জলা ািজে ট এর কাযালয়, িসেলট।
থানা-িসেলট জলার সকল থানা
১
িমক
নং

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

িস কেপােরশন/ পৗরসভা ওয়াড . . . . . . . . . . . . . . .
২

নামঃ
িপতার নামঃ
মাতার নামঃ
বতমান কানাঃ
ায়ী কানাঃ
জনাব গাপাল
রায়
িপতা দশন চ রায়
সাং-রােমর িদঘীর পাড়, থানা- কাতয়ালী, জলািসেলট।
জনাব আ তয়ব মাহা দ মা দ, িপিপ িসেলট।
িপতা মাঃ েলমান আলী
সাং- গাপশহর, থানা- কাতয়ালী, জলা-িসেলট।
জনাব র-ই-এলাহী
িপতা ত আলহা নিছব আলী
সাং- লদা মি ল, পি ম পাঠান লা, থানা- কাতয়ালী
জলা-িসেলট।
জনাব আ ল িহত
িপতা আ ল হািশম
সাং১৭, পি ম িবদবাজার, কাতয়ালী, িসেলট।।
ক াঃ মাঃ জালাল গিন খান
২০ ই বংগল, জালালাবাদ সনািনবাস, িসেলট।
জনাব মাঃ আ ল মিজদ
িপতা হাজী মাঃ আ ল র
সাং- লতান র, থানা- কাতয়ালী, জলা-িসেলট।
জনাব জ র আহমদ
িপতা মাঃ আছ র আলী
সাং- রাজ র, থানা-বালাগ , জলা-িসেলট।

৩
লাইেস নং◌ঃ
ই র তািরখঃ
কান তািরখ পয
নবায়ন ত

৪
অে র ধরণ
বার/ক িলবার/
িত ান/ দশ

তকারক

০৪/িসেলট
০৬/০৯/১৯৮৯
২০১৯ পয ।

.৩২ বার এনিপিব িরভলবার নং৭৪৫৯৫, ইং াে র তরী।

১০/িসেলট
২১/০৬/১৯৮৮
২০১৯ পয ।
১৩/িসেলট
২৬/১০/১৯৮৯
২০১৬ পয ।

.৩২ বার এনিপিব িরভলবার নং৩৫১৪৮

১৪/িসেলট
১৭/০৮/১৯৯২
২০১৯ পয ।
২০/িসেলট
০৪/০৬/১৯৯১
২০১৪ পয ।
২৪/িসেলট
২৯/০১/১৯৯১
২০১৭ পয ।
২৬/িসেলট
০২/০১/১৯৯০
২০১৬ পয ।

এনিপিব িপ ল নং-৩১৯৫৮৮,
েনর তরী।

.৩২ বার এনিপিব িরভলবার নং৫১৯

এনিপিব িরভলবার নং-ই আর-৪২২
এমএস ০০৮৯০
.৩২ বার এনিপিব িরভলবার নংিবিব-৯২০৯, পািক ােনর তরী।
.২২ বার এনিপিব িরভলবার নং৫৮৭৭২, জামানা◌ীর তরী।

৫
কা েজর
বতমান ম দ

৬
দািয় া
কমকতার া র

৭
ম

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

জনাব ডাঃ এম নজর ল ইসলাম হাজারী
িপতা মাহা দ আলী হাজারী
সাং-িজ াবাজার, থানা- কাতয়ালী, জলা-িসেলট।
জনাব মাঃ ছািলক আহমদ চৗ রী
িপতা মাঃ কনাউর রহমান চৗ রী
সাং-কাজলশাহ, থানা- কাতয়ালী, জলা-িসেলট।
জনাব হাজী মাঃ আ ল জববার
িপতা হাজী মাঃ ব আলী
সাং-সােল র, থানা-িবয়ানীবাজার, জলা-িসেলট।
জনাব হাজী মাঃ আ ল িকত
িপতা ত মৗলভী আ ল আিজজ
১৪/৭ জালালাবাদ আবািসক এলাকা
থানা- কাতয়ালী, জলা-িসেলট।
জনাব চৗ রী শামীম হািমদ
িপতা দওয়ান আ ছ ছালাম
সাং-হাউিজং এে ট (পি ম), থানা- কাতয়ালী, জলািসেলট।
জনাব মাঃ খায়র ল বাশার
িপতা আলহা মাঃ েবদ আলী
েবদ মি ল, ঝণারপাড়, দরগামহল া, িসেলট।
জনাব মাঃ রিফক িময়া উরেফ মাঃ রিফ ল ইসলাম
িপতা মর ম ছওয়াব িময়া
সাং- জারখলা, থানা- কাতয়ালী, জলা-িসেলট।
জনাব হাজী আ র রা াক
িপতা ত ইরপান আলী
আরামবাগ, বা চর, কাতয়ালী, জলা-িসেলট।
ায়ীঃ সাং- লতান র, থানা-িবয়ানীবাজার, জলািসেলট।
জনাব ভাষ চ রায়, েফসর, লাগড়, িসেলট।
িপতা ত ডাঃ ননী গাপাল রায়
সাং-দি ণ করপাড়া, থানা- কাতয়ালী, জলািমল া।
জনাব মাঃ আেনায়ার হােসন খান

২৬/এ/িসেলট
০৮/০৯/১৯৮১
২০১৫ পয ।
৩০/িসেলট
২৯/০৮/১৯৮৩
২০১৯ পয ।
৩১/িসেলট
২৩/১২/১৯৮৫
২০১৯ পয ।
৩৩/িসেলট
১৮/০৩/১৯৯৭
২০১৯ পয ।

এনিপিব িরভলবার নং-১৬২৫১২৬,
জামানীর তরী।

৩৬/িসেলট
০১/১১/১৯৮৮
২০১৮ পয ।

এনিপিব িরভলবার নং-িভ-২০৮৫৭

৩৯/িসেলট
২১/১১/১৯৮৯
২০১৯ পয ।
৪০/িসেলট
২৬/১০/১৯৮৯
২০১৯ পয ।
৪৪/িসেলট
০২/১১/১৯৮৬
২০১৬ পয ।

.২৫ বার এনিপিব িপ ল নং-িব৫৮৩৭৭৮, চেকােশ াভািকয়ার
তরী।
এনিপিব িপ ল নং-এফিস-০১০৯৮১

৫০/িসেলট
০১/০১/১৯৮১
২০১৯ পয ।

এনিপিব িরভলবার নং-১৪৭৪১
জামানীর তরী।

৫১/িসেলট

.৩২ বার এনিপিব িরভলবার নং-

এনিপিব িরভলবার নং-১৩৩৫৪১৪

.৩২ বার এনিপিব িরভলবার নংিভ-৪৬২১, পািক ােনর তরী।
এনিপিব িপ ল নং-এ৬৪২১৫৪

.৩২ বার এনিপিব িরভলবার নং-১৪

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

কাট সাব ই েপ র, িসেলট।
িপতা ত মৗলভী দৗলত খান
সাং- দচর, থানা-ফিরদগ , জলা- িমল া।
জনাব মাঃ ব উি ন আহমদ
ােনিজং পিরচালক
হােটল লশান, িসেলট।
জনাব ছাদ উি ন
িপতা ত খান সােহব মাঃ আ ল কিরম
সাং-িমরাবাজার, থানা- কাতয়ালী, জলা-িসেলট।
জনাব হরলড রিসদ( র র রিসদ) চৗ রী
িপতা ত আিম র রিশদ চৗ রী, জ ািত মি ল,
আ রখানা, থানা- কাতয়ালী, জলা-িসেলট।
জনাব ফাহিমদা রিশদ চৗ রী, জ ািত মি ল, িসেলট
িপতা ই ািহম আলী
সাং-ছড়ারপাড়, থানা- কাতয়ালী, জলা-িসেলট।
জনাব মাঃ আ ল মািলক ( মা ন)
িপতা ডাঃ এম এ বাকী
সাং- িবদ বাজার, থানা- কাতয়ালী, জলা-িসেলট।
জনাব মাঃ আশফাক আহমদ
আবািসক েকৗশলী, িব ৎ উ য়ন বাড, িসেলট।
িপতা ত আ র রিকব
সাং-চািলব র, থানা- কাতয়ালী, জলা-িসেলট।
জনাব মাঃ িগয়াস উি ন
িপতা ত মাঃ শওকত আলী
সাং-িখিদর র, থানা- কাতয়ালী, জলা-িসেলট।
জনাব মাহা ব আহমদ
িপতা ডাঃ মাঃ আহাদ চৗ রী
সাং- ীপাড়া, থানা-কেতায়ালী, জলা-িসেলট।
জনাব নজ ল ইসলাম
িপতা আফরজ িময়া
আিমনা মি ল, িময়া ফািজল িচশত আ রখানা, িসেলট।
জনাব বিশর উি ন আহমদ, শাসিনক অিফসার

১০/০৪/১৯৭৯
২০১৩ পয ।

১০৯০

৫৫/িসেলট
০৩/০৩/১৯৭৫
২০১৯ পয ।
৫৯/িসেলট
০২/০৩/১৯৭৬
২০১৭ পয ।
৬১/িসেলট
৩১/১০/১৯৮৫
২০১৯ পয ।
৬২/িসেলট
১৩/০৪/১৯৭২
২০১৪ পয ।
৬৩/িসেলট
২৯/০৩/১৯৮৬
২০৯৮ পয ।
৬৫/িসেলট
০৫/০৬/১৯৯০
২০১৯ পয ।

.৩২ বার এনিপিব িরভলবার নং৩০১০০০, জামানীর তরী।

৭৬/িসেলট
১০/১২/১৯৮৭
২০১৯ পয ।
৭৯/িসেলট
০৩/১০/১৯৮৫
২০১৯ পয ।
৮৪/িসেলট
১২/০৭/১৯৮৯
২০২০ পয ।
৮৫/িসেলট

.৩২ বার এনিপিব িরভলবার নং৮০৮৮৩৭,

এনিপিব িরভলবার নং-৪৫৪৩০৪

এনিপিব িপ ল নং-িব-২৮৪৪৭২

এনিপিব িরভলবার নং-িব-২৮৪৪৭২

এনিপিব িরভলবার নং-১৬২৩৭২১

এনিপিব িরভলবার নং-১৯৭৬
পািক ােনর তরী।

এনিপিব িরভলবার নং- ৩২৯০১৯
জামানীর তরী।
.৩২ বার এনিপিব িরভলবার নংিসিসিব-১৫৩৫
.২২ বার এনিপিব িরভলবার নং-

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

িসেলট কােল েরট, িসেলট।
িপতা মর ম ইম াজ উি ন আহমদ
সাং-কািজরমহল, থানা-বালাগ , জলা-িসেলট।
জনাব তেফ আলী মা: আলমগীর ( ম ম)
িপতা মা: ক জামান
সাং-দািড়য়াপাড়া, থানা- কাতয়ালী, জলা-িসেলট।
জনাব মাঃ বােয়র খান
িপতা ত মাঃ উছমান খান
সাং-কলবাখানী, জালানী-৩০, থানা- কাতয়ালী, জলািসেলট।

২৩/০৫/১৯৯০
২০১৯ পয ।

১৬২১৮৯০িসিসিব-

১১০/িসেলট
২৫/০২/১৯৮৮
২০১৯ পয ।
১১৬/িসেলট
০৯/০৯/১৯৯৮
২০১৯ পয ।

.৩২ বার এনিপিব িরভলবার নং,৬৬৪৩০৬ জামানীর তরী।

জনাব এ ক এম শাহাব উি ন
িপতা ত আলহা মাঃ কামাল উি ন
সাং- তাপখানা ব কািজরবাজার, থানা- কাতয়ালী,
জলা-িসেলট।
ডাঃ মাঃ আ ল হাই, ি িনক াল াথলিজ
িসেলট এম এ িজ ওসমানী মিডেকল কেলজ
হাসপাতাল, িসেলট। িপতা ত মাঃ ইয়া ব আলী,
সাং- িরগাও মাহা দ র, থানা- কাতয়ালী, জলািসেলট।
জনাব রিফক আহমদ
িপতা হাজী সাম ল হক
সাং-৫/২ মৗবন, বহানীঘাট, থানা- কাতয়ালী, জলািসেলট।
জনাব মাঃ আফরাজ িময়া
িপতা ত হাজী মাঃ মখিলছ িময়া
সাং-৩১ হাউিজং এে ট, থানা- কাতয়ালী, জলািসেলট।
জনাব এ এ খািজজ চৗ রী
িপতা - ত এ বারী চৗ রী
বাড়ী-১, সড়ক-৩, ব ক-এ, উপশহর, িসেলট।
জনাব আ ন ম শিফ ল হক
িপতা ত মৗলভী তবারক আলী

১১৮/িসেলট
১১/০১/১৯৯৮
২০১৯ পয ।

.২২ বার এনিপিব িপ ল নং-৫৫২িব. ১৩৬২৯, জামানীর তরী।

১২০/িসেলট
২৩/০৩/১৯৯৭
২০১৯ পয ।

এনিপিব িরভলবার নং-িব.িব৪৩৩৬, পািক ােনর তরী।

১২১/িসেলট
০৫/১০/১৯৯৮
২০১৯ পয ।

.৩২ বার িপ ল নং-০৫৬১৩৬

১২৩/িসেলট
১২/০৮/১৯৯৯
২০১৯ পয ।

এনিপিব িপ ল নং-এ এস িজ৯৩৯৩৮

১২৪/িসেলট
০৭/০৯/১৯৯২
২০১৪ পয ।
১৩৩/িসেলট
২৪/০৬/১৯৯৭

২২ বার িরভলভার নং-১৬১৩৩৯৩

.৩২ বার এনিপিব িপ ল নং১৬২১৮৬৫
েনর তরী।

এনিপিব িপ ল নং-৮৮৩০৩৬

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

সাং- মৗলভীগা , থানা-িব নাথ, জলা-িসেলট।
জনাব মাঃ িসরা ল ইসলাম
িপতা ত হাজী আ ল জববার
১২৪ কমলাবাগান, ম মদারী, জলা-িসেলট।
জনাব হাজী ফার ক আহমদ
িপতা হাজী িসক র আলী
সাং- মারপাড়া, ঝরনারপার, থানা- কাতয়ালী, জলািসেলট।
জনাব মাঃ আতাউর রহমান (শাহীন)
িপতা মাঃ আ র রহমান
সাং-৮১ মৗ মী আগপাড়া, থানা- কাতয়ালী, জলািসেলট।
জনাব মাঃ ফার ক আহা দ মছবাহ
িপতা হাজী আ ল কািদর
সাং-ব ন-ই-১৬ খাসদিবর, থানা- কাতয়ালী, জলািসেলট।
জনাব আফছর উি ন
িপতা মর ম আলহা কামাল উি ন
সাং- তাপখানা কািজরবাজার, থানা- কাতয়ালী, জলািসেলট।
জনাব মা ন মাহ দ খান
িপতা আলী মাহ দ খান
খান কেটজ, দরগামহল া, কাতয়ালী, জলা-িসেলট।
জনাব আিম ল ইসলাম
িপতা ত আ ল ম ান
সাং-খালপাড়, থানা- কাতয়ালী, জলা-িসেলট।
জনাব মাঃ শওকত আলী
িপতা মাঃ ওসমান িময়া
সাং-িনহারীপাড়া, থানা- কাতয়ালী, জলা-িসেলট।
জনাব হলাল উি ন
িপতা মাঃ সফাত উ াহ
সাং-হায়দর র, েকর বাজার, থানা- কাতয়ালী, জলািসেলট।

২০১৬ পয ।
১৩৫/িসেলট
২২/০৬/১৯৯৮
২০২০ পয ।
১৩৬/িসেলট
৩০/০৭/১৯৯৮
২০১৯ পয ।

.২২ বার িপ ল নং-ইউ এ এন
৩৫০৬
এনিপিব িরভলবার নং-১৬২৩৪৬৩
জামানীর তরী।

১৩৭/িসেলট
০৫/১০/১৯৯৭
২০১৯ পয ।

এনিপিব িপ ল নং-৪৪৬৮৯৫
জামানীর তরী।

১৩৮/িসেলট
২৪/০৩/১৯৯৯
২০১৯ পয ।

এনিপিব িরভলবার নং-িব১৪৪৭২

১৪০/িসেলট
২০/০৪/১৯৯৮
২০১৯ পয ।

.৩২ বার এনিপিব িরভলবার নং-.
১৪৯২৪, ইং াে র তরী।

১৪১/িসেলট
১৩/০৭/১৯৮৬
২০২০ পয ।
১৪৪/িসেলট
০৭/০২/১৯৯৯
২০১৯ পয ।
১৪৫/িসেলট
২২/১০/১৯৯৮
২০১৯ পয ।
১৪৬/িসেলট
০৮/০৭/১৯৯৮
২০১৯ পয ।

.২২ বার িপ ল নং-০৩৮৯৪৬

এনিপিব িরভলবার নং-১৬১৬৮৯৬

.২২ বার িরভলবার নং-িকউ এফ
৮৫৫৭২, ািজেলর তরী।
.৩২ বার িপ ল নং-িডএএ৫৩৩৩৪৭।

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

জনাব মাঃ আ ল কািদর
িপতা ত তরা িময়া
সাং- লতান র, থানা- কাতয়ালী, জলা-িসেলট।
জনাব মাঃ আ ল কালাম
িপতা ত হাজী র জ িময়া
সাং- লতান র, থানা- কাতয়ালী, জলা-িসেলট।
জনাব আ ল ওয়ািহদ
িপতা ত আছাব উ াহ
সাং-শাহািজরগা , কেলজ রাড, িব নাথ, িসেলট।
জনাব মাঃ আ ল মােলক
িপতা ত তািজদ আলী
সাং-৩৪ মৗবন যতর র, থানা- কাতয়ালী, জলািসেলট।
জনাব জগদীশ চ দাস
িপতা দীেগ মার দাস
সাং- া ন শাসন, থানা- কাতয়ালী, জলা-িসেলট।
জনাব মাঃ আ ল কাই ম জালালী পংকী
িপতা ত জ এম লাল িময়া
সাং-ম শহীদ খাতািলয়া, থানা- কাতয়ালী, িসেলট।
জনাব মা াক আহমদ চৗ রী
ইমােজ ী মিডেকল অিফসার, িসেলট এম.এ.িজ.
ওসমানী মিডেকল কেলজ হাসপাতাল, িসেলট।
িপতা ত সিফক উি ন আহমদ
৭ িড িমতালী, রাতন মিডেকল কেলানী, িসেলট।
জনাব আ হাসান ম মদার
িপতা ত মফিছল আলী ম মদার
সাং-পাঠান লা, থানা- কাতয়ালী, জলা-িসেলট।
জনাব আ ল িকত খান, জাতীয় সংসদ সদ
িপতা মাঃ কিবল খান
সাং-দািড়য়াপাড়া, থানা- কাতয়ালী, জলা-িসেলট।
জনাব আফতাব চৗ রী
িপতা- ত আ স সাবহান চৗ রী
ব ক-এ, রাড নং-৩, হাউজ-১

১৪৭/িসেলট
০৩/০৫/১৯৯৭
২০১৯ পয ।
১৪৮/িসেলট
২৩/০৬/১৯৯৭
২০১৯ পয ।
১৪৯/িসেলট
১৬/০৫/১৯৯৯
২০১৯ পয ।
১৫২/িসেলট
২৪/০৬/১৯৯৮
২০১৯ পয ।

.৩২ বার িরভলবার নং-৭৮২৫৩৬

১৫৫/িসেলট
২২/০৬/১৯৯৮
২০১৯ পয ।
১৬০/িসেলট
১৯/১০/১৯৯৮
২০১৯ পয ।
১৬১/িসেলট
১৮/০৫/১৯৯৯
২০২০ পয ।

.২২ বার এনিপিব িপ ল নংএএসেক-৯৫৬০৮

১৬২/িসেলট
২০/০৫/১৯৯৮
২০১৮ পয ।
১৬৯/িসেলট
২৭/০৭/১৯৯১
২০১২ পয ।
১৭১/িসেলট
১২/০৭/১৯৯৮
২০১৪ পয

এনিপিব িপ ল নং-ই-০৯৬১৩
ডিব উ

.৩২ বার িরভলবার নং-১৬১৯২৯১,
জামানীর তরী।
.৩২ বার এনিপিব িপ ল নং৩২৩৭৫৫
.২২ বার এনিপিব িরভলবার নংিবিপএল-৩৪৩৮, আেমিরকার
তরী।

.২২ বার এনিপিব িরভলবার নংিকউ এফ-৮৫৫৮৫
.২২ বার এনিপিব িরভলবার নং১৩৬৫৫০

এনিপিব িরভলবার নং-িডই-৭৯৭৫৯

.৩২ বার িরভলবার নং-১৬২১৮৩৩

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

শাহজালাল উপশহর, িসেলট।
জনাব মাঃ কামাল আহমদ
িপতা ত আ র রহমান
সাং-আখািলয়া, থানা- কাতয়ালী, জলা-িসেলট।
জনাব বদার আহমদ
িপতা ত মাঃ আ ল া
সাং-ই ািহম র, থানা-বালাগ , জলা-িসেলট।
লঃ কেণল মাঃ জ র ল আলম, িপএম অিধনায়ক
১ম ারা কমাে া াটািলয়ন, জালালাবাদ সনািনবাস,
িসেলট।
জনাব ৎ র ব
িপতা ত মৗলা ব
সাং-আখািলয়া, থানা- কাতয়ালী, জলা-িসেলট।
জনাব হাজী মাঃ এম এ মিতন
িপতা হাজী এম এ রা াক
সাং-নাইওর ল, থানা- কাতয়ালী, জলা-িসেলট।
জনাব গালাম মাহা দ জাি র চৗ রী
িপতা গালাম কাই ম চৗ রী
হাউস নং-৩০, রাস া নং-২২, ব ক-িব, শাহজালাল
উপশহর, িসেলট।
বতমােন-িশওরখাল ( চম রীবাড়ী)ম ডাক-গহর র
থানা-বালাগ , জলা-িসেলট।
জনাব মিহ উি ন চৗ রী
িপতা আ ল লিতফ চৗ রী
সাং-মীরাবাজার, উি পন-৩, থানা- কাতয়ালী, জলািসেলট।
জনাব বিশর গাজী
িপতা ইসমাইল গাজী
সাং- রমা মােকট, থানা- কাতয়ালী, জলা-িসেলট।
জনাব এ ক এম বিদউ ামান
িপতা মাঃ আ ল মিতন
সাং-আ রখানা, ৯ এফ সরকারী কেলানী, কাতয়ালী
জলা-িসেলট।

১৭২/িসেলট
২৪/০৬/১৯৯৮
২০১৯ পয ।
১৭৩/িসেলট
০৩/০১/১৯৯৯
২০১৯ পয ।
১৭৬/িসেলট
২৫/১১/১৯৯২
২০১৭ পয ।
১৭৭/িসেলট
৩০/০৫/১৯৯৯
২০১৯ পয ।
১৭৮/িসেলট
২৩/০২/১৯৯৮
২০১৯ পয ।
১৮০/িসেলট
০৯/১১/১৯৯৮
২০২১ পয ।

.২২ বার িপ ল নং-০০২৪২৩
জামানীর তরী।

১৮৬/িসেলট
২০/০২/২০০০
২০১৯ পয ।

.৩২ বার এনিপিব িরভলবার নংিসিড-৬৬৪৩৪

১৮৮/িসেলট
১৯/০৯/১৯৯২
২০১৯ পয ।
১৯০/িসেলট
৩১/১২/২০০০
২০১৯ পয ।

এনিপিব িপ ল নং-২৮৩৬১৭

.২২ বার িরভলবার নং-িকউ এফ৮৫৫৫১
.৩২ বার এনিপিব িপ ল নং৮১০৪৭৮
এনিপিব িরভলবার নং-িসিসিব২৯১৭ আেমিরকার তরী।
.৩২ বার িরভলবার নং-িকউ এফ৮৫৬১৯ ািজেলর তরী।
.৩২ বার িপ ল নং-এফ-৩২১৪২
ইটালীর তরী।

এনিপিব িপ ল নং-

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

জনাব আ ল সিহদ
িপতা হাজী মাঃ জমেসর আলী
সাং-উপশহর, যতর র, থানা- কাতয়ালী, জলা-িসেলট।
জনাব মাশতাক আহেমদ
িপতা ত লফত উি ন আহেমদ
সাং-িনলয়-১৪, থানা- কাতয়ালী, জলা-িসেলট।
জনাব জামাল উি ন আহমদ
িপতা আলহা মক ছ আলী আহমদ
সাং-মিরয়ম গােডন, আবদানী বড়শালা, িবমান ব র
রাড, থানা- কাতয়ালী, জলা-িসেলট।
মজর দওয়ান আলী আকবর, িজ-িমর র সনািনবাস
িপতা দওয়ান বাি র হােসন
২২১ পড়শী, মীেরর ময়দান, থানা- কাতয়ালী, জলািসেলট।
ক াে ন মাঃ সাইফ উি ন
এস এস িড কা াই রা ামা
িপতা মর ম মাঃ আ ল াহ
সাং-উমন র, থানা- জম া র, জলা-িসেলট।
িবএ-৩৮৯১ ক াে ন কাওসার আহমদ
এ িড িস-ই িজ ও িস, সদর দ র-৯ পদািতক িডিভশন
গাভার সনািনবাস, ঢাকা।
িপতা মর ম আতাউর রহমান
িরিপজ মৗ মী-১১৫, আগপাড়া, মীরাবাজার, িসেলট।
লঃ সােয়ব মাহা দ তািরক উল াহ
৬ াটািলয়ন ই ব ল, জালালাবাদ সনািনবাস,
িসেলট
িপতা মাঃ সিল ল াহ
িস-১২/১০ তাজমহল রাড, মাহা দ র, ঢাকা।
জনাব মাঃ আ ল লইছ
িপতা এখলা র রহমান
া কা মস অিফসার, তামািবল িবএমিস শন,
গায়াইনঘাট, জলা-িসেলট।
সাং-ইছাক র, থানা-জগ াথ র, জলা- নামগ ।

১৯১/িসেলট
৩১/১২/২০০১
২০২১পয ।
১৯৩/িসেলট
১৬/০৭/২০০১
২০১৯ পয ।
২০০/িসেলট
২০/১১/২০০০
২০১৯ পয ।

এনিপিব িরভলবার নং-১৬২৫২২১

২০৩/িসেলট
০৩/০২/২০০১
২০১৮ পয ।

এনিপিব িপ ল নং-এফ-৪৯৯০৭
ডিব উ, ইতালীর তরী।

২০৫/িসেলট
১১/০৫/২০০০
২০১৮ পয ।

এনিপিব িপ ল নং-০০২২৫৩

২০৭/িসেলট
৩০/০৫/১৯৯৫
২০০৯ পয ।

এনিপিব িপ ল নং-০০১৬৩৭

২১১/িসেলট
১৬/০৪/১৯৮৭
২০০৬ পয ।

এনিপিব িপ ল নং-৮১০৭১৮

২১৪/িসেলট
০৫/১১/১৯৯৩
২০১৯ পয ।

এনিপিব িরভলবার নং-এ.িব.এম
৪৪৭৪

এনিপিব িপ ল নং-িবিবএস০৫০৫৬-ইউ
আেমিরকার তরী।
.৩২ বার এনিপিব িপ ল নং০৬৩২৫৩
চেকােশ াভািকয়ার তরী।

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

জনাব শাহ আিজ র রহমান, মাননীয় সংসদ সদ
িপতা ত শাহ আজমান আলী
অ ণী-২০, ল নী রাড, িবদবাজার, থানা- কাতয়ালী,
জলা-িসেলট।
ায়ী কানা-সাং- জকী র, থানা-বালাগ , জলািসেলট।
জনাব লঃ দওয়ান মাহা দ তাছাওয়ার রাজা
িপতা ত দওয়ান তােল র রাজা
৭ ঘ িমল া ক া নেম
সাং-রাজনীড় জল ারপাড় রাড, িজ াবাজার, িসেলট
টাউন
নােয়ক েবদার এম ফা ক আহমদ
হড কায়াটার িডিজএফআই ৩২ ক নেম বাজার
ঢাকা কে নেম ঢাকা।
িপতা ত মাঃ মতািহর আলী
সাং- িধি র, থানা- ফ গ , জলা-িসেলট।
জনাব মাঃ মাজহা ল ইসলাম ডািলম
িপতা ত শওকত আলী
সাং-িখিদর র খািদমনগর, থানা- কাতয়ালী, জলািসেলট।
জনাব মাঃ বদ ামান সিলম
িপতা ত জিহর উি ন তার িময়া
সাং-নীর মি ল, ৫১-হাজারীবাগ, শাহী ঈদগাহ,
িসেলট।
ক াঃ মাঃ কাম ামান
এস আই এ
জালালাবাদ সনািনবাস, িসেলট।
জনাব এম ইিলয়াস আলী
মাননীয় সংসদ সদ , িসেলট-২
িপতা আলহা ওয়ািছব আলী
সাং-রামধানা, থানা-িব নাথ, জলা-িসেলট।
বতমান কানা-বাসা নং-৩/৪, রাড নং-২৯, ব ক-িড,
শাহজালাল উপশহর, িসেলট।

২১৫/িসেলট
০৮/০২/১৯৯৮
২০০৮ পয ।

এনিপিব িরভলবার নং-১৬২১৮৭৯

২১৬/িসেলট
২৫/১০/১৯৯৫
২০১২ পয ।

এনিপিব িপ ল নং-৩২৪৭৭১

২১৮/িসেলট
১৫/০৬/১৯৮৬
২০১৮ পয ।

এনিপিব িরভলবার নং-িব-৮৪৫৪৭

২১৯/িসেলট
২৯/০৬/২০০৪
২০১৯ পয ।

িরভলবার নং-১৬১৬৮৩২
জামানীর তরী।

২২০/িসেলট
১৬/০৬/২০০৪
২০১৯ পয ।

এনিপিব িরভলবার নং-৫২১৮

২২৩/িসেলট
০৪/০৭/১৯৮৮
২০০৯ পয ।
২২৬/িসেলট
২৯/১২/২০০৪
২০১৩ পয ।

এনিপিব িরভলবার নং-আর৪০০৭২৫
এনিপিব িপ ল নং-িডএএ-৩৮২১৮৮
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82.

83.

84.

85.

86.

87.

জনাব িদনার খান হা
১৯ নং ওয়াড কিমশনার, িসেলট িস কেপােরশন
িপতা েলমান খান, সাং- ত য় ৪৩, আলম লা,
রায়নগর, থানা- কাতয়ালী, জলা-িসেলট।
ক াপঃ মাঃ জাহা ীর কিবর তা কদার
ই ব ল এস আই এ
জালালাবাদ সনািনবাস, িসেলট।
ক াঃ মাঃ শামস-উল- দা
এস আই এ
জালালাবাদ সনািনবাস, িসেলট।
জনাব মাঃ সিহ ামান
জলা ন িত দমন অিফসার
জলা ন িত দমন েরা, িসেলট।
লঃ (বতমােন মজর) মাঃ সাই র রহমান
৩৪ ই ব ল রিজেম
জালালাবাদ সনািনবাস, িসেলট।
মজর মাঃ জািকর হাসান
এস আই এ
জালালাবাদ সনািনবাস, িসেলট।
জনাব মাহা দ দিবর উি ন, সােকল অিফসার (উঃ)
ধমপাশা, িসেলট
িপতা মাঃ কা িময়া
সাং-কািজর পাগলা, তানা- লাহাগং, জলা-ঢাকা।
বতমােন- িসিনয়র সহকারী সিচব, বািনজ ম ণালয়।
িবএ-৪১৭২ মজর ওয়ািছউল হাসান চৗ রী
িপতা কামর ল হাসান চৗ রী
সাং- িধি র, থানা- ফ গ , জলা-িসেলট।
বতমােন-১০িস চতালী, রজনীগ া আ/এ, ঢাকা
সনানীবাস, ঢাকা।
জনাব আলহা মাঃ িজ ল হক
িপতা আনা িময়া
সাং-নয়াপাড়া লামাবাজার, থানা- কাতয়ালী, জলািসেলট।

২৩০/িসেলট
২০/০৮/২০০৫
২০১৯ পয ।

.৩২ বার এনিপিব িপ ল নং৪৩৯৬১২ জামানীর তরী।

২৩৩/িসেলট
১২/০৪/১৯৯০
২০০৮ পয ।
২৩৬/িসেলট
২৬/১১/১৯৯৯
২০১৬ পয ।
২৩৭/িসেলট
০৩/১০/১৯৯২
২০১৯ পয ।
২৩৮/িসেলট
০৮/০৫/১৯৯৬
২০০৯ পয ।
২৪০/িসেলট
০৮/০৯/১৯৮৮
২০০৮ পয ।
২৪৩/িসেলট
২৮/০৪/১৯৬৭
২০০৯ পয ।

এনিপিব িপ ল নং-িবিবএস-৫৮৫০৭
ইউ।

২৪৬/িসেলট
০৪/০৫/২০০৬
২০১৯ পয ।

.৩২ বার এনিপিব িপ ল নং৫১৪৯৯২

২৫০/িসেলট
০২/০৭/২০০৬
২০১৯ পয ।

এনিপিব িরভলবার নং-িব-৭৯৫৭৫

.৩২ বার িপ ল নং-৮১১

.৩২ এনিপিব িরভলবার নং-এনএফ
০১৮০১৩
এনিপিব িপ ল নং-এফ জড িস
৯৩১৮২ ািজেলর তরী।
এনিপিব িরভলবার নং-এ এফ এল০৪০১
এনিপিব িরভলবার নং-৪৭৭৬
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89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

িবএ-৫৯৩৭ ক াে ন মাঃ িমজা র রহমান
িপতা ত তবারক আলী
সাং- মাহা দ র, থানা-দি ণ রমা,- জলা-িসেলট।
বতমােন-র ািপড এ াকশন াটািলয়ন-২, বাড়ী নং৬২১ বড় মগবাজার, ঢাকা।
জনাব রজাউল হাসান লাদী কেয়স
কিমশনার, িসেলট িস কেপােরশন।
িপতা এম ইউ আহমদ চৗ রী
সাং- লাদী ভবন, ১০১/১০২, হাউিজং এে ট,
আ রখানা, থানা- কাতয়ালী, জলা-িসেলট।
জনাব মাঃ সাই ল ইসলাম
িপতা মাঃ িসকা ার আলী
সাং-িদকারাইল, থানা- জম া র, জলা-িসেলট।
বতমােন-সাং- য়াবহর, জালালাবাদ সনািনবাস,
িসেলট।
জনাব মাঃ ম ক িময়া
িপতা হাজী মাঃ আরজদালী
সাং-ভােদ র করগা , থানা- গালাপগ , জলািসেলট।
বতমােন-শাহজালাল উপশহর, মইন রাড, ব ক-এ,
বাড়ী নং-৩১, থানা- কাতযালী, জলা-িসেলট।
জনাব মাঃ হায়দর খান
সহকারী কর কিমশনার, িসেলট সােকল।
জনাব মাঃ দিবর ল ইসলাম খান
িপতা ত জাফর খান
সাং-িডকসন ইি িনয়ািরং, ম ল শহর, জলামৗলভীবাজার
জনাব মাঃ ইসহাক ইয়া
অিতির জলা ািজে ট, িসেলট।
জনাব কাওছার আহমদ হায়দরী
িসিনয়র সহকারী িলশ পার

২৫১/িসেলট
০৬/০৭/২০০৬
২০১৮ পয ।

.২২ বার এনিপিব িপ ল নং-িজ০৩০০৫৭

২৫২/িসেলট
১৪/০৯/২০০৬
২০১৯ পয ।

.৩২ বার এনিপিব িপ ল নং৪৯৭০১৭, েনর তরী।

২৫৩/িসেলট
২৫/০৯/২০০৬
২০১৯ পয ।

.৩২ বার এনিপিব িপ ল নং-িড এ
এ-৩৮৬২৩৪, আেমিরকার তরী।

২৫৫/িসেলট
২১/১১/২০০৬
২০২২ পয ।

.২২ বার এনিপিব িরভলবার নংিমিসিব-১৬৩০, ৬৩-৩

২৫৬/িসেলট
০৭/০১/১৯৯২
২০১৫ পয ।
২৫৮/িসেলট
১২/০২/১৯৮৪
২০১৩ পয ।

.২২ বার এনিপিব িরভলবার নংিবিজএইচ-৬৭৬৭

২৫৯/িসেলট
১১/০২/১৯৯২
২০০৯ পয ।
২৬১/িসেলট
০৫/০৭/১৯৮০

এনিপিব িপ ল নং-২৮৮২৩
পি ম জামানির তরী।

এনিপিব িপ ল নং-.২২ এল আর
২৭৭১৬

.৩২ বার িরভলবার নং-৫৭৩২
পািক ােনর তরী।
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সদর সােকল মািনকগ , জলা-মািনকগ ।
বতমােন-বাসা নং-১২, ব ক-এ, মইন রাড,
শাহজালাল উপশহর, থানা- কাতয়ালী, জলা-িসেলট।
জনাব শাম ল হােসন, ফের র ার, উ র বন িবভাগ,
রা ামা , িবভাগীয় বন কমকতা (অবঃ)
বতমােন-৩৩ িলয়া লা, থানা- কাতয়ালী, জলািসেলট।
জনাব আহবাব হােসন চৗ রী
িপতা মৗলভী আ ল হােসন চৗ রী
সাং- জ , থানা-িদরাই, জলা- নামগ ।
জনাব সাদ ওমান চৗ রী
িপতা আলহা মিহউস ত চৗ রী
সাং- লবাড়ী হাউস, দরগামহল া, থানা- কাতয়ালী,
জলা-িসেলট।
িবএ-৩৯৮১ মজর তানিভর রিহম
িপতা ত ফজ র রিহম চৗ রী
সাদি ণ ভােদ র, থানা- গালাপগ , জলা-িসেলট।
জনাব মাঃ গালাম বাির
িপতা ত হাজী িনজাম উি ন আহমদ
সাং-তািহর র হা্উজ মৗবন-৩, বহানিগাট, থানাকাতয়ালী, জলা-িসেলট।
মজর মারেশদ আহেমদ চৗ রী
িপতা ফজ র রহমান চৗ রী
সাং-রণেকলী দি ণভাগ, থানা- গালাপগ , জলািসেলট।
িবএ-৩১২৭ মজর আ স সাবহান চৗ রী
িপতা ত মাঃ আ র রিহম চৗ রী, িমর র
সনািনবাস
াযী কানা- ীম হাউজ, উ র বা চর, থানাকাতয়ালী, জলা-িসেলট।
জনাব মাঃ রজাউল হাসান জাকািরয়া
িপতা মাঃ আ ল হািছব
সাং-মাসা, থানা-িবয়ানীবাজার, জলা-িসেলট।

২০০৯ পয ।

২৬২/িসেলট
১৮/০৫/১৯৭৭
২০১২ পয ।

.৩২ বার এনিপিব িপস র নং০৫৫৮৫৫

২৬৭/িসেলট
২৭/১১/১৯৭৪
২০১৯ পয ।
২৬৯/িসেলট
১০/০৬/২০০৭
২০১৯ পয ।

.১২ বার িপ ল নং-২৭৩৮১১৬

২৭০/িসেলট
২৮/০৬/২০০৭
২০১২ পয ।
২৭১/িসেলট
২৮/১০/২০০৭
২০১৮ পয ।

এনিপিব িপ ল নং-০৫৩২৬৬

২৭২/িসেলট
০৬/১১/২০০৭
২০০৭ পয ।

এনিপিব িপ ল নং-িজ-০৪৪৪০৯

২৭৪/িসেলট
২৩/০৭/২০০০
২০১৭ পয ।

এনিপিব িপ ল নং-৮৮৬২৪০

২৭৫/িসেলট
০৬/০১/২০০৮
২০১৯ পয ।

.২২ বার এনিপিব িরভলবার নং১৬২৩৫৬২

.৩২ বার িরভলবার নং-১৫৯২৬২

এনিপিপব িপ ল নং-৭৬৫৪১২

104. িবএ-৫২২৯ মজর ফরহাদ হার ন চৗ রী
িপতা ওমর হার ন চৗ রী
সাং-বাটল আইল, থানা-জিকগ , জলা-িসেলট।
105. িবএ-৪৯৩৩ মজর তাফােয়ল মাস ফা সােরায়ার
িপতা গালাম মাস ফা
সাং-িনসগ-১৪, শাহপরান আবািসক এলাকা
থানা- কাতয়ালী, জলা-িসেলট।
106. মজর মাঃ সালাহউি ন আহেমদ ইয়া, বীর িতক
এস আই এ , জালালাবাদ সনািনবাস, িসেলট।
বতমােন- শন সদরদ র, ঢাকা সনািনবাস, ঢাকা।
িপতা ত ফজ ল কিরম ইয়া
সাং-কাউতলা(উ র), জলা- িমল া।
107. জনাব মাঃ মাশারফ হােসন চৗ রী
সহকারী কিমশনার ও ািজে ট ১ম ণী, িসেলট।
সােবক সিচব, ৪০১ িনউ ই াটন রাড, আরকান
িলেজ-এ, ঢাকা।
108. জনাব আ ল বাসার
ও.িস গায়াইনঘাট থানা, জলা-িসেলট।
িপতা ত আ ল ক ছ
সাং- গা াখালী, থানা-সীতা , জলা-চ াম।
109. লঃ মাঃ আ ল কালাম আজাদ
৬, ই ব ল জালালাবাদ সনািনবাস, িসেলট।
িপতা িনয়া ল হক
সাং-৬ মীজা র লইন, থানা- লনা সদর, জলা- লনা।
110. িবএ-৪৬২৯ মজর মাহা দ কায়ছার রিশদ চৗ রী
িপএসিস, িজ-২৮ িমিডয়াম রিজেম , আ লান সাভার
সনানীবাস, সাভার , িপতা মাঃ হার ন রিশদ চৗ রী
সাং- মািহনী-৩৬, লামাবাজার, িশবগ , িসেলট।
111. মজর িমজা হার ন অর রিশদ
িসেলট ক ােডট কেলজ, িসেলট।
112. জনাব আফজাল রিশদ চৗ রী
িপতা মর ম মা র রিশদ চৗ রী

২৭৬/িসেলট
২১/০১/২০০৮
২০১৭ পয ।
২৭৭/িসেলট
২১/০১/২০০৮
২০০৯ পয ।

এনিপিব িপ ল নং-T110213AP-00002

২৮৩/িসেলট
০৫/০৬/১৯৯৩
২০১০ পয ।

এনিপিব ৩২ বার িপ ল নং৮১২১৭৯

২৮৬/িসেলট
২৪/০৪/১৯৮১
২০০৯ পয ।

.৩২ বার এনিপিব িরভলবার নং-িব৫৮৩২৯

২৮৭/িসেলট
১৬/০২/১৯৮৯
২০১২ পয ।

এনিপিব িরভলবার নং-৫৪১৯৩০

২৮৮/িসেলট
০৯/০৮/১৯৮৭
২০১০ পয ।

.৩২ বার এনিপিব িপ ল নং৮১০৭১৭, জামানির তরী।

২৯০/িসেলট
২৮/০৭/২০০৮
২০১৭ পয ।

এনিপিব িপ ল নংT062012TF00158

২৯১/িসেলট
১৩/০৮/১৯৯১
২০১২ পয ।
২৯৩/িসেলট
১৫/১০/২০০৮

.৩২ বার িপ ল বাট নং-৭৪
বিড নং-এম-২০৩৬

এনিপিব িপ ল নং-T062012TF00167

.৩২ বার এনিপিব িরভলবার নং১৬২৩৯১২

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

সাং-রিশদ হাউস, রায় হােসন, আ রখানা, থানাকাতয়ালী, জলা-িসেলট।
িবএ-৫৫৫৯ মজর মাহা দ আিম ল ইসলাম
সাং- ায়ন-১২২দি ণ বা চর, থানা- কাতয়ালী,
জলা-িসেলট।
জনাব ন মাহ দ খান
িপতা মর ম আলী মাহ দ খান
সাং-পায়রা-১ খান কেটজ, দরগামহল া, বতমােন িব-৭
ফরেদৗস িভলা, পি ম পাঠান লা, থানা- কাতয়ালী,
জলা-িসেলট।
েফসর মীর মাহ বউল আলম, পেকস অব সাজা◌ারী,
িসেলট এম এ িজ ওসমানী মিডেকল কেলজ, িসেলট।
িপতা ত গালাম মাস ফা
সাং-িসরাজনগর বতামােন-িসেলট
ডাঃ মাঃ ফজেল এলাহী রানী
িপতা ডাঃ মাঃ এনােয়ত উ াহ
সাং-নবা ন-২২৯, সানারপাড়া, থানা- কাতয়ালী,
জলা-িসেলট।
জনাব মা ক আলী
িপতা হাজী ইয়া ব আলী
সাং- ব মা া কা, থানা-ওসমানীনগর, জলা-িসেলট।
জনাব শিফ র রহমান চৗ রী
মাননীয় সংসদ সদ -২৩০, িসেলট-২
িপতা ত আ ল মতিলব চৗ রী
সাং-১২ চা ভরাং হাউস, ক াণ র, লাগড়, থানাকাতয়ালী, জলা-িসেলট।
জনাব েবর আহমদ, িপিপএম
ভার া কমকতা, ওসমানীনগর থানা
বতমােন-সহকারী িলশ কিমশনার
িপতা মাঃ কা ান িময়া
সাং-আল আিমন-৫ চারািদঘীরপাড়, থানা- কাতয়ালী,
জলা-িসেলট।

২০১৯ পয ।
২৯৫/িসেলট
৩০/১১/২০০৮
২০২০ পয ।
২৯৮/িসেলট
৩০/১১/২০০৮
২০২০ পয ।

এনিপিব িপ ল নং-FCM57999

২৯৯/িসেলট
০৮/১২/১৯৯০
২০১৮ পয ।

.৩২ বার এনিপিব িরভলবার নংিব.িব-১২৬০০
পািক ােনর তরী।

১৯৩/৩০১/িসেলট
১২/০৩/২০০৯
২০১৯ পয ।

.২৫ বার এনিপিব িপ ল নং৮৭৯৩৪১
েনর তরী।

১৯৪/৩০২/িসেলট
১৮/০৮/২০০৯
২০১৯ পয ।
১৯৫/৩০৩/িসেলট
১৮/০৭/২০০৯
২০১৭ পয ।

.৩২ বার এনিপিব িপ ল নং-২১৩০
িবএএল আেমিরকার তরী।

১৯৬/৩০৪/িসেলট
১৮/০৮/২০০৯
২০১৯ পয ।

.৩২ বার িরভলবার নং-৫৭৩২
পািক ােনর তরী।

.৩২ বার এনিপিব িপ ল নং০৫৬০৪১

এনিপিব িপ ল নং-FZG64022
( ািজেলর তরী)

120. জনাব গালাম িকবিরয়া
িপতা আলহা িসকা ার আলী
সাং- র র, থানা-ওসমানীনগর, জলা-িসেলট।
121. জনাব হাজী মাঃ জাফর সােদক (কেয়ছ গাজী)
িপতা দওয়ান ফিরদ গাজী
সাং-০১ য়ারপাড়, লামাবাজার, থানা- কাতয়ালী,
জলা-িসেলট।
122. জনাব ইউ ফ রাজা চৗ রী
িপতা ত হাজী কাচা িময়া চৗ রী
সাং-৫/৬ চৗ রী ােলস, এিতম ল রাড বাগবাড়ী,
থানা- কাতয়ালী, জলা-িসেলট।
123. জনাব শাহজাহান িছি ক
িপতা আলহা ছিমর আলী
সাং- করপাড়া, থানা-িবয়ানীবাজার, জলা-িসেলট।
124. ফরেদৗসী বগম নাসিরন
িপতা ত মাঃ আলাউি ন
ামী আববাস উি ন আহমদ, সাং- ধাপািদঘীর দি ণ
পাড়, থানা- কাতয়ালী, জলা-িসেলট।
125. জনাব মাঃ ল ইসলাম, ফের ার, বন িবভাগ, চ াম
িপতা হাজী মাহা দ সাম ামান
সাং-িদঘীরপাড়, থানা- কাতয়ালী, জলা-িসেলট।
126. জনাব সরওয়ার হােসন
িপতা ত আলহা দাি র হােসন
সাং-২৬৩ েভ া, শখঘাট, থানা- কাতয়ালী, জলািসেলট।
127. জনাব আ সাঈদ মাঃ রােশদ
িপতা ত মাঃ মন ফ
সাং-রােসাস-৬১, রায়নগর, সানারপাড়া,থানাকাতয়ালী, জলা-িসেলট।
128. জনাব আলহা মাঃ মখিল র রহমান কামরান
কাউি লর ৯ নং ওয়াড ও ােনল ময়র
িস কেপােরশন, িসেলট। িপতা ত আ র রহমান,
রহমান িভলা, বাসা ই/১ আখািলয়া, থানা- কাতয়ালী,

১৯৮/৩০৬/িসেলট
২০/১০/২০০৯
২০২১ পয ।
১৯৯/৩০৭/িসেলট
০৪/০১/২০১০
২০১৯ পয ।

এনিপিব িপ ল নং- -০৬২০-০৯
এফ-১৬০১২

২০০/৩০৮/িসেলট
২৪/০৬/২০০১
২০১৮ পয ।

এনিপিব িপ ল নং-FFM-19519

২০২/৩০৯/িসেলট
১৮/০২/২০১০
২০১৯ পয ।
২০৩/৩১০/িসেলট
১২/০৫/২০১০
২০১৪ পয ।

.৩২ বার এনিপিব িরভলবার নং৫১৩৩৮২

২০৪/৩১১/িসেলট
৩১/১২/১৯৯৭
২০১৪ পয ।
২০৫/৩১২/িসেলট
০১/০৭/২০১০
২০২০ পয ।

.৩২ বার এনিপিব িরভলবার নং১৬২১৭৬৯

২০৬/৩১৩/িসেলট
০২/০৮/২০১০
২০১৯ পয ।

এনিপিব িপ ল নং-এফ-৬৯৪৪৭
ডি উ

২০৭/৩১৪/িসেলট
২২/০৮/২০১০
২০১৯ পয ।

এনিপিব িপ ল নং-এফিসিপ
৩৬৭৪৮

.৩২ বার এনিপিব িরভলবার নং৮৫৫

.৩২ বার িরভলবার নং-িবিব-৪৭৭৭

এনিপিব িপ ল নং-FFZ72546

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

জলা-িসেলট।
জনাব মাঃ ফা ক আহমদ
িপতা হাজী মাঃ নাব আলী
২১১/৬ আলী মি ল, চৗিকিদিখ, থানা- কাতয়ালী,
জলা-িসেলট।
জনাব মাহা দ মািহদ আলী (িম )
িপতা মাঃ ম াজ আলী
মাতা- মাছাঃ জিরনা িবিব, শনা কেটজ ল রাড
গায়ালাবাজার, থানা-ওসমানীনগর, জলা-িসেলট।
জনাব মাঃ আ ল কালাম
িপতা ত ফর জ আলী
মাতা- তরা ে ছা খা ন
সাং-দি ণভাগ, থানা- গালাপগ , জলা-িসেলট।
জনাব কায়ছান ইসলাম চৗ রী
িপতা ত মইন ফয় ল ইসলাম চৗ রী
মাতা-নািফয়া ইসলাম
সাং-পি মভাগ (রাজা র), থানা- গালাপগ , জলািসেলট।
জনাব জাকািরয়া আহমদ (পাপ )
ময়র গালাপগ পৗরসভা
িপতা মর ম নঈম আলী
মাতা-মিরয়ম বগম
সাং-রণেকলী নয়া াম, পা: রনেকলী উ র
থানা- গালাপগ , জলা-িসেলট।
জনাব িমসবাহ উি ন িসরাজ, এডেভােকট
িব িপিপ, িসেলট।
িপতা ত মা: আ র গ র
মাতা-হাজী সমেতরা িবিব
সাং-১০ হিলিভউ, শামীমাবাদ আ/এ
থানা- কাতয়ালী, জলা-িসেলট।
জনাব কয়ছর আহমদ
িপতা ওয়ািতর আলী (হািবব িময়া)

২০৮/৩১৫/িসেলট
২৪/১০/২০১০
২০১৯ পয ।

এনিপিব িপ ল নং-২২ বার এ আর
এইচ-৮৭৫৮৬

২০৯/৩১৬/িসেলট
০৯/১২/২০১০
২০২০ পয ।

.৩২ বার এনিপিব িপ ল নং০৬২০-১৪- এফ-০০৩৯৩
( ক র তরী)

২১০/৩১৭/িসেলট
২৩/০২/২০১১
২০১৯ পয ।

.২২ বার এনিপিব িপ ল
নং-এফ-৭৫৩০
( েনর তরী)

২১১/৩১৮/িসেলট
০৩/০৩/২০১১
২০১৮ পয ।

.৩২ বার িপ ল নং- -৬২০-১৪
এফ০০৫৭৮

২১২/৩১৯/ গালাপগ
১২/১২/২০১১
২০১৯ পয ।

.৩২ বার এনিপিব িপ ল নংFCY-74282
( ািজেলর তরী)

২১৩/৩২০/সদর
৩১/০১/২০১২
২০১৯ পয ।

এনিপিব িপ ল নং-িব-০৫১৯৬০

২১৪/৩২১/িসেলট
০৭/০৫/২০১২

.৩২ বার এনিপিব িপ ল নংF68944W

মাতা-আেনায়ারা বগম
সাং-আহমদ র, পাঃ গহর র
থানা-বালাগ , জলা-িসেলট।
136. িবএ ৬৩৬৯ মজর নািজম উি ন ম মদার
িপতা ত মঈন উি ন ম মদার
মাতা- ত হািলমা বগম ম মদার
সাং-বলরােমর চক, পাঃ ি পাড়া
থানা-জিকগ , জলা-িসেলট।
137. জনাব ত রকায়
িপতা গ য় ধাং র ন রকায়
সাং-শাপলা-৭, জ ারপাড়, সদর, িসেলট।
বতমান কানা-১৭৯/৩
একতা, বাগবাড়ী
থানা- কাতয়ালী মেডল, িসেলট।
138. জনাব মাঃ আ ল হািমদ
িপতা মাহ দ আলী
মাতা-সিফনা বগম
সাং- া নগা , পাঃ গায়ালাবাজার
থানা-ওসমানীনগর, জলা-িসেলট।

২০১৯ পয । ‘

139. জনাব ল হক
িপতা মর ম আহমদ আলী
সাং দািড়পাতন (দীিঘরপাড়), পাঃ- গালাপগ
থানা- গালাপগ , জলা-িসেলট।
140. জনাব মাঃ িময়া
িপতা ত আরফান উ া
সাং-কািশম র, পাঃ-বািগছাবাজার
থানা-িব নাথ, জলা-িসেলট।
141. জনাব মাঃ মিহউি ন
িপতা মাঃ আহাদ উি ন
সাং-১৩/সািদ র, থানা- কাতয়ালী মেডল, িসেলট।
142. জনাব মাঃ মা ক আহমদ
িপতা হািফজ তফ ল আলী

২১৮/৩২৫/িসেলট।
১৫/১০/২০১২
২০১৯ পয

এনিপিব িপ ল নংএফিসওয়াই-৭৪২৮৬
( ািজেলর তরী)

২১৯/৩২৬/িসেলট
১৭/০১/২০১৩
২০১৯ পয

.৩২ বার এনিপিব িপ ল নং০৬২০-১৪ এফ০০৫৯৫
( ক র তরী)

২২০/৩২৭/িসেলট
০৬/০৫/২০১৩
২০১৯ পয
২২১/৩২৮/িসেলট
০৬/০৫/২০১৩

৩২ বার এনিপিব িপ ল
নং-৪০৩৭২৫
(জামানীর তরী)
.৩২ বার এনিপিব িপ ল নংএফএফওয়াই ৭২৫২৯

২১৫/৩২২/িসেলট
২২/০৫/২০১২
২০১৮ পয ।

এনিপিব িপ ল নং- -০৬২০-১৫
এফ ০০৯৯১

২১৬/৩২৩/িসেলট
১৩/০৬/২০১২
২০১৯ পয

.৩২ বার এনিপিব িপ ল নং৩৭৯৮০২
(জামানীর তরী)

২১৭/৩২৪/সদর
১১/১০/২০১২
২০১৯ পয

.২২ বার এনিপিব িপ ল নং-িজ৭৩১৫৩

৫০ রাউ

143.

144.

145.

146.

147.

148.

৮২ হাউিজং এে ট, থানা- কাতয়ালী, িসেলট।
জনাব হলাল আহমদ
িপতা ত আফতাব উি ন আহমদ
মাতা ত
বগম
সাং- রেনশা-১ আ/এ, খলপাড়া, আখািলয়া
থানা-জালালাবাদ, িসেলট।
ক াপেটন মাঃ আ ল মঈন
এসআইএ , জালালাবাদ সনািনবাস, িসেলট।
িপতা-এেকএম মা ান
িড-৪/এফ এ
অিফসাস কেলানী, মগবাজার
ওয়ারেলস, থানা-রমনা, ঢাকা।
জনাব মাঃ নজ ল ইসলাম বা ল
িপতা-হাজী মাঃ আ াব িময়া
মাতা-হাজী িফয়া বগম
সাং-৫১ সাগরিদঘীরপাড়
থানা- কাতয়ালী মেডল, জলা-িসেলট।
জনাব মাহা দ আিজ ল ইসলাম
উপেজলা িনবাহী অিফসার, গায়াইনঘাট, িসেলট।
িপতা- মাঃ জািকর হােসন
সাং-শংকরপাশা, ডাকঃ-উচাউল বাজার
থানা-হিবগ , জলা-হিবগ ।
জনাব ফা ক মাহ দ চৗ রী
িপতা ত বিসর আহমদ চৗ রী
মাতা-খয় ন নছা খানম চৗ রী
সাং-বিশর মি ল, ৩০-নীিলমা, িলয়াপাড়া
থানা- কতয়ালী মেডল, জলা-িসেলট।
জনাব আ ল বাশার িময়া
িবভাগীয় বন কমকতা, িসেলট।
িপতা ত আলহা রজব আলী ী
মাতা ত হােজরা বগম
সাং- পাড়ািদয়া বািলয়া
থানা-নগরকা া, জলা-ফিরদ র।

২০২০ পয
২২২/৩২৯/িসেলট
০৩/০৬/২০১৩
২০১৯ পয

( ািজেলর তরী)
এনিপিব িপ ল নং-০৫৫৯৮৩

২২৩/৩৩০/িসেলট
০৯/০৮/১৯৮৭
২০১৫ পয

এনিপিব িপ ল নং-২৯৯৫৯৮

২২৪/৩৩১/িসেলট
১৩/০৬/২০১৩
২০১৯ পয

এনিপিব িরভলবার নং- িব৭৯৪৯৯৫
( ািজেলর তরী)

২২৫/৩৩২/িসেলট
২৬/০৬/২০১৩
২০১৬ পয

এনিপিব িপ ল নং-

২২৬/৩৩৩/িসেলট
১৮/০৭/২০১৩
২০২০ পয

িপএইচ .২২ বার এনিপিব িপ ল
নং-৩০১৭৮৩

২২৭/৩৩৪/িসেলট
০৫/০৯/২০১৩
২০১৩ পয

এনিপিব িপ ল নং-

149. জনাব িহফ ল আিমন চৗ রী
িপতা- ল আিমন চৗ রী
মাতা-ছালমা খা ন
সাং-অনব-৬৬ মীেরর ময়দান
থানা- কাতয়ালী মেডল, জলা-িসেলট।
বতমােন-হাউজ নং-১৮ াট নং-২/িব, রাড নং-২০
স র-০৪, উ রা, ঢাকা।
150. জনাব ফয়সল আহমদ চৗ রী
িপতা- ত আ ল িমত চৗ রী
মাতা- ত সায়মা চৗ রী
সাং-বাসা িনঝর-০২, লাভলী রাড, িবদ বাজর
থানা- কাতয়ালী মেডল, জলা-িসেলট।
151. জনাব সয়দ মাহা দ হািফজ
িপতা- সয়দ আ াব আলী
মাতা-সেলহা খানম
সাং- সদ র, ডাকঃ-আওর র
থানা-ওসমানীনগর, জলা-িসেলট।
152. জনাব সাম ল ইসলাম
িপতা-আসা র রহমান
মাতা-ফয় ে ছা খানম
সাং- চৗঘরী মাজারবাড়ী, ডাকঃ- গালাপগ
থানা- গালাপগ , জলা-িসেলট।
153. জনাব এজাজ আহমদ
উপ- িলশ কিমশনার ( িলশ পার)
িপতা- ত আ র রহমান
মাতা- বগম রােবয়া রহমান
সাং-চােমলী-২০, কাট শন রাড, হিবগ ।
বতমেন-উিম-৩৫, িশবগ , সানারপাড়া
থানা-শহপরান (রহঃ), িসেলট।
154. াির ার জনাব মা ািকম রাজা চৗ রী
িপতা- ত আ ল কাই ম চৗ রী
মাতা- সয়দা আেনায়ারা বগম
বাসা নং-১০ /িস, ১১তলা, কানা টাওয়ার, নয়াসড়ক,

২২৮/৩৩৫/িসেলট
১৯/০৯/২০১৩
২০২০ পয

এনিপিব িপ ল নং-িডএএ-৫৩৩৪৫২
(আেমিরকার তরী)

২২৯/৩৩৬/িসেলট
১৯/০৯/২০১৩
২০১৯ পয

এনিপিব িপ ল নং-িডএএ-৫৩৩১৮৩
(আেমিরকার তরী)

২৩০/৩৩৭/িসেলট
১৯/০৯/২০১৩
২০১৯ পয

২২ বার এনিপিব িপ ল
নং-৪৯১৬৮০
( েনর তরী)

২৩১/৩৩৮/িসেলট
০৮/১০/২০১৩
২০১৯ পয

.৩২ বার এনিপিব িপ ল নংএফিজএন-১৫৭৮২
( ািজেলর তরী)

২৩২/৩৩৯/িসেলট সদর
১১/১১/২০১৩
২০১৩ পয

এনিপিব িপ ল নং-

২৩৩/৩৪০/িসেলট সদর
১২/১১/২০১৩
২০২০ পয

এনিপিব িপ ল নং-এফএফওয়াই৭৬১৭৪
( ািজেলর তরী)

৫০

155.

156.

157.

158.

159.

160.

িসেলট।
জনাব এসএম সাহরাব হােসন
উপেজলা িনবাহী অিফসার, কানাইঘাট, িসেলট।
িপতা-িরয়াজ উি ন
মাতা- মাছাঃ আেয়শা খা ন
সাং- বলিদয়া, ডাক-কাওরাইদ
থানা- র, জলা-গাজী র।
জনাব মাঃ মাহ দ হােসন
িপতা- ািদর আলী
মাতা-ফয় ন নহার
সাং-নািলউরী, ডাক- ব ভােদ র
থানা- গালাপগ , জলা-িসেলট।
িবএ-২৫৭৫ মজর জনােরল হিম র রহমান চৗ রী
িপএসিস,এসআইএ , জালালাবাদ সনািনবাস
িপতা-মর ম হািফ র রহমান চৗ রী
মাতা-িমেসস হািববা আ ার চৗ রী
আিজজাবাগ, সানারপড়া, িশবগ , সদর, িসেলট।
িবএ-৭৪৮৮২ ক াে ন এরশাদ হােসন চৗ রী
বতমােন-র াব ফােসস সদর দ র (ইে িলেজ উইং)
িপতা-মর ম আ র রব চৗ রী
মাতা-নাজমা খা ন চৗ রী
সাং-উজানঢাকী, ডাক-রামধা বাজার
থানা-িবয়ানীবাজার, জলা-িসেলট।
িবএ-৬৮৮৬ মজর তাহিমনা লতানা (কিচ)
িসেলট শাখা িডিজএফআই
৮৯ সাগরিদঘীরপাড়, িসেলট।
িপতা-মর ম আ ল মিতন
মাতা-ফােতমা জ রা
শাি বাগ ৩৪ সাগর িদঘীরপাড়, িসেলট।
িবএ-৬৮৮৪ মজর আ ল হািকম
বতমােন- স াল অড া ডেপা (িসওিড)
ঢাকা সনািনবাস, ঢাকা।

২৩৪/৩৪১/িসেলট
০৭/০১/২০১৪
২০২১ পয

এনিপিব িপ ল নং-T1102-

২৩৫/৩৪২/িসেলট
২৯/০১/২০১৪
২০২০ পয

এনিপিব িপ ল নং- জ-৩৬৪৬৫
( চেকাে াভািকয়ার তরী)

২৩৬/৩৪৩/িসেলট
১৩/০২/২০১৪
২০১৭ পয

এনিপিব িপ ল নং-এ ০০৬৪৫

২৩৭/৩৪৪/িসেলট
২৭/০৪/২০১৪
২০১৭ পয

এনিপিব িপ ল
নং- T0620 16TF 00233

২৩৮/৩৪৫/িসেলট
২৭/০৪/২০১৪
২০১৯ পয

এনিপিব িপ ল নং-

২৩৯/৩৪৬/িসেলট
০৪/০৫/২০১৪
২০১৪ পয

এনিপিব িপ ল নং-

৩০ রাউ

14AL00339

অ

য় করা
হয়িন।

ঐ

161.

162.

163.

164.

165.

166.

িপতা-আ র রহমান চৗ রী
মাতা-সােলহা খা ন চৗ রী
১৪২ হাউিজং এে ট, আ রখানা, িসেলট।
জনাব ফািহম আল ইসহাক চৗ রী
িপতা- ত ড. আ ল ছািববর চৗ রী
মাতা-জাহানারা বগম
সাং-মিহদ র (মসিজদ বাড়ী), থানা-জিকগ
বতমােন- বালী হাওয়া, বাড়ী নং-৮৯, রাড নং-৩
ক-এফ, শাহজালাল উপশহর, িসেলট।
জনাব আ স সামাদ
িপতা- ত হাজী ফর জ আলী
মাতা- তরা ন নছা
সাং-নওয়াই দি ণনভাগ, ডাক- নওয়াই দি ণনভাগ
থানা- গালাপগ , জলা-িসেলট।
জনাব আ ল কােহর শাহীন
িপতা- ত আ ল আববাস
মাতা- ত ৎ ে ছা খা ন
ক-িস, বাসা নং-১৮, মারপাড়া, িসেলট।
জনাব মাহ দ সায়াইব
িপতা- ত দওয়ান এিহয়া রাজা
মাতা- সয়দা খােলদা বা
সাং-বািনয়াচং রাজবাড়ী
থানা-বািনয়াচং, জলা হিবগ
বতমােন-৩৬ এভার ীণ, ঝরেঝরীপাড়া
থানা- কাতয়ালী মেডল, জলা-িসেলট।
জনাব এম এ হা ান
িপতা- ত এম এ রিহম
মাতা-তােহরা বগম
২২/৩ জালালাবাদ আ/এ
থানা-এয়ারেপাট, জলা-িসেলট।
িবএ-৩২১৬ ি েগিডয়ার জনােরল মাঃ নাঈম আশফাক
চৗ রী, িপএসিপ

২৪০/৩৪৭/িসেলট
০৫/০৫/২০১৪
২০১৯ পয

২২ বার ওয়ালথার িপ ল
নং-PL001443
(জামানীর তরী)

২৪১/৩৪৮/িসেলট
২২/০৫/২০১৪
২০২০ পয

.৩২ বার এনিপিব িপ ল নং-এফ
৯৯৫৬১ ডি উ
(ইটািলর তরী)

২৪২/৩৪৯/িসেলট
২৫/০৫/২০১৪
২০১৯ পয

এনিপিব িপ ল নং-

২৪৩/িসেলট
০৭/০৮/২০১৪
২০১৯ পয

.৩২ বার এনিপিব িপ ল নং- ০৬২০-১৪ এফ০০৩২৪
( রে র তরী)

২৪৪/িসেলট
১৪/০৮/২০১৪
২০১৯ পয

.৩২ বার এনিপিব িপ ল নং-এফ
৪৭০৪১
(ইটালীর তরী)

২৪৫/িসেলট
১৫/১০/২০১৪

এনিপিব িপ ল নং-

অ

য় করা
হয়িন।

অ

য় করা
হয়িন।

167.

168.

169.

170.

171.

িপতা- ত আ ল কাই ম চৗ রী
মাতা- ত ডাঃ আ া ে ছা বগম
৩৬/২ দশণ দউরী, ডাক-আ রখানা
থানা- কাতয়ালী, জলা-িসেলট।
নং-০৭৪ উপ-পিরচালক মাহাঃ আমা াহ হােসন
(পলাশ)
িসেলট শাখা িডিজএফআই
৮৯ সাগর দীিঘরপাড়, িসেলট মহানগর, িসেলট।
িপতা- মাহাঃ আমজাদ হােসন
মাতা-িমেসস িফেরাজা বগম
ায়ী কানা-১৩৪/৮(মাধবী), অিফসাস কায়াটার
জালালাবাদ সনািনবাস, িসেলট।
িবএ-৮৩৯৮ লঃ মায়াজ িবন আজহার
িপতা- মাঃ আজহার আলী
সাং- গীপাড়া, থানা- কাতয়ালী
জলা-িসেলট।
বতমােন-২৬ বীর, ব ড়া সনািনবাস, ব ড়া।
জনাব িজ র রহমান (বীর ি েযা া)
িপতা- ত হািতম আলী
মাতা- ত লজান িবিব
সাং-রহমান হাউজ, ভাটা কর, লাগড়, িসেলট।
জনাব মা ন আলী খ কার
িপতা- ত খ কার আেনায়ার আলী
মাতা- ত আিছয়া বগম চৗ রী
১৭৫/৪ একতা, পি ম বাগবাড়ী
থানা- কাতয়ালী, জলা-িসেলট।
িবএ-৪৯৭৯ লঃ কেণল মাঃ মা ন আজাদ ছােলহীন
এসআইএ , জালালাবাদ সনািনবাস
িপতা- ত শিফ র রহমান
স জ-৩৩, মারপাড়া, ঝরনারপাড়, িসেলট।

172. জনাব সিলম উি ন এমিপ
িপতা- ত আছাদ উি ন

২০১৭ পয

২৪৬/িসেলট
২২/১০/২০১৪
২০১৯ পয

এনিপিব িপ ল নং-

ঐ

২৪৭/িসেলট
১২/১১/২০১৪
২০১৪ পয

এনিপিব িপ ল নং-

ঐ

২৪৮/িসেলট
১২/১১/২০১৪
২০১৯ পয

৩২ বার এনিপিব িপ ল নংএফিজএম-৯৩১৫৪
( ািজেলর তরী)

২৪৯/িসেলট
২৭/১১/২০১৪
২০১৯ পয

৩২ বার এনিপিব িপ ল নংিডএএ-৫৩৬৫০৪
(আেমিরকার তরী)

২৫০/িসেলট
০৮/০২/২০১৫
২০১৫ পয

৩২ বার এনিপিব িপ ল নং-

২৫১/িসেলট
৩১/০৩/২০১৫

৩২ বার এনিপিব িপ ল নংFGM93349

অ

য় করা
হয়িন।

173.

174.

175.

176.

177.

মাতা-আিজ ন নছা
সাং-নালবহর, ডাকঘর-িতলপাড়া
থানা-িবয়ানীবাজার, জলা-িসেলট।
বতমােন-আ না-৪৪, দবপাড়া, িশবগ
থানা-শাহপরান(রহ), এসএমিপ, িসেলট।
জনাব জােহদ ইকবাল
িপতা-মর ম মিজর উি ন
মাতা- রােকয়া বগম
সাং-কসবা, ডাকঘর-িবয়ানীবাজার
থানা-িবয়ানীবাজার , জলা-িসেলট।
জনাব স য় মার দব
িপতা- নীল চ দব
মাতা-দীি রানী দব
সাং-স জ বািগচা-৮, আখািলয়া, কািলবাড়ী
ডাকঘর-িসেলট-৩১০০
থানা-জালালাবাদ , জলা-িসেলট।
িবএ-৭৭৩৪ মজর মািহ আহেমদ চৗ রী
৩৮ ই ব ল, জালালাবাদ সনািনবাস, িসেলট।
িপতা- েবর আহমদ চৗ রী
মাতা-িনগার লতানা চৗ রী
সাং-গিন র, ডাকঘর-শরীফগ
থানা-জিকগ , জলা-িসেলট।
িবএ-৭৪৭৯ মজর আহমা র রহমান
ইিব ২৯ই, বংগল (সাঃ াঃ)
শহীদ সালাহউি ন সনািনবাস, ঘাটাইল, টাংগাইল
িপতা-মর ম আ স শহীদ তা কদার
মাতা- রেহনা বগম
বাসা নং-১৬/এ, রমা আ/এ, আখািলয়া. িসেলট।
কেণল বতমােন মজর জনােরল (অব:) মাঃ নাজ ল
ইসলাম
িসএমএইচ িম া সনািনবাস
িপতা-আলহা মাঃ নজ ল ইসলাম
াম-বাউশী, ডাক- লবাড়ী

২০১৯ পয

২৫২/িসেলট
০৩/০৯/২০১৫
২০২০ পয

৩২ বার এনিপিব িপ ল নং৫২১৪৩৪
(জামানীর তরী

২৫৩/িসেলট
১৯/০৫/২০১৬
২০১৯ পয

এনিপিব িপ ল নং-

অ য়
করা হয়িন।

২৫৪/িসেলট
২৭/০৯/২০১৬
২০১৯ পয

এনিপিব িপ ল নং-

ঐ

২৫৫/িসেলট
১৬/১১/২০১৬
২০১৯ পয

এনিপিব িপ ল নং-

২৫৬/িসেলট
৭৬৪/ জ: : িম া
০৩/০১/১৯৮৯
২০১৬ পয

২২ বার িরভলবার অম া-৬৮০
আর-৪০১১৫১

িফ-

িফিমল া
থেক
ানাম িরত

178.

179.

180.

181.

থানা- গালাপগ , জলা-িসেলট।
িবএ-৪১৫৮ কেণল বতমােন ি েগিডয়ার জনােরল
সয়দ মাহা দ শােহদ রহমান, এএফডি উিস,
িপএসিস
িপতা- ত সয়দ মাহা দ িজ র রহমান
মাতা- রিজয়া রহমান
ায়ী কানা-বেট র আবািসক এলাকা
ডাক-জালালাবাদ সনািনবাস, িসেলট সদর, িসেলট।
জনাব ইরফান শখ
িপতা- ত মাঃ মন ফ (বা া িময়া)
মাতা- ত রওশন আরা পারভীন
সাং-রােসাস-৬১, রায়নগর, সানারপাড়া
থানা- কাতয়ালী মেডল, িসেরট।
জনাব মাৎ ইয়াহইয়া চৗ রী
মাননীয় সংসদ সদ , ২৩০, িসেলট-০২
িপতা-এম এ হাই চৗ রী
মাতা-িদলারা বগম চৗ রী
সাং- দওকলস, ডাকঘর- দওকলস
থানা-িব নাথ, জলা-িসেলট।
িবএ-৪১১৬ কেণল মাহ স সামাদ চৗ রী, িপএসিস
সদর দ র ৩৩ পদািতক িডিভশন
িম া সনািনবাস
িপতা : ছািল র রহমান চৗ রী
মাতা :
াহার চৗ রী
ায়ী কানা : াম ও পাঃ আলীনগর
থানা : িবয়ানীবাজার, জলা : িসেলট।

182. জনাব মাহা দ ফজ র রহমান
িপতা- ত কাজী আ ল হক
মাতা- ত রােকয়া বগম
সাং- রােকয়া িভলা, রাড নং-৩
বাড়ী নং-০৫, রবী আ/এ, ইসলাম র, মজর লা

২৫৮/িসেলট
০৮/০৩/২০১৭
২০১৮ পয

এনিপিব িপ ল নং-

২৫৯/িসেলট
৩০/০৪/২০১৭
২০১৯ পয

.৩২ বার এনিপিব িপ ল নং-

২৬০/িসেলট
০৩/০৫/২০১৭
২০১৯ পয

.২২ বার এনিপিব িপ ল নংC25302U
(ইটালীর তরী)

২৬১/িসেলট
০৫/১১/২০১৭
২০২০ পয

এনিপিব িপ ল নং-

অ

য় করা
হয়িন।

২৬২/িসেলট
১১/০২/২০১৮
২০১৯ পয

এনিপিব িপ ল নং-

অ

য় করা
হয়িন।

অ য়
করা হয়িন।

T0620-14TF00859

( ক র তরী)

183.

184.

185.

186.

187.

188.

189.

থানা-শাহপরান(রহ.), জরা-িসেলট।
ক াে ন সা া ল হক
ই ব ল, এসআইএনড
জালালাবাদ সনািনবাস, িসেলট।
িবএ-৫৭৭৯ লঃ কেণল মাহা দ আ ল আিজজ
এসইউিপ, িপএসিস, ৪ হস, বীর উ ম শহীদ মাহ ব
সনািনবাস, কালাহা পাবতী র, িদনাজ র;
িপতা- ত আ ল ফা াহ
মাতা- হাসেন আরা বগম
ায়ী কানা : াম-পি মবাগ, চাই
থানা- মাগলাবাজার, জলা : িসেলট।
জনাব নজ ল ইসলাম
িপতা- ত আ স সালাম
মাতা-জাহানারা বগম
সাং- নায়াই দি নভাগ, ডাকঘর-দি ণভাগ
থানা- গালাপগ , জলা-িসেলট।
জনাব এ. ক.এম. গিনউ ামান ল র
িপতা- ত হািব র রহমান ল র
বাসা নং-৪১, রাড নং◌ৃ-০১
িমতালী আবািসক এলাকা, রায়নগর, রাজবাড়ী
থানা- কােতায়ালী মেডল, জলা-িসেলট।
জনাব মাহ দ-উস সামাদ চৗ রী
িপতা- ত দেলায়ার হােসন চৗ রী
ভা পাড়া হাউজ
ওয়াপদা রাড, আ রখানা, িসেলট।
জনাব মা: মাখেল র রহমান চৗ রী
যে : মজর মাজাে ল হক
এ াড েট , রং র ক ােডট কেলজ, রং র।
ায়ী কানা : াম-নয়া াম, থানা-িবয়ানীবাজার
জলা-িসেল ণ
জনাব মা: আকরাম হােসন, বীর ি েযা া
িপতা : ত আিসদ আলী

২৬৩/১৫৯৬/িসেলট
১২/০৬/১৯৮৯
২০১৮ পয
২৬৪/িসেলট
২৯/০৩/২০১৮
২০১৮ পয

২৬৫/িসেলট
১৪/০৫/২০১৮
২০১৯ পয

২৬৬/িসেলট
(৭৯৮/ফ কছিড়)
................
২০২০ পয
২৬৭/িসেলট
(১১৫/১৯৮৮/নরিসংদী)
১১/০৫/১৯৮৮
২০১৯ পয ।
২৬৯/িসেলট
(২০/৮৭/রং র)
১৬/০৫/১৯৮৭
২০২০ পয
২৭০/িসেলট
২২/০৭/২০১৮

এনিপিব িপ ল নংHDAA-170172
এনিপিব িপ ল নং-

১২ বার এনিপিব িপ ল
নং- ক-৭৪৭৫
( েনর তরী)

অ

য় করা
হয়িন।

৫০ রাউ

এনিপিব িপ ল নং-১০১২২২৪

চ াম জলা
ািজে িস
হেত আগত।

িরভলবার নং-৬২৭১৫৩
( েনর তরী)

নরিসংদী জলা
ািজে িস
হেত আগত।

এনিপিব িপ ল নং-২৯৩৬৯৬

রং র জলা
ািজে িস
হেত আগত।

এনিপিব িপ ল
নং-T0620-14 TF01015

190.

191.

192.

193.

194.

মাতা : ত তখ ন নছা
াম : র র, ডাকঘর- ফ গ
থানা : ফ গ , জলা : িসেলট।
জনাব আিমর হােসন
িপতা : মা ািদর আলী
মাতা : ফয় ন নহার
সাং-নািলউরী, ডাকঘর- ব ভােদ র
থানা- গালাপগ মেডল, জলা-িসেলট।
জনাব মাহা দ শিফ ল ইসলাম
িপতা- ত আ ল গ র
মাতা- মাছা: সমেতরা িবিব
সাং-১৪১ হিলিভউ শামীমাবাদ আ/এ
থানা- কােতায়ালী মেডল, জলা-িসেলট
বীর ি েযা া জনাব মা: আ স শহীদ খান
িপতা- মা: ইিলয়াছ মিজদ খান
মাতা- মাছা: মাহ দা খানম
সাং-সািদ র-২, রহান উি ন রাড, রমা আ/এ, কএ, বাসা-২১/১, খান মি ল, িসেলট।
জনাব এস. এম. জালাল উি ন িরপন
অিফসার ইনচাজ, বালাগ থানা, িসেলট
িপতা- ত মাঃ সানাব আলী
মাতা-মিরয়ম বগম
াম : দি ণ ব শগাড়ী, ডাক : খােসর হাট
থানা : কালিকনী, জলা : মাদারী র
জনাব মাহা দ ঝইন
িপতা-আ ল হা ান
মাতা-িরনা বগম
াম ও ডাকঘর-নওয়াই দি ণভাগ
থানা- গালাপগ , জলা-িসেলট

২০১৯ পয

( ক র তরী)

অ

য় করা
হয়িন।

২৭১/িসেলট
২০/০৮/২০১৮
২০১৯ পয

এনিপিব িপ ল নং-

২৭২/িসেলট
২৯/১১/২০১৮
২০১৯ পয

এনিপিব িপ ল নং-

ঐ

২৭৩/িসেলট
০৭/০১/২০১৯
২০১৯ পয

এনিপিব িপ ল নং-

ঐ

২৭৪/িসেলট
২৩/০৪/২০১৯
২০১৯ পয

এনিপিব িপ ল নং-

ঐ

২৭৫/িসেলট
১৪/০৮/২০১৯
২০১৯ পয

.৩২ বার এনিপিব িপ ল নংT0620-14TF00936
( ক র তরী)

৫০

িল

জলা ািজে ট এর কাযালয়, িসেলট।
থানা-িসেলট জলার সকল থানা
১
িমক
নং

০১

িস কেপােরশন/ পৗরসভা ওয়াড . . . . . . . . . . . . . . .
২

নামঃ
িপতার নামঃ
মাতার নামঃ
বতমান কানাঃ
ায়ী কানাঃ
জনাব মাহা দ ঝইন
িপতা-আ ল হা ান
মাতা-িরনা বগম
াম ও ডাকঘর-নওয়াই দি ণভাগ
থানা- গালাপগ , জলা-িসেলট

৩
লাইেস নং
ই র তািরখঃ
কান তািরখ পয
নবায়ন ত

৪
অে র ধরন
বার/ক িলবার/
িত ান/ দশ

২৭৫/িসেলট
১৪/০৮/২০১৯
২০১৯ পয

.৩২ বার এনিপিব িপ ল নংT0620-14TF00936
( ক র তরী)

তকারক

৫
কা েজর বতমান
ম দ

৫০

িল

৬
দািয় া
কমকতার া র

৭
ম

