
িবভাগ: বিরশাল জলা: ভালা উপেজলা/থানা: ভালা সদর

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

১ 01090000514 আ ল ওহাব খান আঃ হািসম খ ন উ র িদঘলদী উ র িদঘলদী-8300 িবিজিব গেজট (250)

২ 01090000516 আলী আ াফ খান আব ল আিজজ দি ন িদঘলদী দি ন িদঘলদী বসামিরক গেজট (264), লাল ি বাতা 
(604010308)

৩ 01090000517 জালাল আহেমদ আঃ কিরম রামদাস র রামদাস র 8300 বসামিরক গেজট (117), লাল ি বাতা 
(0604010215)

৪ 01090000518 মাঃ নািদ ামান মাহা দ হােসন হাওলদার পৗর বা া ভালা 8300 ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (47334)

৫ 01090000520 আব ল হািকম গালাম আলী সরদার সিলম পাড়া ভালা 8300 লাল ি বাতা (0604010081)
৬ 01090000521 মাঃ আ ল হােসম ফিকর াফর আলী ফিকর মৗ পী আলীনগর লাল ি বাতা (0604010280)
৭ 01090000522 গেনশ চ  ব  বীর ি  

যা া
ন ীয়া বাশী ব জয় িপ উ র িদঘলদী-8300 বসামিরক গেজট (70), লাল ি বাতা 

(604010360)
৮ 01090000523 মাঃ ইয়া ল আলম আব র রশীদ রতন রs রতন র 8300 বসামিরক গেজট (147), লাল ি বাতা 

(0604010087)
৯ 01090000524 মাঃ নজ ল ইসলাম মাফা ল হােসন ওেয় ান পাড়া ভালা 8300 লাল ি বাতা (0604010233)
১০ 01090000526 মাঃ হািব র রহমান িসকা ার আলী িসকদার হিল াড রাড ভালা 8300 বসামিরক গেজট (116), লাল ি বাতা 

(604010211)
১১ 01090000529 মাঃ শাহজাহান গাজী আহেমদ আলী গাজী আলীনগর আলীনগর 8300 লাল ি বাতা (0604010136)
১২ 01090000535 তিছর আহা দ 

( ি বািহনী)
আঃ আিজজ মা া ভবানী র পরানগ  8300 বসামিরক গেজট (14), লাল ি বাতা 

(604010062)
১৩ 01090000545 মাঃ আলতা র রহমান আ ল ওয়ােজদ িময়া ওয়ােজদ িময়া সড়ক উিকল পাড়া লাল ি বাতা (0604010329)
১৪ 01090000547 মাঃ শাহন য়াজ আলহা  মা ঃ মমতা ল 

কিরম
১৪৬ ভালা ৮৩০০ লাল ি বাতা (0604010255)

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা
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১৫ 01090000548 এস এম আিম র ইসলাম খিল র রহমান উিকল পাড়া ভালা ৮৩০০ লাল ি বাতা (0604010206)

১৬ 01090000555 অ াডেভােকট সয়দ 
আশরাফ হােসন (লা )

সঃ মাঃ হােসন পৗর চরজংলা ভালা ৮৩০০ বসামিরক গেজট (113), লাল ি বাতা 
(604010176)

১৭ 01090000556 মাঃ আফছার আলী খান আলী একাবর খান চর াম র রাজা র ৮৩০০ বসামিরক গেজট (97), লাল ি বাতা 
(604010116)

১৮ 01090000558 মাহা দ ইউ ফ আলহা  জালাল আহা দ কালী বাড়ী রাড ভালা ৮৩০০ লাল ি বাতা (0604010253)
১৯ 01090000559 মাহ র রহমান আ ল ওয়ােজদ উিকল পাড়া ভালা ৮৩০০ লাল ি বাতা (604060249)
২০ 01090000560 মাঃ আ  তােহর হাওলাদার বলােয়ত হােসন হাওলাদার বাড়ী ধিনয়া ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (47320)

২১ 01090000562 অিজউ াহ মা ার র মাঃ পি ত ম  বা া বা া ৮৩০০ লাল ি বাতা (0604010031)
২২ 01090000564 আ ল খােলক (বীর 

ি েযা া)
হােসন আলী উ র িদঘলদী ভালা ৮৩০০ বসামিরক গেজট (92), সনাবািহনী গেজট (1009), 

লাল ি বাতা (604010051)
২৩ 01090000565 মাঃ আেনায়ার হােসন 

চৗ রী
মাঃ িছি ক চৗ রী ছাকাি বা া ৮৩০০ লাল ি বাতা (604010298)

২৪ 01090000566 দাই ি ন জন আলী বপারী উ র িদঘলদী লামিছপাতা ৮৩০০ লাল ি বাতা (0604010290)

২৫ 01090000570 মাফা ল হােসন ওহাব আলী দি ণ বািলয়া দি ণ িদঘলদী ৮৩০০ বসামিরক গেজট (53), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(47345), লাল ি বাতা (604010180), িবিজিব 
গেজট (5010)

২৬ 01090000571 আ ল হােসন আলী একা র দি ণ িদঘলদী 
৮৩০০

দি ণ িদঘলদী বসামিরক গেজট (23), লাল ি বাতা 
(604010118)
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২৭ 01090000572 মাঃ সিহ ল ইসলাম আঃ খােলক দি ণ িদঘলদী 
৮৩০০

দি ণ িদঘলদী বসামিরক গেজট (246), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (47339)

২৮ 01090000574 মাঃ এছাহাক হাওলাদার দিলল উি ন হাওলাদার দি ণ িদঘলদী দি ণ িদঘলদী ৮৩০০ বসামিরক গেজট (139), লাল ি বাতা 
(0604010354)

২৯ 01090000586 মাহা াদ হািবব ই াহীম 
রিহ াহ খান

সকা ার আলী খান রামদাস র রামদাস র বসামিরক গেজট (191), লাল ি বাতা 
(604010214)

৩০ 01090000587 তা ল ইসলাম গালাম কােদর তাজল ম ার বাড়ী লামিছপাতা 8300 বসামিরক গেজট (243), লাল ি বাতা 
(0604010153)

৩১ 01090000589 মাঃ আ  তােহর আলহাজ মাঃ গালাম 
রহমান

বাংলা ল রাড, 
খালপাড়

ভালা 8300 বসামিরক গেজট (44), লাল ি বাতা 
(0604010090)

৩২ 01090000590 মাঃ ল ইসলাম মাঃ মাতাহার হােসন উ র িদঘলদী রািরর হাট ৮৩০০ সনাবািহনী গেজট (17019)

৩৩ 01090000591 মাঃ জােন আলম 
ি েযা া

আঃ লিতফ সরদার রামদাস র রামদাস র 8300 বসামিরক গেজট (4), লাল ি বাতা 
(0604010009)

৩৪ 01090000597 আলহা  সদার মাঃ 
লাকমান

মৗলভী আিজ র রহমান চর িছফলী চর সামাইয়া লাল ি বাতা (0604010161)

৩৫ 01090000600 মাঃ ছােদক নজীর আহেমদ কেলজ রাড়, পৗর 
কাঠালী

ভালা 8300 বসামিরক গেজট (103), লাল ি বাতা 
(0604010146)

৩৬ 01090000602 মাঃ র-ই-আলম নজামল হক িময়া   উ র বা া বা  পাইলট-8300 সনাবািহনী গেজট (4350)

৩৭ 01090000605 মাঃ ইসমাইল মৗলভী শরাফাত আলী হাওলাদার ানসন ভালা 8300 সনাবািহনী গেজট (3214)
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৩৮ 01090000606 মাঃ িছি ক ( ্ি েযা া) আঃ হািসম জা ািলয়া ম য়া ৮৩০০ বসামিরক গেজট (196), লাল ি বাতা 
(604010164)

৩৯ 01090000608 মাঃ িসরা ল ইসলালম গালাম রহমান মা ার কািলবািড় রাড ভালা 8300 সনাবািহনী গেজট (3181)

৪০ 01090000609 মাঃ আ ল  কােশম মৗঃ আ ল  হােসম  
জামা ার

মৗ পী আলীনগর ৮৩০০ বসামিরক গেজট (126), লাল ি বাতা 
(604010145)

৪১ 01090000611 মাঃ তফর রহমান 
হাওলাদার

মিকম আিল হাওয়ালাদার মাসলমান পাড়া ভালা 8300 লাল ি বাতা (0604010220)

৪২ 01090000614 আ  হােসন আব ল আিজজ নািসরন িভলা ভালা 8300 লাল ি বাতা (0604010257)

৪৩ 01090000616 এম,এ, ওয়া দ মৗঃ রিহম আলী কাড়ািলয়া খােয়র হাট ৮৩০০ লাল ি বাতা (0604010260)

৪৪ 01090000618 আেনায়ার হােসন মৗলভী আমীর হােসন 
িময়া

কািলনাথ রােয়র 
বাজার, আিলয়া 
মা াসা রাড

ভালা 8300 বসামিরক গেজট (171), লাল ি বাতা 
(604010238)

৪৫ 01090000621 মাহা দ আলী িজ াহ মাঃ হাসান িময়া কািলবািড় রাড ভালা 8300 লাল ি বাতা (0604010205)
৪৬ 01090000624 এ, ক, খায় ল আলম ডাঃ আঃ হাই ওেয় ান পাড়া ভালা 8300 বসামিরক গেজট (30), লাল ি বাতা 

(604010101)
৪৭ 01090000626 এডেভােকট মাক র 

রহমান
মাঃ হদােয়ত হােসন উিকল পাড়া ভালা 8300 লাল ি বাতা (0604010218)

৪৮ 01090000627 আলহা  মা ফা কামাল মৗলভী মাজাহার আলী পৗর আলগী ভালা 8300 বসামিরক গেজট (37), লাল ি বাতা 
(0604010271)
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৪৯ 01090000631 মাঃ আ া ল আলম আঃ জিলল হাওলাদার পৗর কাঠালী ভালা-8300 লাল ি বাতা (0604010080)

৫০ 01090000804 মাঃ অিলউর রহমান মাফা ল হােসন অিলউর রহমান 
মা ার বাড়ী

রতন র-8300 বসামিরক গেজট (111), লাল ি বাতা 
(604010171)

৫১ 01090000805 আলী আহা দ তিমজ উি ন বা া বা া-8300 বসামিরক গেজট (206), লাল ি বাতা 
(604010300)

৫২ 01090000809 মাঃ ল ইসলাম আ ব আলী খ কার আলী নগর আলী নগর-8300 বসামিরক গেজট (2099), লাল ি বাতা 
(604010054)

৫৩ 01090000810 আ ল মা ান িসরা ল হক পি ত পৗর কাঠালী ভালা ৮৩০০ িবিসএস গেজট (605)

৫৪ 01090000813 মাঃ শিফউর রহমান িকরন  হাসান িময়া ১৭৪৪Amirul 
islam

ভালা ৮৩০০ লাল ি বাতা (0604010221), বসামিরক গেজট 
(181)

৫৫ 01090000817 ডাঃ িজেত  চ  রায় রাই মাহন রায় িদঘলদী দি ণ িদঘলদী ৮৩০০ বসামিরক গেজট (257), লাল ি বাতা 
(604010309)

৫৬ 01090000834 মাঃ িছি র রহমান মিতয়ার রহমান বড় চরসামইয়া কেদব-8300 বসামিরক গেজট (36), লাল ি বাতা 
(0604010264)

৫৭ 01090000837 হািম ল হক সালায়মান মা া কালীনাথ রােয়র 
বাজার

ভালা ৮৩০০ বসামিরক গেজট (179), লাল ি বাতা 
(0604010098)

৫৮ 01090000838 মাঃ আব ল খােলক মৗলভী ওচমান আলী 
পােটায়ারী

পৗর কাঠালী ভালা-8300 বসামিরক গেজট (170), লাল ি বাতা 
(0604010225)

৫৯ 01090000843 আঃ মাতােলব হাং ইউ ফ আলী ব চরকালী কেদব ৮৩০০ বসামিরক গেজট (221), লাল ি বাতা 
(0604010163)
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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

৬০ 01090000845 মাহ র রহমান আব ল মােলক কালীবাড়ী রাড ভালা-8300 সনাবািহনী গেজট (3194)

৬১ 01090000846 আঃ মা ান মাজািহদী আঃ মিজদ নবী র রতন র ৮৩০০ লাল ি বাতা (0604010282)

৬২ 01090000848 িফেরাজ আহা দ িময়া নিজর আহা দ িময়া পি ম বা া বা া ৮৩০০ লাল ি বাতা (0604010021)

৬৩ 01090000849 আ ল িমন ্ ডাঃ তাফা ল হােসন িবএিভএস রাড ভালা-8300 লাল ি বাতা (0604010100), বসামিরক গেজট 
(154)

৬৪ 01090000850 বীর গাজী বিশর আহ দ ( 
ি  যা া)

মাঃ ইয়ািছন মা ার বড় চরসামাইয়া খয়াঘাট ৮৩০০ সনাবািহনী গেজট (57), বসামিরক গেজট (41), লাল 
ি বাতা (0604010020)

৬৫ 01090000851 আই ব আলী দিলল উি ন চরেনায়াবাদ ভালা -৮৩০০ সনাবািহনী গেজট (3237)
৬৬ 01090000870 মাঃ সিহ াহ মৗলবী আঃ কােদর চর িছফলী আলীনগর-8300 বসামিরক গেজট (285), লাল ি বাতা 

(604010162)
৬৭ 01090000872 এ. ক. এম মাইন উ ীন আঃ হােসম িময়া ফজেল রহমান 

পি ত বাড়ী
ভালা ৮৩০০ বসামিরক গেজট (185), লাল ি বাতা 

(604010332)
৬৮ 01090000873 নারায়ন চ  রায় অ ীিন মার িমি ব চর ইিলশা ইিলশার হাট িলশ বািহনী গেজট (34)

৬৯ 01090000875 নািছর আহা দ ি আ ল ম ান ি কাড়ািলয়া দি ণ িদঘলদী বসামিরক গেজট (118), লাল ি বাতা 
(604010216)

৭০ 01090000876 আ ল কােদর (আলম) জবল হক দি ণ িদঘলদী দি ণ িদঘলদী-
8300

সনাবািহনী গেজট (3191)

৭১ 01090000895 মাঃ দেলায়ার হােসন ছােদক আহা দ দি ণ িদঘলদী দি ণ িদঘলদী ৮৩০০ লাল ি বাতা (0604010102)
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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

৭২ 01090000898 আ ল জ ার খ কার িজবর হক খ কার দি ণ বািলয়া দি ণ িদঘলদী বসামিরক গেজট (90), লাল ি বাতা 
(0604010085)

৭৩ 01090000899 মাঃ বােছদ আঃ খােলক কাড়ািলয়া দি ণ িদঘলদী ৮৩০০ বসামিরক গেজট (130), লাল ি বাতা 
(604010274)

৭৪ 01090000902 আ ল কােশম মাজা ফর হােসন খান হনী খােয়র হাট ৮৩০০ সনাবািহনী গেজট (18060)

৭৫ 01090000903 এ ক এম িরয়া র রহমান মমতাজ উি ন আহা দ গাজী র রাড ভালা ৮৩০০ বসামিরক গেজট (120), লাল ি বাতা 
(604010229)

৭৬ 01090000914 আঃ মিতন আহাদ আলী হাওলাদার ধিনয়া লা লী িবিজিব গেজট (2319)

৭৭ 01090000917 মাঃ আিত াহ মাঃ সরা ল হক 
পােটায়ারী

পৗর কাঠালী ভালা ৮৩০০ বসামিরক গেজট (183), লাল ি বাতা 
(604010343), িবিজিব গেজট (3662)

৭৮ 01090000918 আিমর হােসন বা মাঃ ইিলয়াছ িমঞা আলগী ভালা ৮৩০০ বসামিরক গেজট (224), লাল ি বাতা 
(604010175)

৭৯ 01090000919 মাঃ আলী হােসন জয়নাল আবদীন আিজজ বপারী বাড়ী ভালা 8300 সনাবািহনী গেজট (3210)

৮০ 01090000920 আব স সা ার খান জিরফ আলী খান শিরফ বাড়ী চ সাদ 8300 বসামিরক গেজট (2096), লাল ি বাতা 
(604010262)

৮১ 01090000922 মাঃ আিজজ উি ন ফজ ল হক িসকদার রাজা র রামদাস র 8300 বসামিরক গেজট (5), লাল ি বাতা 
(604010010)

৮২ 01090000924 আব ল কােদর শামছল হক হাওলাদার ইিলশা সড়ক ভালা 8300 বসামিরক গেজট (2004), লাল ি বাতা 
(0604010337)
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বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

৮৩ 01090000925 মাঃ মাহা র রহমান মা ার আঃ মােলক কািলবািড় রাড় ভালা 8300 বসামিরক গেজট (73), লাল ি বাতা 
(604010036)

৮৪ 01090000926 মাঃ আ ল বশার আব ল গিন হাং কানাইনগর ভালা 8300 বসামিরক গেজট (16), লাল ি বাতা 
(0604010069)

৮৫ 01090000927 মাঃ সাই র 
রহমান(মািনক)

মাতাহার হােসন ছাট আলগী ভালা 8300 ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (47330)

৮৬ 01090000928 মাঃ আ  িফয়ান মাজা ফর হােসন ধিনয়া ধিনয়া 8300 লাল ি বাতা (0604010202), িবিজিব গেজট 
(5403)

৮৭ 01090000929 মাঃ মীর আঃ জিলল মীর আজাহার বপারী মীল মাতা র বািড় ভালা 8300 িবিজিব গেজট (6367)

৮৮ 01090000932 মাঃ ফিরদ আহেমদ দেলায়ার হােসন আলগী ভালা 8300 সনাবািহনী গেজট (764)

৮৯ 01090000936 মাহা দ আ বকর িছি ক মাহা দ ছােদক বলরাম রা নািছর মিঝ 8300 িবিজিব গেজট (3364)

৯০ 01090000941 মাঃ শিফউর রহমান (বীর 
ি  যা া)

মাঃ ছােদক সািচয়া আলীনগর 8300 লাল ি বাতা (0604010144)

৯১ 01090000942 মাঃ শাম ল আলম আজহার উি ন হাওলাদার পৗর জািমরালতা ভালা 8300 লাল ি বাতা (0604010006)

৯২ 01090000944 কাজী তা ল ইসলাম হাজী ছােদক আহা দ কাজী উ র িদঘলদী উ র িদঘলদী 8300 বসামিরক গেজট (239), লাল ি বাতা 
(604010048)

৯৩ 01090000945 মাঃ শাহ আলম আহ দ আলী হাওলাদার ওেয় ান পাড়া ভালা 8300 লাল ি বাতা (0604010207)
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বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

৯৪ 01090000947 মাঃ সিলম জমাদার মাঃ ছােয়ব আলী জমাদার মৗ পী আলীনগর 8300 বসামিরক গেজট (43), লাল ি বাতা 
(0604010143)

৯৫ 01090000948 মাঃ মািনক িময়া আ ল গিন চর চ  সাদ ভ িময়া 8300 বসামিরক গেজট (138), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (47347), িবিজিব গেজট (6373)

৯৬ 01090000949 মাঃ অিহ র রহমান ৎ র রহমান উিকল পাড়া ভালা 8300 বসামিরক গেজট (137), লাল ি বাতা 
(604010092)

৯৭ 01090000952 দা  মাহ দ সাম ি ন আহমদ কািলবািড় রাড় ভালা 8300 বসামিরক গেজট (107), লাল ি বাতা 
(604010279)

৯৮ 01090000961 মাঃ দেলায়ার হােসন মৗঃ ইছহাক িসকদার কানাইনগর ভালা 8300 বসামিরক গেজট (275), লাল ি বাতা 
(604010351)

৯৯ 01090000966 আব ল রা াক খান জিরপ আলী খান চর চ  সাদ চ সাদ 8300 বসামিরক গেজট (237), লাল ি বাতা 
(604010357)

১০০ 01090000968 ত েবঃ সাম ল হক আঃ খােলক দি ণ িদঘলদী দি ণ িদঘলদী 8300 বসামিরক গেজট (248), লাল ি বাতা 
(604010073)

১০১ 01090000969 শাম র রহমান আিজত খান কানাইনগর ভালা 8300 িবিজিব গেজট (1284)

১০২ 01090000971 সাম ল আলম ( সনাঃ ) ত আ বকর িছি ক আলীনগর আলীনগর 8300 বসামিরক গেজট (82), লাল ি বাতা 
(604010057)

১০৩ 01090000972 মাঃ ইয়ািছন মৗঃ আ ল আলী ী আলীনগর আলীনগর 8300 লাল ি বাতা (0604010013)

১০৪ 01090000973 মাঃ মাশােরফ  হােসন আঃ মােজদ সাজওয়াল কাড়ািলয়া দি ণ িদঘলদী লাল ি বাতা (0604010272)
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িবভাগ: বিরশাল জলা: ভালা উপেজলা/থানা: ভালা সদর

ঃ নং পিরিচিত ন র বীর ি েযা ার নাম িপতার নাম াম ডাকঘর মাণেকর িববরণ
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বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

১০৫ 01090000975 মাঃ আঃ হািকম ক ল আহ দ িময়াজী উ র চরেনায়াবাদ ভালা ৮৩০০ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (47323)

১০৬ 01090000980 আ  তােহর ত সানা িময়া আবহাওয়া অিফস 
রাড়

ভালা 8300 বসামিরক গেজট (280), লাল ি বাতা 
(604010159)

১০৭ 01090000983 খান লিফকার আলী ত কা ন আলী খান সদর রাড ভালা 8300 লাল ি বাতা (0604010311)

১০৮ 01090000984 ত িজ র রহমান ত গালাম মাওলা খিলফা ওেয় ান পাড়া ভালা 8300 বসামিরক গেজট (175), লাল ি বাতা 
(604010154)

১০৯ 01090000987 মাঃ ল আিমন তাফা ল হােসন মাঃ রতন র রতন র 8300 বসামিরক গেজট (7), লাল ি বাতা 
(604010025)

১১০ 01090000988 মাঃ কামাল উি ন ত হাজী আ  সাইদ কািলবািড় রাড় ভালা 8300 বসামিরক গেজট (125), লাল ি বাতা 
(604010244)

১১১ 01090000994 নােসফ ত সানা িময়া স র চর ম য়া 8300 বসামিরক গেজট (197), লাল ি বাতা 
(604010243)

১১২ 01090000996 ত আলী আকবর (আনসার) ত ডাঃ আঃ হািসম চর জাংগািলয়া ম য়া 8300 বসামিরক গেজট (77), লাল ি বাতা 
(604010042)

১১৩ 01090000999 ত মাহ র রহমান 
( সনাবািহনী)

ত মৗঃ শাম ল হক কািচয়া খড়কী 8300 লাল ি বাতা (0604010063)

১১৪ 01090001002 মাঃ িসি র রহমান মাঃ আ র রিহম িহতা ভালা 8300 সনাবািহনী গেজট (4976)
১১৫ 01090001005 মাঃ শােহ আলম মাঃ খারেশদ আলম দি ণ ব বা া বা া বসামিরক গেজট (133), লাল ি বাতা 

(604010330)
১১৬ 01090001006 মাহা দ ল ইসলাম 

ফরাজী
আলা ব  ফরাজী চ  সাদ চ  সাদ-8300 সনাবািহনী গেজট (18629)
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১১৭ 01090001007 গালাম মা ফা মৗঃ আঃ কােদর মাসলমান পাড়া ভালা ৮৩০০ বসামিরক গেজট (281), লাল ি বাতা 
(604010122)

১১৮ 01090001009 মাঃ আ ল কােশম মাঃ িছি ক আলীনগর আলীনগর সনাবািহনী গেজট (3027)

১১৯ 01090001012 মাঃ ল ইসলাম না ডাঃ তাফা ল হােসন ধিনয়া ধিনয়া বসামিরক গেজট (20), লাল ি বাতা 
(604010095)

১২০ 01090001017 আঃ রা াক খ কার  মৗলভী আিজ র রহমান কালী বাড়ী রাড ভালা ৮৩০০ সনাবািহনী গেজট (2212)
১২১ 01090001018 রাম সাদ গিব  পি ত ব চর ইিলশা ইিলশা বাজার ৮৩০০ বসামিরক গেজট (146), লাল ি বাতা 

(604010213)
১২২ 01090001019 আলী আহা দ মা া ত করামত আলী মা া দি ণ িদঘলদী দি ণ িদঘলদী ৮৩০০ বসামিরক গেজট (252), লাল ি বাতা 

(0604010172)
১২৩ 01090001020 আব ল হাদী মা দ আ ল জ ার  দি ন িদঘলদী িদঘলদী-8300 বসামিরক গেজট (46), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 

(47327), লাল ি বাতা (0604010007), 
সনাবািহনী গেজট (1326)

১২৪ 01090001021 মাঃ আঃ গিন হাওলাদার আ ল হািসম হাওলাদার দি ণ িদঘলদী দি ণ িদঘলদী ৮৩০০ লাল ি বাতা (0604010344)
১২৫ 01090001022 বজ র রহমান ধা সয়দ আহা দ ি দি ণ িদঘলদী দি ণ িদঘলদী ৮৩০০ সনাবািহনী গেজট (873)
১২৬ 01090001023 মাঃ আলী ছােদক আহা দ দি ন িদঘলদী দি ন িদঘলদী-

8300
লাল ি বাতা (0604010217)

১২৭ 01090001025 িছি র রহমান ছােদক আহা দ বপারী দি ণ িদঘলদী দি ণ িদঘলদী 8300 বসামিরক গেজট (25), লাল ি বাতা 
(604010120)

১২৮ 01090001026 হািবঃ মাখেল র রহমান ক ল আহে দ ফরািজ জািমরালতা ভালা 8300 বসামিরক গেজট (164), লাল ি বাতা 
(604010065)

১২৯ 01090001027 হাজী ছােদক আহা দ খান ত আঃ ছেমদ খ কার সািচয়া আলীনগর 8300 লাল ি বাতা (0604010012)
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১৩০ 01090001028 রিফউি ন কা  ( সনাঃ ) মাতাহার িসং উ র িদঘলদী ইংগারহাট 8300 বসামিরক গেজট (13), লাল ি বাতা 
(604010050)

১৩১ 01090001029 মাখেল র রহমান ত ইসমাইল হাওলাদার চর িছফলী কেদব 8300 িবিজিব গেজট (636)
১৩২ 01090001031 মাহা ল আলম বজ র রহমান মা া কািলনাথ বাজার ভালা ৮৩০০ বসামিরক গেজট (180), লাল ি বাতা 

(604010099)
১৩৩ 01090001032 শিফউি ন আহা দ মাফা ল হােসন মা ার রতন র রতন র ৮৩০০ বসামিরক গেজট (210), লাল ি বাতা 

(604010240)
১৩৪ 01090001037 মাঃ শা  জাহান মা া মাছেল আহা দ মা া দি ণ িদঘলদী দি ণ িদঘলদী ৮৩০০ সনাবািহনী গেজট (3189)

১৩৫ 01090001038 আ ল খােয়র আব র রিশদ হাওলাদার িছপলী আলীনগর সনাবািহনী গেজট (18631)

১৩৬ 01090001039 ত মাঃ শাহজাহান ত এমদাদ আলী মা ার উিকল পাড়া ভালা 8300 বসামিরক গেজট (18), লাল ি বাতা 
(604010091)

১৩৭ 01090001042 জয়নাল আেবদীন ত গণী িময়া আলগী ভালা 8300 িবিজিব গেজট (49)
১৩৮ 01090001044 আ ল গিন সাহাদাত আলী স র চর ম য়া ৮৩০০ সনাবািহনী গেজট (3202)

১৩৯ 01090001045 ত মাহা র রহমান ত মৗঃ আঃ গিন পািখর পাল সগক ভালা ৮৩০০ বসামিরক গেজট (102), লাল ি বাতা 
(604010141)

১৪০ 01090001048 ওবােয় ল হক ত সােহব আলী উ র িদঘলদী উ র িদঘলদী বসামিরক গেজট (19), িবিজিব গেজট (2105), লাল 
ি বাতা (604010094)

১৪১ 01090001050 মাঃ বলােয়ত হােসন 
(িবিডআর)

মাঃ মাসেলহ উি ন উ র িদঘলদী রাড়ীর হাট8300 লাল ি বাতা (0604010198)

১৪২ 01090001051 শিফ আহ দ ত িমজবল হক চর পাটকা বা া লাল ি বাতা (0604010208)
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১৪৩ 01090001052 ত ছােলম ত আিমন িময়া পৗর চরজংলা ভালা ৮৩০০ বসামিরক গেজট (28), লাল ি বাতা 
(604010177)

১৪৪ 01090001054 র মাহা দ হযরত আলী দি ন বািলয়া দি ণ িদঘলদী ৮৩০০ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (47341), সনাবািহনী 
গেজট (790)

১৪৫ 01090001057 মাঃ আজাহার বাদশা িময়া উ র িদঘলদী উ র িদঘলদী বসামিরক গেজট (106), লাল ি বাতা 
(604010150)

১৪৬ 01090001059 মাঃ নয়া ল হক ( িলশ) আিন ল হক িময়া রতন র রতন র বসামিরক গেজট (69), লাল ি বাতা 
(604010024)

১৪৭ 01090001060  শহীদ নাব আলী ত আলতাজি ন বপারী দি ণ িদঘলদী দি ণ িদঘলদী 8300 লাল ি বাতা (0604010129)

১৪৮ 01090001062 ত আঃ রহমান ত িফ হািব র রহমান চর িছফলী খয়াঘাট বসামিরক গেজট (219), লাল ি বাতা 
(0604010151)

১৪৯ 01090001064 আফতাব উি ন খ ত মাহ ত আলী খ মিলম পাড়া ভালা ৮৩০০ বসামিরক গেজট (151), লাল ি বাতা 
(604010265)

১৫০ 01090001065 মাঃ ইি শ িময়া ত নােদর আলী িশব র রতন র 8300 বসামিরক গেজট (128), লাল ি বাতা 
(604010267)

১৫১ 01090001070 মাখেল র রহমান ত ইছাহাক মািঝ দি ণ িদঘলদী দি ণ িদঘলদী ৮৩০০ বসামিরক গেজট (254), সনাবািহনী গেজট (1061)

১৫২ 01090001072 মাঃ আিমর হােসন মাসেল আহা দ দি ণ িদঘলদী দি ণ িদঘলদী 8300 বসামিরক গেজট (247), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (47350), সনাবািহনী গেজট (3190)

১৫৩ 01090001073 ত আঃ মা ান িময়া ত মাখেল র রহমান ধিনয়া ধিনয়া 8300 বসামিরক গেজট (226), লাল ি বাতা 
(604010210)
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১৫৪ 01090001075 আঃ কােদর িসকদার মৗঃ হাসমত আলী িসকদার দি ণ িদঘলদী দি ণ িদঘলদী 8300 বসামিরক গেজট (250), লাল ি বাতা 
(0604010133)

১৫৫ 01090001076 খারেশদ র রহমান হাসান আলী পাং রতন র রতন র বসামিরক গেজট (51), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(47340)

১৫৬ 01090001077 শাহ মাঃ ফজেল হাসান ত খ কার সরা ল হক কািলনাথ রােয়র 
বাজার

ভালা ৮৩০০ লাল ি বাতা (0604010097)

১৫৭ 01090001078 মাঃ হািনফ িময়া মাঃ ইয়ািসন খিলফা বাঘার হাওলা ইিলশার হাট লাল ি বাতা (0604010227)

১৫৮ 01090001081 িছি র রহমান (আনসার) হাজী হািব র রহমান চর িছফলী খয়াঘাট ৮৩০০ বসামিরক গেজট (75), লাল ি বাতা 
(604010038)

১৫৯ 01090001082 হিরদাস মাল ত অিল ইিলশা ইিলশার হাট বসামিরক গেজট (145), লাল ি বাতা 
(604010237)

১৬০ 01090001087 ত আিজ ল হক হাং ওয়ােজদ আলী হাং দি ণ িদঘলদী দি ণ িদঘলদী লাল ি বাতা (0604010273)

১৬১ 01090001089 জামাল উি ন মাহ দ ত ম িময়া হাওলাদার ইিলশা সড়ক ভালা 8300 বসামিরক গেজট (129), লাল ি বাতা 
(604010269)

১৬২ 01090001090 মাঃ শাহজাহান জমাদার আঃ কােদর জমাদার চর মনসা রামদাস র 8300 লাল ি বাতা (0604010011)

১৬৩ 01090001091 মাঃ অ◌াসদ উ া মর ম অ◌া ল লিতফ মিহলা মা াসা সড়ক ভালা 8300 সনাবািহনী গেজট (4538)
১৬৪ 01090001095 শওকত হােসন সাহরব হােসন রাতন হিল াড 

রাড
ভালা ৮৩০০ সনাবািহনী গেজট (16974)

১৬৫ 01090001096 মাঃ লতান িময়া কমাঃ 
িব আর

ত গালাম রহমান পি ম ধিনয়া ধিনয়া বসামিরক গেজট (86), লাল ি বাতা 
(0604010068)
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১৬৬ 01090001100 মর ম মাঃ কামাল িময়া আ র কােদর মচর চ সাদ সনাবািহনী গেজট (3229)
১৬৭ 01090001102 মাহা দ হােসন মাজাফফর আলী পােটা: পৗর বা া ভালা ৮৩০০ িবিজিব গেজট (1164)
১৬৮ 01090001108 মাক র রহমান ত জালাল আহেমদ গার ান সড়ক ভালা 8300 বসামিরক গেজট (108), লাল ি বাতা 

(604010157)
১৬৯ 01090001110 ত আঃ মা ান খ কার 

( সনাবািহনী)
ত মৗঃ আিজ র রহমান কািলবািড় রাড় ভালা 8300 লাল ি বাতা (0604010058)

১৭০ 01090001111 মাঃ মা ফা হাওলাদার ত মাঃ ইসমাইল হাং চর িছফলী কেদব 8300 বসামিরক গেজট (76), লাল ি বাতা 
(604010039), িবিজিব গেজট (4780)

১৭১ 01090001116 মাঃ শাহজাহান ত ই াহীম হাওলাদার কািলবািড় রাড় ভালা 8300 বসামিরক গেজট (277), লাল ি বাতা 
(604010334)

১৭২ 01090001119 ত মাঃ ল ইসলাম ত ছােদক িময়াজী সািচয়া আলীনগর 8300 বসামিরক গেজট (218), লাল ি বাতা 
(604010232)

১৭৩ 01090001120 মাঃ মা ািফ র রহমান ত লতান আহাে দ রামদাস র রামদাস র 8300 বসামিরক গেজট (121), লাল ি বাতা 
(604010230)

১৭৪ 01090001123 মাঃ শিহ ল হক ত সানা িময়া ছাট আলগী ভালা 8300 বসামিরক গেজট (144), লাল ি বাতা 
(0604010361)

১৭৫ 01090001124 বলােয়ত হােসন িময়া ত আঃ গিন িময়া জয়েগাপী বািলয়া 8300 বসামিরক গেজট (105), লাল ি বাতা 
(604010149)

১৭৬ 01090001125 ত আঃ রিশদ ত এিতন আলী তাং কািচয়া কািচয়া 8300 বসামিরক গেজট (260), লাল ি বাতা 
(604010252)

১৭৭ 01090001127 অবঃ নাঃ আ ল কােসম 
( সনাবািহনী)

ত সাম ল হক পি ত সািচয়া আলীনগর 8300 লাল ি বাতা (0604010053)
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১৭৮ 01090001128 মাঃ িরয়াজউি ন খান 
এ াড.

ি  লতান আহা দ খান উিকল পাড়া ভালা 8300 বসামিরক গেজট (166), লাল ি বাতা 
(604010089)

১৭৯ 01090001129 শাম ি ন আহা দ ( ঃ 
বাঃ )

হাজী আ য়াল হােসন রতন র রতন র 8300 বসামিরক গেজট (66), লাল ি বাতা 
(604010018)

১৮০ 01090001131 বিছর উ াহ আব ল হক কাজী ধিনয়া ধিনয়া 8300 িবিজিব গেজট (5614)
১৮১ 01090001132 মাঃ আেনায়া ল ইসলাম ত মাঃ ছােদক িময়াজী সািচয়া আলীনগর 8300 লাল ি বাতা (0604010003)
১৮২ 01090001133 ফিরদ হােসন ত িলয়াকত হােসন চরেনায়াবাদ ভালা 8300 বসামিরক গেজট (123), লাল ি বাতা 

(604010241)
১৮৩ 01090001134 মাঃ ছগীর আহে দ 

(আনসার)
ত মৗঃ ইসমাইল ম  বা া বা া 8300 লাল ি বাতা (0604010032)

১৮৪ 01090001136 জিহ ল হক চৗ রী ত রিফ ল ইসলাম কািলবািড় রাড় ভালা 8300 বসামিরক গেজট (127), লাল ি বাতা 
(604010261)

১৮৫ 01090001139 আ ল বশার (বা  রাজ) ত ইয়া ব আলী হাং কানাইনগর ভালা 8300 বসামিরক গেজট (141), লাল ি বাতা 
(604010209)

১৮৬ 01090001140 মাঃ আ  তােহর ত ইউ ফ মাত র উ র িদঘলদী উ র বািলয়া 8300 লাল ি বাতা (0604010001)
১৮৭ 01090001153 মাঃ দেলায়ার হােসন ত আ ল হােসম মাতা র ডাইয়া কা র িবিজিব গেজট (5491)
১৮৮ 01090001155 আ  বকর িছি ক এয়া ব আলী আকন াম র কা র ৮৩০০ লাল ি বাতা (0601050202)
১৮৯ 01090001156 এম এ বারী মর ম মৗঃ আসলাম িময়া চর জা ািলয়া পরানগ  8300 সনাবািহনী গেজট (615)
১৯০ 01090001157 বিশর উি ন আজাহার আলী মাতাবর বারাই র কািচয়া ৮৩০০ সনাবািহনী গেজট (1329)
১৯১ 01090001159 মাঃ রিহজল হক ত আজাহার আলী চরেপাটকা বা  পাইলট- 8300 িবিজিব গেজট (6371)
১৯২ 01090001161 ত আঃ লিতব 

( সনাবািহনী)
ত ই াহীম খিলল চর ভ িরয়া ভ িরয়া লাল ি বাতা (0604010076)
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১৯৩ 01090001162 অবঃ হািবঃ আ ল হািলম 
(রতন) সনাবািহনী

হাজী আঃ লিতফ চাচড়া বা া ৮৩০০ লাল ি বাতা (0604010029)

১৯৪ 01090001167 মাঃ ইউ ছ খ কার আ র রা াক খ কার উ র বািলয়া বািলয়া ৮৩০০ লাল ি বাতা (0604010247)
১৯৫ 01090001168 মাঃ শােহ আলম ত বলােয়ত হােসন দি ণ বািলয়া দি ণ িদঘলদী বসামিরক গেজট (24), লাল ি বাতা 

(0604010119)
১৯৬ 01090001169 ল ইসলাম ত হােরচ চৗিকদার দি ণ বািলয়া দি ন িদঘলদী ৮৩০০ বসামিরক গেজট (255), লাল ি বাতা 

(0604010212)
১৯৭ 01090001172 মাঃ ইউ স মর ম আছমত আলী মা া উ র ইিলশা কা র ৮৩০০ সনাবািহনী গেজট (2)
১৯৮ 01090001181 মিতউর রহমান ত জয়নাল আবদীন রতন র রতন র 8300 িবিজিব গেজট (6368)
১৯৯ 01090001198 মাঃ জাহা ীর আলম তাফা ল হাওলাদার ধিনয়া ধিনয়া ৮৩০০ লাল ি বাতা (0604010331)
২০০ 01090001498 ত আেনায়ার হােসন ত ম আলী মাতা র চ  সাদ চ সাদ 8300 লাল ি বাতা (0604010114)

২০১ 01090001500 ডাঃ এ, ,এম িমজা র 
রহমান

িফ হািব র রহমান ১ নং ওয়াড, ভালা ভালা 8300 লাল ি বাতা (0604010155)

২০২ 01090001526 মাঃ ওবায় ল হক ত মাফা ল হােসন ইিলশা ইিলশা হাট সনাবািহনী গেজট (3227)
২০৩ 01090001541 মাঃ েবদার আঃ লিতফ মৗলভী আব ল ম ান আলীনগর আলীনগর 8300 সনাবািহনী গেজট (3164)
২০৪ 01090001570 মাঃ মা ফা মাঃ হা াদ আলী উ র চরেনায়াবাদ ভালা 8300 িবিজিব গেজট (7400)
২০৫ 01090001589 ত শাহ আলম 

( সনাবািহনী)
ত মাওলানা ম া ল 

কিরম
নােদর িময়া বাড়ী ইিলশার হাট 8300 লাল ি বাতা (0604010041)

২০৬ 01090001591 আিমর হােসন ৎ র রহমান পৗর কাঠালী ভালা 8300 সনাবািহনী গেজট (3226)
২০৭ 01090001594 আ ল হােসম মৗঃ জালাল আহা দ সািচয়া আলীনগর 8300 ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (47329), বসামিরক 

গেজট (48), লাল ি বাতা (0604010363)
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২০৮ 01090001599 শহীদ মাহা দ হািনফ আলহা  মাঃ হািব র 
রহমান

১ নং ওয়াডচ,পঃ 
রেনায়াবাদ

কেদব 8300 লাল ি বাতা (0604010169)

২০৯ 01090001612 মাঃ আিজ ল হক মাঃ আিন ল হক িশব র রতন র 8300 লাল ি বাতা (0604070299)
২১০ 01090001614 ত জােম ল হক 

( সনাবািহনী)
ত মিতয়ার রহমান চাচড়া ভালা 8300 লাল ি বাতা (0604010033)

২১১ 01090001630 জনাব আ  মাহা দ 
শাহজাহান চৗ রী

জনাব ল হক চৗ রী কািলবািড় রাড় ভালা 8300 িবিসএস গেজট (449)

২১২ 01090001640 মাঃ আলমগীর খান জবল হক খান ধিনয়া ধিনয়া 8300 বসামিরক গেজট (225), লাল ি বাতা 
(604010178)

২১৩ 01090001646 লতান আহা দ মািঝ ত ছেমদ আলী চর িছফলী ভালা 8300 বসামিরক গেজট (12), লাল ি বাতা 
(604010040)

২১৪ 01090001657 মাহা দ মা ফা মর ম দেলায়ার হােসন চরেনায়াবাদ বা া 8300 সনাবািহনী গেজট (4260)
২১৫ 01090001688 হািব র রহমান 

( সনাবািহনী)
ত নজামল হক পাটওয়ারী রামদাস র রামদাস র 8300 লাল ি বাতা (0604010045)

২১৬ 01090001694 ত আিমর হােসন ত ছ পাটওয়ারী িছফলী ভালা 8300 বসামিরক গেজট (217), লাল ি বাতা 
(604010142)

২১৭ 01090001696 মক ল আহ দ মাঃ ইসমাইল বড় চরসামাইয়া কেদব 8300 লাল ি বাতা (0604010285)

২১৮ 01090001701 এ, ক, এম, ল ইসলাম ত ইসহাক িসকদার কানাইনগর কানাইনগর 8300 বসামিরক গেজট (2081), লাল ি বাতা 
(604010303)

২১৯ 01090001709 জনাব মাহা দ ফা ক জনাব তাফা ল হােসন 
মা া

কািলনাথ রােয়র 
বাজার

ভালা 8300 িবিসএস গেজট (448)
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২২০ 01090001712 শহীদ িব াল আ ল মিজদ দি ণ িদঘলদী দি ণ িদঘলদী 8300 লাল ি বাতা (0604010124)

২২১ 01090001724 মাঃ ছােদক আহ দ ম াজ উ ীন বপারী দি ণ িদঘলদী দি ণ িদঘলদী 8300 লাল ি বাতা (0604010173), বসামিরক গেজট 
(253)

২২২ 01090001762 মাঃ ফজ র রহমান মাবারক আলী দি ণ িদঘলদী দি ণ িদঘলদী 8300 লাল ি বাতা (0604010228), বসামিরক গেজট 
(64)

২২৩ 01090001847 মাঃ আ ল মাতােলব আ ল হােসন বপারী চরজংলা ভালা 8300 সনাবািহনী গেজট (12336)

২২৪ 01090001848 শহীদ আঃ জা ার বপারী ত আলতাজ ীন বপারী দি ণ িদঘলদী দি ণ িদঘলদী 8300 লাল ি বাতা (0604010126)

২২৫ 01090001849 ত তা ল ইসলাম হাজী ম আলী জমা ার দি ণ িদঘলদী ভালা 8300 লাল ি বাতা (0604010347)

২২৬ 01090001850 মাঃ সাম ীন মাজা ফর হােসন ধিনয়া ভালা 8300 সনাবািহনী গেজট (3193)
২২৭ 01090001852 মাঃ আ জ জােহর খান আ ল কােদর খান কািলবািড় রাড় ভালা 8300 লাল ি বাতা (0604010333), বসামিরক গেজট 

(1099)
২২৮ 01090001853 আ ল কােশম চৗ রী কিবর আহেমদ ধিনয়া ধিনয়া 8300 লাল ি বাতা (0604010002)
২২৯ 01090001855 মাঃ মাফা ল হােসন ত হাজী নায়াব আলী উিকল পাড়া ভালা 8300 লাল ি বাতা (0604010254)
২৩০ 01090001930 হ দ মা র রহমান আব ল ওয়ােজদ উিকল পাড়া ভালা 8300 সনাবািহনী গেজট (30)

২৩১ 01090001936 মাঃ শিফ র রহমান আ ল মা ান উঃ চরেপাটকা পরানগ  বাজার 
8300

লাল ি বাতা (0604010061)

২৩২ 01090001939 মাঃ কফােয়ত উ াহ নিজব আহ দ উ াহ মা ার উিকল পাড়া ভালা 8300 বসামিরক গেজট (172), লাল ি বাতা 
(604010266)
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২৩৩ 01090001943 মাঃ ইিলয়াছ ত মাবারক আলী চর ভ িরয়া চর ভ িরয়া 8300 লাল ি বাতা (0604010111)

২৩৪ 01090001944 আব ল কােদর খান আলহা  আব ল ম ান খান দি ন িদঘলদী দঃ িদঘলদী-8300 লাল ি বাতা (0604010088), বসামিরক গেজট 
(91)

২৩৫ 01090001948 আঃ অ দ আ ল হােশম দঃ চরপাতা ম য়া ৮৩০০ িবিজিব গেজট (4980)

২৩৬ 01090001972 আ ল কােদর মর ম লতান পােটায়ারী ধিনয়া ভালা ৮৩০০ সনাবািহনী গেজট (15574)
২৩৭ 01090001973 আব ল মাতােলব মাজা ফর হােসন ছাকাি ভালা ৮৩০০ িলশ বািহনী গেজট (51)

২৩৮ 01090001975 আঃ রা াক ত বলােয়ত হােসন কািচয়া কািচয়া ৮৩০০ বসামিরক গেজট (198), লাল ি বাতা 
(0604010358)

২৩৯ 01090001977 মাওঃ মাঃ জয়নাল আবিদন এ. রাহমান দরজী কািলবাড়ী রাড ভালা ৮৩০০ বসামিরক গেজট (26), লাল ি বাতা 
(604010147)

২৪০ 01090001981 এম অিল উ াহ মক ল আহেমদ পি ত ভ িরয়া ভ িরয়া ৮৩০০ িবমানবািহনী গেজট (798)
২৪১ 01090001993 আ  তােহর জয়নাল আেবদীন পৗর জািমরালতা ভালা িবিজিব গেজট (6364)

২৪২ 01090002004 মাহা দ ল ইসলাম মাঃ ওিজউ াহ হাওলাদার আলীনগর ধিনয়া 8300 সনাবািহনী গেজট (15641)

২৪৩ 01090002006 মাঃ মাহা র রহমান িহরন আলহা  মাঃ হাসান িময়া কািলবািড় রাড় ভালা 8300 বসামিরক গেজট (182), লাল ি বাতা 
(0604010222)

২৪৪ 01090002016 আিমর হােসন আঃ মিতন ধিনয়া ভালা ৮৩০০ িবিজিব গেজট (6090)
২৪৫ 01090002017 ফজ ল কিরম র মাহা দ ী চরেনায়াবাদ ভালা ৮৩০০ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (47344), বসামিরক 

গেজট (52), লাল ি বাতা (0604010004)
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বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

২৪৬ 01090002022 মাঃ ৎফর রহমান ত ম  খান ি ইিলশার হাট বসামিরক গেজট (33), লাল ি বাতা 
(604010226)

২৪৭ 01090002035 মাঃ ল আিমন ই ািহম খিলল িসকদার ব কানাইনগর ভালা ৮৩০০ িবিজিব গেজট (7401)
২৪৮ 01090002038 শহীদ সেক ার আলী অেহদ হাং দি ণ িদঘলদী দি ণ িদঘলদী ৮৩০০ লাল ি বাতা (0604010275)

২৪৯ 01090002071 মাঃ মা ািফ র রহমান আ ল হােসন পৗর চরজংলা ভালা ৮৩০০ সনাবািহনী গেজট (4764)
২৫০ 01090002076 মর ম রতন িময়া মর ম আনতাজ িময়া রাদ ছ াহ ইিলশা হাট 8300 সনাবািহনী গেজট (5160)

২৫১ 01090002078 মাঃ ল হক মাজা ফর আলী উ র ইিলশা রাদ ছ াহ সনাবািহনী গেজট (18892)

২৫২ 01090002080 মাহা দ অ◌ালী মর ম শাম ল হক 
হাওলাদার

নবী র ধিনয়া ৮৩০০ সনাবািহনী গেজট (1653)

২৫৩ 01090002082 মাঃ আব ল ওয়া দ সকা ার আলী কািলকীিত রতন র 8300 সনাবািহনী গেজট (69)
২৫৪ 01090002084 ল ইসলাম ( সনা) ত ইি শ চাফরাশী আবহাওয়া অিফস 

রাি◌ড
ভালা 8300 বসামিরক গেজট (71), লাল ি বাতা 

(604010034)
২৫৫ 01090002088 মাঃ হািনফ মর ম নােদর আলী 

হাওলাদার
ি পরানগ  8300 সনাবািহনী গেজট (3387)

২৫৬ 01090002089 আ ল খােলক ইসহাব বপারী ি পরানগ  8300 সনাবািহনী গেজট (3215)

২৫৭ 01090002090 ল ইসলাম মা াজ উি ন অ◌াহঃ নবী র ভালা 8300 িবিজিব গেজট (6369)

২৫৮ 01090002091 ত রিফ ল ইসলাম ত আঃ বােরক িময়া জািমরালতা ভালা 8300 লাল ি বাতা (0604010355), বসামিরক গেজট 
(136)
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২৫৯ 01090002096 মর ম মাঃ ওহাব আলী মর ম কােজম আলী চর পি য়া বাঘার হাট-8300 সনাবািহনী গেজট (291)

২৬০ 01090002097 মাঃ ইউ ছ আলী মাঃ ইয়ািছন আলী চর িছফলী আলীনগর 8300 সনাবািহনী গেজট (18637)

২৬১ 01090002098 মাঃ আেনায়া ল ইসলাম 
( ি েযা া)

সাই ল ইসলাম ভেকশনাল রাড ভালা 8300 বসামিরক গেজট (165), লাল ি বাতা 
(604010075)

২৬২ 01090002104 আ র রব মা া হাজী আঃ রিশদ মা া কািড়ািলয়া দঃ িদঘলদী-8300 লাল ি বাতা (0604010307)
২৬৩ 01090002106 মাঃ শিফ ল ইসলাম আহেমদ আলী হাওলাদার ওেয় ান পাড়া ভালা 8300 বসামিরক গেজট (32), লাল ি বাতা 

(0604010223)
২৬৪ 01090002108 মাঃ রিফ ল ইসলাম ওসমান গিন সিলম পাড়া ভালা 8300 লাল ি বাতা (0604010121), বসামিরক গেজট 

(186)
২৬৫ 01090002109 মাঃ শাহজাহান সানা িময়া হাওলাদার ওেয় ান পাড়া ভালা 8300 লাল ি বাতা (0604010349), বসামিরক গেজট 

(284)
২৬৬ 01090002110 শখ ল ইসলাম শখ লাল িময়া মাসলমান পাড়া ভালা 8300 লাল ি বাতা (0604010323), বসামিরক গেজট 

(173)
২৬৭ 01090002111 শিহ ল হক হাজী রিমজ উি ন অিফসার পাড়া ভালা 8300 লাল ি বাতা (0604010263), বসামিরক গেজট 

(274)
২৬৮ 01090002112 মিজ র রহমান আঃ রিহম ওেয় ান পাড়া ভালা 8300 লাল ি বাতা (0604010219), বসামিরক গেজট 

(282)
২৬৯ 01090002114 আ ল কােদর মর ম কারবান আলী কািলবািড় রাড ভালা 8300 সনাবািহনী গেজট (364)
২৭০ 01090002115 মাঃ শাহজাহান মর ম েবঃ আবঃ কােদর কািলবািড় রাড ভালা 8300 সশ  বািহনী শহীদ গেজট (1418), বসামিরক গেজট 

(80), সনাবািহনী গেজট (13727)
২৭১ 01090002116 মাঃ ফজ ল হক আিফল উি ন হাওলাদার দি ন িদঘলদী দঃ িদঘলদী-8300 লাল ি বাতা (0604010348)
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২৭২ 01090002117 জয়নাল আেবদীন আহেমদ পি ত বলরাম রা ধিনয়া ৮৩০০ িবিজিব গেজট (1386)
২৭৩ 01090002119 মাঃ িসি র রহমান ত সানা িময়া হাওলাদার  পৗর বা া ভালা 8300 লাল ি বাতা (0604010160), বসামিরক গেজট 

(109)
২৭৪ 01090002120 শিহ ল ইসলাম িহরন গ  তা কদার অিফসার পাড়া ভালা 8300 লাল ি বাতা (0604010236), বসামিরক গেজট 

(204)
২৭৫ 01090002121 মাঃ আঃ লিতফ মৗলভী মাক ল আহা দ পি ম বা া বা  পাইলট- 8300 লাল ি বাতা (0604010356), বসামিরক গেজট 

(2092)
২৭৬ 01090002124 অবঃ আলহাজ  রিফ ল 

ইসলাম (িব, িড, আর)
ত মৗঃ লতান আহ দ জািমরালতা ভালা 8300 লাল ি বাতা (0604010064), বসামিরক গেজট 

(85)
২৭৭ 01090002125 ল আিমন মাজার আলী  আবহাওয়া অিফস 

রাড
ভালা 8300 লাল ি বাতা (0604010037), বসামিরক গেজট 

(74)
২৭৮ 01090002130 আিমর হােসন ত আ ল হােসম পাং ভবানী র পরানগ  8300 লাল ি বাতা (0604010234), বসামিরক গেজট 

(149)
২৭৯ 01090002131 মাঃ ইছহাক জমাদার মিকম আরী জমাদার মৗ পী আলীনগর 8300 লাল ি বাতা (0604010137), বসামিরক গেজট 

(42)
২৮০ 01090002132 আ ল আউয়াল (শহীদ) হাজী জবল হক কািলবািড় রাড ভালা 8300 সনাবািহনী গেজট (4993)
২৮১ 01090002145 মাহাঃ িসি ক মাঃ গালাম রহমান চরেনায়াবাদ ভালা 8300 সনাবািহনী গেজট (331)
২৮২ 01090002151 আব স স ার শাহাদাৎ আলী শরীফ দি ন বািলয়া দঃ িদঘলদী-8300 লাল ি বাতা (0604010086)
২৮৩ 01090002152 আ ল মা ান ত রাজা িময়া িশব র রতন র 8300 লাল ি বাতা (0604010313)
২৮৪ 01090002161 মাঃ রিফউল আলম 

(আনসার)
ত এ িব এম িছি ক গাজী র রাড় ভালা 8300 লাল ি বাতা (0604010035), বসামিরক গেজট 

(72)
২৮৫ 01090002163 মাঃ আলাউি ন ত মাঃ এছাহাক জািমরলতা ভালা 8300 লাল ি বাতা (0604010167)
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২৮৬ 01090002164 ডাঃ মাঃ আ ল হােসন আঃ কােদর মা া চ  সাদ চ  সাদ-8300 লাল ি বাতা (0604010250), বসামিরক গেজট 
(236)

২৮৭ 01090002165 ত মাশােরফ হােসন ত এছহাক িময়া জািমরালতা ভালা 8300 লাল ি বাতা (0604010166), বসামিরক গেজট 
(276)

২৮৮ 01090002168 মাঃ িছি ক  েবদার অবঃ ক ল আহা দ চর রেমশ াংেকর হাট-8300 লাল ি বাতা (0604010291), সনাবািহনী গেজট 
(3161)

২৮৯ 01090002170 মাঃ িছি ক বপারী আঃ খােলক কািড়ািলয়া দঃ িদঘলদী-8300 লাল ি বাতা (0604010174), বসামিরক গেজট 
(112)

২৯০ 01090002171 মাওঃ িছি র রহমান 
(আনসার)

ত মৗঃ আঃ কােদর ক ক র রামদাস র 8300 লাল ি বাতা (0604010027), বসামিরক গেজট 
(9)

২৯১ 01090002172 আব র রব িনশতার ত সরা ল হক পি ত পৗর কাঠালী ভালা 8300 লাল ি বাতা (0604010123), বসামিরক গেজট 
(99)

২৯২ 01090002173 ত বলােয়ত হােসন 
(িবিডআর)

ত হািব র রহমান হাঃ উ র িদগলদী উ র িদঘলদী-8300 লাল ি বাতা (0604010196), িবিজিব গেজট 
(8664)

২৯৩ 01090002174 মাঃ ইয়ািছন আলী খান 
( তজ র)

মাঃ আঃ আিজজ খান দি ন িদঘলদী দঃ িদঘলদী-8300 লাল ি বাতা (0604010326), বসামিরক গেজট 
(266)

২৯৪ 01090002175 শহীদ আ ল গ র ত হােন ামান ফরাজী চর মািরয়া লামিছপাতা-8300 লাল ি বাতা (0604010317)
২৯৫ 01090002176 আ ল কালাম আজাদ : আছমত আলী জামা ার াম র রামদাস র 8300 সনাবািহনী গেজট (3997)
২৯৬ 01090002177 হািব র রহমান নািজর আহ দ চরেনায়াবাদ ভালা 8300 সনাবািহনী গেজট (3240)
২৯৭ 01090002178 মাঃ আ ল হােসম 

হাওলাদার
শাম ল হক হাওলাদার নবী র ধিনয়া ৮৩০০ সনাবািহনী গেজট (3238)
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২৯৮ 01090002179 সরদার হা ন অর রিশদ হাজী আঃ রিহম সরদার দি ন রাজা র রামদাস র 8300 ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (47322), লাল 
ি বাতা (0604010044), বসামিরক গেজট (40)

২৯৯ 01090002180 মাঃ ফক ল আলম খান সকা র আলী খান রামদাস র রামদাস র 8300 লাল ি বাতা (0604010015), বসামিরক গেজট 
(188)

৩০০ 01090002181 ওহাব আলী মাতা র ত আ ল মা ান কািলবািড় রাড ভালা 8300 লাল ি বাতা (0604060228)
৩০১ 01090002183 হাসান অ◌ালী অ◌াব র রিহম ছাট আলগী ধিনয়া ৮৩০০ িবিজিব গেজট (3274)
৩০২ 01090002184 আ  ছােলক ত আ াব আলী  ি ইিলশা হাট 8300 লাল ি বাতা (0604010310), বসামিরক গেজট 

(194)
৩০৩ 01090002186 আ ল ওয়া দ ত- তাফা ল হােসন কানাই নগর ধিনয়া ৮৩০০ িবিজিব গেজট (7399)
৩০৪ 01090002190 আব ল লিতফ আব ল হাকীম মা া বা া ভালা 8300 লাল ি বাতা (0604010258), বসামিরক গেজট 

(205)
৩০৫ 01090002192 মাঃ আলী হােসন ত ছবর আলী বড় চরসামাইয়া কেদব লাল ি বাতা (0604010251), বসামিরক গেজট 

(34)
৩০৬ 01090002193 শহীদ বা  িকেশার মাহন 

দঃ (মা ার)
উ ব চ  দ বা া ভালা 8300 লাল ি বাতা (0604010139)

৩০৭ 01090002195 সয়দ আহ দ সানা িময়া ধিনয়া ধিনয়া ৮৩০০ াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (5)

৩০৮ 01090002210 হািবঃ আফেছর আহেমদ ত আঃ মিজদ হাওলাদার দি ন িদঘলদী দঃ িদঘলদী-8300 লাল ি বাতা (0604010345)
৩০৯ 01090002211 এেকএম নািছর উি ন ত মক ল আহা দ পৗর বা া ভালা 8300 লাল ি বাতা (0604010239)
৩১০ 01090002213 অবঃ নােয়ক , মাহা দ 

আলী ( সনাবািহনী)
লতান আহেমদ চ  সাদ চ  সাদ-8300 লাল ি বাতা (0604010077), বসামিরক গেজট 

(235)
৩১১ 01090002214 মাঃ আ ল খােয়র আজাহার আলী মা া চর মািরয়া বািলয়া-8300 লাল ি বাতা (0604010047)

বিরশাল / ভালা / ভালা সদর াঃ 25 / 30



িবভাগ: বিরশাল জলা: ভালা উপেজলা/থানা: ভালা সদর

ঃ 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

৩১২ 01090000537 মাহা দ ঈসা র া জয় ল আেবিদন আলগী ভালা 8300 বসামিরক গেজট (2103)
৩১৩ 01090000594 মাঃ ফজ ল হক মাফা ল হােসন ০২ নং ইিলশা রাদ ছ াহ বসামিরক গেজট (2028)
৩১৪ 01090000622 মাঃ হািব র রহমান 

মাতা র
জা ফর আিল মাতা র ি পরানগ  8300 বসামিরক গেজট (2027)

৩১৫ 01090000831 মাঃ মহসীন আব র রহমান ইিলশা ইিলশা বসামিরক গেজট (2001)
৩১৬ 01090000905 মাঃ ক ল হােসন নিজর আহা দ দপাদার ব চর ইিলশা ইিলশা বাজার বসামিরক গেজট (1093)
৩১৭ 01090000985 মাঃ হােসন িময়া ত অচল ছলামত আলী ওেয় ান পাড়া ভালা 8300 বসামিরক গেজট (2133)
৩১৮ 01090000998 মাঃ ল হক জেবদ আলী মিহলা মা াসা সড়ক ভালা 8300 বসামিরক গেজট (2024)
৩১৯ 01090001043 মাঃ মন র অ◌াহা দ মাঃ সয়দ অ◌াহা দ িশব র রতন র 8300 বসামিরক গেজট (1085)
৩২০ 01090001524 ি  া মাঃ হািনফ আজাহার আলী বপারী দি ণ ইিলশা পরানগ  8300 বসামিরক গেজট (200)
৩২১ 01090001550 সা কিল াহ জয় ল আেবদীন ছাট আলগী ধিনয়া ৮৩০০ বসামিরক গেজট (2102)
৩২২ 01090002185 মাঃ আব র রশীদ তাফা ল হােসন বা া ভালা 8300 বসামিরক গেজট (1080)
৩২৩ 01090002212 এ, ক,এম মিফ ল ইসলাম দলওয়ার হােসন ম র, সদর 

রাড
ভালা বসামিরক গেজট (2002)

৩২৪ 01090000628 আ ল খােয়র মাহ ল 
হাছান

মৗলিভ আ ল লিতফ কািচয়া কািচয়া বসামিরক গেজট (1082)

৩২৫ 01090000963 মাঃ আ ল কালাম আজাদ আব র রশীদ চৗ রী ওেয় ান পাড়া ভালা 8300 বসামিরক গেজট(2134)
৩২৬ 01090000592 মাঃ এনা ল হক খান হযরত আলী খান রামদাস র রামদাস র বসামিরক গেজট(2061)
৩২৭ 01090000533 মাঃ নািছর উি ন মাঃ জয়নাল আেবিদন পঃ উিকল পাড়া ভালা 8300 বসামিরক গেজট(2007)
৩২৮ 01090002236 মাঃ তাফা ল হােসন মাঃ আলী হােসন িময়া প: চর কালী ভ িরয়া লাল ি বাতা (064010268)  , বসামিরক গেজট 

(2082)
৩২৯ 01090002223 মাঃ আেনায়ার হােসন আলী হােসন িশব র রতনা র বসামিরক গেজট(2156)
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৩৩০ 01090002047 মাঃ মা ফা ( ি  যা া 
কমা ার )

আজাহার আলী ( গগন আলী ) চর আন  পাট ৩ ইিলশার হাট বসামিরক গেজট (8)

৩৩১ 01090000842 কাজী আঃ জা ার হাজী কাজী কিরম কালীবাড়ী রাড ভালা-8300 বসামিরক গেজট (55)
৩৩২ 01090000874 মাঃ জামাল উি ন ইয়া মাঃ এছহাক ইয়া চর মাহা দ আলী কা র-8300 বসামিরক গেজট (56)
৩৩৩ 01090001024 মাঃ আ ল কােসম মৗঃ হািব র রহমান িসকদার খড়কী কািচয়া 8300 বসামিরক গেজট (58)
৩৩৪ 01090001179 ডাঃ মাঃ ল ইসলাম আিব আব া নািছর মািঝ ধিনয়া ৮৩০০ বসামিরক গেজট (60)
৩৩৫ 01090001040 বজ র রহমান (কাহালী) আব ল হািশম চর মািরকা বািলয়া 8300 বসামিরক গেজট (61)
৩৩৬ 01090001068 নািছর আহা দ হাওলাদার হাজী িময়ান উি ন হাং উঃ বািলয়া রাড়ীর হাট8300 বসামিরক গেজট (62)
৩৩৭ 01090001114 এ, ক, এম, ল আমীন ত ওবায় ল হক কািলবািড় রাড় ভালা 8300 বসামিরক গেজট (63)
৩৩৮ 01090000515 মাঃ ছালাম ছােদক আহা দ দি ন িদঘলদী দঃ িদঘলদী-8300 বসামিরক গেজট (89)
৩৩৯ 01090002134 ফজেল রহমান ত মাবারক আলী লামিছ পাতা উ র িদঘলদী-8300 বসামিরক গেজট (119)
৩৪০ 01090002127 মাঃ গাফরান ত মৗঃ আিজ ল হক পৗর নবী র ভালা 8300 বসামিরক গেজট (131)
৩৪১ 01090000921 আ ল কােসম জ র আহেমদ চরাগ আলী স ার 

বাড়ী
রতন র 8300 বসামিরক গেজট (132)

৩৪২ 01090001105 মাঃ মা ািফ র রহমান ত ওমর আলী হাং পৗর চরজংলা ভালা 8300 বসামিরক গেজট (134)
৩৪৩ 01090000938 সয়দ আেনায়ার হােসন সয়দ মাহা দ হােসন রতন র রতন র 8300 বসামিরক গেজট (135)
৩৪৪ 01090001529 এম,এ,জিলল ী র মাহা দ িলশ লাইন ভালা 8300 বসামিরক গেজট (140)
৩৪৫ 01090000901 মাঃ ল ইসলাম ী মক ল আহ দ ম  চনেনায়াবাদ ভালা ৮৩০০ বসামিরক গেজট (143)
৩৪৬ 01090000528 মাঃ িফেরাজ কিবর খাকন মাঃ িছি ক িময়া িডয়াম রাড ভালা 8300 বসামিরক গেজট (152)
৩৪৭ 01090002105 শাহ সকা ার আলী ত ডাঃ আ ল হািসম চর জা ািলয়া ম য়া-8300 বসামিরক গেজট (155)
৩৪৮ 01090000841 সয়দ আহা দ ম াজ উি ন জা ািলয়া ম য়া-8300 বসামিরক গেজট (157)
৩৪৯ 01090001158 ত আঃ অ দ ওবায় ল হক পৗর কাঠালী ভালা 8300 বসামিরক গেজট (159)
৩৫০ 01090001537 জািহ র রহমান ত মাঃ জালাল আহে দ 

মা ার
উিকল পাড়া ভালা 8300 বসামিরক গেজট (160)
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৩৫১ 01090001615 মাঃ িগয়াস উি ন স ত মাহা দ উ া িময়া অিফসার পাড়া ভালা 8300 বসামিরক গেজট (161)
৩৫২ 01090000982 সাম ি ন আহা দ জয়নাল আবিদন রাতন হিল াড রাড ভালা 8300 বসামিরক গেজট (168)

৩৫৩ 01090000904 ফিরদ আহা দ লতান আহা দ জািমরালতা ভালা ৮৩০০ বসামিরক গেজট (174)
৩৫৪ 01090002160 খারেশদ আলম ত উেমদ আলী ি কািলবািড় রাড ভালা 8300 বসামিরক গেজট (176)
৩৫৫ 01090001846 মাহা দ ল ইসলাম ম াজ উি ন হাওলাদার অিফসার পাড়া ভালা 8300 বসামিরক গেজট (177)
৩৫৬ 01090002222 ত মিফ ল ইসলাম কা ন ম াজ উি ন হাওলাদার Officer Para Bhola 8300 বসামিরক গেজট (184)
৩৫৭ 01090001137 মাঃ রিফ ল হক চৗ রী ত আলহা  ম আলী 

তা কদার
রামদাস র রামদাস র 8300 বসামিরক গেজট (187)

৩৫৮ 01090001115 মিহউি ন নািজম ত কিফল উি ন সরকার চর লতানী রামদাস র 8300 বসামিরক গেজট (189)
৩৫৯ 01090000836 মাঃ জ ফর হােসন আঃ লিতফ পা ািশয়া ম য়া ৮৩০০ বসামিরক গেজট (192)
৩৬০ 01090000598 মাঃ সাম ি ন হাওলাদার কালা িময়া হাওলাদার কালািময়া হাওলাদার 

বাড়ী
পরানগ  8300 বসামিরক গেজট (199)

৩৬২ 01090000615 মাঃ র ল আিমন লতান আহেমদ উঃ পঃ চরেনায়াবাদ ভালা 8300 বসামিরক গেজট (207)
৩৬৩ 01090002133 ত মীর মােহ আলম ত মৗ ফির ামান িশব র রতন র 8300 বসামিরক গেজট (208)
৩৬৪ 01090001034 মাঃ খারেশদ আলম ক ল আহ দ রতন র রতন র ৮৩০০ বসামিরক গেজট (213)
৩৬৫ 01090000826 আলহা  আ ল  কােশম আঃ হক আঃ হক পি ত বাড়ী রতন র-8300 বসামিরক গেজট (214)
৩৬৬ 01090001138 ত মাঃ তাফা ল ত মাঃ আঃ রিহম মৗ িপ সােহেবর কাচারী 8300 বসামিরক গেজট (215)

৩৬৭ 01090000937 মাঃ আ ল হািলম ডাঃ মাঃ ইিলয়াস বড় চরসামাইয়া খায়াঘাট 8300 বসামিরক গেজট (220)
৩৬৮ 01090001175 ত শরাফত আলী হাং ত মৗঃ মাঃ করামত আলী 

হাং
পি ম কানাইনগর ধিনয়া ৮৩০০ বসামিরক গেজট (222)

৩৬৯ 01090000808 মাঃ শােহ আলম মনতাজ উি ন িময়া পি ম কানাইনগর ভালা-8300 বসামিরক গেজট (227)
৩৭০ 01090001121 পি ত মাখেল র রহমান ত আঃ ছাবহান পি ত ধিনয়া লাতলী 8300 বসামিরক গেজট (229)
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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

৩৭১ 01090002166 মিফজল ইসলাম জালাল আহা দ বপাির দি ন িদঘলদী দঃ িদঘলদী-8300 বসামিরক গেজট (245)
৩৭২ 01090002126  ব ভ চ  দাস িশবান  দাস কািড়ািলয়া দঃ িদঘলদী-8300 বসামিরক গেজট (251)
৩৭৩ 01090001036 েরশ চ  রায় রায় মহন রায় দি ন িদঘলদী দি ন িদঘলদী-8300 বসামিরক গেজট (256)
৩৭৪ 01090000610 গাপাল চ  সাহা কদারী মাহন সাহা ওেয় ান পাড়া ভালা 8300 বসামিরক গেজট (261)
৩৭৫ 01090000967 এ, জড, এম, ফখ ল আলম শাম ে াহা হিল াড রাড ভালা-8300 বসামিরক গেজট (263)
৩৭৬ 01090000530 মাঃ ফা ক মাঃ িছি ক হিল াড রাড ভালা 8300 বসামিরক গেজট (270)
৩৭৭ 01090000935 এ, ক, এম, শিফ ল ইসলাম  তাফা ল হাছাইন পািখর ল ভালা 8300 বসামিরক গেজট (278)
৩৭৮ 01090002107 আিম ল ইসলাম লতান আহেমদ আবহাওয়া অিফস রাড ভালা 8300 বসামিরক গেজট (279)

৩৭৯ 01090001011 আ  তােহর হাজী আজাহার আলী িমিঝ চর ভ িরয়া াংেকর হাট ৮৩০০ বসামিরক গেজট (283)
৩৮১ 01090000567 মাঃ রিফ ল ইসলাম আব ল ওয়ােজদ ধা হাজী ম াজ উি ন 

সড়ক
ভালা ৮৩০০ বসামিরক গেজট (2030)

৩৮২ 01090001014 মাঃ ইউ ফ জালাল আহ দ রতন র রতন র ৮৩০০ বসামিরক গেজট (209) , লাল ি বাতা 
(0604010170)

৩৮৩ 01090001033 মাহা দ আব র রব : জ ামান সািচয়া আলীনগর ভালা ৮৩০০ বসামিরক গেজট (2051)
৩৮৪ 01090001186 মাঃ আকবর হােসন জালাল আহ দ গাজী র রাড় ভালা 8300 বসামিরক গেজট (2066)
৩৮৫ 01090000584 ফজ ল কােদর মজ তাফা ল হােসন মা া কািলনাথ রােয়র বাজার ভালা-8300 বসামিরক গেজট (178) , লাল ি বাতা 

(0604010102)

৩৮৬ 01090002235 মাঃেমাশােরফ হােসন তঃমমতাজ উি ন কািলবািড় রাড ভালা 8300 বসামিরক গেজট (1079)
৩৮৭ 01090000607 মাঃ মা ফা ছলামত আলী গাজী র রাড় ভালা 8300 বসামিরক গেজট (2016)
৩৮৮ 01090000829 ফিরদ আহ দ লতান আহ দ কালীবাড়ী রাড ভালা ৮৩০০ বসামিরক গেজট (2009)
৩৮৯ 01090000569 মাঃ সােদক আলী ইছহাক আলী ব চর ইিলশা ইিলশার হাট ৮৩০০ বসামিরক গেজট (2032)
৩৯০ 01090002263 ত কাজী না  িময়া ত কািজ কয়ছব আহা দ লামিছপাতা লামিছপাতা 8300 বসামিরক গেজট (104), লাল ি বাতা 

(0604010148)
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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

৩৯১ 01090000992 িমজা র রহমান (আনসার) জালাল আহা দ গার ান সড়ক ভালা 8300 বসামিরক গেজট (83), লাল ি বাতা (0604010060)

৩৯২ 01090000539 মাঃ মাশারফ হােসন মাঃ হাসীম পাটওয়ারী অিফসার পাড়া ভালা 8300 বসামিরক গেজট (2008)
৩৯৩ 01090000519 মাঃ কা ন িময়া এয়া ফ আলী বা া ভালা 8300 বসামিরক গেজট (27),

লাল ি বাতা (0604010168)

৩৯৪ 01090002228 মাঃ রিফ ল ইসলাম শাম ি ন িময়া উ র িদঘলদী লামিচ পাতা ৮৩০০ সনাবািহনী গেজট (3185)
৩৯৫ 01090002269 মাহা দ হােসন মাঃ হািসম পাটওয়ারী িব এিভ এস রাড ভালা 8300. বসামিরক গেজট (2154)
৩৯৬ 01090002223 মাঃ আেনায়ার হােসন আলী হােসন িশব র রতনা র বসামিরক গেজট (2156)
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