
গণ জাত ী বাংলােদশ 
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ি  িবষয়ক 
ম ণালয়

িবভাগ: লনা জলা: িঝনাইদহ

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

১৪৯২ 01440000850 ত আঃ মিতন ত সানািময়া শনা শরখালী কাটচ দ র বসামিরক গেজট (481), লাল ি বাতা 
(409040089)

১৪৯৩ 01440001191 মাঃ মিতয়ার রহমান ত হােসম আলী তালসার তালসার কাটচ দ র বসামিরক গেজট (457), লাল ি বাতা 
(409040087)

১৪৯৪ 01440001203 মাঃ আঃ ওহাব ত এনােয়ত আলী লবাড়ী ব হর কাটচ দ র বসামিরক গেজট (513), লাল ি বাতা (৪০৯০৪০১২২)

১৪৯৫ 01440001287 মাঃ িসরা ল ইসলাম জালাল উ ীন মা া Boruriya Katlaga
ri Bajar

শল পা বসামিরক গেজট (1302), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (48675), লাল ি বাতা 
(0409030052)

১৪৯৬ 01440001445 এস এম সবদার রহমান ত হােমদ আলী জালাল র জালাল র কাটচ দ র বসামিরক গেজট (511), লাল ি বাতা 
(409040108)

১৪৯৭ 01440001512 মাঃ খিল র রহমান িখলাফত হােসন chor 
sherpur

Choriar 
 Bill 
Bazar

শল পা বসামিরক গেজট (2115), লাল ি বাতা 
(0409030244)

১৪৯৮ 01440001514 মাঃ হা ন অর রিশদ আিমর উি ন িব াস Shitali Shitali 
Bazar

শল পা বসামিরক গেজট (1740), লাল ি বাতা 
(0409030458)

১৪৯৯ 01440001940 িজত মার সাহা ত জেমাহন সাহা mirzapur chariar
bil

শল পা বসামিরক গেজট (1316), লাল ি বাতা 
(0409030021), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
(48721)

১৫০০ 01440002105 শহীদ চতন আলী জায়াদার ত হােতম আলী জায়াদার JALSHUKA SHAID
NAGAR

শল পা শহীদ বসামিরক গেজট (1883)

১৫০১ 01440002480 খ ন হািব র রহমান খ ন আব ল জিলল KAMANNA KAMA
NNA

শল পা বসামিরক গেজট (1294), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (48748), লাল ি বাতা 
(0409030151)

ি তীয় পব তািলকা 
কােশর তািরখ

০৯/০৫/২০২১    

ি তীয় পব তািলকা 
কােশর তািরখ

০৯/০৫/২০২১    
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ি তীয় পব তািলকা 
কােশর তািরখ

০৯/০৫/২০২১    

ি তীয় পব তািলকা 
কােশর তািরখ

০৯/০৫/২০২১    

১৫০২ 01440002483 মাঃ ইজাল উি ন ছামছি ন ম ল িশতলী ভালকী 
বাজার

হিরনা ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (48792), লাল 
ি বাতা (409060036), বসামিরক গেজট (274)

১৫০৩ 01440002487 মাঃ মইন উি ন মাঃ শাম ি ন খান shitali SHITAL
I BAJAR

শল পা সনাবািহনী গেজট (2037)

১৫০৪ 01440002488 মাঃ আ ল মাতােলব 
িব াস

ইশারত হােসন িব াস chadpur fulhori শল পা বসামিরক গেজট (1787), ি েযা ােদর ভারতীয় 
তািলকা (48687)

১৫০৫ 01440002489 মাঃ মায়াে ম হােসন 
িমঞা

বদর উি ন িমঞা MONOHOR
PUR 

shailku
pa

শল পা বসামিরক গেজট (1735), লাল ি বাতা 
(0409030655)

১৫০৬ 01440002490 আিম ল আজম খ কার মাকাররম হােসন MODHUDA
H

KACHE
RKOL

শল পা বসামিরক গেজট (1419), লাল ি বাতা 
(0409030148)

১৫০৭ 01440002493 মাঃ ছা ার আলী শখ সমত শখ DAMUKDIA BISHN
UDIA

শল পা বসামিরক গেজট (1392), লাল ি বাতা 
(0409030075)

১৫০৮ 01440000312 মাঃ হািফ র রহমান মাঃ আ ল মি ক শখ ত লবাড়ীয়া নলভা া কালীগ বসামিরক গেজট (2106)
১৫০৯ 01440000373 মাঃ ামান িব াস মসলন হােসন িব াস খািলশ র খািলশ র মেহশ র বসামিরক গেজট (2145)
১৫১০ 01440000543 ত নািসর উি ন (কা ) ত ল হক কাটচ দ র  

বাজারপাড়া
কাটচ দ র কাটচ দ র বসামিরক গেজট (2120)

১৫১১ 01440000793 মাঃ িসরাজ উি ন মক ল হােসন মািলপাড়া শল পা শল পা বসামিরক গেজট (2125)
১৫১২ 01440001003 কাজী আশরা ল আজম কাজী বদরউি ন হায়দার কাজী পাড়া শল পা শল পা বসামিরক গেজট (2117)
১৫১৩ 01440001029 মাঃ হািফ ল ইসলাম আঃ গ র িময়া য়ারগািত িঝনাইদহ-

7300
িঝনাইদহ সদর বসামিরক গেজট (2088)

১৫১৪ 01440001154 মাঃ রইস উ ীন আ র রহমান ড়পাড়া ভা িরয়া সা হাটী হিরনা বসামিরক গেজট (2146)
১৫১৫ 01440001158 মাঃ মাফাে ল হােসন মায়াে ম হােসন বড়িব ী সােবক িব ী হিরনা বসামিরক গেজট (2131)
১৫১৬ 01440001310 মাঃ আেনায়া ামান ত আনসার উি ন 

আহেমদ
ফলসী হিরণা হিরনা বসামিরক গেজট (2124)
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ি তীয় পব তািলকা 
কােশর তািরখ

০৯/০৫/২০২১    

ি তীয় পব তািলকা 
কােশর তািরখ

০৯/০৫/২০২১    

১৫১৭ 01440001363 ত মাহা দ মিফ র 
রহমান

মাহা দ খলাফত হােসন র নাথ র রামচ র হিরনা বসামিরক গেজট (2098)

১৫১৮ 01440001389 মাঃ িলয়াকত  আলী আফতাব উ ীন ল ী র জাড়াদাহ হিরনা বসামিরক গেজট (2133)
১৫১৯ 01440001480 মাঃ মাজাে ল হক মাঃ মাসেলম উি ন কানাইডাংগা হাট যাদব র মেহশ র বসামিরক গেজট (2099)

১৫২০ 01440001502 ত ন র আলী শখ ত িনয়ামত আলী শখ জিলল র মেহশ র মেহশ র বসামিরক গেজট (2130)
১৫২১ 01440001624 মাঃ ইসরাইল হােসন গােজম আলী ম ল খামার ি য়া িজডা া 

ি য়া
কালীগ বসামিরক গেজট (864)

১৫২২ 01440001672 মাঃ মাফাখখা ল ইসলাম মক ল হােসন আরাপ র িঝনাইদহ-
7300

িঝনাইদহ সদর বসামিরক গেজট (2112)

১৫২৩ 01440001674 মাঃ িজয়াউল হক মাঃ বজ র রহমান মা া কিব গালাম 
মা ফা সড়ক, খা  

িঝনাইদহ

িঝনাইদহ-
7300

িঝনাইদহ সদর বসামিরক গেজট (2148)

১৫২৪ 01440001749 মাঃ শাহাদাৎ হােসন এস, এম আহা দ আলী প  হাসপাতাল পাড়া মেহশ র মেহশ র বসামিরক গেজট (2143)
১৫২৫ 01440001756 মাঃ মাহ ল ইসলাম মক ল হােসন ইি রা সড়ক, 

আরাপ র
িঝনাইদহ-
7300

িঝনাইদহ সদর বসামিরক গেজট (2149)

১৫২৬ 01440001767 মাঃ আ ল ওহাব মাঃ  আ ল খােলক িব াস লভ র ক াদহ হিরনা বসামিরক গেজট (2096)

১৫২৭ 01440001798 মাঃ শিফউ ীন (বা ) মর ম আিজবর আলী বজরা র খািলশ র মেহশ র বসামিরক গেজট (2142)
১৫২৮ 01440001849 নীল মার ঘাষ ত গারাচ দ ঘাষ খাল লা খাল লা কালীগ বসামিরক গেজট (2094)
১৫২৯ 01440001880 মাঃ আ ল খােলক সয়দ আলী মা া দিরেগািব র, 

পি মপাড়া
িঝনাইদহ-
7300

িঝনাইদহ সদর বসামিরক গেজট (2151)

১৫৩০ 01440001891 মাঃ গালাম ছরওয়ার খ ন বদর উি ন খান গিন মা ান সড়ক, 
াপারী পাড়া

িঝনাইদহ-
7300

িঝনাইদহ সদর বসামিরক গেজট (2144)

১৫৩১ 01440001943 মাঃ আ র রশীদ আহ দ আলী িব াস বড়বাড়ী বািনয়াকা র
-৭৩০০

িঝনাইদহ সদর বসামিরক গেজট (2152)
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ি তীয় পব তািলকা 
কােশর তািরখ

০৯/০৫/২০২১    

ি তীয় পব তািলকা 
কােশর তািরখ

০৯/০৫/২০২১    

১৫৩২ 01440001945 মাঃ িসরা ল ইসলাম নােদর হােসন িব াস রাি য়ারেপাতা বদরগ  
বাজার-
7200

িঝনাইদহ সদর বসামিরক গেজট (2153)

১৫৩৩ 01440001948 আ ল ওয়ােহদ জায়া ার ই ািহম জায়া ার পাগলাকানাই সড়ক িঝনাইদহ-
7300

িঝনাইদহ সদর বসামিরক গেজট (2154)

১৫৩৪ 01440001974 মাঃ আ াস আলী 
শাহরীয়ার

মাঃ ই ত আলী র বািনয়া 
কা র-
7300

িঝনাইদহ সদর বসামিরক গেজট (2132)

১৫৩৫ 01440002050 ত মাকাে ছ আলী ত মাবারক আলী য়ারগাতী িঝনাইদহ-
7300

িঝনাইদহ সদর বসামিরক গেজট (2160)

১৫৩৬ 01440002060 আ.ক.ম জ ল আলম ত ৎফর রহমান ল ী র ল ী র-
7300

িঝনাইদহ সদর বসামিরক গেজট (2170)

১৫৩৭ 01440002124 মানস মার রায় ত মিন  নাথ রায় াপারী পাড়া, 
পাগলা কানাই সড়ক

িঝনাইদহ-
7300

িঝনাইদহ সদর বসামিরক গেজট (2147)

১৫৩৮ 01440002187 এস,এম, নজ ল ইসলাম ইকবাল আেনায়া ল ইসলাম বিলদাপাড়া নলডা া কালীগ বসামিরক গেজট (842)

১৫৩৯ 01440002291 এ, ক,এম সাই ল ইসলাম 
পারেভজ

মাঃ আঃ হািমদ িময়া HITAMPUR shailku
pa

শল পা বসামিরক গেজট (2086)

১৫৪০ 01440002296 মাঃ তয়ব আলী কিছম উ ীন জায়াদার dudshar dudsha
r

শল পা বসামিরক গেজট (2150)

১৫৪১ 01440002413 মাঃ শিফউল ইসলাম ইমান উি ন নলেকালা SHAID
NAGAR

শল পা বসামিরক গেজট (2113)

১৫৪২ 01440001012 মাহা দ আলী জায়ারদার আ ল আিজজ জায়া ার ০৮, অ  কিরম 
উি ন সড়ক, 
কািলকা র

িঝনাইদহ 
সদর-৭৩০০

িঝনাইদহ সদর বসামিরক গেজট (2136)
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ি তীয় পব তািলকা 
কােশর তািরখ

০৯/০৫/২০২১    

ি তীয় পব তািলকা 
কােশর তািরখ

০৯/০৫/২০২১    

১৫৪৩ 01440002052 খা কার আ  সাঈদ ত- খা কার ফেত আলী খা কার িভলা, 
গীতা লী সড়ক

িঝনাইদহ-
7300

িঝনাইদহ সদর বসামিরক গেজট (2137)

১৫৪৪ 01440002363 ত তািরক উি ন ত িরয়াজ উি ন পাড়াহাটী পাড়াহাটী-
7300

িঝনাইদহ সদর বসামিরক গেজট (2128)

১৫৪৫ 01440002146 ত ল স ত-িরয়াজ উি ন িব াস ইি রা সড়ক, 
উিকলপাড়া, 
আরাপ র

িঝনাইদহ-
7300

িঝনাইদহ সদর বসামিরক গেজট (2138)

১৫৪৬ 01440001132 কাজী আসজা র রহমান আ র রিহম রিহম র জাড়াদাহ হিরনা বসামিরক গেজট (348)

১৫৪৭ 01440000965 িব াস ৎফর রহমান সােদক আলী িব াস বারই দা কামা া শল পা বসামিরক গেজট (1547) , লাল ি বাতা 
(0409030252)

১৫৪৮ 01440002504 মাঃ আ ল আিজজ ইসমাইল হােসন RAJNAGOR CHARI
AR 
BILL 
BAJAR

শল পা লাল ি বাতা (0409030602)


