
ক্রমিক 

নং 

নাি ও ঠিকানা গেজেট/মুমিবার্তা র্ামিকা নং ও প্রকাজের র্ামরখ গিাবাইি নম্বর  

১ গিাোঃ আকবর আিী মিয়া 

মির্া- মৃর্ গেন্দু মিয়া 

চর িাঁচুমরয়া, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট- ৮৪৫, র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা- ০১১০৪০০০৭ 

01760-303309 

২ বীরমুমিজ াদ্ধা গিাোঃ ওির আিী 

মির্া- মৃর্ নের আিী 

কামেিা, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট- ৮৭৭, র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা- ০১১১০৪০১১৩ 

01319-610331 

৩ বীরমুমিজ াদ্ধা গিাোঃ আোঃ েফুর 

মির্া- মৃর্ আোঃ আিী 

চরকাঁচরন্দ, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট- ৮৪১, র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা- ০১১১০৪০০১৯ 

01752-087315 

৪ বীরমুমিজ াদ্ধা গিাোঃ গিাোজেি হক 

মির্া- মৃর্ েনাব আিী 

চামকর র্ালুক, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট- ৮৩৮, র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা- ০১১১০৪০০২০ 

01756-213993 

৫ বীরমুমিজ াদ্ধা গিাোঃ আকর্ার গহাজেন 

মির্া-মৃর্ আজর্ার আিী িন্ডি 

িোঃ উোনচর, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট- ৮৬৩, র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা- ০১১১০৪০০৫৯ 

01823-298466 

6 বীরমুমিজ াদ্ধা রমবউি হক গচৌধুরী 

মির্া- মৃর্ আরোদ আিী গচৌধুরী 

চরিাঁচুমরয়া, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট- ৮৪৭, র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা- ০১১১০৪০০০৯ 

01703-411565 

7 বীরমুমিজ াদ্ধা গিাোঃ আবুি গহাজেন গেখ 

মির্া- মৃর্ েব্বার গেখ 

এবাদুল্লাহ মিমি িাড়া, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট- ৮৮০, র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা- ০১১১০৪০১২০ 

01772-693585 

8 বীরমুমিজ াদ্ধা গিাোঃ ওির আিী গেখ 

মির্া- মৃর্ মকয়ািমিন গেখ 

গ াট ভাকিা, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট- ৮৩৩, র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা- ০১১১০৪০০১৮ 

01304-873879 

9 বীরমুমিজ াদ্ধা গোহরাব গহাজেন 

মির্া- মৃর্ িধু েরদার 

গদবগ্রাি, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট- ৮৭৪, র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা- ০১১১0৪০১০৩ 

01314-721412 

১0 বীরমুমিজ াদ্ধা গিাোঃ আবুি কাজেি 

মির্া- মৃর্-োহােমিন গেক 

বাহাদুরপুর, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট- ৮৫৮, র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা- ০১১১0৪০০৪৯ 

017228-67826 

01710-399951-গ জি  

১1 বীরমুমিজ াদ্ধা আব্দুে োিাদ গিাল্লা 

মির্ার নািোঃ মৃর্ িহর আিী গিাল্লা 

গ্রািোঃ বারকীিাড়া, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী। 

গেজেট- ৮৩১, র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা- ০১১১0৪০০৯১ 

01724-871310 

-৩- 



12 বীরমুমিজ াদ্ধা গোিাি গিাস্তফা মেয়াে 

মির্া- মৃর্ গিাবারক গহাজেন গিাল্যা 

কামেিা,  গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট- ৮৩৪, র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা- ০১১১0৪০১০৪, ১০/৯/২০০০ 

01712-261377 

13 বীরমুমিজ াদ্ধা ডাোঃ গিাোঃ ফেলুি হক প্রািামনক 

মির্া- মৃর্ আেের আিী 

চরজোিািপুর, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট- ৮৩৭, র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা- ০১১১0৪০০৫২ 

01722-788973 

14 বীরমুমিজ াদ্ধা গিাোঃ গোহরাব গহাজেন 

মির্া- মৃর্ ননিমিন িন্ডি 

মের্িপুর, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট- ৮৬৪, র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা- ০১১১0৪০০৬০ 

01725-131390 

15 বীরমুমিজ াদ্ধা গিাোঃ োহাংেীর মৃধা 

মির্া- মৃর্ আফ ার আিী মৃধা 

িোঃ উোনচর, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট- ৯০১, র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা- ০১১১0৪০০২৪ 

01793-733648 

16 বীরমুমিজ াদ্ধা গিাোঃ আব্দুি আমেে গেখ 

মির্া- মৃর্ মকয়ািমিন গেখ 

গ াটভাকিা,  গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট- ৮৬৬, র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা- ০১১১0৪০০৬৩ 

01712-8১6511 

17 বীরমুমিজ াদ্ধা গিাোঃ  াইদুর রহিান 

মির্া- মৃর্ গিৌিভী মুনছুর আহজিদ 

চরবারমকিাড়া,  গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট- ৮৪০, র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা- ০১১১0৪০০৮৫ 

017৮২-৪২১৭৮৫ 

18 বীরমুমিজ াদ্ধা গিাোঃ আমিনুি ইেিাি (েমফ) 

মির্া- মৃর্ িাঞ্জু গিাল্যা 

কুিড়াকামন্দ, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট- ৮৮১, র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা- ০১১১0৪০০০২ 

01730-829109 

19 বীরমুমিজ াদ্ধা গিাোঃ োজদক আিী মবশ্বাে 

মির্া- মৃর্ আমিিমিন মবশ্বাে 

 গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট- ৮৫৫, র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা- ০১১১0৪০০৪৪ 

01944-945861 

20 বীরমুমিজ াদ্ধা গিাোঃ নুরুি ইেিাি  

মির্া- মৃর্ ইিান আিী 

 গোয়ািন্দ বাোর, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট- ৮৬৮, র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা- ০১১১0৪০০৬৮ 

01777-328236 

21 বীরমুমিজ াদ্ধা গিাোঃ িমর্য়ার রহিান 

মির্া- মৃর্ গকফাতুল্লাহ 

 গকউটিি, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট- ৮৯৭, র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা- ০১১১০৪০০৫৭ 

01718-920359 

22 বীরমুমিজ াদ্ধা গিাোঃ দীন ইেিাি 

মির্া- মৃর্ গিজহর আিী মুন্সী 

ক্ষমদরাি েরকার িাড়া, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট- ৮৬০, র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা-0111040053  

01982-023359 

 

 

23 বীরমুমিজ াদ্ধা গিাোঃ  মিি িন্ডি 

মির্া- মৃর্ গোনাই িন্ডি 

কম িমিন িাড়া, দোঃ উোনচর গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট- ৮৭৩, র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা-  

01721-825893 

01721-105569 



 

24 

বীরমুমিজ াদ্ধা গিাোঃ নুরুি হক 

মির্া-গফলু গেখ 

এবাদুল্লাহ মিমিী িাড়া, উোনচর গোয়ািন্দ,রােবাড়ী 

গেজেট- ৯৮৯, র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা- ০১১১০৪০০৯৮ 

01723-028064 

25 বীরমুমিজ াদ্ধা গিাোঃ িমেবর রহিান 

মির্া- আোঃ েমিি েরদার 

 বাঘাবাড়ী, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট- ৯০৫ র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা- ০১১১০৪০০৬৬ 

 

01739-180548 

26 গিাোঃ বমদর উমিন গেখ 

মির্া  মৃর্ খমবর উমিন গেখ 

গোয়ািন্দ বাোর, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট- ৮৯৪, র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা-  

01782-617922 

27 বীরমুমিজ াদ্ধা আবুি বাোর মিয়া  

মির্া- আোঃ আমেে 

বাহাদুরপুর, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী। 

গেজেট- ৮৮২,, র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা- ০১১১০৪০০২৫ 

01759-417979 

28 বীরমুমিজ াদ্ধা গিাোঃ আব্দুে  াত্তার মিয়া 

মির্া- মৃর্ োজকর আিী মিয়া 

গোয়ািন্দ বাোর, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী। 

গেজেট- ৮৭৬,র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ মুমিবার্তা- 

০১১১০৪০১১১ 

01715-761947 

29 বীরমুমিজ াদ্ধা গিাোঃ র্মববুর রহিান 

মির্া- মৃর্ েিজের গিাল্লা 

উোনচর, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী। 

গেজেট- ৮৯৮  র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা-  

01740-404444 

30 বীরমুমিজ াদ্ধা র্িজ র আিী ফমকর 

মির্া- মৃর্ েীর্ি ফমকর 

গ াটভাকিা, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী। 

গেজেট- ৯২০, র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা-  

01714-149962 

31 বীরমুমিজ াদ্ধা গিাোঃ গিায়াজেি কােী 

মির্া- মৃর্ ইয়াদ আিী কােী 

চরকাঁচরন্দ, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী। 

গেজেট- ৯২৭, র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা-০১১১০৪০০৯৪  

 

01732-014743 

 

32 বীরমুমিজ াদ্ধা গিাোফফর খন্দকার 

মির্া- মৃর্ আোঃ েফুর খন্দকার 

কামেিা, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী। 

গেজেট- ৯২৩, র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা-০১১১০৪০০  

01747-024534 

33 বীরমুমিজ াদ্ধা গিাোঃ রাোক মবশ্বাে 

মির্া মৃর্ আেের আিী  

চরবারকীিাড়া, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট- ৯১০, র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা- ০১১১0৪০০১৪ 

01933-621601 

34 বীরমুমিজ াদ্ধা গিাোঃ হামববুর রহিান 

মির্া মৃর্ আেের আিী মবশ্বাে 

চরবারকীিাড়া, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট- ৯৩২, র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা- ০১১১0৪০১১০ 

01739-191150 

35 বীরমুমিজ াদ্ধা গিাোঃ োিাি গহাজেন 

মির্া মৃর্ আিার গহাজেন 

চরিাচুমরয়া, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট- ৯০৬, র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা- ০১১১0৪০০৭৬ 

01783-493750 



36 বীরমুমিজ াদ্ধা নীি কিি মবশ্বাে 

মির্া  মর্ন্দ্রনাথ মবশ্বাে 

দোঃ গদৌির্মদয়া, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট- ৮৮৮, র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা- 0111040082 

01728-511688 

37 বীরমুমিজ াদ্ধা গিাোঃ নূর গহাজেন 

মির্া মৃর্ োিাি গহাজেন 

এবাদুল্লাহ মিমি িাড়া, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট-৮৯১, র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা- ০১১১0৪০১০১ 

01944-955280 

38 বীরমুমিজ াদ্ধা আোঃ আমেে গেখ 

মির্া মৃর্ ইিান আিী গেখ 

চরবরাট, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট- ৯২৬, র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা- ০১১১0৪০০৯২ 

01735-662664 

39 বীরমুমিজ াদ্ধা গিাোঃ ওহাব আিী মিয়া 

মির্া মৃর্ গখারজেদ আিী 

চরবারকীিাড়া, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট- ৯৩৬, র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা-  

01779-699081 

40 বীরমুমিজ াদ্ধা সুভাষ চন্দ্র মবশ্বাে 

মির্া সূ ত কুিার মবশ্বাে 

নবদ্যডাংো, গ াটভাকিা, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট- ৮৭৯, র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা- ০১১১০১০১১৮ 

01788-414453 

41 বীরমুমিজ াদ্ধা আোঃ িান্নান (হামদে) 

মির্া-মৃর্ মনফাে উমিন খান 

চরবারকী িাড়া, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী। 

গেজেট-৯২৪,র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা- ০১১১০৪০০৮৯ 

01762-195130 

42 বীরমুমিজ াদ্ধা কােী েহীদুি (বাজর্ন) 

মির্া-মৃর্ কােী আোঃ নূর 

চরকাঁচরন্দ,  গোয়ািন্দ, রােবাড়ী। 

গেজেট-৯২৫,র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা- ০১১১০৪০০৮৯৯০ 

01711-436986 

43 বীরমুমিজ াদ্ধা র্মিে উমিন 

মির্া-মৃর্ গিাহন মিয়া 

গ াটভাকিা, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী। 

গেজেট-৮৪৯,র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা- ০১১১০৪০০১১ 

01782-844995 

44 বীরমুমিজ াদ্ধা গিাোঃ আফোি গহাজেন 

মির্া-মৃর্ নফেমিন েরদার 

দোঃ চরিাচুমরয়া, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী। 

গেজেট-৮৬৫,র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা- ০১১১০৪০০৬১ 

01758-649433 

45 বীরমুমিজ াদ্ধা গোিাি গিাস্তবা 

মির্া-মৃর্ গিাোঃ মেয়াে উমিন 

মবমিন রাজয়র িাড়া গোয়ািন্দ, রােবাড়ী। 

গেজেট-৮৭০,র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা- ০১১১০৪০০৮৭ 

01758-649433 

 

 

46 বীরমুমিজ াদ্ধা গিাোঃ আোঃ কাজেি 

মির্া মৃর্ মকয়ািমিন 

গ াটভাকিা, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট- ৮৫১,র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা- ০১১১০৪০০২২ 

01720-475492 

47 বীরমুমিজ াদ্ধা গিাোঃ আম র উমিন 

মির্া মৃর্ নামেিমিন 

মবষ্ণুপুর, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট- ৮৮৩,র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা- 

01714-322929 



48 বীরমুমিজ াদ্ধা গিাোঃ রুস্তি আিী 

মির্া  মৃর্ েয়ধর মিমি 

চরবারকীিাড়া, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট-104২,র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা-০১১১০৪০০৩৭ 

01758-213930 

49 বীরমুমিজ াদ্ধা গিাোঃ ইয়ার আিী 

মির্া মৃর্ গর্ারাব আিী 

চরবারকীিাড়া, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট-৮৭৫,র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা-০১১১০৪০১০৭ 

01724-237843 

50 বীরমুমিজ াদ্ধা গিাোঃ েজয়ন উমিন মিয়া 

মির্া- মৃর্ েয়নাি আজবদীন 

চামকরর্ালুক, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট-৯২১,র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা-০১১১০৪০০৭৪ 

01719-583959 

51 বীরমুমিজ াদ্ধা এ,গক,এি গিাস্তফা 

মির্া- মৃর্ গিাোঃ  বদার গহাজেন 

মবষ্ণুপুর, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট-৯১২,র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা-০১১১০৪০০১৬ 

01819-443465 

52 বীরমুমিজ াদ্ধা গিাোঃ এনাজয়র্ আিী 

মির্া মৃর্ আিীর আিী 

চামকরর্ালুক, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট-৯৩১,র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা-০১১১০৪০১০৯ 

01305-036565 

53 বীরমুমিজ াদ্ধা এে,এি আোঃ রব 

মির্া- মৃর্ আজবদ আিী 

গধািাোম , গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট-৮৪৮,  

র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা-০১১১০৪০০১০ 

01711-178896 

54 বীরমুমিজ াদ্ধা গিান্তাে আিী গিাল্যা 

মির্া-মৃর্ আদু গিাল্যা 

কামেিা, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট ৯১৮,র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা-০১১১০৪০০৪২ 

01724-448936 

55 বীরমুমিজ াদ্ধা গিাোঃ আব্দুি েব্বার েরদার 

মির্া-মৃর্ মিরু েরদার 

চরকাঁরন্দ, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট ৯২২,র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা-০১১১০৪০০৭৫ 

01770-904955 

56 বীরমুমিজ াদ্ধা গিাোঃ আির্াবুর রহিান 

মির্া--মৃর্ আোঃকাজদর 

চরকাঁরন্দ, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট-৯১৩,র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা-০১১১০৪০০৩ 

01750-368275 

 

 

57 

বীরমুমিজ াদ্ধা আমেজুর রহিান 

মির্া--মৃর্ িমহউমিন গিাল্লা 

গটংরািাড়া, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট-৯০৯,র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা-০১১১০৪০০১২ 

01706-050762 

58 বীরমুমিজ াদ্ধা গিাোঃ োহোহান গেখ 

মির্া-মৃর্ কমরি গেখ 

মনলু গেজখর িাড়া, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট-মবোঃজেোঃ ২৮২ (গেনাবামহনী),র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা- 

01774-907300 

59 বীরমুমিজ াদ্ধা গিা: আব্দুর রমেদ গিাল্লা  

মির্া: আব্দুে  ািাি গিাল্লা  

গেজেট নং: 1069  01716-489092 

60 বীরমুমিজ াদ্ধা এি, এ মেমিকুর রহিান হীরা )                                                                                             গেজেট নং: 1070 01914518865 



মির্া মৃর্ আমর্য়ার রহিান,                                                                                  

গ্রাি: গোয়ািন্দ বাোর, গিাস্ট: গোয়ািন্দ                                                                                         

উিজেিা-গোয়ািন্দ, গেিাোঃরােবাড়ী।                                                                                                                                      গিাবাোঃ 01914518865 

 

 

মৃর্ মুমিজ াদ্ধাজদর র্ামিকা 

ক্রমিক 

নং 

নাি ও ঠিকানা গেজেট/মুমিবার্তা র্ামিকা নং ও প্রকাজের র্ামরখ গিাবইি নম্বর  িন্তব্য 

1 বীরমুমিজ াদ্ধা মৃর্ গকরাির্ আিী িন্ডি 

মির্া- মৃর্  জবদ আিী 

িোঃ উোনচর, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট- ৮৪৪, র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ  

মুমিবার্তা- ০১৪১১০৪০০৪ 

01796-844198 গিা াোঃ োজিহা গবেি (িী-

ভার্াজভােী) 

মহ: নম্বর ২২০৪৬৩৪০৯৫২০৫ 

2 বীরমুমিজ াদ্ধা মৃর্  রমেদ গেখ 

মির্া- মৃর্ কুব্বার্ আিী গেখ  

োজকর ফমকর িাড়া, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট- ৮৬৯, র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা- ০১১১০৪০০৮৬ 

01779-953060 িমহরন  

মহ: নম্বর ৩৪০৯১১৬২ 

3 বীরমুমিজ াদ্ধা মৃর্ কাইয়ুি খান 

মির্া- মৃর্ দুখী 

কমেিমিন িাড়া, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট- ৮৩৫, র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা- ০১১১০৪০০২৯ 

01782-882180 গিা াোঃ কুিসুি 

(িী-ভার্াজভােী) 

 

4 বীরমুমিজ াদ্ধা মৃর্ আহেদ আিী গিাল্লা  

মির্া-োিাি গিাল্লা 

বামিয়াডাঙ্গা, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট- ৮৩২, র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা- ০১১১0৪০০০৫ 

01789-382620 রামবয়া  

(িী-ভার্াজভােী)) 

মহ: নম্বর ২২০৪৬৩৪০৯৫২৪৬ 

5 বীরমুমিজ াদ্ধা মৃর্ অমিিমিন গিাল্যা 

মির্া- মৃর্ েনাব আিী গিাল্লা 

জুড়ান গিাল্লা িাড়া, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট- ৮৭১, র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা- ০১১১0৪০০৮৮ 

01724-723046 জুহুরা গবেি  

(িী-ভার্াজভােী) 

 

6 বীরমুমিজ াদ্ধা মৃর্ আিোদ গহাজেন 

মির্া- মৃর্ নাজদর গহাজেন 

কাইিমিন প্রাোঃ িাড়া, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট- ৮৬৭, র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা- ০১১১0৪০০৭ 

01916-717539 গিা াোঃ নােিা গবেি 

(িী-ভার্াজভােী) 

 

7 বীরমুমিজ াদ্ধা মৃর্ গবিাজয়র্ গহাজেন 

মির্া- মৃর্ মেরানী গেখ 

োজকর ফমকর িাড়া, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট- ৮৫২, র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা- ০১১১0৪০০২৮ 

01749-061214 গিা াোঃ োজেদা গবেি 

(িী-ভার্াজভােী) 

 

8 বীরমুমিজ াদ্ধা মৃর্ ডাোঃ হামববুর রহিান 

মির্া-মৃর্ মুনছুর আিী েরদার 

চর গদলুমন্দ, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট- ৮৫৯, র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা- ০১১১0৪০০৫১ 

01778-344942 িমেতনা গবেি 

(িী-ভার্াজভােী) 

 

9 বীরমুমিজ াদ্ধা মৃর্ গিাোঃ গনকবর আিী গেখ 

মির্া- মৃর্-িাইনউমিন গেখ 

গেজেট- ৮৭৮, র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা- ০১১১0৪০১১৫ 

01798-584378 আম রন  

মহ: নং ৩৪০৭৮২৫৯ 



গবথুরী,  গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

10 বীরমুমিজ াদ্ধা মৃর্ ইমিে আিী গিাল্যা 

মির্া-মৃর্ গিাোঃ নফেমিন গিাল্লা 

িোঃ উোনচর, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট- ৮৪৩, র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা- ০১১১0৪০০০৩ 

01735-391295 িাইিী গবেি 

(িী-ভার্াজভােী) 

11 বীরমুমিজ াদ্ধা মৃর্ আকবর আিী গেখ 

মির্া- মৃর্ আন ার আিী গেখ 

বামিয়াডাংো,  গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট- ৮৫৬, র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা- ০১১১0৪০০৪৫ 

01718-230126 োমহদা আকবর 

(িী-ভার্াজভােী) 

মহোঃ নং ২২০৪৬০১০১২৬১৯ 

12 মৃর্ জুিির্ আিী গেখ 

মির্া- মৃর্ আজবদ আিী গেখ 

কুিড়াকামন্দ, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট- ৮৩৬, র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা- ০১১১0৪০০৩৪ 

01867-670712 গিা াোঃ েি তর্ বানু 

(িী-ভার্াজভােী) 

 

13 বীরমুমিজ াদ্ধা মৃর্ আব্দুি িান্নান মিয়া 

মির্া-মৃর্ ইিান মিয়া 

আড়ৎিমি জুড়ান গিাল্যা িাড়া, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট- ৮84, র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা- ০১১১0৪০০17 

01719-954695 িঞ্জুয়ারা গবেি 

(িী-ভার্াজভােী) 

 

14 বীরমুমিজ াদ্ধা মৃর্ আিাউমিন মিয়া 

মির্া- মৃর্ আব্দুর েফুর  

চরবারমকিাড়া, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট- ৮৫4, র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা- ০১১১0৪০০৩৯ 

01726-176238 রামেদা গবেি 

(িী-ভার্াজভােী) 

 

15 মৃর্ ম মিকুর রহিান 

মির্া- আব্দুি েফুর 

গর্নািচা, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট- ৮৫০, র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা- ০১১১0৪০০২১ 

01727-211905 নুরোহান গবেি 

(িী-ভার্াজভােী) 

 

16 বীরমুমিজ াদ্ধা মৃর্ খাজদি আিী 

মির্া- মৃর্ েনাব আিী 

চামকর র্ালুক, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট- ৮৬২, র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা- ০১১১0৪০০৭৩ 

01714-708259 গিা াোঃ রমহিা গবেি 

(িী-ভার্াজভােী)) 

মহ: নম্বর ২২০৪৬৩৪০৪১০৭৬ 

17 বীরমুমিজ াদ্ধা মৃর্  আমেজুি হক 

মির্া- মৃর্ আ ান গিাল্লা 

বাঘাবাড়ী, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট- ৮৪৬, র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা- ০১১১0৪০০০৮ 

01716-306880 রামফদা রাসুি  

(িী-ভার্াজভােী)) 

মহ: নম্বর ২২০৪৬০১০১১৯৫৭ 

18 বীরমুমিজ াদ্ধা মৃর্ আোঃ েব্বার গেখ 

মির্া- মৃর্ গহাজেন আিী গেখ 

 চরিাচুমরয়া, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট- ৯০৪, র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা- ০১১১০৪০০৪৮ 

01758-676124 আমেকুি  

মহ: নম্বর ০১০১১৮৭০ 

19  বীরমুমিজ াদ্ধা মৃর্ হােির্ আিী গেখ 

মির্া- মৃর্ নামেি উমিন গেখ 

 স্বরুিার চক, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট- ৯২৮, র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা- ০১১১০৪০০৯৯ 

 

01766-161033 গিা াোঃ নাম িা গবেি 

(িী-ভার্াজভােী) 

 

20 বীরমুমিজ াদ্ধা মৃর্ আোঃ কাজদর েরদার 

মির্া- মৃর্ বকু েরদার 

 দোঃ উোনচর গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট- ৮৯২, র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা- ০১১১০৪০১১২ 

01792-055406 গববী গবেি 

(িী-ভার্াজভােী) 

 

21 বীরমুমিজ াদ্ধা মৃর্ আোঃ রমহি মিয়া গেজেট- ৯১৬, র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 01712-630460 সুির্ানা গফরজদৌমে 



মির্া- মৃর্ কম িউমিন মিয়া 

চরআন্দার িামনক, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

মুমিবার্তা- ০১১১0৪০০৪০ (িী-ভার্াজভােী) 

 

22 বীরমুমিজ াদ্ধা মৃর্ আকর্ার গহাজেন 

মির্া- ন রউমিন গিাল্লা 

মনলু গেজখর িাড়া, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী। 

গেজেট- ৮৯৫, র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা-  

01732-468655 গিা াোঃ মরমেয়া  গবেি 

(িী-ভার্াজভােী) 

 

23 বীরমুমিজ াদ্ধা মৃর্ আব্দুি হক 

মির্া- গিাোঃ গিােজিি উমিন িন্ডি 

উোনচর, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী। 

গেজেট- ৮৯৩, র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা- ০১১১০৪০০৫৫ 

01383-65222 গিা াোঃ মফজরাো গবেি 

(িী-ভার্াজভােী) 

মহ: নম্বর ৩৪০৪১২৭৪ 

24 বীরমুমিজ াদ্ধা মৃর্ নুরুি ইেিাি েরদার 

মির্া- মৃর্ দুখী েরদার 

গ াটভাকিা, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী। 

গেজেট- ৯৩৫, র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা- ০১১১০৪০১১ 

01703-727501 িির্াে গবেি  

(িী-ভার্াজভােী) 

 

25 বীরমুমিজ াদ্ধা মৃর্ গিাোঃ আিীর আিী গেখ 

মির্া- মৃর্ গিাোঃ আোঃ েজহর গেখ 

চরবারকীিাড়া, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী। 

গেজেট- ৯১৪, র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা-০১১১০৪০০৩৬  

01722-739745 আজনায়ারা গবেি  

মহোঃ নং-৩৪০৯৫৪৪৪ 

 

26 বীরমুমিজ াদ্ধা মৃর্ আহােদ গিাল্যা 

মির্া মৃর্ ইন্তাে গিাল্যা 

গবথুরী, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট- ৯০৮, র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা-  

01791480191 মরমেয়া গবেি  

মহোঃ নং-৩৪০৯৫১৪৭ 

 

27 বীরমুমিজ াদ্ধা মৃর্ গিাোঃ আোঃ কমরি  

মির্া মৃর্ কম িমিন গেখ 

গদৌির্মদয়া গর্ারাব গেজখর িাড়া (িোঃ উোনচর) গোয়ািন্দ, 

রােবাড়ী 

গেজেট- ৯০২,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা- ০১১১০৪০০৭৭ 

01930955178 হােরা গবেি 

(িী-ভার্াজভােী) 

মহোব নং ২২০৪৬০১০১০৯০৭ 

28 বীরমুমিজ াদ্ধা মৃর্ গিাোঃ িমর্ফ ফমকর 

মির্া- মৃর্ মেনার্ ফমকর 

গটংড়ািাড়া, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট- ৯৩০, র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা- ০১১১0৪০১০৮ 

01306900763 নুরোহান গবেি 

(িী-ভার্াজভােী) 

 

29 বীরমুমিজ াদ্ধা মৃর্ আোঃ েফুর মবশ্বাে 

মির্া- মৃর্ গিাকজ দ আিী 

চরবারকীিাড়া, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট- ৯২৯, র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা- ০১১১0৪০১০৬ 

01791-337566  াজিহা গবেি 

(িী-ভার্াজভােী) 

মহোঃ নং-0৩৪০৪105১ 

30 বীরমুমিজ াদ্ধা মৃর্ আব্দুি িান্নান মিয়া 

মির্া -মৃর্ ওজিদ আিী মিয়া 

চরবারকীিাড়া, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট- ৯১১ র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা- ০১১১0৪০০১৫ 

01728-313731 
01725-365477 

ওয়ামরেেজের আজবদন িঞ্জুর 

(১) ১ি িজক্ষর িীর েন্তান সুির্ান 

িাহমুদ মহোজব প্রমর্স্থািন হজব (৫০%)  

হিসাব নং ২২০৪৬০১০১৪০২৩ 

(২) ২য় িজক্ষর িী ফমরদা গবেি 

মহোজব প্রমর্স্থািন হজব (৫০%)  

হিসাব নং ২২০৪৬০১০১৪০২২  



31 বীরমুমিজ াদ্ধা মৃর্ গেজকন্দার আিী 

মির্া-মৃর্ হাচান আিী 

চরকাঁচরন্দ, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

মুমিবার্তা- ০১১১০৪০০৭৮ 01784758234 গিা াোঃ গোহরা গবেি 

(িী-ভার্াজভােী) 

32 বীরমুমিজ াদ্ধা মৃর্ আিার গহাজেন 

মির্া- আন ার আিী 

গটংড়ািাড়া, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট- ৯১৯, র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা- ০১১১০৪০০৭১ 

01703-727314 রমহিা খাতুন 

(িী-ভার্াজভােী) 

মহোঃ নং-৩৪০৪০৯৯৪ 

33 বীরমুমিজ াদ্ধা মৃর্ আকবর আিী গেখ 

মির্া-মৃর্ বিার আিী গেখ 

পুরুিী, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট- ৯০৩, র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা-  

01765-904651 নূরোহান  

িী ভার্াজভােী  

মহ: নম্বর ২২০৪৬৩৪০৭০৫৭৯ 

34 বীরমুমিজ াদ্ধা মৃর্ গিাোঃ নুর ইেিাি 

মির্া-মৃর্ ইেহাক গেখ 

গুচ্ছগ্রাি, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী। 

মুমিবার্তা- ০১১১০৪০০৩০ 01957-842071 
01749-061214 

ওয়ামরেেজের িীও েন্তান ভার্াজভােী 

(১) ১ি িজক্ষর েন্তান গিা: নেরুি 

ইেিাি  মহোজব প্রমর্স্থািন হজব 

(৫০%)  

হিসাব নং ২২০৪৬৩৪০৭০৪০৬ 

(২) ২য় িজক্ষর িী  হামিিা খাতুন 

মহোজব প্রমর্স্থািন হজব (৫০%)  

হিসাব নং ২২০৪৬৩৪০২৩৮৬৭  

35 বীরমুমিজ াদ্ধা মৃর্ মেরাে গেখ 

মির্া- এনাজয়র্ উল্যা গেখ 

জুড়ান গিাল্লা িাড়া, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী। 

গেজেট-৮৮৫,র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা-  

01949-097166  াজিহা গবেি 

(িী-ভার্াজভােী) 

 

36 েহীদ বীরমুমিজ াদ্ধা মৃর্ আবুি কাজেি 

মির্া- হারাধন িন্ডি 

মনলু গেজখর িাড়া, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট-১৫৭৬৭/২৯০ গেনাবামহনী,  

র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা- 

কল্যাে ট্রাস্ট ভার্াজভােী  গিা াোঃ আয়ো 

(িী-ভার্াজভােী) 

 

37 বীরমুমিজ াদ্ধা মৃর্ ইউসুব আিী গেখ 

মির্া- মৃর্ বাহাদুর গেখ 

কামেিা, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট ৯৩৪,র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা- 

 গরাজকয়া গবেি 

(িী-ভার্াজভােী) 

 

38 বীরমুমিজ াদ্ধা মৃর্ হােী মিনােমিন 

মির্া- মৃর্ গেখ আেের আিী 

গকউটিি,গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট ৯১৫,র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা- 

01756-895853 গিা াোঃ েয়নব গবেি 

(িী-ভার্াজভােী)   

 

39 বীরমুমিজ াদ্ধা মৃর্ োিাি উমিন 

মির্া- মৃর্ আফ ার আিী মিয়া 

কামেিা, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট-৯৩৩,র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা- 

01739-749361 রাজবয়া গবেি 

(িী-ভার্াজভােী) 

 

40 বীরমুমিজ াদ্ধা মৃর্ গিাোঃ রমহি গেখ 

মির্া- মৃর্ কম িমিন গেখ 

কম িমিন িাড়া, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট-৮৯৯,র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা-০১১১০৪০০০১ 

01712-994045 োহানারা গবেি 

(িী-ভার্াজভােী) 

 



41 বীরমুমিজ াদ্ধা মৃর্ আহোন উল্লাহ গচৌধুরী 

মির্া- মৃর্ আমির গচৌধুরী 

উোনচর গচৌধুরী িাড়া, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট,র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা-০১১১০৪০০৮৪ 

01720-533540 গবেি গরাজকয়া খাতুন 

(িী-ভার্াজভােী) 

 

42 বীরমুমিজ াদ্ধা মৃর্ গিাোঃ আন ার আিী িন্ডি 

মির্া-মৃর্ আরোদ আিী িন্ডি 

চরজবর্কা, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট-৯০৭,র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা- 

01749-681510 মরমেয়া গবেি  

 মহোঃ নং ২২০৪৬০১০১২০৪৫ 

43 বীরমুমিজ াদ্ধা মৃর্ গিাোঃ আব্দুি েফুর মেকদার 

মির্া- মৃর্ োজকর আিী মেকদার  

উোঃ গদৌির্মদয়া, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট-মবোঃজে -২১৫,র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা- 

01729178044 
  

মরমেয়া খাতুন 

 (িী-ভার্াজভােী) 

 

44 বীরমুমিজ াদ্ধা মৃর্ আমির আিী গেখ 

মির্া- মৃর্ বাউি আিী গেখ 

গদওয়ান িাড়া, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট-৮৮৭,র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা- 

  

45 বীরমুমিজ াদ্ধা মৃর্ গিাোঃ গকরাির্ আিী প্রািামনক 

মির্া-মৃর্ কাইিমিন প্রািামনক 

কাইিমিন প্রাোঃ িাড়া, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট-৮৬১,র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা-০১১১০৪০০৫৪ 

017313-253248 সুির্ানা িাহফুো মুরমেদ  

(িী-ভার্াজভােী) 

 

46 বীরমুমিজ াদ্ধা মৃর্ আোঃ হাকীি 

মির্া- মৃর্ গখাদাবক্স গেখ 

কুিড়াকামন্দ, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট-৮৫৩,র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা- 

01315331118 কুিছুি গবেি 

(িী-ভার্াজভােী) 

 

47 বীরমুমিজ াদ্ধা মৃর্ গিাোঃ রমফকুি ইেিাি 

মির্া- মৃর্ গিাোঃ গিাকজেদ আিী 

চরবারমকিাড়া, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট-৮৪২, র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা- 

01736-520670 মর্তুিীর ইেিাি 

(পুত্র ভার্াজভােী)   

48 বীরমুমিজ াদ্ধা মৃর্ আমেজুি হক গিাল্লা 

মির্া- মৃর্ আ ান গিাল্লা 

এবাদুল্লা মিমি িাড়া, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট-৮৫৭, র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা- 

01754331661 আফজরাো 

(কন্যা ভার্াজভােী)  

49 মৃর্ গিাোঃ গেজকন আিী 

মির্া- মৃর্ োজকর গিাল্লা 

উত্তর উোনচর, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট-৮৭২, র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা- 

01784-765712 িাকী আিার 

(কন্যা-ভার্াজভােী)  

50 মৃর্ গিাোঃ আকবর  আিী গেখ 

মির্া- মৃর্ েিজের আিী গেখ 

উত্তর উোনচর, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট-৮৯০, র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা- 

01790-906274 রাজেদ গেখ 

(পুত্র ভার্াজভােী) 

51 বীরমুমিজ াদ্ধা মৃর্ গেকান্দার আিী 

মির্া-মৃর্ ফমকর িাহমুদ 

উত্তর গদৌির্মদয়া, গহাজেন িন্ডিিাড়া, গোয়ািন্দ, রােবাড়ী 

গেজেট-৮৭২, র্াং-১০/১১/২০০৪মরোঃ 

মুমিবার্তা- 

01756-235500 িমনরুোিান 

(পুত্র ভার্াজভােী) 

52 বীরমুমিজ াদ্ধা মৃর্ গিাোঃ রাোক গচৌধুরী 

মিং আকবর গহাজেন গচৌধুরী  

োং গোয়ািন্দ  

ন্যাি কমিউমনস্ট গেজেট 03 

র্াং 04/08/2013 মর. 

01821-103900 গর্াহফা গচৌধুরী  

 িী ভার্াজভােী 

 

 



গোয়ািন্দ,রােবাড়ী। 

53 বীরমুমিজ াদ্ধা মৃর্ েমিি মিয়া  

মিং মৃর্ গোিাি মিয়া  

োং গোয়ািন্দ 

গোয়ািন্দ,রােবাড়ী।  

ন্যাি কমিউমনস্ট গেজেট 04 

র্াং 04/08/2013 মর.  

01764-202306 সুমফয়া েমিি  

িী ভার্াজভােী 

 

54 বীরমুমিজ াদ্ধা মৃর্ িাহমুদ গহাজেন বাবলু  

মিং ডাোঃ েয়নাি আজবদীন  

োং গোয়ািন্দ,রােবাড়ী।  

ন্যাি কমিউমনস্ট গেজেট নং ০৫ 

র্াং ০৪/০৮/২০১৩ মর. 

01676-904585 িাজিকা িাহমুদ  

িী ভার্াজভােী  

মহোঃ নং 1011243 

55 বীরমুমিজ াদ্ধা মৃর্  মকর উমিন মবশ্বাে  

মিং: মৃর্ শুকুর আিী মবশ্বাে 

         ভারর্ীয় র্ামিকা- 4650 

গেজেট-৮39, 

িাি মুমিবার্তা – 0111040006 

 ওয়ামরে নাই  

 

56 

বীরমুমিজ াদ্ধা মৃর্ শুকুর গিাল্লা  

মিং: মৃর্: আ ান গিাল্লা  

গেজেট-৮86, 

িাি মুমিবার্তা – 0111040026 

 ওয়ামরে নাই 

57  বীরমুমিজ াদ্ধা মৃর্  গহকির্ আিী গিাল্লা  

মিং: গরকির্ আিী গিাল্লা 

গেজেট-917, 

িাি মুমিবার্তা – 0111040041 

 

 ওয়ামরে নাই 

58  বীরমুমিজ াদ্ধা মৃর্ হােির্ আিী িন্ডি   

 

গেজেট- 1068  কামনে ফাজর্িা  

    িী ভার্াজভােী 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                উিজেিা মনব তাহী অমফোর 

গোয়ািন্দ রােবাড়ী 

 

 

 

 

  


