
িবভাগ: বিরশাল জলা: ভালা

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

১১১৯ 01090001923 দাম চ  কবত দাস মিহম চ  কবত দাস আি রপাড় MANP
URA

মন রা বসামিরক গেজট (911), লাল ি বাতা 
(0604040017)

১১২০ 01090002149 মাজাে ল হক মাঃ মাখেল র রহমান চরবড়ধলী দৗলতখান দৗলত খান সশ  বািহনী শহীদ গেজট (1394)
১১২১ 01090002211 এেকএম নািছর উি ন ত মক ল আহা দ পৗর বা া ভালা 

8300
ভালা সদর লাল ি বাতা (0604010239)

১১২২ 01090002213 অবঃ নােয়ক , মাহা দ 
আলী ( সনাবািহনী)

লতান আহেমদ চ  সাদ চ  সাদ-
8300

ভালা সদর লাল ি বাতা (0604010077), বসামিরক গেজট 
(235)

১১২৩ 01090002214 মাঃ আ ল খােয়র আজাহার আলী মা া চর মািরয়া বািলয়া-
8300

ভালা সদর লাল ি বাতা (0604010047)

১১২৪ 01090002215 গালাম রহমা ল আলম আ র রব মা ার কািলয়া দৗলতখান দৗলত খান লাল ি বাতা (604070206)
১১২৫ 01090002216 র মাহা দ শাহ ত িময়া শাহ চর ভী দৗলতখান দৗলত খান লাল ি বাতা (0604070161)
১১২৬ 01090000537 মাহা দ ঈসা র া জয় ল আেবিদন আলগী ভালা 

8300
ভালা সদর বসামিরক গেজট (2103)

১১২৭ 01090000544 আঃ মােলক ফরাজী করামত আলী ফরাজী করামত আলী বািড় লারহাট চরফ াসন বসামিরক গেজট (1091)
১১২৮ 01090000576 মাঃ হােসন আেনায়ার আহেমদ শশীগ , ত মি ন, 

ভালা।
হাট শশীগ তজ ি ন বসামিরক গেজট (2126)

১১২৯ 01090000594 মাঃ ফজ ল হক মাফা ল হােসন ০২ নং ইিলশা রাদ ছ াহ ভালা সদর বসামিরক গেজট (2028)
১১৩০ 01090000622 মাঃ হািব র রহমান 

মাতা র
জা ফর আিল মাতা র ি পরানগ  

8300
ভালা সদর বসামিরক গেজট (2027)

১১৩১ 01090000635 মা ািফ র রহমান গালাম রহমনা পি ত ইয়াকাি হাট শশীগ তজ ি ন বসামিরক গেজট (2047)

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

ি তীয় পব তািলকা 
কােশর তািরখ

০৯/০৫/২০২১    



িবভাগ: বিরশাল জলা: ভালা

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

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

ি তীয় পব তািলকা 
কােশর তািরখ

০৯/০৫/২০২১    

১১৩২ 01090000692 সত  র ন সরকার অি নী মার সরকার বাসা/ হাি ং:অি নী 
মা ার বাড়ী, 
াম/রা া:999 , 

ওয়াড নং-০৩, 
ডাকঘর:চর ফ াসন-
8340, চর 
ফ াশন, চরফ াশন 
পৗরসভা, ভালা

চরফ াশন চরফ াসন বসামিরক গেজট (2014)

১১৩৩ 01090000831 মাঃ মহসীন আব র রহমান ইিলশা ইিলশা ভালা সদর বসামিরক গেজট (2001)
১১৩৪ 01090000859 আ ল আলী মা ার ত হাজী তােলব আলী আঃআলীফ মা ার 

বািড়
রাবাদ চরফ াসন বসামিরক গেজট (2049)

১১৩৫ 01090000861 গৗরা ঁ চ  দ  মার দ ৩৯/১, পিলেটকিনক 
কেলজ রাড, 
হালদার পাড়া

বরহানগ বারহানউি ন বসামিরক গেজট (2011)

১১৩৬ 01090000905 মাঃ ক ল হােসন নিজর আহা দ দপাদার ব চর ইিলশা ইিলশা 
বাজার

ভালা সদর বসামিরক গেজট (1093)

১১৩৭ 01090000923 মাঃ ল ইসলাম আঃ মাতােলব খিলফা বািড় লারহাট চরফ াসন বসামিরক গেজট (589)
১১৩৮ 01090000985 মাঃ হােসন িময়া ত অচল ছলামত আলী ওেয় ান পাড়া ভালা 

8300
ভালা সদর বসামিরক গেজট (2133)

১১৩৯ 01090000998 মাঃ ল হক জেবদ আলী মিহলা মা াসা সড়ক ভালা 
8300

ভালা সদর বসামিরক গেজট (2024)

১১৪০ 01090001043 মাঃ মন র অ◌াহা দ মাঃ সয়দ অ◌াহা দ িশব র রতন র 
8300

ভালা সদর বসামিরক গেজট (1085)

১১৪১ 01090001143 নজ ল ইসলাম আলহা  মাঃ 
আ ার মান

বাদলী র ই নারায়ন
র

তজ ি ন বসামিরক গেজট (1084)
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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা
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কােশর তািরখ

০৯/০৫/২০২১    

১১৪২ 01090001310 মাঃ মন ল ইসলাম লতান আহ দ িময়া চর ল ী ডাওরী 
বাজার

লালেমাহন বসামিরক গেজট (2046)

১১৪৩ 01090001401 বাহাউি ন আহমদ খ ন সয়দ আহমদ খ ন তা কদার বাড়ী কািজর হাট দৗলত খান বসামিরক গেজট (2041)
১১৪৪ 01090001481 আলহাজ হা ন অর রিশদ হাজী আঃ গ র হাওলাদার চর ক িপয়া চর ক িপয়া লালেমাহন বসামিরক গেজট (2048)
১১৪৫ 01090001524 ি  া মাঃ হািনফ আজাহার আলী বপারী দি ণ ইিলশা পরানগ  

8300
ভালা সদর বসামিরক গেজট (200)

১১৪৬ 01090001550 সা কিল াহ জয় ল আেবদীন ছাট আলগী ধিনয়া ৮৩০০ ভালা সদর বসামিরক গেজট (2102)

১১৪৭ 01090001682 আব ল মােলক আব ল জ ার মাতা র লালেমাহন লালেমাহন লালেমাহন বসামিরক গেজট (850)
১১৪৮ 01090001698 মাঃ সিফ ল ইসলাম আ ল মিতন ফরাজী চরযিতন হািজরহাট মন রা বসামিরক গেজট (2072)
১১৪৯ 01090001714 মাঃ এমদা ল ইসলাম তাফােয়ল আহ দ সদার ল ী র ১ নং ওয়াড খােয়র হাট বারহানউি ন বসামিরক গেজট (2069)
১১৫০ 01090001845 মাহা দ আলী সাম ল হক বড় পাতা তা কদার 

হাট
বারহানউি ন বসামিরক গেজট (2114)

১১৫১ 01090001901 িম  লাল দ িনত  র ন দ চক ডাস ে র হাট বারহানউি ন বসামিরক গেজট (1081)
১১৫২ 01090001906 মাঃ হা ন আর রিশদ বিদউল আলম তা কদার দউলা তা কদার 

বািড়
বারহানউি ন বসামিরক গেজট (369)

১১৫৩ 01090001909 মাঃ ফিরদ উি ন মীর ছিমর উি ন বড়মািনকা মািনকা বারহানউি ন বসামিরক গেজট (2070)
১১৫৪ 01090002007 ডাঃ ঃ কাম ল হাসান জনাব মাজাে ল হক ডা ার বািড় রাধাব ভ দৗলত খান বসামিরক গেজট (1078)
১১৫৫ 01090002008 মাঃ সিলম উি ন ত ামান পাটওয়ারী সিলেমর বািড় কািজর হাট দৗলত খান বসামিরক গেজট (2152)
১১৫৬ 01090002057 মাহা দ ছােদক সয়দ আহ দ বপারী ছাটমািনকা মািনকার হাট বারহানউি ন বসামিরক গেজট (2029)

১১৫৭ 01090002185 মাঃ আব র রশীদ তাফা ল হােসন বা া ভালা 
8300

ভালা সদর বসামিরক গেজট (1080)

১১৫৮ 01090002218 মাঃ আব ল খােলক হায়দার উ াহ ফরাজগ ফরাজগ লালেমাহন বসামিরক গেজট (1081)
১১৫৯ 01090002212 এ, ক,এম মিফ ল ইসলাম দলওয়ার হােসন ম র, সদর 

রাড
ভালা ভালা সদর বসামিরক গেজট (2002)
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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা
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কােশর তািরখ

০৯/০৫/২০২১    

১১৬০ 01090001323 মাঃ মাতাহার উি ন আব ল হােফজ িকেশারগ িকেশারগ লালেমাহন বসামিরক গেজট (1090)
১১৬১ 01090000628 আ ল খােয়র মাহ ল 

হাছান
মৗলিভ আ ল লিতফ বাঘা বািড় কািচয়া ভালা সদর বসামিরক গেজট (1082)

১১৬২ 01090000963 মাঃ আ ল কালাম আজাদ আব র রশীদ চৗ রী ওেয় ান পাড়া ভালা 
8300

ভালা সদর বসামিরক গেজট(2134)

১১৬৩ 01090000592 মাঃ এনা ল হক খান হযরত আলী খান রামদাস র রামদাস র ভালা সদর বসামিরক গেজট(2061)
১১৬৪ 01090001532 মাঃ িফেরাজ িকবিরয়া মাঃ ামান লালেমাহন লালেমাহন লালেমাহন বসামিরক গেজট(1077)
১১৬৫ 01090001533 মাঃ নািছর উি ন মাঃ জয়নাল আেবিদন পঃ উিকল পাড়া ভালা 

8300
ভালা সদর বসামিরক গেজট(2007)

১১৬৬ 01090002197 সালায়মান হাওলাদার হািব র রহমান হাওলাদার লাইকাি হাট শশীগ তজ ি ন বসামিরক গেজট (947) , লাল 
ি বাতা(0604050090)

১১৬৭ 01090002231 মাঃ হািনফ ত হাজী আব ল কিরম চর ভাউতা লালেমাহন লালেমাহন িবিজিব গেজট (1384)
১১৬৮ 01090002236 মাঃ তাফা ল হােসন মাঃ আলী হােসন িময়া প: চর কালী ভ িরয়া ভালা সদর লাল ি বাতা (064010268)  , বসামিরক গেজট 

(2082)


