
গণ জাত ী বাংলােদশ 
সরকার 

ি  িবষয়ক 
ম ণালয়

িবভাগ: ময়মনিসংহ জলা: শর র

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

১২৫৬ 01890001121 মাঃ আ  ছািয়দ ত সিফর উি ন বািগচা র গাছগড়া নািলতাবাড়ী বসামিরক গেজট (406), লাল ি বাতা 
(114050333)

১২৫৭ 01890001243 মাঃ আঃ কােদর আফছর আলী কালা মা ত র নািলতাবাড়ী ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (15938)
১২৫৮ 01890001390 হা দ ইি স আলী মাঃ জয় ল আেবদীন িসংগাব না মা ফাটা বিদ বসামিরক গেজট (738), লাল ি বাতা 

(0114020112)
১২৫৯ 01890001627 মাঃ আলাজ উি ন মাঃ সয়দ আলী পাড়াগড় লংগরপাড়া বিদ ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (16500)
১২৬০ 01890001629 ল ইসলাম আহমদ আলী ব য়াজানী কাকরকাি নািলতাবাড়ী ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (16064)
১২৬১ 01890001634 আব ল কািদর মাঃ শহীদ আলী কালা মা ত র নািলতাবাড়ী ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা (15938)
১২৬২ 01890001635 মাঃ ছােনায়ার উি ন অিছমি ন জলংগামাধব র মা ফাটা বিদ লাল ি বাতা (0114020263)
১২৬৩ 01890000181 মাঃ আলা উি ন ইমান উি ন কাজাইকাটা কাজাইকাটা নকলা বসামিরক গেজট (1327)
১২৬৪ 01890000544 আজমত আলী মাঃ নছর আলী বাদলা ড়া নয়ািবল নািলতাবাড়ী বসামিরক গেজট (1346)
১২৬৫ 01890000792 ওমর আলী জয় ি ন আলী হািতপাগার দাওধারা নািলতাবাড়ী বসামিরক গেজট (1345)
১২৬৬ 01890000927 মাঃ ইছরািফল খিলল ত রজব আলী ম ল চকপাঠাকাটা চকপাঠাকাটা নকলা বসামিরক গেজট (1347)

১২৬৭ 01890000966 নব চ  দ গ য় উমা চরন দ মাধব র শর র 
টাউন-২১০০

 শর র সদর বসামিরক গেজট (1306)

১২৬৮ 01890001137 মাঃ আ ল হািলম মাবারক আলী মাদার র হালগড়া বিদ বসামিরক গেজট (1300)
১২৬৯ 01890001374 আ ল হােসন বজ  ম ল য়া য়া বিদ বসামিরক গেজট (1349)
১২৭০ 01890001383 মাঃ আিম র রহমান আ  ব র িসি ক েটরচর নারায়ন 

খালা
নকলা বসামিরক গেজট (1348)

১২৭১ 01890001464 মাঃ মা ািফ র রহমান 
ওরেফ মাঃ লতান আলম

মাঃ ই ত আলী িবলভরট ভায়াডাংগা বিদ বসামিরক গেজট (576)

১২৭২ 01890001474 মাঃ আ ল মা ান মিছর উি ন ফিকর ব ভাট পাড়া আহা দ 
নগর

িঝনাইগাতী বসামিরক গেজট (1302)

১২৭৩ 01890001472 মাঃ িসরা ল হক ফিছ উি ন চরবস ী নারায়ন 
খালা

নকলা বসামিরক গেজট (1279)

ি তীয় পব তািলকা 
কােশর তািরখ

০৯/০৫/২০২১    

ি তীয় পব তািলকা 
কােশর তািরখ

০৯/০৫/২০২১    
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১২৭৪ 01890000315 মাঃ তাফা ল হােসন মরহম মাঃ আলা উি ন গাছগড়া গাছগড়া নািলতাবাড়ী বসামিরক গেজট (1276)
১২৭৫ 01890000226 মাঃ সকা র আলী হািব র রহমান ব লাভা গৗড় ার নকলা বসামিরক গেজট (1315), লাল ি বাতা 

(0114030038), ি েযা ােদর ভারতীয় তািলকা 
( স র) (1999)

১২৭৬ 01890000967 মাঃ হাসমত আলী ছাতন আলী িচথিলয়া গনপ ী নকলা বসামিরক গেজট (938), লাল 
ি বাতা(0114030350)


