
িবভাগ: লনা জলা: বােগরহাট উপেজলা/থানা: ফিকরহাট

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

১ 01010002043 ইউ প আলী (আনসার) ত আকমান হাওলাদার বলতলী িপলজংগ লাল ি বাতা (0403020032), বসামিরক গেজট 
(1540)

২ 01010002048 তারাপদ িব াস িগিরশ চ  িব াস মারখালী ষাটতলা লাল ি বাতা (0403020041), বসামিরক গেজট 
(1553)

৩ 01010002051 আ  হািনফ মাড়ল ত আদাস মাড়ল MANSA MANSA লাল ি বাতা (0403020093), বসামিরক গেজট 
(1520)

৪ 01010002055 খ ন আেনায়ার হােসন ইয়া ব আলী খান ATTAKA ATTAKA লাল ি বাতা (0403020115)
৫ 01010002072 মাঃ এনােয়েতর রহমান ত ী াহ LOKHPUR LOKHPUR ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (45320), লাল 

ি বাতা (0403020106), বসামিরক গেজট 
(1531)

৬ 01010002078 অিনল মার তরফদার ত প ানন তরফদার TEKATIYA BHANGANPA
R

লাল ি বাতা (0403020019)

৭ 01010002103 ত আঃ হািকম ফিকর ত কােসম ফিকর MANSA MANSA লাল ি বাতা (0403020100)
৮ 01010002106 িনত  রায় ধন মার রায় HOCHLA ATTAKA লাল ি বাতা (0403020064)
৯ 01010002110 শহীদ িব াস নছর আলী ত নওয়ার আলী িব াস ATTAKA ATTAKA লাল ি বাতা (0403020098)
১০ 01010002127 আসা র রহমান িব াস ত নওয়াব আলী িব াস ATTAKA ATTAKA লাল ি বাতা (0403020089), বসামিরক গেজট 

(4057)
১১ 01010002130 রহমান খ ফােজল খ BAHIRDIYA MANSA বসামিরক গেজট (1515), লাল ি বাতা 

(403020117)
১২ 01010002298 িশব সাদ ঘাষ ের  নাথ ঘাষ MULGHOR MULGHOR লাল ি বাতা (0403020079)
১৩ 01010002301 কাজী আ ল কােশম কাজী আ ল মােলক SOYIDMOH

OLLAH 
SOYIDMOHO
LLAH 

লাল ি বাতা (0403020026)

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা
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১৪ 01010002306 মাঃ রিফ ল ইসলাম ইয়া মাকেল র রহমান SONAKHAL
I 

MULGHOR বসামিরক গেজট (1523), লাল ি বাতা 
(0403020103)

১৫ 01010002311 বের  নাথ রায় সতীশ চ  রায় GOUYALBA
RI 

KOLKOLIYA বসামিরক গেজট (1534), লাল ি বাতা 
(0403020065)

১৬ 01010002315 আসমত আলী নাম উ ীন সরকার RAJPAT MULGHOR ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (45297), লাল 
ি বাতা (0403020121)

১৭ 01010002319 শখ আ  জাফর ত শখ লাল মাহ দ MULGHOR MULGHOR বসামিরক গেজট (1514), লাল ি বাতা 
(0403020048)

১৮ 01010002323 আেনায়ারা খা ন শিফউি ন শখ MOUBHOG MANSA বীর না গেজট (45)
১৯ 01010002325 খান মাহ ল ইসলাম খান মাহ ব আলী SOYIDMOH

OLLAH 
SOYIDMOHO
LLAH 

বসামিরক গেজট (1578), লাল ি বাতা 
(0403020043)

২০ 01010002329 বীের নাথ দাশ যে র দাশ VATTA 
KHAMAR

TOWN 
NOAPARA

লাল ি বাতা (0403020049), বসামিরক গেজট 
(1502)

২১ 01010002332 খারেশদ আলম আঃ মােলক JARIYA 
MAITKOMR
A

LOKHPUR লাল ি বাতা (0403020114)

২২ 01010002335 েবাধ মার নাগ ত িনিশকা  নাগ NALDHA NALDHA লাল ি বাতা (0403020074)
২৩ 01010002339 িবনয়  অিধকারী অ  অিধকারী SHUVADIYA SHUVADIYA ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (45293), বসামিরক 

গেজট (1581)
২৪ 01010002341 ি েজ নাথ রায় িনেরদ চ  রায় SHAITTOLA BIGHAI লাল ি বাতা (0403020011)
২৫ 01010002343 িনর ন মার ঘাষ ত িবজয় লাল ঘাষ CHANDERD

HON
SHAITTOLA লাল ি বাতা (0403020054)
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২৬ 01010002345 পিরেতাষ মার ঘাষ ত হিরপদ ঘাষ TEKATIYA BHANGANPA
R

লাল ি বাতা (0403020124), বসামিরক গেজট 
(1582)

২৭ 01010002358 মাঃ আশরাফ আলী মাঃ ফজ ল হক MULGHOR MULGHOR বসামিরক গেজট (1579), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (29092), লাল ি বাতা 
(0403020020)

২৮ 01010002362 ত খান হািফ র রহমান 
( িলশ)

ত খান মাহা দ আলী SOYIDMOH
OLLAH 

SOYIDMOHO
LLAH 

লাল ি বাতা (0403020036)

২৯ 01010002366 শ র মার নাগ অ  মার নাগ SONAKHAL
I 

MULGHOR লাল ি বাতা (0403020077)

৩০ 01010002394 মাঃ শহী াহ শখ জালাল উি ন SOYIDMOH
OLLAH 

SOYIDMOHO
LLAH 

বসামিরক গেজট (1516), লাল ি বাতা 
(0403020006)

৩১ 01010002398 খ াকার কাম ল আলম খ কার বখিতয়ার আলী MULGHOR MULGHOR নৗ-কমাে া গেজট (42)
৩২ 01010002402 এস,এম, গালাম ছেরায়ার িরয়াজউি ন সরদার KAKDANGA MULGHOR বসামিরক গেজট (1580), লাল ি বাতা 

(0403020102)
৩৩ 01010002549 মাজাফফর হালদার ত মা াজ উ ীন হালদার mouvog MANSA বসামিরক গেজট (1517), লাল ি বাতা 

(0403020071)
৩৪ 01010002550  দাস িব াস িকেশারী লাল িব াস KATHALI NALDHA বসামিরক গেজট (3967), লাল ি বাতা 

(0403020075)
৩৫ 01010002551 গািব  চ  দাস ত িব া র চ  দাশ DOHAJARI ATTAKA বসামিরক গেজট (1576), লাল ি বাতা 

(0403020070)
৩৬ 01010002569 রেমশ চ  বালা রিতকা  বালা SHUVODIYA SHUVODIYA বসামিরক গেজট (1530), ি েযা ােদর ভারতীয় 

তািলকা (45305), লাল ি বাতা (0403020058)
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৩৭ 01010002574 দাস শচী নাথ শশধর দাস DOHAJARI ATTAKA বসামিরক গেজট (1532), লাল ি বাতা 
(0403020076)

৩৮ 01010002577 দেলায়ার শখ আ ল সাবহান শখ মৗেভাগ মানসা বসামিরক গেজট (1575), লাল ি বাতা 
(0403020072)

৩৯ 01010002636 দাশ মহ িষেকশ মহ MAIRKHALI MULGHOR বসামিরক গেজট (1509), লাল ি বাতা 
(0403020045)

৪০ 01010002639 সরদার আ স সাবহান আ াস আলী ARUADANG
A 

NALDHA িবমানবািহনী গেজট (264)

৪১ 01010003336 দশন কা ড়ী ম  কা ড়ী MULGHOR MULGHOR লাল ি বাতা (0403020046)

৪২ 01010003339 আিমর আিল শখ ইসমাইল সখ TOWN 
NOWAPARA 

TOWN 
NOYAPARA 

বসামিরক গেজট (1525), লাল ি বাতা 
(0403020033)

৪৩ 01010003430 ি  মার দাস ােন  নাথ দাস BETAGA BETAGA ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (45304), বসামিরক 
গেজট (1499), লাল ি বাতা (403020014)

৪৪ 01010003491 বীর মার িম িলন িবহারী িম TOWN 
NOWAPARA 

TOWN 
NOWAPARA 

বসামিরক গেজট (4039), লাল ি বাতা 
(0403020099)

৪৫ 01010003502 মিজদ মি ক আ াচ মি ক mouvog MANSA বসামিরক গেজট (1574), লাল ি বাতা 
(403020073)

৪৬ 01010003509 শংকর মার িব াস নীল মার িব াস SHUVODIYA SHUVODIYA ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (45302), লাল 
ি বাতা (0403020060)

৪৭ 01010003512 কওছার আিল হাওলাদার ইমদাদ আিল হাওলাদার DEYAPARA VANGANPAR লাল ি বাতা (0403020037)
৪৮ 01010003514 িচ  র ন িব াস েপ নাথ িব াস SHUVODIYA SHUVODIYA লাল ি বাতা (0403020053)
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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

৪৯ 01010003517 কািলপদ ম ল ীজবর ম ল SHUVODIYA SHUVODIYA ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (45316), বসামিরক 
গেজট (4036)

৫০ 01010003518 ম দন রায় গয়ারাম চ  রায় SHUVODIYA SHUVODIYA ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (45298), বসামিরক 
গেজট (1536), লাল ি বাতা (0403020069)

৫১ 01010003522 রামপদ ম ল েবাধ মার ম ল KUMARKHA
LI 

SHATTOLA লাল ি বাতা (403020039)

৫২ 01010003535 মার দাশ শশী ষন দাশ BETAGA BETAGA বসামিরক গেজট (1498), লাল ি বাতা 
(403020016), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(45318)

৫৩ 01010003536 অ ন মার দাশ িনিশকা  দাশ CHADERTO
N 

SHATTOLA বসামিরক গেজট (1505), লাল ি বাতা 
(0403020013)

৫৪ 01010003541 গৗর চ  দাশ শত লাল দাশ BETAGA BETAGA ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (45314), বসামিরক 
গেজট (1506), লাল ি বাতা (403020009)

৫৫ 01010003563 ামল মার দাস অি নী মার দাস BETAGA BETAGA ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (45308), বসামিরক 
গেজট (1500), লাল ি বাতা (0403020007)

৫৬ 01010003564 অ ন রায় চৗ রী রেমশ চ  রায় চৗ রী BETAGA BETAGA বসামিরক গেজট (1554), লাল ি বাতা 
(0403020017)

৫৭ 01010003565 আঃ মা ান ত র ব আলী mouvog MANSA বসামিরক গেজট (1549), লাল ি বাতা 
(0601040391)

৫৮ 01010003571 বংসধর তরফদার ত প ানন তরফদার TAKATYA VANGANPAR লাল ি বাতা (403020086)
৫৯ 01010003578 ল হক সানা িময়া BAIDANGA LOCKPUR সনাবািহনী গেজট (2558)
৬০ 01010003585 মাঃ ইনছাম উি ন মাঃ তিছর উ ীন MASKATA BETAGA ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (45317), লাল 

ি বাতা (0403020031)
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৬১ 01010003621 রিব নাথ ম ল িলন ম ল HOCLA ATTAKA লাল ি বাতা (0403020063), বসামিরক গেজট 
(1562)

৬২ 01010003623 পন মার দাস ত  িধর মার দাস PILJANGA PILGANGA বসামিরক গেজট (1558), লাল ি বাতা 
(0403020003)

৬৩ 01010003628 কাজী সাই র রহমান কাজী আ র রহমান PILJANGA PILGANGA িবিসএস গেজট (421)
৬৪ 01010003629 আলী আশরাফ শখ ফজর আলী শখ SHUVODIYA SHUVODIYA লাল ি বাতা (0403020108)

৬৫ 01010003634 িব াস মিতয়ার রহমান কামাল িব াস ATTAKI FAKIRHAT লাল ি বাতা (0403020051)

৬৬ 01010003635 মাঃ র আলম িসরা ল হক খা রা বাঐডা া সনাবািহনী গেজট (1140)
৬৭ 01010003636 মাঃ ল ইসলাম ফারজী ত িদদার ব  স ফরাজী LOCKPUR LOCKPUR লাল ি বাতা (0403020080)

৬৮ 01010003646 শখ র মাহা দ শখ মাহা দ ছিহর উি ন BETAGA BETAGA ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (45290), বসামিরক 
গেজট (3886), লাল ি বাতা (0403020105), 
সনাবািহনী গেজট (10517)

৬৯ 01010003650 ধাং  মার দাশ ভা ধর দাশ BETAGA BETAGA লাল ি বাতা (0403020010)
৭০ 01010003679 মাঃ ওয়ােজদ আলী মা া মাঃ িরয়াজ উি ন মা া CAKULI BETAGA িবিজিব গেজট (6407)

৭১ 01010003716 মার ম ল দবচরন ম ল BIGHAI SHATTOLA লাল ি বাতা (0403020018)
৭২ 01010003723 যতী  মার ঘাষ বস  মার ঘাষ ATTAKI FAKIRHAT লাল ি বাতা (0403020052)
৭৩ 01010003749 শখ আ ল কােদর শখ আ ল গিন BARASIYA SINGGATI ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (45292), িবমানবািহনী 

গেজট (693), লাল ি বাতা (0403020082)
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বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

৭৪ 01010003882 সয়দ আলতাফ হােসন সয়দ মহিসন আলী ATTAKA ATTAKA লাল ি বাতা (0403020092)
৭৫ 01010003919 িবনয়  গা ামী িবজয়  গা ামী DOHAJARI ATTAKA লাল ি বাতা (0403020066)
৭৬ 01010003922 মক ল মি ক আ াব উি ন মি ক TOWN 

NOAPARA
TOWN 
NOAPARA

লাল ি বাতা (0403020111), বসামিরক গেজট 
(1526)

৭৭ 01010003924 ম  হালদার আ দা হালদার DEYAPARA BHANGANPA
R

লাল ি বাতা (0403020040)

৭৮ 01010003928 মাঃ মা ন কিবর মাঃ হািফ র রহমান PILJANGO PILJANGO লাল ি বাতা (0403020097), বসামিরক গেজট 
(1557)

৭৯ 01010003931 মাঃ শিফরি  মাড়ল মাঃ আঃ অেহদ মাড়ল TOWN 
NOAPARA

TOWN 
NOAPARA

লাল ি বাতা (0403020109)

৮০ 01010003937 শংকর মার দ অমর মার দ PILJANGO PILJANGO লাল ি বাতা (0403020112)

৮১ 01010003939 ভাষ চ  রাহা জীেত  নাথ রাহা PILJANGO PILJANGO লাল ি বাতা (0403020004)

৮২ 01010003945 শখ শাম র রহমান ত মাঃ আজগর আলী 
শখ

SATBARIYA GABKHALI লাল ি বাতা (0403020090), বসামিরক গেজট 
(3882)

৮৩ 01010003947 শখ রিফক আহেমদ ত শখ করামত আলী ATTAKA ATTAKA লাল ি বাতা (0403020023), বসামিরক গেজট 
(3952)

৮৪ 01010003948 অমর  দাশ িনতাই চ  দাশ BETAGA BETAGA লাল ি বাতা (0403020015), বসামিরক গেজট 
(1546)

৮৫ 01010003950 মাঃ আশরাফ আলী মা া ত আ ল গ র মা া KAKDANGA MULGHAR লাল ি বাতা (0403020044), বসামিরক গেজট 
(3887)
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বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

৮৬ 01010003951 শখ ছেরায়ার হােসন শখ সাম র রহমান SATSHIKA SATSHIKA লাল ি বাতা (0403020050), বসামিরক গেজট 
(1529)

৮৭ 01010003955 শখ মা: আ  বকর শখ িছি ক আহেমদ SYEDMAHA
LLA

SYEDMAHAL
LA

সনাবািহনী গেজট (18570)

৮৮ 01010003956 শখ আলাউি ন রাহাজউি ন SATBARIYA GABKHALI লাল ি বাতা (0403020116)
৮৯ 01010003957 ি েযা া সরদার আ র 

রহমান
হাজী ওয়ােজদ আলী সরদার ARUYADAN

GA
NALDHA লাল ি বাতা (0403020120), বসামিরক গেজট 

(1533)
৯০ 01010003960 খান হািব র রহমান মাঃ শমেশর আলী খান SATSHIKA SATSHIKA সনাবািহনী গেজট (10589)

৯১ 01010003961 শখ আ ল মােলক জয়ন ীন শখ CHOTO 
BAHIRDIYA

ATTAKA লাল ি বাতা (0403020038)

৯২ 01010003962 কাজী গালাম মাহা দ কাজী খিল র রহমান SYEDMAHA
LLA

SYEDMAHAL
LA

লাল ি বাতা (0403020125), িবিসএস গেজট 
(406)

৯৩ 01010003963 মাঃ লাকমান হাওলাদার ি  মিফজ উি ন 
হাওলাদার

BOILTOLY GABKHALI লাল ি বাতা (0403020110), বসামিরক গেজট 
(1501)

৯৪ 01010004462 ওমর আলী শখ ইসমাইল শখ TOWN 
NOWAPARA 

TOWN 
NOYAPARA 

ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (45295), বসামিরক 
গেজট (1504), লাল ি বাতা (0403020005)

৯৫ 01010004465 মাঃ আ ল মিজদ শখ মাঃ ওিহম উি ন শখ BAHIRDIYA MANSA ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (45315)
৯৬ 01010004549 শাহাদাৎ হােসন লাকমান হাওলাদার BAHIRDIYA ATTAKA লাল ি বাতা (0403020062)
৯৭ 01010004552 গৗর চ  িব াস গাপাল চ  িব াস SHUVODIYA SHUVODIYA লাল ি বাতা (0403020085)

লনা / বােগরহাট / ফিকরহাট াঃ 8 / 12



িবভাগ: লনা জলা: বােগরহাট উপেজলা/থানা: ফিকরহাট
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৯৮ 01010004553 শখ মাঃ শওকত আলী শখ মাঃ এজার উি ন BALIYADAN
GA 

SHAHAULIYA
BAG 

ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (45312), বসামিরক 
গেজট (1513), সনাবািহনী গেজট (1344), লাল 
ি বাতা (0403020034)

৯৯ 01010004554 শখ আলী আহ দ ত শখ মত আলী ATTAKA ATTAKA লাল ি বাতা (0403020118)
১০০ 01010004653 শখ নজ ল ইসলাম ত সােয়ম আলী শখ BAHIRDIYA BAHIRDIYA লাল ি বাতা (0403020123)
১০১ 01010004654 আঃ মােলক শখ মাঃ নছার উ ীন শখ JARIYA SINGGATI লাল ি বাতা (0403020095), বসামিরক গেজট 

(1503)
১০২ 01010004655 ত খিল র রহমান 

(ইিপআর)
ত লতান আলী মা া UTTORPAR

A 
FAKIRHAT লাল ি বাতা (0403020029), বসামিরক গেজট 

(1549)
১০৩ 01010004657 শখ ফিজলত  হােসন জনাব আলী SATSHIKA SATSHIKA বসামিরক গেজট (1560), লাল ি বাতা 

(0403020035)
১০৪ 01010004658 গািব  সাদ রায় ত জয়রাম রায় SHUVODIYA SHUVODIYA বসামিরক গেজট (1528), লাল ি বাতা 

(0403020056)
১০৫ 01010004759 ামা সাদ কর ত রাধানাথ কর MULGHOR MULGHOR বসামিরক গেজট (3884), লাল ি বাতা 

(403020078)
১০৬ 01010004885 শখ ইিলয়াচ হােসন ত শখ আনছার হােসন BARASIYA SINGGATI লাল ি বাতা (0403020067), বসামিরক গেজট 

(1508)
১০৭ 01010004886 িনমল চ  রায় ত যািমনী কা  রায় SONAKHAL

I 
MULGHOR লাল ি বাতা (0403020025)

১০৮ 01010004887 শখ বাবর আিল শখ ল হক ATTAKI FAKIRHAT বসামিরক গেজট (3993), লাল ি বাতা 
(0403020028)

১০৯ 01010005398 পবন মার দাশ কািলপদ দাশ BETAGA BETAGA লাল ি বাতা (403020012)
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বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

১১০ 01010005399 মাঃ আেনায়ার হােসন মাহা ব আলী খান SOYIDMOH
OLLAH 

SOYIDMOHO
LLAH 

বসামিরক গেজট (1511), লাল ি বাতা 
(0403020030), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(45296)

১১১ 01010005400 শখ আ র রিশদ ত আ ল কিরম ATTAKI FAKIRHAT বসামিরক গেজট (1521), লাল ি বাতা 
(403020081)

১১২ 01010005401 ঠা র দাশ ভালানাথ TAKATYA VANGANPAR লাল ি বাতা (0403020057)
১১৩ 01010005402 এম, এ জিলল ত মাঃ ইসমাইল PILJANGA PILGANGA লাল ি বাতা (403020122), বসামিরক গেজট 

(4023)
১১৪ 01010005403 ত ধন মার দাশ চ ীচরণ দাশ BROMMON

RAKDIYA 
SINGGATI লাল ি বাতা (0403020068), বসামিরক গেজট 

(1561)
১১৫ 01010005465 এসএম মহ ত আলী ( . 

বা)
এসএমএ বারী Suvodiya VANGANPAR লাল ি বাতা (0403020027), বসামিরক গেজট 

(1583)
১১৬ 01010005550 সখ আিতয়ার রহমান সখ আফছার উি ন HOCLA ATTAKA বসামিরক গেজট (1570), লাল ি বাতা 

(0403020094)
১১৭ 01010005551 রবী নাথ গা লী ভালানাথ গা লী MULGHOR MULGHOR বসামিরক গেজট (1545), লাল ি বাতা 

(0403020061)
১১৮ 01010005552 কাশ পাল হরিষত পাল FALTITA KOLKOLIYA বসামিরক গেজট (1518), লাল ি বাতা 

(0403020101)
১১৯ 01010005754 এস এম িসরা ল ইসলাম সরদার মাজাে ল হক লঘর লঘর বসামিরক গেজট (1519), লাল ি বাতা 

(403020047)
১২০ 01010005773 হিরদাস ম মদার ত গাপাল ম মদার িবঘাই বতাগা বসামিরক গেজট (1547), লাল ি বাতা 

(403020002)
১২১ 01010003940 আখতার বা গালাম রহমান সরকার SATSHIKA SATSHIKA বসামিরক গেজট (3950)
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বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

১২২ 01010003942 সখ বিন আমীন  আঃ হািমদ SATSHIKA SATSHIKA বসামিরক গেজট (3949)
১২৩ 01010004884 এ াডঃ  ভাস চ  দাস ত কালী পদ দাস CHADERTO

N 
SHATTOLA বসামিরক গেজট (1552)

১২৪ 01010003520 আঃ আিজজ িশকদার গ র িশকদার mouvog MANSA বসামিরক গেজট (1539)
১২৫ 01010003630 রওশন আলী ইমান আলী ঘন াম র ভিদয়া বসামিরক গেজট (1541)

১২৬ 01010003323 মাঃ রিক ল ইসলাম মাঃ লতান আলী শখ SOTO 
BAHIRDIYA

ATTAKA বসামিরক গেজট (1542)

১২৭ 01010003883 মাঃ ইসরাইল হােসন শখ ই ািহম শখ DHONPOTA BETAGA বসামিরক গেজট (1555)

১২৮ 01010003433 শখ হািব র রহমান শখ ইসমাইল হােসন KHAJURA LOCKPUR বসামিরক গেজট (1556)

১২৯ 01010002135 হা দ হা ন অর রিশদ ত মিমন উি ন শখ BAHIRDIYA MANSA বসামিরক গেজট (1563)
১৩০ 01010002115 আিতয়ার রহমান ফিকর এছাহাক ফিকর MANSA MANSA বসামিরক গেজট (1566)
১৩১ 01010003580 ত লিতফ শখ ত এবা ল া শখ MANSA MANSA বসামিরক গেজট (1567)
১৩২ 01010002083 ত শখ আতাহার আলী ত শাম র রহমান শখ SATBARIYA GABKHALI বসামিরক গেজট (1569)
১৩৩ 01010002112 মাঃ ইশারাত শখ মা  সখ MANSA MANSA বসামিরক গেজট (1571)
১৩৪ 01010003318 ত র মহ দ ত আহনা ন শখ WEST 

BAIRDIYA 
MANSA বসামিরক গেজট (1572)

১৩৫ 01010003637 পংকজ মার রায় যে র রায় চৗ রী BETAGA BETAGA বসামিরক গেজট (3507)

১৩৬ 01010003648 এস এম রিক ল ইসলাম মাঃ সাইন আলী MASKATA BETAGA বসামিরক গেজট (3508)
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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

১৩৭ 01010003326 মাঃ কাওছার আলী মাড়ল মাঃ আ াব মাড়ল BOILTOLI GABKHALI বসামিরক গেজট (3510)
১৩৮ 01010005755 ত কিহল উি ন মাড়ল ত ওয়ােহদ মাড়ল টাউন নওয়াপাড়া টাউন নওয়াপাড়া বসামিরক গেজট (3511)
১৩৯ 01010003583 শখ মাক ল আলম শখ আ াব উি ন BROMMON

RAKDIYA 
SINGGATI বসামিরক গেজট (3513)

১৪০ 01010003321 র মহ দ খ ন আইনাল খ ন BARASIYA SINGGATI বসামিরক গেজট (3514)
১৪১ 01010003632 শখ আলাউি ন আলাল শখ জানাব আলী BARASIYA SINGGATI বসামিরক গেজট (3515)
১৪২ 01010003538 ত ন র আলী ত র ব আলী ফিকর MANSA MANSA বসামিরক গেজট (3517)
১৪৩ 01010003431 ত দীন মহ দ শখ আ ল শখ BAHIRDIYA MANSA বসামিরক গেজট (3518)
১৪৪ 01010002100 আিন র রহমান ফজ র রহমান PASHCIM 

BAHIRDIYA
MANSA বসামিরক গেজট (3519)

১৪৫ 01010002118 শখ শাহজাহান আলী শখ হােচন আলী (ওয়ােহদ) CHOTO 
BAHIRDIYA

ATTAKA বসামিরক গেজট (3520)

১৪৬ 01010003329 মাঃ আকবর আলী মা া তফিসর উি ন মা া mouvog MANSA বসামিরক গেজট (3521)
১৪৭ 01010002407 মাঃ আফতাব হােসন ত শখ তােছন উি ন SONAKHAL

I 
MULGHOR বসামিরক গেজট (3522)

১৪৮ 01010002386 শখ শােহ র রহমান সখ আ ল আউয়াল MULGHOR MULGHOR বসামিরক গেজট (3523)
১৪৯ 01010004550 শখ মাহাতাব হােসন শখ আঃ আিকব MULGHOR MULGHOR বসামিরক গেজট (3524)
১৫০ 01010002337 শখ শিফ র রহমান ন ত শখ আ ল আউয়াল MULGHAR MULGHAR বসামিরক গেজট (3525)
১৫১ 01010004652 ত শখ আহ দ আলী ত মাঃ নািজম শখ LALCANDR

APUR 
gubkhali বসামিরক গেজট (3883)

১৫২ 01010004758 মাঃ শাহজাহান ফিকর আঃ রহমান ফিকর ATTAKA ATTAKA বসামিরক গেজট (3951)
১৫৩ 01010005886 খান মাশাররফ হােসন ত খান র ব আলী বািলয়াডাংগা শাহ আউিলয়াবাগ বসামিরক গেজট (4196)
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