
বিভা গঃ খুলনা জে লা ঃ যশোর উপজে লা ঃ ঝি করগা ছা

ক্রঃ নং না ম পি তা র না ম গ্রাম ডা কঘর বেসা মরিক গেজে ট

১ মোঃ ফজলুর রহমা ন মৃত ফকি র আহমেদ বি শ্বাস গোরদা হ কা য়েমকোলা ১৪২২

২ শ্রী মহাদেব ভা স্কর মৃত অমূল্য ভা স্কর ছুটিপুর গংগা নন্দপুর ১৫০৮

৩ মোঃ আঃ  সা মা দ মোঃ মকছেদ আলী চা ন্দা কা য়েমকোলা ১৫১৪

৪ মোঃ আব্দুল কা দের মোবারক আলী মনোহরপুর কা য়েমকোলা ১৫১৫

৫ কওছার আলী মোঃ মোজা হার আলী ফুলবাড়ি কা য়েমকোলা ১৫২১

৬ শা মসুল হুদা মৃত ওসমা ন বি শ্বাস ঘোড়দা হ কা য়েমকোলা ১৫২২

৭ আবু জা ফর জব্বার দফা দা কা য়েমকোলা কা য়েমকোলা ১৫২৩

৮ শফি উদ্দিন ছলেমা ন বি শ্বাস ঘোড়দা হ কা য়েমকোলা ১৫২৪

৯ আঃ  মজি দ মৃত সুরত আলী পা ল্লা পা ল্লা ১৫৩৯

১০ মোঃ আবুল কা সেম মোড়ল মৃত লস্কর মোড়ল উজ্জলপুর দি গদা না ১৫৪৬

১১ আঃ  মজি দ মৃত নুর ইসলা ম গোলদা র খোসা ল নগর দি কদা না ১৫৫৪

১২ মৃত আনছার আলী মৃত একা ব্বর মোল্লা খোসা ল নগর দি কদি না ১৫৫৭

১৩ মোঃ মোমি নুর রহমা ন মৃত মোজা হার আলী  মন্ডল হাজে রালী ঝি কড়গা ছা ১৫৬৪

১৪ মোঃ হুমা য়ুন রেজা মৃত আঃ  করিম গা জী কৃষ্ণনগর ঝি কড়গা ছা ১৫৬৬

১৫ মৃত বিমল কুমরা  ড্রাইভা র মৃত জয় কৃষ্ণ দা স বা রবাকপুর ঝি কড়গা ছা ১৫৬৭

১৬ আনি ছুর রহমা ন মোঃ আব্দুর রা জ্জাক কুষ্ণনগর ঝি কড়গা ছা ১৫৮০

১৭ মোঃ তোফা জ্জেল হোসেন মৃত আছেল মোড়ল মোবারকপুর ঝি কড়গা ছা ১৫৮৬

১৮ মোঃ দী ন আলী  বি শ্বাস মৃত লা টু বি শ্বাস কৃষ্ণনগর ঝি কড়গা ছা ১৫৮৭

১৯ মৃত জোয়া রদা র গোলা ম কবী র মৃত গোলা ম দরবেশ জোয়া রদা র কৃষ্ণনগর ঝি করগা ছা ১৫৯৪

২০ মৃত রবিউল ইসলা ম মৃত আঃ  আজি জ গংগা নন্দপুর গংগা নন্দপুর ১৬০০

২১ মোঃ আলতা ফ হোসেন মোঃ আক্কেল আলী  মণ্ডল বিষহরি গংগা নন্দপুর ১৬০৭

২২ বারি  দফা দা র মৃত মক্রম আলী  দফা দা র বিষহরি গংগা নন্দপুর ১৬০৯

২৩ মোঃ আকবর আলী মৃত গোলা ম বি শ্বাস ফুলবাড়ী কা য়েমকোলা ১৬১৬

২৪ হযরত আলী মৃত মোহা ম্মদ আলী ফুলবাড়ী কা য়েমকোলা ১৬১৯

২৫ মোঃ হামি দুল ইসলা ম মৃত আজি র হোসেন বি শ্বাস কা য়েমকোলা কা য়েমকোলা ১৬২০

২৬ মোঃ দলি ল উদ্দিন মৃত জহর আলী আজমপুর বোধখা না ১৬৩১

২৭ মৃত জগদী শ কুমা র বি শ্বাস মৃত পঞ্চানন বি শ্বাস শি মুলি য়া শি মুলি য়া ১৬৩২

২৮ মোঃ আঃ  আজি জ মৃত জয়নাল আবেদী ন পা ল্লা পা ল্লাবাজা র ১৬৩৩

২৯ মোঃ নূরুল হক দফা দা র মৃত শা হাদা ৎ দফা দা র কা মা রপা ড়া শি মুলি য়া ১৬৩৪

৩০ মোঃ হাবি বুর রহমা ন মৃত হযরত আলী  মন্ডল কা মা রপা ড়া শি মুলি য়া ১৬৩৫

৩১ মৃত নূর হোসেন মৃত আব্বাস খা ন কা মা রপা ড়া শি মুলি য়া ১৬৪১

৩২ মোঃ কুতুব উদ্দিন গা জী মৃত তা হের উদ্দিন গা জী রঘুনাথপুর রঘুনাথপুর ১৬৪৪

৩৩ মোঃ আমজা দ হোসেন মৃত আক্কাছ আলী নওদা পা ড়া গা জী র দরগা হ ১৬৫৩

৩৪ শেখ আব্দুল কা দের শেখ মহিউদ্দীন দেউলী সা মটা ১৬৫৮

৩৫ মৃত সি দ্দিকুর রহমা ন মৃত শেখ সেকে ন্দার আহম্মদ খরুসা শা মটা ১৬৫৯

৩৬ মৃত আবুছা র রহমা ন মৃত ইসহাক মণ্ডল শংকরপুর শংকরপুর ১৬৬৯

৩৭ মো ঃ ইবাদ আলী হামি দ আলী নায়ড়া বা গআচড়া ১৬৭২

৩৮ মোঃ মকবূল হোসন সা মছুদ্দীন সরদা র হরি দ্রপোতা হরি দ্রপোতা ১৬৭৪

৩৯ মো ঃ ছি দ্দিকুর রহমা ন তমেজ উদ্দীন মোড়ল উজ্জলপুর দি কদা না ১৬৭৫

৪০ মোঃ আব্দুল লতি ফ গা জী মৃত আব্দুস সোবাহান দি গদা না দি গদা না ১৬৮৫

৪১ মৃত আলা  উদ্দীন খা ন মৃত জোনাব আলী  খা ন আলী পুর এস বাঁ কড়া ২১৭৩

৪২ মো ঃ আতি য়া র রহমা ন মো ঃ আঃ  কা দের মোড়ল কী র্তিপুর ঝি করগা ছা ২৬৯৯

গণপ্রজা তন্ত্রী বা ংলা দেশ সরকা র 

জা তী য় মুক্তিযোদ্ধা কা উন্সিল (জা মুকা )
বী র মুক্তিযোদ্ধা যা চা ই-বা ছা ই

যাচাই-বাছাই এর তািরখ    
৩০/০১/২০২১    

তািলকা পৰ্কােশর তািরখ
২৫/০১/২০২১    

বী র মুক্তিযোদ্ধা যা চা ই-বা ছা ই
জা তী য় মুক্তিযোদ্ধা কা উন্সিল (জা মুকা ) পৃষ্ঠা  1/3
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গণপ্রজা তন্ত্রী বা ংলা দেশ সরকা র 

জা তী য় মুক্তিযোদ্ধা কা উন্সিল (জা মুকা )
বী র মুক্তিযোদ্ধা যা চা ই-বা ছা ই

যাচাই-বাছাই এর তািরখ    
৩০/০১/২০২১    

তািলকা পৰ্কােশর তািরখ
২৫/০১/২০২১    

৪৩ মোঃ নজরুল ইসলা ম মৃত এজা হার উদ্দিন কৃষ্ণনগর ঝি করগা ছা ২৭০১

৪৪ মৃত সা মছুর রহমা ন মৃত মক্কেজ আলী কা উনিয়া ঝি করগা ছা ২৭০২

৪৫ মোঃ আইয়ুব হোসেন মৃত জবেদ আলী কি র্ত্তীপুর ঝি করগা ছা ২৭০৩

৪৬ মোঃ বি ল্লাল হোসেন মোঃ রওনোকল হক কৃষ্ণনগর ঝি করগা ছা ২৭০৪

৪৭ মৃত আব্দুল ওয়া জে দ মৃত আব্দুল মোতা লেব মি য়া ঝি করগা ছা ঝি করগা ছা ২৭০৫

৪৮ এ্যাডঃ কা জী  মনি রুল হুদা মৃত ডা ঃ কা জী  নুরুল হুদা ঝি করগা ছা ঝি করগা ছা ২৭০৬

৪৯ শেখ আজা দ হোসেন মৃত বোরহান উদ্দিন কৃষ্ণনগর ঝি করগা ছা ২৭০৭

৫০ মৃত নূরুল ইসলা ম চৌ ধুরী মৃত সা মছুল হক চৌধুরী বা রবাকপুর ঝি করগা ছা ২৭০৯

৫১ শ্রী তা রাপদ কুন্ডু মৃত নী ল মনি  কুন্ডু কৃষ্ণনগর ঝি করগা ছা ২৭১০

৫২ মোঃ আবেদ আলী মৃত তছিম শি কা রী রেলষ্টেশন রোড, ঝি করগা ছা ২৭১১

৫৩ আলহা জ্ব আবু তা হের মৃত নিছা র উদ্দিন ঝি করগা ছা ঝি করগা ছা ২৭১২

৫৪ মৃত আব্দুস সোবাহান মৃত আব্দুর রা জ্জাক কৃষ্ণনগর ঝি করগা ছা ২৭১৩

৫৫ মোস্তফা  কা মা ল পা শা মৃত আবদুস সোবাহান কৃষ্ণনগর ঝি করগা ছা ২৭১৪

৫৬ মোঃ নওশের আলী মৃত হাজে র মোড়ল কি র্ত্তীপুর ঝি করগা ছা ২৭১৫

৫৭ মোঃ আা মেদ আলী  ব্শ্বিাস মৃত আফছার বি শ্বাস মোবারকপুর ঝি করগা ছা ২৭১৬

৫৮ মৃত সৈয়দ মোতা হার হোসেন মৃত  সৈয়দ তোজা বর আলী পুরন্দপুর ঝি করগা ছা ২৭১৭

৫৯ মৃত সা মসুল  ইসলা ম মৃত নুর  বক্স বা রাকপুর ঝি করগা ছা ২৭১৮

৬০ মোঃ আমি নুল ইসলা ম বা বু মৃত আলতা ফ হোসেন ঝি করগা ছা ঝি করগা ছা ২৭১৯

৬১ মোঃ নুর ইসলা ম মৃত মা ন্দার আলী পুরন্দপুর ঝি করগা ছা ২৭২০

৬২ মোঃ মকবুল হোসেন মৃত আঃ  জব্বার মুন্সি মোবারকপুর ঝি করগা ছা ২৭২১

৬৩ মোঃ রওশন আলী মৃত হাজে র আলী  মোড়ল হাজি রালী ঝি করগা ছা ২৭২২

৬৪ মোঃ আবুল  কা লা ম মৃত  মনছুর  আহম্মেদ হাড়ি য়া দেয়া ড়া ঝি করগা ছা ২৭২৩

৬৫ মোঃ আব্দুর রব মৃত ক্কারী   বশি র উল্লাহ পা য়রাডা ঙ্গা ঝি করগা ছা ২৭২৪

৬৬ মোঃ আব্দুল হাই মৃত  ক্কারী  বশি র উল্লাহ পা য়রাডা ঙ্গা ঝি করগা ছা ২৭২৫

৬৭ আলী   আজগর মৃত  জি তু  ব ্ যাপা রী মল্লিকপুর ঝি করগা ছা ২৭২৬

৬৮ তোফা য়েল  আহম্মদ মৃত হাবি বুল্ল ্ যাহ মুন্সী লা উজা নী গা জী রদরগা হ ২৭২৭

৬৯ মোঃ আব্দুর রব কা রী  বশি র উল্লাহ পা য়রাডা ঙ্গা ঝি করগা ছা ২৭২৮

৭০ মোঃ খা য়রুল  ইসলা ম মৃত সা মছুদ্দিন মি য়া মল্লিকপুর ঝি করগা ছা ২৭২৯

৭১ মোঃ আঃ  গফুর মৃত হারেজ মোড়ল নওদা পা ড়া ঝি রকগা ছা ২৭৩০

৭২ মোঃ আব্দুর রা জ্জাক মৃত অমেদ আলী    মৃধা মি শ্রাদেয়া ড়া ঝি করগা ছা ২৭৩২

৭৩ মোঃ আফছার  আলী  মন্ডল মৃত শমসের  আলী  মন্ডল কা য়েমকোলা কা য়েমকোলা ২৭৩৩

৭৪ মোঃ আবু  জা ফর মৃত  এলা হি  বক্স সরদা র কা য়েমকোলা কা য়েমকোলা ২৭৩৪

৭৫ মোঃ আব্দুর রা জ্জাক মোঃ মতি য়া র রহমা ন কা য়েমকোলা কা য়েমকোলা ২৭৩৫

৭৬ মোঃ মি জা নুর রহমা ন মৃত জরিফ বি শ্বাস কা য়েমকোলা কা য়েমকোলা ২৭৩৬

৭৭ মোঃ শুকুর আলী  মন্ডল মৃত জলি ল মন্ডল ঘোড়দা হ কা য়েমকোলা ২৭৩৭

৭৮ মোঃ আঃ  রা জ্জাক বি শ্বাস মৃত সমশের আলী  বি শ্বাস ঘোড়দা হ কা য়েমকোলা ২৭৩৮

৭৯ মী র মোঃ মতি য়া র রহমা ন মৃত মী র হাবি বুর রহমা ন গোয়া লহাটি গংগা নন্দপুর ২৭৩৯

৮০ মোঃ হযরত আলী মৃত সদর আলী গংগা নন্দপুর গংগা নন্দপুর ২৭৪০

৮১ মোঃ আব্দুল গনিল মৃত আব্দুল করিম নবগ্রাম গংগা নন্দপুর ২৭৪১

৮২ মোঃ ফজলুর রহমা ন মৃত আমি র উল্ল্যা বিশহরি গংগা নন্দপুর ২৭৪২

৮৩ মোঃ আব্দুল আজি জ মৃত কা টু মোড়ল আটুরিয়া গংগা নন্দপুর ২৭৪৩

৮৪ মৃত মহাতা প উদ্দিন দফা দা র মৃত সা জন দফা দা র শ্রীচন্দ্রপুর গুলবাগপুর ২৭৪৪

বী র মুক্তিযোদ্ধা যা চা ই-বা ছা ই
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বিভা গঃ খুলনা জে লা ঃ যশোর উপজে লা ঃ ঝি করগা ছা

ক্রঃ নং না ম পি তা র না ম গ্রাম ডা কঘর বেসা মরিক গেজে ট

গণপ্রজা তন্ত্রী বা ংলা দেশ সরকা র 

জা তী য় মুক্তিযোদ্ধা কা উন্সিল (জা মুকা )
বী র মুক্তিযোদ্ধা যা চা ই-বা ছা ই

যাচাই-বাছাই এর তািরখ    
৩০/০১/২০২১    

তািলকা পৰ্কােশর তািরখ
২৫/০১/২০২১    

৮৫ মৃত ইবাদ আলী মৃত গহর আলী  দফা দা র শ্রীচন্দ্রপুর গুলবাকপুর ২৭৪৫

৮৬ মোঃ ইসমা ইল হোসেন মোঃ হানেফ অলী  সরদা র গোপী নাথপুর শি মুলি য়া ২৭৪৬

৮৭ মো ঃ আবু বকর ছি দ্দিক রমজা ন আলী  মন্ডল সদি রালী গদখা লী ২৭৪৭

৮৮ মো ঃ আজি জুর রহমা ন জো না ব আলী  বি শ্বাস জা ফরনগর শি মুলি য়া ২৭৪৮

৮৯ মৃত গোলা ম মোস্তফা মৃত মি য়া রজ মুন্সী গদখা লী গদখা লী ২৭৪৯

৯০ মোঃ শা হ জা মা ল খাঁ মোঃ হানেফ আলী  খাঁ বা রবাকপুর ঝি করগা ছা ২৭৫০

৯১ মোঃ জয়নাল আবেদী ন মৃত আবুবকর বি শ্বাস জফরনগর শি মুলি য়া ২৭৫১

৯২ মোঃ রেজা উল হক মৃত শের আলী  খাঁ ন শি মুলি য়া ফতে পুর ২৭৫২

৯৩ মোঃ গা জী  সা লা উদ্দিন মৃত ফকি র আহম্মদ বারবাকপুর ঝি করগা ছা ২৭৫৩

৯৪ মোঃ নজরুল ইসলা ম মৃত গোলা ম রব্বানী  বি শ্বাস বা রবাকপুর ঝি করগা ছা ২৭৫৪

৯৫ মোঃ ওলি য়া র রহমা ন মৃত বা বর আলী  শি কদা র বোধখা না ঝি করগা ছা ২৭৫৫

৯৬ মোঃ আব্দুল জলি ল সরদা র আব্দুল মা লেক সরদা র পটুয়া পা ড়া গদখা লী ২৭৫৬

৯৭ মোঃ নুরন  নবী  খা ন মৃত রফি উদ্দিন ফতে পুর গদখা রী ২৭৫৭

৯৮ মোঃ জমশেদ আলী মৃত আঃ  মতলেব পা টুয়া  পা ড়া গদখা লী ২৭৫৮

৯৯ মোঃ সি রা জুল ইসলা ম মোঃ মফি জ উদ্দিন আহা ম্মেদ রঘুনাথনগর রঘুনাথনগর ২৭৫৯

১০০ মোঃ ছৈয়দুর রহমা ন মৃত আপ্তাপ দফা দা র রঘুনাথপুর রঘুনাথপুর ২৭৬০

১০১ মোঃ আব্দুল খা লেক মৃত তকি ম মন্ডল বর্ণি পা নিসা রা ২৭৬১

১০২ সৈয়দ মোকা রম হোসেন মৃত সৈয়দ রোস্তম আলী না রা ঙ্গালী রঘুনাথপুর ২৭৬২

১০৩ মোঃ মফি জ উদ্দিন আহম্মদ মৃত সা মছুল  হক শরী ফপুর পদখা লী ২৭৬৩

১০৪ মোঃ মহাতা প  মোড়ল মৃত নবু মোড়ল পা চপোতা যা দবপুর ২৭৬৪

১০৫ মোঃ নশের আলী মৃত  আফছাল আলী  মোড়ল উত্তর দেওলা যা দবপুর ২৭৬৫

১০৬ মোঃ নুরুল হক মৃত মনির উদ্দিন  মন্ডল কা না রালী শি রদহ ২৭৬৬

১০৭ মোঃ বদর উদ্দিন মৃত রমা জন আলী  মোড়ল বল্লা বল্লা ২৭৬৮

১০৮ মোঃ আঃ  রা জ্জাক মৃত শা  হবাজ  মন্ডল নি শ্চিন্তপুর এস বাকড়া ২৭৬৯

১০৯ এস,এ,ওয়া ই ,এম,জি , মোর্তজা আব্দুর রব সরদা র হাজি রবাগ হাজি রবাগ ২৭৭১

১১০ মোঃ রহুল আমী ন আলহা জ্ব  বা বর আলী  মন্ডল মুকুন্দ পুরন মা টি কুমড়া ২৭৭২

১১১ মোঃ রেজা উল  হোসেন মৃত পা া ঞ্জাব আলী রায় পল্টন এস বাকড়া ২৭৭৩

১১২ জহির উদ্দীন ওলি  হোসেন সোনা কুড় বাঁ কড়া ২৭৭৪

১১৩ মোঃ মতি য়া র রহমা ন মুনছুর আলী আলী পুর এস বাঁ কড়া ২৭৭৫

১১৪ মোঃ আলী  আকবর মোঃ ইজ্জেত আলী আলী পুর ঝি করগা ছা ২৭৭৬

১১৫ মোঃ ওমর আলী  গা জী মৃত জুড়োন গা জী কুমরী জগদা নন্দকা ঠি ২৭৭৭

১১৬ মোঃ জা হান আলী দী ন আলী  সরদা র বড় পোদা উলি য়া হরি দ্রপোতা ২৭৭৯

১১৭ মোঃ নুর নবী মৃত মুন্সী আব্দুল জব্বার বা কুড়া ২৭৮০

১১৮ মো ঃ ইমা ন আলি ওমর আলি নায়ড়া হরি দ্রপোতা ২৭৮১

১১৯ অধ্যাপক মোঃ জা লা ল উদ্দিন মরহুম জোনাব আলী  সর্দার ছোট পোদা উলি য়া হরি দ্রপোতা ২৭৮২

১২০ মোঃ শা হাদা ৎ হোসেন সোলা ইমা ন মন্ডল শংকরপুর বাগআচড়া ২৭৮৩

বী র মুক্তিযোদ্ধা যা চা ই-বা ছা ই
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