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১ আঃ রহমান ত ওসমান আলী পালগ ও তামাট বাজার ১২৫৪
২ মাঃ মিফজ উি ন (আনছার) ত ই াজ আলী কংেশর ল িব নীয়া ১৪৯০
৩ মাঃ আঃ মিজদ মাঃ শহর আলী প চগ ও প চগ ও ১৫৫৪
৪ মাঃ সােহদ আলী ত হােছন আলী মরচী নারা ী বাজার ১৫৫৯
৫ মাঃ আ ল জিলল রমজান আলী হািতেবড় উ রা বাজার ১৫৬৫
৬ শখ ফজ র রহমান শখ মমতাজ উি ন

াম/রা া:999 , উ রা, 
ডাকঘর:উ রা বাজার-

উ রা ১৫৬৬
৭ আিজ র রহমান ইসমাইল আক খালাবাড়ী মনেজনা ১৫৬৯
৮ আঃ কােদর ত আজগর আলী রাম র বরাইদ বাজার ১৫৮৩
৯ মাঃ হলাল উি ন শখ আজমত আলী শখ ম য়ারী ম য়ারী ১৫৯২
১০

মাঃ হািব র রহমান মাঃ ম আলী ম ল

বাসা/ হাি ং:২৬/এ, 
াম/রা া:999, 
াম/রা া:ভা কা, ওয়াড 

নং-০৬, ডাকঘর:ভা কা-
২২৪০, ভা কা, ভা কা 
পৗরসভা, ময়মনিসংহ

বরাইদ বাজার

১৫৯৪
১১ নারায়ণ চ  দবনাথ ত মেহ  চ  দবনাথ বগাজান ম য়ারী ১৫৯৭
১২

এস,এম, িময়াচান মদন শখ

াম/রা া:999 , 
ভরােডাবা, ডাকঘর: ড়া-
2240, ভা কা, 
ময়মনিসংহ

ভরােডাবা

১৫৯৯
১৩

মাঃ মিফজ উি ন পাঠান ইসমাইল পাঠান

াম/রা া:999 , 
ভরােডাবা, 
ডাকঘর:রাংচাপড়া-
2240, ভা কা, 
ময়মনিসংহ

রাংচাপড়া

১৬০৫
১৪ মাঃ আব স সা ার মাহা দ আলী শখ ধিত র শাি গ  বাজার ধীত র বাজার ১৬১২
১৫ মাঃ আ র রিশদ ম ল শরাফত আলী ধিলয়া ধিলয়া ১৬১৩
১৬ মাঃ জিহর উি ন ত খিছ শখ মাহ দ র নামাহ মাহ দ র ১৬২২
১৭

মাঃ আ ল মাতােলব লমান ী

বাসা/ হাি ং: ী বাড়ী, 
াম/রা া:999 , 

িব নীয়া, ডাকঘর:িব িনয়া-
2230, ভা কা, 
ময়মনিসংহ

িব নীয়া

১৬২৩
১৮

গাজী আ ল মাতােলব রজব আলী

াম/রা া:999 , 
িব নীয়া, ডাকঘর:নামা 
মাহ দ র-2230, 
ভা কা, ময়মনিসংহ

নামা মাহ দ র

১৬২৪
১৯ ত র উি ন ত আহেমদ আলী কাইচান িব নীয়া ১৬৩০
২০ নাজ ল আহসান ত ন র আলী মা ার মিদলা মিদলা ১৬৩৯
২১ মাঃ গালাম মা ফা খান শহর আলী মা ার কাঠালী কাঠালী ১৬৪০
২২ ক িব এম আছমত আলী জ ার আলী সরকার খা য়ালী ভা কা ১৬৪৪

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) া  1/20



িবভাগঃ ময়মনিসংহ জলাঃ ময়মনিসংহ উপেজলাঃ ভা কা
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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    

২৩

মাঃ কািজম উি ন ন র আলী

ওয়াড নং-০৫, 
ডাকঘর:ভা কা-2240, 
ভা কা, ভা কা পৗরসভা, 
ময়মনিসংহ

ভা কা

১৬৪৫
২৪ মাঃ আিমন উ াহ খান ল হক খান ভা াব ভা কা ১৬৪৭
২৫ খারেশদ আলম (আনছার) নািজম উি ন সরকার মিদলা ভা কা ১৬৫৩
২৬ আ ল কালাম আজাদ ইসমাইল উি ন মা ার কািচনা কািচনা বাজার ১৬৮৩
২৭ আিজ র রহমান আঃ হিলম বাটােজার কািচনা ১৬৮৮
২৮ মাঃ লাল মা দ মহর আলী বাটােজার কািচনা ১৬৮৯
২৯

আ র রা াক িময়া আ ল হািলম িময়া

বাসা/ হাি ং:০১, 
াম/রা া:999, 
াম/রা া: িচড়া, কািচনা, 

ডাকঘর:বাটােজার-২২৪০, 
ভা কা, ময়মনিসংহ

বাটােজার

১৭০০
৩০ মাঃ ল ইসলাম হাজী নওয়াজ আলী বাটােজার বাটােজার বাজার ১৭০১
৩১

মাঃ আ ল হােসন মাঃ আজহার আলী
কািচনা, ডাকঘর:তামাট 
বাজার-2240, ভা কা, 
ময়মনিসংহ

তামাট বাজার

১৭১৪
৩২

মাঃ হােসন আলী গালাম র ানী

াম/রা া:999 , কািচনা, 
ডাকঘর:তামাট বাজার-
2240, ভা কা, 
ময়মনিসংহ

তামাট বাজার

১৭১৫
৩৩ মাঃ শিহ র রহমান সয়দ আলী পালগ ও কািচনা ১৭১৮
৩৪ ত তান উি ন আহেমদ ত শহর আলী ভা কা ভা কা ১৭৩৬
৩৫

মাঃ আফছার উি ন খান আ র রহমান খান

াম/রা া:999 , হিবর 
বাড়ী, ডাকঘর:পাড়াগাও-
2240, ভা কা, 
ময়মনিসংহ

পাড়াগাও

১৭৪৪
৩৬ আঃ জ ার িব. এ ত মাজাফর উি ন হিবরবাড়ী হিবরবাড়ী ১৭৪৯
৩৭

গাজী মাঃ িসরাজ িময়া হােসন আলী

াম/রা া:61135136
501, 
াম/রা া:হিবরবাড়ী, হিবর 

বাড়ী, ডাকঘর:িসডে ার 
বাজার-২২৪০, ভা কা, 
ময়মনিসংহ

সীডে ার বাজার

১৭৫৪

বীর ি েযা া যাচাই-বাছাই
জাতীয় ি েযা া কাউি ল (জা কা) া  2/20
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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    

৩৮

মাঃ মিজবর রহমান হাসমত আলী

াম/রা া:999 , রাৈজ, 
ডাকঘর:পনাশাইল-
2240, ভা কা, 
ময়মনিসংহ

পানাশাইল

১৭৫৭
৩৯ ত আ াছ আলী ত হামত আলী বািল ির রাৈজ বাজার ১৭৬৬
৪০

মাঃ আ ল মা ান আক ইয়া ব আলী আক

বাসা/ হাি ং:এ-১৮৯, 
াম/রা া:999 , ওয়াড 

নং-০১, ডাকঘর:ভা কা-
2240, ভা কা, ভা কা 
পৗরসভা, ময়মনিসংহ

পনাশাইল

১৭৬৯
৪১ মীর মিনর উি ন হকমত আলী মহনা রাৈজ ১৭৭৪
৪২ মাঃ ইি স আলী ত মে ল আলী ডাকািতয়া ডাকািতয়া ১৭৯৯
৪৩ মাঃ মাইন উি ন নতাজ আলী ঢা য়াপাড়া আংগারগাড়া ১৮০১
৪৪ মাঃ আব াহ তা কদার মেয়জ উি ন তা কদার সানাখালী আংগারগাড়া ১৮০৩
৪৫ আলাল উি ন ত আঃ ছা ার িসকদার ঢা য়াপাড়া আংগারগাড়া ১৮০৯
৪৬ মাঃ জালাল উি ন মাঃ শাম ল হক ডাকািতয়া ডাকািতয়া ১৮১৯
৪৭ আঃ গিন পেরশ আলী িছটালপাড়া আংগারগাড়া ১৮২৪
৪৮ মাঃ শাম ল হক মাঃ হাছান আলী সরকার আংগারগাড়া আংগারগাড়া ১৮২৬
৪৯ আঃ হাই কারী ত ওয়ােহদ আলী আংগারগাড়া1958 আংগারগাড়া ১৮২৭
৫০

আ ল কালাম আজাদ চ ন মাহ দ

াম/রা া:999 , 
ডাকািতয়া, 
ডাকঘর:আংগার গাড়া-
2240, ভা কা, 
ময়মনিসংহ

আংগারগাড়া

১৮৩২
৫১ মাঃ জনাব আলী সরকার রােয়জ উি ন িহজলীপাড়া ডাকািতয়া ১৮৩৩
৫২ এ িব এম আেনায়া ল বােছত আ  েমদ আলী ডাকািতয়া ডাকািতয়া ১৮৩৫
৫৩ মিতয়ার রহমান ত হাজী মাকতার আলী ডাকািতয়া ডাকািতয়া ১৮৩৯
৫৪ মাঃ ল ইসলাম আফাজ উি ন প চগ ও আংগারগাড়া ১৮৪০
৫৫ মাঃ মাজাে ল হােসন মাহা দ আলী ডাকািতয়া ডাকািতয়া ১৮৪৫
৫৬ এনা ল হক (ইমান) ত ফেয়জ উি ন নয়াপাড়া ডাকািতয়া ১৮৪৬
৫৭ আ ল বােছদ আমছর আলী ডাকািতয়া ডাকািতয়া ১৮৪৭
৫৮ ত আঃ কােদর ত উেমদ আলী মরিচ উ রা ১৮৫৫
৫৯

মাঃ আই ল হক শখ আ র রহমান

াম/রা া:999 , উ রা, 
ডাকঘর:নারা ী বাজার-
2240, ভা কা, 
ময়মনিসংহ

নারা ী বাজার

১৮৫৬
৬০

আ র রিশদ হযরত আলী

াম/রা া:999 , উ রা, 
ডাকঘর:নারা ী বাজার-
2240, ভা কা, 
ময়মনিসংহ

নারা ী বাজার

১৮৫৮

বীর ি েযা া যাচাই-বাছাই
জাতীয় ি েযা া কাউি ল (জা কা) া  3/20



িবভাগঃ ময়মনিসংহ জলাঃ ময়মনিসংহ উপেজলাঃ ভা কা

ঃ 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    

৬১

মাঃ আ র আিজজ হােসন আলী

াম/রা া:999 , উ রা, 
ডাকঘর:নারা ী বাজার-
2240, ভা কা, 
ময়মনিসংহ

নারা ী বাজার

১৮৫৯
৬২ মাঃ এ ব আলী তিমজ উি ন মনেজনা মনেজনা ১৮৬০
৬৩

মাঃ জেয়ন উি ন আিলম উি ন

াম/রা া:999 , উ রা, 
ডাকঘর:নারা ী বাজার-
2240, ভা কা, 
ময়মনিসংহ

নারা ী বাজার

১৮৬১
৬৪ মাঃ জয়নাল আেবদীন আহা দ আলী বনগ ও কয়াদী বাজার ১৮৬২
৬৫

মাঃ জনউি ন মাঃ আ  ম ল

াম/রা া:999 , উ রা, 
ডাকঘর:নারা ী বাজার-
2240, ভা কা, 
ময়মনিসংহ

নারা ী বাজার

১৮৬৩
৬৬ মাঃ ল ইসলাম জয়নাল ইসলাম বনগ ও কয়াদী বাজার ১৮৬৪
৬৭ ত আ ার আলী ত আঃ রিহম উ রা উ রা বাজার ১৮৬৫
৬৮ মাঃ মিজ র রহমান আ র রহমান বনগ ও কয়াদী বাজার ১৮৬৬
৬৯ মাঃ আব ল মাতােলব মাঃ আজমত আলী মরিচ নারা ী বাজার ১৮৬৭
৭০ মাঃ সাবহান আহাদ আলী ঝা য়া উ রা বাজার ১৮৬৮
৭১ মাঃ আ ল আিজজ আলাউি ন ফিকর ধিল ড়ী মনেজনা ১৮৭১
৭২ মাহা দ আলী ওেমদ আলী ধিল িড় উ রা বাজার ১৮৭২
৭৩ মাঃ শিহ াহ লতান আিল খালাবাড়ী উ রা ১৮৭৩
৭৪ মাঃ জাহা ীর আলম ল হক সরকার উ রা উ রা বাজার ১৮৭৪
৭৫

মাঃ মাসেলম উি ন জ ি ন

াম/রা া:999 , উ রা, 
ডাকঘর:নারা ী বাজার-
2240, ভা কা, 
ময়মনিসংহ

নারা ী বাজার

১৮৭৫
৭৬ মাঃ র জ আলী নসর আলী বনগ ও উ রা ১৮৭৬
৭৭ এস এম আঃ হাই রহমত উ াহ হাতীেবড় উ রা বাজার ১৮৭৭
৭৮ মাঃ হািকম উি ন মাহা দ আলী তা য়া উ রা বাজার ১৮৭৮
৭৯ আ র রিশদ ফিকর আেবদালী ফিকর উ রা উ রা ১৮৮০
৮০ আ ব আলী ত হাজী হােছন আলী খালাবাড়ী উ রা বাজার ১৮৮১
৮১ জােবদ আলী ত ড  সক চািময়াদী কয়াদী বাজার ১৮৮২
৮২ মাঃ একা র আলী মাহা দ আলী হািতেবড় উ রা বাজার ১৮৮৩
৮৩

মাঃ িব াল সক রহমান সক

াম/রা া:999 , 
ম য়ারী, ডাকঘর:বন য়া-

2240, ভা কা, 
ময়মনিসংহ

বনেকায়া

১৮৮৪
৮৪ ত আঃ রা াক শখ ত আঃ রহমান শখ ম য়ারী ম য়ারী ১৮৮৬

বীর ি েযা া যাচাই-বাছাই
জাতীয় ি েযা া কাউি ল (জা কা) া  4/20



িবভাগঃ ময়মনিসংহ জলাঃ ময়মনিসংহ উপেজলাঃ ভা কা

ঃ 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    

৮৫

মাঃ লাকমান হিকম আ ল আউয়াল

াম/রা া:999 , 
ম য়ারী, ডাকঘর: ম য়ারী-

2240, ভা কা, 
ময়মনিসংহ

ম য়ারী

১৮৯৪
৮৬ মাঃ আঃ বারী ছােবদ আলী শক ম য়ারী ম য়ারী ১৮৯৫
৮৭

মাঃ আেবদ আলী শখ হােমদ আলী শখ

াম/রা া:999 , 
ম য়ারী, ডাকঘর: ম য়ারী-

2240, ভা কা, 
ময়মনিসংহ

ম য়ারী

১৮৯৮
৮৮

মাঃ জয়নাল আেবদীন জয়ন ীন ম ল

াম/রা া:999 , 
ম য়ারী, ডাকঘর: ম য়ারী-

2240, ভা কা, 
ময়মনিসংহ

ম য়ারী

১৮৯৯
৮৯ মাঃ আঃ রহমান ত ইসমাইল সখ ম য়ারী ম য়ারী ১৯০২
৯০ ত খায় ল বাসার নবাব আলী ম ল ড়া ড়া ১৯০৬
৯১

মাঃ িসরাজ উি ন খান জ খান

াম/রা া:999 , ওয়াড 
নং-০৩, ডাকঘর: ড়া-
2240, ভা কা, ভা কা 
পৗরসভা, ময়মনিসংহ

ড়া

১৯০৮
৯২ মাঃ আ র রিশদ শখ সােবদ আলী শখ ড়া ড়া ১৯০৯
৯৩

মাঃ আ স ছালাম আ ল আিজজ হােসন

াম/রা া:999 , 
ভরােডাবা, ডাকঘর: ড়া-
2240, ভা কা, 
ময়মনিসংহ

ভরােডাবা

১৯১০
৯৪ মাঃ আ ল ছ শাদত আলী ড়া ড়া ১৯১৪
৯৫ মাঃ তােলব হােসন ত ছামাদ ম ল চাপরবাড়ী ড়া ১৯১৬
৯৬ মাঃ আ  তােলব ধা নওয়াজ আলী ধীত র ধীত র বাজার ১৯১৭
৯৭ মাঃ আফতাব উি ন সরকার আ ল গ র সরকার ধীত র ধীত র বাজার ১৯১৮
৯৮ মাঃ হািফ র রহমান ত করামত আলী শখ রাি য়া ধীত র ১৯২১
৯৯ মাঃ হািব র রহমান ত এলাহী ব  তা কদার ধীত র ধীত র বাজার ১৯২২
১০০ বনিজর আহেমদ আ ল হিকম আক ধীত র ধীত র বাজার ১৯২৩
১০১ মাঃ আ  ছাইদ ত হািফজ উি ন গায়ারী িব নীয়া ১৯২৪
১০২ মাঃ এলাহী ব  ( শখ ফিরদ) আমছর আলী কাইচান িব নীয়া ১৯২৫
১০৩

মাঃ আ ল মিতন আ ল মিজদ খ

াম/রা া:999 , 
িব নীয়া, ডাকঘর:িব নীয়া-
2230, ভা কা, 
ময়মনিসংহ

িব নীয়া

১৯২৭
১০৪ মাঃ আ ল কােশম ত হাসমত আলী গায়ারী ভাওয়ািলয়াবা ১৯২৮

বীর ি েযা া যাচাই-বাছাই
জাতীয় ি েযা া কাউি ল (জা কা) া  5/20



িবভাগঃ ময়মনিসংহ জলাঃ ময়মনিসংহ উপেজলাঃ ভা কা

ঃ 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    

১০৫

মাঃ আ ল মিজদ আ ল বাির

াম/রা া:999 , 
িব নীয়া, ডাকঘর:িব নীয়া-
2230, ভা কা, 
ময়মনিসংহ

িব নীয়া

১৯২৯
১০৬ মাঃ আ  হািনফ ত আহসান শখ িব নীয়া িব নীয়া ১৯৩১
১০৭

মাঃ মাজাে ল হক খান আ ল মাতােলব খান

াম/রা া:61131411
401, াম/রা া:বািশল, 
ভা কা, ডাকঘর:কাঠালী-
2240, ভা কা, 
ময়মনিসংহ

কাঠালী

১৯৩৫
১০৮ মাঃ ই াহীম ফিকর লমত আলী ফিকর িমরকা িমরকা ১৯৩৬
১০৯

মাঃ সাই র রহমান ত ন র আলী ম ল
খা য়ালী ৭ নং ওয়াড 
ভা কা পৗরসভা।

ভা কা
১৯৩৭

১১০
এস. এম. ল ইসলাম ন র আলী সরকার

৬নং ওয়াড ভা কা 
ময়মনিসংহ

ভা কা
১৯৩৮

১১১

মাঃ নািজম উি ন ম ল নসর আলী ম ল

াম/রা া:999 , ওয়াড 
নং-০৭, ডাকঘর:ভা কা-
2240, ভা কা, ভা কা 
পৗরসভা, ময়মনিসংহ

ভা কা

১৯৪২
১১২ গাজী মাঃ আ ল কােশম ইিলম উি ন ি বািশল কাঠালী ১৯৪৩
১১৩

মাঃ আঃ র াক মাঃ আ র রহমান সরকার

বাসা/ হাি ং: জ-৮৫, 
াম/রা া:999 , ওয়াড 

নং-০৭, ডাকঘর:ভা কা-
2240, ভা কা, ভা কা 
পৗরসভা, ময়মনিসংহ

ভা কা

১৯৪৪
১১৪ ত মাকেছদ আলী ত েবদ আলী ফিকর ভা কা ভা কা ১৯৪৫
১১৫ আিজম উি ন ত হােসন আলী শখ মি কবাড়ী মি কবাড়ী ১৯৪৭
১১৬ মাঃ আঃ আিজজ ত তােহর আলী মি কবাড়ী মি কবাড়ী ১৯৫২
১১৭

মাঃ ছােবদ আলী আেবদ আলী

াম/রা া:999 , 
ডাকািতয়া, 
ডাকঘর:আংগারগাড়া-
2240, ভা কা, 
ময়মনিসংহ

আংগারগাড়া

১৯৬০
১১৮ মাঃ ইমন আলী ত ছােয়দ আলী ডাকািতয়া ডাকািতয়া ১৯৬২
১১৯ মাঃ িকসমত আলী চান মা দ ডাকািতয়া ডাকািতয়া ১৯৬৬
১২০

মাঃ নহর আলী ত র ল উ াজ সক
হােসন র, আংগারগাড়া, 

ডাকািতয়া
আংগারগাড়া

১৯৬৭

বীর ি েযা া যাচাই-বাছাই
জাতীয় ি েযা া কাউি ল (জা কা) া  6/20



িবভাগঃ ময়মনিসংহ জলাঃ ময়মনিসংহ উপেজলাঃ ভা কা

ঃ 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    

১২১

 যতী  চ  বমন ওেপ  চ  বমন

াম/রা া:999 , 
ডাকািতয়া, 
ডাকঘর:আংগার গাড়া-
2240, ভা কা, 
ময়মনিসংহ

আংগারগাড়া

১৯৬৯
১২২ মাঃ এলাহী িময়া সয়দ আলী পাইলাব জািমরা পাড়া ১৯৭২
১২৩ মাঃ আ ল লিতফ িময়া ফয় ি ন ডাকািতয়া ডাকািতয়া ১৯৭৩
১২৪ মাঃ আকবর আলী ইয়া েমজ উি ন ইয়া ডাকািতয়া ডাকািতয়া ১৯৮০
১২৫ মাঃ আ ল খােলক আহা দ আলী ডাকািতয়া ডাকািতয়া ১৯৮১
১২৬ মাঃ র জ আলী ফেয়জ উি ন ঢা য়াপাড়া আংগারগাড়া ১৯৮২
১২৭ মাঃ আশরাফ উি ন মাঃ ছিলম উি ন পা গ ও আংগারগাড়া ১৯৮৪
১২৮ মাঃ এমদা ল হক মিফজ উি ন সরকার ঢা য়াপাড়া আংগারগাড়া ১৯৮৮
১২৯ মাহা দ আলী নািছর উি ন ডাকািতয়া ডাকািতয়া ১৯৮৯
১৩০  ের  চ  বমণ ত যােগশ চ  বমণ আংগারগাড়া আংগারগাড়া ১৯৯১
১৩১ মাঃ হােফজ উ ীন মাকেছদ আলী আংগারগাড়া আংগারগাড়া ১৯৯৭
১৩২ মাঃ হকমত আলী ওয়ােহদ আলী ঢা য়াপাড়া আংগারগাড়া ২০০০
১৩৩ মাঃ আমজাদ আলী সাবান আলী আংগারগাড়া আংগারগাড়া ২০০১
১৩৪ মাঃ ফজ ল হক আরফান আলী ডাকািতয়া ডাকািতয়া ২০১৪
১৩৫ মাঃ আজহা ল ইসলাম মাঃ আজগর আলী ঢা য়াপাড়া আংগারগাড়া ২০১৬
১৩৬ ত আ ল কােশম মাঃ ফজ ল হক আঃ খােলক ম ল পাচগ ও আংগারগাড়া ২০১৭
১৩৭ এ. িব. এম. আমজাত হােসন ত কিবর হােসন ডাকািতয়া ডাকািতয়া ২০২০
১৩৮ হর জ আলী ত কেয়জ উি ন ডাকািতয়া ডাকািতয়া ২০২২
১৩৯ মাঃ আ র রিহম নওেশর আলী িহজলীপাড়া ডাকািতয়া ২০২৩
১৪০ মাঃ জিসম উি ন ফেয়জ উি ন আংগারগাড়া, ভা কা আংগারগাড়া ২০২৫
১৪১ ল ইসলাম ইি স হাজী বা র আলী আংগারগাড়া আংগারগাড়া ২০৩০
১৪২

মাঃ ইয়ািছন আলী আতশ আলী

াম/রা া:999 , 
ডাকািতয়া, 
ডাকঘর:আউিলয়ার চালা-
2240, ভা কা, 
ময়মনিসংহ

আউিলয়ারচালা

২০৩১
১৪৩ ই াজ আলী তা কদার জ র উি ন তা কদার ঢা য়াপাড়া আংগারগাড়া ২০৩৪
১৪৪ আমজাদ হােসন ত মর আলী পা য়াড় আংগারগাড়া, ভা কা আংগারগাড়া ২০৩৫
১৪৫ মাঃ রিশদ ত ছিলম উি ন প চগ ও ডাকািতয়া ২০৩৮
১৪৬ শাম ল হক ত নেশর আলী আংগারগাড়া, ভা কা আংগারগাড়া ২০৩৯
১৪৭

মাঃ আব ল মিজদ জবান আলী সরকার

াম/রা া:999 , কািচনা, 
ডাকঘর:তামাট বাজার-
2240, ভা কা, 
ময়মনিসংহ

তামাট বাজার

২০৪৭
১৪৮ মাঃ মারফত আলী ত আমজাত আলী তামাট কািচনা ২০৫০
১৪৯ ত েবদার আ ল হিলম খান ত সােবর আলী খান তামাট কািচনা ২০৫১
১৫০ মাঃ মা ােমল হক ত মাইন উি ন বাটােজার বাটােজার ২০৫২
১৫১ মাঃ ডাঃ শাম ল হক ত আিজ র রহমান তামাট তামাট বাজার ২০৫৩

বীর ি েযা া যাচাই-বাছাই
জাতীয় ি েযা া কাউি ল (জা কা) া  7/20



িবভাগঃ ময়মনিসংহ জলাঃ ময়মনিসংহ উপেজলাঃ ভা কা

ঃ 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    

১৫২ ত আফাজ উি ন ত মেয়জ উি ন কািচনা কািচনা ২০৫৪
১৫৩ ত আঃ রিশদ ত হািলম  উি ন বাটােজার বাটােজার ২০৫৬
১৫৪ ত কিছম উি ন ত ত আলী পালগ ও কািচনা ২০৫৭
১৫৫ মাঃ নজর আলী ত ত আলী পালগ ও তামাট বাজার ২০৫৮
১৫৬ আমজাত হােসন ত নােয়ব আলী ডাকািতয়া কািচনা ২০৫৯
১৫৭

মাঃ ল ইসলাম ম ার আঃ গ র

াম/রা া:999 , হিবর 
বাড়ী, ডাকঘর:হিবর বাড়ী 
(িসডে ার)-2240, 
ভা কা, ময়মনিসংহ

হিবরবাড়ী

২০৬০
১৫৮

মাঃ আ ল মাতােলব ম আলী
বাসা/ হাি ং:১৩/িব 
মানাটাওয়ার ৩নং িনউ 

ই াটন রাড
হিবরবাড়ী

২০৬১
১৫৯

মাঃ সরফরাজ িময়া আিল ল ইসলাম

াম/রা া:999 , মি ক 
বাড়ী, ডাকঘর:ভা কা-
2240, ভা কা, 
ময়মনিসংহ

মি কবাড়ী

২০৬৫
১৬০ মাঃ আ ল মিতন খান ত করামত আলী খান হিবরবাড়ী হিবরবাড়ী ২০৬৯
১৬১

হাজী মাঃ মাইন উি ন শখ আব ল শক

াম/রা া:999 , হিবর 
বাড়ী, ডাকঘর:হিবর বাড়ী 
(িসডে ার)-2240, 
ভা কা, ময়মনিসংহ

িসডে ার বাজার

২০৮০
১৬২ মাঃ আ ল হােশম ত ওয়ােহদ আলী হিবরবাড়ী হিবরবাড়ী ২০৮১
১৬৩

মাঃ আ ল লিতফ ারী মাঃ েসন আলী মা া

াম/রা া:999 , হিবর 
বাড়ী, ডাকঘর:পাড়াগাও-
2240, ভা কা, 
ময়মনিসংহ

পাড়াগাও

২০৮২
১৬৪

মাঃ আেবদ আলী খ কার কােসম আলী খ কার

াম/রা া:999 , হিবর 
বাড়ী, ডাকঘর:হিবর বাড়ী-
2240, ভা কা, 
ময়মনিসংহ

হিবরবাড়ী

২০৮৩
১৬৫ মীর মাঃ এমরান হাসান হকমত আলী মীর মাহনা পনাশাইল ২০৮৫
১৬৬ আকরাম হােসন আ র রিহম শখ জািমরা পাড়া জািমরা পাড়া ২০৮৬
১৬৭ মাঃ আঃ মা ান আজমত আলী সরকার পা লিদয়া জািমরাপাড়া ২০৮৭
১৬৮

মাঃ আফাজ উি ন খান আ ল ওয়ােহদ খান

াম/রা া:999 , ওয়াড 
নং-০৭, ডাকঘর:ভা কা-
2240, ভা কা, ভা কা 
পৗরসভা, ময়মনিসংহ

ভা কা

২০৯১
১৬৯

মাঃ আ  সাইদ ত হাসমত আলী পা লিদয়া, রাৈজ, ভা কা ভা কা
২০৯৩

বীর ি েযা া যাচাই-বাছাই
জাতীয় ি েযা া কাউি ল (জা কা) া  8/20



িবভাগঃ ময়মনিসংহ জলাঃ ময়মনিসংহ উপেজলাঃ ভা কা

ঃ 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    

১৭০ মাঃ নম উি ন ত মাসেলম উি ন জনগ ও জনগ ও ২০৯৪
১৭১

মাঃ আ ল মাতােলব রাছমত আলী

াম/রা া:999 , রাৈজ, 
ডাকঘর:রাৈজ বাজার-
2230, ভা কা, 
ময়মনিসংহ

রাৈজ

২০৯৬
১৭২ মাঃ করামত আলী আতর আলী শখ রাৈজ রাৈজ ২০৯৭
১৭৩ মাঃ ছােয়দ আলী সরকার ত আমীর সক পাইলাব রাৈজ ২০৯৮
১৭৪

মাঃ রিমজ উি ন সক উমর আলী সক

াম/রা া:999 , রাৈজ, 
ডাকঘর:পনাশাইল-
2240, ভা কা, 
ময়মনিসংহ

পনাশাইল

২১০১
১৭৫

মাঃ আ  তােলব আঃ হিকম

াম/রা া:999 , রাৈজ, 
ডাকঘর:পনাশাইল-
2240, ভা কা, 
ময়মনিসংহ

পনাশাইল

২১০২
১৭৬ মাঃ ইমান আলী আেনায়ার আলী হিবরবাড়ী হিবরবাড়ী ২১০৪
১৭৭ মাঃ মাবারক হােসন ত রােজ আলী খান মাহনা পনাশাইল ২১০৬
১৭৮

মাঃ আ ল ন র আজাদ আ ার হােসন

বাসা/ হাি ং:৬/৬৮, 
াম/রা া:999 , ওয়াড 

নং-০৬, ডাকঘর:ভা কা-
2240, ভা কা, ভা কা 
পৗরসভা, ময়মনিসংহ

ভা কা

২১১১
১৭৯

নািজম উি ন ত ফেয়জ উি ন ঢালী
২নং ওয়াড ভা কা 
ময়মনিসংহ

ভা কা
২১১৪

১৮০ আঃ মিজদ শহর আলী মিদলা ভা কা ২১১৫
১৮১ মাঃ মক ল হাসাইন ইছব আলী িলিভটা িব নীয়া ২১২১
১৮২ িবজয় চ  মাদক েজ  চ  মাদক ধীত র ধীত র বাজার ২১২২
১৮৩ মাঃ ই ািহম ম ল ত কােশম আলী ম ল তালাব কািচনা ২৭৩৫
১৮৪ মাঃ আছর উি ন মাঃ ম াজ আলী ধীত র ধীত র বাজার ৩২৪৩
১৮৫

মাঃ আ র রিশদ আ ল আিজজ ম ল

বাসা/ হাি ং: , 
াম/রা া:999 , উ রা, 

ডাকঘর:নারা ী বাজার-
2240, ভা কা, 
ময়মনিসংহ

নারা ী বাজার

৪৬৫৯
১৮৬ মাঃ ল ইসলাম জাহান আলী মনেজনা নারা ী বাজার ৪৬৬০
১৮৭ মাঃ নওেশর আলী ইমান আলী বনগ ও কয়াদী বাজার ৪৬৬১
১৮৮ মাঃ আ ল আউয়াল আলাউি ন ম ল জা য়া উ রা বাজার ৪৬৬২
১৮৯ মাঃ আিমর উি ন তােলব আলী ী চািময়াদী কয়াদী বাজার ৪৬৬৩

বীর ি েযা া যাচাই-বাছাই
জাতীয় ি েযা া কাউি ল (জা কা) া  9/20



িবভাগঃ ময়মনিসংহ জলাঃ ময়মনিসংহ উপেজলাঃ ভা কা

ঃ 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    

১৯০

শাহাব উি ন আ ল জ র

াম/রা া:999 , উ রা, 
ডাকঘর:নারা ী বাজার-
2240, ভা কা, 
ময়মনিসংহ

নারা ী বাজার

৪৬৬৪
১৯১ মাঃ হা ন অর রশীদ ছােবদ আলী মরচী নারা ী বাজার ৪৬৬৫
১৯২ মাঃ রিহম উি ন ত মাহা দ আলী তা য়া নারা ী ৪৬৬৬
১৯৩ মাঃ আ ল কােশম আতর ম ল উ রা উ রা বাজার ৪৬৬৭
১৯৪ মাঃ মক ল হােসন ত করামত আলী শখ নারা ী নারা ী বাজার ৪৬৬৮
১৯৫ ত খারেশদ আলী ত কিছম উি ন শখ চািময়াদী কয়াদী ৪৬৬৯
১৯৬ মাঃ ল ইসলাম মাহা দ আলী মরিচ নারা ী বাজার ৪৬৭০
১৯৭ মাঃ শাম ল হক নছর আলী উ রা উ রা ৪৬৭১
১৯৮ এ. ক. এম. রিফ ল ইসলাম ত আঃ গিন উ রা উ রা ৪৬৭২
১৯৯

বশীর উি ন আহ দ রহমত উ াহ

াম/রা া:999 , উ রা, 
ডাকঘর:নারা ী বাজার-
2240, ভা কা, 
ময়মনিসংহ

ভা কা

৪৬৭৩
২০০

আ ল রিশদ মীর এ বালী মীর

াম/রা া:999 , উ রা, 
ডাকঘর:নারা ী বাজার-
2240, ভা কা, 
ময়মনিসংহ

নারা ী বাজার

৪৬৭৪
২০১ ত নসর আলী িসকদার ত বা  িসকদার চািময়াদী কয়াদী বাজার ৪৬৭৫
২০২ মাঃ তােলব উ ীন আছর আলী বনগ ও কয়াদী ৪৬৭৬
২০৩ মাঃ হা ন আলী জ র উি ন ধিল ড়ী উ রা ৪৬৭৭
২০৪ মাঃ রিফজ উি ন মাঃ নােয়ব আলী শখ চািময়াদী কয়াদী ৪৬৭৮
২০৫ মাঃ শাম ল হক আজমত আলী নারা ী নারা ী বাজার ৪৬৮০
২০৬ ত হােসন আলী ত জ র উি ন শখ ধিল ড়ী উ রা বাজার ৪৬৮১
২০৭ মাঃ ওমর আলী হািফজ উি ন কয়াদী কয়াদী বাজার ৪৬৮২
২০৮ আঃ কােদর ত ফজর মাহ দ চািসয়াদী কয়াদী বাজার ৪৬৮৩
২০৯ মাঃ আ ার হােসন ত জমেশর আলী কয়াদী কয়াদী বাজার ৪৬৮৪
২১০

মাঃ আ ল কােদর মাঃ আলতাব আলী

াম/রা া:999 , উ রা, 
ডাকঘর:নারা ী বাজার-
2240, ভা কা, 
ময়মনিসংহ

নারা ী বাজার

৪৬৮৫
২১১ মাঃ মেয়জ উি ন ত হা  সক তা য়া নারা ী বাজার ৪৬৮৬
২১২

মাঃ ইনছান আলী ফিকর লমান ফিকর

বাসা/ হাি ং:ফিকর বাড়ী, 
াম/রা া:999 , 
ম য়ারী, ডাকঘর:বন য়া-

2240, ভা কা, 
ময়মনিসংহ

বন য়া

৪৬৮৭
২১৩

মাঃ আকরাম আলী হােছন আলী সরকার

াম/রা া:999 , 
ম য়ারী, ডাকঘর: ম য়ারী-

2240, ভা কা, 
ময়মনিসংহ

ম য়ারী

৪৬৮৮

বীর ি েযা া যাচাই-বাছাই
জাতীয় ি েযা া কাউি ল (জা কা) া  10/20



িবভাগঃ ময়মনিসংহ জলাঃ ময়মনিসংহ উপেজলাঃ ভা কা

ঃ 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    

২১৪ মাঃ মিজবর রহমান মাঃ আঃ ওয়ােহদ খান বাি য়া ম য়ারী ৪৬৮৯
২১৫ িগয়াস উি ন আহা দ তা কদার ছ ত আলী তা কদার বন য়া বন য়া ৪৬৯০
২১৬ মাঃ ল আিমন খান আ ল আিজজ খান বাি য়া ম য়ারী ৪৬৯১
২১৭

মাঃ মাবারক হােসন খান ইমান আলী খান

াম/রা া:999 , 
ম য়ারী, ডাকঘর: ম য়ারী-

2240, ভা কা, 
ময়মনিসংহ

ম য়ারী

৪৬৯৩
২১৮ মাঃ তা ল ইসলাম ত কিরম ম ল বরাইদ বরাইদ বাজার ৪৬৯৪
২১৯ এলািহ শখ হােছন আলী জগৎেবড় বন য়া ৪৬৯৫
২২০ ত আই ব আলী ত ই ত আলী ম য়ারী বরাইদ ৪৬৯৬
২২১

র মাহা দ ই াজ আলী

াম/রা া:999 , 
ম য়ারী, ডাকঘর:বন য়া-

2240, ভা কা, 
ময়মনিসংহ

বন য়া

৪৬৯৭
২২২

মাঃ লতান সক আেবদ আলী

াম/রা া:999 , 
ম য়ারী, ডাকঘর:বরাইদ 

বাজার-2240, ভা কা, 
ময়মনিসংহ

বরাইদ বাজার

৪৬৯৮
২২৩ মাঃ আশরাফ আলী সরকার মত হােছন আলী সরকার ম য়ারী ম য়ারী ৪৬৯৯
২২৪ এস, এম আিজ ল হক তিমজ উি ন সরকার ম য়ারী ম য়ারী ৪৭০০
২২৫

মাঃ হািফজ উি ন আক এেবদ আলী আক

াম/রা া:999 , 
ম য়ারী, ডাকঘর:বরাইদ 

বাজার-2240, ভা কা, 
ময়মনিসংহ

বরাইদ বাজার

৪৭০১
২২৬

মাঃ জিসম উি ন শরাফত উ াহ
বন য়া, ম য়ারী, ভা কা, 
ময়মনিসংহ।

বন য়া
৪৭০২

২২৭ মাঃ ই াজ আলী ত আঃ রহমান ম য়ারী বাি য়া ৪৭০৩
২২৮ মাঃ সােহদ আলী ত আঃ হিকম ম ল কাতলামারী আংগারগাড়া ৪৭০৪
২২৯

মাঃ আলী হােসন খান আলী নওয়াজ খান

াম/রা া:999 , 
ম য়ারী, ডাকঘর:বন য়া-

2240, ভা কা, 
ময়মনিসংহ

বন য়া

৪৭০৫
২৩০

মাঃ আ র রব তা কদার মহ ত আলী সরকার

বাসা/ হাি ং:সরকার 
বাড়ী, াম/রা া:999 , 
ম য়ারী, ডাকঘর:বন য়া-

2240, ভা কা, 
ময়মনিসংহ

বন য়া

৪৭০৬
২৩১ মাঃ িসরা ল ইসলাম খান মাঃ ছিলম উি  খান ভা াব ভা কা ৪৭০৭

বীর ি েযা া যাচাই-বাছাই
জাতীয় ি েযা া কাউি ল (জা কা) া  11/20



িবভাগঃ ময়মনিসংহ জলাঃ ময়মনিসংহ উপেজলাঃ ভা কা

ঃ 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    

২৩২

মাঃ হাসমত আলী ইছমাইল ম ল

াম/রা া:999 , 
ম য়ারী, ডাকঘর: ম য়ারী-

2240, ভা কা, 
ময়মনিসংহ

ম য়ারী

৪৭০৮
২৩৩

মাঃ আঃ মাতােলব শখ আঃ হক শখ

াম/রা া:999 , 
ম য়ারী, ডাকঘর:বন য়া-

2240, ভা কা, 
ময়মনিসংহ

বন য়া

৪৭০৯
২৩৪ ত ল ইসলাম মা ার ত ফেয়জ উি ন মা ার বন য়া বরাইদ ৪৭১০
২৩৫ এম,এম নজ ল ইসলাম মাঃ ফজর আলী বরাইদ বরাইদ বাজার ৪৭১১
২৩৬ মাঃ হাসমত আলী ত ছিফর উি ন জগৎেবড় বন য়া ৪৭১২
২৩৭

মাঃ হযরত আলী মাঃ িসরাজ উি ন

াম/রা া:999 , 
ভরােডাবা, ডাকঘর: ড়া-
2240, ভা কা, 
ময়মনিসংহ

ড়া

৪৭১৩
২৩৮ মাঃ আঃ হা ান ধা ত াজ আলী ধা ড়া ড়া ৪৭১৪
২৩৯ মাঃ আঃ বারী ত েশদ আলী শখ ড়া ড়া ৪৭১৫
২৪০

মাঃ হাসমত আলী আেবদ আলী

াম/রা া:999 , 
ভরােডাবা, 
ডাকঘর:ভরােডাবা-
2240, ভা কা, 
ময়মনিসংহ

ভরােডাবা

৪৭১৬
২৪১

মাঃ আ ল মিতন আব ল মিজদ

াম/রা া:999 , 
ভরােডাবা, 
ডাকঘর:রাংচাপড়া-
2240, ভা কা, 
ময়মনিসংহ

রাংচাপড়া

৪৭১৭
২৪২ মাঃ আ ল কােশম হেবজ উি ন সক রাংচাপড়া রাংচাপড়া ৪৭১৮
২৪৩

মাঃ আ বকর িছি ক ছাদত আলী

বাসা/ হাি ং:৬/৫৩, 
াম/রা া:999 , ওয়াড 

নং-০৬, ডাকঘর:ভা কা-
2240, ভা কা, ভা কা 
পৗরসভা, ময়মনিসংহ

ভা কা

৪৭১৯
২৪৪

মাঃ আিন র রহমান আব ল হােফজ শখ

াম/রা া:999, ওয়াড 
নং-০৪, ডাকঘর:ভা কা-
২২৪০, ভা কা, ভা কা 
পৗরসভা, ময়মনিসংহ

ধিলয়া

৪৭২০

বীর ি েযা া যাচাই-বাছাই
জাতীয় ি েযা া কাউি ল (জা কা) া  12/20



িবভাগঃ ময়মনিসংহ জলাঃ ময়মনিসংহ উপেজলাঃ ভা কা

ঃ 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    

২৪৫

মাঃ িগয়াস উি ন খান কিছম উি ন খান

বাসা/ হাি ং:খান বািড়, 
াম/রা া:999 , ধীত র, 

ডাকঘর:ধিলয়া-2220, 
ভা কা, ময়মনিসংহ

ভা কা

৪৭২১
২৪৬ মাঃ আ ল হােসন ত আলীম উি ন শখ রাি য়া ধীত র বাজার ৪৭২২
২৪৭ মাঃ আফাজ উি ন মাহা দ আলী শখ ধিলয়া ধিলয়া ৪৭২৩
২৪৮

খারেশদ আহেমদ ম আলী সরকার
৪নং ওয়াড ভা কা 
ময়মনিসংহ

ভা কা
৪৭২৪

২৪৯ মাঃ ফয় ল আিজজ (মজ ) আঃ আিজজ ধীত র( ংরাপাড়া) ধীত র বাজার ৪৭২৫
২৫০

মাঃ রিহম উি ন আব ল ওয়ােহদ

াম/রা া:999 , 
িব নীয়া, 
ডাকঘর:ভাওয়ািলয়া বা -
2240, ভা কা, 
ময়মনিসংহ

িব নীয়া

৪৭২৬
২৫১

র মাহা দ ছনত আলী

াম/রা া:999 , 
িব নীয়া, ডাকঘর:িব নীয়া-
2230, ভা কা, 
ময়মনিসংহ

িব নীয়া

৪৭২৭
২৫২ এ  এম মাশাররফ হােসন আব ল মা ান বাসা/ হাি ং:২৪৬/ক িব নীয়া ৪৭২৮
২৫৩

 বাদল আচা মাখন লাল আচা
কংেশর ল, িব নীয়া, 
ভা কা, ময়মনিসংহ।

িব নীয়া
৪৭২৯

২৫৪

মাঃ আলী হােসন আিজম উি ন মা ান

বাসা/ হাি ং:ই/২৩৯, 
াম/রা া:999 , ওয়াড 

নং-০৪, ডাকঘর:ভা কা-
2240, ভা কা, ভা কা 
পৗরসভা, ময়মনিসংহ

ভা কা

৪৭৩০
২৫৫ ত আ াছ আলী ত আ ল হােসন ভা াব ভা কা ৪৭৩১
২৫৬ আমজাদ আলী ত আিমর আলী ভা কা ভা কা ৪৭৩২
২৫৭

মাঃ আিত াহ সরকার েমদ আলী
াম/রা া:999 , ভা কা, 

ডাকঘর: মিদলা-2240, 
ভা কা, ময়মনিসংহ

মিদলা

৪৭৩৩
২৫৮ মা দ আহেমদ ত তয়ব উি ন আহেমদ মিদলা মিদলা ৪৭৩৪
২৫৯

েবস চ  সরকার ভীম চ  সরকার
কেলজ রাড,3নং ওয়াড 
ভা কা পৗরসভা

ভা কা
৪৭৩৫

২৬০ মাঃ মা ান খান মাঃ আিজজ আশকা পনাশাইল ৪৭৩৬
২৬১ মাঃ তারাপ েসন পাঠান আঃ কাদীর পাঠান খা য়ালী ভা কা ৪৭৩৭
২৬২ মাঃ মাজহা ল ইসলাম হাসমত আলী সরকার মিদলা মিদলা ৪৭৩৮

বীর ি েযা া যাচাই-বাছাই
জাতীয় ি েযা া কাউি ল (জা কা) া  13/20



িবভাগঃ ময়মনিসংহ জলাঃ ময়মনিসংহ উপেজলাঃ ভা কা

ঃ 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    

২৬৩

মাহা দ আলী ছােবদ আলী

াম/রা া:999 , মি ক 
বাড়ী, ডাকঘর:ভা কা-
2240, ভা কা, 
ময়মনিসংহ

ভা কা

৪৭৪২
২৬৪ মাহা দ আলী ত আঃ কিরম ভা াব ভা কা ৪৭৪৩
২৬৫ মাহা দ করামত আলী ছমত আলী ভা াব ভা কা ৪৭৪৪
২৬৬ মাঃ আ াছ উি ন উমর আলী সােত া ভা কা ৪৭৪৫
২৬৭ আঃ হিকম আহ দ আলী সােত া ভা কা ৪৭৪৬
২৬৮ ত অ◌া ল হিকম সরকার ত অ◌া ল কিরম ম ল ভা াব ভা কা ৪৭৪৭
২৬৯ ডাঃ য়ার উি ন ত হােসন আলী ভা াব ভা কা ৪৭৪৮
২৭০

মাঃ ফজ ল হক মাখন তা কদার রমজান আলী তা কদার

াম/রা া:999 , 
ডাকািতয়া, 
ডাকঘর:আংগার গাড়া-
2240, ভা কা, 
ময়মনিসংহ

আংগারগাড়া

৪৭৪৯
২৭১ মাঃ শাহজাহান ত মাজাফর আলী ডাকািতয়া ডাকািতয়া ৪৭৫১
২৭২ মার চ  সরকার কা  রাম সরকার আউিলয়ার চালা আউিলয়ার চালা ৪৭৫২
২৭৩ ত েশষ উি ন ত বিছর উি ন ফিকর চান র আংগারপাড়া ৪৭৫৩
২৭৪ ত আঃ লিতফ ত ছােমর পালয়ান আংগারগাড়া, ভা কা আংগারগাড়া ৪৭৫৪
২৭৫

িময়াজ িময়া ত হােছন আলী শখ
পাচগাও, ডাকািতয়া, 
ভা কা

আংগারগাড়া
৪৭৫৫

২৭৬ মাঃ আ ল বােছদ আসান উ াহ আংগারগাড়া আংগারগাড়া ৪৭৫৬
২৭৭ মাঃ মামেরজ আিজজ খান ত আ ল আিজজ খান আংগারগাড়া, ভা কা আংগারগাড়া ৪৭৫৭
২৭৮ প ন  বমন ত ল ীদর চ  বমন আউিলয়ার চালা আউিলয়ার চালা ৪৭৫৮
২৭৯ মাঃ হােসন আলী ফেয়জ উি ন ঢা য়া আংগারগাড়া ৪৭৫৯
২৮০

মাঃ শাহজাহান আলী ম ল চ ন মাহ দ ম ল

াম/রা া:999 , 
ডাকািতয়া, 
ডাকঘর:আংগারগারা-
2240, ভা কা, 
ময়মনিসংহ

আংগারগাড়া

৪৭৬০
২৮১ মাঃ আয়নাল হােসন রজত আলী ডাকািতয়া ডাকািতয়া ৪৭৬১
২৮২ আঃ খােলক িকতাব আলী হােসন র আংগারগাড়া ৪৭৬২
২৮৩ মাঃ আ ল বােছদ িশকদার কমর উি ন িশকদার আংগারগাড়া আংগারগাড়া ৪৭৬৩
২৮৪ মাঃ ছােনায়ার হােসন আহসান উি ন ডাকািতয়া ডাকািতয়া ৪৭৬৪
২৮৫ মাঃ ল ইসলাম তা কদার ঘ  তা কদার ডাকািতয়া ডাকািতয়া ৪৭৬৫
২৮৬ মাঃ সকা ার আলী িবশা মা দ ডাকািতয়া ডাকািতয়া ৪৭৬৬
২৮৭ ত মিনর উি ন ত তিরফ শখ পাচগ ও আংগারগাড়া ৪৭৬৭
২৮৮ মাঃ জিলল ত ঃ খী িময়া কাতলামারী আংগারগাড়া ৪৭৬৮
২৮৯

মাঃ মিতয়ার রহমান আরফান আলী
িসটালপাড়া,আংগারগাড়া,ভা

কা
আংগারগাড়া

৪৭৬৯
২৯০ মাঃ আঃ আিলম ত েমদ আলী তামাট তামাট বাজার ৪৭৭০
২৯১ বা র আলী র জ আলী ডাকািতয়া ডাকািতয়া ৪৭৭১

বীর ি েযা া যাচাই-বাছাই
জাতীয় ি েযা া কাউি ল (জা কা) া  14/20



িবভাগঃ ময়মনিসংহ জলাঃ ময়মনিসংহ উপেজলাঃ ভা কা

ঃ 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    

২৯২ ল ীনদর সচী  চ  বমন আংগারগাড়া, ভা কা আংগারগাড়া ৪৭৭২
২৯৩ আশরাফ উি ন আহেমদ কিবর হােসন ডাকািতয়া ডাকািতয়া ৪৭৭৩
২৯৪ মাঃ ওয়াজ উি ন রজত আলী শখ কাতলামারী আংগারগাড়া ৪৭৭৪
২৯৫ মাঃ হাসমত আলী ত জেহর আলী পাচগ ও আংগারগাড়া ৪৭৭৫
২৯৬

মাঃ মাকেশদ আলী ত জেয়ফ আলী
িহ লীপাড়া, ডাকািতয়া, 
ভা কা

ডাকািতয়া
৪৭৭৬

২৯৭ ে ছ আলী ত আঃ গ র আউিলয়ারচালা আংগারগাড়া ৪৭৭৭
২৯৮ আঃ ছালাম জাহাব ঢা য়াপাড়া আংগারগাড়া ৪৭৭৮
২৯৯ ত আঃ হািমদ ত ম র আলী আংগারগাড়া আংগারগাড়া ৪৭৭৯
৩০০ মাঃ আঃ বােরক ছালমান সক প চগ ও ডাকািতয়া ৪৭৮০
৩০১ মাঃ আ স সালাম মাঃ আেবদ আলী মা ার ডাকািতয়া ডাকািতয়া ৪৭৮১
৩০২ মাঃ আ ল মিজদ িমঞা মাহা দ আলী ডাকািতয়া ডাকািতয়া ৪৭৮৩
৩০৩ মাঃ শাম ল হক ত মৗঃ রাফ আলী িহজিল পাড়া ডাকািতয়া ৪৭৮৪
৩০৪ মাঃ এরশাদ আলী সরকার ত তােলব আলী মা ার আউিলয়ার চালা আংগারগাড়া ৪৭৮৫
৩০৫ মাঃ আ ল কালাম আজাদ আমজাদ হােসন বািলয়াগাড়া আংগারগাড়া ৪৭৮৬
৩০৬ ান মার কা রাম সরকার আউিলয়ার চালা আউিলয়ার চালা ৪৭৮৭
৩০৭ ত মিজবর রহমান ী ত ইনছান আলী ঢা য়াপাড়া আংগারগাড়া ৪৭৮৮
৩০৮ মাঃ আশরাফ আলী ওয়ােহদ আলী আউিলয়ার চালা আউিলয়ার চালা ৪৭৮৯
৩০৯ ইি স আলী ত ওমর আলী ঢা য়াপাড়া আংগারগাড়া ৪৭৯০
৩১০

আ  তােহর িব াস আ স সামাদ িব াস

াম/রা া:999 , হিবর 
বাড়ী, ডাকঘর:হিবরবাড়ী 
সীে ারবাজার-2240, 
ভা কা, ময়মনিসংহ

হিবরবাড়ী

৪৭৯১
৩১১ আয়নাল হক ন র আলী আংগারগাড়া আংগারগাড়া ৪৭৯২
৩১২ মাঃ আঃ হািমদ ত আ াব আলী হােসন র আংগারগাড়া ৪৭৯৩
৩১৩ বলার উি ন আ ল আলী আংগারগাড়া আংগারগাড়া ৪৭৯৫
৩১৪ মাঃ আে ল আলী আেবদ আলী আংগারগাড়া আংগারগাড়া ৪৭৯৬
৩১৫ মাঃ হকমত আলী মা ার ছেমদ আলী সরকার ডাকািতয়া ডাকািতয়া ৪৭৯৭
৩১৬

হের  সাদ সরকার কা  রাম সরকার

বাসা/ হাি ং:-, 
াম/রা া:999, 

ডাকািতয়া, 
ডাকঘর:আউিলয়ারচালা-
২২৪০, ভা কা, ময়মনিসংহ

আউিলয়ারচালা

৪৭৯৮
৩১৭ আ ল হােসন মা ার ত গােমজ আলী ডাকািতয়া ডাকািতয়া ৪৭৯৯
৩১৮ আঃ মােলক ত আঃ রহমান মি ক িহজলীপাড়া আংগারগাড়া ৪৮০০
৩১৯ আ ল কালাম মেনা ি ন সানাখালী আংগারগাড়া ৪৮০১
৩২০ ত আিমর আলী ত নহাজ আলী ম ল আংগারগাড়া আংগারগাড়া ৪৮০২
৩২১ ত িছি ক হােসন ত আলীম উি ন ঢা য়াপাড়া আংগারগাড়া ৪৮০৩
৩২২ মাঃ ঠা  িময়া ফজর আলী আংগারগাড়া আংগারগাড়া ৪৮০৪
৩২৩ মাঃ বােরক িময়া মত শািমম িময়া আংগারগাড়া আংগারগাড়া ৪৮০৫
৩২৪ মাঃ িমনহাজ উি ন িবশা িময়া ডাকািতয়া ডাকািতয়া ৪৮০৬

বীর ি েযা া যাচাই-বাছাই
জাতীয় ি েযা া কাউি ল (জা কা) া  15/20



িবভাগঃ ময়মনিসংহ জলাঃ ময়মনিসংহ উপেজলাঃ ভা কা

ঃ 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    

৩২৫
হােছন আলী ত ই াজ আলী

হােসন র, আংগারগাড়া, 
ডাকািতয়া

আংগারগাড়া
৪৮০৭

৩২৬

মাঃ খিল র রহমান মাঃ আমজাদ েসন সরকার

াম/রা া:999 , 
ডাকািতয়া, 
ডাকঘর:আংগার গাড়া-
2240, ভা কা, 
ময়মনিসংহ

আংগারগাড়া

৪৮০৮
৩২৭ মেহর আলী ত আমর আলী প চগ ও আংগারগাড়া ৪৮০৯
৩২৮ মাঃ ম আলী হজরত আলী প চগ ও আংগারগাড়া ৪৮১১
৩২৯ েবদ আলী ত ত আলী পাচগ ও আংগারগাড়া ৪৮১২
৩৩০ মাঃ যত আলী হােছন আলী প চগ ও আংগারগাড়া ৪৮১৩
৩৩১ আঃ হািমদ রিহম আলী হােসন র আংগারগাড়া ৪৮১৫
৩৩২ এনা ল হক ত ডাঃ আঃ ছ বািলয়াগাড়া ডাকািতয়া ৪৮১৬
৩৩৩ মাঃ শিফ ল ইসলাম মিতন ী সানাখালী আংগারগাড়া ৪৮১৭
৩৩৪ আঃ বােরক খান রহমত আলী খান আ ারগাড়া আ ারগাড়া ৪৮১৮
৩৩৫ আ  বকর িস ীক গামর আলী ডাকািতয়া ডাকািতয়া ৪৮১৯
৩৩৬ মাঃ লাকমান ত এেবদ আলী প চগ ও ডাকািতয়া ৪৮২১
৩৩৭

জিসম উি ন ত চান মা দ
ডাকািতয়া,আংগারগাড়া, 
ভা কা

ডাকািতয়া
৪৮২২

৩৩৮

মাঃ রিহজ উি ন মগবর আলী ী

াম/রা া:999 , হিবর 
বাড়ী, 
ডাকঘর:সীডে ারবাজার-
2240, ভা কা, 
ময়মনিসংহ

হিবরবাড়ী

৪৮২৩
৩৩৯ ইমান আলী ত আঃ রহমান পালগ ও তামাট বাজার ৪৮২৪
৩৪০

মাঃ কাম ামান মেহর আলী

াম/রা া:999 , ওয়াড 
নং-০৪, ডাকঘর:ভা কা-
2240, ভা কা, ভা কা 
পৗরসভা, ময়মনিসংহ

ভা কা

৪৮২৭
৩৪১

মাহা দ আলী িসি কী আঃ হািমদ িসি কী

াম/রা া:999 , ওয়াড 
নং-০৮, ডাকঘর:সিখ র-
1950, সিখ র, সিখ র 
পৗরসভা, টা াইল

বাটােজার

৪৮২৮
৩৪২

মাঃ িসরা ল হক খান মাঃ চ ন মা দ খান

াম/রা া:999 , কািচনা, 
ডাকঘর:তামাট বাজার-
2240, ভা কা, 
ময়মনিসংহ

তামাট বাজার

৪৮২৯

বীর ি েযা া যাচাই-বাছাই
জাতীয় ি েযা া কাউি ল (জা কা) া  16/20
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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    

৩৪৩

মাঃ ফজর আলী হােসন আলী

াম/রা া:999 , কািচনা, 
ডাকঘর:তামাট বাজার-
2240, ভা কা, 
ময়মনিসংহ

তামাট বাজার

৪৮৩০
৩৪৪

মাঃ মাইন উি ন আ র রহমান
কািচনা, ডাকঘর:তামাট 
বাজার-2240, ভা কা, 
ময়মনিসংহ

তামাট বাজার

৪৮৩১
৩৪৫

মাছেলম উি ন শাম ি ন শখ

াম/রা া:999 , কািচনা, 
ডাকঘর:তামাট বাজার-
2240, ভা কা, 
ময়মনিসংহ

তামাট বাজার

৪৮৩২
৩৪৬ আ  বকর িসি ক র আলী তামাট তামাট বাজার ৪৮৩৩
৩৪৭ মাঃ আ স সা ার ত মাঃ মিফজ উি ন ম ল বাটােজার বাটােজার ৪৮৩৪
৩৪৮ আফতাব উি ন আক আিলম উি ন মেনাহর র হিবরবাড়ী ৪৮৩৬
৩৪৯ মাঃ আতাউর রহমান ত আঃ আলী ঝালপ জা হিবরবাড়ী ৪৮৩৭
৩৫০

আ ল হােসম আ ল গ র

াম/রা া:999 , হিবর 
বাড়ী, ডাকঘর:হিবর বাড়ী 
িসডে ার বাজার-2240, 
ভা কা, ময়মনিসংহ

হিবরবাড়ী

৪৮৩৮
৩৫১ মাঃ আ ল কালাম ত আিমর উি নেশখ হিবরবাড়ী হিবরবাড়ী ৪৮৩৯
৩৫২ আ ল কালাম ফিকর আ ল শক হিবরবাড়ী হিবরবাড়ী ৪৮৪০
৩৫৩ মাঃ জ িময়া সহর আলী শখ হিবরবাড়ী হিবরবাড়ী ৪৮৪১
৩৫৪

মাঃ ল ইসলাম েবদ আলী শখ

াম/রা া:999 , হিবর 
বাড়ী, ডাকঘর:হিবর বাড়ী 
(িসডে ার)-2240, 
ভা কা, ময়মনিসংহ

হিবরবাড়ী

৪৮৪৩
৩৫৫

মাঃ আ ল হােসন হাজী আ ল গ র

াম/রা া:999 , হিবর 
বাড়ী, ডাকঘর:হিবর বাড়ী 
(িসডে ার)-2240, 
ভা কা, ময়মনিসংহ

হিবরবাড়ী

৪৮৪৪
৩৫৬

মাঃ নাজ ল আলম ওমর আলী সরকার

াম/রা া:999 , হিবর 
বাড়ী, ডাকঘর:হিববাড়ী 
িসডে ার বাজার-2240, 
ভা কা, ময়মনিসংহ

হিবরবাড়ী

৪৮৪৫

বীর ি েযা া যাচাই-বাছাই
জাতীয় ি েযা া কাউি ল (জা কা) া  17/20



িবভাগঃ ময়মনিসংহ জলাঃ ময়মনিসংহ উপেজলাঃ ভা কা

ঃ 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    

৩৫৭

মাঃ হািফজ উি ন আইন উি ন শখ

াম/রা া:999 , হিবর 
বাড়ী, ডাকঘর:পাড়া গ ও-
2240, ভা কা, 
ময়মনিসংহ

পাড়াগাও

৪৮৪৬
৩৫৮

মাঃ ইছাহাক সরকার নােয়ব আলী সরকার

াম/রা া:999 , হিবর 
বাড়ী, ডাকঘর:পাড়াগ ও-
2240, ভা কা, 
ময়মনিসংহ

হিবরবাড়ী

৪৮৪৭
৩৫৯ মাঃ মিফজ উি ন ত এমদাদ আলী মেনাহর র হিবরবাড়ী ৪৮৪৮
৩৬০

এ ক এম আলী আ াস মাগন আলী সরকার

াম/রা া:999 , হিবর 
বাড়ী, ডাকঘর:পাড়াগা -
2240, ভা কা, 
ময়মনিসংহ

পাড়াগাও

৪৮৪৯
৩৬১

মাঃ সালাইমান সকা র আলী

াম/রা া:999 , হিবর 
বাড়ী, ডাকঘর:হিবরবাড়ী 
িসডে ার বাজার-2240, 
ভা কা, ময়মনিসংহ

হিবরবাড়ী

৪৮৫০
৩৬২ মাঃ এবাদ উ াহ কািজম উি ন পাড়াগাও পাড়াগাও ৪৮৫১
৩৬৩

মাঃ আ স সালাম হািফজ উি ন

াম/রা া:999 , হিবর 
বাড়ী, ডাকঘর:সী  ার 
হিববাড়ী-2240, ভা কা, 
ময়মনিসংহ

হিবরবাড়ী

৪৮৫২
৩৬৪

মাঃ মেয়জ উি ন ইয়ািছন ম ল

াম/রা া:999 , রাৈজ, 
ডাকঘর:রাৈজ বাজার-
2230, ভা কা, 
ময়মনিসংহ

রাৈজ

৪৮৫৪
৩৬৫ মাঃ জগ ল পাশা খান আিমর উি ন খান পনাশাইল ৪৮৫৫
৩৬৬ িময়াজ উি ন ত যত আলী শখ পা লিদয়া জািমরা পাড়া ৪৮৫৬
৩৬৭

মাঃ করামত আলী ইি ছ আলী

াম/রা া:999 , রাৈজ, 
ডাকঘর:জািমরা পাড়া-
2230, ভা কা, 
ময়মনিসংহ

জািমরাপাড়া

৪৮৫৭
৩৬৮ মাঃ আ ল খােলক ফ  ম ল রাৈজ রাৈজ ৪৮৫৮
৩৬৯

মাঃ রাকন উ ীন ইসব আলী শখ
াম/রা া:999 , রাৈজ, 

ডাকঘর:উড়াহা -2240, 
ভা কা, ময়মনিসংহ

উড়াহা

৪৮৫৯

বীর ি েযা া যাচাই-বাছাই
জাতীয় ি েযা া কাউি ল (জা কা) া  18/20



িবভাগঃ ময়মনিসংহ জলাঃ ময়মনিসংহ উপেজলাঃ ভা কা

ঃ 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    

৩৭০

আ ল শিহদ আ ল বােরক
াম/রা া:999 , রাৈজ, 

ডাকঘর:উড়াহা -2240, 
ভা কা, ময়মনিসংহ

উড়াহা

৪৮৬০
৩৭১ মাঃ নািজম উি ন মেহর আলী উড়াহা রাৈজ ৪৮৬১
৩৭২

মাঃ ল ইসলাম খান আঃ জ ার খান

াম/রা া:999 , রাৈজ, 
ডাকঘর:পনাশাইল-
2240, ভা কা, 
ময়মনিসংহ

পনাশাইল

৪৮৬২
৩৭৩ াঃ কঃ তৗিফক ত উছমান খাস উরাহা রাৈজ ৪৮৬৩
৩৭৪

মাঃ সাম ল হক উসমান খান

াম/রা া:999 , রাৈজ, 
ডাকঘর:জািমরা পাড়া-
2230, ভা কা, 
ময়মনিসংহ

জািমরাপাড়া

৪৮৬৪
৩৭৫

মাঃ সাহরাব উি ন মাঃ ই াজ আলী

াম/রা া:999 , হিবর 
বাড়ী, ডাকঘর:হিবর বাড়ী-
2240, ভা কা, 
ময়মনিসংহ

হিবরবাড়ী

৪৮৬৫
৩৭৬ আ ল রিহম আে স আলী শখ উড়াহা উড়াহা ৪৮৬৬
৩৭৭ মাঃ হােমদ আলী শখ ইসমাইল শখ উড়াহা উড়াহা ৪৮৬৮
৩৭৮ মাঃ আঃ হািমদ ফিকর ত আিজজ ফিকর মাহনা ভা কা ৪৮৬৯
৩৭৯ মাঃ আঃ বােতন ই ছ আলী ম ল রাৈজ রাৈজ ৪৮৭০
৩৮০

আ ল হািমদ খান আঃ আিজজ খান

াম/রা া:999 , রাৈজ, 
ডাকঘর:পনাশাইল-
2240, ভা কা, 
ময়মনিসংহ

পনাশাইল

৪৮৭১
৩৮১

মাঃ আ ল হােসন ত নঈম উি ন
পাইলাব, রাৈজ, ভা কা, 
ময়মনিসংহ

পনাশাইল
৪৮৭২

৩৮২ মাঃ সাই ল আলম খান আঃ জ ার খান পাইলাব পনাশাইল ৪৮৭৩
৩৮৩ মাঃ আঃ রহমান খান সেলম উি ন খান দ পনাশাইল ৪৮৭৪
৩৮৪ মাঃ িগয়াস উি ন ত আঃ মিজদ শক উড়াহা ভা কা ৪৮৭৫
৩৮৫ ত আঃ কাইয়ম ত আঃ মিজদ বােগরপাড়া পনাশাইল ৪৮৭৬
৩৮৬

মাঃ শাম ল হক মীর আ ল গিন মীর

াম/রা া:999 , রাৈজ, 
ডাকঘর:পনাশাইল-
2240, ভা কা, 
ময়মনিসংহ

পানাশাইল

৪৮৭৭
৩৮৭ শাহ মাঃ শিফ ল ইসলাম ত শাহ হািফ র রহমান পনাশাইল ৪৮৭৮
৩৮৮ মাঃ ফজ ল হক আফাজ উ ান পাইলাব পনাশাইল ৪৮৭৯
৩৮৯ হােছন আলী চৗ রী হাসমত আলী চৗ রী পাইলাব পনাশাইল ৪৮৮০

বীর ি েযা া যাচাই-বাছাই
জাতীয় ি েযা া কাউি ল (জা কা) া  19/20



িবভাগঃ ময়মনিসংহ জলাঃ ময়মনিসংহ উপেজলাঃ ভা কা

ঃ 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    

৩৯০

মাঃ রা ম আলী িময়া ব  শখ
াম/রা া:999 , রাৈজ, 

ডাকঘর:উড়াহা -2240, 
ভা কা, ময়মনিসংহ

উড়াহা

৪৮৮১
৩৯১

মাঃ আব ল হিকম খান ইি স আলী খান

াম/রা া:999 , রাৈজ, 
ডাকঘর:জািমরা পাড়া-
2230, ভা কা, 
ময়মনিসংহ

জািমরাপাড়া

৪৮৮২
৩৯২

মাঃ আ ল হােসন জয়নাল আেবদীন

বাসা/ হাি ং:_, 
াম/রা া:999, ধীত র, 

ডাকঘর:ধিলয়া-২২৪০, 
ভা কা, ময়মনিসংহ

ধিলয়া

৪৮৮৩
৩৯৩ মাঃ হােছন আলী ত শাহান আলী ম ল ভরােডাবা ভরােডাবা ৪৮৮৪
৩৯৪ মর ম সাম ল হক ত আমছর আলী সরকার আংগারগাড়া আংগারগাড়া ৪৮৮৫
৩৯৫ িনজাম উি ন ত সােহদ আলী হাতীেবড় উ রা বাজার ৪৮৮৬
৩৯৬

মাঃ হা ন অর রিশদ জ র উি ন

বাসা/ হাি ং:এ/৪৬৩, 
াম/রা া:999 , ওয়াড 

নং-০১, ডাকঘর:ভা কা-
2240, ভা কা, ভা কা 
পৗরসভা, ময়মনিসংহ

ভা কা পৗরসভা

৪৮৮৭
৩৯৭ মাঃ লাকমান হিকম জ র উি ন চািময়াদী কয়াদী ৪৮৮৮
৩৯৮ মাঃ হােতম আলী তােলব আলী ী চািময়াদী কয়াদী বাজার ৪৮৮৯
৩৯৯ মাঃ আমান আলী হা ন আিল চািময়াদী কয়াদী বাজার ৪৮৯০
৪০০ ত আঃ হাই পাঠান ত আঃ মাতােলব পাঠান ধীত র ধীত র ৪৮৯১
৪০১ মাঃ ফেয়জ উি ন ত কািজম উি ন ঢা য়াপাড়া আংগারগাড়া ৪৮৯৩
৪০২ িনজাম উি ন আহ দ আ র রহমান খান াব পনাশাইল ৪৮৯৪
৪০৩

মাঃ ই ািহম শখ ইসমাইল শখ

াম/রা া:999 , 
ম য়ারী, ডাকঘর:বন য়া-

2240, ভা কা, 
ময়মনিসংহ

বন য়া

৫০৭৭
৪০৪ মহা দ আলী েচন আলী প চগ ও আংগারগাড়া ৫০৭৮
৪০৫ ত ওমর আলী মা ার ত হাজী ওসমান আলী ডাকািতয়া ডাকািতয়া ৫০৮৩

বীর ি েযা া যাচাই-বাছাই
জাতীয় ি েযা া কাউি ল (জা কা) া  20/20


