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জলা ািজে ট এর কায ালয়, ি য়া। 
রাইেফল লাইেসে র তািলকা 
থানাঃ ি য়া সদর উপেজলা 

 

       
1. এ ক এম ইমদা ল হক 

িপতা- মাঃ ছেরায়ার  জান 
াম- পানা, থানা-কািশয়ানী 
জলা- গাপালগ  

৮১/ ি য়া 
.২২ বার 
রাইেফল 

০৭১১, েনা 
মেড-২ 
তরী-

চেকােশালাভািকয়া 

2016 ০১৮১৬-
৮৪৯৮৫৩ 

 

2.  মা: ফজ ল বারী 
িপতা-------- 
০১ ন র মসিজদ বাড়ী লন, 
আ য়াপাড়া, ি য়া। 

২৯৫ / ি য়া 
.২২ বার 
রাইেফল 

    

3.  মা: ল আলম 
িপতা- মা: মন র িচশিত 
সাং-উিদবাড়ী, জগিত, 
থানা ও জলা- ি য়া। 

২৯৬ / ি য়া 
.২২ বার 
রাইেফল 

১৪৯৫১৮ ২০১৮ ০১৭১৫-০৭২৩৭৪  

4.  জনাব মা: তােল র রহমান 
িপতা- ত আ ল গ র 
মাতা- ত আেমনা বগম 
াম-রামচ র 

উপেজলা-রাজবাড়ী সদর 
জলা-রাজবাড়ী।বতমান কানা:-  
াম- বড়াডাংগা, রাজবাড়ী। 

২৯৭/ ি য়া 
.২২ বার 
রাইেফল 

১৪৩৬৬৮ ২০১৬-২০১৮  বাজবাড়ী 
থেক 

নবায়ন 

5.  এ. ক.এম. নাজ ল হােসন 
বাড়ী ন র- ০১/১২/১, আ র রা াক 
লন, কাট পাড়া, ি য়া। 

৩০৪/ ি য়া 
.২২ বার 
রাইেফল 

 ২০১৮ ০১৭১২৬২৫৩৫৮  

6.  ব াপনা পিরচালক 
রণউইক, যে র অ া  কাং (িবিড) 

িল:, ি য়া। 

৩৩৯/ 
ি য়া 

.২২ বার রাইেফল 

৪৩৪৫ ২০১৬ ৬১৮৬৩ 
৬২৪৩৩ 

 

7.  মন র  চৗ রী 
িপতা- মাহা দ .......... 
৪৭/১, সতীশচ  সাহােলন, 
থানাপাড়া, ি য়া 

৩৬৫/ ি য়া 
.২২ বার 
রাইেফল 

২৯২৯৮৭ ২০১৬ ০১৭১১-৪৪৩২২৩  

8.  মা: জ ল ইসলাম 
িপতা- মা: সেলমান িব াস 
১০ আর এন লন, থানাপাড়া, 
থানা ও জলা- ি য়া। 
াম-হাটশ হির র,  

থানা ও জলা- ি য়া। 

৪০৯/ ি য়া 
.২২ বার 
রাইেফল 

১৪৩৬২৪ 
বাই    েনা মেডল-২ 
চেকােশালাভািকয়ার 

তরী। 

২০১৮ ০১৭১১-১৩০৫০৪  

9.  মা: হািব র রহমান 
িপতা-আ ল লিতফ 
থানাপাড়া, ি য়া 

৪১৩/ ি য়া 
.২২ বার 
রাইেফল 

    

10.  জনাব মা: আ ল হক 
সােবক  সিচব 
গণ জাত ী বাংলােদশ সরকার 

৪১২/ ি য়া 
.২২ বার 
রাইেফল 

 ২০১৫-২০১৭  ঢাকা 
থেক 

নবায়ন 
11.  জনাব এস, এম, মাহ র রহমান 

িপতা- ত এস এম হািব র রহমান 
ই েপ র, মাদক  িনয় ণ অিধদ র 

ি য়া। সহকারী পিরচালক(অব:) 
মাদক  িনয় ণ অিধদ র 

৪২০/ ি য়া 
.২২ বার 
রাইেফল 

২৯২২২৮ 
( ই নয় ই ই ই 

আট) 

২০১৫-২০১৭ ০১৭১১-৪৪২৯৯০  
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১৯ দি ণ িখলগ ও,ঢাকা।  
12.  ক এম আ ল খােলক  

িপতা- ত খােতর আলী 
সাং-ম র, পা:-এমাম র 
থানা-ইিব, জলা- ি য়া। 

৪৩২/ ি য়া 
. ২২ বার 
রাইেফল 

 

৫১৬৬৭ ২০১৬ ০১৭১১-৮২৩২৭৭  

13.  মাঃ সতা র রহমান 
িপতা-হাজী দিবর উি ন আহে দ, 
সাং-শাহ খদম আবািসক এলাকা 
থানা- বায়ািলয়া, জলা-রাজশাহী 

৪৪১/ 
ি য়া 

.২২ বার 
রাইেফল 

৩১৫৮৪২ ২০১৮ ০১৭১১- 
৪৮৩৬৫৫ 

 

14.  মা: ল দা 
িপতা- ত আ র রা াক 
১২/ক অ নদাস আগরওয়ালা সড়ক, 
কাট পাড়া, ি য়া। 

৪৪৩/ 
ি য়া 

.২২ বার 
রাইেফল 

৩১৩৫১৯ 
ান 

চেকাে াভািকয়া 

২০১৮ ৬১০১৬  

15.  জান মহ দ খ ন 
িপতা- ত ভালা খ ন 
অি কা চরণ খাজ  সড়ক 
থানাপাড়া, ি য়া।  

৪৪৪/ ি য়া 
.২২ বার 
রাইেফল 

২৯২০৩৯ ২০১৮ ০১৭১২-৭৩৫৫৮২ 
০১৭১৫-১৪৩৩৯২ 

 

16.  মাজাফফর রহমান 
িপতা- ---------- 

ব  মজম র, ি য়া। 

৪৪৭/ 
ি য়া 

.২২ বার রাইেফল  

৩১৫১৭৩ ২০১৮ ০১৭১১-৮২৪৫৯৯  

17.  মা: রিশদ উি ন খ ন  
িপতা- ত রায়হান উি ন খান চৗ রী, 
কিব আিজ র রহমান সড়ক, ি য়া। 

৪৬২/ 
ি য়া 

.২২ বার রাইেফল 

৩৫০৭৩৭ 
ান নং-২ 

চেকাে াভািকয়া 

২০১৬ ০১৭১৫- 
৬৮৫০৪৩ 

 

18.  মা: গালাম মিহউি ন 
িপতা- ------- 
মজম র, ি য়া। 

৪৬৪/ 
ি য়া 

.২২ বার রাইেফল 

৩৫০৭৫২ 
ান 

২০১৬  ০১৭১১-৮৩৬১২৫  

19.  মহ: আ ল মােমন 
(অব: অিফস সহকারী, িলশ লাইন, 

ি য়া) 
িপতা- ত আ ল লিতফ িব াস, সাং-
ম লবাড়ীয়া 
থানা  জলা- ি য়া। 

৪৬৮/ 
ি য়া 

.২২ বার 
রাইেফল 

৩৮৪৮৫৬ ২০১৮ ০১৭১৫-৩১৫১৯৭  

20.  মা ািফ ল হক খান চৗ রী, পি ম 
মজম র, ি য়া।  

৪৭৯/ ি য়া 
.২২ বার 
রাইেফল 

৩০৪৮৮২ ২০১৮ ০১৭১১-৫৮২০১৮  

21.  মা: হািব র রহমান 
িপতা- ত আ ল লিতফ 
স ান লের  লন, ি য়া 

৪৯৩/ 
ি য়া .২২ 

বার রাইেফল  

৪২৮১১০ ২০১৮ ০১৭১৬-৪৪২০২০  

22.  মাঃ িসরা ল হক 
িপতা-আফছার উি ন 
সাং-নানিদয়া, পা কাবাড়ী 
থানা ও জলা- ি য়া 
বত মানঃ- চৗড়হাস, কা মস মাড়, 

ি য়া 

৪৯২/ ি য়া 
.২২ বার 
রাইেফল 

৫১৬৪৯ ২০১৮ ০১৭১৩- 
৯০৬৯২৭ 

 

23.  জনাব কাজী আঃ ছােলক 
িপতা- ত কাজী মাজাহার উি ন 
াম-িমজা র, থানা ও জলা-নড়াইল। 

.২২ বার 
রাইেফল 

৫০২/১৯৮৮/ ি য়া ৩৫০৭৬২ ২০১৬ লনা 
থেক 

নবায়ন 
24.   াবন কম কার 

িপতা- ত ষােগ নাথ কম কার, রাম 
পাল দ  লন, আমলাপাড়া, ি য়া  

৫২৩/ ি যা 
. ২২ বার 
রাইেফল 

৩৮৪৮৬৭ ২০১৮ ০১৭২০-৫১৬৯৪৮  

25.  মা: িমশা ল ইসলাম ৫২৮/ ি য়া ৩৮৮২১৩ ২০১৬   
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িপতা- হাজী ন র আলী 
১৭, িব, ক,সাহা ীট, 
রাজারহাট মাড়, ি য়া 

. ২২ বার 
রাইেফল 

 
26.  বগম িবলিকস নাহার 

বাসা ন র-১৬, রাড ন র-২ স র 
ন র-১২, থানা-প বী, জলা-ঢাকা। 

৫৩৪/ ি য়া 
.২২ বার 
রাইেফল 

 ২০১৫-২০১৭  ঢাকা 
থেক 

নবায়ন 
27.  জনাব মা: ফা ক আহেমদ 

সাব-ই েপ র অব িলশ, ভড়ামারা 
৫৩৬/ ি য়া 
. ২২ বার 
রাইেফল 

 ২০১৬  িসরাজগ  
থেক 

নবায়ন 
28.  মা: শামেসদ আলী 

িপতা- মা: ইউ ফ আলী 
১ন র মসিজদ বাড়ী লন, আ য়াপাড়া, 

ি য়া।  

৫৩৮/ ি য়া 
.২২ বার 
রাইেফল 

৪৩০৭২৫ ২০১৮ ০১৭১১-৪২৩৯৩৩  

29.  লতান আহেমদ 
িপতা- ত আমজাদ হােসন 
াম ও ডাকঘর-জগিত 

থানা ও জলা- ি য়া। 

৫৪০/ ি য়া 
.২২ বার 
রাইেফল 

৪৩০৭৩৭ ২০১৮ ০১৭১১-৯৪২৮৩২  

30.  মা: রজাউল কিরম 
া ন িজ, এম, 
ি য়া গার িমলস 

সাং-এ-৩৬/২(স ) 
হাউিজং এে ট, ি য়া। 

৫৪৪/ ি য়া 
.২২ বার 
রাইেফল 

১৭০৩০০ ২০১৮ ০১৭২৬- 
১৭৯০৮৬ 

 

31.  শখ ইি স আলী 
িপতা- শখ িদদার ব  
২০,কিরম ব  লন, কমলা র 
ন নপাড়া, ি য়া 

৫৪৮/ ি য়া 
.২২ বার 
রাইেফল 

৪৩০৮১২ ২০১৮ ০১৭১৬-১৬০১০৮  

32.  মা: বিশ ল আলম 
িপতা- মা: লাকমা র রহমান 
চৗড়হাস, ি য়া                             

৫৫২/ ি য়া 
.২২ বার 
রাইেফল 

৪৭৮৮৭৮ ২০১৮ ০১৭১১- 
৫৭৮১৪৮ 

 

33.  জনাব মা: আ া হল বাকী 
িপতা-রেফল উি ন মা া 
সাং-পলাশবাড়ীয়া 
পা:-মতব বাড়ী 

থানা-মহ দ র, জলা-মা রা 
া ন উপেজলা িনব াহী অিফসার, 
দৗলত র, ি য়া। 

বত মান:- দিলপাড়া, উ রা,ঢাকা-১২৩০ 

৫৫৪/ 
ি য়া 
 

.২২ বার 
রাইেফল 

৪৭৪৭৩১ 2012 01710-
912264 

 

34.  মা: মিজবর রহমান 
িপতা- ত রেবশ আলী 

ব  মজম র 
থানা ও জলা- ি য়া 

৫৫৬/ ি য়া 
.২২ বার 
রাইেফল 

৪৭৮২৪৫ ২০১৮ ০১৭১১- 
৩৭৫২৪২ 

 

35.  ডা: মাহ র রহমান 
িপতা- মা: আেনায়ার হােসন 
চৗড়হাস, থানা ও জলা- ি য়া। 

৫৫৭/ ি য়া 
.২২ বার 
রাইেফল 

 ২০১৮ ০১৭১১৩৪০৬১৮  

36.  মা: সিহ ল ইসলাম 
িপতা- ত শাহ মহা দ 
চৗড়হাস, থানা ও জলা- ি য়া। 

৫৬৬/ 
ি য়া 

.২২ বার 
রাইেফল 

    

37.  আকিলমা খা ন 
ামী- মা: িসহাব উি ন 

২২,দাদা র রাড, পি ম মজম র, 

৫৬৯/ 
ি য়া 

.২২ বার 

০৩৫১১০ ২০১৮ ০১৭১১-২১০৪৮৪  
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ি য়া। রাইেফল 
38.  মা: িজনা ল ইসলাম 

িনব াহী েকৗশলী(অব:) 
জন া  েকৗশল অিধদ র 
িপতা- ত ফজেল রাি  
মজম র,  

৫৭১/ ি য়া 
.২২ বার 
রাইেফল 

৩৮৪৭৮৪ ২০১৮ ০১৭১২১৩৫৬০৬  

39.  মা: হায়দার আলী 
িপতা- মা: এদবার আলী িব াস 
সাং-রা লপাড়া,  থানা ও জলা- ি য়া        

৫৭২/ ি য়া 
.২২ বার 
রাইেফল 

৩১৩৫৬১ ২০১৮ ০১৭১১-২০৭৫০০  

40.  কাজী ৎেফেরজা 
িপতা- ত হাজী আ র রা াক, আ ল 
আিজজ সড়ক, থানা ও জলা- ি য়া 

৫৭৮/ 
ি য়া 

.২২ বার রাইেফল 

৪৩০২৬৫ ২০১৬ ০১৭১১-৪৮২২৪৯  

41.  মা: আ র রা াক 
িপতা- ---------- 
৬, অ ন দাস আগরওয়ালা সড়ক, 
কাট পাড়া, ি য়া 

৫৭৯/ 
ি য়া 

.২২ বার 
রাইেফল 

২২৪১৮ ২০১৮ ০১৭১১-৭৩২৪০৫  

42.  মা: হািম ল ইসলাম 
িপতা- মা: আলাউি ন 

ব  মজম র, ি য়া। 

৫৮১/ ি য়া 
.২২ বার 
রাইেফল 

২৯৩০৮৪ ২০১৮ ০১৭১১-৩৫১১২৯  

43.  জনাব মাহা দ খােল ামান 
িপতা- ত জানাব আলী 
সাং-িবেরাপাড়া, থানা-লাল র, জলা-
নােটার। 

.২২ বার 
রাইেফল 

৫৮২/ 
ি য়া 

৪৭৮৬০২ ২০১৪-২০১৬ পাবনা 
থেক 

নবায়ন 

44.  এ াড: আ  সােলহ মা: ছা, িপতা- ত 
এ াড: নিকব উি ন ২৫/৬৬ নং অ ন 
দাস আগরওয়ালা রাড, কাট পাড়া, 

ি য়া 

৫৮৪/ 
ি য়া 

.২২ বার 
রাইেফল 

২৬৪১৯৯৭ ২০১৮ ০১৭১১-৩৭৫২৩০  

45.  মা: আিত র রহমান(স জ), িপতা- ত 
রিফক উি ন সরকার 
িমলপাড়া, ি য়া।  

৫৯২/ ি য়া 
.২২ বার 
রাইেফল 

২৪৮০৪৭ ২০১৮ ০১৭১১৪৭৫৯৬৯  

46.  তহিসন ধা 
ামী-আলহা  নািসর উি ন ধা, ৩ 

মঈন উি ন আহেমদ লন, িমলপাড়া, 
ি য়া।  

৫৯৫/ ি য়া 
.২২ বার 
রাইেফল 

২৬৪১৯৭৮ ২০১৮ ০১৭১২- 
০৫৫৩৮০ 

 

47.  মাছা: শামীমা লতানা 
ামী- ত ডা: আলী হােসন 

দার-উস শফা ি িনক, ৩১৭ িঝনাইদহ 
রাড, ব  মজম র, ি য়া। 

৫৯৭/ ি য়া 
.২২ বার 
রাইেফল 

৩২১৭৩৬ ২০১৮ ০১৭১১- 
৯৬৬০৯৩ 

 

 

48.  সয়দ মা: শিরফ-উল-আলম 
িপতা- সয়দ মাঃ জ ল আলম 
আলমানাক ৫/৯, দাদা র রাড, 

ি য়া।  

৫৯৮/ ি য়া 
.২২ বার 
রাইেফল 

২২০৮৪ ২০১৮ ০১৭১৮- 
৫০৩৮০৫ 

 

49.  জসিমন িমি  
ামী-মাহ র রহমান  িমি  

সাং-প চ রা ার মাড়, ি য়া 

৫৯৯/ ি য়া 
.২২ বার 
রাইেফল 

৪৩৩৯১২ ২০১৮ ০১৯১৩৭৯২৩৪৫  

50.  মাহ ল কিরম 
িপতা-বীর ি েযা া আসা ল কিরম 
এ/২৯৫ হাউিজং এে ট, ি য়া-৭০০০। 

৬০১/ ি য়া 
.২২ বার 
রাইেফল 

৩৫৪৩৩৯ 
চেকাে াভািকয়ার 

তরী 

২০১৮ ০১৭১১-১৭৫৮২০ 
০১৭১১-৮২৪৫৯৯ 

 

51.  মা: আিম ামান 
িপতা- ত ডা: আশরা ামান 
পি ম মজম র, ি য়া। 

৬০৩/ ি য়া 
.২২ বার 
রাইেফল 

৩০৪২৮২ ২০১৬ ০১৬৭৭-৯১৯২৯৩  
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52.  রশীদ আহেমদ 
িপতা-মর ম িগয়াস উি ন আহেমদ, 
৯৪/১( রাতন৭০/১) আর,িস,আর,িস 
ি ট (হাসপাতাল মাড়), ি য়া 

৬০৭/ 
ি য়া 

.২২ বার 
রাইেফল 

১৫৫২৭৬৪ ২০১৮ ০১৭৪৭৩০২২১৩  

53.  মা: মিতয়ার রহমান 
িপতা- ত আফছার আলী 
আজারিভলা, শনপাড়া, জগিত, 

ি য়া।  

৬০৮/ 
ি য়া 

.২২ বার 
রাইেফল 

 ২০১৬ ি েযা া  

54.  মা: আ  ছাি র 
িপতা- ত আ ল হাই 
সাং-১৩৩/১, াদন িমি  সড়ক, 
আদশ পাড়া, ি য়া 

৬১৫/ 
ি য়া 

.২২ বার 
রাইেফল 

৬৪৭৮৩ ২০১৮ ০১৭১৬-৭৪৯১১৯  

55.  রাজীব হাসান চৗ রী 
িপতা-জ ল হক চৗ রী (র ), ব  
মজ র, ি য়া 

৬১৬/ ি য়া 
.২২ বার 
রাইেফল 

২৪৭৫৩৫ ২০১৮ ০১৫৭১-৭৪৬৫৪০  

56.  তৗিফক আহে দ(তাপস) 
িপতা- ত খায় ল বাশার 
২৬, ণ চ  লািহড়ী লন 
কাট পাড়া, ি য়া। 

৬১৭/ ি য়া 
.২২ বার 
রাইেফল 

২৪৮০২৯ ২০১৮ ০১৭১১-৪৫৮৩৩৬  

57.  ডা: রািশ ল আখতার 
িপতা-ডা: মা: রিফ ল আখতার 
সাং-দাদা র রাড, পি ম মজম র, 

ি য়া। 

৬১৯/ ি য়া 
.২২ বার 
রাইেফল 

৩৮৪৭৯৫ ২০১৬ ০১৭১৯- 
১১৭৭১০ 

 

58.  ডাঃ মাঃ মা ফ হাসান 
িপতা- ত মহসীন আলী 
সকাল-স া গিল  

ব  মজম র, ি য়া 

৬২১/ ি য়া 
.২২ বার 
রাইেফল 

অ  নই ২০১৬ ০১৭১১-৮৮৭৪৮১ কর  
সরকাির 

ক াডার  
কম কতা 

59.  মা: ফরেদৗস আলম শাহীন  
িপতা- মা: সাম ল আলম 
সািফনা মি ল, ব মজম র, ফজ ল 
বারী চৗ রী রাড, ি য়া। 

৬২৩/ 
ি য়া 

.২২ বার 
রাইেফল 

৪৩৩৩২১ ২০১৮   

60.  এম,এ, মািমন ম ল 
িপতা- মা: দাউদ আলী ম ল 
াম-ক রহাট দা পাড়া 

থানা ও জলা- ি য়া 

৬২৭/ 
ি য়া 

.২২ বার 
রাইেফল 

 ২০১৬ সােল 
ই  

  

 
িবিভ  উপেজলার লাইেস  

61.  মা: আিম ল ইসলাম 
িপতা- ত আরেশদ আলী, াম-
লাউবাড়ীয়া, পা:-কা ননগর, থানা-
দৗলত র, জলা- ি য়া। 

৫৫০/ 
ি য়া 

.২২ বার 
রাইেফল 

    

62.  এ াড: আিম ল ইসলাম 
িপতা-আিজ ল ইসলাম 
সাং-তারা িনয়া 
থানা- দৗলত র, জলা- ি য়া। 

44০/ 
ি য়া 

.২২ বার 
রাইেফল 

    

 
 

.২২ বার রাইেফল (বদলী লাইেস ) 
63.  মা: মিন ল ইসলাম 

িপতা- ত এম,এ, বারী 
১১৩, গীজানাথ ম মদার রাড, 

বদলী :নং- 
০২/২০১৩ 

ি য়া 

২২৫৩৪ ২০১৮ ০১৭১৯৯১৮২৬৪  



 

C:\Users\SHAHIN\Desktop\JM\Rifel.doc 

 

ি য়া।  .২২ বার 
রাইেফল 

64.  জনাব মা: ওয়ািহ ামান চৗ রী 
ই েপ র (অব:) 

ি য়া িচিনকল, জগিত, ি য়া। 
িপতা-আলহা  আকতা ামান 
চৗ রী, ৫০, তারাপদ ম মদার লন 

আমলাপাড়া, ি য়া। 

বদলী :নং- 
০৯/২০০৭ 

ি য়া 
.২২ বার 
রাইেফল 

১২৫৪৬৫ ২০১৬ ০১৭১৪-
৬৯৪৫৫৮ 

 

65.  মজর এিজএম ইকবাল আহমদ শাহ 
িপতা মা: বদর উি ন আহেমদ 
সা-১৭/১ কিন রাড, ি য়া 

বদলী : নং-
০১/২০১১ 

.২২ বার রাইেফল 

২৩১০৯ ২০১৮   

66.  ডা: মা: রিফ ল আখতার 
িপতা ত ডা: নই ি ন আহেমদৱ 
িসিভল সাজন, যেশার 
পি ম মজম র, দাদা র রাড, 

ি য়া। 

বদলী িমক 
০২/২০০১ 
.২২ বার 
রাইেফল 

৩৮৪৭৯৫    

67.  জনাব আ  ব র িসি ক 
িপতা মা: রিশদ আলম 
চ া ফািম ং কমে  িল: াম – 
চ া, থানা কািলয়াৈকর, গাজী র 

ায়ী কানা-চামনাই, দৗলত র, 
ি য়া।  

বদলী িমক 
০১/২০১৩ 
.২২ বার 
রাইেফল 

১৭৯৯৯ ২০১৭   

68.  জনাব মা: আ ল স 
ধান েকৗশলী (অব) 

সড়ক ও জনপথ িবভাগ 
িপতা মা: সালামত উ াহ 
কািলশংকর র, ি য়া। 

বদলী িমক 
০১/২০১৫ 
.২২ বার 
রাইেফল 

৩৮৪৫৫০    
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জলা ািজে ট এর কায ালয়, ি য়া। 
রাইেফল লাইেসে র তািলকা 

থানাঃ মারখালী 
 
1.  মাঃ র ল ইসলাম আনসার 

িপতা- ত হাজী মম াজ আলী ামািনক 
সাং- সরকাি , থানা- মারখালী, ি য়া 

৪৫৬/ ি য়া 
. ২২ বার 
রাইেফল 

০১/০৮/১৯৮৫ 

৫৫৬৪০ ২০১৮ ০১৭১১-১৬৩৫৮৪  

2.  গাজী  হাসান তােরক,  
িপতা-গাজী হািব র রহমান, 
সাং- খা বন াম, থানা- মারখালী, ি য়া 

৫৬৪/ ি য়া 
. ২২ বার 
রাইেফল 

১৬/০৩/১৯৯৭ 

৩৫৩৪৪০ ২০১৮ ০১৭১৫-৩০৬০৬৪  

 
বদলী লাইেস  (রাইেফল) 

3.  শখ ওবাই ল হক 
িপতা- ত এ, ক,এম সরাফ উি ন 
সাং-পাি , থানা- মারখালী, ি য়া। 

ধান িশ ক, পাি  মা িমক িব ালয়, 
মারখালী, ি য়া। 

বদলী :নং-
০২/২০০৭ 

.২২ বার রাইেফল 
বদলী রিজ: এি র 

তািরখ 
২৮/০১/২০০৭ 

২৪৭৫০৭ ২০১৮ ০১৭১২-৬৬৭৬০৭  

4.  মা: জািহদ হােসন জাফর 
িপতা- ত এম জাওয়া র রিহম, সাং 
পাি , থানা- মারখালী, ি য়া । 

বদলী :নং-
০৩/২০০৭ 

.২২ বার রাইেফল 
বদলী রিজ: এি র 

তািরখ 
28/01/2007 

২৪৭৭৫৪ ২০১৮   
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জলা ািজে ট এর কায ালয়, ি য়া। 
রাইেফল লাইেসে র তািলকা 

থানাঃ খাকসা 
 

 

1.  সয়দ আমজাদ হােসন 
িপতা- ত সয়দ আলতাল আলী 
সাং-একতার র 
থানা- খাকসা, ি য়া 

৪৯৪/ ি য়া 
.২২ বার রাইেফল 

২৮/১১/১৯৮৭ 

৩৮৪৬০৯ ২০১৮ ০১৭১৫-৪৬৮৮৭৭  

2.  জনাব সয়দ আসবাব আলী    
িপতা- সয়দ আজমল আলী 
সাং-একতার র, থানা- খাকসা 
জলা- ি য়া। 

বতমান- এ-২, িবেকএসিপ, িজরানী 
সাভার. ঢাকা। 

৫২০/ ি য়া 
.২২ বার রাইেফল 

৪৩৩৯১৯ 
চেকাে াভািকয়া 

২০১৮ 01711-373912 ঢাকা থেক 
নবায়ন 

3.  জনাব মা: সদর উি ন খান 
িপতা-সাম ি ন খান 
াম- শামস র 

থানা ও জলা- ি য়া। 

৫৩৯/ ি য়া 
.২২ বার রাইেফল 

১১/০৮/১৯৯১ 

১১৪২৭৪ ২০১৮ ০১৭১১-৮৯২১২০  

4.  মাঃ আিমর হােসন িফ   
িপতা- তঃ আলতা র রহমান 
সাং-জািন র, থানা- খাকসা, ি য়া 

৫৬৭/ ি য়া 
.২২ বার রাইেফল 

০৮/০৪/১৯৯৭ 

১০৬৩৭ ২০১৮ ০১৭১১-০১০৬৪২  
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জলা ািজে ট এর কায ালয়, ি য়া। 
রাইেফল লাইেসে র তািলকা 

থানাঃ িমর র উপেজলা 
 

 
1. মাঃ আ ল হািমদ িময়া,  িপতা- তঃ 

হাজী দাউদ আলী,সাং-কািকলাদহ,থানা-
িমর র, ি য়া 

৫২১/ ি য়া 
.২২ বার রাইেফল 

২১/১০১৯৮৯ 

২৯২৯২৮ ২০১৮ ০১৭১৩-৯০৫৫৮২  

2. মাঃ সােনায়ার হােসন, িপতা- তঃ 
শাম ি ন মািলথা,সাং- শাবাড়ীয়া, 
থানা-িমর র, ি য়া 

৫৮০/ ি য়া 
.২২ বার রাইেফল 

২৩/১১/১৯৯৮ 

১২৬৩১০ ২০১৮ ০১৯৮৪-৯২৫৫৬২  

3. মাঃ িরয়াজ ল াহ মািলথা 
িপতা- ত শাম ি ন মািলথা 
সাং-আমলা , থানা-িমর র, ি য়া 

৬২৬/ ি য়া 
.২২ বার  

২৫/১১/২০১৪ 

এ-৭১০৭৯৯ ২০১৮ ০১৭১১-৩৩৮১০৬  
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জলা ািজে ট এর কায ালয়, ি য়া । 
রাইেফল লাইেসে র তািলকা 

থানাঃ ভড়ামারা 
1. মাঃ জাকািরয়া,িপতা-হাজী কাববাত 

আলী,সাং- ভড়ামারা, থানা-
ভড়ামারা, ি য়া 

৪১৩/ ি য়া 
.২২ বার রাইেফল 

৩০/১১/১৯৮১ 

১২২১৩৫ ২০১৮ ০১১৯৬-০২৬৮০৭  

2. ডাঃ মাঃ ন র আলী,িপতা- তঃ মেফর 
আলী সরদার, সাং- িচয়ােমাড়া, থানা-
ভড়ামারা, ি য়া 

৫০৮/ ি য়া, 
.২২ বার রাইেফল 

২৬/০৫/১৯৮৮ 

১৭৯০৫ ২০১৮ ০১৭১৮-০৮১৬৭০  

3. মাঃ ফয় ল কিবর (িবপ ব),িপতা-
আিজ র রিহম িময়া, সাং- ভড়ামারা,থানা-
ভড়ামারা, ি য়া 

৫১৯/ ি য়া 
.২২ বার রাইেফল 

২৯/০৭/১৯৮৯ 

৪৩০৭২৩ ২০১৮ ০১৭১৫-৬৮৬১৬১  

4. এ,িব,এম, গালাম মাহসীন খান,িপতা- তঃ 
ইয়া ব আলী খান,সাং- ভড়ামারা,থানা-
ভড়ামারা, ি য়া 

৫৭০/ ি য়া 
.২২ বার রাইেফল 

০২/০৬/১৯৯৭ 

৩৮৪৯৩১ ২০১৮ ০১৭১১-৯০৪৪০৯  

5. মঃ সিফ র রহমান খান,িপতা- তঃ 
মিফ র রহমান খান,সাং-বামনপাড়া,থানা-
ভড়ামারা, ি য়া 

৫৮৩/ ি য়া 
.২২ বার রাইেফল 

০৯/০৩/১৯৯৯ 

২৬২০২১
৩ 

২০১৬ ০১৭১১-১৫০০৯৮  

6. এ াডঃ মাঃ আ র রশীদ,িপতা- মাঃ উ ত 
আলী,সাং- ব েভড়ামারা,থানা-
ভড়ামারা, ি য়া 

৫৮৬/ ি য়া 
.২২ বার রাইেফল 

২২/০৭/১৯৯৯ 

২৬৪২২৩
০ 

২০১৮ ০১৭১২-৫২২৩৬৮  

7. এ াডঃ মাঃ আশরাফ হােসন,  
িপতা-আলহা  মাঃ গালজার 
হােসন,সাং- ভড়ামারা বাজার,থানা-
ভড়ামারা, ি য়া 

৫৮৯/ ি য়া 
.২২ বার রাইেফল 

০৯/১২/১৯৯৯ 

২৬৪২২১৪ ২০১৮ ০১৭১২-৬৫৯১১১  

8. এম,এ, মা দ,িপতা- তঃ মেফ ল 
হােসন,সাং-কাজীপাড়া, পা -

বাহা র র,থানা- ভড়ামারা, ি য়া 

৫৯৬/ ি য়া 
.২২ বার রাইেফল 

১০/০৬/২০০১ 

২৬৪২২১৮ ২০১৮   

9. মাঃ সােজ ল ইসলাম,িপতা- মাঃ আমান 
উল াহ, সাং-বািহরচর,থানা-
ভড়ামারা, ি য়া 

৬০৯/ ি য়া 
.২২ বার রাইেফল 

৩১/০৩/২০১০ 

৬৪৬৮০৯ ২০১৮ ০১৭১১-৩৬৪৮৩০  

10. মাঃ রািশ ল ইসলাম, 
িপতা- তঃ আছান উি ন, 
সাং-বাহা র র,থানা- ভড়ামারা, ি য়া 

৬১৩/ ি য়া 
.২২ বার রাইেফল 

০৩/০১/২০১২ 

এ-
৩৫৩৬৬০ 

২০১৮ ০১৭১৫-০১৪৬৪৭  

11. মাঃ একরা ল হক, 
িপতা- তঃ আছান উি ন, 
সাং-বাহা র র, থানা- ভড়ামারা, ি য়া 

৬১৪/ ি য়া 
.২২ বার রাইেফল 

০৩/০১/২০১২ 

িডআর 
০০৭৬৪৫ 

২০১৮ ০১৭১১-১৩৯০০৭  

12. মা: মিনর ল ইসলাম 
িপতা- ত আছান উি ন 
াম-বাহা র র, থানা- ভড়ামারা 
জলা- ি য়া।  

৬২০/ ি য়া 
.২২ বার রাইেফল 

২৬/০২/২০১৩ 
 

িডআর০০
৭৮৩১ 

২০১৮ ০১৭১৩-১১৪৩০২  

13. মাঃ আেনায়ার ল কিবর ল 
িপতা- মাঃ আ ল কালাম  
সাং-রথপাড়া 
থানা- ভড়ামারা, ি য়া 

৬২২/ ি য়া 
.২২ বার রাইেফল 

০২/০৬/২০১৩ 

িবও 
৩১০২৬ 

২০১৮ ০১৭১১-১৩১০২৭  

14. মা: জািকর হােসন 
িপতা- ত সেফর উি ন স ার 
সাং-রথপাড়া, থানা- ভড়ামারা, 
জলা- ি য়া। 

৬২৪/ ি য়া 
.২২ বার রাইেফল 

২০/০৮/২০১৪ 

এ 
৫৪৬০৪৮ 

২০১৮ ০১৭১৫-১৫১৬৭৬  
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মাঃ আলম জাকািরয়া ( ) 
িপতা- ত আিজ ল হক 
সাং-ম বাজার, থানা- ভড়ামারা 
জলা- ি য়া।  ( ি েযা া) 

৮৯৪১/ 
ভড়ামারা 
শটগান 

২৪/০৭/২০১৪ 

-- ২০১৬ 
 

 

০১৭৩৪-০৫৩৫৬৪ কর  
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জলা ািজে ট এর কায ালয়, ি য়া। 
রাইেফল লাইেসে র তািলকা 

থানাঃ দৗলত র 
1. এ াড: মা: আিম ল ইসলাম 

িপতা-ডা: …………….. 
সাং-তারা িনয়া 
থানা- দৗলত র, জলা- ি য়া 

৪২০/ ি য়া 
.২২ রাইেফল 
৩০/০২/১৯৮১ 

 

২৭২৬৫ 2016   

2. মহঃ র ামান িব াস,িপতা-মহঃ 
ইি স আলী িব াস,সাং-
সানাই ি ,থানা- দৗলত র, ি য়া 

৪৭১/ ি য়া 
.২২ বার রাইেফল 

২১/০৬/১৯৮৬ 

৩৫৩৪৫৪ ২০১৬   

3. জনাব হা: আিম ল ইসলাম 
িপতা- ত আরেশদ আলী 
সাং-লাউবাড়ীয়া, পা:-কা ননগর 
থানা- দৗলত র, জলা- ি য়া। 

৫৫০/ ি য়া 
.২২ রাইেফল 
০৯/০৯/১৯৯২ 

১২৫৫৩৮ ২০১৮ ০১৭৩০১৮৫৫৯৩  

4. মাঃ ফজ র রহমান,িপতা-হাজী মাঃ  
শাম ি ন ম ল,সাং-

র প র,থানা- দৗলত র, ি য়া 

৫৭৪/ ি য়া 
.২২ বার রাইেফল 

১৬/০৯/১৯৯৭ 

৩৪৯০৬৩ ২০১৮ ০১৭১১৪৫০৩৫৯  

5. মাঃ আিজ ল হক,িপতা- তঃ 
আতাউল হক মাল া,সাং-
দৗলত র,থানা- দৗলত র, ি য়া 

৫৮৫/ ি য়া 
.২২ বার রাইেফল 

১১/০৭/১৯৯৯ 

৪৩০৬৬৬ ২০১৬   

6. মাঃ হািম ল হক,িপতা-ডাঃ মাঃ 
আ ল মা ান,সাং- দৗলত র,থানা-
দৗলত র, ি য়া 

৫৮৭/ ি য়া 
.২২ বার রাইেফল 

০৪/১০/১৯৯৯ 

৪৩১৯২৪ ২০১৮   

7. মাহা দ হািম ামান,িপতা- তঃ 
হার ন-অর-রিশদ,সাং-
গাবরগাড়া, পা -খাস ম রা র, 

থানা- দৗলত র, ি য়া 
 

৫৮৮/ ি য়া 
.২২ বার রাইেফল 

০৪/১০/১৯৯৯ 

৩৮৪৭০৩ ২০১৮   

8. মাঃ আেনায়ার ল আিজম,িপতা-
তঃ তজি ন ম-ল,সাং-

মািদয়া, পা -কামাল র,থানা-
দৗলত র, ি য়া 

৫৯১/ ি য়া 
.২২ বার রাইেফল 

২৯/০৫/২০০০ 

৩৮১৩৮১ ২০১৮ ০১৭১৭১০০০৬৭  

9. মাঃ মাস ািফ র রহমান,িপতা-
মাঃ মিশ র রহমান,সাং-
য়ামিল কপাড়া, থানা-
দৗলত র, ি য়া 

৫৯৩/ ি য়া 
.২২ বার রাইেফল 

০৫/০২/২০০১ 

২৯২৯০৭ ২০১৮   

10. মা: সাহরাব আলী  
িসিনয়র ওয়াের  অিফসার (অব:) 
িপতা- ত এম, ক,িব কারাইশী 
াম-চামনাই, থানা- দৗলত র,  
জলা- ি য়া। 

৬০৪/ ি য়া 
.২২ বার রাইেফল 

১৮/১১/২০০৮ 
 

১২৫৪৭৯ ২০১৮ ০১৭১২৫৭১৯৩২ িফ
 

11. 
 

মাছাঃ শািহনা আ ার,  
ামী- ত র ল আিমন,  

সাং- কপাল, থানা- দৗলত র, ি য়া 

৬১৮/ ি য়া 
.২২ বার রাইেফল 

২০/০৬/২০১২ 

১৪২৭০৫ ২০১৮ ০১৮২৭৫২৫৫০৫  

 
.২২ বার রাইেফল (বদলী) । 

 

12.  আ  বককর িসি ক 
িপতা- ত রিশদ আলম 

ায়ী কানা-সাং-চামনাই  

২১/৯১ 
(গাজী র) 

বদলী :নং-

১৭৯৯৯ ২০১৬   
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উপেজলা- দৗলত র, জলা- ি য়া। 
 

০১/২০১৩ 
২৫/০৮/২০১৩ 

 
 


