
িবভাগ: ঢাকা জলা: ঢাকা

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

মাণেকর িববরণ

৩৪১৫
01260000288 মাঃ িসরাজ উি ন িময়া মাঃ সাম ি ন িময়া গািজরচট

আিলয়া 
মা াসা

সাভার
বসামিরক গেজট (2524), বসামিরক গেজট 

(3386)
৩৪১৬

01260000322 র মাহা দ শরাফত উ াহ
২৯/ই, ঈশাখান রাড 
ঢাকা িব িব ালয়

ঢাকা 
িব িব ালয়

সাভার
বসামিরক গেজট (2477), ি েযা ােদর ভারতীয় 

তািলকা ( মঘনা) (32)

৩৪১৭
01260000837

এ, িব, এম, আজহা ল 
ইসলাম

আ ল মােলক ছালমাইদ লশান ভাটারা
লাল ি বাতা (0101130007), বসামিরক গেজট 
(859)

৩৪১৮
01260001063 মাঃ আ ল আিজজ ব মাল

২০৫ কবর ান রাড, 
পি ম রাইন

ফিরদাবাদ  াম র
বসামিরক গেজট (382), ি েযা ােদর ভারতীয় 

তািলকা (32802), লাল ি বাতা (212011571)
৩৪১৯

01260001237
সয়দ মাহা দ শাম ল 

কাওনাইন
সয়দ মিন ল হক

বাসা/ হাি ং:৪/১৯, 
মা ন রাড

মাহা দ র মাহা দ র
লাল ি বাতা (0101140009), বসামিরক গেজট 
(3479)

৩৪২০ 01260001599 হা ন অর রিশদ িনর উি ন আহেমদ বাসা/ হাি ং:২৩/১৩ মাহা দ র মাহা দ র লাল ি বাতা (0601011039)
৩৪২১

01260001718 এম, এ, বারী  হাওলাদার তিমজ উি ন হাওলাদার

বাসা/ হাি ং:খ-
১৪৩/২-ই, 
াম/রা া:999, 

ওয়াড নং-১৭, 
ডাকঘর:িখলে ত-
১২২৯, িখলে ত, 
ঢাকা উ র িস  
কেপােরশন, ঢাকা

িখলে ত  লশান

সনাবািহনী গেজট (3090)

৩৪২২
01260001790 খায় ল আহসান খান আ ল ওয়ােরস খান

৩২ চােমলীবাগ াট 
নং-৪০৩

শাি নগর প ন
াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 

গেজট (123)
৩৪২৩

01260002028 মাঃ শহীদ উ া মাঃ ধ  নসী 24 ধল র ফিরদাবাদ যা াবািড়
বসামিরক গেজট (710), লাল ি বাতা 

(101060229)
৩৪২৪

01260002470 মাঃ ইসমাইল িময়া র মাহা দ িময়া বড় বরাইদ বরাইদ বা া
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (243), লাল ি বাতা 

(101130107)

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

ি তীয় পব তািলকা 
কােশর তািরখ

০৯/০৫/২০২১    



িবভাগ: ঢাকা জলা: ঢাকা

ঃ 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    

৩৪২৫
01260002927 মাঃ আব ল আউয়াল মা: গালাম মা ফা

বাসা/ হাি ং:১৭/এ 
ম  বাসােবা

বাসােবা স জবাগ
বসামিরক গেজট (3384), ি েযা ােদর ভারতীয় 

তািলকা (3236), লাল ি বাতা (105041379)
৩৪২৬

01260003552 ফাই র রহমান চৗ রী খস মিসউর রহমান চৗ রী

, াম/রা া:999    
    , ওয়াড নং-
৩৪(পাট), 
ডাকঘর:রােয়রবাজার
-১২০৯, 
মাহা দ র, ঢাকা 

উ র িস  
কেপােরশন, ঢাকা

রােয়রবাজার
-১২০৯

বংশাল

লাল ি বাতা (101090018)

৩৪২৭

01260003635 ত ইউ ফ দওয়ান ত আ ব দওয়ান
১৭৪, এিলফ া  
রাড, িনউমােকট, 

ঢাকা
িনউমােকট  িনউমােকট

বসামিরক গেজট (32), লাল ি বাতা 
(0101010108)

৩৪২৮

01260003723 সােলহ আহমদ ( াহত) র আহেমদ
বাসা-৪৩৪, রাড-
১৩, পনগর 

নেসড, িমর র-১২
প বী-১২১৬ প বী

ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (34474), বসামিরক 
গেজট (2858)

৩৪২৯

01260003752 মাঃ আ ল হােসম আিম া

, াম/রা া:999    
    , ওয়াড নং-৪৬, 
ডাকঘর:উ রখান 
মাজার-1230, 
উ র খান, ঢাকা 
উ র িস  
কেপােরশন, ঢাকা

1230 উ রা পি ম

সনাবািহনী গেজট (4840)

৩৪৩০
01260003997 মাঃ সিলম উি ন মাঃ সালা  উি ন েররচালা, ভাটারা লশান ভাটারা

লাল ি বাতা (0101130086), বসামিরক গেজট 
(879), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (318)



িবভাগ: ঢাকা জলা: ঢাকা

ঃ 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    

৩৪৩১
01260004175 শাি রাম সাহা বলরাম সাহা

৩৩৮, হাওয়া গিল, 
দ: গাড়ান

িখলগ ও িখলগ ও
িজবনগর গেজট (599)

৩৪৩২

01260004321 মাঃ জালাল আহে দ আ ল কােদর

বাসা/ হাি ং:সরদার 
বাড়ী, 
াম/রা া:999      

  , চর গাপাল র, 
ডাকঘর:উঃ 
জা ািলয়া-8274, 
মেহ ীগ , বিরশাল

1212 িখলগ ও

সনাবািহনী গেজট (15927)

৩৪৩৩

01260004541 শখ মাঃ মাজাে ল শখ মাঃ নকবর আলী
৩৮/৫/এ, িব িস দাস 
রাড, লালবাগ, ঢাকা

পা া লালবাগ
বসামিরক গেজট (1302), লাল ি বাতা 

(103050048)

৩৪৩৪

01260004752 িজয়া উি ন িসকা ার িমঞা

বাসা/ হাি ং:১৭৩/৮,
 ওয়াড নং-২৬, 
ডাকঘর: তজগ ও-
1215, তজগ ও, 
ঢাকা উ র িস  
কেপােরশন, ঢাকা

Tejgaon তজগ ও

সনাবািহনী গেজট (4984), লাল ি বাতা 
(0105040282)

৩৪৩৫

01260004819 শখ আব র রিহম
মর ম শখ আিজ র 
রহমান

বাসা-৫৭২, রাড-
১৫, পনগর 

নেসড, িমর র
প বী িমর র

সনাবািহনী গেজট (16113)

৩৪৩৬

01260004838 মাঃ কাম ল ইসলাম হািকম খারেশ ল ইসলাম
৪৮/১, আজগর লন, 
পা া, লালবাগ, 

ঢাকা।
পা া লালবাগ

বসামিরক গেজট (3497), লাল ি বাতা 
(0101050016)



িবভাগ: ঢাকা জলা: ঢাকা

ঃ 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    

৩৪৩৭

01260004857 আ ল খােলক ইয়ািসন িময়া

বাসা/ হাি ং: ৩৬/১, 
খ কার লন, 
িসে রী, ডাকঘর: 
শাি নগর  এস ও-
১২১৭, উপেজলা: 
রমনা জলা: ঢাকা, 
িবভাগ: ঢাকা

শাি নগর রমনা

লাল ি বাতা (0604070269), বসামিরক গেজট 
(2040)

৩৪৩৮

01260004866 মাঃ রােজ আলী ফিকর আ ল গ র ফিকর

বাসা/ হাি ং: 
১০৫৬/৪ এ, ডাকঘর: 
িমর র-1216, 
উপেজলা: কাফ ল, 
জলা: ঢাকা, িবভাগ: 

ঢাকা

িমর র কাফ ল

লাল ি বাতা (0601100586), বসামিরক গেজট 
(3480)

৩৪৩৯

01260004868 মাঃ সানাউ াহ পােটায়ারী জামাল উ ীন পােটায়ারী

বাসা/ হাি ং: খ-
৫১/৩, ডাকঘর: 
িখলে ত-1229, 
উপেজলা: িখলে ত, 
জলা: ঢাকা, িবভাগ: 

ঢাকা

িখলে ত িখলে ত

সনাবািহনী গেজট (15086)

৩৪৪০

01260004905 মাঃ শরামত আলী মাঃ কামর উি ন

বাসা/ হাি ং: খ-
১১/এ, ডাকঘর: 
িখলে ত বাজার-
1229, উপেজলা: 
িখলে ত, জলা: 
ঢাকা, িবভাগ: ঢাকা

িখলে ত িখলে ত

ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (210)



িবভাগ: ঢাকা জলা: ঢাকা

ঃ 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    

৩৪৪১

01260004912 আহেমদ রিফক ত কিলম উি ন

বাসা/ হাি ং: 
২৯/১৬/এ, 
াম/রা া: পি ম 

তাজমহল, উপেজলা: 
মাহা দ র, জলা: 

ঢাকা, িবভাগ: ঢাকা

মাহা দ র মাহা দ র

লাল ি বাতা (0101010081)

৩৪৪২
01260004913 এস এম সালাউি ন এস এম আ াব উি ন উ র চৗিকঘাটা আগলা  নবাবগ

াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (35)

৩৪৪৩ 01260004914 আব ল আলী শখ রা  বপারী কািশম র নবাবগ  নবাবগ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (536)
৩৪৪৪

01260004919 হাজী গালাম নািজর হােসন গালাম িজলানী
৫/২, কাি রী টালা 
লন, লালবাগ ঢাকা

পা া লালবাগ
লাল ি বাতা (101050013)

৩৪৪৫
01260004933

Sushil Ch. 
Mondal

Jogendra Kr. 
Mondal

দি ণ বা খ শা া  নবাবগ
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (প া) (159)

৩৪৪৬ 01260004934 মাঃ ইউ ফ আলী ত আলী আহা দ খান বা া বা া  নবাবগ িবিজিব গেজট (8525)
৩৪৪৭

01260004937
মাঃ সিফ ল ইসলাম 
চৗ রী

আখতা ামান চৗ রী

িভলা াগেনািলয়া, 
মি কা ৬/এ, ৮৯, 
সনপাড়া পবতা, 

িমর র-১০, ঢাকা-
১২১৬।

িমর র িমর র

বসামিরক গেজট (1573), লাল ি বাতা 
(210030398)

৩৪৪৮

01260004945 নািজর আহ দ মৗলভী আ ল মিজদ

াট নং-
৪০৪,িবি ং নং-
১২,জাপান গােডন 
িস

মাহা দ র মাহা দ র

বসামিরক গেজট (955), লাল ি বাতা 
(209021119)

৩৪৪৯
01260004952 শখ িলয়াকত আলী শখ আশরাফ আলী

১৪/১, তাফখানা 
রাড

শাি নগর রমনা
াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 

গেজট (142)



িবভাগ: ঢাকা জলা: ঢাকা

ঃ 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    

৩৪৫০ 01260004969 শখ গালাম মা ফা হাজী মাঃ ওযােহদ আলী নয়ন দওতলা  নবাবগ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (প া) (987)
৩৪৫১

01260004970 মাঃ শাহজাহান আলী মাঃ মিহউি ন ছাট ব নগর ছাট ব নগর  নবাবগ
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (552)

৩৪৫২ 01260004976 জয়নাল আেবদীন ত মেয়ন উি ন আহেমদ গািলম র গািলম র  নবাবগ িবিজিব গেজট (593)
৩৪৫৩ 01260004977 গ র আলী ত জনাব আলী নায়া া গািলম র  নবাবগ িবিজিব গেজট (735)
৩৪৫৪

01260004978 মাঃ শিহদ উ াহ খান মাঃ কিফল উি ন খান
সিলমবাগ, 

আ াফাবাদ, 
কামরা ীরচর, ঢাকা।

পা া কামরা ীরচর

সনাবািহনী গেজট (1017)

৩৪৫৫

01260004990 মাঃ হািফজ উ াহ আমান উ াহ

বাসা/ হাি ং: 
২৭/িব, াট-২/িব, 
১২/এ, ধানমি  
আ/এ,  িজগাতলা-
1209, ধানমি , 
জলা: ঢাকা, িবভাগ: 

ঢাকা

িজগাতলা ধানমি

সনাবািহনী গেজট (490)

৩৪৫৬

01260005014 মাঃ আ ল মা ান আবা ল লিতফ

৮৪ নং পি ম 
র ল র, ঝাউলাহা  
চৗরা া, 

কামরা ীরচর, ঢাকা।

আ াফাবাদ কামরা ীরচর

িবিজিব গেজট (1115)



িবভাগ: ঢাকা জলা: ঢাকা

ঃ 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    

৩৪৫৭

01260005025 মা র রশীদ হা র রশীদ খান

বাসা/ হাি ং: ৯৭, 
াট নং িস-২, 
াম/রা া: ৯/এ, 

ডাকঘর: িজগাতলা-
1209, উপেজলা: 
ধানমি , জলা: 
ঢাকা, িবভাগ: ঢাকা

িজগাতলা ধানমি

াধীন বাংলা বতার শ  সিনক গেজট (103)

৩৪৫৮

01260005027
হমােয়ত উলাহ 

(আওর েজব)
ত হািবব উলাহ খান

বাসা/ হাি ং:১/এ, 
াম/রা া:999      

  , ওয়াড নং-১৬, 
ডাকঘর:িনউমােকট-
1205, ধানমি , 
ঢাকা দি ণ িস  
কেপােরশন, ঢাকা

িনউমােকট ধানমি

বসামিরক গেজট (29), লাল ি বাতা 
(0101010077)

৩৪৫৯

01260005035 এম আব ল লিতফ আ ল কােদর ী
৭৩, খােজেদওয়ান 
১ম লন, চকবাজার, 
ঢাকা।

পা া চকবাজার
সনাবািহনী গেজট (13659)

৩৪৬০

01260005061 মাঃ গালাম মা াফা আিমন উ া পােটায়ারী

বাসা/ হাি ং: ই-
৮৩, রলওেয় 
কেলানী উ র, 
ডাকঘর: তজগ ও-
1215, উপেজলা: 
তজগ ও, জলা: 

ঢাকা, িবভাগ: ঢাকা

তজগ ও তজগ ও

লাল ি বাতা (0209050493), বসামিরক গেজট 
(2422)



িবভাগ: ঢাকা জলা: ঢাকা

ঃ 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    

৩৪৬১

01260005064 কাজী ওমর আলী কাজী আেয়ত আলী

বাসা/ হাি ং: ক-
১৫৪/এ, াম/রা া:  
, ডাকঘর: িখলে ত-
1229, উপেজলা: 
িখলে ত, জলা: 
ঢাকা, িবভাগ: ঢাকা

িখলে ত িখলে ত

লাল ি বাতা (101110032)

৩৪৬২
01260005079 খ কার সামেস ল হক

খ কার মিগম উি ন 
আহে দ

২৪২, উ র 
শাহজাহান র

শাি নগর মিতিঝল
বসামিরক গেজট (2734), লাল ি বাতা 

(0101070031)
৩৪৬৩

01260005094 এম, এম ফা কী ত িমজা গালাম রহমান
৩৬ নং ন ন প ন 
লাইন, পা া, 
লালবাগ, ঢাকা

পা া লালবাগ
বসামিরক গেজট (3820), লাল ি বাতা 

(101050034)

৩৪৬৪

01260005097 খ কার সােজ র রহমান খ কার সাম ামান
এম-৩৬ (২য়তলা), 
রজাহান রাড, ক-

িড/১
মাহা দ র মাহা দ র

বসামিরক গেজট (1399), লাল ি বাতা 
(0115050022)

৩৪৬৫

01260005114 মাঃ বারহান উি ন মাঃ নািছর উি ন

বাসা/ হাি ং: খ-
৯৮, াম/রা া: 
িখলে ত পি ম, 
ডাকঘর: িখলে ত-
1229, উপেজলা: 
িখলে ত, জলা: 
ঢাকা, িবভাগ: ঢাকা

িখলে ত িখলে ত

লাল ি বাতা (0101110049)

৩৪৬৬
01260005125 মাঃ বা ল ইসলাম মালগনী বপারী

১১/এ, নীড়,বা বা
িড়

মাহা দ র মাহা দ র
লাল ি বাতা (0101140058)



িবভাগ: ঢাকা জলা: ঢাকা

ঃ 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    

৩৪৬৭

01260005130 মাঃ আ ল হােসন িনজা ল হক
১৬৫,শাহজাহান 
রাড, মাঃ র,ঢাকা-

১২০৭
মাহা দ র মাহা দ র

বসামিরক গেজট (2105), লাল ি বাতা 
(0604030086)

৩৪৬৮ 01260005194 আঃ ছালাম িময়া ত মাঃ নােয়ব আলী বা রপাড় দােসরকাি িখলগ ও লাল ি বাতা (101060070)
৩৪৬৯

01260005197 মাঃ ল আহসান ( .বা) ত ডাঃ ফেয়জ আহাে দ

িপ-১৫, রজাহান 
রাড, ক-িড-

১, মাঃ র,ঢাকা-
১২০৭।

মাহা দ র মাহা দ র

লাল ি বাতা (0209050251), বসামিরক গেজট 
(4183)

৩৪৭০

01260005229 কািজ কাম ামান কাজী নইমউি ন
১২৪/১, এইচ ৩, 
রমনা এ াপাটেম  
কমে

শাি নগর রমনা
িব ামগ  হাসপাতােল িনেয়ািজত/দািয় পালনকারী 
ি েযা া গেজট (37)

৩৪৭১
01260005241 গালাম নবী ত মাঃ ফ  িময়া

২০০ নং, জ এন 
সাহা রাড

পা া লালবাগ
লাল ি বাতা (0101050041)

৩৪৭২

01260005246 িমজা র রহমান মা া আঃ মােলক মা া
১৫৩/৫এ াট 
তজ নীপাড়া 
তজগ ও ঢাকা।

তজগ ও তজগ ও
লাল ি বাতা (0502010522)

৩৪৭৩

01260005260 বজ র রহমান (িবিডআর) সয়দ আলী িময়াজী

বাসা/ হাি ং: 
২৬/িব/২, াম/রা া: 
মেন র ১ম লন, 
হাজারীবাগ, ঢাকা।

িজগাতলা হাজারীবাগ

লাল ি বাতা (601050406), িবিজিব গেজট 
(862)

৩৪৭৪ 01260005287 মাঃ হািনফ িরয়াজউি ন বাগিবিবরচর নবাবগ  নবাবগ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (প া) (185)
৩৪৭৫ 01260005288 মাঃ এনা ল হক মিনর উি ন আহমদ জা র িশকারীপাড়া  নবাবগ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা ( মঘনা) (531)



িবভাগ: ঢাকা জলা: ঢাকা

ঃ 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    

৩৪৭৬

01260005302 মাঃ গালাম রব লতান উি ন আহমদ
বাসা-৫১৩.৪-িব, 
ই ািহম র, ঢাকা 
ক া নেম , কাফ ল

ঢাকা 
ক া নেম

কাফ ল

লাল ি বাতা (0105040104), বসামিরক গেজট 
(3394)

৩৪৭৭

01260005316 মাঃ গালাপ িমঞা মাঃ ম  িমঞা

বাসা/ হাি ং: 
২৪৮/১ তজ নী 
পাড়া, ডাকঘর: 
তজগ ও-1215, 

উপেজলা: তজগ ও, 
জলা: ঢাকা, িবভাগ: 

ঢাকা

তজগ ও তজগ ও

লাল ি বাতা (0212030489), বসামিরক গেজট 
(3506)

৩৪৭৮
01260005319 মাঃ ছােদক হােফজ আহে দ হাওলাদার

১০৩/২ মা কাটা 
ক া নেম  ঢাকা।

ঢাকা 
ক া নেম

ক া নেম
সনাবািহনী গেজট (4850)

৩৪৭৯
01260005326 Dilip Kr. Sarker

Hari Mohon 
Sarkar

রাতন বা রা হাসনাবাদ  নবাবগ
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (প া) (81)

৩৪৮০

01260005351 মাঃ িনগার হােসন শওকত আলী চৗ রী
২১৩/৫/৪,শাপলা 
হাউিজং,পঃআগারগ
ও

শের বাংলা 
নগর

শর-ই-বাংলা নগর
বসামিরক গেজট (493), ি েযা ােদর ভারতীয় 

তািলকা (49102)

৩৪৮১

01260005354 রেজায়ান আল আকন ত নায়াব আলী আকন

বাসা/ হাি ং: 
৬১নং, াম/রা া: 
আঃ আিজজ লন, 
ডাকঘর: পা া-
1211, উপেজলা: 
লালবাগ, জলা: 
ঢাকা, িবভাগ: ঢাকা

পা া লালবাগ

িবিজিব গেজট (5999)



িবভাগ: ঢাকা জলা: ঢাকা

ঃ 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    

৩৪৮২
01260005365

ত মাঃ শাহ জাহান 
(আনসার)

ত হায়াত ব ব নপাড়া ব নপাড়া  নবাবগ
লাল ি বাতা (0102020121)

৩৪৮৩

01260005369 গালাম মা্ ফা ত িদয়ানত আলী
৩/এ/৯,রািজয়া 

লতানা রাড
মাহা দ র মাহা দ র

বসামিরক গেজট (1414), লাল ি বাতা 
(409030406), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(48775)

৩৪৮৪

01260005371 এস এম জাফর উ াহ এস এ এম আহসান উ াহ

বাসা-৫০১, রাড-
৩৪, িনউ 
িডওএইচএস, 
মহাকালী, ঢাকা-
১২০৬

ঢাকা 
ক া নেম

তজগ ও

িবিসএস গেজট (6)

৩৪৮৫
01260005388 ত মাঃ আঃ কাইউম মাঃ আব ল মা ান সরকার

মাউছাইদ ,উ রা 
,ঢাকা।

উ রা উ র খান
লাল ি বাতা (0101120090)

৩৪৮৬

01260005391 মর ম আ স সিহদ ইয়া আছালত হােসন ইয়া

বাসা/ হাি ং: ৪১৬, 
াম/রা া: আলতাফ 
রাড, ডাকঘর: ঢাকা 

ক া নেম -
1206, উপেজলা: 
ক া নেম , জলা: 
ঢাকা, িবভাগ: ঢাকা

ঢাকা 
ক া নেম

ক া নেম

সনাবািহনী গেজট (2555)

৩৪৮৭
01260005392 আ ল খােয়র ত আঃ আিজজ তজগ ও ,ঢাকা। তজগ ও তজগ ও

লাল ি বাতা (0209040663), বসামিরক গেজট 
(3222)

৩৪৮৮

01260005397 মাঃ ল ইসলাম
মর ম অ◌াকবর অ◌ালী 

ইয়া

বাসা/ হাি ং: ২৫, 
াম/রা া: ০২, 

কামরা ীর চর, ঢাকা
আ াফাবাদ কামরা ীরচর

সনাবািহনী গেজট (4981)



িবভাগ: ঢাকা জলা: ঢাকা

ঃ 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    

৩৪৮৯

01260005398 আলহা  র রহমান আলহা  হািব র রহমান

বাসা/ হাি ং: 
৭২৬/ক (সােদক 
সােহব বাড়ী), 
াম/রা া: কাটািবল 
রাড, ডাকঘর: 
িম া-3500, 

উপেজলা: িম া 
আদশ সদর, জলা: 

িম া, িবভাগ: 
চ াম

িনউমােকট ধানমি

াপ কিমউিন  পা  ছা  ইউিনয়ন িবেশষ গিরলা বািহনী 
গেজট (148)

৩৪৯০

01260005399 মাজাে ল হাওলাদার সামাদ হাওলাদার

বাসা/ হাি ং: 
মাজাে েলর বািড়, 
াম/রা া: ৪ নং, 

ডাকঘর: আ াফাবাদ-
1211, উপেজলা: 
কামরা ীর চর, 
জলা: ঢাকা, িবভাগ: 

ঢাকা

আ াফাবাদ কামরা ীরচর

সনাবািহনী গেজট (4238)

৩৪৯১

01260005401 িশহাম আল জািহদী আ ল হািলম জামালী
স র-১০, রাড-

৩,বাসা-৪৫,উ রা 
মেডল টাউন,ঢাকা।

উ রা উ রা পি ম
াধীন বাংলা বতার শ  সিনক গেজট (275)

৩৪৯২

01260005408 মাঃ মা ার হােসন ইঁয়া হািফজ উ ীন ইঁয়া
বাসা/ হাি ং: ১৩/৬, 
াম/রা া: নায়া 

খলা, উ র খান, ঢাকা
উজাম র উ র খান

ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (212), বসামিরক 
গেজট (940), লাল ি বাতা (101120017)



িবভাগ: ঢাকা জলা: ঢাকা

ঃ 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    

৩৪৯৩

01260005412 মাহা দ রাদ লিতফ মাহা দ আ ল লিতফ
১২/১, ধানমি , 
রাড নং-৪/এ, 

হাজারীবাগ, ঢাকা।
িজগাতলা হাজারীবাগ

লাল ি বাতা (101010039), বসামিরক গেজট 
(19)

৩৪৯৪

01260005414 মাঃ ইকরা ল হক তায়জল খান

বাসা/ হাি ং: 
৩২৩/১০, াম/রা া: 
িব এ এফ ক া , 

িমেটালা, ডাকঘর: 
ঢাকা ক া নেম -
1206, উপেজলা: 
ক া নেম , জলা: 
ঢাকা, িবভাগ: ঢাকা

ক া নেম ক া নেম

লাল ি বাতা (407030588)

৩৪৯৫
01260005415 মাঃ ৎফর রহমান মাঃ িসরাজ উ ীন মা ার দাহার দাহার দাহার

বসামিরক গেজট (3534), লাল ি বাতা 
(0102050032)

৩৪৯৬
01260005416 ত মাসেলহ উি ন ত আঃ সামাদ খা িরয়া ভা তা সাভার

লাল ি বাতা (102010001), বসামিরক গেজট 
(2334)

৩৪৯৭
01260005419 ত র রহমান

ত আলহাজ মৗঃ ফজেলর 
রহমান িময়া

জড-১০,সিল াহ 
রাড, মাঃ র,ঢাকা

মাহা দ র মাহা দ র
িজবনগর গেজট (627)

৩৪৯৮

01000000001 ব ব  শখ িজ র রহমান শখ ৎফর রহমান
ব ব  ভবন, বাড়ী# 
১০, রাড# ৩২ 
( রাতন), ১১ (ন ন)

ধানমি ধানমি

লাল ি বাতা রণীয় যারা বরণীয় যারা 
(700000001), লাল ি বাতা রণীয় যারা বরণীয় 
যারা (700000129), িজবনগর গেজট (1)

৩৪৯৯
01260005421 মাঃ আঃ জ ার ত মাঃ আঃ হিকম

৩৭/১২,বাবর 
রাড,জ রী মহ া

মাহা দ র মাহা দ র
বসামিরক গেজট (808), লাল ি বাতা 

(117110487)



িবভাগ: ঢাকা জলা: ঢাকা

ঃ 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    

৩৫০০

01260005422 িসরা ল ইসলাম ি  লা  িময়া

বাসা/ হাি ং: 
রাতন ২৭৩ ন ন 

৪৮১, াম/রা া: 
মািনকদী ব, 
ডাকঘর: ঢাকা 
ক া নেম -
1206, উপেজলা: 
ক া নেম , জলা: 
ঢাকা, িবভাগ: ঢাকা

ঢাকা 
ক া নেম

ক া নেম

সনাবািহনী গেজট (2544)

৩৫০১ 01260005423 িফেরাজা বগম মাতােলব ঘরািম যা রচর হমােয়ত র সাভার বীর না গেজট (65)
৩৫০২

01260005424 আঃ লিতফ আেয়ফ আলী িময়া মলারেটক  কাউি য়া সাভার
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (1219), বসামিরক 
গেজট (2367), াহত গেজট (74), লাল ি বাতা 

(102010072)
৩৫০৩

01260005425 সরদার আঃ কাই ম সরদার আঃ গিন
 িব-৩৩/এইচ-৬,  
এ.িজ.িব কেলানী

িজ, িপ, ও মিতিঝল
লাল ি বাতা (0101070065)

৩৫০৪

01260005426 মাঃ সাহা ীন ত বরকত আলী

বাসা/ হাি ং: ১৪, 
াম/রা া: ০৫, 

ডাকঘর: িনশাত 
নগর-1711, 
উপেজলা: রাগ, 
জলা: ঢাকা, িবভাগ: 

ঢাকা

িনশাত নগর  রাগ

লাল ি বাতা (0101120116)

৩৫০৫
01260005427 আ ল কােশম খান খিলউর রহমান  ড াবর

সাভার 
ক া নেম

সাভার
সনাবািহনী গেজট (4771)



িবভাগ: ঢাকা জলা: ঢাকা

ঃ 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    

৩৫০৬

01260005428 শখ ল ইসলাম শখ র মাহা দ

৬/৪,শহীদ সিল াহ 
রাড, ক-িড, 
মাহা দ র,ঢাকা-

১২০৭।

মাহা দ র মাহা দ র

বসামিরক গেজট (689), লাল ি বাতা 
(0405011002)

৩৫০৭
01260005430 জালাল আাহেমদ চ দ িময়অ দঃ গািজর চট

 উ র 
গািজর চট

সাভার
সনাবািহনী গেজট (4793)

৩৫০৮
01260005432 মাঃ আলী হােসন মাঃ র ব

বাসা- জ-২৮, বিধত 
প বী, িমর র

প বী প বী
সনাবািহনী গেজট (905)

৩৫০৯ 01260005433 মাঃ হােসন ত মিনর হােসন উ র রােমরকা া রািহত র করানীগ লাল ি বাতা (0102040634)
৩৫১০

01260005434 মিন ল ইসলাম নােদর আলী চাপরািশ

বাসা-১৬/এ, রাড-১, 
ঢাকা িরেয়ল এে ট, 
মাঃ র, ঢাকা-

১২০৭।

মাহা দ র মাহা দ র

িবিজিব গেজট (7187)

৩৫১১

01260005435 আ ল জ ার মর ম নােয়ব আলী

বাসা-৯৯/১, ীন 
মাহা দ কেলািন, 

ঢাকা ক া নেম , 
ভাষানেটক

ঢাকা 
ক া নেম

ক া নেম

সনাবািহনী গেজট (12011)

৩৫১২
01260005436 ত মাঃ আঃ ছ ার ত ইয়া ব আলী বা ী বাড়ী িব িলয়া সাভার

লাল ি বাতা (102010059), বসামিরক গেজট 
(2332)

৩৫১৩

01260005437 ত মাঃ জয়নার আেবদীন মাঃ আেহেমদ আলী
বাসা-৫/১, লালা 
সরাই, ঢাকা 
ক া নেম , কাফ ল

ঢাকা 
ক া নেম

কাফ ল

বসামিরক গেজট (1001), লাল ি বাতা 
(0101110008)

৩৫১৪
01260005438 আ র রহমান সয়দ আলী মা া মাইল িজরাব সাভার

সনাবািহনী গেজট (4902), লাল ি বাতা 
(102010183)



িবভাগ: ঢাকা জলা: ঢাকা

ঃ 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    

৩৫১৫

01260005439
মাঃ আঃ খােলক 

( সনাবািহনী)
মাঃ িসি ক

বাসা/ হাি ং: ১৯৮, 
ডাকঘর: ঢাকা 
ক া নেম -
1206, উপেজলা: 
কাফ ল, জলা: 
ঢাকা, িবভাগ: ঢাকা

ঢাকা 
ক া নেম

ক া নেম

লাল ি বাতা (0101110053), বসামিরক গেজট 
(2705)

৩৫১৬
01260005440

Abdul Aziz 
Talukder

Dulal Talukder নািরশা নািরশা দাহার
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা ( মঘনা) (355)

৩৫১৭ 01260005441 মাঃ শর আলী ত শখ মহর আলী ইসলাম র জয়পাড়া দাহার ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (প া) (55)
৩৫১৮

01260005443 মাঃ ইউ ছ মা া মাঃ সানা িময়া মা া ব তারপাড়া
আল আিমন 
বাজার

দাহার
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা ( মঘনা) (347)

৩৫১৯
01260005444

Siddiqur 
Rahman

Abdul Hakim কািজরচর দাহার দাহার
ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা ( মঘনা) (373)

৩৫২০
01260005445 মাঃ িমিছর আলী আব র রিফক

২০৫ ওয়াপদা রাড, 
রাম রা

িখলগ ও  রাম রা
লাল ি বাতা (101130057), বসামিরক গেজট 
(842)

৩৫২১
01260005446 মাঃ মিমন উ াহ ত মাঃ হািবব উ াহ

বাসা- জ-৫৯/এ, 
বিধত প বী, িমর র

প বী প বী
লাল ি বাতা (0209020735), বসামিরক গেজট 
(3618)

৩৫২২
01260005448 মাঃ ইউ ফ আলী মর ম আলীম উি ন

১৪ নং ির আ ল 
লন, লালবাগ, ঢাকা।

পা া লালবাগ
সনাবািহনী গেজট (13349), লাল ি বাতা 

(101050095)
৩৫২৩

01260005449 আঃ কাই ম ঞা মাঃ তাতাজ উি ন ঞা বড় বরাইদ বড় বরাইদ বা া
বসামিরক গেজট (824), লাল ি বাতা 

(101130023)
৩৫২৪

01260005451 ত আিমন ত আঃ রিশদ য়া বড় বরাইদ বড় বরাইদ বা া
বসামিরক গেজট (822), লাল ি বাতা 

(101130020)
৩৫২৫

01260005452 মাঃ িনয়ামত উর রহমান কিছর উি ন হাওলাদার
-২৭, ক-

িড, রজাহান রাড
মা: র মাহা দ র

বসামিরক গেজট (153), লাল ি বাতা 
(110010384)

৩৫২৬ 01260005455 মাঃ আ র রিহম শখ ফজ ল কিরম জহর চা া ডইরীফাম সাভার বসামিরক গেজট (2821), িবিজিব গেজট (2752)



িবভাগ: ঢাকা জলা: ঢাকা

ঃ 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    

৩৫২৭ 01260005456 তয়ব আ  েমদ অহীউি ন আ  েমদ ব নপাড়া ব নপাড়া  নবাবগ লাল ি বাতা (0102020117)
৩৫২৮ 01260005459 ত মাঃ শািমম আরব আলী িময়া ১৮২ ম  বাসােবা বাসােবা স জবাগ লাল ি বাতা (0101100085)
৩৫২৯

01260005460 এম এ কাইউম আলাতন িময়া ২৫৩ পি ম রাম রা িখলগ ও  রাম রা
লাল ি বাতা (101100226), বসামিরক গেজট 
(387)

৩৫৩০

01260005462 তােহর লতান
ত শখ তিমজ উি ন 

আহেমদ

১/১, ক-
িব,লালমা য়া, মাহা

দ র,ঢাকা-১২০৭
মাহা দ র আদাবর

াধীন বাংলা বতার শ  সিনক গেজট (282), লাল 
ি বাতা রণীয় যারা বরণীয় যারা (0700001215)

৩৫৩১

01260005463
মাঃ মিতউর রহমান 

পিরিচিত নং ৭২৯
ত আ স সা ার

২৮, িব/৪, ধানমি  
১৫ নং ন ন, 
িজগাতলা, ধানমি , 
ঢাকা

িজগাতলা ধানমি

িবিসএস ধারণাগত জ তা া  কমকতা গেজট (24)

৩৫৩২ 01260000017 আঃ আওয়াল খান আ স সামাদ খান িশকারীপাড়া িশকারীপাড়া  নবাবগ বসামিরক গেজট (3460)
৩৫৩৩ 01260000018 আলীেমার রহমান খান িপয়ারা আ র রহমান খান হা াদী িশকারীপাড়া  নবাবগ বসামিরক গেজট (3305)
৩৫৩৪ 01260000021 মাইনি ন হােসন খান তাজা ল হােসন খান িশব র িশকারীপাড়া  নবাবগ বসামিরক গেজট (3454)
৩৫৩৫ 01260000024 মাঃ হা র রশীদ মািনক িময়া সানাতলা িশকারীপাড়া  নবাবগ বসামিরক গেজট (2799)
৩৫৩৬ 01260000035 আলী আহা দ শখ রফান আলী িদঘীর পাড় ছাট ব নগর  নবাবগ বসামিরক গেজট (3312)
৩৫৩৭ 01260000038 মা ন গেমজ আ নী গেমজ ব নগর ছাট ব নগর  নবাবগ বসামিরক গেজট (3277)
৩৫৩৮

01260000044 আঃ গ র ি া মাঃ রােশদ িময়া মলারেটক মীর র বাজার সাভার
বসামিরক গেজট (2299)

৩৫৩৯ 01260000052 মাঃ রমজান আলী ইঁয়া ছােবর আলী ইঁয়া ব নপাড়া ব নপাড়া  নবাবগ বসামিরক গেজট (3106)
৩৫৪০ 01260000076 মাঃ মেহর উি ন আিনছ উি ন বলম চর নবাবগ  নবাবগ বসামিরক গেজট (3282)
৩৫৪১ 01260000079 রেমশ চ  ম ল পতাকী চ  ম ল বাগবািড় আগলা  নবাবগ বসামিরক গেজট (2760)
৩৫৪২ 01260000082 শখ আফতাব উি ন শখ মা ফা আলগীচর নবাবগ  নবাবগ বসামিরক গেজট (3370)
৩৫৪৩ 01260000085 নািসর উি ন আহেমদ আিমর আহেমদ িময়া দৗলত র মাশাইল  নবাবগ বসামিরক গেজট (3188)
৩৫৪৪ 01260000090 শাহ আলম অধর মা া দিড়কা া মাশাইল  নবাবগ বসামিরক গেজট (3109)
৩৫৪৫ 01260000114 মাঃ আিন র রহমান আঃ লিতফ চরচিরয়া ড়াইন  নবাবগ বসামিরক গেজট (3131)



িবভাগ: ঢাকা জলা: ঢাকা

ঃ 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    

৩৫৪৬ 01260000121 সাই র রহমান িফেরাজ আ ল হক মাঝপাড়া আগলা  নবাবগ বসামিরক গেজট (3146)
৩৫৪৭

01260000144 মাহা দ আলী খান িসরা ল ইসলাম খান ইসলাম র
জয়পাড়া-
১৩৩০

দাহার
বসামিরক গেজট (1193)

৩৫৪৮
01260000152 ৎফর রহমান খান ফজ র রহমান খান

িড-২০, ক-ই,জািকর 
হােসন রাড

মাহা দ র মাহা দ র
বসামিরক গেজট (3161)

৩৫৪৯

01260000153 মাঃ মায়াে ম হােসন মাঃ ই াহীম

:৪৮/২ , াম/রা া: 
বিছলা , ওয়াড নং-
৩৩(পাট), 
ডাকঘর: মাহা দ র-
1207, হাজারীবাগ, 
ঢাকা উ র িস  
কেপােরশন, ঢাকা

মাহা দ র মাহা দ র

বসামিরক গেজট (112)

৩৫৫০ 01260000158 মাঃ ওয়ািহ ামান ছালামত উ াহ িব-১ /এফ-১২ মাহা দ র শর-ই-বাংলা নগর বসামিরক গেজট (2299)
৩৫৫১ 01260000167 মাঃ হাসা ল হক পা া জ ল হক বাসা/ হাি ং:িজ/৩, মাহা দ র মাহা দ র বসামিরক গেজট (2830)
৩৫৫২ 01260000220 মাঃ জালাল উি ন হাজী আ ল বপারী িনকড়া জয়পাড়া দাহার বসামিরক গেজট (1503)
৩৫৫৩

01260000228 মাঃ আ ল হােসন হাসান আলী াপারী
বাসা-১০৩৫, রাড-১৭-
িব

মাহা দ র আদাবর
বসামিরক গেজট (1645)

৩৫৫৪ 01260000272 বারহান উি ন চৗ রী আ ল লিতফ চৗ রী রপাড় নবাবগ  নবাবগ বসামিরক গেজট (3333)
৩৫৫৫

01260000275  স  চৗ রী তপন ডাঃ কালী স  চৗ রী গায়াল বাড়ী িমর র বাজার সাভার
বসামিরক গেজট (2774)

৩৫৫৬ 01260000278 মাহা দ চ ন িময়া সখ আইন উি ন কািশম র নবাবগ  নবাবগ বসামিরক গেজট (2888)
৩৫৫৭

01260000333 মাঃ ল ইসলাম মাঃ নেসর আলী বারপাইখা নওগ ও বাজার ধামরাই
বসামিরক গেজট (1684)

৩৫৫৮
01260000339 িসলেভ ার গেমজ ফ ক গেমজ ধের া

সাভার-
1340

সাভার
বসামিরক গেজট (2554)



িবভাগ: ঢাকা জলা: ঢাকা

ঃ 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    

৩৫৫৯
01260000371 আ ল ফরাজ মা া ত আতর িময়া

বাসা/ হাি ং:৫৫/িস,আ
দাস এিভিনউ

মাহা দ র মাহা দ র
বসামিরক গেজট (2493)

৩৫৬০ 01260000386 িমঃ জানাস গেমজ এে া গেমজ সানাবা জয় র  নবাবগ বসামিরক গেজট (3193)
৩৫৬১ 01260000388 িনর ন মার সরকার অ ন চ  সরকার পি ম ড়াইন ড়াইন  নবাবগ বসামিরক গেজট (2777)
৩৫৬২ 01260000393 আ ল মিজদ মক ল সদার ছাট নব াম বা য়াখালী  নবাবগ বসামিরক গেজট (3194)
৩৫৬৩ 01260000408 মাঃ শাহজাহান ইঁয়া আঃ জিলল ইঁয়া দীঘ াম পি ম করপাড়া  নবাবগ বসামিরক গেজট (3337)
৩৫৬৪ 01260000409 মাঃ রইচ উি ন (বা ) মাঃ জিমর উি ন কামারেখালা ড়াইন  নবাবগ বসামিরক গেজট (2866)
৩৫৬৫

01260000423 মর ম ফজ র রহমান মর ম আঃ ওয়াহাব িমঞা 
বাসা/ হাি ং:৩৩, াট
-২,হাউিজং 
কায়াটার,জ রী মহ া

মাহা দ র মাহা দ র
বসামিরক গেজট (3261)

৩৫৬৬ 01260000430 মাঃসাম ল হক আঃ আলী গা র ড়াইন  নবাবগ বসামিরক গেজট (3291)
৩৫৬৭ 01260000433 আন  চ  বাউল বীের  নারায়ন বাউল হির ল নবাবগ  নবাবগ বসামিরক গেজট (3241)
৩৫৬৮ 01260000437 মাঃ িজ াহ খান মাঃ রােশদ খান য াইল নবাবগ  নবাবগ বসামিরক গেজট (3212)
৩৫৬৯ 01260000441 মাঃ িসরা ল হক ইয়া মাঃ ইছরাইল ইয়া জালালচর জালালচর  নবাবগ বসামিরক গেজট (3327)
৩৫৭০ 01260000442 িফয়া খা ন মাঃ ফেয়জউ ীন য াইল নবাবগ  নবাবগ বসামিরক গেজট (2753)
৩৫৭১ 01260000447 মাঃ নািসর উি ন মাড়ল ত আ ল আিজজ মাড়ল ম লা ম লা দাহার বসামিরক গেজট (1564)
৩৫৭২

01260000450 খ কার গালাম মারেশদ খ কার নািজর আহে দ
ম-৭০/১, পি ম ম ল 
বা া

লশান বা া
বসামিরক গেজট (3159)

৩৫৭৩

01260000453 ফিরদ উি ন আহেমদ আলাউি ন আহেমদ
এম-২১, রজাহান 
রাড, মাহা দ র, 

ঢাকা
মাহা দ র মাহা দ র

বসামিরক গেজট (3168)

৩৫৭৪ 01260000478 আ ল কালাম আজাদ ম আলী উ র িশ িলয়া ম লা দাহার বসামিরক গেজট (3443)
৩৫৭৫ 01260000527 ত দওয়ান মাঃ তফর রহমান ত িসতা ি ন দওয়ান দাহার দাহার দাহার বসামিরক গেজট (1542)
৩৫৭৬

01260000533 মাঃ আলমগীর খান আঃ মিজদ খান ম  অর াবাদ
অর াবাদ-
বাজার

দাহার
বসামিরক গেজট (3034)

৩৫৭৭ 01260000534 মাঃ আ ল হােসন শখ বিশর উি ন আ া দি ন-বা া দাহার বসামিরক গেজট (3218)



িবভাগ: ঢাকা জলা: ঢাকা
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গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা
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০৯/০৫/২০২১    

৩৫৭৮ 01260000557 মাঃ কামাল উি ন আ ল কােশম ১১ ন লাল দ  লন া র া র বসামিরক গেজট (568)
৩৫৭৯

01260000559 আ ল হােসন আ ল রহমান
বাসা/ হাি ং: 
১৮৬, ব রােয়র 
বাজার,ছাতা মসিজদ

মাহা দ র মাহা দ র
বসামিরক গেজট (2789)

৩৫৮০
01260000591 আ  আহা দ িজ র রহমান এ.এম. র রহমান

২৭১/২, শাি র, 
িখলগ ও

িখলগ ও িখলগ ও
বসামিরক গেজট (2848)

৩৫৮১
01260000647 এম এ রশীদ মাঃ রিফজ উি ন ইয়ার র

িজরােবা-
1341

সাভার
বসামিরক গেজট (2895)

৩৫৮২ 01260000700 িফিলপ বাদল কাড়াইয়া িপটার মািনক কাড়াইয়া রাতন ইতাইল বাংলা বাজার  নবাবগ বসামিরক গেজট (3382)
৩৫৮৩ 01260000704 নািসমা খান ল ইসলাম খান রা তহা দওতলা  নবাবগ বসামিরক গেজট (3093)
৩৫৮৪ 01260000716 শহী ল হক িশকদার ল হক িশকদার দওেভাগ দি ন বা া দাহার বসামিরক গেজট (1134)
৩৫৮৫ 01260000724 আ স সালাম আ ল হােশম ২২ নাির া রাড ঢাকা সদর ওয়ারী বসামিরক গেজট (3069)
৩৫৮৬

01260000735 মাঃ আ ল কালাম আজাদ সলামত সরকার কাঠগড়া
িজরােবা-
1341

সাভার
বসামিরক গেজট (2550)

৩৫৮৭ 01260000793 এন এম মা র রহমান মন র আলী দওয়ান রৗহা য়া র ধামরাই বসামিরক গেজট (2890)
৩৫৮৮

01260000805 মই ল আহসান মহ ত আলী
িবি ং-৪, াট-
এ/৩০, এিলফ া  রাড 
িনউ মােকট ঢাকা

িনউমােকট  িনউমােকট

বসামিরক গেজট (2825)

৩৫৮৯
01260000807 মাঃ তাফা ল হােসন বে আলী পােটাওয়ারী

৩১৫, িনউ এিলফ া  
রাড ঢাকা

িঝগাতলা ধানমি
বসামিরক গেজট (3379)

৩৫৯০ 01260000821  েমাহা দ আলাউ ীন আ  -আজাদইসমাইল হােসন মা া বাসা/ হাি ং:৩৪ মাহা দ র আদাবর বসামিরক গেজট (1972)
৩৫৯১ 01260000824 মাঃ মারছািলন আ র রিফক গািলম র গািলম র  নবাবগ বসামিরক গেজট (3307)
৩৫৯২ 01260000847 মাঃ জােন আলম চৗ রী আঃ হাই চৗ রী কলাইল কলাইল  নবাবগ বসামিরক গেজট (3283)
৩৫৯৩

01260000873 হািসনা বা  িশরীন মাহা দ আব ল খােলক
৪৯/১,বাবর রাড, ক-
িব

মাহা দ র মাহা দ র
বসামিরক গেজট (1388)



িবভাগ: ঢাকা জলা: ঢাকা

ঃ 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    

৩৫৯৪

01260000913 মাঃ মাহ দ রজা মাঃ আলী রজা
বাসা-িব-৩৪,এফ-
১৪, মাঃ র,ঢাকা-১২০৭

মাহা দ র মাহা দ র
বসামিরক গেজট (2895)

৩৫৯৫
01260000923 মাঃ আফসার  উি ন আলী আহে দ কসাই িভটা

িজনিজরা-
১৩১০

করানীগ
বসামিরক গেজট (3027)

৩৫৯৬ 01260000942 আ ল মিতন তা কদার কিফল উি ন তা কদার উ র িশ িলয়া ম লা দাহার বসামিরক গেজট (1087)
৩৫৯৭

01260000972 মাঃ বা  িময়া এিতম আলী 44 হিরচরন রায় রাড ফিরদাবাদ া র
বসামিরক গেজট (2814)

৩৫৯৮ 01260000998 মাঃ মছবা  উি ন এস এম মমতাজ উি ন আহেমদ২০৮, মািলবাগ শাি নগর শাহজাহান র বসামিরক গেজট (3040)
৩৫৯৯ 01260001005 মাঃ পী  িময়া ই াহীম িময়া িসংহড়া শা া  নবাবগ বসামিরক গেজট (3191)
৩৬০০

01260001057 মাঃ রজাউল মা ফা এম এ হক
বাসা/ হাি ং:শতদল 
খ ২০৪ তালতলা 
সরকারী কেলানী

মাহা দ র শর-ই-বাংলা নগর
বসামিরক গেজট (2873)

৩৬০১

01260001058 মাঃ মিতউর রহমান আফতাব উি ন আহেমদ
বাসা/ হাি ং:এল/১১,
কাজী নজ ল ইসলাম 
রাড

মাহা দ র মাহা দ র
বসামিরক গেজট (2787)

৩৬০২
01260001078 অিবনাষ চ  শীল ত কানাই লাল শীল

৩৭৩, ম বাগ, 
মগবাজার

শাি নগর রমনা
বসামিরক গেজট (2237)

৩৬০৩
01260001111 মাঃ খারেশদ আলম ওয়ািকল উি ন বাগজান নব াম বাজার ধামরাই

বসামিরক গেজট (3152)

৩৬০৪ 01260001168 মাঃ হায়দার মা া বদর উি ন দিড়কাি করপাড়া  নবাবগ বসামিরক গেজট (3375)
৩৬০৫

01260001218 িনশীথ র ন হ নীরদ র ন হ  অর াবাদ
অর াবাদ-
বাজার

দাহার
বসামিরক গেজট (1136)

৩৬০৬

01260001233 মাঃ িমজা র রহমান মাঃ শাম র রহমান
বাসা/ হাি ং:১৭/২,কা
টা র, শেরবাংলা রাড

মাহা দ র মাহা দ র
বসামিরক গেজট (3165)



িবভাগ: ঢাকা জলা: ঢাকা

ঃ 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    

৩৬০৭
01260001242 মাঃ ইসহাক আলী ইসমাইল হােসন

বাসা/ হাি ং:১১,২য় 
তলা,

মাহা দ র আদাবর
বসামিরক গেজট (2550)

৩৬০৮

01260001276 মাঃ শাম ল হক এলাহী ব
বাসা-১৮৪, রাড-৭, 
পনগর নেসড, 

িমর র
িমর র প বী

বসামিরক গেজট (2110)

৩৬০৯

01260001338 মাঃ ফজ র রহমান বা ল আিজ র রহমান পােটায়ারী

বাসা/ হাি ং:৪৫১ ক 
িস ট-৭৫, ওয়াড নং-
০১, িখলগ ও, ঢাকা 
দি ণ িস  
কেপােরশন, ঢাকা

িখলগ ও িখলগ ও

বসামিরক গেজট (3247)

৩৬১০ 01260001374 ীেজন চ  পাল মনেমাহন পাল চর লটােখালা জয়পাড়া দাহার বসামিরক গেজট (1560)
৩৬১১ 01260001391 মাঃ িগয়াস উি ন মাঃ আদম আলী াপি করানীগ করানীগ বসামিরক গেজট (2110)
৩৬১২

01260001393 মীর শাম ল দা মর ম মীর শাম ীন আহ দ
১১৬৪, মািলবাগ 
চৗ রীপাড়া

িখলগ ও  রাম রা
বসামিরক গেজট (3232)

৩৬১৩ 01260001444 মাঃ আ ল আিজজ র মাহা দ গ ানাথ র আিমন বাজার সাভার বসামিরক গেজট (2775)
৩৬১৪

01260001445 সয়দ আহ দ মর ম মাঃ সিলম িময়া
বাসা/ হাি ং:১৩৯/১ 
ম  বাসােবা

বাসােবা স জবাগ
বসামিরক গেজট (1564)

৩৬১৫ 01260001487 মিফজ উি ন আহে দ আ ল হািমদ েটর চর মলা র সাভার বসামিরক গেজট (2805)
৩৬১৬

01260001543 মাঃ িমজা র রহমান আ র রিশদ
বাসা/ হাি ং: ট নং 
১১৭

িখলগ ও িখলগ ও
বসামিরক গেজট (3018)

৩৬১৭
01260001626 এ, িব, এম, আ ল হােসন আশরাফ উ ীন ম ল

বাসা-৪২৮, রাড-১, 
িমর র-৭

প বী প বী
বসামিরক গেজট (883)

৩৬১৮
01260001637 শখ সালউি ন শখ আ ল আিজজ বাসা/ হাি ং:২৭১/১৮, মাহা দ র মাহা দ র

বসামিরক গেজট (2951)

৩৬১৯ 01260001642 মাঃ শাখাওয়াত হােসন কা  বপারী বেনর চর বািলয়া ধামরাই বসামিরক গেজট (3412)



িবভাগ: ঢাকা জলা: ঢাকা

ঃ 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    

৩৬২০

01260001648 মাঃ কামালউি ন আ ল মােলক
বাসা-৩২৫/৩, ািরস 
রাড, ক-িড, িমর র-

১০
িমর র প বী

বসামিরক গেজট (429)

৩৬২১

01260001655 মাঃ মহিসন আলী সরকার দেলায়ার হােসন সরকার
বাসা-১০/২৬৪, 
পনগর নেসড, 

িমর র
িমর র প বী

বসামিরক গেজট (1645)

৩৬২২
01260001671 মাঃ মাশারফ হােসন ত মাঃ তাফা ল হােসন

বাসা-২৪, লন-১৩◌্  
িমর র-১০, ক-এ

িমর র িমর র
বসামিরক গেজট (1136)

৩৬২৩

01260001691 এম, এ, হািমদ খান মাঃ কািজম খান
২/ক/১১ (৩য় তলা) 
ময়মনিসংহ রাড, 
শাহবাগ

িজ, িপ, ও রমনা
বসামিরক গেজট (3029)

৩৬২৪ 01260001704 মমতাজ উি ন আেহমদ িসরাজ উি ন আহেমদ মািঝরকা া মহ ত র  নবাবগ বসামিরক গেজট (3090)
৩৬২৫

01260001709 মাঃ আ ল আিজজ মাঃ আনসার উি ন ধঘাটা দি ণ বা খ  নবাবগ
বসামিরক গেজট (3245)

৩৬২৬

01260001729 মাঃ মাহ র রহমান আব ল লিতফ

বাসা/ হাি ং:৯১৫/১, 
াম/রা া:999, 

ওয়াড নং-৪৯, 
ডাকঘর:আশেকানা-
১২৩০, দি ণখান, 
ঢাকা উ র িস  
কেপােরশন, ঢাকা

ঢাকা 
ক া নেম

ক া নেম

বসামিরক গেজট (2554)

৩৬২৭ 01260001765 মাঃ আ াছ আলী আঃ লিতফ চরচিরয়া ড়াইন  নবাবগ বসামিরক গেজট (3195)
৩৬২৮

01260001805 মাঃ নাজ ল হক ডাঃ র মাহা দ হ  
বাসা-৬, রাড-৮, 
িমর র-৬, ক-িব

িমর র িমর র
বসামিরক গেজট (3488)

৩৬২৯

01260001811 মাঃ নজ ল ইছলাম মাঃ আঃ মা ান খান
বাসা-৩৬৯/১, জ 
খান রাড, আহে দ 
নগর, িমর র

িমর র িমর র
বসামিরক গেজট (3294)



িবভাগ: ঢাকা জলা: ঢাকা

ঃ 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    

৩৬৩০ 01260001819 জািহ ল ইসলাম মাহ দ রিফ ল ইসলাম ৬/৩, নয়া প ন িজ,িপ,ও প ন বসামিরক গেজট (2795)
৩৬৩১

01260001881 আফজাল হােসন িসরাজ উি ন ঘাষকা া ব পাড়া
বা ার চর-
2833

করানীগ
বসামিরক গেজট (2237)

৩৬৩২
01260001889  ৈসয়দ শহীদ উ াহ আেনায়ার আলী নিস মঠবাড়ী

কা া-
1421

করানীগ
বসামিরক গেজট (2135)

৩৬৩৩ 01260001914 ইি স আলী খান সিলম উ াহ খান ৪৬৯, নয়ােটালা শাি নগর রমনা বসামিরক গেজট (3541)
৩৬৩৪

01260001979 মর ম মিহউি ন মা া ত সানা িময়া মা া
বাসা-১৬, রাড-২, 
য়ারীপাড়া,  পনগর

প বী িমর র
বসামিরক গেজট (3434)

৩৬৩৫ 01260001983 কাজী গালাম মইনউি ন ফা কী আলহা  কাজী িরয়াজউি ন বাসা-২৬/৮, প বী প বী প বী বসামিরক গেজট (3769)
৩৬৩৬

01260001997 নাল  রায় িগরী  রায়
১৪৪, শাি নগর বাজার 

পা  এে ট িবি ং 
নং-২, াট িস-৩

শাি নগর প ন

বসামিরক গেজট (2822)

৩৬৩৭ 01260002031 আকবর খান ত আঃ লিতফ খান ঘাষাইল রী  নবাবগ বসামিরক গেজট (3455)
৩৬৩৮

01260002034 মাহা দ অ◌ালী মর ম ইয়ািছন বা য়াখালী
হাট 
বা য়াখালী

 নবাবগ
বসামিরক গেজট (3368)

৩৬৩৯
01260002070 খা কর এ, ক,এম শাহজাহান খা কার আহমদ আলী ১৫৩/এ, বড় মগবাজার শাি নগর রমনা

বসামিরক গেজট (2135)

৩৬৪০ 01260002076 মাঃ রিফ ল ইসলাম ই াজ উি ন ইটাভাড়া ইটাভাড়া করানীগ বসামিরক গেজট (2056)
৩৬৪১

01260002118 মাঃ মন ল হক মাঃ আঃ রািশদ
বাসা-১৭৮/১, পি ম 
শওড়াপাড়া, িমর র

িমর র িমর র
বসামিরক গেজট (3541)

৩৬৪২
01260002124 এ এফ এম আশাদ আলী জানাব আলী

বাসা-১০৬২, 
ই ািহম র

ঢাকা 
ক নেম

কাফ ল
বসামিরক গেজট (3147)

৩৬৪৩
01260002136 মাঃ আঃ কােদর ত হাজী মাঃ ইয়া ব বপারী গ লনগর

িমজানগর-
1344

সাভার
বসামিরক গেজট (2493)

৩৬৪৪
01260002217 নী ফার বগম মাহা দ বরক াহ

৪৭নং িনউ ই াটন 
রাড

িজিপও রমনা
বসামিরক গেজট (3634)



িবভাগ: ঢাকা জলা: ঢাকা

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

মাণেকর িববরণ

গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 
ি  িবষয়ক ম ণালয়
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০৯/০৫/২০২১    

৩৬৪৫

01260002223 মাঃ শােহদ হাসান মাহা দ হাসান
৩/৯০৪ ই ান টাওয়ার, 
িনউ ই াটন রাড

শাি নগর রমনা
বসামিরক গেজট (2785)

৩৬৪৬ 01260002268 মাঃ িসরা ল ইসলাম মাঃ আিজম উি ন আমিছ র টােপরবাড়ী ধামরাই বসামিরক গেজট (3481)
৩৬৪৭

01260002303 এম, এ, মিতন মর ম মৗলভী আঃ হািকম
মহানগর হাউিজং 

েজ , পি ম রাম রা
িখলগ ও  রাম রা

বসামিরক গেজট (3055)

৩৬৪৮ 01260002307 েপ  নাথ িব াস বস  মার িব াস ব া টােপর বাড়ী ধামরাই বসামিরক গেজট (3013)
৩৬৪৯ 01260002345 ত িসরা ল ইসলাম সিফ উি ন মাধব র নবাবগ  নবাবগ বসামিরক গেজট (2676)
৩৬৫০ 01260002350 মর ম মিহি ন অ◌াহ দ মর ম মানতাজ উি ন কািশম র নবাবগ  নবাবগ বসামিরক গেজট (3197)
৩৬৫১ 01260002361 আলী আহা দ মর ম লাল ি ন মা া আ ারেকাঠা গািলম র  নবাবগ বসামিরক গেজট (2886)
৩৬৫২ 01260002392 মাঃ কােশম আলী ত হােতম আলী এন-৪, রজাহান রাড মাহা দ র মাহা দ র বসামিরক গেজট (3462)
৩৬৫৩

01260002394 মাহা দ আলী খান ল হােসন খান
৩২/ই ব নয়ােটালা, 
মগবাজার

শাি নগর রমনা
বসামিরক গেজট (2786)

৩৬৫৪ 01260002402 ত শাহ মাঃ ৎফর রহমান ত তাই ি ন খ কার গািলম র গািলম র  নবাবগ বসামিরক গেজট (2779)
৩৬৫৫ 01260002414 মাঃ ল ইসলাম মর ম মমতাজ উি ন মিরচপি ড়াইন  নবাবগ বসামিরক গেজট (3323)
৩৬৫৬ 01260002424 মাঃ শাহা র অ◌ালম মর ম মাঃ জয়নাল অ◌ােবদীন মািলকা া মাশাইল  নবাবগ বসামিরক গেজট (3472)
৩৬৫৭ 01260002430 মাঃ মিহউি ন মর ম হযরত অ◌ালী দৗলত র মাশাইল  নবাবগ বসামিরক গেজট (3189)
৩৬৫৮

01260002462 মাঃ মিজ ল হক মাঃ হািব র রহমান
বাসা-২৩৮, আদশ 
রাড , ব সনপাড়া 

পবতা, িমর র-১০
িমর র কাফ ল

বসামিরক গেজট (1095)

৩৬৫৯ 01260002476 মাঃ মিতয়ার রহমান িসকদার প  িসকদার িসং বরশ ধামরাই বসামিরক গেজট (2755)
৩৬৬০ 01260002480 মাঃ িসফা া মাঃ আনসার উি ন আমিছ র টােপরবািড় ধামরাই বসামিরক গেজট (3482)
৩৬৬১ 01260002491 মাঃ িরয়াজ উি ন মা া ( িলশমর ম মাঃ ইয়াদ মা া দিড়কাি দাউদ র  নবাবগ বসামিরক গেজট (3298)
৩৬৬২

01260002495 মাঃ আখতার হােসন মাঃ আ স সালাম নরিসংহ র নব াম বাজার ধামরাই
বসামিরক গেজট (3480)



িবভাগ: ঢাকা জলা: ঢাকা

ঃ নং
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০৯/০৫/২০২১    

৩৬৬৩ 01260002498 রান চ  খ চতন চ  খ গাড়াইল টােপরবািড় ধামরাই বসামিরক গেজট (2780)
৩৬৬৪ 01260002507 মাঃ আসাদ উ াহ সরকার মাঃ মিফজ উি ন সরকার গালাকা া বরশ ধামরাই বসামিরক গেজট (2800)
৩৬৬৫ 01260002509 মাঃ ই াজ উি ন র  বপারী বা লী কালাম র ধামরাই বসামিরক গেজট (3260)
৩৬৬৬ 01260002561 মাঃ আ র রিশধ ত মাঃ আজগর আলী টটাইল বািলয়া ধামরাই বসামিরক গেজট (1737)
৩৬৬৭ 01260002563 মাঃ হযরত আলী মাঃ কািজম উি ন িবলবাউ য়া বরশ ধামরাই বসামিরক গেজট (3020)
৩৬৬৮

01260002570 মর ম মা: রজাউল কােদর মর ম মা: আ ল কােদর 
১১৫৮, মািলবাগ 
চৗ রীপাড়া

িখলগ ও  রাম রা
বসামিরক গেজট (3274)

৩৬৬৯ 01260002585 মাঃ শাহজাহান হািফজ উি ন িল া শলান ধামরাই বসামিরক গেজট (3712)
৩৬৭০ 01260002613 মাঃ আলী হােসন ফেয়জ উি ন কা াহা টােপরবাড়ী ধামরাই বসামিরক গেজট (2823)
৩৬৭১ 01260002616 মাঃ আব স সামাদ মাঃ ইয়ািছন আলী বড়নালাই গাং য়া ধামরাই বসামিরক গেজট (3447)
৩৬৭২ 01260002623 গৗরা  ভৗিমক ান নাথ ভৗিমক ব শ ঠা টােপরবাড়ী ধামরাই বসামিরক গেজট (2830)
৩৬৭৩ 01260002626 মাঃ আ ল মিজদ মাসেলম বপারী ইসলাম র ধামরাই ধামরাই বসামিরক গেজট (3058)
৩৬৭৪ 01260002637 দীেজ  লাল সরকার কািতক সরকার ব া টােপরবাড়ী ধামরাই বসামিরক গেজট (1792)
৩৬৭৫ 01260002646 আনসার উি ন আহেমদ মর ম ইমান উ ীন তা কদার ৭৬ ব বাসােবা বাসােবা স জবাগ বসামিরক গেজট (3002)
৩৬৭৬

01260002656 মাঃ হা র রশীদ মাঃ আব ল লিতফ মা ার

বাসা/ হাি ং:০১, 
াম/রা া:২৯, স র 

নং-৭, ওয়াড নং-০১ , 
ডাকঘর:উ রা-১২৩০, 
উ রা, ঢাকা উ র িস  
কেপােরশন, ঢাকা

উ রা উ রা পি ম

বসামিরক গেজট (3234)

৩৬৭৭ 01260002663 ত মাঃ আমজাদ হাসাইন ত তবারক আলী পাঠানকা া ব নপাড়া  নবাবগ বসামিরক গেজট (3445)
৩৬৭৮ 01260002666 িসরাজ িময়া মর ম ম ল িম ী পাঠানকা া ব নপাড়া  নবাবগ বসামিরক গেজট (3251)
৩৬৭৯ 01260002673 মাঃ আলতাফ হােসন মাড়ল আহসান উ াহ মাড়ল ব ড়াইন ড়াইন  নবাবগ বসামিরক গেজট (3059)
৩৬৮০ 01260002676 আ র রা াক আ ল খােলক বাসা/ হাি ং:৫৩৪/এ িখলগ ও িখলগ ও বসামিরক গেজট (3164)



িবভাগ: ঢাকা জলা: ঢাকা
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০৯/০৫/২০২১    

৩৬৮১

01260002685 আ ল হাসান মা দ মাওলানা কিবর উি ন রাহমািন
৩৭ নং হাজী আ া 
সরকাির লন, বংশাল, 
ঢাকা-১০০০

বংশাল বংশাল
বসামিরক গেজট (3818)

৩৬৮২ 01260002704 ডাঃ মাঃ আ ল কােদর গাপাল বপারী জায়ার আমতা আমতা ধামরাই বসামিরক গেজট (3439)
৩৬৮৩ 01260002705 অ◌া ল বাশার খান মর ম মাহা দ অ◌ালী খান পা ী হরী দাউদ র  নবাবগ বসামিরক গেজট (3374)
৩৬৮৪ 01260002710 মাহা দ আলী ইয়া ইি স আলী ইয়া শাইন র বড়বাড়ী ক দ র দাহার বসামিরক গেজট (1388)
৩৬৮৫

01260002722 মাঃ আ ল মিজদ ী আলফাজ আলী
বাসা-২০৪, ব 
ভাষানেটক

ঢাকা 
ক া নেম

কাফ ল
বসামিরক গেজট (3681)

৩৬৮৬ 01260002755 মাঃ তারা িময়া ইয়াদ আলী বপাির কা াপাড়া জলসীন ধামরাই বসামিরক গেজট (3444)
৩৬৮৭

01260002756 মর ম ৎফর রহমান লাখী ল র ত আ ল ছা ার কা  ল র
বাসা-৫৪৩/িব, বড়বাগ, 
িমর র

িমর র িমর র
বসামিরক গেজট (3449)

৩৬৮৮

01260002807 আ ল বাসার ইয়া  জলেফ আলী ইয়া
বাসা-এ/৪, ১/িব, ক-
এস ডি উ রাড-২, 
লশান-১

িমর র িমর র
বসামিরক গেজট (3450)

৩৬৮৯

01260002808 মাঃ জালাল উ ীন খ ন মাঃ সদাগর খ ন
রাডঃ ০১, ৭২১/১-এ 
ক-িস, িখলগ ও,ঢাকা-

১২১৯
িখলগ ও িখলগ ও

বসামিরক গেজট (399)

৩৬৯০ 01260002831 মাঃ নািজম উি ন ইমান আলী খ কার ১২৮ বাগানবাড়ী বাসােবা স জবাগ বসামিরক গেজট (3134)
৩৬৯১ 01260002866 মাঃ ফজ ল হক  িময়া কাঠালতলী আ  বাজার করানীগ বসামিরক গেজট (1859)
৩৬৯২ 01260002937 ব  চ  বাৈড় যিত  চ  বাৈড় মকাইল পি মপাড়া শা া করানীগ বসামিরক গেজট (3328)
৩৬৯৩ 01260002941 মাঃ মিতউর রহমান মর ম মাঃ মিফজ উি ন আমতা আমতা ধামরাই বসামিরক গেজট (3067)
৩৬৯৪ 01260002950 মসবাহ উি ন আহেমদ সা ত মা ম উি ন আহেমদ ৫৪/৪ দি ণ গদাপাড়া বাসােবা গদা থানা বসামিরক গেজট (3065)
৩৬৯৫ 01260003026 মই ল ইসলাম নী (িমজা) রিফ ল ইসলাম ৬/৩, নয়াপ ন িজিপও প ন বসামিরক গেজট (3464)
৩৬৯৬

01260003053 মাজাহা ল হক ঞঁা ত মক ল হক ঞঁা
৪৯/১ আর ক িমশন 
রাড

ওয়ারী ওয়ারী
বসামিরক গেজট (3389)

৩৬৯৭ 01260003066 সয়দ মাহা দ আলী সয়দ আহেমদ আলী কািতক র মহা দাহার বসামিরক গেজট (1157)
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ি  িবষয়ক ম ণালয়

বীর ি েযা ােদর সমি ত তািলকা

ি তীয় পব তািলকা 
কােশর তািরখ

০৯/০৫/২০২১    

৩৬৯৮ 01260003130 নাজীর উি ন খান মর ম িব াল উি ন খান পা ী হরী দাউদ র  নবাবগ বসামিরক গেজট (2874)
৩৬৯৯ 01260003145 শখ ছাহরাব শখ শােমজি ন জা র দাউদ র  নবাবগ বসামিরক গেজট (3252)
৩৭০০

01260003154 ত মাহা দ শা জাহান ত খাদাদাদ হােসন 
২২/১ লাল মাহন 
পা ার লন

ফিরদাবাদ  াম র
বসামিরক গেজট (3408)

৩৭০১
01260003176 গালাম তজা পাইকার মাহা দ মাজাম পাইকার

রভী, ১১/ই, িব-১২, 
কনকড লক িস

িখলে ত িখলে ত
বসামিরক গেজট (3033)

৩৭০২ 01260003240 মাঃ জিহর উি ন ত এলাহী বপারী কা াপটল নহা  বাজার ধামরাই বসামিরক গেজট (3415)
৩৭০৩ 01260003250 আহা দ আলী িনজাম  উি ন বাউ য়া বরশ ধামরাই বসামিরক গেজট (3021)
৩৭০৪

01260003288 মাঃ আসা ামান ত মাঃ িসরাজ উি ন ঞা

বাসা/ হাি ং:৭/১ গভঃ 
িপঃ ঃ াপ কাঃ, 
াম/রা া:999        

, ওয়াড নং-২৪, 
ডাকঘর:ঢাকা 
পিলেটকিনক াল ইন:-
১২০৮, তজগ ও িশ  
এলাকা, ঢাকা উ র স

ঢাকা 
পিলেটকিনক

তজগ ও

বসামিরক গেজট (2782)

৩৭০৫
01260003294 মাঃ ওমর আলী িব াস   একলাছ উি ন িব াস

বাসা-১৮, িম িভটা, 
িমর র-৭,

িমর র প বী
বসামিরক গেজট (2683)

৩৭০৬

01260003308 রাদ হােসন  আমজাদ হােসন িশকদার

বাসা-১৫৪, 
আহে দনগর, 
কিমশনার রাড,  
িমর র-১

িমর র িমর র

বসামিরক গেজট (3227)

৩৭০৭ 01260003345 মাঃ আ র রহমান মাঃ আ ল আিজজ ি বািলথা সাহােবলী র ধামরাই বসামিরক গেজট (2850)
৩৭০৮ 01260003346 িনয়ামতউ াহ সাফাত উ াহ ত িলয়া ধামরাই ধামরাই বসামিরক গেজট (2798)
৩৭০৯ 01260003360 মাঃ মীর কােশম মর ম মাঃ িমনহাজ উি ন কলােকাপা নবাবগ  নবাবগ বসামিরক গেজট (3087)



িবভাগ: ঢাকা জলা: ঢাকা

ঃ 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    

৩৭১০ 01260003364 মর ম আজাহার আলী মর ম ম সরকার ব নগর ছাট ব নগর  নবাবগ বসামিরক গেজট (3276)
৩৭১১ 01260003370 আ ল মা ান মর ম আ ল খােলক কা য়াহা আগলা  নবাবগ বসামিরক গেজট (3424)
৩৭১২ 01260003372 মাঃ িসি ক তা কদার মর ম লতান তা কদার চরচিরয়া ড়াইন  নবাবগ বসামিরক গেজট (3339)
৩৭১৩

01260003379 মাঃ মিফ র রহমান আ ল মা ান
বাড়ী নং-৮৫, সড়ক 
নং- ২৭, ক- এ, বনানী

বনানী বনানী
বসামিরক গেজট (3381)

৩৭১৪

01260003395 মিহউি ন আহমদ জায়গীরদার নছার আহমদ জায়গীরদার

বাসা/ হাি ং:২, 
াম/রা া:999        

, ওয়াড নং-০১(পাট), 
ডাকঘর:উ রা-
1230, উ রা, ঢাকা 
উ র িস  কেপােরশন, 
ঢাকা

উ রা উ রা পি ম

বসামিরক গেজট (3850)

৩৭১৫ 01260003431 মাঃ আ ল হােসন মাঃ আমজাদ হােসন অ ন নালাই গাং য়া ধামরাই বসামিরক গেজট (1815)
৩৭১৬ 01260003434 মাঃ সিফউ াহ মাঃ বাদশা িময়া উ র যা াবাড়ী গ ািরয়া যা াবািড় বসামিরক গেজট (2876)
৩৭১৭

01260003436 জ  নসার ওসমান শওকত ওসমান

বাসা/ হাি ং:৭৩ 
িরেজ  টাওয়ার, াট-
িজ, এিলফ া  রাড 
ঢাকা

িনউমােকট  িনউমােকট

বসামিরক গেজট (3844)

৩৭১৮
01260003457 মাঃ িজ র রিহম হাজী মাঃ ফজ র রিহম

৩৩ রাতন ধানমি  
আ/এ, ঢাকা

িঝগাতলা ধানমি
বসামিরক গেজট (3442)

৩৭১৯ 01260003461 েপ  নাথ চৗ রী রাধীকালাল চৗ রী চি র বরশ ধামরাই বসামিরক গেজট (3847)
৩৭২০ 01260003462 মাঃ চান িময়া মাঃ পাষান আলী মাদার র আমতা ধামরাই বসামিরক গেজট (1738)
৩৭২১

01260003467 মাঃ আ ল লিতফ মাঃ নািজর উি ন আ  েমদ
৩/এ, রাড-৯/এ, 
ধানমি  আ/এ, ঢাকা

িঝগাতলা ধানমি
বসামিরক গেজট (3463)



িবভাগ: ঢাকা জলা: ঢাকা

ঃ 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    

৩৭২২
01260003468 মাঃ ইসমাইল হােসন ইঁয়া মাঃ মিফ াহ য়া

বাসা/ হাি ং:৫৮/১, 
হাজারীবাগ, ঢাকা

িঝগাতলা হাজারীবাগ
বসামিরক গেজট (3092)

৩৭২৩
01260003470 মাঃ মাহ বর রহমান ত জ দর রহমান ম ল

২৩/৩, াবাদ, 
ধানমি , ঢাকা

িঝগাতলা ধানমি
বসামিরক গেজট (568)

৩৭২৪ 01260003500 মর  এ, ক, জািহ ল হক ঞ ত আ ল মা ান ঞ আওনা আওনা  নবাবগ বসামিরক গেজট (3388)
৩৭২৫

01260003528 মাঃ ল আিমন ত এম এ হািমদ
৯৮, মেন র রাড, 
িঝগাতলা, ঢাকা

িঝগাতলা ধানমি
বসামিরক গেজট (3111)

৩৭২৬
01260003556 রিশ ল আেনায়ার চৗ রী ছােলহ আঃ চৗ রী

বাসা-১৯৬, রাড-১১, 
১২/িব, প বী

প বী প বী
বসামিরক গেজট (3104)

৩৭২৭ 01260003580 মাঃ তাফা ল হােসন মর ম আরমান আলী খান আনািলয়ােখালা ম লবািড় ধামরাই বসামিরক গেজট (2813)
৩৭২৮

01260003585 মাঃ কির ল মা ফা মিফজ উ া মা ার

বাসা/ হাি ং:৩০৬, , 
াম/রা া:999        

, ওয়াড নং-১৮, 
ডাকঘর:িনউমােকট-
1205, িনউ মােকট, 
ঢাকা দি ণ িস  
কেপােরশন, ঢাকা

িনউমােকট  িনউমােকট

বসামিরক গেজট (3228)

৩৭২৯
01260003586 যতী  নাথ দাস ত হিরৈচত  দাস গায়রা ল ( মারহা )

যাদব র-
১৩৪৫

ধামরাই
বসামিরক গেজট (3655)

৩৭৩০

01260003589 মাঃ মিনর হােসন এসাক িময়া

বাসা/ হাি ং:৯৫/১/এ, 
াম/রা া:999 , 

ওয়াড নং-১৫, 
ডাকঘর:িজগাতলা-
1209, ধানমি , 
ঢাকা দি ণ িস  
কেপােরশন, ঢাকা

িজগাতলা ধানমি

বসামিরক গেজট (3440)



িবভাগ: ঢাকা জলা: ঢাকা

ঃ 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    

৩৭৩১

01260003595 ি েযা া মাঃ ইসহাক ইয়া ফােতব আলী ইয়া
৮/এ, িনলে ত, 
বা রা, িনউমােকট, 
ধানমি -১২০৯, ঢাকা।

িনউমােকট ধানমি
বসামিরক গেজট (2781)

৩৭৩২
01260003597 ল আলম সরকার আ ল গ র

৭৬৭, সাত মসিজদ 
রাড, ধানমি , ঢাকা

িজগাতলা ধানমি
বসামিরক গেজট (3348)

৩৭৩৩

01260003618 মাঃ জাই ল আনাম খান মাঃ বদ ল আনাম খ
৮৬/১-িস, পি ম 
ধানমি , শংকর, ঢাকা

মাহা দ র হাজারীবাগ
বসামিরক গেজট (3158)

৩৭৩৪

01260003640 মাঃ মাহা বর রহমান মাখেল র রহমান িমঞা

বাসা/ হাি ং:২৯ াট 
৫০৫/২, 
াম/রা া:999        

, ওয়াড নং-১৫, 
ডাকঘর:িজগাতলা-
1209, ধানমি , 
ঢাকা দি ণ িস  
কেপােরশন, ঢাকা

িঝগাতলা ধানমি

বসামিরক গেজট (3043)

৩৭৩৫ 01260003648 মাঃ শাহজাহান হাকীম মাঃ ইয়ািছন ৬১/১ ধল র ফিরদাবাদ যা াবািড় বসামিরক গেজট (1087)
৩৭৩৬

01260003652 মাজহা ল মা ান এম, এ, হািমদ
৬৪/৫ রাম  িমশণ 
রাড

ওয়ারী ওয়ারী
বসামিরক গেজট (2759)

৩৭৩৭
01260003654 মাঃ শহীদ উ া  মাঃ জালাল উি ন

৮৯/১২ আর ক িমশন 
রাড

ওয়ারী ওয়ারী
বসামিরক গেজট (2819)

৩৭৩৮

01260003686 মাঃ ফজ র রহমান ত মাঃ আঃ ছ 

বাসা/ হাি ং:৪০/এ, 
ওয়াড নং-১৪(পাট), 
ডাকঘর:িজগাতলা-
1209, ধানমি , 
ঢাকা দি ণ িস  
কেপােরশন ঢাকা

িজগাতলা ধানমি

বসামিরক গেজট (3487)



িবভাগ: ঢাকা জলা: ঢাকা

ঃ 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    

৩৭৩৯

01260003691 কািজ িজয়াউল ইসলাম কািজ ইউ ফ আলী

বাসা/ হাি ং:১৩, 
াম/রা া:999        

, ওয়াড নং-২০(পাট), 
ডাকঘর: লশান-
1212, লশান, 
ঢাকা উ র িস  
কেপােরশন, ঢাকা

লশান  লশান

বসামিরক গেজট (3172)

৩৭৪০
01260003706 মাই ল হক ইঁয়া জ ল হক ইঁয়া

16, সনাতনগড়, 
িজগাতলা

িজগাতলা হাজারীবাগ
বসামিরক গেজট (3246)

৩৭৪১
01260003708 সয়দ বদের আলম সয়দ আ ল জিলল

বাসা-৫০৭, রাড-১৪, 
িমর র

িমর র প বী
বসামিরক গেজট (1560)

৩৭৪২
01260003715 পন দাশ িনেরাদ বরন দাশ 

১/৬-িব, টালী অিফস 
রাড, িজগাতলা ঢাকা

িঝগাতলা হাজারীবাগ
বসামিরক গেজট (3457)

৩৭৪৩ 01260003720 ীন মাহ দ কামাল ল দা ১৮৯, মািলবাগ শাি নগর রমনা বসামিরক গেজট (3636)
৩৭৪৪

01260003765 মাঃ সিফ র রহমান আ ল বােরক
বাসা-১৫, রাড-৫, ক-
এ, িমর র-১

িমর র প বী
বসামিরক গেজট (2783)

৩৭৪৫ 01260003777 মাঃ হায়দার আলী মিনর হােসন হাউলী করানীগ করানীগ বসামিরক গেজট (3210)
৩৭৪৬ 01260003817 এ, ,এম আঃ হা ান এম.এ.রিফক বা রা হাসনাবাদ  নবাবগ বসামিরক গেজট (3039)
৩৭৪৭ 01260003844 মাঃ আ ল আউয়াল মৗঃ আ ল বাশার আনািলয়ােখালা ম লবািড় ধামরাই বসামিরক গেজট (3035)



িবভাগ: ঢাকা জলা: ঢাকা

ঃ 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    

৩৭৪৮

01260003876 সাম ল হক ত ওসমান আলী

বাসা/ হাি ং:িস িব 
১৩১, াম/রা া:999 
       , ওয়াড নং-২৪, 
ডাকঘর:িব. ও. এফ-
1703, গাজী র 
সদর, গাজী র িস  
কেপােরশন, গাজী র

1215 তজগ ও

বসামিরক গেজট (3815)

৩৭৪৯
01260003923 আ ল বােরক হাওলাদার ম আলী হাওলাদার

বাসা-১০৫, রাড-৬, 
ক-িব, িমর র-১২

প বী প বী
বসামিরক গেজট (978)

৩৭৫০ 01260003928 ল ইসলাম খান আ ল মা াফ খান রা তহা খােন র  নবাবগ বসামিরক গেজট (3037)
৩৭৫১ 01260003930 মাঃ নািস ল ইসলাম আ র রহমান পি ম ড়াইন ড়াইন  নবাবগ বসামিরক গেজট (3145)
৩৭৫২ 01260004076 মাঃ ল হক ইয়া আঃ রহমান ইয়া মা য়াইল মা য়াইল যা াবািড় বসামিরক গেজট (3216)
৩৭৫৩ 01260004100 জােহর মা া মর ম শমর উি ন মা া মা য়াইল মা য়াইল যা াবািড় বসামিরক গেজট (3468)
৩৭৫৪

01260004124 আলীঅ হােসন সরদার ত চান আলী সরদার
বাসা-৩০৩/িব, 
কাজীপাড়া, মাতবেরর 

র পাড়, কাফ ল

ঢাকা 
ক া নেম

কাফ ল

বসামিরক গেজট (1792)

৩৭৫৫

01260004142 মর ম িগয়াস ম মদার ত মাওলানা আ ল মা ান
বাসা-৫৩, রাড-২, 
ক-এফ, সাংবািদক 

আঃ/এ, িমর র
প বী প বী

বসামিরক গেজট (3231)

৩৭৫৬
01260004169 মর ম সয়দ আ ল হােসন খাজা ত শাহ আ র রউফ

বাসা-০৪, রাড-২১, 
ক-এ, িমর র-১০

িমর র প বী
বসামিরক গেজট (3221)

৩৭৫৭
01260004194 ড, হাসান মাহ দ  জিলল ব

বাসা-৮৭/এ, বড়বাগ, 
িমর র

িমর র িমর র
বসামিরক গেজট (3322)

৩৭৫৮ 01260004197 তীথবাসী বমন ত রািধকা মাহন বমন মা াইল িজনিজরা করানীগ বসামিরক গেজট (3010)



িবভাগ: ঢাকা জলা: ঢাকা

ঃ 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    

৩৭৫৯ 01260004203 আলহা  আসা ামান খ ন মর ম আলহা  জীবন খ ন মা য়াইল মা য়াইল যা াবািড় বসামিরক গেজট (3217)
৩৭৬০ 01260004232 ত এম, এম ইিলয়াস ত এম, এ রা াক নািরশা পি ম চর নািরশা দাহার বসামিরক গেজট (1347)
৩৭৬১

01260004242 ত মাঃ র রহমান ত মাঃ ফায় র রহমান
বাসা-১৭, রাড-১, ক-
িজ, িমর র-২,

িমর র িমর র
বসামিরক গেজট (3036)

৩৭৬২
01260004250 মেনার ন ঘাষাল যািমনী কা  ঘাষাল

২১/১-ই লতান 
রাড

গ ািরয়া া র
বসামিরক গেজট (3363)

৩৭৬৩

01260004303 মাঃ আ র মা ান ত মনর উি ন
১৪৯৭ আল মিদনা 
জােম মসিজদ রাড, 

ব রাইন
ফিরদাবাদ কদমতলী

বসামিরক গেজট (1157)

৩৭৬৪
01260004351 আঃ রহমান খান . . . . . আলী খান

বাসা-৫৯৩, উ র 
কালশী,িমর র-১২

প বী প বী
বসামিরক গেজট (1815)

৩৭৬৫ 01260004397 মাঃ তাতা িময়া রহম আলী ি েমাহনী দােসরকাি িখলগ ও বসামিরক গেজট (378)
৩৭৬৬

01260004414 মাঃ আ ল বাশার লিকয়ত উ া

বাসা/ হাি ং:শাম ি ন
 মা ার বাড়ী, 
াম/রা া:999        

, হািজর হাট, 
ডাকঘর:লের  কহাট-
3700, কমলনগর, 
ল ী র

1212 তজগ ও

বসামিরক গেজট (429)

৩৭৬৭
01260004419 ইমাম আ  জািহদ ডাঃ ফজ র রহমান

বাসা/ হাি ং:৯৬ ম  
বাসােবা

বাসােবা স জবাগ
বসামিরক গেজট (3846)

৩৭৬৮
01260004434 এম, এ, ক ফজেল বারী মাঃ সিফউ াহ

বাসা/ হাি ং:৪৯৮,িখল
গ ও ক-িস

িখলগ ও িখলগ ও
বসামিরক গেজট (240)

৩৭৬৯
01260004446 আ ল হােসন হ দ আলী

বাসা/ হাি ং:১নং 
রলেগইট বি

1215 তজগ ও
বসামিরক গেজট (1859)



িবভাগ: ঢাকা জলা: ঢাকা

ঃ 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    

৩৭৭০

01260004450 এ, জড, এম, রাহাগীর  ি ন আহেমদ
বাসা/ হাি ং:১২, 
এ. জড. এম রাহাগীর 

য়ং
1215 তজগ ও

বসামিরক গেজট (3173)

৩৭৭১ 01260004458 কাজী সিফ ল ইসলাম মর ম হাসান আলী মারবািড় া করপাড়া  নবাবগ বসামিরক গেজট (3284)
৩৭৭২

01260004494 হািফ ল ইসলাম ঝ নজ ল ইসলাম
বাসা-৩৯, রাড-৮, 
ক-িস, িমর র-১৩

িমর র কাফ ল
বসামিরক গেজট (1526)

৩৭৭৩

01260004500 র মাহা দ ম মদার মাঃ আব ল মিজদ
বাসা-২৭৪, দি ণ 
কাফ ল, ঢাকা 
ক া নেম

ঢাকা 
ক া নেম -
১২০৬

কাফ ল
বসামিরক গেজট (1193)

৩৭৭৪

01260004514 মেহর মারেশদ আ ল খােলক
বাসা/ হাি ং:১৮৯/এ, 
িখলগ ও, িতলপাপাড়া

িখলগ ও িখলগ ও
বসামিরক গেজট (3073)

৩৭৭৫

01260004529 মাঃ হা ন-অর-রশীদ হা ী আব স সা ার

বাসা/ হাি ং:২৭/িব-৪, 
াম/রা া:999        

, ওয়াড নং-২৬, 
ডাকঘর: পা া-
1211, লালবাগ, 
ঢাকা দি ণ িস  
কেপােরশন, ঢাকা

পা া লালবাগ

বসামিরক গেজট (3226)

৩৭৭৬

01260004542 মাঃ এনােয় ল কিরম খান আ ল হািলম খান
২০ নং শােয় া খান 
রাড, পা া, লালবাগ, 

ঢাকা।
পা া চকবাজার

বসামিরক গেজট (3410)



িবভাগ: ঢাকা জলা: ঢাকা

ঃ 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    

৩৭৭৭

01260004543 সাই ল ইসলাম (ওয়ািহদ) মর ম অ◌া◌ঃ মা দ মি ক

বাসা/ হাি ং:িস-৪ 
ি েস  হামস 
১৫০/১, 
াম/রা া:999        

, ওয়াড নং-১২, 
ডাকঘর:িমর র-
1216, িমর র, 
ঢাকা উ র িস  
কেপােরশন, ঢাকা

িনউমােকট লালবাগ

বসামিরক গেজট (3160)

৩৭৭৮
01260004546 সয়দ আেমল হােফজ মাখেল র রহমান

১০৩, নবাবগ  রাড, 
লালবাগ, ঢাকা।

পা া লালবাগ
বসামিরক গেজট (3003)

৩৭৭৯

01260004547 ওিল িময়া কা  িময়া
৬৭, পি ম 
ইসলামবাগ, লালবাগ 
রাড, ঢাকা।

পা া লালবাগ
বসামিরক গেজট (3409)

৩৭৮০

01260004550 ত অ◌াহেম র রহমান ( খাকা)মিফ র রহমান
৩৫/১, লালবাগ রাড, 
িনউমােকট, লালবাগ, 
ঢাকা।

িনউমােকট লালবাগ
বসামিরক গেজট (3163)

৩৭৮১

01260004558 আওলাদ হােসন আ ল সাবহান
৯৩/১, লালবাগ রাড, 
পা া, লালবাগ, ঢাকা।

পা া লালবাগ
বসামিরক গেজট (3222)

৩৭৮২
01260004574 লাল চ  সরকার ত হের  চ  সরকার া

যাদব র-
১৩৪৫

ধামরাই
বসামিরক গেজট (3224)

৩৭৮৩

01260004578 মাঃ ফজ ল কিরম হােতম আলী মা া
১৭৮ নং ন ন প ন 
লাইন, িনউমােকট, 
আিজম র, ঢাকা।

িনউমােকট লালবাগ
বসামিরক গেজট (112)

৩৭৮৪ 01260004593 মাঃ আ স সা ার মীলভী রত আলী ব ডগাইর সা িলয়া ডমরা বসামিরক গেজট (2796)
৩৭৮৫ 01260004598 আলহা  হািব র রহমান মা া শাম ি ন মা য়াইল, কানাপাড়া মা য়াইল যা াবািড় বসামিরক গেজট (707)



িবভাগ: ঢাকা জলা: ঢাকা

ঃ 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    

৩৭৮৬ 01260004672 মাঃ মাসেলহ উি ন িছ  বপারী উ র ম রেখালা ক দ র দাহার বসামিরক গেজট (1404)
৩৭৮৭

01260004713 ত সােলহা িসি কী ামী খিল র রহমান িসি কী
২৬/১২,তাজমহল 
রাড, মাহা দ র,ঢাকা

মাহা দ র মাহা দ র
বসামিরক গেজট (3451)

৩৭৮৮ 01260004721 মাঃ র খ ত গাপাল খ খিড়য়া ক দ র দাহার বসামিরক গেজট (1526)
৩৭৮৯

01260004742 মা ান হাওলাদার ত মােলক হাওলাদার
বাসা-৬/এ, লন-২/১০, 
িমর র

িমর র িমর র
বসামিরক গেজট (1503)

৩৭৯০

01260004754 মাঃ আ াফ আলী মাঃ হােরছ আলী

, াম/রা া:999      
  , ওয়াড নং-৪৫, 
ডাকঘর:উ র খান-
1123, উ র খান, 
ঢাকা উ র িস  
কেপােরশন, ঢাকা

উ রা উ রা পি ম

বসামিরক গেজট (3321)

৩৭৯১ 01260004779 তাতা িময়া ত অ◌া াছ অ◌ালী মািনকিদয়া বাসােবা স জবাগ বসামিরক গেজট (3295)
৩৭৯২

01260004784 মাঃ আ ল কােসম িচশতী বিশর উ া
১৪৩২ দি ন 
আন নগর

লশান বা া
বসামিরক গেজট (3392)

৩৭৯৩ 01260004797 আ ল মা ান মৗলভী আমজাদ হােসন ক দ র ক দ র দাহার বসামিরক গেজট (2790)
৩৭৯৪

01260004798 মাঃ আঃ আেশক ত আিলম উি ন

বাসা/ হাি ং: ১৮০, 
াম/রা া: কাওলার, 

মসিজদ রাড, 
ডাকঘর: িখলে ত-
1229, উপেজলা: 
দি ণখান, জলা: 
ঢাকা, িবভাগ: ঢাকা

িখলেখত দি ণ খান

বসামিরক গেজট (3347)

৩৭৯৫

01260004800 এস, এম,  ল ইসলাম  মাজাহার হােসন শখ
২৫/৩/১ িজগাতলা, 

ানারী ক, 
হাজারীবাগ, ঢাকা

িজগাতলা হাজারীবাগ
বসামিরক গেজট (3171)



িবভাগ: ঢাকা জলা: ঢাকা

ঃ 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    

৩৭৯৬

01260004801 মাঃ শাম ল হক খিল র রহমান
৪৩০ নং খালপাড় 
কবর ান রাড, 
কামরা ীরচর, ঢাকা

আশরাফাবাদ কামরা ীরচর
বসামিরক গেজট (1095)

৩৭৯৭

01260004810 মিহউি ন আহমদ আ র রিশদ

বাসা/ হাি ং: ৪, 
াম/রা া: ১৯, 

ডাকঘর: উ রা-
1230, উপেজলা: 
উ রা, জলা: ঢাকা, 
িবভাগ: ঢাকা

উ রা উ রা পি ম

বসামিরক গেজট (3565)

৩৭৯৮

01260004832 মাঃ সাহা ি ন সরদার ত কিফল উি ন সরকার
১৩৩ দি ন বন , 
ক-ই, গাড়ান, 

িখলগ ও, ঢাকা
িখলগ ও িখলগ ও

বসামিরক গেজট (399)

৩৭৯৯

01260004856 মাঃ আলী াহ ত শহর আলী
১০/১, মিহউি ন লন, 
চকবাজার, ঢাকা।

পা া লালবাগ
বসামিরক গেজট (3435)

৩৮০০ 01260004872 রিফউি ন আহে দ এডেভােকট ত ি  আব ল হািমদ তারপাড়া তারপাড়া দাহার বসামিরক গেজট (355)
৩৮০১

01260004896 মাঃ একরাম উি ন র উি ন

বাসা/ হাি ং: ২৪৯ , 
২য় তলা, াম/রা া: 
১০/এ - ন ন, ১৯ - 

রাতন, ডাকঘর: 
িজগাতল-1209, 
উপেজলা: ধানমি , 
জলা: ঢাকা, িবভাগ: 

ঢাকা

িজগাতলা হাজারীবাগ

বসামিরক গেজট (3438)



িবভাগ: ঢাকা জলা: ঢাকা

ঃ 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    

৩৮০২

01260004900 মাঃ শাহ জাহান আ ল ওয়ােহদ

বাসা/ হাি ং: 
১৫৫/১৫৬, াম/রা া: 
মটাল ােকজ াফ 
কায়াটার, ডাকঘর: 

ঢাকা পিলেটকিনক াল 
ইিনি উট-1208, 
উপেজলা: তজগ ও 
িশ  এলাকা, জলা: ঢা

ঢাকা 
পিলেটকিনক া
ল 
ইিনি উট 
ঢাকা 
পিলেটকিনক া
ল ইিনি উট

তজগ ও

বসামিরক গেজট (707)

৩৮০৩

01260004909 মাঃ ফেতহ উ াহ ইঁয়া আ ল গনী ইঁয়া

বাসা/ হাি ং:৬৭-িড , 
াম/রা া:999        

, ওয়াড নং-১৬, 
ডাকঘর:িনউমােকট-
1205, ধানমি , 
ঢাকা দি ণ িস  
কেপােরশন, ঢাকা

িনউমােকট ধানমি

বসামিরক গেজট (883)

৩৮০৪ 01260004916 মাঃ আেনায়ার হােসন আমজাদ আলী বড় রাজপাড়া নবাবগ  নবাবগ বসামিরক গেজট (3471)
৩৮০৫ 01260004920 জনাব মাঃ ওমর আলী মাঃ মাকেছদ আলী নােগরকা া জামালচর দাহার বসামিরক গেজট (3391)
৩৮০৬

01260004947 কাজী আহসান উ াহ কাজী শাহাজ উি ন

, াম/রা া:999      
  , ওয়াড নং-৪৮ 
(পাট), ডাকঘর:ব য়া-
1229, িখলে ত, 
ঢাকা উ র িস  
কেপােরশন, ঢাকা

ডাকঘর:ব য়া িখলে ত

বসামিরক গেজট (3182)



িবভাগ: ঢাকা জলা: ঢাকা

ঃ 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    

৩৮০৭
01260004953 ফজ ল কিরম আলমগীর আব ল গ র

২৮৯/১, উ র 
শাহজাহান র

শাি নগর 
১২১৭

শাহজাহান র
বসামিরক গেজট (187)

৩৮০৮ 01260004959 ওয়ািজর হাসান চৗ রী লতা ল ইসলাম চৗ রী ৪০/এ দি ন নীপাড়া তজগ ও তজগ ও বসামিরক গেজট (3102)
৩৮০৯

01260004962 সয়দ আেনায়ার আলী সয়দ আমীর আলী
১৫০, আেবদ ঢালী 
রাড, লক সাকাস, 

কলাবাগান, ঢাকা।
িনউমােকট কলাবাগান

বসামিরক গেজট (3214)

৩৮১০

01260004996 মাঃ ইকবাল খান িজ এম খান
বাসা/ হাি ং:৩৯, 
রাড-২,ধানমি  আঃ 

এলাকা,  ঢাকা
িনউমােকট ধানমি

বসামিরক গেজট (3126)

৩৮১১
01260005003 মাঃ মিন ল ইসলাম রিফ ল ইসলাম

বাড়ী-08, রাড নং-
03, স র-10

উ রা উ রা পি ম
বসামিরক গেজট (3211)

৩৮১২

01260005010 জািহদ উি ন হাসাইন আহমদ হাসাইন

বাসা/ হাি ং: ৭৩/এ 
নীচ তলা, ডাকঘর: 
তজগ ও-1215, 

উপেজলা: তজগ ও, 
জলা: ঢাকা, িবভাগ: 

ঢাকা

তজগ ও তজগ ও

বসামিরক গেজট (2756)

৩৮১৩

01260005013 এ ক এম নজ ল ইসলাম এ ক ফজ ল হক খ কার
বাসা/ হাি ং: খ-
৯১/৪, িখলে ত, ঢাকা

িখলে ত িখলে ত
বসামিরক গেজট (3232)

৩৮১৪

01260005016 িনজাম উ ীন আল হাসাইনী মাহা দ তােহ ল ইসলাম

বাসা/ হাি ং: ৬   
(৯/২), ডাকঘর: িনউ 
মােকট-1205, 
উপেজলা: ধানমি , 
জলা: ঢাকা, িবভাগ: 

ঢাকা।

িনউমােকট ধানমি

বসামিরক গেজট (2791)



িবভাগ: ঢাকা জলা: ঢাকা

ঃ 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    

৩৮১৫

01260005028 সরদার মাজাে ল হক সরদার মা ার হােসন
৩/িব/১, চরকঘাটা, 
িজগাতলা, ধানমি , 
ঢাকা।

িজগাতলা ধানমি
বসামিরক গেজট (1542)

৩৮১৬ 01260005046 মাঃ কন উি ন মর ম শখ আব ল লিতফ চর শাই জামালচর দাহার বসামিরক গেজট (3108)
৩৮১৭

01260005088 ফরেদৗস কামাল উি ন মাহ দ আসাদ উি ন মাহ দ

বাসা/ হাি ং: ৮/আই, 
াট-৫০০ ,রা া: ৮১, 

কনকড  কেটজ, 
লশান-২, ঢাকা-১২১২

লশান  লশান

বসামিরক গেজট (3297)

৩৮১৮

01260005091 মাঃ রহমত উ াহ আলী আহমদ

বাসা/ হাি ং: ৪/১ 
িস/১ দি ন ব ন 
বাড়ী, ডাকঘর: ঢাকা 
পিলেটকিনক াল ইন:-
১২০৮, উপেজলা: 
তজগ ও িশ  এলাকা, 
জলা: ঢাকা, িবভাগ: 

ঢাকা

Tejgaon তজগ ও

বসামিরক গেজট (3644)

৩৮১৯
01260005184 আব র রহমান মাঃ মিতয়ার রহমান

হাজী ল মাহা েদর 
বাড়ী, ডাকপাড়া

করাণীগ করানীগ
বসামিরক গেজট (3154)

৩৮২০ 01260005205 মাঃ আব ল আিজজ আছমত আলী বপারী বাগমারা নবাবগ  নবাবগ বসামিরক গেজট (3308)
৩৮২১ 01260005210 নািসর উি ন আহেমদ তিফজ উি ন আহেমদ মািঝরকা া ম ত র  নবাবগ বসামিরক গেজট (3151)
৩৮২২ 01260005217 জ ািত ত সরকার অবনী কা  সরকার বা া বা া  নবাবগ বসামিরক গেজট (2884)
৩৮২৩ 01260005220 িগলবাট গেমজ য়াত পল গেমজ বড় ব নগর ছাটব নগর  নবাবগ বসামিরক গেজট (3317)



িবভাগ: ঢাকা জলা: ঢাকা

ঃ 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    

৩৮২৪

01260005221 জািহদ হােসন িসরাজ উি ন আহেমদ

বাসা/ হাি ং: ৮, 
াম/রা া: হায়দার 

ব  লন, ডাকঘর: 
পা া-1211, 

উপেজলা: লালবাগ, 
জলা: ঢাকা, িবভাগ: 

ঢাকা

পা া চকবাজার

বসামিরক গেজট (2806)

৩৮২৫ 01260005223 কাজী সাম ল হক মর ম কাজী অ◌া◌ঃ রহমান দিড়কাি করপাড়া  নবাবগ বসামিরক গেজট (3475)
৩৮২৬ 01260005225 আ র রা াক য়া হা ন অর রিশদ ইঁয়া আওনা আওনা  নবাবগ বসামিরক গেজট (2651)
৩৮২৭

01260005230 মাঃ মিজ র রহমান মাঃ আ াস আলী

বাসা/ হাি ং: ক-২০১ 
, াম/রা া: িড়ল, 
ডাকঘর: িখলে ত-
1229, উপেজলা: 
বা া, জলা: ঢাকা, 
িবভাগ: ঢাকা

িখলে ত িখলে ত

বসামিরক গেজট (3180)

৩৮২৮

01260005240 ত ডাঃ ফজ ল কিরম ঞা ত আঃ রহমান ঞা
২৩ শহীদ তাজউি ন 

রনী দতজগ ও িশ  
এলাকা

তজগ ও তজগ ও
বসামিরক গেজট (2651)

৩৮২৯ 01260005250 িলয়াকত আলী খান ত র জামাল খান আকছাইল কলািতয়া করানীগ বসামিরক গেজট (1972)



িবভাগ: ঢাকা জলা: ঢাকা

ঃ 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    

৩৮৩০

01260005282 মর ম আ  রায়হান মাহ দ ত মাওলানা কিবর উি ন রাহমািন

বাসা/ হাি ং: ৩৭, 
াম/রা া: হাজী 

আ াহ সরকার লন, 
ডাকঘর: ঢাকা সদর-
১১০০, উপেজলা: 
কাতয়ালী, জলা: 

ঢাকা, িবভাগ: ঢাকা

কাতয়ালী বংশাল

বসামিরক গেজট (3635)

৩৮৩১ 01260005308 মাঃ আ র রা াক ইঁয়া মিত ইঁয়া িসংহড়া পািতলঝাপ  নবাবগ বসামিরক গেজট (2889)
৩৮৩২

01260005317 আঃ রহমান ত তরফ আলী

বাসা/ হাি ং: িব-
২৪৮, াম/রা া: 
বড়বাগ, ডাকঘর: উ র 
খান মাজার-1230, 
উপেজলা: উ র খান, 
জলা: ঢাকা, িবভাগ: 

ঢাকা

 উ র খান উ রা পি ম

বসামিরক গেজট (978)

৩৮৩৩ 01260005323 মাঃ মাফা ল হােসন মাঃ আঃ বােরক িময়া দিড়কাি করপাড়া  নবাবগ বসামিরক গেজট (3369)
৩৮৩৪ 01260005327 বা  িময়া আলম িময়া মৗলভীডাি হাসনাবাদ  নবাবগ বসামিরক গেজট (2887)
৩৮৩৫

01260005343 এম,এ, ৎ ল মিতন এ.এইচ মাহ ল আমীন
বাড়ী-২৪, রাড-
১৬, স র-০৩, উ রা

উ রা উ রা পি ম
বসামিরক গেজট (6708)

৩৮৩৬

01260005347 মাঃ শিফ উি ন খ ন এ, এম, খ ন
২৮৫, এিলফ া  রাড, 
িনউমােকট, ঢাকা

িনউমােকট  িনউমােকট
বসামিরক গেজট (3614)

৩৮৩৭ 01260005393 আঃ রা াক মা া লিতফ মা া সানাতলা িশকারীপাড়া  নবাবগ বসামিরক গেজট (3306)



িবভাগ: ঢাকা জলা: ঢাকা

ঃ 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    

৩৮৩৮

01260005400  শাহ আ ল কােদর এবারত আলী শা  

বাসা/ হাি ং: ৫০/এ 
২য় তলা, াম/রা া: 
শের বাংলা রাড , 

ডাকঘর: িজগাতলা-
1209, থানা: 
হাজারীবাগ, জলা: 
ঢাকা, িবভাগ: ঢাকা।

িজগাতলা হাজারীবাগ

বসামিরক গেজট (3854)

৩৮৩৯

01260005450 মাঃ ইউ ফ িময়া ত আ র রিহম

বাসা/ হাি ং: ১৩১/২, 
াম/রা া: বংশাল 
রাড, ডাকঘর: িজিপও-

১০০০, উপেজলা: 
কাতয়ালী, জলা: 

ঢাকা, িবভাগ: ঢাকা

উপেজলা: 
কাতয়ালী

বংশাল

বসামিরক গেজট (2815)

৩৮৪০

01260005454 মিজ র রহমান আ ল হািমদ খান

বাসা/ হাি ং: ীন 
িভলা, াট-
আই/ওয়ান, ২৪ ীন 
কনার, ীন রাড,  
কলাবাগান, ঢাকা

 িনউমা েকট কলাবাগান

বসামিরক গেজট (2056)

৩৮৪১ 01260005457 রজার গেমজ মাইেকল গেমজ বড়ব নগর ছাটব নগর  নবাবগ বসামিরক গেজট (3492)
৩৮৪২ 01260005461 ত মাঃ ফজল হািলম উি ন ফিকর বা া মহা দাহার বসামিরক গেজট (1163)
৩৮৪৩

01260002548 িনতাই চ  ভৗিমক যােগশ চ  ভৗিমক ধানতারা
যাদব র-
১৩৪৫

ধামরাই
বসামিরক গেজট (2844)

৩৮৪৪ 01260000101 খ কার শাহ আলম শাম ি ন আহেমদ কা য়াহা আগলা নবাবগ বসামিরক গেজট (2854)
৩৮৪৫ 01260000122 শীল মার সরকার শচ  সরকার কর র আগলা নবাবগ বসামিরক গেজট (2865)
৩৮৪৬ 01260000973 মাঃ আ ল জ ার মা: কেবাল াপারী চতাবাতর নািরশা দাহার বসামিরক গেজট (3401)



িবভাগ: ঢাকা জলা: ঢাকা

ঃ 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    

৩৮৪৭ 01260002503 মাঃ শাম ল হক ফেয় ি ন পাইছাইল বরশ ধামরাই বসামিরক গেজট (2837)
৩৮৪৮ 01260001964 শিফক আলম মেহদী মাঃ লতান উি ন ইঁয়া শাহবাগ িবিসএস 

শাসন 
একােডমী

রমনা বসামিরক গেজট (3529), িবিসএস গেজট (4)

৩৮৪৯ 01260000092 বীর ি েযা া মাঃ 
সাহাবউি ন

চ ন িময়া মািলকা া মাশাইল  নবাবগ বসামিরক গেজট (3117)

৩৮৫০ 01260004314 আসা ামান খান  আ াফ আলী খান ১৩৬/১, মিন রী 
পাড়া

তজগ ও তজগ ও লাল ি বাতা (102050135), বসামিরক গেজট 
(409)

৩৮৫১ 01260000160 শির ল ইসলাম এম. এ. গ র িময়া ৮,তাজমহল রাড মাহা দ র মাহা দ র বসামিরক গেজট (2855)
৩৮৫২ 01260000159 ফিকর লজার রহমান আঃ হািমদ ফিকর বাসা/ হাি ং:৪২ মাহা দ র মাহা দ র বসামিরক গেজট (2856)
৩৮৫৩ 01260002233 কাি ক চ  সরকার হারান চ  সরকার ভিরয়া বা া নবাবগ বসামিরক গেজট (2764)
৩৮৫৪ 01260004350 কামাল আহেমদ ম মদার আলহা  মাওলানা র 

মা ফা ম মদার
ট ন র-৮, রাড 

ন র-০৪, সকশন-
০৭, িমর র-১২১৬

িমর র প বী বসামিরক গেজট (2357)

৩৮৫৫ 01260004886 মাহা দ িজ র রহমান করামত আলী বাসা/ হাি ং: ৮/এ-
৯ ৩য় তলা, 
াম/রা া: ধানমি  

আ/এ রাড নং-১৩ 
ন ন, ডাকঘর: 
িজগাতলা-1209, 
উপেজলা: ধানমি , 
জলা: ঢাকা, িবভাগ: 

ঢাকা

িজগাতলা ধানমি িবিসএস গেজট (573)

৩৮৫৬ 01260000070 মাঃ আ ল কােশম শরীফ মাঃ ইয়ািছন শরীফ আলগীচর নবাবগ নবাবগ বসামিরক গেজট (2772)
৩৮৫৭ 01260000102 গাজী বলােয়ত হােসন গাজী মা াজ উ ীন চরচিরয়া ড়াইন নবাবগ বসামিরক গেজট (2750)



িবভাগ: ঢাকা জলা: ঢাকা

ঃ 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    

৩৮৫৮ 01260000995 মাঃ মাসেলহ উি ন 
ফা ক

আব র রউফ ফা ক চি র আ  বাজার-
১৩১২

করানীগ বসামিরক গেজট (2893)

৩৮৫৯ 01260000943 কাজী গালাম মিহউি ন 
ফা ক

কাজী আফতাব উি ন 
আহমদ

১০৬, হাপ িনবাস, 
াট-এস, 

াম/রা ...

শাি নগর রমনা বসামিরক গেজট (3549)

৩৮৬০ 01260005453 মাঃ মিন ল আলম ফিছ ল আলম ২৬/িব তাপখানা 
রাড, ১/ই ই ান 

হাউিজং ,...

িজ িপও শাহবাগ বসামিরক গেজট (3240)

৩৮৬১ 01260002517 রাইন ফিকর মর ম গালজার ফিকর পািতলঝাপ শা া নবাবগ বসামিরক গেজট (3359)
৩৮৬২ 01260002314 বা ল মার রায় বস  মার রায় আমতা আমতা ধামরাই বসামিরক গেজট (3397)
৩৮৬৩ 01260002348 মাঃ আ ল ওহাব ত আফাজ উি ন সােরং গাপাল র নবাবগ নবাবগ বসামিরক গেজট (3362)
৩৮৬৪ 01260000093 মাঃ আ ল হক ফািজল বপারী নয়াকা া মাশাইল নবাবগ বসামিরক গেজট (3203)
৩৮৬৫ 01260003619 মাঃ রিশদ আলম বলােয়ত হােসন বাসা/ হাি ং: ৪৭, 

ধানমি , ঢাকা
িনউমােকট ধানমি বসামিরক গেজট (2838)

৩৮৬৬ 01260003551 Josef Gomez Javir Gomez হাসনাবাদ হাসনাবাদ নবাবগ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা ( মঘনা) (438)
৩৮৬৭ 01260002211 মাঃ ওয়ািহদ রাদ শখ পবন মািঝ পি ম ড়াইন ড়াইন নবাবগ বসামিরক গেজট (3115)
৩৮৬৮ 01260003668 আ া-িহল-হাদী ফী মাঃ ইসাহাক িময়া ৪১/১৫ রাড-০২, 

মাহা দ র ঢাকা
মাহা দ র মাহা দ র বসামিরক গেজট (360), লাল ি বাতা 

(408010014)
৩৮৬৯ 01260003564 মাঃ ল দা আশরাফ আলী বাসা-৮৯, রাড-১, 

১২/িব, িমর র
প বী প বী িব ামগ  হাসপাতােল িনেয়ািজত/দািয় পালনকারী 

ি েযা া গেজট (2)
৩৮৭০ 01260000031 আ ল বােতন িময়া মাঃ কা  িময়া পাঠানকা া ব নপাড়া নবাবগ বসামিরক গেজট (2827)
৩৮৭১ 01260001083 মাঃ বিদর উি ন খাই মাত র বাগজান নব াম 

বাজার
ধামরাই বসামিরক গেজট (3288)

৩৮৭২ 01260004610 নীল কাি  বাস শাি  র ন বাস ৩৯, িম  রাড শাি নগর রমনা বসামিরক গেজট (1380)



িবভাগ: ঢাকা জলা: ঢাকা

ঃ 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    

৩৮৭৩ 01260002244 মাঃ মন র আলী আনছার আলী ছাট ব নগর ছাট ব নগর নবাবগ বসামিরক গেজট (2864)

৩৮৭৪ 01260002502 মাঃ মােনায়ার হােসন িসরাজ উি ন আহ দ হা য়াপাড়া টােপরবািড় ধামরাই বসামিরক গেজট (3080)
৩৮৭৫ 01260002482 নেরশ চ  সরকার  চ  সরকার গাড়াইল টােপরবািড় ধামরাই বসামিরক গেজট (2769)
৩৮৭৬ 01260005495 মাঃ ইসমাইল সখ মামতাজ ১নং সড়ক, ব 

রাইন
ফিরদাবাদ-
১২০৪

রমনা ভারতীয় তািলকা (90)

৩৮৭৭ 01260002036 মাঃ আ ল জিলল কিবর বপারী দি ন দিরয়ার র সাভার সাভার বসামিরক গেজট (2899)
৩৮৭৮ 01260000058 সালাহ উি ন আহেমদ জালালউি ন আহেমদ ব নপাড়া ব নপাড়া নবাবগ বসামিরক গেজট (3403)
৩৮৭৯ 01260002771 মাঃ এখলাস উ ীন মর ম শখ জয়ন উ ীন কািশম র নবাবগ নবাবগ বসামিরক গেজট (3096)
৩৮৮০ 01260000402 মাঃ ইউ ছ হলাল উি ন া নখালী হাট 

বা য়াখালী
নবাবগ বসামিরক গেজট (3300)

৩৮৮১ 01260002525 ম লময় দাশ য়াত রসময় দাশ মাঝপাড়া আগলা নবাবগ বসামিরক গেজট (3123)
৩৮৮২ 01260003526 মাঃ সয়দ আলী শখ আ ল সা ার শখ বাসা-৩১৫, রাড-

১১, পনগর 
নেসড, প বী

িমর র প বী বসামিরক গেজট (5063)

৩৮৮৩ 01260001526 মাই ি ন শখ মাঃ ইসাদ আলী শখ মািনকনগর কলািতয়া-
1313

করানীগ বসামিরক গেজট (1925)

৩৮৮৪ 01260000782 ডাঃ যতী  নাথ দাস  হিরনাথ দাস গায়রা ল বরশ ধামরাই বসামিরক গেজট (2767)
৩৮৮৫ 01260004892 ফজ ল হক মক ল ত সাম ি ন আহেমদ বাসা/ হাি ং: 

২৯৫/এ/ ১ (এফ#১, 
িব#৪), ...

িজগাতলা হাজারীবাগ বসামিরক গেজট (3421)

৩৮৮৬ 01260000708 মাঃ আরমান িশকদার ছিবল িসকদার রাতন বা রা হাসনাবাদ নবাবগ বসামিরক গেজট (2878)
৩৮৮৭ 01260004420 মাঃ আ  বাকার সরকার জইন উি ন সরকার বাসা/ হাি ং:৩০/এ/

২, 
াম/রা া:999...

1230 উ রা পি ম বসামিরক গেজট (2883)

৩৮৮৮ 01260002352 মর ম গালাম র ল মর ম শখ িবশাই কািশম র নবাবগ নবাবগ বসামিরক গেজট (3299)



িবভাগ: ঢাকা জলা: ঢাকা

ঃ 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    

৩৮৮৯  01260003371 আ েতাষ চ বত য়াত সচী  নাথ চ বত মাঝপাড়া আগলা নবাবগ বসামিরক গেজট (3198)

৩৮৯০ 01260000020 তাজাে ল হােসন চৗ রী তাফা ল হােসন চৗ রী পাি হরী দাউদ র নবাবগ বসামিরক গেজট (2818)
৩৮৯১ 01260000022 িমরা ল হােসন চৗ রী তাফা ল হােসন চৗ রী পাি হরী দাউদ র নবাবগ বসামিরক গেজট (2817)
৩৮৯২ 01260005492 মাঃ রায়হান উি ন িসরাজ উি ন মা ার চি র আ করানীগ বসামিরক গেজট (1819), ভারতীয় তািলকা (৫২৬) , 

লাল ি বাতা (0102040047)
৩৮৯৩ 01260002497 েপ  মাহন রায় হের  মাহন রায় ব া টােপরবািড় ধামরাই বসামিরক গেজট (3004)
৩৮৯৪ 01260005498 মাঃ হা ন-অর-রশীদ 

দওয়ান শা  
র মাহা দ ব য়া দি ণ খান িখলে ত বসামিরক গেজট (3355), লাল ি বাতা 

(0101120130)
৩৮৯৫ 01260005490 মাঃ হা ন অর রিশদ জয়নাল আেবদীন ি েনায়া া কলািতয়া করানীগ বসামিরক গেজট (1936) , লাল ি বাতা 

(0102040287)
৩৮৯৬ 01260002323 এ, ক সয়দ আহে দ এ, ক ওয়াজ উি ন 

আহে দ
টটাইল বািলয়া ধামরাই বসামিরক গেজট (2877)

৩৮৯৭ 01260002764 এম, এ, জিলল রাদ র আলী বাসা-১৯, রাড-৩, 
রাজাবাড়ী,

িনশাতনগর রাগ বসামিরক গেজট (3255) , লাল ি বাতা 
(0204120155)

৩৮৯৮ 01260003218 মাঃ সিলম  (গ র) মিকম র বাির া 
বাজার

ধামরাই বসামিরক গেজট (3292)

৩৮৯৯ 01260004441 মাঃ সাই ল ইসলাম খান মাঃ বারহান উি ন খান বাসা/ হাি ং:৩৩২, 
বািরধারা

লশান লশান বসামিরক গেজট (2757)

৩৯০০ 01260001585 মাঃ আ  হাসান শরীফ আহেমদ বাসা-৪৬, রাড-১, 
১২/িস, িমর র

প বী প বী বসামিরক গেজট (3393)

৩৯০১ 01260004069 মাঃ শাম ি ন খান আ ল আলী খান ১৫০/৩, আরামবাগ শাি নগর মিতিঝল বসামিরক গেজট (3008)
৩৯০২ 01260001040 মাঃ আ ল মাতােলব মাঃ জােবদ আলী ভাঢ া উ র পাড়া ভাঢ া-

1310
করানীগ বসামিরক গেজট (2751)

৩৯০৩ 01260002688 গালাম মাহা দ বাদল গালাম র ানী িময়া বাসা-২৬৯, ল 
রাড, ই ািহম র

ঢাকা 
ক া নেম

কাফ ল বসামিরক গেজট (6800)



িবভাগ: ঢাকা জলা: ঢাকা

ঃ 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    

৩৯০৪ 01260003746 মাঃ ফরাজউি ন সরকার কিলম উি ন সরকার বাসা-
১২/১,ধামালেকাট, 
রাড-৯,

ঢাকা 
ক া নেম

কাফ ল বসামিরক গেজট (3574)

৩৯০৫ 01260005501 মাঃ হািনফ উি ন হােছন আলী খিলফা ৬নং িবঃ রাজারবাগ 
িলশ লাইন

শাি  নগর-
১২১৭

প ন ভারতীয় তািলকা (42059)

৩৯০৬ 01260002532 মাঃ খারেশদ আলম 
সরকার

আ ল মিজদ সরকার বাসা নং-১২/এ , 
রাড-১৫, ক-িজ, 

ব ...

লশান ভাটারা বসামিরক গেজট(6637)


