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১ মাঃ বাদশা িময়া ত ছয়জি ন িময়া Bhandarikan
di

Bhandarikan
di

১০৪৮

২ আ  তােহর ফিকর ত র ব আলী ফিকর manikpur munsi 
kadirpur

১৩২৯

৩ আ  জাফর মাঃ সােলহ ত আ ল হােসম ফিকর তােহর ফিকরকাি ী কািদর র ১৩৩১
৪ আওলাদ হােসন হাজী আনছার উি ন  মাদবর মাদবর কাি ী কািদর র ১৩৪২
৫ আঃ হািমদ িময়া ইয়া ব আলী শ খ Guyatola Borhamganj ১৩৫০

৬ শাহ আলম মা র তঃ িমনাজ ীন মা র khara kandi arja 
dattapara

১৩৬৮

৭ মাঃ লাল িময়া সরদার আমীন উি ন সরদার Bara Nilokhi Borhamganj ১৩৮৩

৮ আব স ছালাম িময়া দিলল উি ন মাদবর jaduarchar Borhamganj ১৩৮৮

৯ মাঃ রেজায়ান হােসন ওয়াজি ন আহেমদ boheratola boheratola ১৩৯০
১০ রিফ ল ইসলাম হািফজ উি ন jaduarchar Borhamganj ১৩৯২

১১ মাঃ ফা ক রিফক উি ন আহে দ boheratola boheratola ১৩৯৫
১২ কিবর উি ন ন ত আআউি ন মাদবর jaduarchar Borhamganj ১৩৯৭

১৩ লাল িময়া ী আহমাদ ী Char 
Kachikata

Palli Kumer 
Par

১৪০২

১৪ আঃ মিজদ ধা আরেশদ আলী ধা dikrir char umedpur ১৪০৫
১৫ আঃ হািমদ খান গয়জি ন খান char 

kachikata
umedpur ১৪০৬

১৬ আঃ আিজদ িসকদার ত আফছার িসকদার িডি রচর উেমদ র ১৪০৮
১৭ এইচ এম হািব র রহমান আঃ কােদর মাড়ল satbagiya Umedpur ১৪১৬
১৮ মাঃ ই াহীম খালাসী ত আঃ হািমদ খালাসী চরকমলা র প ী েমরপাড় ১৪১৭
১৯ িসি র রহমান আিমন উি ন শখ paschim 

Kachikata
Palli Kumer 
Par

১৪২০

২০ আঃ মাতােলব তা কদার ত মাঃ কলম তা কদার ohab beparir 
kandi

Munsi 
Kadirpur

১৪৪২

২১ মাঃ আেনায়ার হােসন আঃ মা ান ফিকর taher fakir 
kandi

munsi 
kadirpur

১৪৪৩

২২ আঃ মােলক ী ত হাজী আঃ কািদর ী ী কািদর র ী কািদর র ১৪৪৬
২৩ রা াক লি অিফল লি িনলখী িনলখী ব র ১৪৪৮
২৪ শাহা ি ন মা র আজাহার মা র চর কামারকাি িনলখী ব র ১৪৫১
২৫ তাফাে ল হােসন মাহা দ খিলফা hohlarmat 

balakandi
hoglarmat ১৪৬১

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 

জাতীয় ি েযা া কাউি ল (জা কা)
বীর ি েযা া যাচাই-বাছাই

যাচাই-বাছাই এর তািরখ    
৩০/০১/২০২১    

তািলকা কােশর তািরখ
২৫/০১/২০২১    

বীর ি েযা া যাচাই-বাছাই
জাতীয় ি েযা া কাউি ল (জা কা) া  1/9
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জাতীয় ি েযা া কাউি ল (জা কা)
বীর ি েযা া যাচাই-বাছাই

যাচাই-বাছাই এর তািরখ    
৩০/০১/২০২১    

তািলকা কােশর তািরখ
২৫/০১/২০২১    

২৬ আঃ লিতফ ী জােবদ আলী ী Rajar char 
molla kandi

jamiyatul 
islamiya

১৪৬৬

২৭ আ  আলী খান আরজ আলী খান রাজারচর মা াকাি আলজািময়া ল মা াসা ১৪৭১
২৮ ত আলী আহা দ তা কদার ইলাহী ব  তা কদার ভ াসন ভ াসন বাজার ১৪৮১
২৯ িগয়াস উি ন আহে দ ত লায়মান ী ভ াসন ভ াশন বাজার ১৪৮৪
৩০ মাঃ না  সরদার ত আঃ মিজত সরদার vodrason vodrason ১৪৮৫
৩১ মা ফা আহে দ মাঃ মিফজ উি ন খিলফা nuru 

mastarer 
kandi

vodrason ১৪৮৬

৩২ িলয়াকত হােসন ত মিমন উি ন আহেমদ দি ন াকচর ভা ারীকাি ১৪৯৬
৩৩ মা ান হাওলাদার ত মােলক হাওলাদার খাড়াকাি প র ১৫০৩
৩৪ চান িময়া মাড়ল মহন মাড়ল madan morol 

kandi
char 
chandra

১৫০৮

৩৫ আব ল মিজদ িময়া মক ল বপারী haji omar ali 
beparir kandi

charjanajat ১৫১২

৩৬ মাঃ রা ম ফিকর তিমজউি ন ফিকর Abdul hasem 
Fakirer kandi

char 
chandra

১৫১৩

৩৭ সংকর ম ল ত রামনারায়ন ম ল char 
dattapara

Dattapara ১৫১৫

৩৮ আিত র রহমান (শাহাদাদ) ত হাজী আ াব উি ন আহামদ char 
dattapara

char 
dattapara

১৫১৭

৩৯ মাঃ দেলায়ার হােসন মাঃ তা ল ইসলাম Doyati arja 
dattapara

১৫২১

৪০ মাঃ র িময়া কিছরি ন বয়াতী Magra arja 
dattapara

১৫২২

৪১ মাঃ জিহ ল হক হাসান উি ন আকন tajpur utrail hat ১৫২৮
৪২ গৗড় চ  ম মদার নপাল চ  ম মদার চর দ পাড়া দ পাড়া ১৫৩২
৪৩ খাকন ী (িবিডআর) ত আেনায়ার আলী ী char 

dattapara
char 
dattapara

১৫৩৩

৪৪ তা ল তাতা গাম া আ  তােহর গাম া করানীবাট বরহামগ ১৫৩৯
৪৫ আঃ লিতফ মা া আব স সা ার মা া Shibrayer 

kandi
Borhamganj ১৫৪১

৪৬ মাঃ রজাউল কিরম খান হাজী িশিকম আলী খান Guyatola 
baherchar

Borhamganj ১৫৪৪

৪৭ কাজী সকা ার আলী লতান কাজী Guyatola 
Baherchar

Borhamganj ১৫৪৭

বীর ি েযা া যাচাই-বাছাই
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জাতীয় ি েযা া কাউি ল (জা কা)
বীর ি েযা া যাচাই-বাছাই

যাচাই-বাছাই এর তািরখ    
৩০/০১/২০২১    

তািলকা কােশর তািরখ
২৫/০১/২০২১    

৪৮ মাঃ ৎ র রহমান আমজাদ আলী jaduarchar Borhamganj ১৫৫৩

৪৯ সেরায়ার হােসন বপারী ফজ ল কিরম বপারী ফজ ল বপারী কাি ব র ১৫৫৪
৫০ আঃ রিশদ মাদবর হাজী আঃ কিরম মাদবর kutubpur iman uddin 

beparir 
kandi

১৫৫৬

৫১ ফজ  ধা চা  ধা samsuddin 
mawlobi 
kandi

kutubpur ১৫৫৭

৫২ ত তারা মা া ত কেহর মা া ধাকাি িশবদারহাট ১৫৬২
৫৩ বজ র রশীদ ী ত মিনর উি ন ী alypur umedpur ১৫৭৪
৫৪ শাজাহান িমঞা হাজী আঃ কািদর ী kamlapur Palli kumer 

par
১৫৭৬

৫৫ মিজবর খা রিশদ খা alypur Palli kumer 
par

১৫৭৭

৫৬ মাঃ িদদার হােসন মাঃ জয়নাল সরদার চররামরােয়রকাি উেমদ র ১৫৭৮
৫৭ মাঃ দাদন ী মাঃ সাম ি ন ী char 

kachikata
Palli kumer 
par

১৫৭৯

৫৮ ত আেনায়ার হােসন মীর ত সানামি র মীর char 
kamlapur

Palli kumer 
par

১৫৮০

৫৯ মাঃ মাসেলম বপারী ত হােসম বপারী purba 
kachikata

Palli kumer 
par

১৫৮১

৬০ মাঃ িসরাজ খান ত আফজাল খান paschim 
kachikata

umedpur ১৫৮৩

৬১ মাঃ কিবর মাদবর কালাই মাদবর char 
kachikata

Palli kumer 
par

১৫৮৪

৬২ মাঃ ইমা ল হক খান জিসম উি ন খান char 
kachikata

Palli kumer 
par

১৫৮৫

৬৩ মাঃ শাম ি ন হাওলাদার ছয়জি ন হাওলাদার char 
kamlapur

Palli kumer 
par

১৫৮৬

৬৪ মাঃ সানামি ন বপারী ত তারাবালী বপারী umedpur umedpur ১৫৮৭
৬৫ ত শ ী বা েদব চ  ঘাষ ত মিনেমাহন ঘাষ purba 

Kachikata
Palli Kumer 
Par

১৫৯০

৬৬ ত নজ ল ইসলাম ত মিজদ হাওলাদার চরকািচকাটা প ী েমরপাড় ১৫৯১
৬৭ আ ছ ছামাদ হাওলাদার হাজী মাঃ আিমন উি ন হাওলাদার kadamtoli umedpur ১৫৯২

৬৮ বা  সরদার ত ফান আলী সরদার paschim 
kachikata

Palli kumer 
par

১৫৯৩

বীর ি েযা া যাচাই-বাছাই
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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 

জাতীয় ি েযা া কাউি ল (জা কা)
বীর ি েযা া যাচাই-বাছাই

যাচাই-বাছাই এর তািরখ    
৩০/০১/২০২১    

তািলকা কােশর তািরখ
২৫/০১/২০২১    

৬৯ আ ল মা ান মাদবর আিনছ উি ন মাদবর kamlapur Palli Kumer 
Par

১৫৯৫

৭০ আঃ রা াক ী ত দিলল উি ন ী alypur Umedpur ১৫৯৭
৭১ মাঃ আলফাজ উি ন খান ত ম আলী খান char 

kachikata
Palli kumer 
par

১৫৯৮

৭২ মাতােলব আকন ত আেছন আকন jogdaher mat munsi 
kadirpur

১৫৯৯

৭৩ মাঃ মিতয়ার রহমান মাদবর ত গিন মাদবর kumer par Palli kumer 
par

১৬০০

৭৪ মাঃ আঃ রহমান ত আইজি ন ী crockchar vodrason ১৬০৪
৭৫ এ ক এম দেলায়ার হােসন (বাদশা) সমেশর আলী পা ার khanchan 

madbar kandi
vodrason ১৬০৬

৭৬ মাসারফ মাদবর রিফ মাদবর madbar kandi sikder hat ১৬১৯

৭৭ আঃ রিশদ খান আঃ আিজজ খান shibrayer 
kandi

Borhamganj ১৬২১

৭৮ আ ল কালাম আজাদ আদম আলী মাদবর Guyatola Borhamganj ১৬২২

৭৯ ওসমান খান ত আঃ মিজদ খান িশবরােয়রকাি বরহামগ ১৬২৪
৮০ আব স সালাম মা া আলহা  আঃ মিজদ মা া Guyatola Borhamganj ১৬২৭

৮১ জাহা ীর কামাল মাঃ ফজ ল হক িময়া Guyatola Borhamganj ১৬৩১

৮২ ল ইসলাম খান মাঃ আেদল উি ন খান Khan kandi Borhamganj ১৬৩৩

৮৩ মা ান খান আঃ রহমান খান Char 
Shayamail

Borhamganj ১৬৩৪

৮৪ মাঃ দিবর উি ন িময়া ী নায়াব আলী ি Guyatola Borhamganj ১৬৩৫

৮৫ িগয়াস উি ন আহেমদ নািজর উি ন আহেমদ rajar char 
mowlobi 
kandi

jamiyatul 
islamiya

১৬৩৬

৮৬ মাঃ ফজ র রহমান আঃ ওহাব মাল Rajar char 
malerr kandi

jamiyatul 
islamiya

১৬৩৮

৮৭ আ ল মা ান িময়া মিফজ উি ন মাড়ল jaduarchar Borhamganj ১৬৩৯

৮৮ মাঃ নজ ল ইসলাম ইমান উি ন মা র jaduarchar Borhamganj ১৬৪০

বীর ি েযা া যাচাই-বাছাই
জাতীয় ি েযা া কাউি ল (জা কা) া  4/9
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জাতীয় ি েযা া কাউি ল (জা কা)
বীর ি েযা া যাচাই-বাছাই

যাচাই-বাছাই এর তািরখ    
৩০/০১/২০২১    

তািলকা কােশর তািরখ
২৫/০১/২০২১    

৮৯ ত মাসেলম খান ত শমেসর খান sener bat vennatola ১৬৪৩
৯০ মাঃ জাহা ীর আলম ঢালী আঃ মিজদ ঢালী যা য়ারচর ভ াতলা ১৬৪৪
৯১ ইিলয়াজ আহেমদ ত ইমা ি ন লি সরকােরর চর রােহরাতলা ১৬৪৫
৯২ রিশদ মাদবর আেবদ আিল মদবর যা য়ারচর ভ াতলা ১৬৪৬
৯৩ মাদাে র হাওলাদার আঃ মিজদ হাওলাদার যা য়ারচর ভ াতলা ১৬৪৭
৯৪ মাঃ সাহরাব হােসন আঃ রিশদ মা র boheratola Boheratola ১৬৪৮
৯৫ আব র রা াক িমনাজি ন ফিকর Bara Nilokhi Vennatola ১৬৪৯

৯৬ আঃ ছ ার নসী আঃ মিজদ নসী যা য়ারচর ভ াতলা ১৬৫০
৯৭ মাঃ নািদম িময়া আব স ছ ার মাদবর boheratola boheratola ১৬৫১
৯৮ এে ক মাড়ল জােহর মাড়ল jaduarchar Vennatola ১৬৫২
৯৯ মাঃ ইমান উি ন আহেমদ আঃ গ র ী jaduarchar Vennatola ১৬৫৩
১০০ মায়াে ম হােসন আঃ রহমান মা র boheratola Boheratola ১৬৫৫
১০১ চ ন িময়া মাদবর তােহর মাদবর যা য়ারচর ভ াতলা ১৬৫৬
১০২ লাল িময়া মাদবর িবশাই মাদবর যা য়ারচর ভ াতলা ১৬৫৭
১০৩ হািব র রহমান ঢালী মদন ঢালী যা য়ারচর ভ াতলা ১৬৫৮
১০৪ আঃ মােলক িময়া মইজ উি ন িশকদার purar tek vennatola ১৬৬০
১০৫ ত কা  সরদার ত ছবেদব সরদার jaduarchar Borhamganj ১৬৬১

১০৬ মাঃ আঃ রা াক খান মাঃ সানামি ন saner bat vennatola ১৬৬৩
১০৭ মাঃ আনছারউি ন হাওলাদার মাঃ কালাই হাওলাদার Char 

Shayamail
Borhamganj ১৬৬৫

১০৮ আঃ গ র িময়া ত হাজী জনউি ন বপারী purar tek Vennatola ১৬৬৬
১০৯ চান িময়া মা র জ ার মা র jaduarchar Borhamganj ১৬৬৭

১১০ আঃ রা াক হাওলাদার িশিকম আিল হাওলাদার purar tek Vennatola ১৬৭০
১১১ বজ  গাম া আলহা  র আলী গাম া যা য়ার চর বরহামগ ১৬৭১
১১২ মাঃ ছারহাব খান ত কলম খান jaduarchar Borhamganj ১৬৭২

১১৩ আঃ হািকম মাদ ত জনি ন মাত র jaduarchar Borhamganj ১৬৭৩

১১৪ মাঃ মিজবর রহমান মাতাহার আলী িময়া jaduarchar Borhamganj ১৬৭৪

১১৫ মােলক হাওলাদার ত সাম ি ন হাং jaduarchar Borhamganj ১৬৭৫

১১৬ আউয়াল খান খারেশদ খান solapur utrail hat ১৬৭৬
১১৭ িসি ক ফিকর খিবর ফিকর solapur utrail hat ১৬৭৮
১১৮ আলহাজ হািব র রহমান ত আিজমি ন মাদ র utrail utrail hat ১৬৮১
১১৯ শাহজাহান ি আব ল লিতফ ি paschim 

kakior
hat shiruail ১৬৮২

বীর ি েযা া যাচাই-বাছাই
জাতীয় ি েযা া কাউি ল (জা কা) া  5/9



িবভাগঃ ঢাকা জলাঃ মাদারী র উপেজলাঃ িশবচর

ঃ নং নাম িপতার নাম াম ডাকঘর বসামিরক গেজট

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 

জাতীয় ি েযা া কাউি ল (জা কা)
বীর ি েযা া যাচাই-বাছাই

যাচাই-বাছাই এর তািরখ    
৩০/০১/২০২১    

তািলকা কােশর তািরখ
২৫/০১/২০২১    

১২০ মাঃ আ স সালাম মা া মাঃ আ ল খােলক মা া paschim 
kakior

hat shiruail ১৬৮৪

১২১ মাঃ শাহা ি ন মা র আেনায়ার মা র utrail utrail hat ১৬৮৭
১২২ মাঃ ইয়া ব আলী িময়া দিলল উি ন িময়া utrail utrail hat ১৬৯০
১২৩ এম এ জ ার ত রহমালী লি sambukh 

Khalifa kandi
Salenama 
Bajitpur

১৬৯৫

১২৪ মাঃ ওসমান গিন ওয়াজি ন ি ি  কাি ছেলনামা বািজত র ১৬৯৬
১২৫ আব র রিশদ হযরত িজ ত আলী Gulika Kandi Salenama 

Bajitpur
১৬৯৯

১২৬ মাঃ খিল র রহমান তােজল উি ন খালাসী khalifa kandi Salenama 
Bajitpur

১৭০০

১২৭ মাঃ আককাস আলী িময়া আ ল কােদর ী Bashkandi solenama 
bajitpur

১৭০১

১২৮ মাঃ ইি স সরকার আদম আলী সরকার Kanai 
sarkarer 
kandi

Charjanajat ১৭০৪

১২৯ তাতা িময়া ঘরামী বাদশা ঘরামী Kanai 
sarkarer 
kandi

Charjanajat ১৭০৬

১৩০ মাঃ রিফ ল ইসলাম আেদল উি ন হাওলাদার Fazlul Karim 
Beparir 
Kandi

Kutubpur ১৭০৮

১৩১ আঃ খােলক মাদবর হােচন মাদবর Ajimuddin 
Akoner kandi

hoglarmat ১৭০৯

১৩২ মাঃ মাশারফ মাড়ল আিমর হােসন মাড়ল Situ Kha 
Munsir Kandi

Kutubpur ১৭১০

১৩৩ মাঃ ফজ  ধা ত মাঃ চান িময়া ধা মৗলভী কাি ব র ১৭১৩
১৩৪ আঃ লিতফ মা া মা াজি ন মা া samsuddin 

mawlobi 
kandi

kutubpur ১৭১৬

১৩৫ হািনফা মা া আ ল কািদর মা া molla kandi 
south 
charjanajat

paccar ১৭২০

১৩৬ কাজী আ ল হািকম কাজী মহসীন উি ন madbarer 
char

madbarer 
char

১৭২১

বীর ি েযা া যাচাই-বাছাই
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জাতীয় ি েযা া কাউি ল (জা কা)
বীর ি েযা া যাচাই-বাছাই

যাচাই-বাছাই এর তািরখ    
৩০/০১/২০২১    

তািলকা কােশর তািরখ
২৫/০১/২০২১    

১৩৭ এ, িব, এম সিলম চৗ রী ত আঃ মা ান চৗ রী মাদবেরর চর রানকাি মাদবেরর চর ১৭২২
১৩৮ মাঃ শাহাদাত হােসন ত ফজি ন খিলফা taher sikder 

kandi
Madbar char ১৭২৭

১৩৯ মাঃ ল ইসলাম িময়া আঃ মিজদ সখ Bagiya haji 
Majid 
sheikher 
kandi

char 
chandra

১৭৩০

১৪০ আঃ আিজজ শখ আঃ অেহদ শখ majid 
sheikher 
kandi

char 
chandra

১৭৩৪

১৪১ আিমন শখ ত হাজী হােশম শখ saijuddin 
hazir kandi

char 
chandra

১৭৩৫

১৪২ ত আ া ামান ত আঃ রিশদ খান দ পাড়া খাড়াকাি আয দ পাড়া ১৭৩৯
১৪৩ মাঃ আলী খান আ ল রিশদ খান arja 

dattapara
Dattapara ১৭৪০

১৪৪ চ ন িময়া মীর কদম আলী িমর Doyati arja 
dattapara

১৭৪১

১৪৫ ত আ ার জামান (িহ ) ত ফজ র রহমান chowdhury 
kandi

Dattapara ১৭৪৩

১৪৬ মাঃ শাহজাহান িময়া মাঃ আফতাব উ ীন মাতা র doyati arja 
dattapara

১৭৪৪

১৪৭ আ ল মােলক মা া আ ল মিজদ মা া dattapara arja 
dattapara

১৭৪৫

১৪৮ মাঃ দিলল উি ন মাদ র ত আঃ আিজজ মাদ র bhandarikan
di

bhandarikan
di

১৭৫১

১৪৯ মাঃ মাশারফ বপারী দৗলত বপারী char 
badrason

bhandarikan
di

১৭৫২

১৫০ দিবর মাদবর আিমনি ন মাদবর dabir 
madbarer 
kandi

bhandarikan
di

১৭৫৩

১৫১ এ, ক, এম, বহ র রহমান ত হাজী মাঃ আরিফন bhandarikan
di

bhandarikan
di

১৭৫৯

১৫২ মাঃ ইমান উি ন হাওলাদার ইসমাইল হাওলাদার bhandarikan
di

bhandarikan
di

১৭৬০

১৫৩ মাতােলব তা কদার হািকম তা কদার ismail 
beparir kandi

Munsi 
Kadirpur

১৭৬৩

১৫৪ ত মাঃ শাহজাহান মা র ত আঃ হািমদ মা র bagmara nilokhi ১৭৭০

বীর ি েযা া যাচাই-বাছাই
জাতীয় ি েযা া কাউি ল (জা কা) া  7/9
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বীর ি েযা া যাচাই-বাছাই

যাচাই-বাছাই এর তািরখ    
৩০/০১/২০২১    

তািলকা কােশর তািরখ
২৫/০১/২০২১    

১৫৫ আঃ হােমদ মাড়ল ম ত আেদর উি ন মাড়ল Ram rayer 
kandi

Umedpur ১৯৮৬

১৫৬ ছয়জি ন ধা আেদল উি ন ধা kumer par Palli kumer 
par

১৯৮৭

১৫৭ মাঃ ের আলম িসি কী ত কািজমি ন dikrir char umedpur ১৯৮৮
১৫৮ র মাহা দ ঢালী আ াজি ন ঢালী Umedpur Umedpur ১৯৮৯
১৫৯ মাঃ জাহা ীর আলম এরেশদ আলী আকন Char 

Shayamail
utrail hat ১৯৯১

১৬০ আ ল হািমদ িময়া রহমান ী Char 
Shayamail

utrail hat ১৯৯২

১৬১ মাঃ শাহজাহান িময়া ত ফ ক খালাসী shiruail hat shiruail ১৯৯৩
১৬২ মাঃ শা  জামাল িময়া সাম ি ন আহ দ utrail utrail hat ১৯৯৫
১৬৩ আঃ মােলক মা া আঃ গ র মা া madbarer 

char
madbarer 
char

১৯৯৬

১৬৪ আিমর হােসন ইনতাজি ন শখ রাজারচর মাদবরকাি জািময়া ল মা াসা ১৯৯৭
১৬৫ আঃ রউফ ত সােমদালী কা েবপারী কাি ি  কািদর র ২০০০
১৬৬ আ: খােলক লি এনাজি ন লি char 

bachamara 
baskandi

babla tola ২০০১

১৬৭ মাঃ আ ল হােসন িময়া ত নেছর িশকদার চরবাচামারা বাবলাতলা ২০০২
১৬৮ মাঃ আ ল মা ান মাঃ দিলউি ন বপারী kafil uddin 

beparir kandi
vodrason ২০০৩

১৬৯ রা ম আলী খান ত বা  খান dakhhin 
crockchar

bhandarikan
di

২০০৪

১৭০ আহ দ আলী র ব আলী মা া mirjarchar mirjarchar ২০০৬
১৭১ আ ল হােশম বপারী দিলল উি ন বপারী sankir char solenama 

bajitpur
২০০৭

১৭২ ইয়া ব আলী সরদার ত কিরম উি ন সরদার Char 
Shayamail

Borhamganj ২০০৮

১৭৩ মাঃ সকা ার আলী িছরাজ উ ন ী যা য়ারচর ভ াতলা ২০০৯
১৭৪ আ ল কালাম িময়া হাজী জােহর আলী মাদবর Sarkarer 

char
Boheratola ২০১০

১৭৫ আ ল জ ার হাওলাদার ত গালাপ আলী হাঃ যা য়ারচর ভ াতলা ২০১১
১৭৬ মাঃ ল হক হাওলাদার জনি ন হাওলাদার dakkhin char 

kamar kandi
char kamer 
hawlader 
kandi

২০১২

বীর ি েযা া যাচাই-বাছাই
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তািলকা কােশর তািরখ
২৫/০১/২০২১    

১৭৭ মাঃ আঃ মিজদ িময়া ইউ ফ আলী ফিকর a karim 
hawlader 
kandi

char 
chandra

২০১৯

১৭৮ মাঃ লতান হােসন তারা বপারী mirjar char Salenama 
Bajitpur

২০২১

বীর ি েযা া যাচাই-বাছাই
জাতীয় ি েযা া কাউি ল (জা কা) া  9/9


