

২২৭ 01470001604 ী তােয়ব আলী ত পা  ী তরখাদা তরখাদা বসামিরক গেজট (132), লাল ি বাতা 
(0402020282)

২২৮ 01470001606 শখ বাবর আলী মাকাম শখ আটিলয়া আটিলয়া সনাবািহনী গেজট (15398)

২২৯ 01470001608 এস, এম, মিফ র রহমান এস, এম আজাহার উ ীন গাজী র হািড়খালী বসামিরক গেজট (190), লাল ি বাতা 
(0402020245)

২৩০ 01470001609 আ ল গ র শখ ত আঃ হািমদ শখ বল না অ না বল না বসামিরক গেজট (136), লাল ি বাতা 
(0402020058)

২৩১ 01470001610 আ ল মিজদ জানাব আলী শািলকদাহ অ না বল না বসামিরক গেজট (268), লাল ি বাতা 
(0402020013)

২৩২ 01470001611 মাঃ খািলদ মাঃ মাদাে র মা া বারাসাত পাক বারাসাত বসামিরক গেজট (304), লাল ি বাতা 
(0402020003)

২৩৩ 01470001612 শখ ল ইসলাম ডাঃ ম আলী বারাসাত পাক বারাসাত বসামিরক গেজট (178), লাল ি বাতা 
(0402020305)
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২৩৪ 01470001613 ত এফ এম এ মা ান ত এফ মাসেলম আহেমদ িমরডা া মীেরর কাদলা বসামিরক গেজট (181), লাল ি বাতা 
(0402020249)

২৩৫ 01470001614 মা ন কিবর ছেলমান িশকদার শলা শলা বসামিরক গেজট (317), লাল ি বাতা 
(0402020161)

২৩৬ 01470001621 মাঃ ইউ ফ আলী মা া সাম র রহমান শখ রা িশয়ালী বসামিরক গেজট (84), লাল ি বাতা 
(0402020291)

২৩৭ 01470001622 শাহা ি ন জমা ার ত রমান জমা র আন নগর আন নগর বসামিরক গেজট (140), লাল ি বাতা 
(0402020287)

২৩৮ 01470001625 ত ফহম উি ন আহে দ ত ইমান আলী মা া তরখাদা তরখাদা বসামিরক গেজট (251), লাল ি বাতা 
(0402020113)

২৩৯ 01470001627 বারহান উি ন ছােদমািন মা া তরখাদা তরখাদা বসামিরক গেজট (128), লাল ি বাতা 
(0402020201)

২৪০ 01470001628 ছাদইমািন মা া 
( সনাবািহনী)

ত ভালাই মা া তরখাদা তরখাদা লাল ি বাতা (0402020102)

২৪১ 01470001629 এ, এম, এ মা ািকন আ ল জ ার শখ মাকাম র মাকাম র বসামিরক গেজট (294), লাল ি বাতা 
(0402020215)

২৪২ 01470001630 মর ম ছােয়ফ উি ন মা া মর ম হাজী মাচন মা া কাদলা মীেরর কাদলা বসামিরক গেজট (3977), লাল ি বাতা 
(0402020360)

২৪৩ 01470001631 সরদার ইসমাইল হােসন ত িজ  সরদার তরখাদা তরখাদা বসামিরক গেজট (260), লাল ি বাতা 
(402020040)

২৪৪ 01470001633 ত মাঃ ' আ  সাইদ ত ফজলার রহমান না িনয়া নারী বসামিরক গেজট (234), লাল ি বাতা 
(0402020135)
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২৪৫ 01470001634 শখ শিহ র রহমান বজলার রহমান বারাসাত পাক বারাসাত বসামিরক গেজট (100), লাল ি বাতা 
(0402020313)

২৪৬ 01470001641 মাঃ লােয়ক শখ আব াহ শখ চর পাতলা পাতলা লাল ি বাতা (0402020030), বসামিরক গেজট 
(238)

২৪৭ 01470001642 িশকদার মাশারফ হােসন আ ল বািরক িশকদার শলা শলা বসামিরক গেজট (183), লাল ি বাতা 
(0402020184)

২৪৮ 01470001643 মা া আসা ামান শাম র রহমান মা া কাদলা মীেরর কাদলা বসামিরক গেজট (4039), লাল ি বাতা 
(0402020375)

২৪৯ 01470001644 ত শখ সাহরাব হােসন ডাঃ ম আলী বারাসাত পাক বারাসাত বসামিরক গেজট (149), লাল ি বাতা 
(402020048)

২৫০ 01470001646 সরদার মাহা াদ আলী বাহা র সরদার তরখাদা তরখাদা সনাবািহনী গেজট (10959), লাল ি বাতা 
(0402020045)

২৫১ 01470001647 রসময় মালাকার গািব  মালাকার সািচয়াদাহ সািচয়াদাহ বসামিরক গেজট (250), লাল ি বাতা 
(0402020364)

২৫২ 01470001648 হািবঃ মা া গালাম নবী ত বািরক মা া ভবানী র পানিততা লাল ি বাতা (0402020174)

২৫৩ 01470001650 সরদার গালাম আকবার আিদল উি ন সরদার বারাসাত পাক বারাসাত লাল ি বাতা (0402020361), বসামিরক গেজট 
(98)

২৫৪ 01470001651 হা ন অর রিশদ মকেছদ শখ তরখাদা তরখাদা সনাবািহনী গেজট (10953), লাল ি বাতা 
(0402020232)

২৫৫ 01470001653 খান বারহান উি ন রা ম আলী খান শলা শলা সনাবািহনী গেজট (1746), লাল ি বাতা 
(0402020033)

২৫৬ 01470001654 ক এম নজ ল ইসলাম মাঃ আ ল হােসন খিলফা বারাসাত পাক বারাসাত লাল ি বাতা (0402020065)
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২৫৭ 01470001655 ত আব ল জিলল ত আব ল গ র মাে◌ া ইখিড় তরখাদা িবিজিব গেজট (1823)
২৫৮ 01470001657 গাউছ িশকদার ( সনাবািহনী) মাঃ আঃ জ ার িশকদার ধানখালী গা নী লাল ি বাতা (0402020169)

২৫৯ 01470001658 মাহা াদ আলী সরদার তাফাে ল সরদার হািড়খালী হািড়খালী সনাবািহনী গেজট (2354)
২৬০ 01470001659 এমএ মােজদ (আনসার) ত আমীর উি ন মা া না িনয়া নারী লাল ি বাতা (0402020092), বসামিরক গেজট 

(231)
২৬১ 01470001660  মার ঢালী ত মেনাহর ঢালী পাতলা পাতলা বসামিরক গেজট (115), লাল ি বাতা 

(0402020011)
২৬২ 01470001662 িব ৎ মার মি ক ম  রনজন মি ক কালা কালা পাটগাতী সনাবািহনী গেজট (1317)
২৬৩ 01470001665 মাঃ গাউস মা া মাঃ ইমান উি ন মা া ব কালা কালা পাটগাতী বসামিরক গেজট (169), লাল ি বাতা 

(0402020016)
২৬৪ 01470001666 ত আঃ ওহাব মা া ত হাজী ইমান উি ন তরখাদা তরখাদা লাল ি বাতা (0402020112)

২৬৫ 01470001667 মা া আই ব আলী 
( সনাবািহনী)

ত শমেসর মা া তরখাদা তরখাদা লাল ি বাতা (0402020158)

২৬৬ 01470001668 অিলয়ার রহমান শখ শখ শিফ উি ন শলা ছাগলাদাহ লাল ি বাতা (0402020246)

২৬৭ 01470001670 িচ র ন বালা চ ীচরন বালা সািচয়াদাহ সািচয়াদাহ াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (19)

২৬৮ 01470001671 এস,এম, আ জার ইসলাম মাঃ মাছেলম উি ন শখ ইখড়ী তরখাদা বসামিরক গেজট (4250)
২৬৯ 01470001672 শখ আ াহ মাঃ মাকাম শখ দশভাইয়া তরখাদা সনাবািহনী গেজট (13470)
২৭০ 01470001674 কাজী শাহাজাহান কাজী আমীর হােসন বারাসাত পাক বারাসাত বসামিরক গেজট (165), লাল ি বাতা 

(0402020086)
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২৭১ 01470001675 শখ উিকল উি ন মাবারক শখ তরখাদা তরখাদা বসামিরক গেজট (256), লাল ি বাতা 
(0402020143)

২৭২ 01470001676 নওয়াব আলী গাজী মাকাম গাজী আটিলয়া আটিলয়া বসামিরক গেজট (1382), লাল ি বাতা 
(0402020332)

২৭৩ 01470001677 কাজী শাম র রহমান আ ল হািমদ কাজী শলা শলা সনাবািহনী গেজট (3993)

২৭৪ 01470001678 জালাল উি ন খান উিজর আলী খান শলা শলা বসামিরক গেজট (111), লাল ি বাতা 
(402020087)

২৭৫ 01470001681 শখ সিলম ত শখ জ ল হক আটিলয়া আটিলয়া লাল ি বাতা (0402020269)
২৭৬ 01470001685 মাসাঃ রািশদা খানম শখ ইউ স আহেমদ গাজী র হািড়খলী লাল ি বাতা (0402020263)
২৭৭ 01470001686 শখ মািমন উি ন লাল মাহ দ শখ শািলকদাহ অ না বল না লাল ি বাতা (0402020077)

২৭৮ 01470001691 আফতাব উি ন মাঃ ই াহিম শখ ইখিড় তরখাদা িবিজিব গেজট (8286)
২৭৯ 01470001692 মাঃ আ র রহমান মা া ত কাওসার আলী মা া তরখাদা তরখাদা িলশ বািহনী গেজট (16)
২৮০ 01470001696 মা া ইসরাইল হােসন সিফর উি ন মা া তরখাদা তরখাদা লাল ি বাতা (0402020114)

২৮১ 01470001697 মাঃ নজ ল ইসলাম মাঃ রতন মা া বারাসাত পাক বারাসাত বসামিরক গেজট (4037), লাল ি বাতা 
(0402020320)

২৮২ 01470001699 ত গালাম সেরায়ার 
সরদার

হাজী মাঃ ছবদার সরদার আটিলয়া আটিলয়া বসামিরক গেজট (129), লাল ি বাতা 
(0402020148)

২৮৩ 01470001700 আঃ হািকম িশকদার ত মি ক চাদ িশকদার নিলয়ার চর সািচয়াদাহ লাল ি বাতা (0402020340)
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২৮৪ 01470001708 িলয়াকত গাজী হাসান গাজী আদম র আটিলয়া বসামিরক গেজট (330), লাল ি বাতা 
(0402020044)

২৮৫ 01470001850 িব াস খিল র  রহমান মাহা দ আলী িব াস না িনয়া সািচয়াদাহ লাল ি বাতা (0402020326)
২৮৬ 01470001852 মা া গাউ ল হক আ র রা াক মা া শলা শলা লাল ি বাতা (0402020348)
২৮৭ 01470001854 ত হাসান আলী মা া ত আঃ হােবদ মা া পাক গাংনী শলা বসামিরক গেজট (214), লাল ি বাতা 

(0402020243)
২৮৮ 01470001855 গালাম মাহা দ আ ল হােসন শখ বারাসাত পাক বারাসাত বসামিরক গেজট (97), লাল ি বাতা 

(0402020072)
২৮৯ 01470001856 মাঃ গাউ ল হক ত লাল িমঞা ফিকর চর শলা শলা লাল ি বাতা (0402020020)
২৯০ 01470001857 শখ সর আলী েহাল আিমন কাদলা মীেরর কাদলা বসামিরক গেজট (187), লাল ি বাতা 

(0402020026)
২৯১ 01470001858 শখ সদর আলী ত ওসমান গিন কাদলা মীেরর কাদলা লাল ি বাতা (0402020128)
২৯২ 01470001860 আহেমদ আলী আ ল লিতফ কাজী শলা শলা িবমানবািহনী গেজট (558), লাল ি বাতা 

(402020067)
২৯৩ 01470001862 রণিজৎ মার সাহা ত ন ল চ  সাহা তরখাদা তরখাদা লাল ি বাতা (0402020200), বসামিরক গেজট 

(284)
২৯৪ 01470001863 তােলব হােসন ত আফছার সরদার বারাসাত পাক বারাসাত বসামিরক গেজট (296), লাল ি বাতা 

(0402020107)
২৯৫ 01470001869 মাঃ মহসীন উি ন িসকদার মাঃ বানচন িসকদার আদম র অ না বল না সনাবািহনী গেজট (10998)

২৯৬ 01470001874 মাঃ মঈন উি ন ইঁয়া বা  ইঁয়া বারাসাত পাক বারাসাত সনাবািহনী গেজট (13479)

২৯৭ 01470001875 ত শখ মাঃ ামান ত শখ আঃ মিজদ ন িদয়া ন িদয়া লাল ি বাতা (0402020381)
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২৯৮ 01470001876 ছেরায়ার ইঁয়া ত আেলপ ইঁয়া শলা শলা লাল ি বাতা (0402020024)

২৯৯ 01470001877 শখ র ইসলাম বদর উ ীন শখ নারী নারী বসামিরক গেজট (4124), লাল ি বাতা 
(0402020216)

৩০০ 01470001880 উিকল উি ন ল ার ইমান উি ন ল ার পাতলা পাতলা বসামিরক গেজট (245), লাল ি বাতা 
(0402020010)

৩০১ 01470001881 র ল আমীন মা া আমীনউি ন মা া না িনয়া নারী বসামিরক গেজট (116), লাল ি বাতা 
(0402020094)

৩০২ 01470001882 মাঃ আঃ ম ান মাঃ আ ল হােসন মা া বারাসাত পাক বারাসাত সনাবািহনী গেজট (16476)
৩০৩ 01470001884 মাঃ উিজর আলী মা া  মা া বারাসাত পাক বারাসাত লাল ি বাতা (0402020069)

৩০৪ 01470001885 গালাম মা ফা বা আ র রা াক ব ারী তলা মীেরর কাদলা লাল ি বাতা (0402020176)
৩০৫ 01470001887 গাজী হমােয়ত উ ীন ছােয়ন উ ীন গাজী পাটগাতী পাতলা বসামিরক গেজট (318), লাল ি বাতা 

(0402020236)
৩০৬ 01470001890 শখ সাই র রহমান দিলল উি ন ধানখালী পাক গাংনী বসামিরক গেজট (109), লাল ি বাতা 

(402020127)
৩০৭ 01470001891 ত শখ শিফ উি ন ত ইমান হােসন শখ না িনয়া নারী লাল ি বাতা (0402020207)
৩০৮ 01470001892 ইয়া নবীর হােসন ইয়া আ র রা াক পাতলা পাতলা বসামিরক গেজট (106), লাল ি বাতা 

(0402020055)
৩০৯ 01470001893 আলহা  অধ  

মা ািফ র রহমান
ত ডাঃ মাসেলম আহেমদ কােটংগা তরখাদা বসামিরক গেজট (3967), বসামিরক গেজট (177)

৩১০ 01470001894 এস এম সাহরাব হােসন ত তাতাে ল হােসন বারাসাত পাক বারাসাত লাল ি বাতা (0402020224)
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৩১১ 01470001895 মাঃ িসরা ল ইসলাম ত আব ল জ ার মা া রাজা র বড়নাল াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (18)

৩১২ 01470001897 এম এ দাউদ আলী রতন আ ল আিজজ মা া তরখাদা তরখাদা লাল ি বাতা (0402020089)

৩১৩ 01470001912 সরদার ত হা দ আলী ত আিরফ সরদার আটিলয়া আটিলয়া বসামিরক গেজট (269), লাল ি বাতা 
(0402020079)

৩১৪ 01470001915 ভী  দব িব াস মািনক চ  িব াস কামােরাল সািচয়াদাহ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (44613), বসামিরক 
গেজট (219)

৩১৫ 01470001938 মাঃ আিম ল ইসলাম ত এম এ হািমদ নিলয়ারচর অ না বল না বসামিরক গেজট (225), লাল ি বাতা 
(0402020330)

৩১৬ 01470001941 ত ডাঃ ন র আলী ত হাজী আিদল উি ন 
ল র

শলা শলা লাল ি বাতা (0402020130), বসামিরক গেজট 
(179)

৩১৭ 01470001942 যতী  নাথ িব াস ত িব ষণ িব াস সািচয়াদাহ অ না বল না লাল ি বাতা (0402020008)
৩১৮ 01470001943 খান আসা ামান আিজম উি ন খান শলা শলা লাল ি বাতা (0402020073)

৩১৯ 01470001950 মাঃ সহীদ মা া আঃ জ ার মা া নিলয়ারচর অ না বলধনা বসামিরক গেজট (4110), লাল ি বাতা 
(0402020339)

৩২০ 01470001957 ানপিত িব াস গেজ  নাথ িব াস কড়িরয়া পাতলা বসামিরক গেজট (223), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (44621)

৩২১ 01470001958 মাঃ এনা ল হক ত মৗঃ হােতম আহে দ তরখাদা তরখাদা ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (44603)
৩২২ 01470001960 গালাম িকবিরয়া আ ল হািমদ মা া পানিততা পানিততা লাল ি বাতা (0402020204)
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৩২৩ 01470001962 মাঃ ইি স আলী 
( সনাবািহনী)

ত আঃ হক মা া চর শলা চর শলা লাল ি বাতা (0402020100 ), বসামিরক গেজট 
(195)

৩২৪ 01470001963 ডাঃ শীল মার বােরায়াড়ী ত িজেত  নাথ বােরায়াড়ী সািচয়াদাহ সািচয়াদাহ লাল ি বাতা (0402020344)

৩২৫ 01470001972 মাঃ বাশা ল আলম মা: ছ  মা া ইখিড় তরখাদা বসামিরক গেজট (4168), লাল ি বাতা 
(0402020374)

৩২৬ 01470001973 শখ িরজাউল হক মাহা াদ শখ ইখিড় তরখাদা লাল ি বাতা (0402020351), সনাবািহনী গেজট 
(10963)

৩২৭ 01470001977 ত মাঃ মাতােলব উিকল ত আঃ গিন উিকল আদম র অ না বলধনা বসামিরক গেজট (278), লাল ি বাতা 
(0402020121)

৩২৮ 01470001978 মজর িদলীপ মার 
অিধকারী ( সনাবািহনী)

দেব  নাথ অিধকারী সািচয়াদাহ সািচয়াদাহ লাল ি বাতা (0402020152), সনাবািহনী গেজট 
(387)

৩২৯ 01470001979 ি  এ কালাম আজাদ মাঃ দিলল উি ন ্ ী শলা শলা িবিজিব গেজট (7773)

৩৩০ 01470001981 শখ শাহাজাহান ত িরজাউল শখ অ না বলধনা অ না বলধনা বসামিরক গেজট (329), লাল ি বাতা 
(0402020099)

৩৩১ 01470001982 এস এম ফির ামান ম আলী সরদার পাটগাতী পাতলা লাল ি বাতা (0402020217)
৩৩২ 01470001983 মাঃ রাজা িময়া মকেছদ শখ তরখাদা তরখাদা সনাবািহনী গেজট (17696  )

৩৩৩ 01470001985 ত অিবনাশ িব াস ত আ েতাষ িব াস কামােরাল সািচয়াদাহ লাল ি বাতা (0402020342)
৩৩৪ 01470001987 রজাউল মা া ত তাজ উি ন মা া ই হা পাতলা বসামিরক গেজট (247), লাল ি বাতা 

(0402020321)
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৩৩৫ 01470001988 মাঃ রজাউল মা া ত ঈমান উি ন মা া চর পাতলা পাতলা লাল ি বাতা (0402020303), বসামিরক গেজট 
(246)

৩৩৬ 01470001992 ত আ র স র মা া আঃ হক মা া বারাসাত পাক বারাসাত বসামিরক গেজট (170), লাল ি বাতা 
(0402020066)

৩৩৭ 01470001998 গািব  মার িব াস তারা পদ িব াস কড়িরয়া পাতলা ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (44611), লাল 
ি বাতা (0402020031), বসামিরক গেজট 

(118)
৩৩৮ 01470002000 বল সরকার ম ন সরকার আজগড়া আজগড়া লাল ি বাতা (0402020284)

৩৩৯ 01470002003 মাঃ িসি র রহমান মেয়ন উি ন মা া বারাসাত পাক বারাসাত সনাবািহনী গেজট (2526)

৩৪০ 01470002041 িশকদার তির ল ইসলাম ত বাকা িশকদার আটিলয়া আটিলয়া বসামিরক গেজট (286), লাল ি বাতা 
(0402020212)

৩৪১ 01470002056 মাঃ এনােয়ত হােসন ছেবদ আলী শখ বারাসাত পাক বারাসাত বসামিরক গেজট (153 ), লাল ি বাতা 
(0402020129)

৩৪২ 01470002057 এেকএম আিত র ত ওয়ােজদ ী জয়েসনা পানিততা লাল ি বাতা (0402020267), বসামিরক গেজট 
(273)

৩৪৩ 01470002068 মাশােরফ হােসন ত কয়াম মা া বারাসাত  বারাসাত বসামিরক গেজট (152), লাল ি বাতা 
(0402020080)

৩৪৪ 01470002099 এ িব এম রিশ ামান এম িড হােনফ মা া তরখাদা তরখাদা লাল ি বাতা (0402020209)

৩৪৫ 01470000408 মাঃ আ ল খােয়র ত লাল মাহা দ বারাসাত পাক বারাসাত শহীদ িলশ গেজট (221 )
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৩৪৬ 01470000874 এস, এম বদ ল ইসলাম এস. এম. ল দা বারাসাত পাক বারাসাত বসামিরক গেজট (155), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা ( স র) (140)

৩৪৭ 01470001853 গালাম ছেরায়ার  শখ হিরদাসবা পাক বারাসাত বসামিরক গেজট (156), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা ( স র) (141)

৩৪৮ 01470002111 আ ব ম খায় ামান শখ আ র রা াক ইছামিত মীেরর কাদলা বসামিরক গেজট (113), লাল ি বাতা 
(0402020051)

৩৪৯ 01470002116 মা া গালাম মা ফা ইসমাইল মা া ইছামিত মীেরর কাদলা ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা ( স র) (146)
৩৫০ 01470002117 মাঃ সাই র রহমান মাঃ সাখাওয়াত হােসন পি ম কােটংগা তরখাদা সনাবািহনী গেজট (20)
৩৫১ 01470002118 মাঃ মাহাতাব উি ন আ র রহমান শখ রা িশয়ালী ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা ( স র) (9360 )
৩৫২ 01470000318 আ  ছাইদ িমনা ওয়ােজদ িমনা পানিততা পানিততা বসামিরক গেজট (3931 )
৩৫৩ 01470000429 এস এম আ স সালাম দিলল উি ন শখ শলা শলা বসামিরক গেজট (3893)
৩৫৪ 01470000479 এম িড আসা ামান মা া আ ল মাতািলব মা া তরখাদা তরখাদা বসামিরক গেজট (4017)
৩৫৫ 01470000486 মাঃ ইউ ফ আলী আ ল লতীফ আটিলয়া আটিলয়া বসামিরক গেজট (4046)
৩৫৬ 01470000605 গাজী িজ র রহমান গাজী ইমান উ ীন আহেমদ নিলয়ারচর অ না বল না বসামিরক গেজট (4082)
৩৫৭ 01470000624 মাঃ তাহাে ল হােসন আনার উি ন চৗ রী উ র মাকাম র মাকাম র বসামিরক গেজট (4002)
৩৫৮ 01470000792 শখ মিজ র রহমান শখ মাসেলম আহে দ ইখিড় তরখাদা বসামিরক গেজট (3994)
৩৫৯ 01470000859 ত হািব র রহমান ত অেছল মা া হািড়খালী হািড়খালী বসামিরক গেজট (4045)
৩৬০ 01470000888 এ এফ এম িলয়াকত আলী এম,িড গালাম সফদার 

মা া
পানিততা (বড় বাড়ী) পানিততা বসামিরক গেজট (3896)

৩৬১ 01470000993 শখ ইিলয়া র রহমান আ ল ওয়া দ শখ কাদলা মীেরর কাদলা বসামিরক গেজট (4048)
৩৬২ 01470001006 ত আ ল হােসন ত দলাল উি ন শখ নারী নারী বসামিরক গেজট (4060)
৩৬৩ 01470001016 মাঃ হািব র রহমান দিলল উি ন ফিকর কােটংগা তরখাদা বসামিরক গেজট (3906)
৩৬৪ 01470001024 এফ, এম, তেয় র রহমান মর ম ছােরজান ফিকর আদালত র আটিলয়া বসামিরক গেজট (3918)
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৩৬৫ 01470001082 ফিকর আ ল মা ান মর ম জ ল হক আদালত র আটিলয়া বসামিরক গেজট (3917)
৩৬৬ 01470001104 এম িড আ র রউফ আ ল হািমদ শখ ইখিড় তরখাদা বসামিরক গেজট (4074)
৩৬৭ 01470001570 আ র রা াক শখ ত কােজম শখ শলা শলা বসামিরক গেজট (3929)
৩৬৮ 01470001578 আ ল খােয়র শখ মিকত শখ মি ক র মাকাম র বসামিরক গেজট (4043)
৩৬৯ 01470001635 মাঃ জালাল উি ন শখ মাঃ ম শখ বল না অ না বল না বসামিরক গেজট (3928)
৩৭০ 01470001682 লতান মা া ত আেলক মা া কােটংগা তরখাদা বসামিরক গেজট (4047)
৩৭১ 01470001684 মাঃ জাফর আহে দ ত সাই র রহমান আটিলয়া আটিলয়া বসামিরক গেজট (4049)
৩৭২ 01470001849 ইয়ার আিল ফিকর মাবারক ফিকর না িনয়া না িনয়া বসামিরক গেজট (3924)
৩৭৩ 01470001864 ল র িজ র রিহম মর ম অ◌া ল অ◌ািজজ 

ল ার
শলা শলা বসামিরক গেজট (3960)

৩৭৪ 01470001865 ইয়া সাই র রহমান ত হােরজ ইয়া শলা শলা বসামিরক গেজট (3972)
৩৭৫ 01470001879 ত শখ ইিলয়াছ হােসন ত আ ল মােলক সখ পানিততা পানিততা বসামিরক গেজট (3930)
৩৭৬ 01470001896 ল র গাউ ল হক ত ম আলী ল র শলা শলা বসামিরক গেজট (4001)
৩৭৭ 01470001911 ত খাকা ল ার ত আেলক ল ার ন িদয়া ন িদয়া বসামিরক গেজট (4044)
৩৭৮ 01470001959 গাজী আঃ মা ান (অবঃ 

আনসার)
মর ম কালা িময়া গাজী চালেততলা পাক বারাসাত বসামিরক গেজট (3919)

৩৭৯ 01470002039 মাঃ তিব র রহমান শখ লতান আহেমদ তরখাদা তরখাদা বসামিরক গেজট (3984)
৩৮০ 01470001913 এ এফ এম জাফর উ াহ এ ক এম আিত র রহমান জযে়সনা পানিততা বসামিরক গেজট (3926)
৩৮১ 01470001873 সরদার খিল র রহমান চ দ সরদার তরখাদা তরখাদা বসামিরক গেজট (3890)
৩৮২ 01470000881 িজ াত চৗ রী হাসান চৗ রী না িনয়া নারী বসামিরক গেজট (242), লাল ি বাতা 

(0402020322)
৩৮৩ 01470000383 শখ হকমত আলী শখ গালাম সেরায়ার ইখিড় তরখাদা বসামিরক গেজট (3902)
৩৮৪ 01470001607 মাঃ মিতয়ার রহমান মা: তয় র রহমান িমরডা া মীেরর কাদলা বসামিরক গেজট (3992)

লনা / লনা / তরখাদা াঃ 31 / 34



িবভাগ: লনা জলা: লনা উপেজলা/থানা: তরখাদা

ঃ 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

৩৮৫ 01470001586 মাঃ বিদউ ামান আ ল র াক ফিকর আদালত র আটিলয়া বসামিরক গেজট (3914)
৩৮৬ 01470000594 ইঁয়া কাকা িময়া আঃ হক ইয়া পাতলা চর পাতলা লাল ি বাতা (0402020057), বসামিরক গেজট 

(224)
৩৮৭ 01470000411 শখ দাউদ আহেমদ আঃ ছালাম শখ শলা শলা বসামিরক গেজট (3993)
৩৮৮ 01470001888 শখ ওিলয়ার রােহন উি ন শখ ইছামিত মীেরর কাদলা বসামিরক গেজট (108)
৩৮৯ 01470001092 ত সয়দ আছা ামান সয়দ আেবদ আলী বারাসাত পাক বারাসাত বসামিরক গেজট (163)
৩৯০ 01470001663 মাঃ সেক ার আলী আঃ কিরম মা া বারাসাত পাক বারাসাত বসামিরক গেজট (176)
৩৯১ 01470001022 মিকত আলী মীর গহর আলী মীর চর শলা শলা বসামিরক গেজট (193)
৩৯২ 01470000425 ইউ চ আহেমদ িশকদার মাজাম িশকদার শলা শলা বসামিরক গেজট (200)
৩৯৩ 01470000809 ত িলয়াকাত আলী খান বাবন আলী খান ইছামিত মীেরর কাদলা বসামিরক গেজট (201)
৩৯৪ 01470001883 শখ জাফর আহ দ লতান শখ ইছামিত মীেরর কাদলা বসামিরক গেজট (203)
৩৯৫ 01470000985 মা া গালাম মা ফা ইসাহাক মা া শলা শলা বসামিরক গেজট (209)
৩৯৬ 01470001661 মা া আ  িফয়ান কােদর মা া ব ারীতলা মীেরর কাদলা বসামিরক গেজট (215)
৩৯৭ 01470001861 এ ক এম নওেশর আলী ক এ লিতফ শলা শলা বসামিরক গেজট (216)
৩৯৮ 01470000581 অমেল  সরকার রাজিবহারী সরকার ই হাটী পাতলা বসামিরক গেজট (226)
৩৯৯ 01470001086 শখ জাফর আহেমদ শখ ইমান উি ন না িনয়া নারী বসামিরক গেজট (227)
৪০০ 01470000582 শা  মার ঘাষ র নাথ ঘাষ পাতলা পাতলা বসামিরক গেজট (232)
৪০১ 01470000986 ধীর মার ঘাষ ত িবিপন িবহারী ঘাষ পাতলা পাতলা বসামিরক গেজট (236)
৪০২ 01470001937 মা ফা শিরফ কা  শিরফ ম কামােরাল পাতলা বসামিরক গেজট (237)
৪০৩ 01470000612 মাঃ মা াইন িব াহ জ ল হক মা া না িনয়া নারী বসামিরক গেজট (243)
৪০৪ 01470001649 পংকজ মার ঘাষ র নাথ ঘাষ পাতলা পাতলা বসামিরক গেজট (248)
৪০৫ 01470001019 শাম র রহমান শিফউি ন শখ ম র  মাকাম র বসামিরক গেজট (293)
৪০৬ 01470001914 এস, এম আ াহ ত হা নার রিশদ কােটংগা তরখাদা বসামিরক গেজট (301)
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৪০৭ 01470000446 আঃ রিশদ মাল া জ ার মাল া বারাসাত পাক বারাসাত বসামিরক গেজট (305)
৪০৮ 01470001939 সখ উিকল উি ন সখ আঃ মিজদ কাদলা মীেরর কাদলা বসামিরক গেজট (307)
৪০৯ 01470000424 মাঃ মাতােলব শখ ইনতাজ আলী শখ শলা শলা বসামিরক গেজট (311)
৪১০ 01470001868 জািহদ িশকদার আ র রা াক িশকদার ব ারী তলা মীেরর কাদলা বসামিরক গেজট (313)
৪১১ 01470001989 আ  তােলব গাী ত সাম র 

রহমান
কাদলা কাদলা মীেরর কাদলা বসামিরক গেজট (316)

৪১২ 01470001701 রেমশ চ  মাহ াম চরণ মাহ ই হা পাতলা বসামিরক গেজট (319)
৪১৩ 01470001673 মাঃ লােয়ক আিল আেয়ন উি ন সরদার আটিলয়া আটিলয়া বসামিরক গেজট (323)
৪১৪ 01470001012 মংগল বাইন ত জগব  বাইন পাতলা পাতলা বসামিরক গেজট (324)
৪১৫ 01470000807 ত ইউ চ সখ ত মাকেছদ সখ না িনয়া নারী বসামিরক গেজট (325)
৪১৬ 01470000932 ওিলয়ার রহমান মা া আলতাফ হােসন মা া পানিততা পানিততা বসামিরক গেজট (326)
৪১৭ 01470001020 সখ ইবাদত হােসন ত মাবােরক হােসন তরখাদা তরখাদা বসামিরক গেজট (328)
৪১৮ 01470000588 পিত র ন িব াস িকরন চ  িব াস সািচয়াদাহ সািচয়াদাহ বসামিরক গেজট (331)
৪১৯ 01470001940 িজবর রহমান নিছম উি ন ম লগাতী ন িদয়া বসামিরক গেজট (334)
৪২০ 01470002002 এম গালাম মাে াফা মাদাে র মা া বারাসাত পাক বারাসাত বসামিরক গেজট (335)
৪২১ 01470001587 ওসমান আলী িশকদার জয়নাল িশকদার আড়কাি মীেরর কাদলা বসামিরক গেজট (336)
৪২২ 01470000850 অ প মার িব াস অিভনাশ িব াস কামােরাল সািচয়াদাহ বসামিরক গেজট (339)
৪২৩ 01470001011 মাঃ সাহরাব হােসন ত ফােয়ক আহ দ মা া বারাসাত পাক বারাসাত বসামিরক গেজট (1367)
৪২৪ 01470001664 অজয় িব াস হের নাথ িব াস পাটগাতী পাতলা বসামিরক গেজট (1368)
৪২৫ 01470001638 এস এম িজ র রহমান ত হাজী বজ র রহমান চর পাতলা পাতলা বসামিরক গেজট (1369)
৪২৬ 01470000866 মাঃ নািসর উি ন খ িজ  খ নিলয়ারচর অ না বল না বসামিরক গেজট (1370)
৪২৭ 01470000606 িদ ী িব াস িচ র ন িব াস সািচয়াদাহ সািচয়াদাহ বসামিরক গেজট (1371)
৪২৮ 01470000427 ল ার অিলউর রহমান ইমান উ ীন ল ার শলা শলা বসামিরক গেজট (1372)
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৪২৯ 01470000414 মাঃ আ  বকর িসি ক আফছার ইি ন ফিকর শলা শলা বসামিরক গেজট (1373)
৪৩০ 01470001980 কাজী দীন মাহা দ কাজী আঃ লিতফ শলা শলা বসামিরক গেজট (1374)
৪৩১ 01470001601 মাঃ সানা িময়া মাঃ ন  শখ শলা শলা বসামিরক গেজট (1375)
৪৩২ 01470000871 আ স ছালাম শখ লহাজ উ ীন বল না অ না বল না বসামিরক গেজট (1376)
৪৩৩ 01470000382 সরদার গালাম র ল আিমর হােসন সরদার বারাসাত পাক বারাসাত বসামিরক গেজট (4092)

৪৩৪ 01470001636 শখ খিল র রহমান শখ আ ল গিন বলা না অ না বলা না বসামিরক গেজট (3963)

৪৩৫ 01470002134 মা া হমােয়ত উি ন ত মা া ফহম উি ন চর কাদলা ছাগলাদাহ লাল ি বাতা (0402020052),
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা ( স র) (136)

৪৩৬ 01470000862 ত এস ক আলী হায়দার এম িড মাফাে ল সখ ইখিড় তরখাদা বসামিরক গেজট (3904)
৪৩৭ 01470000983 ক,এম, মায়াে ম হােসন ল আিমন খান শলা শলা বসামিরক গেজট (3901)
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