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ঃ নং নাম িপতার নাম াম ডাকঘর বসামিরক গেজট

১ ইয়া সেরায়ার হােসন আেলক ইয়া শলা শলা ১০২

২ এস এম িমজা র রহমান মাবােরক শরীফ চর শলা শলা ১০৪

৩ শখ ওিলয়ার রােহন উি ন শখ ইছামিত মীেরর কাদলা ১০৮

৪ মমেরজ শখ আ ল হািমদ শখ বলধনা অ নাবলাধনা ১৩৩

৫ এস, এম বদ ল ইসলাম এস. এম. ল দা বারাসাত পাক বারাসাত ১৫৫

৬ গালাম ছেরায়ার  শখ হিরদাসবা পাক বারাসাত ১৫৬

৭ ত সয়দ আছা ামান সয়দ আেবদ আলী বারাসাত পাক বারাসাত ১৬৩

৮ ত আঃ জিলল মা া ত আঃ গ র মা া ইখড়ী তরখাদা ১৭১

৯ মাঃ সেক ার আলী আঃ কিরম মা া বারাসাত পাক বারাসাত ১৭৬

১০ শখ হািব র রহমান আঃ মােলক শখ ইছামিত মীেরর কাদলা ১৮০

১১ মিকত আলী মীর গহর আলী মীর চর শলা শলা ১৯৩

১২ ইউ চ আহেমদ িশকদার মাজাম িশকদার শলা শলা ২০০

১৩ ত িলয়াকাত আলী খান বাবন আলী খান ইছামিত মীেরর কাদলা ২০১

১৪ শখ জাফর আহ দ লতান শখ ইছামিত মীেরর কাদলা ২০৩

১৫ তানেসন উি ন মা া ত আঃ মােলক মা া ইছামিত মীেরর কাদলা ২০৫

১৬ ল ার জাফর আহেমদ আ স সামাদ ল ার শলা শল ২০৭

১৭ মা া গালাম মা ফা ইসাহাক মা া শলা শলা ২০৯

১৮ মা া আ  িফয়ান কােদর মা া ব ারীতলা মীেরর কাদলা ২১৫

১৯ এ ক এম নওেশর আলী ক এ লিতফ শলা শলা ২১৬

২০ হািকম আলী িশকদার আঃ মােলক িশকদার নািলয়ারচর সািচয়াদাহ ২২২

২১ ইঁয়া কাকা িময়া আঃ হক ইয়া পাতলা চর পাতলা ২২৪

২২ মাঃ আিম ল ইসলাম ত এম এ হািমদ নিলয়ারচর অ না বল না ২২৫

২৩ অমেল  সরকার রাজিবহারী সরকার ই হাটী পাতলা ২২৬

২৪ শখ জাফর আহেমদ শখ ইমান উি ন না িনয়া নারী ২২৭

২৫ শা  মার ঘাষ র নাথ ঘাষ পাতলা পাতলা ২৩২

২৬ ধীর মার ঘাষ ত িবিপন িবহারী ঘাষ পাতলা পাতলা ২৩৬

২৭ মা ফা শিরফ কা  শিরফ ম কামােরাল পাতলা ২৩৭

২৮ িজ াত চৗ রী হাসান চৗ রী না িনয়া নারী ২৪২

২৯ মাঃ মা াইন িব াহ জ ল হক মা া না িনয়া নারী ২৪৩

৩০ রজাউল মা া ত তাজ উি ন মা া পাতলা পাতলা ২৪৭

৩১ পংকজ মার ঘাষ র নাথ ঘাষ পাতলা পাতলা ২৪৮

৩২ তিব র রহমান মাঃ মাসেলম ফিকর আদম র আটিলয়া ২৬৩

৩৩ বলােয়ত হােসন আ স সামাদ শখ দশভাইয়া তরখাদা ২৮৫

৩৪ ত আ ল খােয়র আ ল জিলল মাকাম র চ নীমহল ২৯২

৩৫ শাম র রহমান শিফউি ন শখ ম র মাকাম র ২৯৩

৩৬ এস, এম আ াহ ত হা নার রিশদ কােটংগা তরখাদা ৩০১

৩৭ আঃ রিশদ মাল া জ ার মাল া বারাসাত পাক বারাসাত ৩০৫

৩৮ সখ উিকল উি ন সখ আঃ মিজদ কাদলা মীেরর কাদলা ৩০৭

৩৯ মাঃ মাতােলব শখ ইনতাজ আলী শখ শলা শলা ৩১১

৪০ জািহদ িশকদার আ র রা াক িশকদার ব ারী তলা মীেরর কাদলা ৩১৩

৪১ ল র শাহা ি ন ইউ ফ আলী সখ শলা ৩ নং ছাগলাদহ ৩১৪

৪২ আ  তােলব গাজী সাম র রহমান গাজী কাদলা মীেরর কাদলা ৩১৬

বীর ি েযা া যাচাই-বাছাই
জাতীয় ি েযা া কাউি ল (জা কা)
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ঃ নং নাম িপতার নাম াম ডাকঘর বসামিরক গেজট

৪৩ রেমশ চ  মাহ াম চরণ মাহ ই হা পাতলা ৩১৯

৪৪ মাঃ লােয়ক আিল আেয়ন উি ন সরদার আটিলয়া আটিলয়া ৩২৩

৪৫ মংগল বাইন ত জগব  বাইন পাতলা পাতলা ৩২৪

৪৬ ত ইউ চ সখ ত মাকেছদ সখ না িনয়া নারী ৩২৫

৪৭ ওিলয়ার রহমান মা া আলতাফ হােসন মা া পানিততা পানিততা ৩২৬

৪৮ সখ ইবাদত হােসন ত মাবােরক হােসন তরখাদা তরখাদা ৩২৮

৪৯ পিত র ন িব াস িকরন চ  িব াস সািচয়াদাহ সািচয়াদাহ ৩৩১

৫০ িজবর রহমান নিছম উি ন ম লগাতী ন িদয়া ৩৩৪

৫১ এস এম গা◌ালাম মা ফা মাদাে র মা া বারাসাত বারাসাত ৩৩৫

৫২ ওসমান আলী িশকদার জয়নাল িশকদার আড়কাি মীেরর কাদলা ৩৩৬

৫৩ গাপাল চ  বরাগী মেনাহর বরাগী পাতলা পাতলা ৩৩৭

৫৪ অ প মার িব াস অিভনাশ িব াস কামােরাল সািচয়াদাহ ৩৩৯

৫৫ মাঃ সাহরাব হােসন ত ফােয়ক আহ দ মা া বারাসাত পাক বারাসাত ১৩৬৭

৫৬ অজয় িব াস হের নাথ িব াস পাতলা পাতলা ১৩৬৮

৫৭ এস এম িজ র রহমান ত হাজী বজ র রহমান না িনয়া পাতলা ১৩৬৯

৫৮ মাঃ নািসর উি ন খ িজ  খ নিলয়ারচর অ না বল না ১৩৭০

৫৯ িদ ী িব াস িচ র ন িব াস সািচয়াদাহ সািচয়াদাহ ১৩৭১

৬০ ল ার অিলউর রহমান ইমান উ ীন ল ার শলা শলা ১৩৭২

৬১ মাঃ আ  বকর িসি ক আফছার ইি ন ফিকর শলা শলা ১৩৭৩

৬২ কাজী দীন মাহ াদ কাজী আঃ লিতফ শলা শলা ১৩৭৪

৬৩ মাঃ সানা িময়া মাঃ ন  শখ শলা শলা ১৩৭৫

৬৪ আ স ছালাম শখ লহাজ উ ীন বল না অ না বল না ১৩৭৬

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

া 2   


