
বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

১ 01440000202 জমাঃ িইি উবিন শমযেি আলী বিশ্বাে োনিান্ধা বিবপন নগি কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020192), জিোমবিক জগযেট 

(616), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48886)

২ 01440000203 মুন্সী হুমায়ুন কবিি মুন্সী জমাহাম্মে আলী োনিান্ধা বিবপন নগি কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020012), মুবিয াদ্ধাযেি 

ভািিীয় িাবলকা (48848), জিোমবিক জগযেট (613)

৩ 01440000204 জমাঃ আব্দুি িবশে অাাবুল জহাযেন উত্তি মধুগঞ্জ িাোি, 

ওয়াড ত-৫,িাো নং-১২২

নলডাঙ্গা কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020047), জিোমবিক জগযেট 

(701)

৪ 01440000205 জমাঃ আব্দুল কাযেি খাযলক বিশ্বাে োনিান্ধা বিবপন নগি কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020014), জিোমবিক জগযেট 

(667)

৫ 01440000206 িযমশ িন্দ্র োধুখাঁ অবশ্বনী কুমাি োধুখাঁ নলভাঙ্গা োঁযকা নলভাঙ্গা কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020076), জিোমবিক জগযেট 

(654), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48883)

৬ 01440000207 জমাঃ আব্দুল মাযলক শামছুবিন েফাোি ঝন ঝবনয়া হাট িািিাোি কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020135)

৭ 01440000208 জমাশািিফ জহাযেন িবফে উিীন হাওলাোি িবলোপাড়া নলডাঙ্গা কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020088), জিোমবিক জগযেট 

(778)

৮ 01440000209 জমাঃ নেরুল ইেলাম জমাঃ োকাবিয়া বিশ্বাে বনবিন্তপুি নলডাঙ্গা কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (409020142), জিোমবিক জগযেট 

(624)

৯ 01440000211 িবিপে োহা বশিনাথ োহা ইিাখালী জিথুলী কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020196), জিোমবিক জগযেট 

(817)

১০ 01440000212 জমাঃ বিশু মিল শাহােৎ মিল োনিান্ধ বিবপন নগি কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020013), জিোমবিক জগযেট 

(614)

১১ 01440000213 জমাঃ জিাফাযেল জহাযেন িাহাদুি মীি োনিান্ধা বিবপন নগি কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020010), জিোমবিক জগযেট 

(665)

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১২ 01440000214 জমাঃ েিোি জহাযেন জশখ জগালাম এিিি জশখ জেঁতুলিাড়ীয়া নলডাঙ্গা কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (409020231), জিোমবিক জগযেট 

(836)

১৩ 01440000215 জমাঃ শামছুল হক নওয়াি আলী মৃধা মযনাহিপুি বিথুবল কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (409020051), জিোমবিক জগযেট 

(642)

১৪ 01440000216 জমাঃ মনযেি আলী আঃ েবলল গােী মান্দািিাড়ীয়া িযগি গাবে কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020223), জিোমবিক জগযেট 

(748)

১৫ 01440000217 জমাঃ আব্দুল িবশে িাঁন আলী জশখ মাবলয়াট মঙ্গলপপিা কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020055), জিোমবিক জগযেট 

(711)

১৬ 01440000218 শ্রী বিযিন্দ্রনাথ বিশ্বাে িাবু জগাপাল িন্দ্র বিশ্বাে দূগ তাপুি জভিিপুি পান্নািলা কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020137), জিোমবিক জগযেট 

(908)

১৭ 01440000219 জমাঃ শাহাোৎ জহাযেন এলাহী িক্স বিশ্বাে জোনালীডাঙ্গা হাট িািিাোি কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020083), জিোমবিক জগযেট 

(648)

১৮ 01440000221 বেিাজুল ইেলাম শহীদুল ইেলাম োযমােিপুি োযমােিপুি কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020185), জিোমবিক জগযেট 

(814)

১৯ 01440000222 আবুল কাযশম বেকোি ময়নুবিন বেকোি ফয়লা পূি তপাড়া নলডাঙ্গা কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020120), জিোমবিক জগযেট 

(617), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48871)

২০ 01440000223 জমাঃ িািি আলী জশখ মঈল আলী জশখ োযমােিপুি োযমােিপুি কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020030), জিোমবিক জগযেট 

(634)

২১ 01440000224 পবিযিাষ ব্যানােী েযন্তাষ ব্যানােী ঠিকডাঙ্গা হাট িািিাোি কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020069), জিোমবিক জগযেট 

(722)

২২ 01440000226 প্রভাি কুমাি ব্যানােী েযন্তাষ কুমাি ব্যানােী কযলেপাড়া কালীগঞ্জ নলডাঙ্গা কালীগঞ্জ জিোমবিক জগযেট (733), ন্যাপ কবমউবনষ্ট পার্ট ত োত্র 

ইউবনয়ন বিযশষ জগবিলা িাবহনী জগযেট (21)

২৩ 01440000227 জমাঃ জশখ এযেকাি আলী জশখ েবহল উিীন বত্রযলািনপুি বত্রযলািনপুি কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020194), জিোমবিক জগযেট 

(705)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৪ 01440000230 জমাঃ আয়ুি জহাযেন বিয়াে উিীন জমাল্লাকুয়া িযগি গাবে কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020199), জিোমবিক জগযেট 

(678)

২৫ 01440000233 আব্দুল মবেে ফবকি আলী বিশ্বাে িাড়ীপাড়া োযমােিপুি কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020062), জিোমবিক জগযেট 

(646)

২৬ 01440000238 জমাঃ আব্দুল িািী েব্বাি মিল মযনাহিপুি আলীগঞ্জ কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020128)

২৭ 01440000243 জমাঃ বিয়াি আলী বিশ্বাে আব্বাে আলী বিশ্বাে মঙ্গলপপিা মঙ্গলপপিা কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020212), জিোমবিক জগযেট 

(732)

২৮ 01440000244 জমাঃ জিাফাযেল জহাযেন বিয়াি আলী বিশ্বাে মাবলয়াট মঙ্গলপপিা কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020064), জিোমবিক জগযেট 

(771)

২৯ 01440000245 জমাঃ ইন্তাে আলী ইউসুফ আলী আড়পাড়া(নেীপাড়া) নলডাঙ্গা কালীগঞ্জ মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48881), জিোমবিক 

জগযেট (752)

৩০ 01440000246 জমাঃ জগালাম জহাযেন এলাহী িক্স জমাল্লা মথুিাপুি জিথুলী কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020118)

৩১ 01440000247 জমাঃ আক্কাে আলী এলাহী েিোি জমাল্যাকুয়া িযগি গােী কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020222), জিোমবিক জগযেট 

(747)

৩২ 01440000248 জমাঃ ফবকি আহযম্মে ইয়াকুিিাি বিশ্বাে িড়যধাপােী িড়যধাপােী 

িাোি

কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020039), জিোমবিক জগযেট 

(673)

৩৩ 01440000249 জমাঃ আব্দুি িহমান জোিহান বিশ্বাে িড় জধাপােী িড়যধাপােী 

িাোি

কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020041), জিোমবিক জগযেট 

(740)

৩৪ 01440000250 িিন কুমাি বিশ্বাে িামযগাপাল বিশ্বাে শলুয়া োযমােিপুি কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020026), জিোমবিক জগযেট 

(762)

৩৫ 01440000251 জমাঃ িবিউল ইেলাম িবহম জমাল্লা িাপালী নলডাঙ্গা কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020100), জিোমবিক জগযেট 

(620)

৩৬ 01440000252 এে এম শাহোহান েযিে আলী িামপুি নলডাঙ্গা কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020219), জিোমবিক জগযেট 

(657)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৩৭ 01440000254 জমাঃ লুৎফি িহমান ইউসুফ মিল োনিান্ধা বিবপননগি কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020008), জিোমবিক জগযেট 

(738)

৩৮ 01440000256 মুবিয াদ্ধা মীি জমানিাে 

উিীন

মীি আবুল কালাম হাোনহাটী জধাপােী িাোি কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020182), জিোমবিক জগযেট 

(675)

৩৯ 01440000261 জমাঃ ওেমান আলী মিল সুলিান মিল মান্দািিাড়ীয়া িযগিগাবে কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020201), জিোমবিক জগযেট 

(820)

৪০ 01440000262 জমাঃ হাযিে উিীন ইমোে জহাযেন মান্দািিাড়ীয়া িযগিগাবে কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020202), জিোমবিক জগযেট 

(821)

৪১ 01440000263 জমাঃ েয়নাল আযিেীন োযেক আলী িাখালগাবে িযগিগাবে কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020032), জিোমবিক জগযেট 

(764)

৪২ 01440000265 জমাঃ বেিাজুল ইেলাম আবেজুল হক হাোনহাটী জধাপােী িাোি কালীগঞ্জ মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48870), লাল 

মুবিিািতা (409020005)

৪৩ 01440000266 জমাঃ আশিাফ আলী বিশ্বাে ইউছুপ আলী বিশ্বাে জমাল্যাভাংগা নলডাঙ্গা কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020079), জিোমবিক জগযেট 

(655)

৪৪ 01440000267 জমাহাম্মে আবেমুল হক মুনশী আযনায়ারুল হক নলভাঙ্গা নলভাঙ্গা কালীগঞ্জ মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48885), লাল 

মুবিিািতা (0409020072), জিোমবিক জগযেট 

(612)

৪৫ 01440000268 জমাঃ আবুল কালাম আয়ুি আলী মান্দািিাড়ীয়া িযগিগাবে কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020220), জিোমবিক জগযেট 

(745)

৪৬ 01440000272 জমাঃ নেরুল ইেলাম মুন্সী মুন্সী খবললুি িহমান ফয়লা নলডাঙ্গা কালীগঞ্জ জিোমবিক জগযেট (621), লাল মুবিিািতা 

(409020104)

৪৭ 01440000273 জমাঃ জগালাম জমােফা 

(শুকুি)

জখািযশে বমনা মাবলয়াট মঙ্গলপপিা কালীগঞ্জ জিোমবিক জগযেট (641), লাল মুবিিািতা 

(0409020050)

৪৮ 01440000275 জমাঃ আমোে জহাযেন 

জমাল্লা

জগালাপেী জমাল্লা জখািত িাবলয়ান নাযটাপাড়া কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020105), জিোমবিক জগযেট 

(782)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৪৯ 01440000276 জমাঃ আবুল জহাযেন েমযেি আলী জিেপাড়া নলডাঙ্গা কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020154), জিোমবিক জগযেট 

(628)

৫০ 01440000285 জমাঃ শুকুি আলী জখািযশে আলী জমাল্যাযকায়া িযগিগাবে কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020215), জিোমবিক জগযেট 

(828)

৫১ 01440000290 জমাঃ ইউনুে আলী োমছুল হক বিশ্বাে হাোনহাটী জধাপােী  িাোি কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020007), জিোমবিক জগযেট 

(737)

৫২ 01440000291 জমাঃ লুৎফি িহমান িলু জমাল্যা িঘুনাথপুি িযগিগাবে কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020036), জিোমবিক জগযেট 

(671)

৫৩ 01440000292 জমাঃ জমাোযম্মল হক জমাহাম্মে আলী জোট বশমলা বিবপননগি কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020126), জিোমবিক জগযেট 

(639)

৫৪ 01440000294 আবু কালাম জোলাইমান জমাল্যা মাবলয়াট মঙ্গলপপিা কালীগঞ্জ মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48884)

৫৫ 01440000308 ইবিে আলী বিশ্বাে গফুি বিশ্বাে খবড়কাডাঙ্গা খালকুলা কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020018), জিোমবিক জগযেট 

(631)

৫৬ 01440000313 জমাঃ মকযেে আলী জগালাম আলী জশখ পাঁি কাহুবনয়া মঙ্গলপপিা কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020056), জিোমবিক জগযেট 

(643)

৫৭ 01440000315 জশখ শাহাবুবিন জশখ ঈমান আলী মান্দািিাবড়য়া িযগিগাবে কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020078), জিোমবিক জগযেট 

(776)

৫৮ 01440000317 জমাঃ ওমি আলী জমাঃ আব্দুি িাোক বিশ্বাে িাড়ীপাড়া োযমােিপুি কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020052), জিোমবিক জগযেট 

(710)

৫৯ 01440000318 জমাঃ আকিামুল কিীি আহাে আলী বিশ্বাে ফািাশপুি জখািতিায়গ্রাম কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020122), জিোমবিক জগযেট 

(636)

৬০ 01440000319 জমাঃ মান্নান জমাল্যা আঃ গফুি জমাল্যা নাযটাপাড়া নাযটাপাড়া কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020111), জিোমবিক জগযেট 

(788)

৬১ 01440000320 বেিাে খন্দকাি আঃ োমাে খন্দকাি উল্লাহ খালকুলা জকালা 

িাোি

কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020114), জিোমবিক জগযেট 

(692)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৬২ 01440000321 জমাঃ নুরুল ইেলাম গবন জমাল্লা গযয়শপুি মঙ্গলপপিা কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020065), জিোমবিক জগযেট 

(714)

৬৩ 01440000323 জমাঃ েবমি আলী বিশ্বাে েব্বাি বিশ্বাে িাদুিগাো হাট িািিাোি কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020085), জিোমবিক জগযেট 

(610)

৬৪ 01440000324 জমাঃ আব্দুি িবশে মৃধা আব্দুল মাযলক মৃধা িযগি গাবে িযগিগাবে 

িাোি

কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020225), জিোমবিক জগযেট 

(833)

৬৫ 01440000325 জমাঃ হাযিম আলী খান আব্দুল হাবকম খাঁ ফিাশপুি জখািতিায়গ্রাম কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020121), জিোমবিক জগযেট 

(635)

৬৬ 01440000326 জমাঃ আযনায়াি জহাযেন িাযলি মুন্সী আড়পাড়া নলডাঙ্গা কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020037), জিোমবিক জগযেট 

(615), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48903)

৬৭ 01440000327 জমাঃ জিোউল ইেলাম শামছুবিন বিশ্বাে িঘুনাথপুি িযগি গাবে কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020033), জিোমবিক জগযেট 

(669)

৬৮ 01440000328 জমাঃ আয়নাল জহাযেন জমাহাম্মে আলী মাবলয়াট মঙ্গলপপিা কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (409020063), জিোমবিক জগযেট 

(770)

৬৯ 01440000341 জমাঃ বেবিকুি িহমান আহাম্মে আলী ফয়লা নলডাঙ্গা কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020171), জেনািাবহনী জগযেট 

(3597), জিোমবিক জগযেট (697), মুবিয াদ্ধাযেি 

ভািিীয় িাবলকা (48878)

৭০ 01440000367 জমাঃ ফেলূি িহমান জমাহাম্মে আলী মিল মান্দািিাবড়য়া িযগিগাবে কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020200), জিোমবিক জগযেট 

(819)

৭১ 01440000369 জমাঃ মহেীন আলী জগালাম নিী মালীিা জহলাই নলডাঙ্গা কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020094), জিোমবিক জগযেট 

(618)

৭২ 01440000370 জশখ সুলিান আহযম্মে েয়নাল আযিেীন জশখ হাোনহাটী িড় জধাপােী 

িাোি

কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020003), জিোমবিক জগযেট 

(661)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৭৩ 01440000371 বনম তল কুমাি িাগিী নযিন্দ্রনাথ িাগিী মহাযেিপুি পান্নািলা কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020191), জিোমবিক জগযেট 

(629)

৭৪ 01440000384 জমাঃ উমি আলী ইিােৎ আলী িনবখিতা জিথুলী কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020156), জিোমবিক জগযেট 

(709)

৭৫ 01440000386 নুি মহাম্মে আবমন উল্লাহ পূি ত িাবলয়াডাঙ্গা বিবপন নগি কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020162), জিোমবিক জগযেট 

(704)

৭৬ 01440000387 জমাঃ শবহদুল ইেলাম েেি উিীন বিশ্বাে ফুলিাড়ী হাট িািিাোি কালীগঞ্জ জিোমবিক জগযেট (730), লাল মুবিিািতা 

(409020210)

৭৭ 01440000403 জমাঃ অবলয়াি িহমান জশখ েবহল উিীন শ্রীিামপুি নলডাঙ্গা কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020098), জিোমবিক জগযেট 

(619)

৭৮ 01440000404 জমাঃ কওোি আলী িযফল উবিন বিশ্বাে িাড়ীপাড়া োযমােিপুি কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020053), জিোমবিক জগযেট 

(767)

৭৯ 01440000407 মৃঃ হািান (মুোবহে) মৃি জভালাই বিশ্বাে জিথুলী জিথুলী কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020143)

৮০ 01440000408 জমাঃ ইউনুে আলী েেি আলী মিল ফয়লা কযলেপাড়া নলডাঙ্গা কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0405070268), জিোমবিক জগযেট 

(1805)

৮১ 01440000410 জমাঃ েয়নাল আযিেীন মৃি জমািািক আলী বিঃ ফিাশপুি জখািত িায়গ্রাম কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (409020146), জিোমবিক জগযেট 

(799)

৮২ 01440000412 জেযকন্দাি আলী মবহউিীন জমাল্লযা কালীগঞ্জ কযলেপাড়া নলডাঙ্গা কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (409020099), জিোমবিক জগযেট 

(৬০৬), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (৪৮৮৫৫)

৮৩ 01440000454 জমাঃ জমাশাি কাক্কা মৃি মুনছুি আলী বিশ্বাে িড়যধাপােী িড়যধাপােী 

িাোি

কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020040), জিোমবিক জগযেট 

(742)

৮৪ 01440000456 মৃিঃ আলী জহাযেন মিল মৃি মুন িাজুল আলমীন 

মিল

িাদুি গাো হাট িািিাোি কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (409020116)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৮৫ 01440000463 িবিবুি িহমান েয়নাল আিেীন মাবলয়াট মঙ্গলপপিা কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020059), জিোমবিক জগযেট 

(769)

৮৬ 01440000465 জমাঃ আঃ োত্তাি শহি আলী মুল্যাকুয়া িযগিগাবে কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020205), জিোমবিক জগযেট 

(824)

৮৭ 01440000472 জমাঃ মুনসুি আহম্মে 

যুদ্ধাহি

মৃি ইয়াকুি আলী কুল্যাপাড়া িযগিগাবে কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020190), জিোমবিক জগযেট 

(815)

৮৮ 01440000475 জমাঃ বশিাজুল ইেলাম মৃি জখািযশে বিশ্বাে দুলাল মুবন্দয়া জখািতিায়গ্রাম কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020089), জিোমবিক জগযেট 

(640)

৮৯ 01440000476 মৃি িিেউবিন মিল মৃি নযেি আলী মিল জকালা খালযকালা কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020021), জিোমবিক জগযেট 

(758)

৯০ 01440000481 মৃিঃ আমযেে জহাযেন মৃি মুবেিি িহমান সুবিেপুি িযগিগাবে 

িাোি

কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020125)

৯১ 01440000482 শহীে আলিাফ জহাযেন মৃি শহি আলী (আনোি) জিলাট জেৌলিপুি হাট িািিাোি কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020150), জিোমবিক জগযেট 

(800)

৯২ 01440000483 জমাঃ িমোন আলী মৃি আঃ লবিফ খাঁ জিলাট জেৌলিপুি হাট িািিাোি কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020068), জিোমবিক জগযেট 

(773)

৯৩ 01440000485 জমাঃ জগালাম োবিয়াহ মৃি ঈমান আলী বিঃ জহলাই নলডাঙ্গা কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020093), জিোমবিক জগযেট 

(605)

৯৪ 01440000486 মৃি মান্নান জিৌধুিী 

(আনোি)

মৃি হুিমি উল্যা জিৌধুিী জহলাই নলডাঙ্গা কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020139), জিোমবিক জগযেট 

(622)

৯৫ 01440000488 শহীে কাযেম আলী 

(আনোি)

মৃি আযিাি আলী বিশ্বাে োইটিাড়ীয়া জিথুলী কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020157), জিোমবিক জগযেট 

(716)

৯৬ 01440000489 জমাঃ আনোি আলী মৃি ওমি আলী পাইকপাড়া নলডাঙ্গা কালীগঞ্জ জিোমবিক জগযেট (777), লাল মুবিিািতা 

(409020081)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৯৭ 01440000490 মৃি েয়লবি (জেনািাবহনী) জশথ নাবেি উবিন শ্রীিামপুি নলডাঙ্গা কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020159), জিোমবিক জগযেট 

(685)

৯৮ 01440000515 আলী আকিি জিৌধুিী জমাঃ কাযেি জিৌধুিী বমঠাপুকুি হাট িাি িাোি কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020166), জিোমবিক জগযেট 

(728)

৯৯ 01440000531 মৃি বহমাংশু মজুমোি মৃি প্রাননাথ মজুমোি োেিায়ো োযমােিপুি কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020022), জিোমবিক জগযেট 

(759)

১০০ 01440000532 শ্রী কুমাযিশ িন্দ্র বিশ্বাে শ্রী অমযলন্দ্র িন্দ্র বিশ্বাে জিঘিীহুো োযমােিপুি কালীগঞ্জ মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48893), লাল 

মুবিিািতা (0409020031)

১০১ 01440000535 জমাঃ শাহাোহান আলী 

যুদ্ধাহি

মৃি হাোিী বিশ্বাে োনিান্ধা বিবপননগি কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020009), জিোমবিক জগযেট 

(664)

১০২ 01440000579 জমাঃ িযনক আলী মৃি িাযমে আলী হাোনহাটী জধাপােীিাোি কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020179), জিোমবিক জগযেট 

(809)

১০৩ 01440000589 জমাঃ িাবুিালী জমাল্লা মৃি আপিাফ জমাল্লা িামিন্দ্রপুি খালকুলা কালীগঞ্জ জিোমবিক জগযেট (৭৬১), লাল মুবিিািতা (৪০৯০২০০২৪)

১০৪ 01440000592 জমাঃ বেিাজুল ইেলাম কােী মুনছুি আলী কােী জমাল্যাভাংগা নলভাংগা কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020073), জিোমবিক জগযেট 

(775)

১০৫ 01440000598 মৃি নূরুল হক মৃি হােমি আলী মান্দািিাড়ীয়া	 িযগিগাবে কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020221), জিোমবিক জগযেট 

(746)

১০৬ 01440000602 জমাঃ শহীদুল ইেলাম আঃ গবন জিপািী মান্দািিাড়ীয়া িযগিগাবে কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020035), জিোমবিক জগযেট 

(672)

১০৭ 01440000620 জমাঃ মবমনুল ইেলাম জমাঃ আঃ িবশে মান্দািিাড়ীয়া িযগিগাবে কালীগঞ্জ মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48873), লাল 

মুবিিািতা (409020165), জিোমবিক জগযেট (743)

১০৮ 01440000637 জমাঃ িবিউল ইেিাম জমাঃ আবেল উবিন জশখ হাোনহাটী 	 জধাপােী িাোি কালীগঞ্জ মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48853), লাল 

মুবিিািতা (0409020004)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১০৯ 01440000638 জমাঃ হাবফজুি িহমান োযেক আলী বিশ্বাে হাোনহাট জধাপােী িাোি কালীগঞ্জ মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48902), লাল 

মুবিিািতা (0409020001)

১১০ 01440000640 জমাঃ মবহবুি িহমান জমাঃ আিযশে আলী খাঁ নাযটাপাড়া নাযটাপাড়া কালীগঞ্জ জিোমবিক জগযেট (786), লাল মুবিিািতা 

(409020109)

১১১ 01440000641 জমাঃ শাহাোন আলী মৃি ফবকি আহম্মে বিশ্বাে োনিান্ধা বিবপননগি কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020011), জিোমবিক জগযেট 

(666)

১১২ 01440000644 জশখ শবহদুল ইেলাম মৃি ফেলুি িহমান হাোনহাটী জধাপােী িাোি কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020187), জিোমবিক জগযেট 

(676)

১১৩ 01440000652 জমাঃ আবু িাযলি মৃি উেমান গবণ নাযটাপাড়া নাযটাপাড়া	 কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020108), জিোমবিক জগযেট 

(785)

১১৪ 01440001358 জমাঃ ইোহক আলী জখািযশে আলী বিশ্বাে িবলোপাড়া নলডাঙ্গা-৭৩৫০ কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020227), জিোমবিক জগযেট 

(750)

১১৫ 01440001359 জমাঃ  আমোে আলী িলু েফাোি জখািত খামাি নলভাঙ্গা কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020075), জিোমবিক জগযেট 

(735)

১১৬ 01440001419 জমাঃ আবু োফি মৃি জমাঃ োযহি আলী 

বিশ্বাে

ফয়লা নলডাঙ্গা কালীগঞ্জ জিোমবিক জগযেট (608), লাল মুবিিািতা 

(0409020103), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(48896)

১১৭ 01440001427 মৃি ডাঃ শমযেি আলী মৃি বিশািি আলী বিশ্বাে জঘাপপাড়া	 জগৌিীনাথপুি কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020213), জিোমবিক জগযেট 

(826)

১১৮ 01440001433 জমাঃ জমাোহারুল হক জমাঃ িবহম িক্স মিল বপযিােপুি হাট িািিাোি কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020123), জিোমবিক জগযেট 

(725)

১১৯ 01440001448 জমাঃ আব্দুল মাযলক মান্দাি িক্স মঙ্গলপপিা মঙ্গলপপিা কালীগঞ্জ মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48863), লাল 

মুবিিািতা (0409020168), জিোমবিক জগযেট 

(729)

১২০ 01440001477 জমাঃ শবহে উল্লাহ জনায়াি আলী িাযেবডবহ হাট িািিাোি কালীগঞ্জ জেনািাবহনী জগযেট (11122)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১২১ 01440001485 আঃ োলাম  েযিে জমাল্যা মাবলয়াট মঙ্গলপপিা কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020054), জিোমবিক জগযেট 

(768)

১২২ 01440001562 জমাঃ আঃ মবেে জমাঃ জভালাই জমাল্লা মযনাহিপুি	 জিথুলী কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020057), জিোমবিক জগযেট 

(644)

১২৩ 01440001563 জমাঃ মকযেে আলী মযন্তে উিীন বিশ্বাে জকালা	 খালযকালা কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020138), জিোমবিক জগযেট 

(796)

১২৪ 01440001564 জমাঃ বলয়াকি আলী জিলাযয়ি আলী বিশ্বাে হাোনহার্ট	 িড়যধাপােী 

িাোি

কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020002), জিোমবিক জগযেট 

(660)

১২৫ 01440001565 োমছুল হক োলাল উিীন ব্যাপািী হাোন হাটী জধাপােী িাোি কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020042), জিোমবিক জগযেট 

(741)

১২৬ 01440001567 জগৌি িন্দ্র বিশ্বাে জগাপাল িন্দ্র বিশ্বাে ইোপুি পন্নািলা কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (409020077), জিোমবিক জগযেট 

(625)

১২৭ 01440001570 জমাঃ আঃ কযেি বেবিবক 

(মুবিয াদ্বা)

বেবগি বময়া হাোনহাার্ট িড় জধাপােী 

িাোি

কালীগঞ্জ জিোমবিক জগযেট (755), লাল মুবিিািতা 

(409020006)

১২৮ 01440001571 জমাঃ আবেজুি িহমান জমািািক আলী মিল খবড়কাডাঙ্গা খালকুলা কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020029), জিোমবিক জগযেট 

(633)

১২৯ 01440001572 জমাঃ েবুি আলী খাইরুল হক বিশ্বাে মধুগঞ্জ িাোি নলডাঙ্গা কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020096), জিোমবিক জগযেট 

(683)

১৩০ 01440001601 শহীে জমাহি মুন্সী হাযেম মুন্সী ফয়লা নলডাঙ্গা কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (409020048)

১৩১ 01440001621 জমাঃ ইউনুি আলী মিল জিোিি আলী মিল খবড়কা ডাঙ্গা খালকুলা কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020019), জিোমবিক জগযেট 

(632)

১৩২ 01440001622 জমাঃ জমািাযশ্বি আলী আকিি বিশ্বাে িড় জধাপােী জধাপােী িাোি কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020038), জিোমবিক জগযেট 

(739)

১৩৩ 01440001626 জমাঃ আঃ কবিম হাবিবুল্লাহ িযগিগাবে	 িযগিগাবে 

িাোি

কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020183), জিোমবিক জগযেট 

(812)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৩৪ 01440001627 জমাঃ আবু কাযশম বিশ্বাে হাযেি আলী বিশ্বাে িাদুিগাো হাট িািিাোি কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020084), জিোমবিক জগযেট 

(649)

১৩৫ 01440001629 জমাঃ জহলাল উবিন েিোি আযনায়াি জহাযেন েিোি ফয়লা	 নলডাঙ্গা কালীগঞ্জ মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48898), লাল 

মুবিিািতা (0409020102), জিোমবিক জগযেট 

(607)

১৩৬ 01440001630 জমাঃ জিোউল কবিম খবললুি িহমান জমাল্লা শ্রীিামপুি নলডাঙ্গা কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020097), জিোমবিক জগযেট 

(781)

১৩৭ 01440001631 শ্রী নীিাই পে বিং মৃি মনিঞ্জন বিঃ নগি িাপিাইল জিথুলী কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020161)

১৩৮ 01440001633 আফোল জহাযেন (ওহাি) োমাে মিল মাবলয়াট মঙ্গলপপিা কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020060), জিোমবিক জগযেট 

(645)

১৩৯ 01440001635 মৃিঃ আবেি উবিন আঃ গবন বিশ্বাে িাযেবডবহ	 হাট িািিাোি কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020117), জিোমবিক জগযেট 

(650)

১৪০ 01440001636 জমাঃ শাহোহান আলী ইযেি আলী বিশ্বাে জমাল্যাডাঙ্গা নলডাঙ্গা কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020229), জিোমবিক জগযেট 

(658)

১৪১ 01440001638 জমাঃ েয়নাল আযিেীন জমািাযিক আলী মিল জখািত িাবলয়ান নাযটাপাড়া কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020110), জিোমবিক জগযেট 

(787)

১৪২ 01440001644 শহীে আমোে জহাযেন 

(আনোি)

মৃি গহি আলী েিতাি িাপালী	 নলডাঙ্গা কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020152), জিোমবিক জগযেট 

(689)

১৪৩ 01440001646 মৃিআবকল উবিন মৃিএলাহী িক্স শ্রীিামপুি নলডাঙ্গা কালীগঞ্জ জিোমবিক জগযেট (687), লাল মুবিিািতা 

(0409020149)

১৪৪ 01440001647 জমাঃ আবুল কাযশম িািি আলী মিল মান্দািিাবড়য়া িযগিগােী কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (409020226), জিোমবিক জগযেট 

(749)

১৪৫ 01440001731 জমাঃ ইউসুফ আলী ওিাইদুল্লাহ নাটিাবড়য়া িযগিগােী কালীগঞ্জ বিবেবি জগযেট (5582)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৪৬ 01440001758 জমাঃ আলী আকিি নূি আলী মিল মঙ্গলপপিা মঙ্গলপপিা কালীগঞ্জ জিোমবিক জগযেট (651), লাল মুবিিািতা 

(409020167), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(48894)

১৪৭ 01440001765 আিদুে োলাম কাযশম আলী জশখ িাসুযেিপুি নাযটাপাড়া কালীগঞ্জ মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48589)

১৪৮ 01440001782 জমাঃ আঃ জমািাযলি জমাঃ আিোল বিশ্বাে জমাল্যাডাঙ্গা	 নলভাংগা কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020074), জিোমবিক জগযেট 

(734)

১৪৯ 01440001783 জমাঃ িািি আলী োমছুিীন মিল বমেতাপুি	 োযমােিপুি কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020023), জিোমবিক জগযেট 

(760)

১৫০ 01440001784 মৃি আব্দুল েব্বাি মৃি মাবনক িিপোি জিথুলী 	 জিথুলী কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020091), জিোমবিক জগযেট 

(720)

১৫১ 01440001786 মৃি নূি আহাম্মে মৃি েহি আলী িিফোি পাঁি কাহুবনয়া	 মঙ্গলপপিা কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020230), জিোমবিক জগযেট 

(835)

১৫২ 01440001787 মৃিঃ গােী জগালাম জমােফা েহীে নূি িক্সগােী শাহপুি	 বিবপননগি কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020115), জিোমবিক জগযেট 

(707)

১৫৩ 01440001789 মানছুরুল হক মবেবুল হক ঈশ্বিিা আলীগঞ্জ কালীগঞ্জ বিবেবি জগযেট (5680)

১৫৪ 01440001794 জমাোঃ ফাযিমা জিগম লালু মিল জমাল্লাকুয়া িযগিগাবে কালীগঞ্জ িীিঙ্গনা জগযেট (267)

১৫৫ 01440001845 জমাঃ আঃ ওয়াদুে মৃি িইি উবিন কাবেিযকাল ফাবেলপুি কালীগঞ্জ জিোমবিক জগযেট (626), লাল মুবিিািতা 

(0409020080)

১৫৬ 01440001850 মৃি ইউছুপ আলী মৃি মবিয়াি িহমান আলাইপুি পন্নািলা কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020082), জিোমবিক জগযেট 

(627)

১৫৭ 01440001922 জমাঃ হাযেম আলী মৃি কালাম বময়া হাোনহাটী 	 জধাপােী িাোি কালীগঞ্জ জিোমবিক জগযেট (670), লাল মুবিিািতা 

(409020034)

১৫৮ 01440001963 জমাঃ মবেয়াি িহমান নূি িক্স েিোি কযলেপাড়া নলডাঙ্গা কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0405070276), জিোমবিক জগযেট 

(১৮০৮)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৫৯ 01440001964 জমাঃ আইনউবিন বিশ্বাে মৃি েযলমান বিশ্বাে জমাল্লাডাঙ্গা নলভাঙ্গা কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020049), জিোমবিক জগযেট 

(653)

১৬০ 01440001965 জমাঃ আলিাফ জহাযেন মান্দু মিল জমাল্লাকুয়া িযগিগাবে কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020204), জিোমবিক জগযেট 

(৮২৩)

১৬১ 01440001966 এে, এম, আঃ োত্তাি ইিযন 

আিিাি

এে, এম, আপ্তাি উবিন 

বিশ্বাে

জহলাই নলডাঙ্গা কালীগঞ্জ মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48849), জিোমবিক 

জগযেট (604), লাল মুবিিািতা (0409020092)

১৬২ 01440001969 শ্রী েমযিন্দ্র নাথ জঘাষ শ্রী হাোিী লাল জঘাষ খালকুলা োযমােিপুি কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409010433), জিোমবিক জগযেট 

(919)

১৬৩ 01440001972 মৃি জিাফােল জহাযেন মৃি আঃ কবিম েিোি োেপুি বশশুিলা কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020045), জিোমবিক জগযেট 

(765)

১৬৪ 01440001979 নেরুল ইেলাম ইউনুে আলী ঝনঝবনয়া হাটিািিাোি কালীগঞ্জ জিোমবিক জগযেট (736), লাল মুবিিািতা 

(0409020134)

১৬৫ 01440001983 জমাঃ োমছুল হক জমাখযেে আলী মিল িানুবড়য়া বিবপননগি কালীগঞ্জ জিোমবিক জগযেট (702), লাল মুবিিািতা 

(0409020119)

১৬৬ 01440001984 অতুল কুমাি বিশ্বাে মৃি োমোি বিশ্বাে েয়নগি খালকুলা কালীগঞ্জ জিোমবিক জগযেট (783), লাল মুবিিািতা 

(0409020106)

১৬৭ 01440001985 বি,এম জগালাম েযিায়াি 

জিো

জিােম আলী িঘুনাথপুি হাটিািিাোি কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020015), জিোমবিক জগযেট 

(668)

১৬৮ 01440001987 জমাঃ নাবেমউবিন মিহুম জমাোফি জহাযেন শ্রীিামপুি নলডাঙ্গা কালীগঞ্জ জেনািাবহনী জগযেট (4299), লাল মুবিিািতা 

(410010070), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(51057)

১৬৯ 01440001988 জমাঃ িািি আলী বফযিাে মিল িঘুনাথপুি হাটিািিাোি কালীগঞ্জ জিোমবিক জগযেট (756), লাল মুবিিািতা 

(0409020016)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৭০ 01440001989 জমাঃ নুরুল ইেলাম মৃি আব্দুি িবশে িঘুনাথপুি হাটিািিাোি কালীগঞ্জ জিোমবিক জগযেট (825), লাল মুবিিািতা 

(0409020206)

১৭১ 01440002021 জমাঃ মবনরুোমান মৃি খবললুি িহমান িাযেবডবহ হাটিািিাোি কালীগঞ্জ জিোমবিক জগযেট (774), লাল মুবিিািতা 

(409020070)

১৭২ 01440002024 জমাঃ আয়ুি জহাযেন মৃি বেেবি িক্স গােী ঠিকডাঙ্গা হাটিািিাোি কালীগঞ্জ জিোমবিক জগযেট (609), লাল মুবিিািতা 

(0409020067), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(48891)

১৭৩ 01440002031 জমাঃ আবুল জহাযেন মৃি োযয়ম আলী িাদুিগাো হাটিািিাোি কালীগঞ্জ জিোমবিক জগযেট (731), লাল মুবিিািতা 

(409020211)

১৭৪ 01440002032 জমাঃ আঃ মাযলক মৃি আোম উবিন বিল্লা বিবপননগি কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (409020130), জিোমবিক জগযেট 

(792)

১৭৫ 01440002035 জমা” জোযয়াি জহাযেন মৃি বেয়ে আলী বিশ্বাে শ্রীিামপুি নলডাঙ্গা কালীগঞ্জ জিোমবিক জগযেট (684), লাল মুবিিািতা 

(0409020101)

১৭৬ 01440002063 জমাঃ আমোে জহাযেন মৃি আঃ ক েবলল বিশ্বাে মঙ্গলপপিা মঙ্গলপপিা কালীগঞ্জ জিোমবিক জগযেট (647), লাল মুবিিািতা 

(409020071)

১৭৭ 01440002107 জমাহাম্মে আলী (ভূযটা) মৃি জেযলায়াি জহাযেন িাবলয়াডাঙ্গা বিবপননগি কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020046)

১৭৮ 01440002108 আব্দুল িাবিক মৃি ফবকি বিশ্বাে মান্দািিাবড়য়া িযগিগাবে কালীগঞ্জ জিোমবিক জগযেট (818), লাল মুবিিািতা 

(0409020198)

১৭৯ 01440002109 জমাঃ শাহাোহান বময়া মৃিযমাোযম্মল হক আগমুবন্দয়া বুবেডাঙ্গা 

মুবন্দয়া

কালীগঞ্জ জিোমবিক জগযেট (708), লাল মুবিিািতা 

(0409020090)

১৮০ 01440002111 জমাঃ আবুল কাযশম মৃি িািি আলী জমাল্লাকুয়া িযগিগাবে কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020224), জিোমবিক জগযেট 

(৮৩২)

১৮১ 01440002113 জমাঃ নুি আলী মিল মৃি আোহাি আলী খবড়কাডাংগা খালকুলা কালীগঞ্জ জিোমবিক জগযেট (630), লাল মুবিিািতা 

(0409020017)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৮২ 01440002158 জমাঃ আমোে জহাযেন মৃি ইয়াকুি জহাযেন িঘুনাথপুি িযগিগাবে কালীগঞ্জ জিোমবিক জগযেট (680), লাল মুবিিািতা 

(0409020228)

১৮৩ 01440002159 জমাঃ জগালাম আলী বিশ্বাে মৃি গনী বিশ্বাে মাবলয়াট মঙ্গলপপিা কালীগঞ্জ জিোমবিক জগযেট (713), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় 

িাবলকা (48868), লাল মুবিিািতা (409020061)

১৮৪ 01440002162 আঃ ওহাি মৃি আঃ হাবমে সুন্দিপুি পন্নািলা কালীগঞ্জ জিোমবিক জগযেট (816), লাল মুবিিািতা 

(0409020195)

১৮৫ 01440002179 জমাঃ শামছুল আলম খান মৃি সুলিান খান মান্দািিাবড়য়া িযগিগাবে কালীগঞ্জ জিোমবিক জগযেট (827), লাল মুবিিািতা 

(0409020214)

১৮৬ 01440002180 জমাঃ ইমোদুল হক শ্ওকাি আলী পিমানবন্দ মঙ্গলপপিা কালীগঞ্জ জিোমবিক জগযেট (712), লাল মুবিিািতা 

(0409020058)

১৮৭ 01440002181 মৃি জখাোোে জহাযেন 

(িন্দী)

মৃি জখলাফি জহাযেন েীঘািপাড়া মঙ্গলপপিা কালীগঞ্জ জিোমবিক জগযেট (794), লাল মুবিিািতা 

(0409020132)

১৮৮ 01440002182 সুযিাল োে বকনুিাম োে বনবিন্তপুি নলডাঙ্গা কালীগঞ্জ জিোমবিক জগযেট (686), লাল মুবিিািতা 

(0409020172)

১৮৯ 01440002183 জমা” জগালাম িসুল মৃি জশখ আঃ েব্বাি খযয়িিলা নলডাঙ্গা কালীগঞ্জ জিোমবিক জগযেট (682), লাল মুবিিািতা 

(0409020095)

১৯০ 01440002185 বনিঞ্জন কুমাি মুখােী উযপন্দ্র নাথ মুখােী কযলেপাড়া, 

কযলেযিাড

নলডাঙ্গা কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0405070191), জিোমবিক জগযেট 

(1837)

১৯১ 01440002186 কানাই লাল বিশ্বাে িােকুমাি বিশ্বাে কাঠাবল সুন্দিপুি পন্না িলা কালীগঞ্জ জিোমবিক জগযেট (691), লাল মুবিিািতা 

(0409020209)

১৯২ 01440002193 আব্দুল হাই শবফকুল্যা পূি ত িাবলয়াডাঙ্গা বিবপননগি কালীগঞ্জ জিোমবিক জগযেট (706), লাল মুবিিািতা 

(0409020208)

১৯৩ 01440002286 জমাঃ আবুল কালাম আোে জমাঃ আব্দুে োমাে জহলাই নলডাঙ্গা কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020141), জিোমবিক জগযেট 

(797)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৯৪ 01440002453 জমাঃ আনোি আলী জমাঃ জমািািক আবল মাবলয়াট মঙ্গলপপিা কালীগঞ্জ মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48864), জিোমবিক 

জগযেট (719), লাল মুবিিািতা (0409020176)

১৯৫ 01440002454 মৃি িওশন আলী (মুিা) মৃি ফবকি বিশ্বাে িাবিপাড়া োযমােিপুি কালীগঞ্জ জিোমবিক জগযেট (795), লাল মুবিিািতা 

(0409020133)

১৯৬ 01440002456 জমাঃ লুৎফি িহমান কুেরুি উল্লাহ জশখ িড় ডাউর্ট নাযটাপাড়া কালীগঞ্জ জিোমবিক জগযেট (784), লাল মুবিিািতা 

(0409020107)

১৯৭ 01440002472 জমাঃ জমািািক আলী মৃি নূি িক্স মিল িাদুিগাো হাটিাযিািাোি কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020087), জিোমবিক জগযেট 

(611)

১৯৮ 01440002473 জমাঃ মবশয়াি িহমান মৃি জমাোহাি আলী জোনালীডাঙ্গা মঙ্গলপপিা কালীগঞ্জ জিোমবিক জগযেট (831), লাল মুবিিািতা 

(0409020218)

১৯৯ 01440002474 জমাঃ বমোনুি িহমান (মন্টু) মৃি আকিি আলী বিশ্বাে ফুলিাবড় হাটিাযিািাোি কালীগঞ্জ জিোমবিক জগযেট (723), লাল মুবিিািতা 

(0409020086)

২০০ 01440002475 ডাঃ নূরুল ইেলাম (শুকুি) মৃি ফযেি আলী মধুগঞ্জ নলডাঙ্গা কালীগঞ্জ লাল মুবিিািতা (0409020044), জিোমবিক জগযেট 

(700)

২০১ 01440000517 মৃি আশিাফ আলী মৃি লালবময়া েয়খাো জোড়া জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (499), লাল মুবিিািতা 

(409040064)

২০২ 01440000518 জমাঃ আবু িকি মবল্লক মৃি আব্বাে উবিন মবল্লক হবিন্দীয়া হবিন্দীয়া জকাটিাঁেপুি লাল মুবিিািতা (0409040145)

২০৩ 01440000520 জমাঃ আবেল উিীন জখািযশে আলী বিশ্বাে িাোপুি িলুহি জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (472), লাল মুবিিািতা 

(409040051), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(49107)

২০৪ 01440000521 জমাঃ হাবনফ মৃি জমাোহাি বময়া োফোিপুি েয়বেয়া জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (555), লাল মুবিিািতা 

(409040001), জেনািাবহনী জগযেট (13530)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২০৫ 01440000522 আব্দুল মান্নান জমাকািিম জহাযেন জকাটিাঁেপুি  

গািিলাপাড়া

জকাটিাঁেপুি জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (452), লাল মুবিিািতা 

(409040010)

২০৬ 01440000526 জমাঃ িবফকুল ইেলাম নওয়াি আলী আেশ ত পাড়া জকাটিাঁেপুি জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (459), লাল মুবিিািতা 

(409040052), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(49101)

২০৭ 01440000527 জমাঃ আবুল জহাযেন বেয়ে আলী মিল জকাটিাঁেপুি জকাটিাঁেপুি জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (454), লাল মুবিিািতা 

(409040034)

২০৮ 01440000537 জমাঃ ফবিে আহাম্মে মৃা ি েবহি উবিন বিশ্বাে জকাটিাঁেপুি জকাটিাঁেপুি জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (562), লাল মুবিিািতা 

(409040140)

২০৯ 01440000538 জমাঃ আলফাে উিীন এযেি আলী জোড়া জোড়া জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (473), লাল মুবিিািতা 

(409040071)

২১০ 01440000540 জমাঃ মেযলম  মিল িহমান মিল িাবলনা োলালপুি জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (474), লাল মুবিিািতা 

(409040085)

২১১ 01440000541 জমাঃ আয়নাল হক মৃি আঃ িহমান মিল কুশনা জশিখালী জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (548), লাল মুবিিািতা 

(409040012)

২১২ 01440000542 জমাঃ নুরুল ইেলাম মৃি জিনু বময়া কন্যানগি েয়বেয়া জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (539), লাল মুবিিািতা 

(409040149)

২১৩ 01440000546 মৃি ফেলু িহমান মৃি ইউসুফ  আলী িালোি িালোি জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (560), লাল মুবিিািতা 

(409040105)

২১৪ 01440000547 মৃি আঃ খাযলক মৃি িবমে জিপািী কুশনা জশিখালী জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (589), লাল মুবিিািতা 

(409040103)

২১৫ 01440000566 জমাঃ োমাল উিীন এনামুল হক োিোিপুি েয়বেয়া জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (507), লাল মুবিিািতা 

(409040057)

২১৬ 01440000567 জমাঃ শবিফুল ইেলাম জমাঃ মকযেে আলী লষ্কি োলালপুি োলালপুি জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (510), লাল মুবিিািতা 

(409040099)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২১৭ 01440000568 জমাঃ জমািাযলি জমাল্লা 

(যুদ্ধাহি মুবিয াদ্ধা)

আবুল জহাযেন জভামিাডাঙ্গা েয়ািামপুি জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (586), লাল মুবিিািতা 

(409040079)

২১৮ 01440000569 জমাঃ ফেলুল হক ইংিাে আলী মিল লক্ষীপুি েয়ািামপুি জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (521), লাল মুবিিািতা 

(409040111)

২১৯ 01440000570 জশখ জমাঃ নুরুল ইেলাম জমাঃ বেিাজুল ইেলাম জকাটিাঁেপুি জকাটিাঁেপুি জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (496), লাল মুবিিািতা 

(409040107)

২২০ 01440000571 জমাঃ বেিাজুল ইেলাম 

মাবলিা

িওশন আলী মাবলিা িাঙ্গীয়ািযপািা এলাঙ্গী জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (503), লাল মুবিিািতা 

(409040084)

২২১ 01440000574 জেমে বেপক বিদ্য বডন এন বিদ্য পূি ত িাোিপাড়া জকাটিাঁেপুি জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (479), লাল মুবিিািতা 

(409040030)

২২২ 01440000575 জমাঃ িাজুল ইেলাম আব্দুি িবহম েযলমানপুি 

জকাটিাঁেপুি

জকাটিাঁেপুি জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (486), লাল মুবিিািতা 

(409040028)

২২৩ 01440000580 জমাঃ মবহউবিন মিল আঃ িাবিক মিল িালোি িালোি জকাটিাঁেপুি লাল মুবিিািতা (0409040090), জিোমবিক জগযেট 

(2139)

২২৪ 01440000582 জমািাযলি হাজুলস্কাি োফোিপুি েয়বেয়া জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (530), লাল মুবিিািতা 

(409040124)

২২৫ 01440000583 জমাঃ িেি উবিন ফবকি িান েিোি িলিামনগি েয়বেয়া জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (478), লাল মুবিিািতা 

(409040047)

২২৬ 01440000584 জশখ আব্দুল মান্নান জশখ আব্দুল আবেে োফোিপুি েয়বেয়া জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (558), লাল মুবিিািতা 

(409040053)

২২৭ 01440000587 জমাঃ িাযহি উবিন কাবেম উবিন ফুলিাড়ী িলুহি জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (466), লাল মুবিিািতা 

(০৪০৯০৪০০০৯)

২২৮ 01440000591 জমাঃ আবুল কাযশম জগালাম বকিবিয়া িলিামপুি গুড়পাড়া জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (598), লাল মুবিিািতা 

(409040117)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২২৯ 01440000593 জমাঃ হারুন-অি- িবশে ইনোন আলী িাযেিামনেহ জকাটিাঁেপুি জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (540), লাল মুবিিািতা 

(0409040115)

২৩০ 01440000596 জমাঃ জিাফাযেল জহাযেন 

জিৌধিী

আব্দুি িহমান দুধেিা জকাটিাঁেপুি জকাটিাঁেপুি লাল মুবিিািতা (0409040039), মুবিয াদ্ধাযেি 

ভািিীয় িাবলকা (49103)

২৩১ 01440000601 জমাঃ কায়োি িহমান জেযহি আলী বিশ্বাে োফোিপুি েয়বেয়া জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (535), লাল মুবিিািতা 

(409040130)

২৩২ 01440000603 জমাহাম্মে বেিাজুল ইেলাম মযফল উিীন বিশ্বাে  িাযেিামনেহ 

জিবেবি অবফে পাড়া

জকাটিাঁেপুি জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (512), লাল মুবিিািতা 

(409040020)

২৩৩ 01440000604 জমাঃ েযিে আলী জমাঃ জনহাল উবিন বময়া োরুর্টয়া িালোি জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (500), লাল মুবিিািতা 

(409040097)

২৩৪ 01440000605 বেিাজুল ওহাি আলী কুশনা জশিখালী জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (475), লাল মুবিিািতা 

(409040088)

২৩৫ 01440000609 জমাঃ আব্দুল মবেে 

মুবিয াদ্ধা

জমাঃ ইোহক আলী বিশ্বাে েয়ািামপুি েয়ািামপুি জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (573), লাল মুবিিািতা 

(409040141)

২৩৬ 01440000611 জমাঃ আব্দুল গফুি জগালাপ মিল কাঠাবলয়া কুল্লযাগাো জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (600), লাল মুবিিািতা 

(0409040154)

২৩৭ 01440000613 জমাঃ আব্দুি িবশে আবেিি িহমান ভিানীপুি জকাটিাঁেপুি জকাটিাঁেপুি লাল মুবিিািতা (0409040139)

২৩৮ 01440000614 জমাঃ ফেলুি িহমান আফোি আলী মিল িলিামপুি গুড়পাড়া জকাটিাঁেপুি লাল মুবিিািতা (0409040121), জিোমবিক জগযেট 

(৫২৮)

২৩৯ 01440000621 জমাঃ আশাদুল ইেলাম জগালাম কাযেি জগাবিন্দপুি খাবলশপুি জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (505), লাল মুবিিািতা 

(409040125)

২৪০ 01440000625 জমাঃ আকিি জহাযেন মৃি আব্দুি িউফ বিশ্বাে 999 গুড়পাড়া জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (2114), লাল মুবিিািতা 

(409040153)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৪১ 01440000626 জমাঃ মযনায়াি জহাযেন নওয়াি আলী িালোি িালোি জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (549), লাল মুবিিািতা 

(409040091)

২৪২ 01440000628 িেরুোমান শবফউিীন বিশ্বাে েয়খাো েয়ািামপুি জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (522), লাল মুবিিািতা 

(0409040072)

২৪৩ 01440000631 মৃি আঃ মাযলক বিশ্বাে মৃি বভকু বিশ্বাে জধাপাবিলা েয়ািামপুি জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (582), লাল মুবিিািতা 

(409040143)

২৪৪ 01440000632 জমাঃ িিন বময়া মৃি িেি আলী জকাটিাঁেপুি জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (551), লাল মুবিিািতা 

(409040023)

২৪৫ 01440000633 জমাঃ ফেলুল হক জিাধুিী আোহাি উিীন জিৌধুিী েয়বেয়া েয়বেয়া জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (455), লাল মুবিিািতা 

(409040042)

২৪৬ 01440000639 জমাঃ েব্দুল হক েযিো আলী জধাপাবিলা েয়ািামপুি জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (524), লাল মুবিিািতা 

(409040073)

২৪৭ 01440000643 জমাঃ োমসুল আলম জেযহি আলী বিশ্বাে োফোিপুি েয়বেয়া জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (545), লাল মুবিিািতা 

(409040059)

২৪৮ 01440000646 জমাঃ ওেমান গবন আব্বাে উবিন মবল্লক হবিন্দীয়া হবিন্দীয়া জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (453), লাল মুবিিািতা 

(409040002)

২৪৯ 01440000647 আলী আহম্মে ফবকি জমাহাম্মে মাবলিা জকাটিাঁেপুি জকাটিাঁেপুি জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (2038), জেনািাবহনী জগযেট 

(5459)

২৫০ 01440000651 জমাহাম্মে জহাযেন জমাল্লা মৃি জগালাম োমোনী মামুনবশয়া হবিন্দীয়া জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (550), লাল মুবিিািতা 

(409040013)

২৫১ 01440000653 জমাঃ নুরুল ইেলাম চুন্নু আিি আলী মিল 999 জকাটিাঁেপুি জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (485), লাল মুবিিািতা 

(409040008)

২৫২ 01440000654 জমাঃ আঃ হাবলম মবহউবিন জশখ বশশািকুি কুল্যাগাো জকাটিাঁেপুি লাল মুবিিািতা (409040015), জিোমবিক জগযেট 

(484)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৫৩ 01440000656 জমাঃ িবিউল আলম িািলু গহি আলী 999 েয়বেয়া জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (543), লাল মুবিিািতা 

(409040041)

২৫৪ 01440000657 জমাঃ বেিাজুল ইেলাম মুিাে আলী মৃধা নওোগ্রাম জকাটিাঁেপুি জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (463), লাল মুবিিািতা 

(409040019)

২৫৫ 01440000659 জমাঃ ওয়াযেল জহযেন আিি আলী মিল জকাটিাঁেপুি  

গািিলাপাড়া

জকাটিাঁেপুি জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (462), লাল মুবিিািতা 

(409040033), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(49118)

২৫৬ 01440000663 জমাঃ আবু হাবনফ ইউনুে আলী োফোিপুি েয়বেয়া জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (534), লাল মুবিিািতা 

(409040128)

২৫৭ 01440000854 মৃি গােী িহমান খান মৃি শুকুি আলী খান 999 েয়ািামপুি জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (556), লাল মুবিিািতা 

(409040060), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(49108)

২৫৮ 01440000855 জমাঃ আঃ মাযলক মৃি আবনে উবিন েে তাি জগাবিন্দপুি খাবলশপুি জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (465), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় 

িাবলকা (49112), লাল মুবিিািতা 

(0409040046)

২৫৯ 01440000856 মৃি নূি জমাহাম্মে খান মৃি মাহিাি উবিন খান োলালপুি োলালপুি জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (553), লাল মুবিিািতা 

(409040104)

২৬০ 01440000857 মৃি মুনছুি ফিােী মৃি ভাগাই ফিােী মবল্লকপুি জোড়া জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (581), লাল মুবিিািতা 

(409040142)

২৬১ 01440000862 জমাঃ িাচ্চু বময়া মৃি আেম আলী 999 েয়বেয়া জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (471), লাল মুবিিািতা 

(409040050)

২৬২ 01440000954 জমাঃ োফি আলী মৃি িান্দু মিল 999 জকাটিাঁেপুি জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (552), লাল মুবিিািতা 

(409040024)

২৬৩ 01440000955 জমাঃ েিোি িহমান মৃি োমান আলী বিশ্বাে   নওো েয়খাো েয়ািামপুি জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (501), লাল মুবিিািতা (৪০৯০৪০০৭৪)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৬৪ 01440000966 মৃি ইউছুফ আলী মৃি ইেমাইল জহাযেন মিল ঘাগা িালোি জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (461), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় 

িাবলকা (49104)

২৬৫ 01440000967 জমাঃ জখলাফি জহাযেন মৃি হাযিম আলী মবল্লকপুি জোড়া জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (520), লাল মুবিিািতা 

(409040150)

২৬৬ 01440000968 জমাঃ আঃ িহমান মন্টু মৃি োিোি িহমান িি িামন্দাহ জকাটিাঁেপুি জকাটিাঁেপুি লাল মুবিিািতা (409040016)

২৬৭ 01440000969 জমাঃ রুহুল আবমন মৃি আবমি জহাযেন িালোি িালোি জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (458), লাল মুবিিািতা 

(409040092), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(49122)

২৬৮ 01440001175 মৃি আ” জমািাপলি মৃা ি আফিাি উবিন পািবলয়া জোড়া জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (578), লাল মুবিিািতা 

(০৪০৯০৪০০৬৫)

২৬৯ 01440001177 মৃি আবু হাবনফ বেিাজুল বিশ্বাে পািবলয়া জোড়া জকাটিাঁেপুি লাল মুবিিািতা (0409040066), জিোমবিক জগযেট 

(579)

২৭০ 01440001179 মৃি খায়রুল জহযেন মৃি ফেলূি িহমান জোড়া জোড়া জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (559), লাল মুবিিািতা 

(409040067)

২৭১ 01440001181 জমাঃ বেিাজুল ইেলাম মুনছুি আলী 999 এলাঙ্গী জকাটিাঁেপুি লাল মুবিিািতা (0409040083)

২৭২ 01440001182 জমাঃ আয়ুি জহাযেন মৃি জখািযশে আলী েগেীশপুি গুড়পাড়া জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (527), লাল মুবিিািতা 

(409040151)

২৭৩ 01440001185 খন্দঃ নেরুল ইেলাম মৃি মনছুি আলী োফোিপুি েয়বেয়া জকাটিাঁেপুি লাল মুবিিািতা (0409040054), জিোমবিক জগযেট 

(538)

২৭৪ 01440001186 জমাঃ োমাি আলী মৃি ফবকি িাঁে জগাবিন্দপুি খাবলশপুি জকাটিাঁেপুি লাল মুবিিািতা (0409040126), জিোমবিক জগযেট 

(536)

২৭৫ 01440001187 জমাঃ আবমি জহাযেন পাঠান আক্রাম আলী িালোি িালোি জকাটিাঁেপুি লাল মুবিিািতা (0409040116), জিোমবিক জগযেট 

(509)

২৭৬ 01440001188 মৃি হাবিবুি িহমান মৃিময়নুবিন  বিশ্বাে েয়খাো েয়ািামপুি জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (577), লাল মুবিিািতা 

(409040063)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৭৭ 01440001189 মৃি শাহোমাল চুন্নু মৃি িবমেউবিন োফোিপুি েয়বেয়া জকাটিাঁেপুি লাল মুবিিািতা (0409040132), জিোমবিক জগযেট 

(546)

২৭৮ 01440001193 জমাঃ জিোউল কবিম মৃি ইোহক আলী জকাটিাঁেপুি জকাটিাঁেপুি জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (490), লাল মুবিিািতা 

(409040018)

২৭৯ 01440001195 জমাঃ আঃ িবশে মৃি আঃ গফুি মামুনবশয়া কুশনা জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (594), লাল মুবিিািতা (৪০৯০৪০১৩৬)

২৮০ 01440001197 জমাঃ জগালাম েযিায়াি মৃি িহমি উলাহ জকাটিাঁেপুি জকাটিাঁেপুি জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (468), লাল মুবিিািতা 

(409040029)

২৮১ 01440001200 জমাঃ আঃ মান্নান মৃি আঃ িহমান বশশািকুি কুল্লযাগাো জকাটিাঁেপুি লাল মুবিিািতা (409040114), জিোমবিক জগযেট 

(526)

২৮২ 01440001201 জমাহাম্মে আলী মৃি আবেিি িহমান জকাটিাঁেপুি জকাটিাঁেপুি জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (487), লাল মুবিিািতা 

(409040017)

২৮৩ 01440001204 জমাঃ োমছুল হক মৃি আিি আলী 999 গুড়পাড়া জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (502), লাল মুবিিািতা 

(409040081), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(48833)

২৮৪ 01440001205 জমাঃ আ  েবলল মৃি মবনি উবিন েযলমানপুি জকাটিাঁেপুি জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (563), লাল মুবিিািতা 

(409040147)

২৮৫ 01440001211 জমাঃ জিাফাযেল জহাযেন েয়নাল জমাল্লা িাবলনা োলালপুি জকাটিাঁেপুি লাল মুবিিািতা (0409040098), জিোমবিক জগযেট 

(476)

২৮৬ 01440001218 জমাঃ বিশািি আলী মৃি মকযেে আলী মিল জগাবিন্দপুি খাবলশপুি জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (460), লাল মুবিিািতা 

(409040040)

২৮৭ 01440001226 মৃি আঃ িহমান মৃি আমোে আলী িাঙ্গীয়ািযপািা এলাঙ্গী জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (480), লাল মুবিিািতা 

(409040014)

২৮৮ 01440001227 জমাঃ েবফকুি িহমান মৃি মকিম আলী োফোিপুি েয়বেয়া জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (547), লাল মুবিিািতা 

(409040127)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৮৯ 01440001354 জশখ আঃ েবলল মৃি জশখ আঃ আবেে োফোিপুি েয়বেয়া জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (531), লাল মুবিিািতা 

(409040101)

২৯০ 01440001357 জমাঃ োোে জহাযেন 

জিৌধুিী (ভন)

মৃি শাহাোি জহাযেন 

জিৌধুিী

999 জকাটিাঁেপুি জকাটিাঁেপুি লাল মুবিিািতা (0409040031)

২৯১ 01440001412 জমাঃ োযিি আলী মৃি জখািযশে আলী 999 েয়ািামপুি জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (525), লাল মুবিিািতা 

(0409040148)

২৯২ 01440001416 জমাঃ আব্দুল মান্নান ইউছুফ আলী 999 েয়বেয়া জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (533), লাল মুবিিািতা 

(0409040069)

২৯৩ 01440001422 আব্দুল গবন জকািিান আলী েয়বেয়া েয়বেয়া জকাটিাঁেপুি জেনািাবহনী জগযেট (722)

২৯৪ 01440001423 জমাঃ োইে উল্লাহ বময়া ওমি আলী বশশািকুি কুল্যাগাো জকাটিাঁেপুি বিবেবি জগযেট (8379)

২৯৫ 01440001431 জমাঃ মবফদুল ইেলাম মৃি মকবুল জহাযেন 999 জকাটিাঁেপুি জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (488), লাল মুবিিািতা 

(409040021)

২৯৬ 01440001437 জমাঃ আনোি উিীন মৃি ইমান আলী জধাপাবিলা েয়ািামপুি জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (517), লাল মুবিিািতা 

(409040075)

২৯৭ 01440001438 জমাঃ বমোনুি িহমান মৃি আঃ িবহম োফোিপুি েয়বেয়া জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (541), লাল মুবিিািতা 

(409040048)

২৯৮ 01440001442 জমাঃ মবফে উবিন মৃি আবল ভূইয়া িালোি িালোি জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (2140), লাল মুবিিািতা 

(409040096)

২৯৯ 01440001443 জমাঃ আব্দুি িহমান মৃি নাবেম জশখ োফোিপুি েয়বেয়া জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (464), লাল মুবিিািতা 

(409040035)

৩০০ 01440001447 আঃ হাবনফ জমাল্লা মৃি নুরুল হক জমাল্লা      বশশািকুি কুল্যাগাো জকাটিাঁেপুি লাল মুবিিািতা (0409040100)

৩০১ 01440001450 মৃি আেম আলী খন্দকাি মৃি জহাযেন আলী খন্দকাি েয়খাো েয়ািামপুি জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (580), লাল মুবিিািতা 

(409040068)

৩০২ 01440001542 মৃি েবমি উবিন মৃি জগালাম কাযেি সুয়াবে জোড়া জকাটিাঁেপুি লাল মুবিিািতা (409040061), জিোমবিক জগযেট 

(575)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৩০৩ 01440001546 মৃি আঃ গবণ মৃি জশখ আঃ আবেে োফোিপুি েয়বেয়া জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (506), লাল মুবিিািতা 

(409040109)

৩০৪ 01440001551 জমাঃ আব্দুল জশখ মৃি জলাকমান জশখ জধাপাবিলা েয়ািামপুি জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (584), লাল মুবিিািতা 

(409040146)

৩০৫ 01440001642 আহোন উল্লাহ মৃি আকিি আলী জিযনপাড়া জকাটিাঁেপুি জকাটিাঁেপুি বিবেবি জগযেট (389)

৩০৬ 01440001678 মৃিবিশািি আলী মৃি ইেমাইল বিশ্বাে েবিয়ািকুঠি েয়বেয়া জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (571), লাল মুবিিািতা 

(409040131)

৩০৭ 01440002222 জমাঃ ইউছুফ আলী বিশ্বাে িবহম িকস্  বিশ্বাে বি জকাটিাঁেপুি জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (599), লাল মুবিিািতা 

(409040135)

৩০৮ 01440002242 জমাঃ োমসুল হক আবুল জহাযেন বি জকাটিাঁেপুি জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (492), লাল মুবিিািতা 

(409040036)

৩০৯ 01440002295 জমাঃ বেয়াউল ইেলাম ইোহাক আলী জকাটিাঁেপুি জপাস্ট 

অবফেপাড়া

জকাটিাঁেপুি জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (2141), লাল মুবিিািতা 

(409040156)

৩১০ 01440002424 জমাঃ িেলুি িহমান মৃি ফবকি বিশ্বাে েগন্নাথপুি িলুহি জকাটিাঁেপুি লাল মুবিিািতা (409050271)

৩১১ 01440002435 আবু িাক্কাি গহি আলী মিল োফোিপুি েয়বেয়া জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (456), লাল মুবিিািতা 

(0409040049)

৩১২ 01440002476 জমাঃ আব্দুি িবশে সুলিান জমাল্লা বশশািকুি কুল্লযাগাো জকাটিাঁেপুি জিোমবিক জগযেট (483), লাল মুবিিািতা 

(409040003)

৩১৩ 01440002477 মৃি আয়ুি জহাযেন মৃি আহাম্মে মিল োফোিপুি েয়বেয়া জকাটিাঁেপুি লাল মুবিিািতা (409040055), জিোমবিক জগযেট 

(570)

৩১৪ 01440000343 জমাঃ মমিাে উিীন আবুল জহাযেন েবি জগাবিন্দপুি কালীিিনপুি-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010306)

৩১৫ 01440000344 শ্রী েগেীশ েিকাি প্রয়াি ধীযিন্দ্র নাথ েিকাি িাকলাপাড়া জখািত 

বঝনাইেহ

বঝনাইেহ-

৭৩০০

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (409010287)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৩১৬ 01440000450 বিেয়  কুমাি কম তকাি 

(নন্দী)

বিষ্ণুপে কম তকাি বুলু বময়া েড়ক, জখািত 

বঝনাইেহ

বঝনাইেহ-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010264)

৩১৭ 01440000462 জমাঃ আবুল জহাযেন িাহাদুি বিশ্বাে জোট কামািকুন্ডু, কুর্ট 

পাড়া

বঝনাইেহ-

৭৩০০

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010118)

৩১৮ 01440000500 অবেি কুমাি বিশ্বাে েযগন্দ্র নাথ বিশ্বাে পিিপুি, মধ্যপাড়া কলামনখালী-

৭৩০০

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010023), জিোমবিক জগযেট 

(102)

৩১৯ 01440000501 বিপ্লি কুমাি জঘাষ জগৌিপে জঘাষ িাকলাপাড়া 

(জিতুলিলা)

বঝনাইেহ-

৭৩০০

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010087), জিোমবিক জগযেট 

(28)

৩২০ 01440000503 অমল কুমাি েত্ত বিেয় জগাপাল েত্ত ৬৬, িাঘা বিন েড়ক বঝনাইেহ-

৭৩০০

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010090)

৩২১ 01440000504 জমাঃ শবিফুল ইেলাম মমিাে উবিন বময়া মবহষাকুন্ডু বঝনাইেহ-

৭৩০০

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010183), জিোমবিক জগযেট 

(92)

৩২২ 01440000506 জমাঃ জোয়াে আলী আকোি আলী ০২, শহীে মবশউি 

িহমান েড়ক

বঝনাইেহ-

৭৩০০

বঝনাইেহ েেি জিোমবিক জগযেট (94), লাল মুবিিািতা 

(0409030493)

৩২৩ 01440000512 জমাঃ শাহাবুবিন জশখ আব্দুল মাযলক জশখ ৩০/খ, আিাপপুি 

েড়ক, পবিমপাড়া

বঝনাইেহ-

৭৩০০

বঝনাইেহ েেি জেনািাবহনী জগযেট (11100)

৩২৪ 01440000513 জমাঃ মবশউি িহমান 

জেয়ািতাি

আহাম্মে জহাযেন জোয়ািতাি চুয়াডাঙ্গা জিাড বঝনাইেহ-

৭৩০০

বঝনাইেহ েেি ন্যাপ কবমউবনষ্ট পার্ট ত োত্র ইউবনয়ন বিযশষ জগবিলা িাবহনী 

জগযেট (7)

৩২৫ 01440000553 জমাঃ বেল্লুি িহমান আব্দুল েবলল বিশ্বাে দুঃখী মামুে েড়ক, 

আিাপপুি

বঝনাইেহ-

৭৩০০

বঝনাইেহ েেি জিোমবিক জগযেট (213), লাল মুবিিািতা 

(409010132)

৩২৬ 01440000555 মুহঃ আমীি জহাযেন মাবলিা মহি আলী মাবলিা ১১২, কাঞ্চননগি বঝনাইেহ-

৭৩০০

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010404), জিোমবিক জগযেট 

(188)

৩২৭ 01440000686 জমাঃ আব্দুি িবশে বময়া এিশাে আলী বময়া খুলুল জিড়িাড়ী, 

পবিমপাড়া

হাট জগাপালপুি-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010339)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৩২৮ 01440000689 জমাঃ আবুল খাযয়ি আব্দুল জমািাযলি বময়া এইি.এে.এে েড়ক বঝনাইেহ-

৭৩০০

বঝনাইেহ েেি বিমানিাবহনী জগযেট (750)

৩২৯ 01440000696 জমাঃ আব্দুল ওয়াহাি আব্দুল কাযেি বিশ্বাে িােধিপুি জগায়ালাপড়া-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010161), জিোমবিক জগযেট 

(97)

৩৩০ 01440000699 জমাঃ ওয়াবকল উিীন মইনুিীন বিশ্বাে জপাড়া িাকড়ী বডবহ িাকড়ী-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010277), জিোমবিক জগযেট 

(108)

৩৩১ 01440000701 জমাঃ আব্দুল আবেে জমাল্লা আোহাি জমাল্লা জপাড়া িাকড়ী বডবহ িাকড়ী-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010276), জিোমবিক জগযেট 

(109)

৩৩২ 01440000704 জমাঃ েব্দাি আলী বিশ্বাে মুনছুি আলী বিশ্বাে ৭৬, পাগলাকানাই 

েড়ক

বঝনাইেহ-

৭৩০০

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010071)

৩৩৩ 01440000706 জমাঃ নযিি আলী জশখ জটঙ্গি জশখ আবলয়াি িাকড়ী বডবহ িাকড়ী-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010074)

৩৩৪ 01440000707 এ . এে. এম. আব্দুল কাযেি আঃ লবিফ বময়া ১৪২, শ্রীফলিলা, 

েবক্ষণপাড়া

হাট জগাপালপুি-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010172)

৩৩৫ 01440000709 জমাঃ আনোি উবিন বিশ্বাে বিনে আবল বিশ্বাে আ ত নািায়নপুি বডবহ িাকড়ী-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010275), জিোমবিক জগযেট 

(112)

৩৩৬ 01440000716 জমাঃ হাযেি আলী মিল ইমান আলী মিল মগিখালী হাট িাকুয়া-

7300

বঝনাইেহ েেি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48574), জিোমবিক 

জগযেট (141), জেনািাবহনী জগযেট (11114), 

জিোমবিক জগযেট (0409010159)

৩৩৭ 01440000717 জমাঃ জমাফাযেল জহাযেন 

জশখ

আবনি জশখ হুো িাকুয়া হাট িাকুয়া-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010191), জিোমবিক জগযেট 

(145), জেনািাবহনী জগযেট (11118)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৩৩৮ 01440000719 আশিাফ উিীন আহমে আফোি উিীন হাটযগাপালপুি, 

িাোিপাড়া

হাট জগাপালপুি-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010099), জিোমবিক জগযেট 

(73)

৩৩৯ 01440001015 জমাঃ আঃ আবলম মিল আঃ কবিম মিল ভুর্টয়ািগািী, 

খামািীপাড়া

বঝনাইেহ েেি-

৭৩০০

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010079)

৩৪০ 01440001026 জমাঃ আব্দুল ওয়াদুে (দুদু) িফবেি জহাযেন লক্ষীপুি লক্ষীপুি-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010343), জিোমবিক জগযেট 

(245)

৩৪১ 01440001030 বেিীক আহযমে জিািহান উিীন আহযমে ১১১, জশযিিাংলা 

েড়ক, কৃষ্ণনগি পাড়া

বঝনাইেহ-

৭৩০০

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010390), জিোমবিক জগযেট 

(208)

৩৪২ 01440001032 জমাঃ আবুল জহাযেন ইয়াবেন লস্কি জনবুিলা নগিিাথান-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010108)

৩৪৩ 01440001034 নুরুল হক আিযশে আলী জখোপাড়া নলডাঙ্গা 

িােিাটী-

7350

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010363)

৩৪৪ 01440001035 পঞ্চানন বিশ্বাে জকোিনাথ বিশ্বাে ডাকাবিয়া, 

কিাবিপাড়া

খবড়খালী-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010040)

৩৪৫ 01440001036 জমাঃ োইফুল্লাহ শেযেি আলী বময়া পূি ত কৃষ্ণপুি িাবনয়ািহু-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010120)

৩৪৬ 01440001037 জমাঃ নুরুল ইেলাম েবলল জমাল্লা িাবনয়ািহু িাবনয়ািহু-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010008), জিোমবিক জগযেট 

(122)

৩৪৭ 01440001039 জমাঃ িবেি উিীন জমাল্যা হাযমে আলী জমাল্যা জোনািনপুি, 

উত্তিপাড়া

ফুিেবন্ধ-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010006), জিোমবিক জগযেট 

(120)

৩৪৮ 01440001060 জমাঃ আফোি জমাল্লা মৃি আিযশে জমাল্লা িাবনয়ািহু িাবনয়ািহু-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010005), জিোমবিক জগযেট 

(119)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৩৪৯ 01440001062 জমাঃ ফেলুি িহমান আলফাে উিীন জমাহাম্মেপুি 

েযিােগঞ্জ

েযিােগঞ্জ-

7200

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010222), জিোমবিক জগযেট 

(266)

৩৫০ 01440001378 প্রফুল্ল কুমাি বিশ্বাে তুষ্ট লাল বিশ্বাে এইি.এে.এে েড়ক বঝনাইেহ-

7300

বঝনাইেহ েেি জেনািাবহনী জগযেট (11116)

৩৫১ 01440001385 বশবুপে বিশ্বাে হবিপে বিশ্বাে পবিিপুি কলামনখালী-

৭৩০০

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010247), জিোমবিক জগযেট 

(163)

৩৫২ 01440001418 জমাঃ আঃ মবেে কবফল উবিন জমাল্লা কালা, পূি তপাড়া লক্ষীপুি-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010344), জিোমবিক জগযেট 

(233)

৩৫৩ 01440001430 কমযলশ িন্দ্র বিশ্বাে বকিন িন্দ্র বিশ্বাে পবিিপুি, বিশ্বােপাড়া কলামনখালী-

৭৩০০

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010024)

৩৫৪ 01440001435 জমাঃ আব্দুল জমািযলি আব্দুল েব্বাি বিশ্বাে নযেি আলী েড়ক বঝনাইেহ-

৭৩০০

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010325), জিোমবিক জগযেট 

(75)

৩৫৫ 01440001463 জমাঃ জিাফাযেল জহাযেন আমানি জশখ জগায়ালপাড়া পুর্টয়া লক্ষীপুি-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010415)

৩৫৬ 01440001464 জমাঃ শামসুল ইেলাম এলাবহ িক্স বিশ্বাে জোগাবে জিড়পাড়া িবি 

নাবিযকলিাড়ীয়া

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010399)

৩৫৭ 01440001471 জমাঃ আব্দুল মবেে নযেি আলী লস্কি ১৫৯, উেয়পুি, পিহার্ট বঝনাইেহ-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010267), জিোমবিক জগযেট 

(197)

৩৫৮ 01440001472 হবিপে বিশ্বাে বহিালাল বিশ্বাে পাইকপাড়া গান্না িাোি-

7350

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (409010270)

৩৫৯ 01440001476 জমাঃ মুিাি  আলী মুন্সী বেয়ে আলী মুন্সী জিািযকাল িাোি 

জগাপালপুি-

7200

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010041), জিোমবিক জগযেট 

(60)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৩৬০ 01440001478 জমাঃ মুিাি আলী ধাপক মুনসুি আলী ধাপক জিািযকাল িাোি 

জগাপালপুি-

7200

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010042), জিোমবিক জগযেট 

(61)

৩৬১ 01440001481 েয়গুন জনো জমাঃ গফুি জশখ ১২/ে, শহীে আকিি 

েড়ক, কাঞ্চননগি

বঝনাইেহ-

7300

বঝনাইেহ েেি িীিঙ্গনা জগযেট (266)

৩৬২ 01440001651 জক এম আলী হায়োি আিদুল আবেে ভুর্টয়ািগািী বঝনাইেহ-

7300

বঝনাইেহ েেি ন্যাপ কবমউবনষ্ট পার্ট ত োত্র ইউবনয়ন বিযশষ জগবিলা িাবহনী 

জগযেট (1)

৩৬৩ 01440001652 জমাহাম্মে মবেউি িহমান বনয়ামি আলী শ্রীিামপুি জগায়ালপাড়া-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010100), জিোমবিক জগযেট 

(151)

৩৬৪ 01440001654 জমাঃ হাবফজুি িহমান মবিয়াি িহমান ফুিেবন্দ, বময়াপাড়া ফুিেন্দী িাোি-

7300

বঝনাইেহ েেি জেনািাবহনী জগযেট (11133)

৩৬৫ 01440001655 জমাঃ মবশয়াি িহমান আব্দুল গফুি বময়া নাবিযকলিাড়ীয়া িবি 

নাবিযকলিাড়ীয়া

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010185), জিোমবিক জগযেট 

(249)

৩৬৬ 01440001656 মুন্সী জমাঃ আলিাফ জহাযেন মুন্সী মযয়ন উবিন আহযম্মে কাবলকাপুি বঝনাইেহ-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010386), জিোমবিক জগযেট 

(81)

৩৬৭ 01440001660 জমাঃ মামুন বময়া জখািযশে আলী বময়া নাবিযকলিাড়ীয়া িবিনাবিযকল 

িাড়ীয়া-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010018), জিোমবিক জগযেট 

(169)

৩৬৮ 01440001661 েীনিন্ধু বিশ্বাে নযিন্দ্র নাথ বুবেিলা মুনুবড়য়া-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010407)

৩৬৯ 01440001662 পুিঞ্জন কুমাি বিশ্বাে মযহন্দ্র নাথ বিশ্বাে েবক্ষণ বশকািপুি মুনুবড়য়া-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010327), জিোমবিক জগযেট 

(84)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৩৭০ 01440001663 পবিযিাষ কুমাি বিশ্বাে বশিনাথ বিশ্বাে েবক্ষণ বশকািপুি মুনুবড়য়া-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010328), জিোমবিক জগযেট 

(83)

৩৭১ 01440001664 বিষ্ণুপে বিশ্বাে শ্রীমন্ত বিশ্বাে েবক্ষণ বশকািপুি মুনুবড়য়া-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010329)

৩৭২ 01440001667 কােী জগালাম জমােফা কােী বকিাি উিীন ধনঞ্জয়পুি, 

জোয়ািতািপাড়া

ফুিেবন্ধ-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010387), জিোমবিক জগযেট 

(165)

৩৭৩ 01440001668 জমাঃ ইমান আলী মেযলম উিীন কােী ধনঞ্জয়পুি, পবিমপাড়া ফুিেবন্ধ-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010359), জিোমবিক জগযেট 

(204)

৩৭৪ 01440001673 জমাঃ িেি আলী বিশ্বাে আবমন উিীন পূি ত কৃষ্ণপুি িাবনয়ািহু-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010143)

৩৭৫ 01440001677 জমাঃ জগালাম জমােফা আবুল জহাযেন বিশ্বাে কবি সুকান্ত েড়ক, 

িনানীপাড়া

বঝনাইেহ-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010019), জিোমবিক জগযেট 

(25)

৩৭৬ 01440001707 জমাঃ বগয়াে উবিন েয়নাল আযিবেন শহিিলী েড়ক, 

আেশ তপাড়া

বঝনাইেহ-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010112), জিোমবিক জগযেট 

(4), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (47642)

৩৭৭ 01440001718 জমাঃ ইেিাইল জহাযেন এয়াকুব্বি আলী িাকলাপাড়া বঝনাইেহ-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010310)

৩৭৮ 01440001719 জমাঃ শাহােৎ  জহাযেন আব্দুল খাযলক বিশ্বাে হামেহ েীবঘিপাড়া বঝনাইেহ-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010004), জিোমবিক জগযেট 

(79)

৩৭৯ 01440001729 জমাঃ হায়োি আলী আহম্মে আলী িাবনয়ািহু িাবনয়ািহু-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010007), জিোমবিক জগযেট 

(121)

৩৮০ 01440001730 জমাঃ আযনায়াি জহাযেন জমাঃ োযেক আলী মিল বঝনুকমালা আিােন 

প্রকল্প

বঝনাইেহ-

7300

বঝনাইেহ েেি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48573), লাল 

মুবিিািতা (0409010229), জিোমবিক জগযেট (69)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৩৮১ 01440001735 আব্দুি িবহম পুর্ট মাহদুে জখোপাড়া নলডাঙ্গা 

িােিাটী-

7350

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010355)

৩৮২ 01440001736 জমাঃ নুরুল হুো খাঁন আব্দুল গফুি খাঁন ইবন্দিা েড়ক, 

আিাপপুি

বঝনাইেহ-

7300

বঝনাইেহ েেি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48571), লাল 

মুবিিািতা (0409010110), জিোমবিক জগযেট (33)

৩৮৩ 01440001738 জশখ জমাঃ মহবেন জশখ জমাঃ জমাোযম্মল 

জহাযেন

কাঞ্চন নগি বঝনাইেহ-

7300

বঝনাইেহ েেি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48600)

৩৮৪ 01440001741 জমাঃ আব্দুি িি খানঁ শমযেি আলী খাঁন অধ্যক্ষ কবিম উবিন 

েড়ক

বঝনাইেহ-

7300

বঝনাইেহ েেি ন্যাপ কবমউবনষ্ট পার্ট ত োত্র ইউবনয়ন বিযশষ জগবিলা িাবহনী 

জগযেট (10)

৩৮৫ 01440001747 জমাঃ িবিউল আলম জহাযেন আলী জমাল্যা ১৬৩, ক্ষুিপাড়া বঝনাইেহ-

7300

বঝনাইেহ েেি ন্যাপ কবমউবনষ্ট পার্ট ত োত্র ইউবনয়ন বিযশষ জগবিলা িাবহনী 

জগযেট (8)

৩৮৬ 01440001750 জমাঃ ইউনুে আলী 

জোয়ািতাি

োনমাহমুে জোয়ািতাি ভুর্টয়ািগািী, 

খামািপাড়া

বঝনাইেহ-

7300

বঝনাইেহ েেি ন্যাপ কবমউবনষ্ট পার্ট ত োত্র ইউবনয়ন বিযশষ জগবিলা িাবহনী 

জগযেট (4)

৩৮৭ 01440001876 জমাঃ জিাফাযেল জহাযেন আইনবিন শাহ পিহার্ট বঝনাইেহ-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010133), জিোমবিক জগযেট 

(89)

৩৮৮ 01440001877 শাহ্ জমাঃ লুৎফি িহমান আইনবিন শাহ পিহার্ট বঝনাইেহ-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010396), জিোমবিক জগযেট 

(87)

৩৮৯ 01440001888 জগালাম জমােফা বিশ্বাে ফিমান জহাযেন বিশ্বাে ৩৩/ক, িাকলাপাড়া বঝনাইেহ-

৭৩০০

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010364)

৩৯০ 01440001889 পবিযিাষ কুমাি জঘাষ পটুলাল জঘাষ ১০, কলািাগান বঝনাইেহ-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010288), জিোমবিক জগযেট 

(185)

৩৯১ 01440001896 জমাঃ শাহাবুিীন মনসুি িহমান কবি সুকান্ত েড়ক, 

িনানীপাড়া

বঝনাইেহ-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010138), জিোমবিক জগযেট 

(191)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৩৯২ 01440001897 জমাঃ গহি আলী মিল মুনছুি আলী মিল খাজুিা মেবেে পাড়া বঝনাইেহ-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010082), জিোমবিক জগযেট 

(181)

৩৯৩ 01440001898 আবু োফি (বফযিাে) আবু িকি জোটকামািকুন্ডু বঝনাইেহ-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010301), মুবিয াদ্ধাযেি 

ভািিীয় িাবলকা (48580)

৩৯৪ 01440001899 েবলল উিীন আহযমে মাবনক বিশ্বাে িাবলয়াডাঙ্গা হাটিাকুয়া-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010136), জিোমবিক জগযেট 

(144)

৩৯৫ 01440001900 মযনািঞ্জন বিশ্বাে হিবষি বিশ্বাে ১২, কাঞ্চননগি বঝনাইেহ-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0403010640), জিোমবিক জগযেট 

(2121)

৩৯৬ 01440001902  জমাঃ আযনায়ারুল ইেলাম মমিাে উিীন েমাোি হাটযগাপালপুি হাট জগাপালপুি-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010316), জিোমবিক জগযেট 

(148), বিবেবি জগযেট (5875)

৩৯৭ 01440001903 জমাঃ আফোল জহাযেন জমযহি েিোি িাোপুি, িাড়ী িাথান িাবনয়া কান্দি-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010032), জিোমবিক জগযেট 

(104)

৩৯৮ 01440001905 বকউ,এম, িাহাদুি আলম মবনি জহাযেন ব্যাপািী হবলধানী হবলধানী বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010416), জিোমবিক জগযেট 

(2097)

৩৯৯ 01440001906 জমাঃ শবিফুল ইেলাম বেয়াযিাি আলী বিশ্বাে উত্তি নািায়নপুি োধুহাটী-

7200

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010091), জিোমবিক জগযেট 

(64), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48577)

৪০০ 01440001907 জমাঃ আমোে জহাযেন পুর্ট মামুে মিল নাটািাড়ীয়া হবলধানী-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010360), জিোমবিক জগযেট 

(258)

৪০১ 01440001909 জমাঃ িািািান মিল ভােন  মিল মহামায়া িাোি 

জগাপালপুি-

7200

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010050), জিোমবিক জগযেট 

(20)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৪০২ 01440001910 েেি উবিন ইলাহী বিশ্বাে জকািাপাড়া িাবনয়াকান্দি-

৭৩০০

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010240), জেনািাবহনী জগযেট 

(1687)

৪০৩ 01440001911 জমাঃ মধুবময়া ইয়াবেন পাযটায়ািী মামুনবশয়া িাোি 

জগাপালপুি-

7200

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010369), জিোমবিক জগযেট 

(241)

৪০৪ 01440001912 জমাঃ মহবেন েে তাি বকয়ামুবিন েে তাি ওয়াবড়য়া িাোি 

জগাপালপুি-

7200

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010272), জিোমবিক জগযেট 

(240)

৪০৫ 01440001915 জমাঃ জগালাম জমােফা আঃ কাযেি বিডাঙ্গা, পূি তপাড়া োধুহার্ট-

7200

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010125), মুবিয াদ্ধাযেি 

ভািিীয় িাবলকা (48587)

৪০৬ 01440001916 জমাঃ আবুল কাযশম আব্দুল কবিম বময়ােী োযহিনগি োধুহাটী-

7200

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010285), জিোমবিক জগযেট 

(2166)

৪০৭ 01440001918 জমাহাঃ জিািা বময়া কবপল উবিন উত্তি নািায়নপুি োধুহাটী-

7200

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010092), জিোমবিক জগযেট 

(133), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48551)

৪০৮ 01440001919 জমাঃ হাযনফ আলী িমোন মিল মহামায়া িাোি 

জগাপালপুি-

7200

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010412), জিোমবিক জগযেট 

(99)

৪০৯ 01440001944 জমাঃ আযনায়ারুল ইেলাম মকযেে বিশ্বাে আেশ তপাড়া বঝনাইেহ-

৭৩০০

বঝনাইেহ েেি ন্যাপ কবমউবনষ্ট পার্ট ত োত্র ইউবনয়ন বিযশষ জগবিলা িাবহনী 

জগযেট (3)

৪১০ 01440001946 জমাঃ কুদ্দুে আলী েিতাি নূি মহম্মে েিতাি জডফলিাড়ী কুঠীদুগ তাপুি-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010104)

৪১১ 01440001947 মুবিয াদ্ধা জমাহাম্মে আলী ভাদু বিশ্বাে িাউিাইল কুমড়ািাড়ীয়া বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010231), জিোমবিক জগযেট 

(38), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48585)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৪১২ 01440001949 িেন্ত কুমাি বিশ্বাে গুরুোে বিশ্বাে জডফলিাড়ী কুর্টদূগ তাপুি-

7300

বঝনাইেহ েেি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48568), লাল 

মুবিিািতা (0409010106), জিোমবিক জগযেট (36)

৪১৩ 01440001950 জমাঃ জখািযশে আলী বময়া আব্দুল েব্বাি বময়া আবলয়াি িাকড়ী বডহী িাকড়ী-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010076), জিোমবিক জগযেট 

(49)

৪১৪ 01440001951 জমাঃ আব্দুি িউফ বময়া জমাঃ আব্দুি মাযলক বময়া হবিশংকিপুি হবিশংকিপুি বঝনাইেহ েেি জেনািাবহনী জগযেট (19155)

৪১৫ 01440001952 জমাঃ ইউনুে আলী মুন্সী হাবমোি িহমান মুন্সী হুোিাকড়ী বডবহিাকড়ী-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010070)

৪১৬ 01440001975 জমাঃ আব্দুি িাোক োলাম বেকোি জিািযকাল িাোি 

জগাপালপুি-

7200

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010043), জিোমবিক জগযেট 

(18)

৪১৭ 01440001976 কােী জমািাি জহাযেন কােী মুন্তাে উিীন কাঞ্চন নগি বঝনাইেহ-

7300

বঝনাইেহ েেি পুবলশ িাবহনী জগযেট (233)

৪১৮ 01440001978 গুলোি জহাযেন বমেতা জগালাম িহমান শহীে মবশউি িহমান 

েড়ক, জকাট তপাড়া

বঝনাইেহ-

7300

বঝনাইেহ েেি বিবেবি জগযেট (8406)

৪১৯ 01440001991 জমাঃ িাইজুল ইেলাম মুবন্স বেিাি উবিন োযম মেবেে েড়ক, 

আেশ তপাড়া

বঝনাইেহ-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010377), জিোমবিক জগযেট 

(206)

৪২০ 01440001992 জমাঃ িাযহন উিীন মবনি উিীন ভড়ুয়াপাড়া িাবনয়া কান্দি-

7300

বঝনাইেহ েেি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48592), লাল 

মুবিিািতা (0409010011), জিোমবিক জগযেট (66)

৪২১ 01440001993 জমাঃ িাবুি আলী মিল জমাহাম্মে মিল অশ্বস্থলী কুঠিদূগ তাপুি-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010029), জিোমবিক জগযেট 

(128)

৪২২ 01440001994 জমাঃ মেযলম উবিন আিি আলী মিল কুর্টদুগ তাপুি কুর্টদুগ তাপুি-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010052), জিোমবিক জগযেট 

(52)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৪২৩ 01440001995 জমাঃ বেবিকুি িহমান সুিি আলী পাি তিীপুি িবিপুি-

7200

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010414)

৪২৪ 01440001996 জমাঃ আয়ুি মিল আফোি মিল কুর্টদুগ তাপুি কুর্টদুগ তাপুি-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010269)

৪২৫ 01440001998 জমাঃ আবুল কাযেম গনযেি আলী মিল কালুহার্ট কুর্টদুগ তাপুি-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010200), জিোমবিক জগযেট 

(127)

৪২৬ 01440001999 জমাঃ সুলিান আহযমে মঙ্গল েিোি কালুহার্ট কুর্টদুগ তাপুি-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010056), জিোমবিক জগযেট 

(53)

৪২৭ 01440002000 জমাঃ ইউনুে েিকাি হায়োি আলী েিকাি িবিপুি িবিপুি িাোি-

7200

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010054), জিোমবিক জগযেট 

(189)

৪২৮ 01440002001 জমাঃ এলাহী িক ে লস্কাি ময়জুবিন লস্কাি পবিম লক্ষীপুি িবিপুি িাোি-

7200

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010145), জিোমবিক জগযেট 

(54)

৪২৯ 01440002005 জমাঃ কবলম উবিন বখলাফি মিল িামনগি নগিিাথান-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010103), জিোমবিক জগযেট 

(389)

৪৩০ 01440002006 জমাঃ োমছুিীন জোয়ািতাি আহাে আলী জোয়ািতাি জপাড়া িাকড়ী বডবহ িাকড়ী-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010069), জিোমবিক জগযেট 

(260)

৪৩১ 01440002007 জমাঃ আবু োইে আব্দুল েব্বাি জপাড়াহার্ট জপাড়াহার্ট-

7300

বঝনাইেহ েেি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48567), লাল 

মুবিিািতা (0409010227), জিোমবিক জগযেট 

(117)

৪৩২ 01440002008 জমাঃ আব্দুল মাযলক আব্দুল কবিম জমাল্লা মবহলা কযলে পাড়া বঝনাইেহ-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010309), জিোমবিক জগযেট 

(162)

৪৩৩ 01440002009 জমাঃ আবমরুল ইেলাম বপয়াি উিীন জশখ এেফাপুি জপাড়াহাটী-

7300

বঝনাইেহ েেি পুবলশ িাবহনী জগযেট (232)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৪৩৪ 01440002010 জমাঃ মেনু মুন্সী জমাঃ শবফউল্লযা মুন্সী িাবলয়াডাঙ্গা জপাড়াহাটী-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010322), জিোমবিক জগযেট 

(115)

৪৩৫ 01440002011 জমাঃ আব্দুল গফুি জমাল্লা িেি উিীন জমাল্লা কাঞ্চন নগি বঝনাইেহ-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010406), জিোমবিক জগযেট 

(114)

৪৩৬ 01440002013 জমাঃ আোলি মিল আইনিীন মিল জকািাপাড়া িাবনয়াকান্দি-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010031), মুবিয াদ্ধাযেি 

ভািিীয় িাবলকা (48604), জিোমবিক জগযেট (13)

৪৩৭ 01440002014 জমাঃ জমাশািিফ জহাযেন বিশািি আলী মিল িাবনয়াকান্দি িাবনয়াকান্দি-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010148), জিোমবিক জগযেট 

(40)

৪৩৮ 01440002015 িাম কৃষ্ণ ব্যানােী প্রমথ ভূষন ব্যানােী খবড়খালী খবড়খালী-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010431), জিোমবিক জগযেট 

(2158)

৪৩৯ 01440002016 জমাঃ আবুল কাযশম আব্দুে জোিাহান কৃষ্ণপুি িাবনয়াকান্দি-

7300

বঝনাইেহ েেি জেনািাবহনী জগযেট (17315)

৪৪০ 01440002017 জমাঃ আঃ জোিহান জনায়াি আলী জকশিপুি খবড়খালী-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010130), জিোমবিক জগযেট 

(23), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48588)

৪৪১ 01440002018 জমাঃ লুৎফি িহমান েযিে আলী বিশ্বাে মায়াধিপুি িাবনয়া কান্দি-

7300

বঝনাইেহ েেি জিোমবিক জগযেট (101), জেনািাবহনী জগযেট 

(11131)

৪৪২ 01440002020 জমাঃ জিায়াে উবিন হাযনফ বিষয়খালী খবড়খালী-

7300

বঝনাইেহ েেি জিোমবিক জগযেট (136), লাল মুবিিািতা 

(0409010203)

৪৪৩ 01440002029 জমাঃ আবেজুি িহমান আবিফ বিশ্বাে খাজুিা পবিমপাড়া বঝনাইেহ-

7300

বঝনাইেহ েেি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48566), লাল 

মুবিিািতা (0409010317), জিোমবিক জগযেট (5)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৪৪৪ 01440002030 হােী জমাঃ আব্দুে োমাে হােী জমাল্লা আিাপপুি উবকলপাড়া বঝনাইেহ-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010237), জেনািাবহনী জগযেট 

(11095)

৪৪৫ 01440002037 মৃি োমছুল হক মৃি আঃ জোিহান বিশ্বাে কৃষ্ণপুি গান্না িাোি-

7350

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010057), জিোমবিক জগযেট 

(57)

৪৪৬ 01440002039 জমাঃ আলী হাোন মৃি হাযিম আলী বিশ্বাে নাবিযকলিাড়ীয়া িবিনাবিযকল 

িাড়ীয়া-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010020), জিোমবিক জগযেট 

(168)

৪৪৭ 01440002040 আব্দুল জমািাবলি (আনোি 

)

নবেি উবিন মুন্সী নাবিযকলিাড়ীয়া িবিনাবিযকল 

িাড়ীয়া-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010003), জিোমবিক জগযেট 

(80)

৪৪৮ 01440002041 ননীযগাপাল বিশ্বাে মৃি পঞ্চানন বিশ্বাে েবক্ষণ বশকািপুি মুনুবড়য়া-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010001), জিোমবিক জগযেট 

(82)

৪৪৯ 01440002042 জমাঃ মবনরুোমান 

(আনোি)	

মৃি কােী আবেল উবিন জোগাবে পূি তপাড়া হাটিাকুয়া-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010179)

৪৫০ 01440002043 মবেিি িহমান শাহােৎ আলী লস্কি জনবুিলা নগিিাথান-

7300

বঝনাইেহ েেি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48576), লাল 

মুবিিািতা (0409010171), জিোমবিক জগযেট (34)

৪৫১ 01440002045 এলাহী িকে আিি আলী মিল জডফলিাড়ী কুঠিদূগ তাপুি-

7300

বঝনাইেহ েেি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48594), লাল 

মুবিিািতা (0409010105), জিোমবিক জগযেট (1)

৪৫২ 01440002046 আইনুবিন মিল মৃি োমছুবিন মিল িামনগি কুমড়ািাড়ীয়া বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010102), জিোমবিক জগযেট 

(31)

৪৫৩ 01440002049 আযনায়ারুল হক ডাঃ গানদু আলী বিশ্বাে ৬৫, অবিিীনা েড়ক বঝনাইেহ-

7300

বঝনাইেহ েেি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48598), লাল 

মুবিিািতা (0409010241), জিোমবিক জগযেট (27)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৪৫৪ 01440002051 বনিঞ্জন কুমাি বিশ্বাে মৃি নযিাত্তম বিশ্বাে গীিাঞ্জলী েড়ক বঝনাইেহ-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010265)

৪৫৫ 01440002054 মৃি আবুল কাযশম 

(আনোি)

মৃি কবলমবিন জনবুিলা, পবিম পাড়া নগিিাথান-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010219), জিোমবিক জগযেট 

(39)

৪৫৬ 01440002055 জমাঃ আব্দুল খাযলক 

(জেনািাবহনী)

মৃি আঃ মবেে জিািযকাল িাোি 

জগাপালপুি-

7200

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010235), জেনািাবহনী জগযেট 

(11143)

৪৫৭ 01440002056 জমাঃ মাহবুি উল হাোন জমাঃ জমাোযিফ জহাযেন 

বময়া

আিাপপুি, উবকলপাড়া বঝনাইেহ-

7300

বঝনাইেহ েেি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48609), লাল 

মুবিিািতা (0409030092), জিোমবিক জগযেট 

(1297)

৪৫৮ 01440002057 মৃি আব্দুি িবশে মৃি ইব্রাতুল্লাহ মিল বশকািপুি বঝনাইেহ-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010119), জিোমবিক জগযেট 

(95)

৪৫৯ 01440002058 জমাঃ জেিাজুল ইেলাম জমাঃ মবহউবিন মৃধা শহিিলী েড়ক, 

আেশ তপাড়া

বঝনাইেহ-

7300

বঝনাইেহ েেি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (47884), লাল 

মুবিিািতা (0405020007), জিোমবিক জগযেট (8)

৪৬০ 01440002059 জমাঃ শহীে উল্লাহ আঃ িািী জশযি িাংলা েড়ক, 

ব্যাপািীপাড়া

বঝনাইেহ-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0105040157), জিোমবিক জগযেট 

(1222)

৪৬১ 01440002064 আলী জহাযেন লস্কি আব্দুল কাযেি ভুর্টয়ািগাবি বঝনাইেহ-

7300

বঝনাইেহ েেি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48586), লাল 

মুবিিািতা (0409010111), জিোমবিক জগযেট (91)

৪৬২ 01440002080 মৃি ইোহাক জমাল্লা 

(আনোি)

মৃি খাযয়ি িকে জমাল্লা িাবনয়ািাহু বঝনাইেহ-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010123)

৪৬৩ 01440002082 মাওলানা খাইরুল ইেলাম 

 যশািী

মৃি আঃ ওহাি কালা লক্ষীপুি-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010376), জিোমবিক জগযেট 

(226)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৪৬৪ 01440002083 মৃি আব্দুি িবশে জমাঃ বেয়ে আলী বিশ্বাে জিািযকাল িাোি 

জগাপালপুি-

7200

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010047)

৪৬৫ 01440002084 জমাঃ আমোে জহাযেন 

(আনোি)

মৃি ওযমে আলী বিশ্বাে কালীিিণপুি কালীিিনপুি-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010174), জিোমবিক জগযেট 

(70)

৪৬৬ 01440002085 মৃি শুকুি আলী বময়া আোে উবিন বময়া উত্তি কাষ্টোগিা কালীিিনপুি-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010391)

৪৬৭ 01440002086 জক এম এ আবেে  যশাি-৩ শালকুপা িাবনয়ািহু-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা স্মিণীয়  ািা িিণীয়  ািা 

(0700000263), মুবেিনগি জগযেট (188)

৪৬৮ 01440002089 মৃি ডাঃ নওযশি আলী মমিাে উবিন বেকোি িাকুয়া কালীিিনপুি-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010307)

৪৬৯ 01440002092 জমাঃ িবিকুল ইেলাম 

জিািাযিক

মৃি নাযেরুোমান ব্যাপািীপাড়া বঝনাইেহ-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010116), জিোমবিক জগযেট 

(180)

৪৭০ 01440002094 মৃি আঃ িবশে (মু. িা) মৃি আঃ িািী মিল কাবলকাপুি বঝনাইেহ-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010142)

৪৭১ 01440002095 নূরুল হাোন মিিি জহাযেন লক্ষীযকাল বঝনাইেহ-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010365), জিোমবিক জগযেট 

(214)

৪৭২ 01440002096 জমাঃ আনোি আলী মৃি জমাোহাি আলী আিাপপুি বঝনাইেহ-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409030336), জিোমবিক জগযেট 

(215)

৪৭৩ 01440002097 মুোবফজুি িহমান খান মৃি আব্দুল গফুি খান আিাপপুি বঝনাইেহ-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010080), জিোমবিক জগযেট 

(90)

৪৭৪ 01440002098 জমাঃ ফেলুল্লাহ মাযাাঃ জগালোি আলী 

জমাল্লাহ

পিহার্ট বঝনাইেহ-

7300

বঝনাইেহ েেি ন্যাপ কবমউবনষ্ট পার্ট ত োত্র ইউবনয়ন বিযশষ জগবিলা িাবহনী 

জগযেট (6)

৪৭৫ 01440002101 বহিন্য কুমাি বিশ্বাে হবিপে বিশ্বাে আিাপপুি বঝনাইেহ-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010297)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৪৭৬ 01440002115 জমাঃ িাজুল ইেলাম (জভলু) মৃি এলাহী িকে বময়া জিড়যোগােী কলামনখালী-

৭৩০০

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010201), জিোমবিক জগযেট 

(255)

৪৭৭ 01440002116 জমাঃ মঙ্গল বময়া জমাঃ মালু বময়া বিডাংগা পূি তপাড়া োধুহাটী-

7200

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010094), জিোমবিক জগযেট 

(2), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48595)

৪৭৮ 01440002117 জমাঃ ফেলুল হক মৃি নূি মহাম্মে োযহিনগি োধুহাটী-

7200

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010286), জিোমবিক জগযেট 

(238)

৪৭৯ 01440002118 মৃি ডাঃ িওশন আলী জমাঃ োমাি উবিন জমাল্লা র্টকািী র্টকািী িাোি-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010088)

৪৮০ 01440002119 জমাঃ জগালাপ জহাযেন আঃ িািী জমাল্যা নাবিযকলিাড়ীয়া িবিনাবিযকল 

িাড়ীয়া-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010308), জিোমবিক জগযেট 

(78)

৪৮১ 01440002120 জমাঃ ইমান আলী মৃি জমাোহাি বিশ্বাে বিষয়খালী খবড়খালী-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010284), জিোমবিক জগযেট 

(230)

৪৮২ 01440002122 মৃি েযিে আলী (পুবলশ) মৃি আোহাি মুন্সী মহামায়া িাোি 

জগাপালপুি-

7200

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010156), জিোমবিক জগযেট 

(195)

৪৮৩ 01440002125 বিযিকানন্দ েিকাি নযিন্দ্রনাথ েিকাি ব্যাপািী পাড়া বঝনাইেহ-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010214), জিোমবিক জগযেট 

(183)

৪৮৪ 01440002127 জমাঃ জিল্লাল জহাযেন জমাঃ েযলমান জিৌধুিী উত্তি কাষ্টোগিা জপাড়াহার্ট-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010372)

৪৮৫ 01440002128 জমাঃ জমাফােল জহাযেন 

(মু. িা)

জমাঃ জিলাযয়ি জহাযেন জকািাপাড়া বঝনাইেহ-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010146), জিোমবিক জগযেট 

(41)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৪৮৬ 01440002129 জমাকাযিে আলী মৃি জমািাযিক আলী 

জোমািাি

ভুর্টয়ািগািী বঝনাইেহ-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010347), জিোমবিক জগযেট 

(6)

৪৮৭ 01440002130 জমাঃ মাহফুজুি িহমান মৃি আবেম উিীন আহযমে জোগাবে পূি তপাড়া হাট িাকুয়া-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010021), জিোমবিক জগযেট 

(74)

৪৮৮ 01440002131 জগৌি প্রোে বিশ্বাে মৃি জগাবিন্দ লাল বিশ্বাে হামেহ বঝনাইেহ-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010255)

৪৮৯ 01440002132 জমাঃ ইোহাক আলী মৃি িাো মহাম্মে প্রধান োযহিনগি োধুহাটী-

7200

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010357), জিোমবিক জগযেট 

(2157)

৪৯০ 01440002133 জমাঃ আবশি উবিন 

(জেনািাবহনী )

দুখী মামুে মিল জকালা হবলধানী-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010027), জিোমবিক জগযেট 

(137)

৪৯১ 01440002135 জমাঃ জমাফােল জহাযেন মৃি েযিে আলী পূি ত কৃষ্ণপুি গান্না িাোি-

7350

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010380), জিোমবিক জগযেট 

(59)

৪৯২ 01440002136 জমাঃ জিাফাে উবিন মৃি জখািযশে আলী পূি ত কৃষ্ণপুি িাবনয়ািহু-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010089), জিোমবিক জগযেট 

(202)

৪৯৩ 01440002137 জমাঃ িাহাদুি জমাল্লা মৃি আবনে জমাল্লা েয়াইল হাট জগাপালপুি-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010095), জিোমবিক জগযেট 

(232)

৪৯৪ 01440002138 োযেক আলী িাঁন বময়া উত্তি নািায়নপুি োধুহাটী-

7200

বঝনাইেহ েেি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48552), লাল 

মুবিিািতা (0409010093), জিোমবিক জগযেট 

(134)

৪৯৫ 01440002139 আব্দুল গফুি জমাল্লা (পুবলশ) মৃি এিফান জমাল্লা খাজুিা বঝনাইেহ-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010162)

৪৯৬ 01440002140 জমাঃ মুবেবুি িহমান 

যুদ্ধাহি

মৃি হােী আঃ িহমান লক্ষীপুি লক্ষীপুি-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010283), জিোমবিক জগযেট 

(244)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৪৯৭ 01440002141 জমাঃ জমাকাযিে জহাযেন 

জোয়ািতাি

মৃি িমোন আলী 

জোয়ািতাি

খাজুিা বঝনাইেহ-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010066), জিোমবিক জগযেট 

(88)

৪৯৮ 01440002142 জমাঃ খবললুি িহমান (মু. 

িা)

মৃি আবেজুি িহমান জশি-ই-িাংলা েড়ক বঝনাইেহ-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010139)

৪৯৯ 01440002145 মৃি িবিন জিৌধুিী মনীন্দ্র জমাহন জিৌধুিী গীিাঞ্জবল েড়ক বঝনাইেহ-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010295)

৫০০ 01440002148 জমাঃ ওয়াযেে আলী গহি আলী বিশ্বাে মবহষাডাঙ্গা হাটিাকুয়া-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010114), জিোমবিক জগযেট 

(146)

৫০১ 01440002149 জমাঃ আঃ োত্তাি মৃি আবমি আলী বিশ্বাে েীিািামপুি বডবহিাকড়ী-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010294), জিোমবিক জগযেট 

(47)

৫০২ 01440002151 জমাঃ আব্দুে োলাম েিতাি আহম্মে আলী েিতাি পিানপুি বডবহিাকড়ী-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010072), জিোমবিক জগযেট 

(107)

৫০৩ 01440002152 পূযণ তন্দু পাবলি বনিাই পে পাবলি গীিাঞ্জলী েড়ক বঝনাইেহ-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010246)

৫০৪ 01440002153 মবহউবিন বশকোি মৃি ইয়াকুপ আলী  বশকোি েহকুলা র্টকািী িাোি-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010413), জিোমবিক জগযেট 

(203)

৫০৫ 01440002154 জমাঃ হাবিবুি িহমান োমসুবিন বিশ্বাে েমেপুি ফুিেবন্ধ-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010356), জিোমবিক জগযেট 

(167)

৫০৬ 01440002155 সুধীন্দ্র কুমাি মুখােী মৃি বশযলন্দ্র মুখােী শহীে মবশউি িহমান 

েড়ক, ব্যাপািী পাড়া

বঝনাইেহ-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0406010389)

৫০৭ 01440002163 জমাঃ  মবনরুল ইেলাম (মু. 

িা)

জমাঃ উনফাৎ জহাযেন 

বশকোি

হাটিাকুয়া কালীিিনপুি-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010135), জিোমবিক জগযেট 

(140)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৫০৮ 01440002164 েযিে আলী আংযিে খা কৃষ্ণপুি িাবনয়াকান্দি-

7300

বঝনাইেহ েেি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48548), লাল 

মুবিিািতা (0409010009), জিোমবিক জগযেট (24)

৫০৯ 01440002165 জমাঃ আঃ িশীে মৃি মিযলি বিশ্বাে বিষয়খালী খবড়খালী-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010398)

৫১০ 01440002166 মবেদুল হক মুন্সী শব্দি আলী োগান্না োগান্না-7200 বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010230), মুবিয াদ্ধাযেি 

ভািিীয় িাবলকা (48581), জিোমবিক জগযেট (63)

৫১১ 01440002167 জমাঃ মনু বময়া মৃি আমীি আলী জমাল্লা নািায়ণপুি োধুহাটী-

7200

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010411), জিোমবিক জগযেট 

(236)

৫১২ 01440002169 ওয়াযেে আলী জমাঃ আব্দুল েবলল বিশ্বাে কালীিিণপুি হাটিাকুয়া-

7300

বঝনাইেহ েেি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48570), লাল 

মুবিিািতা (0409010192), জিোমবিক জগযেট (71)

৫১৩ 01440002170 জমাঃ অাািদুে োমাে মিহুম িবহে উবিন বিওড়োহ হাটযগাপালপুি-

7300

বঝনাইেহ েেি জেনািাবহনী জগযেট (11120)

৫১৪ 01440002171 জগালাম জমােফা জমাঃ শহি আলী বিশ্বাে ভগিান নগি জপাড়াহাটী-

7300

বঝনাইেহ েেি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48596), লাল 

মুবিিািতা (0409010113), জিোমবিক জগযেট (3)

৫১৫ 01440002173 জমাঃ জগালাম মতুতো মৃি ইয়াকুি বিশ্বাে জিািযকাল িাোি 

জগাপালপুি-

7200

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010049), জিোমবিক জগযেট 

(19)

৫১৬ 01440002174 মৃি আবু িক্কাি মৃি িািি আলী বিওড়োহ হাটযগাপালপুি-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010342), জিোমবিক জগযেট 

(231)

৫১৭ 01440002175 জমাঃ বলয়াকি আলী মৃি পুর্ট মাহমুে মিল নাটািাড়ীয়া হবলধানী-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010358), জিোমবিক জগযেট 

(225)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৫১৮ 01440002176 ফবকি জমাহাম্মে নাকতুল্লা মিল িাবনয়াকান্দি িাবনয়াকান্দি-

7300

বঝনাইেহ েেি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48549), লাল 

মুবিিািতা (0409010318), জিোমবিক জগযেট (14)

৫১৯ 01440002178 এম,এ, োমাে আব্দুে েবুি বিশ্বাে আিািপুি বঝনাইেহ-

7300

বঝনাইেহ েেি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48569), লাল 

মুবিিািতা (0409010081), জিোমবিক জগযেট 

(193)

৫২০ 01440002188 মৃি জমাোযম্মল হক  

(আনোি)

মৃি শবফ উবিন মুন্সী নাবিযকলিাড়ীয়া িবিনাবিযকল 

িাড়ীয়া-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010177), জিোমবিক জগযেট 

(171)

৫২১ 01440002189 জমাঃ আবুল জহাযেন আঃ োমাে হুোিাকড়ী বডবহিাকড়ী-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010075)

৫২২ 01440002190 জমাঃ আবুল হাযশম মৃি শাহােৎ মিল হাটযগাপালপুি 

িাোিপাড়া

হাটযগাপালপুি-

7300

বঝনাইেহ েেি জিোমবিক জগযেট (242), জেনািাবহনী জগযেট (5206)

৫২৩ 01440002192 মৃি আঃ িউফ মৃি আবুল জহাযেন বিশ্বাে জমাহাম্মেপুি োধুহাটী-

7200

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010300), জিোমবিক জগযেট 

(248)

৫২৪ 01440002195 বিমল কুমাি োহা মৃি বৃন্দািন িন্দ্র োহা জমছুয়া পাড়া বঝনাইেহ-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010432), জিোমবিক জগযেট 

(2168)

৫২৫ 01440002196 জমাঃ জমাোযেি আলী মৃি জমাঃ জমািািক আলী র্টিযলপাড়া, জোট 

ভুর্টয়ািগািী

বঝনাইেহ-

7300

বঝনাইেহ েেি ন্যাপ কবমউবনষ্ট পার্ট ত োত্র ইউবনয়ন বিযশষ জগবিলা িাবহনী 

জগযেট (9)

৫২৬ 01440002197 মৃি মবিয়াি িহমান (ম. িা) মৃি জগালাম কাযেি বিশ্বাে পিহার্ট বঝনাইেহ-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010141), জিোমবিক জগযেট 

(211)

৫২৭ 01440002198 জমাহবেন বময়া মৃি আমোে েিকাি োগান্না োগান্না-7200 বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010434), জিোমবিক জগযেট 

(65)

৫২৮ 01440002199 মৃি মুন্সী জগালাম িব্বানী মুন্সী আহাে আলী মহািােপুি খবড়খালী-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010202)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৫২৯ 01440002200 মলয় িিণ কুন্ডু বশি শংকি কুন্ডু অবিিীনা েড়ক বঝনাইেহ-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010254)

৫৩০ 01440002201 মৃি কামাল উবিন আহযম্মে মৃি িইে উবিন আহযম্মে গীিাঞ্জলী েড়ক বঝনাইেহ-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0101070066), জিোমবিক জগযেট 

(173)

৫৩১ 01440002202 মৃি জমাঃ লুৎফি িহমান 

(জেনািাবহনী)

মৃি শাহােৎ জহাযেন মিল েয়াইল হাটযগাপালপুি-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010234), জেনািাবহনী জগযেট 

(650)

৫৩২ 01440002204 জিাফােল জহাযেন মৃি িবফ উবিন মিল নগিিাথান নগিিাথান-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010117), জিোমবিক জগযেট 

(2165)

৫৩৩ 01440002205 আযনায়ারুল ইেলাম মৃি জগালাম মবহউবিন িাকলাপাড়া বঝনাইেহ-

7300

বঝনাইেহ েেি জিোমবিক জগযেট (175), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় 

িাবলকা (48559)

৫৩৪ 01440002206 মৃি শওকি আলী (মু. িা) মৃি ভাদু বিশ্বাে জমাহাম্মেপুি েযিােগঞ্জ-

7200

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010147), জিোমবিক জগযেট 

(239)

৫৩৫ 01440002207 মৃি আব্দুল হাই মৃি মুন্সী জখাোোি জহাযেন এেফাপুি জপাড়াহাটী-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010385)

৫৩৬ 01440002211 জমাঃ আঃ লবিফ মৃি আবুল জহাযেন বিশ্বাে জমাহাম্মেপুি োধুহাটী-

7200

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010063), জিোমবিক জগযেট 

(237)

৫৩৭ 01440002212 জমাঃ আবুল জহাযেন 

(মাবনক)

আোহাি জমাল্লা জডফলিাড়ী কুর্টদুগ তাপুি-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010115)

৫৩৮ 01440002213 জমাঃ জমাকাযিে জমাল্লা 

যুদ্ধাহি

মৃি আব্বাে জমাল্লা বপলানপুি হাট জগাপালপুি-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010218)

৫৩৯ 01440002214 মৃি নূরুল ইেলাম মৃি মইে উবিন মিল িাবনয়াকান্দি িাবনয়াকান্দি-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010346)

৫৪০ 01440002215 নূিনিী বেবিকী এ, বে বেবিকী হামেহ বঝনাইেহ-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010305)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৫৪১ 01440002217 এযাডঃ আবেজুি িহমান োউে জহাযেন এইি এে এে েড়ক, 

পূি ত জস্টবডয়াম পাড়া

বঝনাইেহ-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0405070072)

৫৪২ 01440002219 জমাঃ দুদু বময়া েিকাি আশিাফ আলী েিকাি িিীপুি িবিপুি িাোি-

7200

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010144), জিোমবিক জগযেট 

(58)

৫৪৩ 01440002220 শ্রী মন্টু জগাপাল জিৌধুিী নযগন্দ্রনাথ জিৌধুিী জখোপাড়া নলডাঙ্গা 

িােিাটী-

7350

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010323)

৫৪৪ 01440002221 েিকাি েয়ন্ত কুমাি স্বগীয় ডাঃ েনবেন হবিশংকিপুি হবিশংকিপুি-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010048), জিোমবিক জগযেট 

(16)

৫৪৫ 01440002224 জমাঃ আবুিকি আলহাজ্ব আব্দুল গফূি 

বিশ্বাে

িাবনয়ািহু িাবনয়ািহু-

7300

বঝনাইেহ েেি বিবেএে জগযেট (482)

৫৪৬ 01440002225 জমাঃ মনযেি আলী জমাল্লা 

(আনোি)

মৃি হাযমে জমাল্লা িাবনয়ািাহু িাবনয়ািহু-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010037), জিোমবিক জগযেট 

(123)

৫৪৭ 01440002227 জমাঃ শবফ উবিন মৃি জখায়াে উবিন বিশ্বাে লক্ষীপুি লক্ষীপুি-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010289), জিোমবিক জগযেট 

(154)

৫৪৮ 01440002228 সুযিোি আব্দুে োলাম এম. এ. েব্বাি িান্দালেবন বডবহ িাকড়ী-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010243), বিবেবি জগযেট 

(926)

৫৪৯ 01440002229 মৃি োযেক জহাযেন মৃি আেগি আলী মঙ্গল লাউবেয়া িিনহাট-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010296)

৫৫০ 01440002230 আশিাফুল আযিেীন িেরুিীন বিশ্বাে মবশয়াি িহমান েড়ক বঝনাইেহ-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010216)

৫৫১ 01440002231 জমাঃ আবু োফি মৃি আবমন উবিন বিশ্বাে পূি ত কৃষ্ণপুি িিনহাট-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010282), জিোমবিক জগযেট 

(205)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৫৫২ 01440002232 বিশ্বনাথ জোয়ািতাি মৃি মবনন্দ্র নাথ জোয়ািতাি বঝনাইেহ বঝনাইেহ-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010061)

৫৫৩ 01440002233 ফারুক ইমাম (মু. িা) মৃি ইমান আলী বময়া বঝনাইেহ বঝনাইেহ-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0411010195)

৫৫৪ 01440002234 জমাঃ আঃ মবমন মিল জোনাউল্যা মিল কামািকুন্ডু কালীিিনপুি-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010302)

৫৫৫ 01440002236 জমাঃ আফোল জহাযেন 

(জেনািাবহনী)

পানামী বডবহ িাকড়ী-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010160), জিোমবিক জগযেট 

(247)

৫৫৬ 01440002237 শ্রী পঞ্চানন মাযলা মৃি িবিকান্ত মাযলা জলৌহেং হাটযগাপালপুি-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010189)

৫৫৭ 01440002238 জমাঃ োনা উল্যা জিৌধুিী মৃি োধু জিৌধুিী মবশয়াি িহমান েড়ক বঝনাইেহ-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0109041281), বিবেবি জগযেট 

(1511)

৫৫৮ 01440002239 জমাঃ আবু োফি মৃি েয়নুিীন বিশ্বাে হুোপুর্টয়া হাটযগাপালপুি-

7300

বঝনাইেহ েেি জিোমবিক জগযেট (77), লাল মুবিিািতা 

(0409010022)

৫৫৯ 01440002241 এে এম মমিাে উবিন (মু. 

ন. ক. )

মৃি জশখ জমাোহাি আলী 

বিঃ

নতুন জকাটপাড়া বঝনাইেহ-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010215)

৫৬০ 01440002245 জমাঃ আবু িি মিহুম আব্দুল েব্বাি জশখ পানামী বডবহ িাকড়ী-

7300

বঝনাইেহ েেি জেনািাবহনী জগযেট (13518)

৫৬১ 01440002247 জমাঃ আব্দুল জমািাযলি শুকুি আলী িড় জিিাই গান্না িাোি-

7350

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010425), জিোমবিক জগযেট 

(126)

৫৬২ 01440002249 জমাঃ আঃ মিযলি বিঃ 

(আনোি)

মৃি হােী িবেি উিীন বিঃ শ্রীিামপুি জগায়ালাপড়া-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010168)

৫৬৩ 01440002250 জমাঃ আনোি আলী মকযেে আলী িাবনয়ািহু িাবনয়ািহু-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010178)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৫৬৪ 01440002251 আলী কেি জোয়াে তাি মৃি জোনা উল্লাহ জোয়াে তাি িাগডাঙ্গা িাবনয়ািহু-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010228), জিোমবিক জগযেট 

(17)

৫৬৫ 01440002253 মৃি নূি মুহাম্মে নুরু 

আনোি

মৃি জখািযশে জমাল্লা িাবনয়ািহু িাবনয়ািহু-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010122)

৫৬৬ 01440002254 শমযেি আলী বেন্নাি আলী মিলিাড়ীয়া কালীিিনপুি-

7300

বঝনাইেহ েেি বিবেবি জগযেট (1006)

৫৬৭ 01440002255 জমাঃ েমযশি আলী মিল হ িি আলী মিল জগায়ালিাড়ীয়া নগিিাথান-

7300

বঝনাইেহ েেি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48560), লাল 

মুবিিািতা (0409010165), জিোমবিক জগযেট (12)

৫৬৮ 01440002257 জমাহাঃ েযিায়াি জমাঃ ইয়াবেন বিশ্বাে নিবেংহপুি খবড়খালী-

7300

বঝনাইেহ েেি জেনািাবহনী জগযেট (11104)

৫৬৯ 01440002258 জমাঃ জহলাল উিীন জমাঃ অবকল উিীন বিশ্বাে েয়াইল হাটযগাপালপুি-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010097), জিোমবিক জগযেট 

(149)

৫৭০ 01440002259 েনাি জমাঃ আবু বিয়ি 

বশকোি

েনাি জমাঃ আিদুল 

ওয়াযহে বশকোি

েহকুলা র্টকািী িাোি-

7300

বঝনাইেহ েেি বিবেএে জগযেট (479)

৫৭১ 01440002260 মৃি আঃ িবহম মৃি এশািি বিশ্বাে সুিাট িাবনয়া িহু িাবনয়ািহু-

7300

বঝনাইেহ েেি জিোমবিক জগযেট (51), লাল মুবিিািতা 

(409010124)

৫৭২ 01440002261 অবনল কুমাি বিশ্বাে মৃি  িীন্দ্র নাথ বিশ্বাে কলািাগান বঝনাইেহ-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010335), জিোমবিক জগযেট 

(2089)

৫৭৩ 01440002263 জমাঃ আয়ুি জহাযেন মৃি জকািিান আলী জমাহাম্মেপুি েযিােগঞ্জ-

7200

বঝনাইেহ েেি জিোমবিক জগযেট (212), লাল মুবিিািতা 

(0409010137)

৫৭৪ 01440002264 জমাঃ মনিাে উবিন মৃি এলাম উবিন বিশ্বাে েীিািামপুি বডবহ িাকড়ী-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010278), জিোমবিক জগযেট 

(48)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৫৭৫ 01440002265 িবড়ৎ কাবন্ত িায় জিৌধুিী 

(মু. ন. ক)

মৃি সুশীল কুমাি িায় জিৌঃ বমউবনবেপল জিাড বঝনাইেহ-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010233), জিোমবিক জগযেট 

(184)

৫৭৬ 01440002266 আঃ িাোক বিশ্বাে আবিফ জহাযেন বিশ্বাে খাজুিা বঝনাইেহ-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010313), জিোমবিক জগযেট 

(178)

৫৭৭ 01440002267 জমাঃ কুিাে আলী লস্কি মৃি েবলল লস্কি আড়মুখী নলডাঙ্গা 

িােিাটী-

7350

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010033), জিোমবিক জগযেট 

(68)

৫৭৮ 01440002273 জমাঃ িমোন আলী মিল হায়োি আলী মিল কালা, পূি তপাড়া লক্ষীপুি-

7300

বঝনাইেহ েেি জিোমবিক জগযেট (150), লাল মুবিিািতা 

(0409010188)

৫৭৯ 01440002274 জমাঃ আব্দুল িািী বিশ্বাে মৃি কাযেি িক ে ভগিান নগি কালীিিনপুি-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010370), জিোমবিক জগযেট 

(72)

৫৮০ 01440002275 শহীে িবেি উল্লাহ বময়া 

(আনোি)

মৃি ইেমাইল বময়া বিত্তড়েহ হাটযগাপালপুি-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010167)

৫৮১ 01440002277 আঃ েব্বাি জমাল্লা মৃি জকিামি জমাল্লা ভুর্টয়াি গাবি বঝনাইেহ-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010127), জিোমবিক জগযেট 

(182)

৫৮২ 01440002278 মৃি আেি আলী মৃি েব্বাি আলী আ ত নািায়নপুি বডবহ িাকড়ী-

7300

বঝনাইেহ েেি জিোমবিক জগযেট (110), লাল মুবিিািতা 

(0409010073)

৫৮৩ 01440002280 জমাঃ আব্দুল খাযলক মৃি মবনি উবিন মাবলিা নলডাঙ্গা নলডাঙ্গা 

িােিাটী-

7350

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010034)

৫৮৪ 01440002281 জমাঃ োমাি আলী শহি আলী মিল মহামায়া িাোি 

জগাপালপুি-

7200

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010051), জিোমবিক জগযেট 

(62)

৫৮৫ 01440002282 জমাঃ আফোল জহাযেন মৃি জেিােতুল্লাহ বিশ্বাে িাকলাপাড়া বঝনাইেহ-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010405)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৫৮৬ 01440002283 শহীে বমনােিীন (আনোি) বনহল মিল িাধাকান্তপুি নগিিাথান-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010164)

৫৮৭ 01440002284 জমাঃ ফিহাে আলী বিঃ মৃি জখািযশে আলী আিাপপুি বঝনাইেহ-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010320)

৫৮৮ 01440002285 জমাঃ লুৎফি িহমান (লিা) মৃি জমৌঃ জনয়ামি আলী শ্রীিামপুি হাটযগাপালপুি-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010221)

৫৮৯ 01440002354 শহীে জেযকন্দি আলী মৃি পাচু মিল িাপড়ী জপাড়াহার্ট-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010384)

৫৯০ 01440002355 শহীে ইন্তাে আলী মৃি জখািযশে আলী বিশ্বাে ভুর্টয়ািগািী বঝনাইেহ-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010361)

৫৯১ 01440002356 জশখ ওয়াবেি আলী যুদ্ধাহি মৃি কেম আলী জশখ পিানপুি বডবহ িাকড়ী-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010067), জিোমবিক জগযেট 

(15)

৫৯২ 01440002361 শহীে িাম জগাপাল জঘাষ মৃি হটুলাল জঘাষ পিহার্ট বঝনাইেহ-

৭৩০০

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010381)

৫৯৩ 01440002362 শহীে আঃ িাোক 

(আনোি)

মৃি সুযলমান মুবন্স উেয়পুি বঝনাইেহ-

৭৩০০

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010152)

৫৯৪ 01440002400 জিোউল কবিম সুলিান মৃি হােী আকিি জহাযেন ভুর্টয়ািগাবি বঝনাইেহ েেি-

৭৩০০

বঝনাইেহ েেি ন্যাপ কবমউবনষ্ট পার্ট ত োত্র ইউবনয়ন বিযশষ জগবিলা িাবহনী 

জগযেট (2)

৫৯৫ 01440002401 জমাঃ িহুরুল ইেলাম মৃি জোনা বময়া িবিপুি িবিপুি িাোি-

7200

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010417), জিোমবিক জগযেট 

(55)

৫৯৬ 01440002407 জুলমি আলী মৃি জখািযশে আলী জখোপাড়া নলডাঙ্গা 

িােিাটী-

7350

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010408)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৫৯৭ 01440002420 জমাঃ জেযলায়াি জহাযেন মৃি িাযেি বময়া ৮নং োযম মেবেে 

েড়ক, িনানী পাড়া

বঝনাইেহ-

৭৩০০

বঝনাইেহ েেি জিোমবিক জগযেট (152), লাল মুবিিািতা 

(409010389)

৫৯৮ 01440002434 জমাঃ আঃ আলীম মৃি জোনা উল্লাহ লস্কি জিড়িাড়ী িাবনয়াকান্দি-

7300

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010410), জিোমবিক জগযেট 

(103)

৫৯৯ 01440002452 জমাহাম্মে আলী আহাে আলী বিশ্বাে ভুর্টয়ািগাবি 7300 বঝনাইেহ েেি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48558), জিোমবিক 

জগযেট (9), লাল মুবিিািতা (0409010149)

৬০০ 01440002457 শহীে িািাপে জঘাষ মৃি বিহািী লাল জঘাষ পিহার্ট বঝনাইেহ েেি-

৭৩০০

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010013)

৬০১ 01440002458 জমাঃ এনামুল কিীি মৃি আবেজুি িহমান জোটকামাি কুন্ডু বঝনাইেহ েেি-

৭৩০০

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010083), জিোমবিক জগযেট 

(26)

৬০২ 01440002461 জমাঃ আযনায়াি জহাযেন জমাঃ োলামি উল্যা ব্যাপািী মহািাপুি বঝনাইেহ েেি-

৭৩০০

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010010), জিোমবিক জগযেট 

(135)

৬০৩ 01440002462 জমাঃ নুরুল ইেলাম (িল্টু) জমাঃ িইে উিীন মাবলিা হবলধানী হবলধানী বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (409010026), জিোমবিক জগযেট 

(67)

৬০৪ 01440002463 শ্রী অিবিন্দু প্রকাশ জিৌধুিী মবনন্দ্র জমাহন জিৌধুিী গীিাঞ্জলী েড়ক বঝনাইেহ েেি-

৭৩০০

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (0409010223), মুবিয াদ্ধাযেি 

ভািিীয় িাবলকা (48601), জিোমবিক জগযেট (93)

৬০৫ 01440002464 জমাহাঃ োযহি আলী মাগযিি আলী িাকলাপাড়া বঝনাইেহ েেি-

৭৩০০

বঝনাইেহ েেি লাল মুবিিািতা (409010064), জিোমবিক জগযেট 

(32)

৬০৬ 01440000283 জমাঃ আবিয়াি িহমান িবি আযনায়াি আলী কুল িাড়ীয়া োমান্তা িাোি মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1127), লাল মুবিিািতা 

(409050227)

৬০৭ 01440000375 জমাঃ আব্দুল েবলল মিল মবল্লক িাঁে মিল সুন্দিপুি পিানপুি 

মাঠপাড়া

মযহশপুি লাল মুবিিািতা (409050200)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৬০৮ 01440000376 জগালাম জহাযেন খান োনু খান ভালাইপুি সুন্দিপুি মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (49070), জিোমবিক 

জগযেট (972), লাল মুবিিািতা (409050204)

৬০৯ 01440000377 জমাঃ সুলিান কবলমুিীন ফবকি জিযড়ি মাঠ কানাইডাঙ্গা-

7340

মযহশপুি লাল মুবিিািতা (409050240), জিোমবিক জগযেট 

(1132)

৬১০ 01440000379 জমাঃ আফিাি উিীন জমাঃ হাযেম আলী জেওয়ান পান্তা পাড়া েী পান্তা পাড়া মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (49045), লাল 

মুবিিািতা (409050044), জিোমবিক জগযেট 

(984)

৬১১ 01440000380 জমাঃ নাবেি হায়োি জনায়াি আলী িঘুনাথ পুি পান্তাপাড়া-

7340

মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (49071), লাল 

মুবিিািতা (409050312), জিোমবিক জগযেট (990)

৬১২ 01440000381 জমাঃ আব্দুল লবিফ নূি জমাহাম্মে বমবে মথুিা নগি েত্তনগি িাোি-

7340

মযহশপুি লাল মুবিিািতা (409050049), জিোমবিক জগযেট 

(1184)

৬১৩ 01440000382 জমাঃ ফেলুল হক নুি িকে ব্যাপািী পান্তা পাড়া বে,পান্তাপাড়া-

7340

মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (49058), লাল 

মুবিিািতা (409050042), জিোমবিক জগযেট (983)

৬১৪ 01440000388 বনহািী স্বামী-নুি জমাহাম্মে খাবলশপুি খাবলশপুি মযহশপুি িীিঙ্গনা জগযেট (316)

৬১৫ 01440000389 জমাঃ িবিিি িহমান মৃি মবিউি িহমান ভালাইপুি সুন্দিপুি মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1063), লাল মুবিিািতা 

(409050202)

৬১৬ 01440000390 জমাঃ আঃ আবেে এযেি আলী মিল খাবলশপুি খাবলশপুি মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (49010), লাল 

মুবিিািতা (409050242), জিোমবিক জগযেট (973)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৬১৭ 01440000392 ফয়জুি িহমান জিৌধুিী খান োযহি ফেলুি িহমান 

জিৌধুিী

সুন্দিপুি সুন্দিপুি মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48985), লাল 

মুবিিািতা (409050203), জিোমবিক জগযেট (971)

৬১৮ 01440000393 জমাঃ কামালুোমান িাহাি আলী খাবলশপুি খাবলশপুি মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1237), লাল মুবিিািতা 

(409050184)

৬১৯ 01440000394 জমাঃ শবফকুল ইেলাম কবিম িখে সুন্দিপুি সুন্দিপুি মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1167), লাল মুবিিািতা 

(409050298)

৬২০ 01440000395 মৃি আেগি আলী মৃি ফাগু মিল সুন্দিপুি সুন্দিপুি মযহশপুি বিবেবি জগযেট (3916)

৬২১ 01440000396 জমাঃ আিদুে োমাে জমাঃ োিাে মিল পান্তাপাড়া বে-পান্তাপাড়া মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48940), লাল 

মুবিিািতা (409050207), জিোমবিক জগযেট (987)

৬২২ 01440000397  যমাঃ আিদুল আবেে আিদুল মাযলক পান্তাপাড়া বে-পান্তাপাড়া মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48978), লাল 

মুবিিািতা (409050019), জিোমবিক জগযেট (982)

৬২৩ 01440000398 জমাঃ আবু িাযলি বিশ্বাে জমাোফ্ফি জহাযেন বিশ্বাে পান্তাপাড়া বে-পান্তাপাড়া মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (49067), লাল 

মুবিিািতা (409050224), জিোমবিক জগযেট (989)

৬২৪ 01440000399 জমাঃ আব্দুল হক আব্দুল মাযলক পান্তাপাড়া বে-পান্তাপাড়া মযহশপুি লাল মুবিিািতা (409050053), জিোমবিক জগযেট 

(1185)

৬২৫ 01440000401 জমাঃ আলী আকিি বিশ্বাে আমোে জহাযেন বিশ্বাে পান্তাপাড়া বে-পান্তাপাড়া মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48939), লাল 

মুবিিািতা (409050046), জিোমবিক জগযেট (985)

৬২৬ 01440000402 জমাঃ আব্দুল মান্নান দুঃখাই কােী পীিগাো বে-পান্তাপাড়া মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1188), লাল মুবিিািতা 

(409050232)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৬২৭ 01440000413 জমাঃ আব্দুে োমাে মবফে উিীন গকুল নগি েত্তনগি-

7230

মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (49008), জিোমবিক 

জগযেট (961), লাল মুবিিািতা (409050125)

৬২৮ 01440000414 জমাঃ আঃ িহমান আবেি িক্স শ্যামকুড় শ্যামকুড়-

7340

মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48999), জিোমবিক 

জগযেট (964)

৬২৯ 01440000415 জমাঃ কুদ্দুে বময়া ইেি আলী শ্যামকুড় শ্যামকুড়-

7340

মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (49042)

৬৩০ 01440000416 জমাোঃ আলিাফ জহাযেন আহম্মে আলী ডাকাবিয়া গুড়েহ-7340 মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1152), লাল মুবিিািতা 

(409050101)

৬৩১ 01440000417 জমাঃ খাযলক েিকাি আিি আলী েিকাি শ্যামকুড় শ্যামকুড়-

7340

মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48957), জিোমবিক 

জগযেট (1048), লাল মুবিিািতা (৪০৯০৫০১০২)

৬৩২ 01440000418 জমাঃ নাবেি উিীন জগাপাল খন্দকাি ভিনগি গুড়েহ-7340 মযহশপুি লাল মুবিিািতা (409050099), জিোমবিক জগযেট 

(1151)

৬৩৩ 01440000419 জমাঃ জখািযশে আলম নাবেম উিীন শ্যামকুড় শ্যামকুড়-734 মযহশপুি লাল মুবিিািতা (409050105), জিোমবিক জগযেট 

(1153)

৬৩৪ 01440000420 জমাঃ িেবলম বময়া বেতু বময়া শ্যামকুড় শ্যামকুড়-

7340

মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1050), লাল মুবিিািতা 

(409050106)

৬৩৫ 01440000421 জমাঃ আঃ োত্তাি রুেম আলী জমাল্লা মাইলিাবড়য়া জেবেয়া-734 মযহশপুি লাল মুবিিািতা (409050066), জিোমবিক জগযেট 

(1162)

৬৩৬ 01440000422 জমাঃ আবুল কাযশম জমাঃ গহি আলী জেবেয়া জেবেয়া-

7340

মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48949), জিোমবিক 

জগযেট (1053), লাল মুবিিািতা (409050068)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৬৩৭ 01440000423 জমাঃ মুনেীল মযেহাি পুঠিপাড়া োমন্তা িাোি-

7340

মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48923), জিোমবিক 

জগযেট (954), লাল মুবিিািতা (409050070)

৬৩৮ 01440000424 জমাঃ িবিউল জহাযেন জমাঃ বিল্লাল জহাযেন পাকিাইল োমন্তা িাোি-

7340

মযহশপুি লাল মুবিিািতা (409050077), জিোমবিক জগযেট 

(1020)

৬৩৯ 01440000425 জমাঃ বেবিকুি িহমান োমান োগুয়া হািােপুি-

7340

মযহশপুি লাল মুবিিািতা (409050148), জিোমবিক জগযেট 

(1114)

৬৪০ 01440000426 আব্দুল িাযিক েনাি আলী মিল জিিিাবড়য়া হাট  ােিপুি-

৭৩৪

মযহশপুি লাল মুবিিািতা (409050116), জিোমবিক জগযেট 

(1135)

৬৪১ 01440000427 জমাঃ বিনকবড় নবিেিীন কাবলপুি  ােিপুি-

7340

মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1031), লাল মুবিিািতা 

(409050146), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(48955)

৬৪২ 01440000428 জমাঃ আনোি আলী িব্বাবন জশখ গযয়শপুি হাট ােিপুি-

7340

মযহশপুি লাল মুবিিািতা (409050001), জিোমবিক জগযেট 

(1028)

৬৪৩ 01440000429 জমাঃ শওকি আলী মুনিাে আলী  ােিপুি হাট  ােিপুি-

7340

মযহশপুি লাল মুবিিািতা (409050169), জিোমবিক জগযেট 

(1034)

৬৪৪ 01440000430 জমাঃ আবু িকি বেবিক িাহােি জহাযেন  ােিপুি হাট  ােিপুি-

7340

মযহশপুি লাল মুবিিািতা (409050249), জিোমবিক জগযেট 

(1037)

৬৪৫ 01440000431 জমাঃ ওয়াযেে আলী মহি আলী মিল মযহশপুি মযহশপুি-

7340

মযহশপুি লাল মুবিিািতা (409050252), জিোমবিক জগযেট 

(1200), জেনািাবহনী জগযেট (11127)

৬৪৬ 01440000432 জমাঃ হাবিবুি িহমান িাযহি আলী ভালাইপুি সুন্দিপুি-

7340

মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1265), জেনািাবহনী জগযেট 

(11109), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (49026)

৬৪৭ 01440000433 নেরুল ইেলাম খাঁ গােী িহমান িাথানগাবে িাথানগাবে-

7340

মযহশপুি লাল মুবিিািতা (409050187), জিোমবিক জগযেট 

(1082)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৬৪৮ 01440000434 জমাঃ মুনছুি আলী িাহাি আলী মিল বম তাপুি গুয়ািলী-

7340

মযহশপুি লাল মুবিিািতা (409050189), জিোমবিক জগযেট 

(1174)

৬৪৯ 01440000435  জমাঃ আকিি আলী আযেহাি আলী মিল শাহ পুি হািাশপুি-

7340

মযহশপুি লাল মুবিিািতা (409050158), জিোমবিক জগযেট 

(1080)

৬৫০ 01440000436 জমাঃ মবিয়াি িহমান মকযেে আলী েফাোি শঙ্কিহুো িাথানগােী-

7340

মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48944), জিোমবিক 

জগযেট (974)

৬৫১ 01440000437 জমাঃ আব্দুল মান্নান িবেি উল্যা জেওয়ান িািলা মাথা ভাঙ্গা নার্টমািাোি-

7340

মযহশপুি লাল মুবিিািতা (409050190), জিোমবিক জগযেট 

(1175)

৬৫২ 01440000438 জমাঃ আলিাফ জহাযেন মবনরুবিন বিশ্বাে িাথানগাবে িাথানগােী-

7340

মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48929), লাল 

মুবিিািতা (409050186), জিোমবিক জগযেট (978)

৬৫৩ 01440000439 জমাঃ আইয়ুি জহাযেন হযকি আবল ভাটপাড়া মান্দািিাড়ীয়া-

7340

মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (49089), জিোমবিক 

জগযেট (979), লাল মুবিিািতা (409050193)

৬৫৪ 01440000441 জমাঃ িবফ উবিন োলাল উবিন িামিন্দ্রপুি মযহশপুি মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (254), লাল মুবিিািতা 

(409050309)

৬৫৫ 01440000466 জমাঃ আঃ িাোক োহােৎ জহাযেন  ােিপুি উত্তিপাড়া হাট ােিপুি মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1030), লাল মুবিিািতা 

(409050096)

৬৫৬ 01440000468 জমাঃ আঃ িি মৃি আকিাম আলী েিকাি লালপুি োমন্তািাোি মযহশপুি লাল মুবিিািতা (409050074)

৬৫৭ 01440000469 জমাঃ ইমোদুল হক জনগাি জহাযেন কাবেিযিড় েবক্ষণপাড়া বেন্নাহনগি মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1023), লাল মুবিিািতা 

(409050228)

৬৫৮ 01440000502 জমাঃ জকিামি আলী এলাবহ িকে  ফযিপুি কানাইডাঙ্গা মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (49050 ), লাল 

মুবিিািতা (409050036), জিোমবিক জগযেট 

(1026 )



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৬৫৯ 01440000505 জমাঃ আবুল কাযশম গিাই েিোি জিযড়ি মাঠ কানাইডাঙ্গা মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1214), জেনািাবহনী জগযেট 

(13634 )

৬৬০ 01440000508 জমাঃ আবমি হযেন আমোে আলী  ফযিপুি কানাইডাঙ্গা মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48987), লাল 

মুবিিািতা (409050034), জিোমবিক জগযেট 

(1131)

৬৬১ 01440000509 জমাহাম্মে সুরুে বময়া নাগি আলী যুবগহুো মযহশপুি মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48954), লাল 

মুবিিািতা (409050038), জিোমবিক জগযেট (957)

৬৬২ 01440000554 জমাঃ োমছুল হক ইিীে আলী ব্যাপািী পুিািন জকালা োমন্তা িাোি মযহশপুি লাল মুবিিািতা (409050178), জিোমবিক জগযেট 

(1206)

৬৬৩ 01440000556 জমাঃ িমোন আলী শাহোহান বঝকটীযপািা বেন্নাহ নগি মযহশপুি লাল মুবিিািতা (409050072), জিোমবিক জগযেট 

(1016)

৬৬৪ 01440000557 জমাঃ আব্দুল মান্নান ফযেি আলী বময়া জগাকুলনগি েত্তনগি মযহশপুি লাল মুবিিািতা (409050234)

৬৬৫ 01440000559 জমাঃ জেবলম জিো মুবি শামেিীন িাগাবেয়ািা হাট োমন্তা িাোি মযহশপুি লাল মুবিিািতা (409050078), জিোমবিক জগযেট 

(1021)

৬৬৬ 01440000560 জমাঃ বিলাযয়ি জহাযেন বেোি মিল িাঁে িিনপুি োমান্তা িাোি মযহশপুি লাল মুবিিািতা (409050270), জিোমবিক জগযেট 

(1125)

৬৬৭ 01440000561 জমাঃ আব্দুি িবশে কালু মিল কুসুমপুি কুসুমপুি মযহশপুি লাল মুবিিািতা (409050311), জিোমবিক জগযেট 

(1224)

৬৬৮ 01440000562 জমাঃ মন্তাে আলী কবলমুবিন মিল েযলমানপুি জনপা মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (49085), লাল 

মুবিিািতা (409050321), জিোমবিক জগযেট 

(1269)

৬৬৯ 01440000563 জমাঃ আবু িাযহি আব্দুল গফুি েে তাি জগাকুল নগি েত্তনগি মযহশপুি লাল মুবিিািতা (409050014), জিোমবিক জগযেট 

(963)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৬৭০ 01440000564 জমাঃ আঃ িাযিক আঃ গনী িাউবল মাঠ পাড়া জেবেয়া- মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48982), জিোমবিক 

জগযেট (1258)

৬৭১ 01440000606 জমাঃ জকিামি আলী িাঁন বময়া ইশাল ডাংগা হািােপুি মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (49080), লাল 

মুবিিািতা (409050293), জিোমবিক জগযেট (962)

৬৭২ 01440000608 জমাঃ জহাযেন আলী জেওয়ান আেগি আলী জেওয়ান জিযড়ি মাঠ কানাইডাঙ্গা মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48922), লাল 

মুবিিািতা (409050037), জিোমবিক জগযেট (956)

৬৭৩ 01440000610 জমাঃ জগালাম জহাযেন হাবিবুি িহমান ঘুগবি েত্তনগি মযহশপুি লাল মুবিিািতা (409050127), জিোমবিক জগযেট 

(1148)

৬৭৪ 01440000615 জমাঃ  আব্দুি িবহম আত্তাি আলী মৃধা েিোিপাড়া গুড়েহ মযহশপুি লাল মুবিিািতা (409050290), জিোমবিক জগযেট 

(1041)

৬৭৫ 01440000616 জমাঃ জমািাি জহাযেন হাযিম আলী জগাকুলনগি েত্তনগি মযহশপুি লাল মুবিিািতা (409050289), জিোমবিক জগযেট 

(1145)

৬৭৬ 01440000617 জমাঃ ওমি আলী েিকাি আসু েিকাি ইেলামপুি োমন্তা মযহশপুি লাল মুবিিািতা (409050237), জিোমবিক জগযেট 

(1124)

৬৭৭ 01440000619 জমাঃ নুরুল ইেলাম িান বময়া বেিােী ইশাল ডাংগা বে পান্তা পাড়া মযহশপুি লাল মুবিিািতা (409050292), জিোমবিক জগযেট 

(1146)

৬৭৮ 01440000737 জমাঃ আব্দুল মাযলক গােী আব্দুল হাবলম গােী পান্তাপাড়া 

জিযলঘাটপাড়া

বে-পান্তাপাড়া মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1005), লাল মুবিিািতা 

(409050010)

৬৭৯ 01440000739 জমাঃ শামছুল আলম আব্দুল আবেে িঘুনাথপুি বে-পান্তাপাড়া মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1087), লাল মুবিিািতা 

(409050045)

৬৮০ 01440000741 জমাঃ োমছুল হক জমাঃ নুরুল হক প্রধান পান্তাপাড়া বে-পান্তাপাড়া মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (49040), জিোমবিক 

জগযেট (981), লাল মুবিিািতা (409050018)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৬৮১ 01440000743 জমাঃ েযলমান (আনোি) মৃি হােী মইেি আলী পান্তাপাড়া বে-পান্তাপাড়া মযহশপুি লাল মুবিিািতা (409050245), জিোমবিক জগযেট 

(1190)

৬৮২ 01440000863 জমাঃ জিোউল হক জমাঃ আিদুল িাযিক মিল িাথানগাবে িাথানগাবে মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48961), লাল 

মুবিিািতা (409050026), জিোমবিক জগযেট (975)

৬৮৩ 01440000864 মৃি সুলিান আহম্মে মৃি নাবেমুবিন শ্যামকুড় শ্যামকুড় মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1227), লাল মুবিিািতা 

(409050248)

৬৮৪ 01440000950 জমাঃ িবিউল জহাযেন মৃি আবুল জহাযেন িাথানগাবে িাথানগাবে মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1177), লাল মুবিিািতা 

(409050007)

৬৮৫ 01440000952 জমাঃ বেবিকুি িহমান মৃি আঃ কাযেি বমবে পান্তাপাড়া বে-পান্তাপাড়া মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (986), লাল মুবিিািতা 

(409050051)

৬৮৬ 01440001063 জগালাম জমােফা  জেযকন্দাি আলী পান্তাপাড়া বে-পান্তাপাড়া মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1189), লাল মুবিিািতা 

(409050235)

৬৮৭ 01440001064 জমাঃ জিাফােল জহাযেন ডাঃ জডঙ্গু বময়া পান্তাপাড়া বে-পান্তাপাড়া মযহশপুি জেনািাবহনী জগযেট (12269)

৬৮৮ 01440001065 জমাঃ বেিীকুি িহমান জমাঃ নুি িকে বমবঝ পান্তাপাড়া বে-পান্তাপাড়া মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (49016), লাল 

মুবিিািতা (409050316), জিোমবিক জগযেট (991)

৬৮৯ 01440001066 জমাঃ শবফ উিীন বময়াবে জোনা বময়া বময়াবে পান্তাপাড়া বে-পান্তাপাড়া মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (49044), লাল 

মুবিিািতা (409050052), জিোমবিক জগযেট 

(1090)

৬৯০ 01440001070 জমাঃ ইউসুফ আলী কালু বময়া পান্তাপাড়া বে-পান্তাপাড়া মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1094), লাল মুবিিািতা 

(409050084), জেনািাবহনী জগযেট (13403)

৬৯১ 01440001085 জমাঃ মবনি জহাযেন েিকাি মৃি লাল বময়া েিকাি পীিগাো বে-পান্তাপাড়া মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1248), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় 

িাবলকা (49082)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৬৯২ 01440001088 মৃি হাযেম ঢালী (আনোি) মৃি ইেমাইল ঢালী ঘুগিী বে-পান্তাপাড়া মযহশপুি লাল মুবিিািতা (409050260), জিোমবিক জগযেট 

(1246)

৬৯৩ 01440001090 িবিউল হুোইন আলী আহম্মে েিকাি পীিগাো বে-পান্তাপাড়া মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (2116), লাল মুবিিািতা 

(409050314)

৬৯৪ 01440001091 জমাঃ আিদুল কাবেি খাঁন সুমন খান িঘুনাথপুি বে-পান্তাপাড়া মযহশপুি লাল মুবিিািতা (409050230), জিোমবিক জগযেট 

(1186)

৬৯৫ 01440001206 জমাঃ মঈনুবিন বময়ােী মুন্সী শহি আলী বময়ােী পান্তাপাড়া বে-পান্তাপাড়া মযহশপুি মুবেিনগি জগযেট (189)

৬৯৬ 01440001208 জমাঃ জগালাম জমােফা জমাল্লা জমাহাম্মে জহাযেন মযহশপুি 

পশুহােপািালপাড়া

মযহশপুি মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48993), লাল 

মুবিিািতা (409050222), জিোমবিক জগযেট (946)

৬৯৭ 01440001295 জমাঃ োিোি আলী আফোি আলী লালপুি োমন্তািাোি মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (49081), লাল 

মুবিিািতা (409050071), জিোমবিক জগযেট (955)

৬৯৮ 01440001339 আব্দুে োত্তাি আলী আকিি পাঁিিাড়ীয়া মান্দািাবাড়ীয়া মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48941), জিোমবিক 

জগযেট (2162)

৬৯৯ 01440001340 কােী আব্দুে োত্তাি আব্দুল েবলল মযহশপুি 

পশুহােপািালপাড়া

মযহশপুি মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (49041), জিোমবিক 

জগযেট (1112), লাল মুবিিািতা (409050008)

৭০০ 01440001346 জমাঃ আবমনুি িহমান অবেফাতুল্লয মিল নার্টমা নার্টমা িাোি মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1013), লাল মুবিিািতা 

(409050149)

৭০১ 01440001347 জমাঃ কামাল উিীন োমছুল হক জেওয়ান খযড়মান্দািিলা হািাশপুি মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48988), জিোমবিক 

জগযেট (1259)

৭০২ 01440001350 জমাঃ নূরুল ইেলাম জোনাি আলী ইিাকপুি হািােপুি মযহশপুি লাল মুবিিািতা (409050138)

৭০৩ 01440001351 জমাঃ শফী উিীন কুেিি আলী মিল বশিানন্দপুি েোিিাোি মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (49092), লাল 

মুবিিািতা (409050140)
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২৫/০৩/২০২১    

৭০৪ 01440001356 জমাঃ  নুরুোমান জমাঃ নুিল হক বিশ্বাে মযহশপুি মযহশপুি মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1108), লাল মুবিিািতা 

(409050226)

৭০৫ 01440001365 জমাঃ লুৎফি িহমান ফবকি আহম্মে বিশ্বাে হািােপুি হািােপুি মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48959), লাল 

মুবিিািতা (409050152), জিোমবিক জগযেট 

(1070)

৭০৬ 01440001366 জমাঃ দুঃযক মিল িান্দালী মিল হািােপুি েবক্ষন পাড়া হািােপুি মযহশপুি লাল মুবিিািতা (409050030), জিোমবিক জগযেট 

(1245)

৭০৭ 01440001367 এম, এ, জোহিাি হাযেি আলী মিল মান্দািিাড়ীয়া মান্দািিাড়ীয়া মযহশপুি লাল মুবিিািতা (409050192), জিোমবিক জগযেট 

(1081)

৭০৮ 01440001368 জমাঃ নূরুোমান েয়নাল আযিেীন বিশ্বাে িাথানগাবে মান্দািিাবড় মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48992), লাল 

মুবিিািতা (409050020), জিোমবিক জগযেট 

(1071)

৭০৯ 01440001369 জমাঃ আবনছুি িহমান িওনক আলী বেিািপুি বিদ্যাধিপুি মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1059), লাল মুবিিািতা 

(409050133)

৭১০ 01440001370 জমাঃ আক্কাি আলী জখাকাই মিল মান্দািিাড়ীয়া িাথানগােী মযহশপুি লাল মুবিিািতা (409050025), জিোমবিক জগযেট 

(1074)

৭১১ 01440001396 বেিাজুল ইেলাম ইবিে আলী েিোি  ােিপুি, হাট  ােিপুি মযহশপুি লাল মুবিিািতা (409050173), জিোমবিক জগযেট 

(1136)

৭১২ 01440001397  যমাঃ আশিাফুল আলম জগালাম িব্বানী মিল ধান্যহাবড়য়া হাট  ােিপুি মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (49048), লাল 

মুবিিািতা (409050276), জিোমবিক জগযেট 

(1144), জেনািাবহনী জগযেট (13311)

৭১৩ 01440001398 জমাঃ শুকুি আলী আমোে আলী জগাপালপুি হাট  ােিপুি মযহশপুি লাল মুবিিািতা (409050251), জিোমবিক জগযেট 

(1139), জেনািাবহনী জগযেট (11135)

৭১৪ 01440001399 জমাঃ আঃ কুদ্দুে আহাম্মে আলী  ােিপুি হাট  ােিপুি মযহশপুি লাল মুবিিািতা (409050250), জিোমবিক জগযেট 

(1140), জেনািাবহনী জগযেট (11117)
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মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
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২৫/০৩/২০২১    

৭১৫ 01440001400 জমাঃ আব্দুি িবশে আেমি আলী বশখোি জগৌবিনাথপুি আেমপুি মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1235), লাল মুবিিািতা 

(409050295)

৭১৬ 01440001402 জমাঃ মবহদুল কবিম জমযহি আলী মিল বিদ্যাধিপুি বিদ্যাধিপুি মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1058), লাল মুবিিািতা 

(409050132)

৭১৭ 01440001403 জমাঃ আলী জহাযেন কালা বময়া মযহশপুি জপাষ্টঅবফে 

পাড়া

মযহশপুি মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (993), লাল মুবিিািতা 

(409050177), জনৌ-কমাযিা জগযেট (199)

৭১৮ 01440001406 জমাঃ জমাশাযিফ জহাযেন নুি িক্স েফাোি হাবমেপুি কযাম্পপাড়া মযহশপুি মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (49036), লাল 

মুবিিািতা (409050221), জিোমবিক জগযেট 

(1199)

৭১৯ 01440001407 িাধািমন পাল ধীযিন্দ্রনাথ পাল মযহশপুি িারুইপাড়া মযহশপুি মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (999), লাল মুবিিািতা 

(409050236)

৭২০ 01440001408 জমাঃ শওকি আলী মান্দাি আলী বিশ্বাে নওোগ্রাম মযহশপুি মযহশপুি লাল মুবিিািতা (409050313), জনৌ-কমাযিা জগযেট 

(198), জনৌিাবহনী জগযেট (106)

৭২১ 01440001410 জমাঃ আব্দুি িহমান আফোি আলী মিল জগাপালপুি মযহশপুি মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (49074), লাল 

মুবিিািতা (409050220), জিোমবিক জগযেট (998)

৭২২ 01440001411 জমাঃ িবমে উবিন আব্দুল েব্বাি জগৌবিনাথপুি বিদ্যাধিপুি মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1233), লাল মুবিিািতা 

(409050135)

৭২৩ 01440001414 জমাঃ আব্দুল হাবমে ইব্রাবহম মুন্সী আেমপুি বিদ্যাধিপুি মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48989), জিোমবিক 

জগযেট (970), লাল মুবিিািতা (409050175)

৭২৪ 01440001417 জমাঃ িবমে উবিন জমাহাম্মে আলী জগৌবিনাথপুি বিদ্যাধিপুি মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (49088), লাল 

মুবিিািতা (409050219), জিোমবিক জগযেট 

(1234)
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৭২৫ 01440001429 জমাঃ আব্দুি িহমান জুড়ান আলী হাট মান্দািিলা হািােপুি মযহশপুি লাল মুবিিািতা (409050079), জিোমবিক জগযেট 

(1202), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (47612), 

জেনািাবহনী জগযেট (10714)

৭২৬ 01440001434 জিাোযম্মল েযমে আলী িাথানগােী িাথানগােী মযহশপুি লাল মুবিিািতা (409050022), জিোমবিক জগযেট 

(1072)

৭২৭ 01440001452 জমাঃ মহািাি উিীন িতুি আলী মান্দািিাড়ীয়া িাথানগােী মযহশপুি লাল মুবিিািতা (409050024), জিোমবিক জগযেট 

(1073)

৭২৮ 01440001454 আবুল কাযশম জমাহাম্মে আলী মান্দািিাড়ীয়া- মান্দািিাড়ীয়া- মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48997), লাল 

মুবিিািতা (409050191), জিোমবিক জগযেট 

(1181)

৭২৯ 01440001457 জমাঃ হবিিি িহমান হাযশম আলী মিল মান্দািিাড়ীয়া মান্দািিাড়ীয়া মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (49051), লাল 

মুবিিািতা (409050153), জিোমবিক জগযেট (977)

৭৩০ 01440001458 জমাঃ বেিাজুল ইেলাম খান গােী িহমান খান িাথানগাবে মান্দািিাড়ীয়া- মযহশপুি লাল মুবিিািতা (409050028), জিোমবিক জগযেট 

(1076)

৭৩১ 01440001460 জমাঃ বমোনুি িহমান মিল িাথানগাবে মান্দািিাড়ীয়া মযহশপুি লাল মুবিিািতা (409050027), জিোমবিক জগযেট 

(1075)

৭৩২ 01440001461 জমাঃ িবিবুি িহমান িেি আলী বিং মান্দািিাড়ীয়া িাথান গাবে মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48934), লাল 

মুবিিািতা (409050029), জিোমবিক জগযেট (976)

৭৩৩ 01440001462 জমাঃ জগালোি িহমান সুিি আলী বিশ্বাে িাথানগাবে মািািিাবড়য়া মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48965), লাল 

মুবিিািতা (409050021), জিোমবিক জগযেট 

(1180)

৭৩৪ 01440001467 জমাঃ জকািিান আলী িাবিপ মিল  ােিপুি হাট  ােিপুি মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48933), জিোমবিক 

জগযেট (1222)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৭৩৫ 01440001468 জমাঃ িবফকুল ইেলাম শবফকুি িহমান জমাল্যা  ােিপুি হাট  ােিপুি মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (49054), লাল 

মুবিিািতা (409050113), জিোমবিক জগযেট (958)

৭৩৬ 01440001482 জমাঃ আব্দুি িাোক জমাঃ নবকম আলী মিল গাড়ািাড়ীয়া মযহশপুি মযহশপুি লাল মুবিিািতা (409050097), জিোমবিক জগযেট 

(945), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (49061), 

বিবেএে জগযেট (533)

৭৩৭ 01440001483 েীন জমাহাম্মে কুেযিাি আলী িড়িাবড় হাট  ােিপুি মযহশপুি লাল মুবিিািতা (409050002), জিোমবিক জগযেট 

(1134)

৭৩৮ 01440001486 জমাঃ নেরুল ইেলাম লাল বময়া গযয়শপুি হাট  ােিপুি মযহশপুি লাল মুবিিািতা (409050299), জিোমবিক জগযেট 

(1141)

৭৩৯ 01440001487 মবিয়াি িহমান পাচুুঁ মিল েবললপুি মযহশপুি মযহশপুি জেনািাবহনী জগযেট (11129)

৭৪০ 01440001488 জমাঃ োবেকুি িহমান মৃি আঃ েব্বাি জিপািী িঘুনাথপুি বে-পান্তাপাড়া মযহশপুি লাল মুবিিািতা (409050082), জিোমবিক জগযেট 

(1092)

৭৪১ 01440001489 মৃি আবুল জহাযেন মৃি জমাকযেে আলী িােশা িঘুনাথপুি বে-পান্তাপাড়া মযহশপুি লাল মুবিিািতা (409050094), জিোমবিক জগযেট 

(1193)

৭৪২ 01440001490 জমাঃ জমােযলম উবিন মৃি জমাঃ ইব্রাবহম প্রাধানীয়া পান্তাপাড়া বে-পান্তাপাড়া মযহশপুি লাল মুবিিািতা (409050210), মুবিয াদ্ধাযেি 

ভািিীয় িাবলকা (49064), জিোমবিক জগযেট (988)

৭৪৩ 01440001491 জমাঃ োমছুল আলম মৃি জশখ আঃ োমাে মযহশপুি েবমোিপাড়া মযহশপুি মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1213), লাল মুবিিািতা 

(409050103)

৭৪৪ 01440001492 জমাঃ িান্দ আলী হাোমী বিশ্বাে বিবিিলা মযহশপুি মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (49047), লাল 

মুবিিািতা (409050056), জিোমবিক জগযেট (941)

৭৪৫ 01440001496 জমাঃ আলাউিীন মৃি োউে জহাযেন মযহশপুি জপাষ্টঅবফে 

পাড়া

মযহশপুি মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (995), লাল মুবিিািতা 

(409050057)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৭৪৬ 01440001500 জমাঃ আবুল কাযশম মৃি শওকি আলী িাগাডাঙ্গা জনপা মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1230), লাল মুবিিািতা 

(409050257)

৭৪৭ 01440001503 আবমি জহাযেন মিল মৃি পটল মিল েবললপুি মযহশপুি মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (49039), জিোমবিক 

জগযেট (943), লাল মুবিিািতা (409050059)

৭৪৮ 01440001531 জমাঃ মবফজুি িহমান মৃি ওয়াযেে আলী মিল  ােিপুি, হাট  ােিপুি মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (49083), লাল 

মুবিিািতা (409050258), জিোমবিক জগযেট 

(1143)

৭৪৯ 01440001532 জমাঃ বেয়দুি িহমান দুলু মিল বভিিা বভিিা মযহশপুি লাল মুবিিািতা (409050301), জিোমবিক জগযেট 

(1120)

৭৫০ 01440001533 জমাঃ িবিউল আওয়াল বেয়ে আলী িাঁে িিনপুি োমন্তা িাোি- মযহশপুি লাল মুবিিািতা (409050073), জিোমবিক জগযেট 

(1017), জেনািাবহনী জগযেট (1350)

৭৫১ 01440001534 সুনীল িন্দ্র শীল িেীন্দ্র িন্দ্র শীল গযয়শপুি  ােিপুি মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (49009), জিোমবিক 

জগযেট (1262)

৭৫২ 01440001535 জমাঃ আঃ খাযলক জমাঃ ফবকি িাঁন জগাপালপুি হাট  ােিপুি মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (49027), লাল 

মুবিিািতা (409050166), জিোমবিক জগযেট (959)

৭৫৩ 01440001536 জমাঃ বলয়াকি আলী এলাবহ িক্স িাগানমাঠ বে, পান্তাপাড়া মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (49087), লাল 

মুবিিািতা (409050088), জিোমবিক জগযেট 

(1014)

৭৫৪ 01440001537 জমাঃ নূি িক্স িমোন ডুমুিিলা বে,পান্তা পাড়া মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1203), জেনািাবহনী জগযেট 

(11144)

৭৫৫ 01440001538 জমাঃ োমাউল হক শাহােৎ বভিিা বভিিা মযহশপুি লাল মুবিিািতা (409050090), জিোমবিক জগযেট 

(1119)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৭৫৬ 01440001540 জমাঃ হকমান িাহাি আলী জগাপালপুি হাট  ােিপুি মযহশপুি লাল মুবিিািতা (409050172), জিোমবিক জগযেট 

(1220)

৭৫৭ 01440001541 জমাঃ আব্দুল খাযলক ওয়াযেল বিশ্বাে হাট ােিপুি  ােিপুি মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1215), লাল মুবিিািতা 

(409050115)

৭৫৮ 01440001568 জমাঃ োযয়ে আলী জকািাে আলী গযয়শপুি হাট ােিপুি মযহশপুি লাল মুবিিািতা (409050307)

৭৫৯ 01440001569 জমাঃ োমছুি িহমান হািান আলী বিশ্বাে বিবিিলা মযহশপুি মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (997), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় 

িাবলকা (47766), লাল মুবিিািতা (409050061)

৭৬০ 01440001588 জমাঃ নুি ইেলাম মুা ি জুড়ানমিল কুবিযপাল নার্টমা িাোি মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1116), লাল মুবিিািতা 

(409050141)

৭৬১ 01440001589 এম, ইবিে আলী জগাি িান আলী বিশ্বাে নওোগ্রাম মযহশপুি মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48924), লাল 

মুবিিািতা (409050212), জিোমবিক জগযেট 

(1002)

৭৬২ 01440001590 আিদুে োত্তাি জমাঃ জহাযেন মুন্সী মযহশপুি জপাষ্টঅবফে 

পাড়া

মযহশপুি মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (49033), জিোমবিক 

জগযেট (1001), লাল মুবিিািতা (409050265)

৭৬৩ 01440001591 জমাঃ মেযলম আলী মিল মৃি েযলমান মিল জিিিাড়ীয়া হাট ােিপুি মযহশপুি লাল মুবিিািতা (409050170), জিোমবিক জগযেট 

(1137)

৭৬৪ 01440001592 মৃি িেলুি িহমাে জমাঃ েিফিাে আলী িাগাডাঙ্গা জনপা মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1164), লাল মুবিিািতা 

(409050253)

৭৬৫ 01440001593 শ্রী জেিাশীষ োে মৃি িািাপে োে মযহশপুি মযহশপুি মযহশপুি লাল মুবিিািতা (409050275)

৭৬৬ 01440001594 মৃি েহি আলী মৃি েবেম িক্স মিল জগাপালপুি হাট ােিপুি মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1218), লাল মুবিিািতা 

(409050111)

৭৬৭ 01440001598 জমাঃ হাযিম আলী মৃি ইংিাে আলী মান্দািিলা নার্টমা িাোি মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1201), লাল মুবিিািতা 

(409050273)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৭৬৮ 01440001599 মৃি ফবিে আলী জমাঃ মহি আলী নওোগ্রাম মযহশপুি মযহশপুি লাল মুবিিািতা (409050108)

৭৬৯ 01440001600 জমাঃ আবু িকি মৃি জেযহি আলী মযহশপুি মযহশপুি মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1252), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় 

িাবলকা (47494)

৭৭০ 01440001602 জমাঃ ইেমাইল আলী মৃি েযিে আলী কচুয়ািযপািা োমন্তািাোি মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1018), লাল মুবিিািতা 

(409050075)

৭৭১ 01440001604 আিদুল মান্নান আহযমে আলী িােশা িঘুনাথপুি বে-পান্তাপাড়া মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48932), জিোমবিক 

জগযেট (1253), লাল মুবিিািতা (409050214)

৭৭২ 01440001605 োবকি জহাযেন মৃি আঃ কাযেি জশখ েবললপুি মযহশপুি মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (49075)

৭৭৩ 01440001606 বেিাজুল ইেলাম মৃি হাোিী জমাড়ল কাবেিযিড় বেন্নাহনগি মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (49006), জিোমবিক 

জগযেট (1130)

৭৭৪ 01440001607 জমাঃ আঃ আবেে ওম্মি আলী বঝকটীযপািা বেন্নাহনগি মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48937), জিোমবিক 

জগযেট (1204), লাল মুবিিািতা (409050181)

৭৭৫ 01440001609 জেযলায়াি জহাযেন িাহাোি জহাযেন জমাল্লা  ােিপুি হাট ােিপুি মযহশপুি বিবেবি জগযেট (3112)

৭৭৬ 01440001610 জমাঃ মেযলম আলী মৃি িােশা বময়া আেমপুি বিদ্যাধিপুি মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1061), লাল মুবিিািতা 

(409050136)

৭৭৭ 01440001612 আবু িকি বেবিক জমাঃ আঃ অদুে মিল বভিিা বভিিা মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48951), লাল 

মুবিিািতা (409050087), জিোমবিক জগযেট (953)

৭৭৮ 01440001614 জমাঃ নেরুল ইেলাম জমাঃ আলী কেি িিফোি েয়ঘবিয়া বেন্নাহনগি মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (49032), জিোমবিক 

জগযেট (1267)

৭৭৯ 01440001683 জমাঃ জমােযলম জমাঃ কানাই মবল্লক পাঁিিাড়ীয়া মান্দািিাড়ীয়া মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (49068), লাল 

মুবিিািতা (409050315)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৭৮০ 01440001684 জমাঃ আিদুে োমাে আিদুল হাবমে জিপািী আলমপুি ০২ নং 

কযলানী

জকাটিাঁেপুি মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (49063), জিোমবিক 

জগযেট (1165), লাল মুবিিািতা (409050287)

৭৮১ 01440001686 আিদুি িহমান হােী হাবমে আলী প্রধান উজ্জ্বলপুি েোিিাোি মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (49012), জিোমবিক 

জগযেট (1264), লাল মুবিিািতা (409050196)

৭৮২ 01440001687 জমাঃ ইোহাক আলী মৃি  মান্দাি আলী ভাটপাড়া মান্দািিাড়ীয়া মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1083), লাল মুবিিািতা 

(409050005)

৭৮৩ 01440001688 আিদুি িউফ জমাল্লা মৃি েীল জমাহাম্মে জমাল্লা আলমপুি ০৩ নং 

কযলানী

জকাটিাঁেপুি মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48962), লাল 

মুবিিািতা (409050130), জিোমবিক জগযেট 

(1056)

৭৮৪ 01440001689 জমাঃ কবলম উবিন মুন্সী মৃি জুিান আলী মুন্সী িেিাপুি খাবলশপুি মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1242), লাল মুবিিািতা 

(405050208)

৭৮৫ 01440001690 জমাঃ িহমি আলী মৃি জমাঃ বিলাি আলী 

মিল

সু তবেয়া নার্টমা মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48928), লাল 

মুবিিািতা (409050147), জিোমবিক জগযেট (950)

৭৮৬ 01440001691 জমাঃ ইব্রাবহম জহাযেন মৃি মবনি উবিন বিদ্যাধিপুি বিদ্যাধিপুি মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1236), লাল মুবিিািতা 

(409050134)

৭৮৭ 01440001692 মৃি মহেীন আলী মৃি আবেজুি িহমান মেনপুি বিদ্যাধিপুি মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1232), লাল মুবিিািতা 

(409050129)

৭৮৮ 01440001693 োহাবুিীন মিল মৃি জমাঃ আলী কেি মিল িেিাপুি খাবলশপুি মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48966), জিোমবিক 

জগযেট (1168), লাল মুবিিািতা (409050255)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৭৮৯ 01440001694 জমাহাঃ আবুল কাযশম আযিে আলী জিগমপুি মযহশপুি মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (49043), জিোমবিক 

জগযেট (944), লাল মুবিিািতা (409050062)

৭৯০ 01440001695 মৃি বেিাজুল ইেলাম মৃি আযলক মিল জগাপালপুি  ােিপুি মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1217), লাল মুবিিািতা 

(409050110)

৭৯১ 01440001696 মৃি আব্দুল ওয়াদুে মৃি আব্দুল ওয়াযেে ভালাইপুি সুন্দিপুি মযহশপুি লাল মুবিিািতা (409050198), জিোমবিক জগযেট 

(1066)

৭৯২ 01440001697 জমাঃ লুৎফি িহমান মি োযমে আলী বিশ্বাে িাথানগাবে িাথানগাবে মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1084), লাল মুবিিািতা 

(409050006)

৭৯৩ 01440001698 মৃি োযেি আলী জশখ মৃি বপয়াি আলী জশখ ভালাইপুি সুন্দিপুি মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1239), লাল মুবিিািতা 

(409050199)

৭৯৪ 01440001699 জমাঃ িকবুল জহাযেন মুি আ” েব্বাাি মিল কুর্টপাড়া োমন্তািাোি মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1128), লাল মুবিিািতা 

(409050269)

৭৯৫ 01440001700 জমাঃ ইমোে োবহে মৃি ইোহাক উবিন  ােিপুি হাট ােিপুি মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1029), লাল মুবিিািতা 

(409050114)

৭৯৬ 01440001701 মৃি মঈনুল ইেলাম মৃি জমাঃ আলী কাবেিযিড় োমন্তািাোি মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1126), লাল মুবিিািতা 

(409050296)

৭৯৭ 01440001702 জমাঃ আক্কাি আলী মৃি কালূ হােী িাগানমাঠ বে-পান্তাপাড়া মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1015), লাল মুবিিািতা 

(409050089)

৭৯৮ 01440001703 জমাঃ আেম আলী মৃি আনোি আলী ভাটপাড়া মান্দািাবাড়ীয়া মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1077), লাল মুবিিািতা 

(409050160)

৭৯৯ 01440001704 জমাঃ নুরুল ইেলাম মৃি েব্বাি খালামী  ােিপুি হাট ােিপুি মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1033), লাল মুবিিািতা 

(409050167)

৮০০ 01440001705 জমাঃ েবফকুি িহমান মৃি জোনা বময়া কৃঞ্চপুি হাট ােিপুি মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1221), লাল মুবিিািতা 

(409050303)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৮০১ 01440001706 জমাঃ বেিাজুল ইেলাম জমাঃ আিদুে জোিহান 

পাযটায়ািী

ভাটপাড়া মান্দািিাড়ীয়া মযহশপুি লাল মুবিিািতা (409050188), জিোমবিক জগযেট 

(980)

৮০২ 01440001708 মি জমাঃ আলী মৃি পাচু মিল েবললপুি মযহশপুি মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1110), লাল মুবিিািতা 

(409050165)

৮০৩ 01440001709 জমাঃ হাবিবুি িহমান মৃি সুিি আলী মাইলিাড়ীয়া জনপা মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1229), লাল মুবিিািতা 

(409050067)

৮০৪ 01440001711 জমাঃ আঃ িাবি মিল মৃি আঃ মবেে মিল শ্যামকুড় শ্যামকুড় মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (49023), লাল 

মুবিিািতা (409050003), জিোমবিক জগযেট (967)

৮০৫ 01440001712 জমাঃ আঃ খাযলক মৃি হাবিিি িহমান শ্যামকুড় নয়াপাড়া শ্যামকুড় মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1046), লাল মুবিিািতা 

(409050086)

৮০৬ 01440001713 জমাঃ আেমি আলী জশখ জমাঃ জলাকমুবিন জশখ শ্যামকুড় শ্যামকুড় মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48990), জিোমবিক 

জগযেট (1155), লাল মুবিিািতা (409050122)

৮০৭ 01440001715 জমাঃ আোন িািী জমাঃ িক ে মিল জগাকুলনগি েত্তনগি মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (49002), জিোমবিক 

জগযেট (1043), লাল মুবিিািতা (409050123)

৮০৮ 01440001717 ইহান নিী ফবকি িান মিল জগাকুলনগি েত্তনগি মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48947), জিোমবিক 

জগযেট (1038), লাল মুবিিািতা (409050039)

৮০৯ 01440001720 মৃি আফোি আলী 

(আনোি)

পাচু মিল খাবলশপুি খাবলশপুি মযহশপুি লাল মুবিিািতা (409050243), জিোমবিক জগযেট 

(1067)

৮১০ 01440001721 জমাঃ িওশন আলী মৃি িেি উিীন মিল সুন্দিপুি সুন্দিপুি মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1065), লাল মুবিিািতা 

(409050201)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৮১১ 01440001722 আিদুল খাযলক ওহাি আলী উজ্জ্বলপুি েোিিাোি মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (49059), জিোমবিক 

জগযেট (1007), লাল মুবিিািতা (409050142)

৮১২ 01440001723 জমাঃ আঃ ওহাি মৃি কালু মিল জগাকুলনগি েত্তনগি মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (960), লাল মুবিিািতা 

(409050124)

৮১৩ 01440001724 জমাঃ লুৎফি িহমান মৃি িওনক আলী কমলাপুি মান্দািাবাড়ীয়া মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1176), লাল মুবিিািতা 

(409050225)

৮১৪ 01440001725 জমাঃ আলিাফ জহাযেন ইেমাইল জহাযেন িাথানগাবে িাথানগাবে মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1171), লাল মুবিিািতা 

(409050032)

৮১৫ 01440001728 জমাঃ বিয়ি আলী এয়াকুি আলী জগাকুলনগি েত্তনগি মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1042), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় 

িাবলকা (48969), লাল মুবিিািতা (409050223)

৮১৬ 01440001733 জমাঃ আবুল কাযশম েিকাি জমাঃ কালাই েিকাি শ্যামকুড় শ্যামকুড় মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (47697), লাল 

মুবিিািতা (409050268), জিোমবিক জগযেট 

(1156)

৮১৭ 01440001740 জমাঃ কবলম উবিন মিল জমাঃ জমািািক মিল কবিঞ্চা েত্তনগি মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48948), জিোমবিক 

জগযেট (1040), লাল মুবিিািতা (409050291)

৮১৮ 01440001743 জমাঃ আবেিি আলী মৃি জোনাি আলী িেিাপুি খাবলশপুি মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1068), লাল মুবিিািতা 

(409050247)

৮১৯ 01440001752 জমাঃ োমছুল আলম োলামি েিকাি পান্তাপাড়া বে-পান্তাপাড়া মযহশপুি লাল মুবিিািতা (409050047), জিোমবিক জগযেট 

(1088)

৮২০ 01440001755 নূি জমাহাম্মাে অযয়ি আলী কানাইডাঙ্গা কানাইডাঙ্গা মযহশপুি লাল মুবিিািতা (409050239), জিোমবিক জগযেট 

(1027)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৮২১ 01440001761 জমাঃ শবহদুল ইেলাম হােমি কবিিাে বনন্দাপাড়া শ্যামকুড় মযহশপুি লাল মুবিিািতা (409050085), জিোমবিক জগযেট 

(1045)

৮২২ 01440001763 জমাঃ জিাফাযেল জহাযেন 

খান

জমাঃ শমযেি উবিন খান পান্তাপাড়া বে.পান্তাপাড়া মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (49031), লাল 

মুবিিািতা (409050048), জিোমবিক জগযেট 

(1089)

৮২৩ 01440001764 শবহদুল হক জমাোযম্মল হক শ্যামকুড় শ্যামকুড় মযহশপুি লাল মুবিিািতা (409050217), জিোমবিক জগযেট 

(968)

৮২৪ 01440001776 জমাঃ িেলুি িহমান মৃি জমাঃ ইন্তাে উবিন খাবলশপুি খাবলশপুি মযহশপুি লাল মুবিিািতা (409050319)

৮২৫ 01440001777 জমাঃ জিোউল ইেলাম ইয়াকুি জহাযেন ভালাইপুি সুন্দিপুি মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48918), লাল 

মুবিিািতা (409050206), জিোমবিক জগযেট 

(1064)

৮২৬ 01440001778 জমাঃ কালু েবেত বিয়াে উবিন ইেলামপুি োমন্তািাোি মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48998), জিোমবিক 

জগযেট (1022), লাল মুবিিািতা (409050180)

৮২৭ 01440001779 জমাঃ কিম আলী মৃি আফোি আলী পাকিাইল োমন্তািাোি মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1019), লাল মুবিিািতা 

(409050076)

৮২৮ 01440001795 জমাঃ বমকাইল জহাযেন 

বিশ্বাে

িহম িািী বিশ্বাে ভিনগি গুড়েহ মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1051), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় 

িাবলকা (49013), লাল মুবিিািতা (409050256), 

জেনািাবহনী জগযেট (11105)

৮২৯ 01440001799 জমাঃ োযহি আলী খাঁন জমাঃ েিল খাঁন শ্যামকুড় মাঠপাড়া শ্যামকুড় মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1157), লাল মুবিিািতা 

(409050310)

৮৩০ 01440001801 জমাঃ িাঁন বময়া পাজু বময়া সুন্দিপুি সুন্দিপুি মযহশপুি জেনািাবহনী জগযেট (11126), লাল মুবিিািতা 

(409050272)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৮৩১ 01440001802 জমাঃ িেি আলী েিকাি জমাখযলছুি িহমান সুন্দিপুি সুন্দিপুি মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (49037), জিোমবিক 

জগযেট (1069), লাল মুবিিািতা (409050288)

৮৩২ 01440001803 জমাঃ কালু জমাল্লা মৃি নুি িক্স জমাল্লা িাউলীমাঠপাড়া জনপা মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1231), লাল মুবিিািতা 

(409050318)

৮৩৩ 01440001804 জমাঃ আইয়ুি জহাযেন জমাঃ সুেি আলী জিপািী ইেলামপুি োমন্তািাোি মযহশপুি লাল মুবিিািতা (409050304)

৮৩৪ 01440001805 জমাঃ বেবিকুি িহমান মৃি শাহআলম বমবে ঈশালডাঙ্গা বে-পান্তাপাড়া মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1161), লাল মুবিিািতা 

(409050040)

৮৩৫ 01440001806 জমাঃ বিল্লাল জশখ মৃি োফি আলী মিল কুশাডাঙ্গা েত্তনগি মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48945), জিোমবিক 

জগযেট (1039), লাল মুবিিািতা (409050126)

৮৩৬ 01440001807 জমাঃ হ িি আলী মৃি োযহি আলী জিযড়িমাঠ কানাইডাঙ্গা মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1133), লাল মুবিিািতা 

(409050238), জেনািাবহনী জগযেট (11139)

৮৩৭ 01440001808 মেলুি িহমান ইোহাক বমঞা ফযিপুি ফযিপুি মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (49011), জিোমবিক 

জগযেট (1263)

৮৩৮ 01440001809 আবুল খাযয়ি (েিযিশ) নুি বময়া লস্কাি শ্যামকুড় শ্যামকুড় মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (49007), জিোমবিক 

জগযেট (1226)

৮৩৯ 01440001829 জমাঃ বনোমুল হক জমাঃ এ আবেে জশখ েবললপুি মযহশপুি মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48984), জিোমবিক 

জগযেট (1004), লাল মুবিিািতা (409050013)

৮৪০ 01440001830 জমাঃ শামছুল হক মৃি আঃ েব্বাি েবললপুি মযহশপুি মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (994), লাল মুবিিািতা 

(409050012)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৮৪১ 01440001831 কাউোি আলী মাবলিা মৃি আিদুল মাবলিা বিবিিলা মযহশপুি মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (49034), জিোমবিক 

জগযেট (942)

৮৪২ 01440001832 আবমি হামো ইবিে জমাল্লা পীিগাো বে-পান্তাপাড়া মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (49069), লাল 

মুবিিািতা (409050050), জিোমবিক জগযেট (992)

৮৪৩ 01440001833 হারুন উি িশীে মৃি হাবিিি িহমান ঘুগিী বে-পান্তাপাড়া মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1196), লাল মুবিিািতা 

(409050208)

৮৪৪ 01440001835 জমাঃ নেরুল ইেলাম জমাঃ জখাকাই িাথানগাবে িাথানগাবে মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1173), লাল মুবিিািতা 

(409050302)

৮৪৫ 01440001836 মবনি উবিন মাইনাল জহাযেন বমেতাপুি মান্দািাবাড়ীয়া মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (49021), জিোমবিক 

জগযেট (1179)

৮৪৬ 01440001837 জমাঃ আইয়ুি জহাযেন জমাহাম্মে ইদু জশখ েবললপুি মযহশপুি মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (49001), জিোমবিক 

জগযেট (996), লাল মুবিিািতা (409050060)

৮৪৭ 01440001838 জমাঃ আলী কেি জমাঃ জমাকযেে আলী জশখ ভাটপাড়া মান্দািাবাড়ীয়া মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48974), জিোমবিক 

জগযেট (1182), লাল মুবিিািতা (409050194)

৮৪৮ 01440001839 জমাঃ জমাশাযিফ জহাযেন জমাঃ ফবকি িাঁে মান্দািাবাড়ীয়া মান্দািাবাড়ীয়া মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1172), লাল মুবিিািতা 

(409050156)

৮৪৯ 01440001841 জমাঃ োমছুল হক জমাঃ ফয়ে উবিন মিল সূ তবেয়া নার্টমা িাোি মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (49015), লাল 

মুবিিািতা (409050150)

৮৫০ 01440001844 জমাঃ আবু হাোন ইকিাল মৃি মুনছুি আলী জগাপালপুি হাট ােিপুি মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1138), লাল মুবিিািতা 

(409050241)

৮৫১ 01440001847 জমাঃ আব্দুি  িাোক আবু োইে মুন্সী বনমিলা কানাইডাঙ্গা মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1024), লাল মুবিিািতা 

(409050033)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৮৫২ 01440001848 জমাঃ নুরুল ইেলাম ইনিাে আলী শ্যামকুড় নয়াপাড়া শ্যামকুড় মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (49000), লাল 

মুবিিািতা (409050261), জিোমবিক জগযেট 

(1149)

৮৫৩ 01440001851 জমাঃ আঃ োত্তাি মৃি ইয়াকুি আলী শ্যামকুড় শ্যামকুড় মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1154), লাল মুবিিািতা 

(409050121)

৮৫৪ 01440001853 আব্দুি িবহম জমােযলম বময়া কুবিযপাল মাঠপাড়া নার্টমা িাোি মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1010), লাল মুবিিািতা 

(409050143)

৮৫৫ 01440001856 জমাঃ আবু োউে মৃি আঃ িহমান পীিগাো বে-পান্তাপাড়া মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1098), লাল মুবিিািতা 

(409050233)

৮৫৬ 01440001857 জমাঃ আইয়ুি জহাযেন মৃি জমাঃ মবফে উবিন 

মিল

 ােিপুি হাট ােিপুি মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48930), লাল 

মুবিিািতা (409050171), জিোমবিক জগযেট 

(1035)

৮৫৭ 01440001858 জমাঃ নাবেম উবিন জমাঃ ভাদুি মিল  ােিপুি হাট ােিপুি মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48931), লাল 

মুবিিািতা (409050164), জিোমবিক জগযেট 

(1032)

৮৫৮ 01440001859 জমাঃ আিদুল োত্তাি জমাঃ ইউসুফ আলী মিল জগাপালপুি হাট ােিপুি মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48995), লাল 

মুবিিািতা (409050174), জিোমবিক জগযেট 

(1036)

৮৫৯ 01440001861 মৃিসুিি আলী মৃি মহি আলী কালুপুি হািাশপুি মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1012), লাল মুবিিািতা 

(409050145)

৮৬০ 01440001862 জমাঃ নূি ইেলাম মৃি হাবিবুি িহমান 

িিফোি

ভিনগি গুড়েহ মযহশপুি লাল মুবিিািতা (409050098), জিোমবিক জগযেট 

(1047)

৮৬১ 01440001864 জমাঃ মাহবুবুি িহমান মৃি ইব্রাবহম বময়া িাউলী জনপা মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1054), লাল মুবিিািতা 

(409050069)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৮৬২ 01440001865 জমাঃ আবুল জহাযেন মৃি এিশাে আলী মিল নার্টমা নার্টমা িাোি মযহশপুি লাল মুবিিািতা (409050137), জিোমবিক জগযেট 

(1008)

৮৬৩ 01440001867 জমা” মকযেে আলী মুি ইমান আলী বিবিিলা মযহশপুি মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1003), লাল মুবিিািতা 

(409050213)

৮৬৪ 01440001868 জমা” হাযনফ আলী মৃি হাোিী বিশ্বাে মান্দািিলা নার্টমা িাোি মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1011), লাল মুবিিািতা 

(409050144)

৮৬৫ 01440001869 জমাঃ ফেলুল হক মৃি আঃ মবেে মুবন্স হািাশপুি হািাশপুি মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1079), লাল মুবিিািতা 

(409050157)

৮৬৬ 01440001878 জমাঃ জোহিাি জহাযেন মৃি বেোি জহাযেন মণ্ডল পান্তাপাড়া বে-পান্তাপাড়া মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1095), লাল মুবিিািতা 

(409050209)

৮৬৭ 01440001883 জমাঃ আবমনুল হক(মু. িা) আলহাজ্ব জমাঃ বেয়ে আলী 

িকাউল

পান্তাপাড়া বে-পান্তাপাড়া মযহশপুি লাল মুবিিািতা (409050231), জিোমবিক জগযেট 

(1097)

৮৬৮ 01440001884 আবু োফি জমােফা োযেক 

োফিী

জমাহাম্মে িিফোি বঝকটীযপািা োমন্তািাোি মযহশপুি লাল মুবিিািতা (409050274)

৮৬৯ 01440001885 জমাঃ শবফকুল ইেলাম হাযফে আলী বশিানন্দপুি েোিিাোি মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1113), লাল মুবিিািতা 

(409050254), জেনািাবহনী জগযেট (1339)

৮৭০ 01440001886 মৃি আযনায়াি জহাযেন মৃি োবেক আলী আলমপুি জকাটিাঁেপুি মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1057), লাল মুবিিািতা 

(409050131)

৮৭১ 01440001887 জমাঃ মবিউি িহমান জমাঃ মহািাি উবিন বিশ্বাে বেিািপুি বিদ্যাধিপুি মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1104), লাল মুবিিািতা 

(409050317)

৮৭২ 01440001893 জমা” শাহাোহান বময়া মুি লাল বময়া আলীপুি হািাশপুি মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1115), লাল মুবিিািতা 

(409050151)

৮৭৩ 01440001894 মৃি শাোহান েিকাি মৃি ফেলুল কবিম েিকাি ঘুগিী বে-পান্তাপাড়া মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1086), লাল মুবিিািতা 

(409050043)

৮৭৪ 01440001921 জমাঃ আঃ জমািাযলি জমাঃ আক্কাি জিপািী পুিনন্দিপুি খাবলশপুি মযহশপুি লাল মুবিিািতা (409050035)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৮৭৫ 01440001925 জমাঃ কেম আলী আক্কাে আলী জেওয়ান পান্তাপাড়া বে-পান্তাপাড়া মযহশপুি লাল মুবিিািতা (409050081)

৮৭৬ 01440001938 জমাঃ আ” আবেে মৃা ি িেলূি িহমান  ােিপুি হাট ােিপুি মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1117), লাল মুবিিািতা 

(409050168), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(48994)

৮৭৭ 01440001962 জমাঃ হাবিবুি িহমান মুিাে আলী বিবিিলা মযহশপুি মযহশপুি জেনািাবহনী জগযেট (2980)

৮৭৮ 01440002409 জমাঃ হাবিবুি িহমান আলহাে আব্দুল হাই মযহশপুি মযহশপুি মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1105), লাল মুবিিািতা 

(409050055)

৮৭৯ 01440002411 শ্রী মযহন্দ্র নাথ োে মনু োে েবললপুি মযহশপুি মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48943), লাল 

মুবিিািতা (409050054), জিোমবিক জগযেট (940)

৮৮০ 01440002427 জমাঃ আব্দুে োলাম জমৌলবভ নূরুল ইেলাম আলামপুি বিদ্যাধিপুি মযহশপুি মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (49030), লাল 

মুবিিািতা (409050216), জিোমবিক জগযেট 

(1060)

৮৮১ 01440002430 জমাঃ িবমে উিীন মৃি েমযশি আলী উজ্জ্বলপুি নার্টমা িাোি মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (951), লাল মুবিিািতা 

(409050182)

৮৮২ 01440002432 জমাঃ জমাহাম্মে আলী মৃি অবল উল্লাহ জিপািী ডাকাবিয়া গুড়েহ মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (966), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় 

িাবলকা (49076), লাল মুবিিািতা (409050100)

৮৮৩ 01440002436 মৃি আযখি আলী মৃি জিতুল মিল শ্যামকুড় শ্যামকুড় মযহশপুি জিোমবিক জগযেট (1052), লাল মুবিিািতা 

(409050004)

৮৮৪ 01440000662 জমাঃ আযনায়াি জহাযেন আব্দুল গফুি বশকোি কবিিপুি বশলকুপা বশলকূপা পুবলশ িাবহনী জগযেট (234)

৮৮৫ 01440000668 জমাঃ মযনায়াি জহাযেন 

মাবলিা

িাইজুবিন মাবলিা জেিিলা জিনীপুি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1424), লাল মুবিিািতা 

(409030530), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(48693)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৮৮৬ 01440000672 মীি মবনরুোমান (মবন 

বময়া)

মীি মকযেে আলী মধ্যপাড়া বশলকুপা বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1430), লাল মুবিিািতা 

(409030308)

৮৮৭ 01440000674 জমাঃ জিায়াে উবিন পলান জশখ খালকুলা বশলকুপা বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1633), লাল মুবিিািতা 

(409030242)

৮৮৮ 01440000675 জমাঃ হাবিবুি িহমান জমাঃ বিয়াে উিীন নাগ পাড়া বিপ্র িগবেয়া বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1406), লাল মুবিিািতা 

(409030231)

৮৮৯ 01440000677 জমাঃ খবললুি িহমান আিশাে আলী খালকুলা বশলকুপা বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1426), লাল মুবিিািতা 

(409030128)

৮৯০ 01440000678 জমাঃ আনোি আলী খান জখযেি আলী খান কুশিাড়ীয়া ধলহিািন্দ্র বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1579), লাল মুবিিািতা 

(409030632)

৮৯১ 01440000679 এম,এ, খাযলক মুবন্স খয়িি িহমান মধুপুি গাড়াগঞ্জ বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1370), লাল মুবিিািতা 

(409030042)

৮৯২ 01440000682 জমাঃ খয়িাি আলী জশখ েব্বাি জশখ িাহাদুিপুি িযয়ড়া বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1506), লাল মুবিিািতা 

(409030521)

৮৯৩ 01440000685 ওয়াবলউি িহমান আব্দুল েবলল মৃধা িেন্তপুি িেন্তপুি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1469), লাল মুবিিািতা 

(409030209)

৮৯৪ 01440000693 জমাঃ মনবেি আলী জহলাল উবিন কুবমিােহ কুবমিােহ বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1444), লাল মুবিিািতা 

(409030495), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(48665)

৮৯৫ 01440000695 আলী আহম্মে আব্দুল োত্তাি বনিযানন্দপুি হাটফাবেলপুি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1765), লাল মুবিিািতা 

(0409030654)

৮৯৬ 01440000700 জমাঃ শামছুিীন মাহািাি উিীন শাহ মীনগ্রাম আিাইপুি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1746), লাল মুবিিািতা 

(409030587)

৮৯৭ 01440000702 িাবুল িব্বানী হাবিবুি িহমান মযনাহিপুি বশলকুপা বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1559), লাল মুবিিািতা 

(0409030645)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৮৯৮ 01440000710 জমাঃ বেিাজুল ইেলাম েনাি আলী মাবলথা DUDSHAR dudshar বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1356), লাল মুবিিািতা 

(0409030229)

৮৯৯ 01440000711 আব্দুল খাযলক আব্দুল কাযেি জমাল্লা জশখপাড়া িেন্তপুি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1466), লাল মুবিিািতা 

(409030429), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(48646), জেনািাবহনী জগযেট (13270)

৯০০ 01440000713 জমাঃ মযনায়াি জহাযেন েনাি আলী খান bagura abaipur বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1290), লাল মুবিিািতা 

(409030116), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(48651)

৯০১ 01440000718 জমাঃ জেলয়াি জহাযেন মিল বকিাব্দী মিল bondakhali langol 

badh

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1714), লাল মুবিিািতা 

(0409030616)

৯০২ 01440000720 জমাঃ শবিফুল ইেলাম জমাঃ ইিােৎ জমাল্লযা chandpur fulhari বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1280), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় 

িাবলকা (48704), লাল মুবিিািতা 

(0409030177)

৯০৩ 01440000721 খবললুি িহমান কাঞ্চন জমাল্লা doharo khulumb

aria

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1405), লাল মুবিিািতা 

(0409030053)

৯০৪ 01440000722 জমাঃ আশিাফুল ইেলাম মুন্সী আযনায়ারুল ইেলাম laxmandia abipur বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1336), লাল মুবিিািতা 

(0409030454)

৯০৫ 01440000723 জমাঃ িবশে বিশ্বাে িেলুি িহমান বিশ্বাে shitali shitali বশলকূপা মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48736), লাল 

মুবিিািতা (0409030154), জিোমবিক জগযেট 

(1527), জিোমবিক জগযেট (1527)

৯০৬ 01440000724 জমাঃ বেিাে বময়া আব্দুল োত্তাি বময়া dignagar banipur বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1660), লাল মুবিিািতা 

(0409030032)

৯০৭ 01440000725 জমাঃ আবিয়াি িহমান ( 

মকযেদুল হক)

মৃে আঃ মান্নাফ chandpur dudshar বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (2069), লাল মুবিিািতা 

(0409030088)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৯০৮ 01440000726 জমাঃ আবুল জহাযেন কাযেম আলী singnagar banipur বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1632), লাল মুবিিািতা 

(0409030550)

৯০৯ 01440000727 জমাঃ আব্দুল খাযলক বময়া িওশন আলী বময়া kancherkol kancherk

ol

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1420), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় 

িাবলকা (48770)

৯১০ 01440000729 জমাঃ ইকিাল জহাযেন জমাল্লা জগালাম কাযেি জমাল্যা bijulia shailkupa বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1387), লাল মুবিিািতা 

(409030547), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(48680)

৯১১ 01440000730 জমাঃ িমোন আলী হাযনফ আবল জশখ boria shahidna

gar

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1592), লাল মুবিিািতা 

(409030519)

৯১২ 01440000731 জমাঃ আবু িকি আহাম্মে আবল mirzapur chariarbi

l

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1315), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় 

িাবলকা (48773), লাল মুবিিািতা 

(0409030019)

৯১৩ 01440000732 জমাঃ োযলক বময়া শহি আলী বময়া abaipur abaipur বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1464), লাল মুবিিািতা 

(0409030491)

৯১৪ 01440000733 জমাঃ িাবুি আবল জিিাম জহাযেন bagutia bagutia বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1522), লাল মুবিিািতা 

(0409030631)

৯১৫ 01440000734 জমাঃ শামছুবিন বিশ্বাে িাইেবিন িাঁেপুি ফুলহিী বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1349), লাল মুবিিািতা 

(409030358)

৯১৬ 01440000735 জমাঃ জগালাম জমােফা আবেল উবিন বিশ্বাে জিড়িাড়ী দুধেি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1348), লাল মুবিিািতা 

(409030101)

৯১৭ 01440000744 জমাঃ িবফে উবিন েমািি মিল িড়োহ িবড়য়ািবিল বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1274), লাল মুবিিািতা 

(0409030179), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(48628)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৯১৮ 01440000745 বনমাই িন্দ্র  বিশ্বাে গঙ্গা  ধি বিশ্বাে খবড়িাড়ীয়া খালফবলয়া বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1371), লাল মুবিিািতা 

(0409030098), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(48688)

৯১৯ 01440000746 জমাঃ োউে জহাযেন মৃিঃ িবহন উবিন বিশ্বাে িত্নাট আিাইপুি বশলকূপা জেনািাবহনী জগযেট (18441)

৯২০ 01440000748 জমাঃ খবললুি িহমান আবমি জহাযেন বিশ্বাে বশিালী বশিালী িাোি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1528), লাল মুবিিািতা 

(0409030153), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(48787)

৯২১ 01440000749 তুথা জশখা মুনসুি জশখ মধুেহ কাঁযিি জকাল বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1683), লাল মুবিিািতা 

(0409030141)

৯২২ 01440000750 জমাঃ বেিাজুল ইেলাম আব্দুল েব্বাি জশখ বৃবত্তযেিী িােনগি উত্তি বমেতাপুি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1417), লাল মুবিিািতা 

(0409030140), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(48715)

৯২৩ 01440000751 জমাঃ হারুন-অি-িবশে িাযহি বিশ্বাে িগুড়া আিাইপুি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1382), লাল মুবিিািতা 

(0409030467)

৯২৪ 01440000757 জমাঃ লিাপি জহাযেন জমাঃ মবিয়াি িহমান বিঃ িািইহুো কামান্না বশলকূপা লাল মুবিিািতা (0409030625)

৯২৫ 01440000760 জমাঃ আহাম্মে আলী বিশ্বাে জোনাি আলী বিশ্বাে মাবলবথয়া লাঙ্গলিাঁধ বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1713), লাল মুবিিািতা 

(0409030471)

৯২৬ 01440000766 িনবেি কুমাি বিশ্বাে সুধান্য কুমাি বিশ্বাে লবক্ষপুি খাল ফবলয়া বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1286), লাল মুবিিািতা 

(0409030085), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(48719)

৯২৭ 01440000767 িযমশ িন্দ্র বিশ্বাে হবিপে বিশ্বাে পুকুিপাড় ভাটই িাোি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1489), লাল মুবিিািতা 

(409030121), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(48677)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৯২৮ 01440000768 জমাঃ আফোল জহাযেন ইিাে  আলী জমাল্যা bagutia bagutia বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1525), লাল মুবিিািতা 

(0409030381)

৯২৯ 01440000770 জমাঃ আফোি উিীন জহাযেন আলী gabla vatoy বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1492), লাল মুবিিািতা 

(0409030557)

৯৩০ 01440000773 জমাঃ জমািাহাি মিল কবিম উবিন gobindapur shahidna

gar

বশলকূপা লাল মুবিিািতা (0409030520)

৯৩১ 01440000774 জমাঃ জিােোি মিল িাযকি মিল দুধেি দুধেি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1476), লাল মুবিিািতা 

(409030505)

৯৩২ 01440000776 জমাঃ আবমি জহাযেন ফাবেল কােী brittidabi 

rajnagar

uttar 

mirzapur

বশলকূপা জেনািাবহনী জগযেট (10780)

৯৩৩ 01440000777 জমাঃ ইমোদুল মখযেে আলী জশখ কামান্না কামান্না বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1381), লাল মুবিিািতা 

(0409030117), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(48784)

৯৩৪ 01440000779 জমাঃ নাবেম উবিন 

জোয়ািতাি

জিােিাি জোয়ািতাি দুধেি দুধেি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1784), লাল মুবিিািতা 

(0409030608)

৯৩৫ 01440000780 জমাঃ আবলমুোমান েনাি  আলী খাঁন bagura bagura বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1738), লাল মুবিিািতা 

(0409030443)

৯৩৬ 01440000782 জশখ জমাঃ েবলল উিীন জশখ জমাঃ জহলাল উিীন garakhola garagong বশলকূপা জেনািাবহনী জগযেট (2002)

৯৩৭ 01440000787 জমাঃ বেিাজুল ইেলাম পান্োি আলী জোয়ািতাি GANGGUTIA ABIPUR বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1823), লাল মুবিিািতা 

(0409030594)

৯৩৮ 01440000788 জমাোফা মাহবুবুল হক আবুল কাযেম বময়া োমুকবেয়া বিষ্ণুবেয়া বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1300), লাল মুবিিািতা 

(409030091), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(48707)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৯৩৯ 01440000789 জমাঃ জমাশািফ জহাযেন জমাঃ লবিফ বিশ্বাে আিাইপুি আিাইপুি বশলকূপা জেনািাবহনী জগযেট (11136)

৯৪০ 01440000790 জমাঃ জিাোযম্মল হক জমাোযম্মল হক বেগনগি জিনীপুি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1631), লাল মুবিিািতা 

(0409030496), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(48681)

৯৪১ 01440000802 জমাঃ বিয়ি আলী েে তাি মেযলম উিীন েে তাি দুধেি দুধেি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1353), লাল মুবিিািতা 

(0409030103), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(48751)

৯৪২ 01440000804  যমাঃ জগালাম িইি িাইহান উিীন জমাল্লা মথুিাপুি বত্রযিনী বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1276), লাল মুবিিািতা 

(409030215), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(48694)

৯৪৩ 01440000805 জমাঃ জকািাে আলী িায়হান জমাল্লা জ াগীপাড়া মূল বত্রযিনী বশলকূপা লাল মুবিিািতা (0409030190)

৯৪৪ 01440000806 এ,জক,এম ইিাহক আলী বেয়োবল জ াগীপাড়া মূল বত্রযিনী বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1437), লাল মুবিিািতা 

(409030362), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(48685)

৯৪৫ 01440000808 আশুযিাষ বিশ্বাে ফনী ভুষণ বিশ্বাে খালফবলয়া খালফবলয়া বশলকূপা লাল মুবিিািতা (409030599)

৯৪৬ 01440000809 মকবুল জহাযেন মৃি খয়িাি জহাযেন বশিালী ডাঙ্গা িেন্তপুি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1470), লাল মুবিিািতা 

(0409030017)

৯৪৭ 01440000811 আলী মুবিন মৃি আিশাে আলী খালকুলা বশলকুপা বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1642), লাল মুবিিািতা 

(0409030223)

৯৪৮ 01440000812 জমাঃ আহাে আবল মৃি আব্দুল েবলল জিড়িাড়ী দুধেি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1474), লাল মুবিিািতা 

(0409030289)

৯৪৯ 01440000815 হাযিে আলী মৃি কবিি আলী শাহ িািইহুো কামান্না বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1546), লাল মুবিিািতা 

(409030239)

৯৫০ 01440000818 কমল কৃষ্ণ োহা মৃি জগাবিন্দ প্রোে োহা কবিিপুি বশলকুপা বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1673), লাল মুবিিািতা 

(409010252)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৯৫১ 01440000821 জমাঃ আবু িাযলি মৃি আঃ কাযেি িযয়ড়া িযয়ড়া বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1503), লাল মুবিিািতা 

(0409030377)

৯৫২ 01440000822 জমাঃ আঃ িবশে জোয়াে তাি মৃি ইমািি আলী জোয়াে তাি যুগনী িাবঘনী বশলকূপা লাল মুবিিািতা (0409030606)

৯৫৩ 01440000824 মৃি িবফ উবিন আহযম্মে মৃি আবেি উবিন িবিপুি দুধেি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1779), লাল মুবিিািতা 

(0409030605)

৯৫৪ 01440000825 জমাঃ আবু িকি বেবিক োমসুবিন মিল মথুিাপুি জ াগীপাড়া বত্রযিনী বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1650), লাল মুবিিািতা 

(0409030247)

৯৫৫ 01440000826 এে. এম শহীদুল ইেলাম মৃি আযয়ন উবিন শাহ িবিপুি দুধেি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1365), লাল মুবিিািতা 

(0409030105)

৯৫৬ 01440000827 জমাঃ মবিয়াি িহমান 

জোয়ািতাি

মৃি আিাহাি আলী 

জোয়ািতাি

মীনগ্রাম আিাইপুি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1461), লাল মুবিিািতা 

(0409030600)

৯৫৭ 01440000830 মৃি খয়িি জহাযেন জেলিাি জহাযেন জিড়িাড়ী দুধেি বশলকূপা লাল মুবিিািতা (0409030369)

৯৫৮ 01440000831 আযিে আলী বনয়ামি আলী কুবমিােহ রূপোহ বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1766), লাল মুবিিািতা 

(0409030562)

৯৫৯ 01440000832 জমাঃ মহাম্মে আবল মৃি আবেল উবিন জিড়িাড়ী দুধেি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1479), লাল মুবিিািতা 

(0409030483)

৯৬০ 01440000834 জমাঃ জগালাম িব্বানী বিশ্বাে মৃি আবেল বিশ্বাে িাঁেপুি ভাটই িাোি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1477), লাল মুবিিািতা 

(0409030212), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(48612)

৯৬১ 01440000836 সুযিোি জমাঃ ইউসুফ আলী জমাঃ বকয়ামউবিন জ াগীপাড়া মূল বত্রযিনী বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1438), লাল মুবিিািতা 

(0409030425), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(48757), জেনািাবহনী জগযেট (12066)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৯৬২ 01440000839 এে, এম, আব্দুল আবেে কুশাই জশখ িঘুনন্দনপুি িাগুর্টয়া বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1762), লাল মুবিিািতা 

(0409030061), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(48672)

৯৬৩ 01440000841 খান জিোউল আলম খান আযনায়াি িহমান কামান্না কামান্না বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1292), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় 

িাবলকা (48734), লাল মুবিিািতা 

(0409030150)

৯৬৪ 01440000842 িািাপে বিশ্বাে শিৎ িন্দ্র বিশ্বাে খালফবলয়া খালফবলয়া বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1519), লাল মুবিিািতা 

(0409030192)

৯৬৫ 01440000843 জমাঃ আবিয়াি িহমান মবিয়াি িহমান িগুড়া আিাইপুি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (2155), লাল মুবিিািতা 

(409030444)

৯৬৬ 01440000844 জমাঃ আব্দুি িউফ বিশ্বাে জিলাযয়ি জহাযেন মথুপাপুি শবফপুি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (2071), জেনািাবহনী জগযেট 

(11130)

৯৬৭ 01440000851 জমাঃ নুরুোমান োফরুল হক িি িাখিিাি কািলাগাবড় 

িাোি

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1410), লাল মুবিিািতা 

(409030051)

৯৬৮ 01440000858 মৃি বেিাে উবিন মিল ইশািি মিল ওযমেপুি ওযমেপুি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1507), লাল মুবিিািতা 

(409030379)

৯৬৯ 01440000865 আঃ কবিম বিশ্বাে মৃি গ যান্দািহ বিশ্বাে আিাইপুি আিাইপুি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1335), লাল মুবিিািতা 

(0409030321)

৯৭০ 01440000867 জমাঃ জগালাম েিওয়াি 

(জেনািাবহনী)

মৃি জখািযশে আলী বিশ্বাে জিড়িাড়ী ফুলহিী বশলকূপা লাল মুবিিািতা (0409030273)

৯৭১ 01440000870 দুলাল মিল বপয়াি মিল জিড়িাড়ী দুধেি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1782), লাল মুবিিািতা 

(0409030506)

৯৭২ 01440000872 মৃি জমাঃ োত্তাি বেকোি মৃি নিান আলী বিশ্বাে ধাওড়া ধাওড়া বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1400), লাল মুবিিািতা 

(0409030195)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৯৭৩ 01440000873 জমাঃ ওয়াযেে আলী মৃি ইয়াকুি আলী িযয়ড়া িযয়ড়া বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1504), লাল মুবিিািতা 

(409030095)

৯৭৪ 01440000875 মৃি জমািাযিক আলী হুজুি আলী জিড়িাড়ী দুধেি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1783), লাল মুবিিািতা 

(0409030485)

৯৭৫ 01440000876 আব্দুি িহমান আবফল উবিন হাবকমপুি নােপাড়া বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1699), লাল মুবিিািতা 

(409030449)

৯৭৬ 01440000880 িেি আলী মুেল্লী এনাতুল্যা মুেল্লী মীনগ্রাম আিাইপুি বশলকূপা লাল মুবিিািতা (0409030468)

৯৭৭ 01440000882 সুনীল কুমাি বিশ্বাে েটাধি বিশ্বাে কৃষ্ণপুি িযয়ড়া বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1499), লাল মুবিিািতা 

(409030457)

৯৭৮ 01440000883 জমাঃ আবু োউে বিশ্বাে ইনাতুল্লা বিশ্বাে জেিিলা অবিন্তযপুি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1308), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় 

িাবলকা (48726), লাল মুবিিািতা 

(0409030535)

৯৭৯ 01440000884 জমাঃ োযেদুি িহমান আব্দুি েব্বাি বময়া ফাযেলপুি বশলকুপা বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1312), লাল মুবিিািতা 

(409030217), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(48731)

৯৮০ 01440000886 জমাঃ ইব্রাহীম বিশ্বাে নাবেমবিন বিশ্বাে শীিাবল বশিাল িাোি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1526), লাল মুবিিািতা 

(409030167), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(48625)

৯৮১ 01440000888 জমাঃ কওোি আলী মিল েবলল মিল কুলিািা ভাটই িাোি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1793), লাল মুবিিািতা 

(409030586)

৯৮২ 01440000889 জমাঃ আবলম উিীন ভােন মিল িি ধলহিািন্দ্র ধাওড়া িাোি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1399), লাল মুবিিািতা 

(409030196)

৯৮৩ 01440000890 শহীে বনয়ামি আলী মাবলয়া মৃি আমানি মাবলয়া জেিিলা অবিন্তপুি বশলকূপা লাল মুবিিািতা (0409030453)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৯৮৪ 01440000891 মৃি মহাম্মাে আলী জশখ মৃি বেনু জশখ জনৌপাড়া কােী জনৌপাড়া বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (2081), লাল মুবিিািতা 

(0409030646)

৯৮৫ 01440000893 কােী িবিউল ইেলাম কােী মবফজুল ইেলাম মাঠপাড়া বশলকুপা বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1677), লাল মুবিিািতা 

(409030323)

৯৮৬ 01440000894 জগালাম নিী জিৌধুিী মৃি ইেমাইল জিৌধুিী পাঁিপাবখয়া কুবমিােহ বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1454), লাল মুবিিািতা 

(409030353)

৯৮৭ 01440000899 আব্দুল মিযলি মৃি এযলাে উবিন জমাল্লা গািলা ভাটই িাোি বশলকূপা লাল মুবিিািতা (0409030451)

৯৮৮ 01440000900 কােী নােমুল হক মৃি কােী মহােীন কবিিপুি বশলকুপা বশলকূপা লাল মুবিিািতা (0409030622)

৯৮৯ 01440000902 কােী মুোযহে িাবব্বজুল 

জমনান

মৃি কােী আঃ োমাে উযমেপুি িযয়ড়া বশলকূপা লাল মুবিিািতা (0409030656)

৯৯০ 01440000904 জমাঃ ফবিে জিো বমিাে উবিন বময়া মযনাহিপুি বশলকুপা বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1295), লাল মুবিিািতা 

(0409030094), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(48608)

৯৯১ 01440000905 জমাঃ আবু োউে বেিােউিীন বমঞা মযনাহিপুি বশলকুপা বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1388), লাল মুবিিািতা 

(0409030093)

৯৯২ 01440000908 োমাে আলী মৃিযিযলাযয়ি জহাযেন মথুিাপুি শবফপুি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1326), লাল মুবিিািতা 

(409030149)

৯৯৩ 01440000911 জমাঃ আযনায়াি জহাযেন 

(এফ,এফ)

বকেমি মিল জোট জমৌকুড়ী কািলাগাড়ী বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1305), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় 

িাবলকা (48749)

৯৯৪ 01440000912 জমাঃ আঃ লবিফ িাবুি আবল িগোহ িবড়য়ািবিল 

িাোি

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1321), লাল মুবিিািতা 

(409030181)

৯৯৫ 01440000914 জমাঃ িােশা জমাল্লা জমাঃ আোহাি আলী জমাল্রা ব্যােপুি বডবহিাকড়ী বশলকূপা লাল মুবিিািতা (0409030548), মুবিয াদ্ধাযেি 

ভািিীয় িাবলকা (48716)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৯৯৬ 01440000915 জমাঃ তুয়াে উবিন মিল জফবনি উিীন মিল কুলিািা দুধেি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1363), লাল মুবিিািতা 

(409030438)

৯৯৭ 01440000916 জমাঃ জমািাহি  আলী মৃধা ইয়াবেন আলী মৃধা িবিয়া শহীেনগি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1590), লাল মুবিিািতা 

(0409030210), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(48655)

৯৯৮ 01440000917 জমাঃ আবমরুল ইেলাম হাবে জমাঃ আবমনউবিন 

বিশ্বাে

িােনগি িবড়য়াি বিল 

িাোি

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1439), লাল মুবিিািতা 

(0409030619)

৯৯৯ 01440000919 জমাঃ নেরুল ইেলাম োমাল মিল জকৌপাড়া বিপ্রিগবেয়া বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1407), লাল মুবিিািতা 

(409030518)

১০০০ 01440000920 জমাঃ আশিাফুল আবম্বয়া জমাঃ জগালাম ইয়ােোনী 

বময়া

েহযকালা অবিন্তযপুি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1421), লাল মুবিিািতা 

(0409030039), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(48732)

১০০১ 01440000921 জমাঃ মবেিি িহমান িযেি আলী জমাল্লা কৃষ্ণনগি কািলাগাড়ী 

িাোি

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1612), লাল মুবিিািতা 

(0409030050), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(48660)

১০০২ 01440000922 মীি মযনায়াি জহাযেন বমি মকযেে  আলী মধ্যপাড়া বশলকুপা বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1637), লাল মুবিিািতা 

(0409030272)

১০০৩ 01440000923 জমাঃ লুৎফি িহমান ফবকি মাহমুে হামোমপুি কাযিিযকাল বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1416), লাল মুবিিািতা 

(0409030630)

১০০৪ 01440000925 জমাঃ িেলুি িহমান আব্দুল লবিফ জশখ জেিিলা অবিন্তযপুি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (2070), লাল মুবিিািতা 

(0409030504)

১০০৫ 01440000926 জমাঃ আোদুোমান আব্দুল েব্বাি বময়া kumiradah kumirada

h

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1329), লাল মুবিিািতা 

(0409030006), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(48634)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১০০৬ 01440000927 জমাঃ আঃ িউফ বময়া আঃ িাবিক বময়া মীনগ্রাম আিাইপুি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1465), লাল মুবিিািতা 

(409030497)

১০০৭ 01440000929 জমাঃ অবলয়াি িহমান 

জোয়ািাি

িেি আলী মীনগ্রাম আিাইপুি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1330), লাল মুবিিািতা 

(409030597)

১০০৮ 01440000930 বগিীন্দ্র নাথ োে ব্রে জমাহন োে chariarbil mirzapur বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1317), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় 

িাবলকা (48742)

১০০৯ 01440000932 জমাঃ জিায়াে খন্দকাি মাবনক খন্দকাি েহযকালা অবিন্তযপুি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1666), লাল মুবিিািতা 

(409030628)

১০১০ 01440000933 জমাঃ ওয়াবহদুল ইেলাম বকিাি উিীন আহমে bishnudia damukdi

a

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1299), লাল মুবিিািতা 

(0409030078)

১০১১ 01440000934 ইেমাইল জহাযেন জশখ িেি উিীন জশখ হাবিিপুি মধ্যপাড়া বশলকুপা বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1314), লাল মুবিিািতা 

(409030125), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(48727)

১০১২ 01440000936 কােী বেিাজুল ইেলাম কােী েয়নাল আযিেীন কামান্না কামান্না বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1739), লাল মুবিিািতা 

(409030464)

১০১৩ 01440000938 জমাঃ ওয়াবলউি িহমান কােী একিাি জহাযেন েহযকালা অবিন্তযপুি বশলকূপা ন্যাপ কবমউবনষ্ট পার্ট ত োত্র ইউবনয়ন বিযশষ জগবিলা িাবহনী 

জগযেট (11)

১০১৪ 01440000939 জমাঃ আব্দুি িউফ বময়া আব্দুল ওয়াযহে বময়া েহযকালা অবিন্তযপুি বশলকূপা ন্যাপ কবমউবনষ্ট পার্ট ত োত্র ইউবনয়ন বিযশষ জগবিলা িাবহনী 

জগযেট (19)

১০১৫ 01440000940 এ, এফ, এম, শবফকুল 

আলম

জগালাম হােী বশলকুপা, জকাটপাড়া বশলকুপা বশলকূপা ন্যাপ কবমউবনষ্ট পার্ট ত োত্র ইউবনয়ন বিযশষ জগবিলা িাবহনী 

জগযেট (18)

১০১৬ 01440000941 জমাঃ জিায়াে উবিন 

আহাযম্মে

োিাে উবিন  েবক্ষন জগাপালপুি িাগুর্টয়া বশলকূপা মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48737), জিোমবিক 

জগযেট (2085)

১০১৭ 01440000942 জমাঃ মেযলম মৃি আঃ েব্বাি িাঁেপুি ফুলহবি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1471), লাল মুবিিািতা 

(409030507)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১০১৮ 01440000943 মৃি আলীম উবিন মৃি জখািযশে মিল কুলিািা ভাটই িাোি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1493), লাল মুবিিািতা 

(409030626), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(48725)

১০১৯ 01440000944 জমাঃ আযিে আলী মৃি এিাোলী িামটাইলপাড়া বিপ্রিগবেয়া বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1586), লাল মুবিিািতা 

(409030339)

১০২০ 01440000945 বফযিাযোি িহমান বিয়বুি িহমান বৃবত্তযেিী িােনগি বমেতাপুি বশলকূপা জেনািাবহনী জগযেট (11134)

১০২১ 01440000957 জমাঃ োবহদুল ইেলাম জমাঃ মমিাে উবিন বিশ্বাে মীনগ্রাম আিাইপুি বশলকূপা লাল মুবিিািতা (409030522)

১০২২ 01440000959 মবশউি িহমান জমযেি জমাল্যা মীনগ্রাম আিাইপুি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1747), লাল মুবিিািতা 

(0409030598)

১০২৩ 01440000960 আবু োফি জমাঃ হুোইন জগালাম িব্বানী মীনগ্রাম আিাইপুি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1743), লাল মুবিিািতা 

(0409030003)

১০২৪ 01440000963 আবু আহম্মে জিলাম জহাযেন মিল িাগুর্টয়া িাগুর্টয়া বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1520), লাল মুবিিািতা 

(409030500)

১০২৫ 01440000965 বিশ্বাে লুৎফি িহমান োযেক আলী বিশ্বাে bagura abaipur বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1547), লাল মুবিিািতা 

(0409030252)

১০২৬ 01440000971 োউে অাালী জোয়ািোি 

মিহুম

সুিি অাালী জোয়ািোি মীনগ্রাম আিাইপুি বশলকূপা জেনািাবহনী জগযেট (11132)

১০২৭ 01440000974 জমাঃ োমসুল আলম আঃ হাবকম জমাল্লা কুবমিােহ কুবমিােহ বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1457), লাল মুবিিািতা 

(0409030004), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(48723)

১০২৮ 01440000976 আব্দুি িহমান বনয়ামি আলী িািইহুো কামান্না বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1530), লাল মুবিিািতা 

(0409030156), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(48637)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১০২৯ 01440000977 জমাঃ খবললুি িহমান আব্দুল কবিম জমাল্লা কামান্না কামান্না বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1531), লাল মুবিিািতা 

(409030152), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(48746)

১০৩০ 01440000978 শ্রী সুনীল কুমাি েিকাি সুধীি কুমাি েিকাি িাবঘনী িাবঘনী বশলকূপা লাল মুবিিািতা (0409030010)

১০৩১ 01440000979 জমাঃ খয়িি জহাযেন খাঁন জমাঃ জকাযিশ আলী খান কাবশনাথপুি শহীেনগি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1402), লাল মুবিিািতা 

(0409030199)

১০৩২ 01440000981 জমাঃ আব্দুল হাবলম োবিি জহাযেন িগুড়া আিাইপুি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (2135), লাল মুবিিািতা 

(409030469)

১০৩৩ 01440000982 জমাঃ কামরুোমান বময়া নবেিি িহমান বময়া িগুড়া আিাইপুি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (2078), লাল মুবিিািতা 

(409030164)

১০৩৪ 01440000984 জমাঃ মবেিি িহমান আেহাি আলী পুর্টমািী ফুলহিী বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1785), লাল মুবিিািতা 

(409030648)

১০৩৫ 01440000986 বেয়ে গে নিী বেয়ে ইউসুফ আলী েহযখালা অবিন্তপুি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1664), লাল মুবিিািতা 

(0409030534)

১০৩৬ 01440000987 জমাঃ জিািাযিক আলী বিলাম আলী মিল মথুিাপুি শবফপুি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1433), লাল মুবিিািতা 

(0409030183), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(48662)

১০৩৭ 01440000990 খন্দকাি শহীদুল ইেলাম খন্দকাি নুরুোমান maddhopara shailkupa বশলকূপা পুবলশ িাবহনী জগযেট (235)

১০৩৮ 01440000991 জমাঃ বিয়বুি িহমান হবিিি িহমান বময়া মযনাহিপুি বশলকুপা বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1296), লাল মুবিিািতা 

(0409030072), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(48670)

১০৩৯ 01440000994 জমািযশে আহম্মে পিশউল্যা মিল িাঁেপুি ফুলহিী বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1345), লাল মুবিিািতা 

(0409030158), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(48605)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১০৪০ 01440000998 জমাঃ আব্দুে জোিহান জেখ জমাঃ িাযেি জশখ hatfajilpur hatfajilpu

r

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1745), লাল মুবিিািতা 

(0409030549)

১০৪১ 01440001000 মীি শাহাবুিীন  মীি ইেমাইল জহাযেন বিষ্ণুপুি িযয়ড়া বশলকূপা লাল মুবিিািতা (0409030409)

১০৪২ 01440001001 েেি উবিন আোহাি বিশ্বাে bijulia shailkupa বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1554), লাল মুবিিািতা 

(409030328)

১০৪৩ 01440001004 জমাঃ আবু োযিি জোয়ািাি জমাঃ মাহািাি উবিন 

জোয়ািাি

shekhpara shekhpar

a

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1655), লাল মুবিিািতা 

(409030492), জেনািাবহনী জগযেট (4984)

১০৪৪ 01440001007 েবিি উবিন জোয়ািতাি বমনহাে উবিন জোয়ািতাি shekhpara boshonto

pur

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1339), লাল মুবিিািতা 

(409030131), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(48763)

১০৪৫ 01440001008 আঃ োত্তাি আব্দুল নেি বময়া মযনাহিপুি বশলকুপা বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1389), লাল মুবিিািতা 

(0409030089), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(48777)

১০৪৬ 01440001009 আলাউিীন জমাহাম্মে িাবুি আব্দুল জমাল্যা boshontopur bosontop

ur

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1342), লাল মুবিিািতা 

(409030650)

১০৪৭ 01440001014 জমাঃ োইদুি িহমান আব্দুল মবেে জমাল্লা gabla vatoi 

bajar

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1494), লাল মুবিিািতা 

(409030463)

১০৪৮ 01440001022 জমাঃ আযনায়াি জহাযেন জভালাই জোয়ািতাি খাে িানী নগি িবড়য়াি বিল 

িাোি

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (2159), লাল মুবিিািতা 

(0409030574)

১০৪৯ 01440001024 িীযিন্দ্র নাথ বিশ্বাে ব্রে জগাপাল বিশ্বাে িিনপুি িাবঘনী বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1821), লাল মুবিিািতা 

(0409030026)

১০৫০ 01440001027 জমাঃ মবমনুল হক বময়া জমাঃ শামছুল হক বময়া হড়িা অবিন্তপুি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1630), লাল মুবিিািতা 

(0409030652), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(48724)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১০৫১ 01440001038 জমাঃ শামসুি িহমান মৃি-জগালাম কওোি োলশুখা খুলুম িাড়ীয় বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1596), লাল মুবিিািতা 

(0409030527)

১০৫২ 01440001040 জমাঃ আককাে আলী েিোি েয়নাল েিোি খন্দক িাড়ীয়া জিনীপুি বশলকূপা লাল মুবিিািতা (0409030342)

১০৫৩ 01440001042 জমাঃ আব্দুল খাযলক বিোিি আলী পুিািন িাখিিা কািলাগাড়ী বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1610), লাল মুবিিািতা 

(0409030407), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(48616)

১০৫৪ 01440001044 জমাঃ েওকি আলী োযেক মযনাহিপুি বশলকুপা বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1557), লাল মুবিিািতা 

(0409030503)

১০৫৫ 01440001045 মনযেি আলী আহাম্মে আলী ধম ত পাড়া উত্তি বমেতাপুি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1623), লাল মুবিিািতা 

(0409030203)

১০৫৬ 01440001046 অিঃ সুযি আব্দুি িউফ খান 

(পুবলশ)

মৃি আঃ লবিফ খান কৃপালপুি কুবমিােহ বশলকূপা লাল মুবিিািতা (409030526)

১০৫৭ 01440001049 জমাঃ িায়হান উবিন মৃি জিািাি আলী পুিািন িাখিিা কািলাগাড়ী বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1691), লাল মুবিিািতা 

(409030238)

১০৫৮ 01440001051 জমাঃ িাোক আলী মৃি িািি আলী কুলিািা ভাটই িাোি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1360), লাল মুবিিািতা 

(0409030640)

১০৫৯ 01440001053 সুকুমাি বিশ্বাে ক্ষুবেিাম বিশ্বাে িাগুর্টয়া িাগুর্টয়া বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1375), লাল মুবিিািতা 

(0409030624)

১০৬০ 01440001055 ইেহাক আলী জমাঃ োমছুল মিল িেন্তপুি িেন্তপুি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1468), লাল মুবিিািতা 

(0409030137), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(48702), জেনািাবহনী জগযেট (11124)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১০৬১ 01440001058 জমাঃ িবিিি িহমান বিলাি আলী জোয়ািতাি পেমেী বত্রযিনী বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1337), লাল মুবিিািতা 

(0409030014), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(48647)

১০৬২ 01440001059 মৃি মবহউবিন বিশ্বাে মৃি জলাকমান বিশ্বাে কুবমিােহ কুবমিােহ বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1754), লাল মুবিিািতা 

(0409030352)

১০৬৩ 01440001069 জমাঃ নাবেম উিীন বিশ্বাে োনারুবিন বিশ্বাে িি আউবশয়া shailkupa বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1310), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় 

িাবলকা (48747), লাল মুবিিািতা 

(0409030221)

১০৬৪ 01440001071 কুমাযিশ িন্দ্র বিশ্বাে েযন্তাষ কুমাি বিশ্বাে আশুিহাট খালফবলয়া বশলকূপা মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48691), লাল 

মুবিিািতা (0409030191)

১০৬৫ 01440001072 কােী আযনায়াি জহাযেন কােী নুরুবিন িড়িাড়ী িগুড়া আিাইপুি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1544), লাল মুবিিািতা 

(0409030163)

১০৬৬ 01440001073 বিদুযৎ িিণ মজুমোি নীযিাে িিণ মজুমোি ভািািীপাড়া িাগুর্টয়া বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1521), লাল মুবিিািতা 

(0409030461)

১০৬৭ 01440001075 জমাঃ আলাউবিন বময়া শবফউবিন বময়া মযনাহিপুি বশলকুপা বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1390), লাল মুবিিািতা 

(0409030066)

১০৬৮ 01440001078 জমাঃ নেরুল ইেলাম জগালাম কাযেি জোয়ািতাি হড়িা অবিন্তযপুি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1425), লাল মুবিিািতা 

(0409030033), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(48758)

১০৬৯ 01440001079 মযয়ন উবিন বিশ্বাে িেি আলী বিশ্বাে বেবদ্ধ জিনীপুি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1629), লাল মুবিিািতা 

(0409030031)

১০৭০ 01440001080 জমাঃ  েহি আলী  োহ িাযহি োহ Paikpara Dhawra বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1568), লাল মুবিিািতা 

(0409030322)

১০৭১ 01440001081 জমাঃ বলয়াকি আলী জমাঃ মকযেে আলী জ াগীপাড়া মূলবত্রযিনী বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1322), লাল মুবিিািতা 

(0409030258)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১০৭২ 01440001084 জমাঃ ওয়াোে আলী 

জোয়ািতাি

িবশি উবিন জোয়ািতাি মযনাহিপুি বশলকুপা বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1395), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় 

িাবলকা (48656), লাল মুবিিািতা 

(0409030067)

১০৭৩ 01440001086 জমাঃ আফোি উিীন জমাঃ জমািািক উিীন হাবিিপুি বশলকুপা বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1639), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় 

িাবলকা (48611), লাল মুবিিািতা 

(0409030423)

১০৭৪ 01440001087 জমাঃ মুনসুি আলী েবলম উিীন জমাল্লা Gowalkhali Vatiabaz

ar

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1347), লাল মুবিিািতা 

(409030172)

১০৭৫ 01440001094 আঃ হাবকম মৃি মইে উিীন পাঁি পাবখয়া কুবমিােহ বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1373), লাল মুবিিািতা 

(409030279)

১০৭৬ 01440001096 জমাঃ মেযলম েিাি মৃি েব্দাল েিাি িাঁেপুি ফুলহিী বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1475), লাল মুবিিািতা 

(0409030623)

১০৭৭ 01440001097 জমা” োমাে মৃি বিবনরুবিন িি আউবশয়া বশলকুপা বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1311), লাল মুবিিািতা 

(0409030124), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(48661)

১০৭৮ 01440001098 শ্রী সুভাষ িন্দ্র িসু কৃষ্ণ পে িসু কােী পাড়া ফুলহিী বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (2065), লাল মুবিিািতা 

(409030175)

১০৭৯ 01440001099 জমাঃ জমযহি আলী নযেি আলী জমাল্লা দুধেি দুধেি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1355), লাল মুবিিািতা 

(0409030230)

১০৮০ 01440001101 জমাঃ  ইব্রাবহম জহাযেন ইেমাঈল জহাযেন দুধেি দুধেি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1473), লাল মুবিিািতা 

(0409030255)

১০৮১ 01440001102 জমাঃ আক্কাি আলী সুিি আলী কবিিপুি বশলকুপা বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1676), লাল মুবিিািতা 

(409030570)

১০৮২ 01440001104 মৃি শামসুবিন লস্কি মৃত্ ইেমাইল লস্কি মযনাহিপুি বশলকুপা বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1811), লাল মুবিিািতা 

(409030333)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১০৮৩ 01440001106 জমাঃ বেয়ে আলী বিশ্বাে বেিাে উবিন বিশ্বাে পাঁি পাবখয়া কুবমিােহ বশলকূপা লাল মুবিিািতা (0409030002), মুবিয াদ্ধাযেি 

ভািিীয় িাবলকা (48774)

১০৮৪ 01440001109 জমাঃ জিােোি জশখ আেগি আলী বৃবত্তযেিী িােনগি উত্তি বমেতাপুি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1624), লাল মুবিিািতা 

(0409030246)

১০৮৫ 01440001110 জমাঃ আবু োফি খান োমুবিন খান বশিালী বশিালী বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1962), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় 

িাবলকা (48750)

১০৮৬ 01440001111 জমাঃ আব্দুল িাবিক জশখ আকিি আলী বিজুবলয়া বশলকুপা বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1552), লাল মুবিিািতা 

(0409030559)

১০৮৭ 01440001112 জমাঃ জকািাে আলী িাযেি আলী মিল বমেতাপুি িবড়য়াি বিল বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1436), লাল মুবিিািতা 

(0409030337)

১০৮৮ 01440001113 জমাঃ আব্দুল েবলল খাঁন জোভাউল্লা খান িড়ুবিয়া কািলাগাড়ী বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (2083), লাল মুবিিািতা 

(0409030047)

১০৮৯ 01440001114 মুখিাি আহযমে মৃধা আলীোন মৃধা কৃপালপুি কুবমিােহ বশলকূপা লাল মুবিিািতা (0409030635)

১০৯০ 01440001115 জমাঃ বেিাে উযিৌলা আহ্ ম্মে জহাযেন বময়া ব্যােপুি বডবহ িাকবড় বশলকূপা বিবেএে জগযেট (481), লাল মুবিিািতা 

(0409030433)

১০৯১ 01440001118 জমাঃ োইফুল আলম মকবুল জহাযেন নাবগিাট নাবগিাট বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1736), ন্যাপ কবমউবনষ্ট পার্ট ত োত্র 

ইউবনয়ন বিযশষ জগবিলা িাবহনী জগযেট (15)

১০৯২ 01440001119 জমাঃ মকবুল জহাযেন 

জোয়ািতাি

আব্দুল ওয়াযহে জোয়ািতাি জশখপাড়া িেন্তপুি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1467), লাল মুবিিািতা 

(0409030649)

১০৯৩ 01440001121 জমাঃ মযনায়াি জহাযেন বময়া আফোল জহাযেন বময়া িগুড়া আিাইপুি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1542), লাল মুবিিািতা 

(0409030487)

১০৯৪ 01440001123 জমাঃ আব্দুি িবশে জমাল্লা ইয়াকুি জমাল্লা িগুড়া আিাইপুি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1293), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় 

িাবলকা (48652), লাল মুবিিািতা 

(0409030165)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১০৯৫ 01440001124 জমাঃ মেযলম বিশ্বাে জমাঃ মুনসুপ বিশ্বাে িগুড়া িগুড়া বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1379), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় 

িাবলকা (48766), লাল মুবিিািতা 

(0409030159)

১০৯৬ 01440001125 জমাঃ আবেজুল হক  নাযেম মিল িাগুর্টয়া িাগুর্টয়া বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1517), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় 

িাবলকা (48624), লাল মুবিিািতা 

(0409030062)

১০৯৭ 01440001126 জমাঃ ইমোদুল হক জমাল্লা আবেল উবিন িযয়ড়া িযয়ড়া বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (2074), লাল মুবিিািতা 

(0409030430)

১০৯৮ 01440001127 জমাঃ আনোি আলী বিশ্বাে আবুল জহাযেন বিশ্বাে নওপাড়া বিপ্র িগবেয়া বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1563), লাল মুবিিািতা 

(0409030588)

১০৯৯ 01440001131 জমাঃ আব্দুল গফুি মৃধা কবিম মৃধা িযয়ড়া িযয়ড়া বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1500), লাল মুবিিািতা 

(0409030561)

১১০০ 01440001140 োত্তাি বিশ্বাে মুনেি আলী বিশ্বাে িগুড়া আিাইপুি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1539), লাল মুবিিািতা 

(0409030254)

১১০১ 01440001142 জমাঃ আবমনুল ইেলাম জমাঃ মকবুল জহাযেন মযনাহিপুি বশলকুপা বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1396), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় 

িাবলকা (48682)

১১০২ 01440001146 জমাঃ জগাঃ কুদ্দুে বিশ্বাে মৃি জোিবন বিশ্বাে লক্ষণবেয়া িযয়ড়া বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1501), লাল মুবিিািতা 

(0409030642)

১১০৩ 01440001147 শ্রী নন্দলাল মৃি গযনশিন্দ্র বিশ্বাে টংবিলা খালফবলয়া বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1364), লাল মুবিিািতা 

(0409030122), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(48635)

১১০৪ 01440001148 জমাঃ আবু িক্কি বেবিক জমাঃ হাবনফ মিল জোহাযিা খুলুমিাড়ীয়া বশলকূপা জেনািাবহনী জগযেট (11125), লাল মুবিিািতা 

(0409030580)

১১০৫ 01440001150 জমাঃ জকািাে আলী জমাঃ োযমোলী বিশ্বাে ভুলুবন্দয়া কািলাগাড়ী বশলকূপা লাল মুবিিািতা (0409030058)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১১০৬ 01440001152 জমাঃ িওশন আলী জকেমি আলী GOSAIDANG

A

KATLAG

ARI

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1412), লাল মুবিিািতা 

(0409030397)

১১০৭ 01440001164 মৃিয এলাহী িক্স বিশ্বাে মৃি বময়াোন বিশ্বাে বশিালী বশিালী িাোি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1549), লাল মুবিিািতা 

(0409030118)

১১০৮ 01440001165 িবশে জশখ মৃি খবিিি জশখ হাবিিপুি বশলকুপা বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1641), লাল মুবিিািতা 

(0409030027)

১১০৯ 01440001166 কােী আব্দুল খাযলক কােী আব্দুল মবেে জিায়াবলয়া জিায়াবলয়া 

িাোি

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1621), লাল মুবিিািতা 

(0409030224), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(48686)

১১১০ 01440001168 মৃি হাযনফ মিল মৃি শিব্দী মিল জিড়িাড়ী দুধেি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1790), লাল মুবিিািতা 

(0409030501)

১১১১ 01440001170 আঃ হাই েিতাি মৃি মহি আলী েিতাি েযয়নবেয়া িাঁেপুি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1350), লাল মুবিিািতা 

(0409030176)

১১১২ 01440001171 জেড, এ, ত্তয়াযহে জকািাে আলী বিশ্বাে জগাকুলনগি achintop

ur

বশলকূপা লাল মুবিিািতা (0409030508), জিোমবিক জগযেট 

(1659)

১১১৩ 01440001172 বিেন িক্রিত্তী ব্রেিঞ্জন িক্রিত্তী ভাটই ভাটই িাোি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1359), লাল মুবিিািতা 

(0409030112)

১১১৪ 01440001173 জেি েয়াল েিকাি কল্পনাথ েিকাি িাবঘনী িাবঘনী বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1755), লাল মুবিিািতা 

(0409030009)

১১১৫ 01440001180 বাআবু িক্কি বেবিকী মৃি আঃ হাবকম েবক্ষন জগাপালপুি িাগুর্টয়া বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1760), লাল মুবিিািতা 

(409030222)

১১১৬ 01440001196 জগালাম নিী িওশন আলী বিশ্বাে শবফপুি শ্রীিামপুি বশলকূপা লাল মুবিিািতা (409030475), জেনািাবহনী জগযেট 

(11099)

১১১৭ 01440001202 জমাঃ মেযলম উবিন মৃি েনাি আলী মােবেয়া শহীেনগি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1397), লাল মুবিিািতা 

(0409030197)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১১১৮ 01440001210 মৃি আযিে আবল মৃি জিোিি আবল িাঁেপুি ফুলহবি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1483), লাল মুবিিািতা 

(409030450)

১১১৯ 01440001212 মৃি আযখি আবল মৃি ইিাে আবল মিল িাঁেপুি ফুলহবি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1351), লাল মুবিিািতা 

(409030201)

১১২০ 01440001213 জমাঃ শওকি আবল জমাঃ েবললবি জমাল্লা আলফাপুি আিাইপুি বশলকূপা লাল মুবিিািতা (409030371)

১১২১ 01440001215 এ এমএম জিোউল কবিম 

বুলবুল

জমাঃ হারুনাি িশীে জকাটপাড়া বশলকুপা বশলকূপা ন্যাপ কবমউবনষ্ট পার্ট ত োত্র ইউবনয়ন বিযশষ জগবিলা িাবহনী 

জগযেট (16)

১১২২ 01440001216 মৃি মকযেে আলী জমাল্লা মৃি ফবকি মাহমুে জমাল্লা গািলা ভাটই িাোি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1358), লাল মুবিিািতা 

(0409030296)

১১২৩ 01440001217 আলী আহাম্মে মৃি আঃ জোিহান জশখপাড়া িেন্তপুি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1338), লাল মুবিিািতা 

(0409030132)

১১২৪ 01440001219 মৃি িেম আলী মৃি োযিি আলী জ াগীপাড়া িবড়য়ািবিল 

িাোি

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1442), লাল মুবিিািতা 

(409030189)

১১২৫ 01440001222 জমাঃ আব্দুল কাযেি মৃি জমাঃ আঃ িহমান বেংনগি জিণীপুি বশলকূপা লাল মুবিিািতা (409030367)

১১২৬ 01440001224 মুবন্স আবুল জহাযেন মুবন্স কবিি জহাযেন িগুড়া আিাইপুি বশলকূপা জেনািাবহনী জগযেট (3226)

১১২৭ 01440001225 মৃি জমাকিাি জহাযেন মৃি িেি উিীন শীিাবল বশিাল িাোি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1550), লাল মুবিিািতা 

(0409030119), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(48755)

১১২৮ 01440001228 জমাঃ একলাছ  আলী বকয়ামুবিন বশিালী বশিালী িাোি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1532), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় 

িাবলকা (48629), লাল মুবিিািতা 

(0409030653)

১১২৯ 01440001229   যমাঃ আকামি মিল আব্দুল হাবকম মিল জগাবিন্দপুি শহীেনগি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1593), লাল মুবিিািতা 

(0409030448)

১১৩০ 01440001231 জগালাম মবহ উিীন জমাঃ আব্দুে োত্তাি বিশ্বাে জ াগীপাড়া িবড়য়াি বিল বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1323), লাল মুবিিািতা 

(0409030259)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১১৩১ 01440001235 জমাঃ আব্দুল কুদ্দুে আব্দুল মবেে জশখ িিযমৌকুড়ী কািলাগাড়ী বশলকূপা জেনািাবহনী জগযেট (13552)

১১৩২ 01440001236 জমাঃ জিাফাযেল জহাযেন জকেমি আলী জোট জমৌকুবড় কািলাগাড়ী বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1411), লাল মুবিিািতা 

(0409030398)

১১৩৩ 01440001237 জমাঃ জিাোযম্মল হক আব্দুল েব্বাি জমাল্যা বেংনগি জিনীপুি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1309), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় 

িাবলকা (48720), লাল মুবিিািতা 

(0409030460)

১১৩৪ 01440001238 জমাঃ লুৎফি িহমান (টুলু) জমাযমে আলী বিশ্বাে জশখিা খালফবলয়া বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1763), লাল মুবিিািতা 

(0409030651)

১১৩৫ 01440001241 জমাঃ আত্তাি আলী জমাল্লযা বিোিি জমাল্লযা বিষ্ণুপুি িযয়ড়া বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1502), লাল মুবিিািতা 

(0409030643)

১১৩৬ 01440001243 জগাপী নাথ েিকাি িংক বিহািী েিকাি মবহষাডাঙ্গা নাবগিাট বশলকূপা মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48786), জিোমবিক 

জগযেট (1391), লাল মুবিিািতা (0409030071)

১১৩৭ 01440001246 শ্যামল কুমাি িায় বেযিন্দ্র কৃষ্ণ িায় নাগপাড়া বিপ্রিগবেয়া বশলকূপা ন্যাপ কবমউবনষ্ট পার্ট ত োত্র ইউবনয়ন বিযশষ জগবিলা িাবহনী 

জগযেট (20)

১১৩৮ 01440001248 জমাঃ মযনায়াি জহাযেন মৃি িহমান নওপাড়া বিপ্রিগবেয়া বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1565), লাল মুবিিািতা 

(0409030314)

১১৩৯ 01440001251 োগি িন্দ্র বিশ্বাে মৃি অবভলাষ বিশ্বাে যুগনী িাগনী বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1460), লাল মুবিিািতা 

(0409030001)

১১৪০ 01440001252 জমাঃ জোমািি জহাযেন মৃি ইমািি জহাযেন 

জোয়ািাি

যুগনী িাগনী বশলকূপা লাল মুবিিািতা (0409030607)

১১৪১ 01440001253 জমাঃ জিােোি আলী মৃি জপাবনি উবিন বিষ্নবেয়া োমকবেয়া বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1393), লাল মুবিিািতা 

(0409030385)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১১৪২ 01440001254 জমাঃ মযনায়অি জহাযেন মৃি আিি আলী জশখপাড়া িেপুি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1340), লাল মুবিিািতা 

(0409030135), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(48762)

১১৪৩ 01440001255 মৃি জিািািক আলী জমাল্লা মৃি আব্দুল জমাল্লা পাঁিপাবখয়া কুবমড়ােহ বশলকূপা লাল মুবিিািতা (0409030354)

১১৪৪ 01440001258 আবেজুি িহমান জমাঃ জমান্তাে আলী হামোেপুি কাযেঁিযকাল বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1413), লাল মুবিিািতা 

(0409030481)

১১৪৫ 01440001259 মযনায়াি জহাযেন মৃি কােী নাসু উবিন িড় িাবড় িগুড়া আিাইপুি বশলকূপা বিবেবি জগযেট (2459)

১১৪৬ 01440001260 োন আলী িবহম েিি িাগুর্টয়া িাগুর্টয়া বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1288), লাল মুবিিািতা 

(409030063)

১১৪৭ 01440001261 জমাঃ মেযলম জমাল যা মৃি নাযয়ি আলী জগায়াল খালী ভাটই িাোি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1781), লাল মুবিিািতা 

(0409030227)

১১৪৮ 01440001262 জিাোযম্মল জহাযেন মৃি িহমান বিশ্বাে বেংনগি জিণীপুি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1626), লাল মুবিিািতা 

(0409030514)

১১৪৯ 01440001263 ডাঃ বিমল িক্রিিী মৃি বিবপন বিিািী িক্রিিী ভাটই ভাটই িাোি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1369), লাল মুবিিািতা 

(0409030109)

১১৫০ 01440001264 জমাঃ আবু িকি মুতৃ আকিি আলী জগাবিন্দপুি শহীেনগি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1301), লাল মুবিিািতা 

(0409030054), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(48729)

১১৫১ 01440001266 জমাঃ মবিয়াি িহমান জমাঃ জগালাপাম িব্বানী খুলুমিাড়ীয়া খুলুমিাড়ীয়া বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1588), লাল মুবিিািতা 

(0409030620)

১১৫২ 01440001267 জগাঃ েযিায়াি আঃ োমাে বিশ্বাে পাঁিপাবখয়া কুবমড়ােহ বশলকূপা লাল মুবিিািতা (409030364)

১১৫৩ 01440001268 জমাঃ আঃ গবণ জমাঃ েব্বাি বিশ্বাে কৃষ্ণপুি িযয়ড়া বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1498), লাল মুবিিািতা 

(409030590)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১১৫৪ 01440001269 জমাঃ শাখাওয়াি জহাযেন মৃি জমািাহাি বিষ্নবেয়া োমকবেয়া বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1732), লাল মুবিিািতা 

(0409030441)

১১৫৫ 01440001270 জমাঃ শাহােি জহাযেন মৃি আব্দুল গবন িাঁেপুি ফুলহবি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1344), লাল মুবিিািতা 

(0409030194)

১১৫৬ 01440001271 জমাঃ লুৎফি িহমান মৃি িবেম উবিন বিশ্বাে বেবদ্ধ জিণীপুি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1661), লাল মুবিিািতা 

(0409030540)

১১৫৭ 01440001273 জমাঃ োইদুি িহমান মৃি িাইজুবিন নওপাড়া বিপ্রিগবেয়া বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1567), লাল মুবিিািতা 

(409030312)

১১৫৮ 01440001274 জমাঃ ইোহাি আলী মৃি জুযিান জমাল্লা িি ধলহিািন্দ্র শহীেনগি বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1404), লাল মুবিিািতা 

(409030278)

১১৫৯ 01440001275 মৃি আলাইিন মৃি মবিয়াি িহমান পাঁিপাবখয়া কুবমড়ােহ বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1332), লাল মুবিিািতা 

(409030300)

১১৬০ 01440001276 িওশন আলী বিশ্বাে মৃি আেমি আলী পাঁিপাবখয়া কুবমড়ােহ বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1453), লাল মুবিিািতা 

(409030347)

১১৬১ 01440001278 কােী আবুল িাশাি মৃি মাহাবুি আলী শবহে মবশউি  িহমান 

েড়ক

বঝনাইেহ বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1512), লাল মুবিিািতা 

(409030532)

১১৬২ 01440001280 জমাঃ আব্দুল খাযে্ক  মৃি ফবকি মামুে বময়া িি িাখিিাি কািলাগাড়ী বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (2080), লাল মুবিিািতা 

(409030355)

১১৬৩ 01440001281 মৃি জমািাহাি জমাল্লা মৃি মাহিাি জমাল্লা োমুকবেয়া বিষ্ণবেয়া বশলকূপা লাল মুবিিািতা (409030384)

১১৬৪ 01440001282 জমাঃ আবমরুল লবিফ শাহ জমাঃ আব্দুল লবিফ Chorbakhorb

a

Katlagari 

 Bajar

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (2156), লাল মুবিিািতা 

(409030633)

১১৬৫ 01440001285 জমাঃ ইোহাি আলী আফোল জহাযেন জোয়ািাি Shah Bariya Khulum 

Bari

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (2068), লাল মুবিিািতা 

(409030049)

১১৬৬ 01440001288 জমাঃ জগালাম জমােফা আযিে আলী বিশ্বাে Goshai Danga Katlagari 

 Bajar

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1409), লাল মুবিিািতা 

(409030399)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১১৬৭ 01440001294 জমাঃ ইমান আলী জশখ জমাোহাি জশখ chorbakhorb

a

Katlagari বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1603), লাল মুবিিািতা 

(409030291)

১১৬৮ 01440001296 জমাঃ হাযিে আলী খাঁ মৃি জুলমি আলী bogura abaipur বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1545), লাল মুবিিািতা 

(409030372)

১১৬৯ 01440001297 জমাঃ আব্দুে শুকুি মৃি জহাযেন আলী Bittipara KATLAG

ARI

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (2067), লাল মুবিিািতা 

(409030048)

১১৭০ 01440001298 জমাঃ আঃ  িবহম মৃি হািান জমাল্লা korona kor Langgolb

ad

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1576), লাল মুবিিািতা 

(409030638)

১১৭১ 01440001307 জমাঃ আমোে জহাযেন আবেল উিীন জোয়ািতাি কাঁযিিযকাল কাঁযিিযকাল বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1684), লাল মুবিিািতা 

(0409030629)

১১৭২ 01440001308 জমাঃ আব্দুল িািী ইেমাইল জহাযেন 

মােমাোি

Ramjoypur Bosonto 

pur

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1343), লাল মুবিিািতা 

(409030220)

১১৭৩ 01440001311 জমাঃ োেরুল কিীি জকফাযয়ৎ উল্লাহ Roti Danga Boyaliya 

Bajar

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1620), লাল মুবিিািতা 

(409030146), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(48643)

১১৭৪ 01440001315 বিেয় কৃষ্ণ িায় বিভূবি ভূষন িায় Tongbill Khalfoliy

a

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1490), লাল মুবিিািতা 

(409030185)

১১৭৫ 01440001318 জমাঃ রুহুল আবমন জগালাম জহাযেন Shailkupa Shailkup

a

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1636), লাল মুবিিািতা 

(409030129)

১১৭৬ 01440001321 শ্রী িযমশ িন্দ্র জঘাষ জপ্রম িাে জঘাষ Britti Rani 

Nogor

Coriyar 

Bil

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (2161), লাল মুবিিািতা 

(409030182)

১১৭৭ 01440001322 জমাঃ ইমান আলী মৃি মুোহাি আলী chor 

bakhorba

Katlagari বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1303), লাল মুবিিািতা 

(409030405)

১১৭৮ 01440001325 ওমি আলী মৃি আিি আলী Cotura Shailkup

a

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1643), লাল মুবিিািতা 

(409030016)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১১৭৯ 01440001326 আহম্মে আলী মৃি িাহাদুি জশখ chorbakhorb

a

Katlagari বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (2079), লাল মুবিিািতা 

(409030045)

১১৮০ 01440001329 মৃি ইব্রাহীম জোয়াে তাি মৃি িযফল জোয়াে তাি Damukdiya Bishnodi

ya

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1728), লাল মুবিিািতা 

(0409030442)

১১৮১ 01440001331 িওশন আলী মৃি ইোহাক Aoushiya Shailkup

a

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1634), লাল মুবিিািতা 

(409030539)

১১৮২ 01440001333 জমাঃ আঃ গফুি জিোিি আলী berbari dudhshor বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1786), লাল মুবিিািতা 

(409030601)

১১৮৩ 01440001337 জমাঃ জিোউল হক জিািাযিক জহাযেন chorbakhorb

a

Katlagari বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (2076), লাল মুবিিািতা 

(409030046)

১১৮৪ 01440001361 জমাঃ আব্দুল ওহাি বেিাজুল হক েিোি kabirpur 

shailkupa

shailkupa বশলকূপা জেনািাবহনী জগযেট (11097)

১১৮৫ 01440001387 জমাঃ আবু িকি বিশ্বাে োলাল উিীন বিশ্বাে হবিহিা বিপ্রিগবেয়া বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1698), লাল মুবিিািতা 

(0409030396)

১১৮৬ 01440001428 জমাঃ আযনায়ারুল ইেলাম লুৎফি িহমান জোয়ািতাি BIPROBOGDI

A 

HAKIMPUR

BIPROBO

GDIA

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1600), লাল মুবিিািতা 

(0409030236)

১১৮৭ 01440001440 জমাঃ আঃ কাযেি ( আনন্দ) সুলিান জশখ Hitampur shailkupa বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1569), লাল মুবিিািতা 

(0409030065)

১১৮৮ 01440001441 জমাঃ মযনায়ারুল ইেলাম ইলাহী বিশ্বাে Hatfajilpur Kumirad

aho

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1752), লাল মুবিিািতা 

(409030618)

১১৮৯ 01440001449 জগাযপন্দ্র নাথ োহা জগৌি িন্দ্র োহা Kobirpur shailkupa বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1428), লাল মুবিিািতা 

(0409030126)

১১৯০ 01440001465 জমাঃ িেি আলী বিশ্বাে আঃ িািী বিশ্বাে Kammanna kamman

na

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1543), লাল মুবিিািতা 

(409030270)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১১৯১ 01440001495 ব্রে জগাপাল জে েিীশ িন্দ্র জে Fulhori Fulhori বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (2104), লাল মুবিিািতা 

(409010262)

১১৯২ 01440001499 জমাঃ িওশন জশখ জমািাযিক জশখ Boriya shohid 

nogor

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1597), লাল মুবিিািতা 

(409030511)

১১৯৩ 01440001501 জমাঃ িইে উোমান বময়া আব্বাে আলী বময়া Doharo Nadpara বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1598), লাল মুবিিািতা 

(409030318)

১১৯৪ 01440001509 জমাঃ জিোউল কবিম জিাফাযেল জহাযেন খাঁন Mohommadp

ur

Choriar 

Bill

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1325), লাল মুবিিািতা 

(409030466)

১১৯৫ 01440001510 জমাঃ উবেি আলী গাবেি উবিন মিল Doharo khulumb

ari

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1700), লাল মুবিিািতা 

(0409030644)

১১৯৬ 01440001515 জমাঃ খবললুি িহমান জমাঃ বখলাফি েিতাি Jalsuka khulumb

ari

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1706), লাল মুবিিািতা 

(409030593)

১১৯৭ 01440001516 জমাঃ হাবিবুি িহমান জমাল্লা জনওয়াউবিন জমাল্লা passpakhia Kumirad

aho

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1452), লাল মুবিিািতা 

(409030344)

১১৯৮ 01440001517 জশখ আবেজুি িহমান মহি আলী Raghunando

npur

Bagutia বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1374), লাল মুবিিািতা 

(0409030420), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(48733)

১১৯৯ 01440001519 কৃষ্ণ োে বিশ্বাে আদ্যনাথ বিশ্বাে Nagorpara shailkupa বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1427), লাল মুবিিািতা 

(409030243)

১২০০ 01440001523 জমাঃ িেলুি িহমান ইেমাইল জহাযেন বিশ্বাে Chadpur Fulhori বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1480), লাল মুবিিািতা 

(409030173), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(48783)

১২০১ 01440001527 জমাঃ শবফকুি িহমান লবিফ বেকোি Dhawra Dholhora 

 chondro 

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1401), লাল মুবিিািতা 

(409030610)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১২০২ 01440001528 জমাঃ জমাকাযিে জহাযেন জগালাম েযিায়াি বিশ্বাে Shitali Shitali 

Bazar

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1378), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় 

িাবলকা (48627)

১২০৩ 01440001530 জমাঃ শবিফুল ইেলাম জমাঃ আঃ ওহাি বিশ্বাে passpakhia Kumirad

aho

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1455), লাল মুবিিািতা 

(409030100), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(48669)

১২০৪ 01440001552 আেি আলী মৃি হািান বিশ্বাে dudhshor dudhshor বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1283), লাল মুবিিািতা 

(409030110), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(48717)

১২০৫ 01440001579 গযহি আলী বনমবিন িবিডাঙ্গা জিায়াবলয়া বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1625), লাল মুবিিািতা 

(0409030145)

১২০৬ 01440001580 নযিন্দ্র িন্দ্র বিশ্বাে মৃি সুযিন্দ্রনাথ বিশ্বাে খবড়িাবড়য়া িযয়ড়া বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1514), লাল মুবিিািতা 

(0409030265)

১২০৭ 01440001581 আকমল জহাযেন মৃি েয়নাল জহাযেন কুপালপুি কুবমড়ােহ বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1446), লাল মুবিিািতা 

(0409030310)

১২০৮ 01440001582 আঃ োমাে মৃি আঃ আবেে নওপাড়া নওপাড়া বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1535), লাল মুবিিািতা 

(0409030290)

১২০৯ 01440001583 জমাঃ আযনায়াি জহাযেন আহম্মে জমাল্লা োঙ্গাবলয়া জিায়াবলয়া বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1418), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় 

িাবলকা (48684)

১২১০ 01440001584 জমাঃ আবমনুল ইেলাম খন্দকাি মিযলি আবল মধ্যপাড়া বশলকুপা বশলকূপা জেনািাবহনী জগযেট (1828), জিোমবিক জগযেট 

(1828)

১২১১ 01440001585 অধীি কুমাি বিশ্বাে সুযিন্দ্র নাথ বিশ্বাে লক্ষীপুি িযয়ড়া বশলকূপা মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48617), জিোমবিক 

জগযেট (1511), লাল মুবিিািতা (0409030086)

১২১২ 01440001586 হােী জমাঃ আলমগীি 

জহাযেন

আমোে জহাযেন জমাল্যা পুিািন মাবলথীয়া লাঙ্গলিাঁধ বশলকূপা মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48711), জিোমবিক 

জগযেট (1711)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১২১৩ 01440001587 িান্দ আলী বিশ্বাে মৃি োযেক আলী কৃপালপুি কুবমড়ােহ বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1445), লাল মুবিিািতা 

(0409030298)

১২১৪ 01440001726 জমাঃ িাবশদুল হাোন জমাশািিফ জহাযেন বময়া MONOHORP

UR 

SHAILKUPA

shailkupa বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1298), লাল মুবিিািতা 

(409030090), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(48607)

১২১৫ 01440001746 খন্দকাি আলী হায়োি খন্দকাি জমাহাম্মে আলী kabirpur 

shailkupa

shailkupa বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1737), লাল মুবিিািতা 

(409030659)

১২১৬ 01440001770 জমাঃ জিাফাযেল জহাযেন আোহাি মিল sharutia katlagari বশলকূপা লাল মুবিিািতা (0409030394)

১২১৭ 01440001793 জমাঃ জিাফােল জহাযেন মৃত্ আঃ োমাে বিশ্বাে HITAMPUR shailkupa বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1878), পুবলশ িাবহনী জগযেট 

(236)

১২১৮ 01440001812 জমাঃ ওয়াবহদুোমান জমাঃ আলিাি জহাযেন 

জমাল্লা

dhaora dhaora বশলকূপা লাল মুবিিািতা (0409030200), মুবিয াদ্ধাযেি 

ভািিীয় িাবলকা (48735)

১২১৯ 01440001814 সুনীল কুমাি পাল িবি জমাহন পাল fulhori fulhari বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (2105), লাল মুবিিািতা 

(0409010263)

১২২০ 01440001815 জমাঃ জগালাম িসুল বিশ্বাে মযয়ন উিীন বিশ্বাে SHAILKUPA shailkupa বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (2075), লাল মুবিিািতা 

(409030171)

১২২১ 01440001818 জমাঃ নুরুল ইেলাম আবু িকি শাহ mirzapur mirjapur বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1434), লাল মুবিিািতা 

(0409030184)

১২২২ 01440001820 মাহাবুি কালু জমাশািিফ জহাযেন UTTAR 

MIRJAPUR

UTTOR 

MIRJAPU

R

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1615), লাল মুবিিািতা 

(0409030240)

১২২৩ 01440001825 আলফাে উবিন মৃি আঃ খাযলক মিল BASONTOPU

R

BASONT

OPUR

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1278), লাল মুবিিািতা 

(409030133)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১২২৪ 01440001828 শবহদুল ইেলাম জগালোি জুিোি dhaora dhaora বশলকূপা জেনািাবহনী জগযেট (1697)

১২২৫ 01440001846 জমাঃ নাবেি উবিন মৃি আফোি উবিন বিশ্বাে boalia boalia 

bajer

বশলকূপা লাল মুবিিািতা (0409030421)

১২২৬ 01440001870 জমাঃ মবিয়াি িহমান জখািযেে জোয়ািাি িােনগি িবড়য়াি বিল বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1275), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় 

িাবলকা (48771), লাল মুবিিািতা 

(0409030216)

১২২৭ 01440001923 জমাঃ আবুল কাযশম  খয়িি মিল SITALIDANG

A

BASANT

OPUR

বশলকূপা জেনািাবহনী জগযেট (13567)

১২২৮ 01440001926 বেযিন্দ্র নাথ বিশ্বাে যুবধবষ্টি িন্দ্র বিশ্বাে MADHOPPU

R

NAGIRA

T

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1725), লাল মুবিিািতা 

(0409030268)

১২২৯ 01440001928 েিৎ িঞ্জন েিকাি মযনািঞ্জন েিোি VANDARIPA

RA

BAGUTIA বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1518), লাল মুবিিািতা 

(0409030083)

১২৩০ 01440001930 মৃি জুলমি েিোি 

(আনোি)

মহি আলী েিোি berbari fulhori বশলকূপা লাল মুবিিািতা (0409030286)

১২৩১ 01440001933 কােী আশিাফুল আলম মৃি কােী িেি উবিন 

হায়োি

kabirpur 

shailkupa

shailkupa বশলকূপা লাল মুবিিািতা (0409030206)

১২৩২ 01440001935 জমাঃ আইন উিীন জোয়িতাি বেিাে উবিন জোয়ািতাি CHAR 

CHARIA

CHORIA

RBIL

বশলকূপা লাল মুবিিািতা (0409030324)

১২৩৩ 01440001936 জমাঃ মবিয়াি িহমান োমেিীন বিশ্বাে KULCHARA 

DUDSHAR

VATOYB

AJAR

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1496), লাল মুবিিািতা 

(0409030494)

১২৩৪ 01440001937 বিযনাে বিহািী িকেী ব্রযেন্দ্র নাথ িকেী DALILPUR SITALI 

BAJAR

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1385), লাল মুবিিািতা 

(409030168)

১২৩৫ 01440001941 বি,এ,বি,এম জগালাম নিী জহাযেন আলী বময়া RAJNAGAR CHARIA

R BILL 

BAJAR

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1440), লাল মুবিিািতা 

(0409030613)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১২৩৬ 01440001942 জশখ হাবিবুি িহমান আব্দুি িহমান জশখ SHAILKUPA shailkupa বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1562), লাল মুবিিািতা 

(0409030440)

১২৩৭ 01440001953 জমাঃ আবুল জহাযেন কাঞ্চন জমাল্যা doharo nadpara বশলকূপা লাল মুবিিািতা (0409030479)

১২৩৮ 01440001956 জমাঃ মবিয়াি িহমান 

বিশ্বাে

পাচু বিশ্বাে BAROYHUDA KAMAN

NA

বশলকূপা লাল মুবিিািতা (0409030313)

১২৩৯ 01440001961 মৃি জমািাহাি জহাযেন বময়া মৃি সুরুেিীন বময়া HARORA achintop

ur

বশলকূপা লাল মুবিিািতা (0409030436)

১২৪০ 01440001970 জমাঃ আক্কাে আলী জমাল্যা মিযলি জমাল্যা NOPARA KAJI 

NOPARA

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1533), লাল মুবিিািতা 

(0409030647)

১২৪১ 01440001973 েবললউবিন বিঃ (আনোি) মৃি হাবকম বিঃ NOPARA KAJI 

NOPARA

বশলকূপা লাল মুবিিািতা (0409030317)

১২৪২ 01440002028 জমাঃ   নাবেম  উবিন 

জোয়ািতাি

বমনাে উবিন জোয়ািাি shekhpara BASANT

OPUR

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1647), লাল মুবিিািতা 

(0409030512)

১২৪৩ 01440002033 জমাঃ ইেিাইল জহাযেন জগালাপেী জমাল্লা dudshar dudshar বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1282), লাল মুবিিািতা 

(0409030107), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(48752)

১২৪৪ 01440002034 মৃি িাইোল জহাযেন মৃি ফবকি আহযমে SHAILKUPA shailkupa বশলকূপা লাল মুবিিািতা (0409030621)

১২৪৫ 01440002048 জমাঃ হাবলমুোমান জমাঃ েয়নাল আযিেীন 

বিশ্বাে

PACHPAKIA

H

KUMIRA

DAH

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1449), লাল মুবিিািতা 

(0409030262)

১২৪৬ 01440002061 জমাঃ নওযেি আলী মৃি মহাম্মে আবল kabirpur 

shailkupa

shailkupa বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1556), লাল মুবিিািতা 

(0409030282)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১২৪৭ 01440002062 জমাঃ আব্দুল হাই বফেিীন জমাল্যা MAHAMMAD

PUR

CHORIA

RBIL

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1435), লাল মুবিিািতা 

(0409030261)

১২৪৮ 01440002065 জমাঃ োয়িাি জহাযেন মৃি িাইেিীন মিল chadpur dudshar বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1346), লাল মুবিিািতা 

(0409030193)

১২৪৯ 01440002066 েমযশি আলী মৃি কালািাঁে জশখ bagutia bagutia বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1289), লাল মুবিিািতা 

(0409030064)

১২৫০ 01440002068 খন্দকাি োহাংগীি জহাযেন মৃি খন্দকাি জমাকািিম 

জহাযেন

MODHUDAH KOCHUA বশলকূপা বিবেবি জগযেট (2868)

১২৫১ 01440002070 িহুরুল মৃি কাোল জশখ KAJIPARA shailkupa বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1635), লাল মুবিিািতা 

(0409030515)

১২৫২ 01440002071 বমঞা আব্দুি িাোক আব্দুল কবিম MONOHORP

UR 

SHAILKUPA

shailkupa বশলকূপা লাল মুবিিািতা (0409030070)

১২৫৩ 01440002072 অমুল্য কুমাি বিশ্বাে মৃি অধি িন্দ্র বিশ্বাে LAKHIPUR RAYRA বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1287), লাল মুবিিািতা 

(0409030097), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(48619)

১২৫৪ 01440002073 মৃি ডাঃ শাহােি আলী মৃি কাযশম মিল NAKOIL VATOYB

AJAR

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1488), লাল মুবিিািতা 

(0409030161)

১২৫৫ 01440002091 জমাঃ হারুণ অি িবশে মৃি লালিাঁে taminagor RAYRA বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1508), লাল মুবিিািতা 

(409030087)

১২৫৬ 01440002103 জমাঃ কােী জগালাম নিী কােী হাবিবুি িহমান BAGURA ABIPUR বশলকূপা লাল মুবিিািতা (0409030427)

১২৫৭ 01440002104 জমাঃ আ িাোক মৃি ভােন মিল KULOBARIA LANGGO

LBADH

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1578), লাল মুবিিািতা 

(409030611)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১২৫৮ 01440002106 মৃি কােী োযয়দুি হক মৃি কােী আবমরুল KACHERKOL kochua বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1688), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় 

িাবলকা (48722)

১২৫৯ 01440002287 জমাঃ আইন উবিন 

জোয়ািতাি

মৃি মঈে উিীন জোয়ািতাি bardah CHORIA

RBIL

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1320), লাল মুবিিািতা 

(409030180)

১২৬০ 01440002292 মৃি জমহবুি ইেলাম মহব্বি জমাঃ শবিফুল ইেলাম বময়া হাবিিপুি বশলকুপা বশলকূপা লাল মুবিিািতা (411050224), জিোমবিক জগযেট 

(2996)

১২৬১ 01440002294 আব্দুল আউয়াল িাইেবিন জোয়ািতাি MINGRAM ABIPUR বশলকূপা জেনািাবহনী জগযেট (16615)

১২৬২ 01440002297 জমাঃ আব্দুি িশীে বিশ্বাে মৃি আফিাি উবিন PACHPAKIA

H

KUMIRA

DAH

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1451), লাল মুবিিািতা 

(0409030297)

১২৬৩ 01440002300 আব্দুে জোিহান আঃ েবলল জশখ HABIBPUR shailkupa বশলকূপা জেনািাবহনী জগযেট (13571), লাল মুবিিািতা 

(0409030572)

১২৬৪ 01440002302 জমাহাম্মে আলী লস্কি গহি আলী char para BASANT

OPUR

বশলকূপা জেনািাবহনী জগযেট (1316)

১২৬৫ 01440002303 কােী আফিাি জহাযেন কােী জকেমি আলী BOGURA ABIPUR বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1529), লাল মুবিিািতা 

(0409030250)

১২৬৬ 01440002306 সুকুি আলী নেি আলী NONDIRGAT

I

DHALOH

ARACHA

NDRO

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1715), লাল মুবিিািতা 

(0409030609)

১২৬৭ 01440002307 মৃি িবিউল ইেলাম মৃি ইব্রাবহম মিল dudshar dudshar বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1366), লাল মুবিিািতা 

(0409030257)

১২৬৮ 01440002309 জমাঃ ওবলয়াি জমাল্লা মৃি বহল্লা উবিন জমাল্লা MINGRAM ABIPUR বশলকূপা লাল মুবিিািতা (0409030480)

১২৬৯ 01440002311 জমাঃ িাহােৎ জহাযেন জমাঃ ওেমান আলী LAKHANDIA RAYRA বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1497), লাল মুবিিািতা 

(0409030376)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১২৭০ 01440002312 জেৌলি আলী মৃি জমযহি আলী মিল dudshar dudshar বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1491), লাল মুবিিািতা 

(0409030417)

১২৭১ 01440002315 জমাঃ শবফউল ইেলাম মৃি আবু জিো DIGNAGAR BENIPU

R

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1671), লাল মুবিিািতা 

(0409030434)

১২৭২ 01440002317 জমাঃ আব্দুি িাোক জগালাপ খাঁন KRIPALPUR ABIPUR বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1328), লাল মুবিিািতা 

(0409030320)

১২৭৩ 01440002319 জক এম জমািযশে মৃি িওশন আলী PADAMDI SHOFIPU

R

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1802), লাল মুবিিািতা 

(0409030335)

১২৭৪ 01440002320 জমাঃ আবু িাযলি বিশ্বাে ইিােৎ আলী বিশ্বাে KAJIPARA FULHOR

I

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1352), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় 

িাবলকা (48745), লাল মুবিিািতা 

(0409030170)

১২৭৫ 01440002321 জমাঃ আঃ গফুি জোয়ািতাি হাযিম আলী জোয়ািতাি ACHINTOPU

R

achintop

ur

বশলকূপা লাল মুবিিািতা (0409030543)

১২৭৬ 01440002323 জমাঃ েয়নাল আযিেীন 

েিতাি

নাযেি েিতাি NAGIRAT NAGIRA

T

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1383), লাল মুবিিািতা 

(0409030316)

১২৭৭ 01440002326 বেযিন্দ্র নাথ জোয়ািতাি বকিণ িন্দ্র জোয়ািতাি mohishadang

a

shailkupa বশলকূপা মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48610), লাল 

মুবিিািতা (0409030408)

১২৭৮ 01440002327 জমাহাম্মে আলী জমাোহাি বিশ্বাে dudshar dudshar বশলকূপা লাল মুবিিািতা (0409030585)

১২৭৯ 01440002328 জমাঃ ওয়াযেে আলী ওেমান মিল ALOMDANG

A

FULHOR

I

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1922), জেনািাবহনী জগযেট 

(16076)

১২৮০ 01440002329 জমাঃ আশিাফ উিীন জিৌধুিী আফোি উিীন জিৌধুিী BUALIA BUALIA 

BAJER

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1415), লাল মুবিিািতা 

(0409030143)

১২৮১ 01440002330 হারুন অি িবশে আলী আযহমে বময়া MINGRAM ABIPUR বশলকূপা লাল মুবিিািতা (0409030422)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১২৮২ 01440002331 জমাঃ আযনায়াি জহাযেন মকযেে আলী GOPALPUR UTTOR 

KOCHUA

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1628), লাল মুবিিািতা 

(0409030034)

১২৮৩ 01440002333  িবফকুল ইেলাম েবিি উিীন বিশ্বাে chadpur dudshar বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1472), লাল মুবিিািতা 

(0409030256)

১২৮৪ 01440002334 কােী নাবেরুল ইেলাম খাযেমুল ইেলাম SHAILKUPA shailkupa বশলকূপা বিবেএে জগযেট (26)

১২৮৫ 01440002335 মৃি জমাঃ োলাম বময়া হাবকম বমঞা dhaloharacha

ndro

DHALOH

ARACHA

NDRO

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1577), লাল মুবিিািতা 

(409030375)

১২৮৬ 01440002337 জমাঃ বেয়ে আবল মৃি িাযহন েে তাি LAKHIPUR shailkupa বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1571), লাল মুবিিািতা 

(0409030383)

১২৮৭ 01440002341 আিদুল হাই বিশ্বাে মৃি িেলুি িহমান MINGRAM ABIPUR বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1744), লাল মুবিিািতা 

(0409030456)

১২৮৮ 01440002342 জমাঃ বলয়াকি আলী শওকি আলী বিশ্বাে DAMUKDIA BISHNU

DIA

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1394), লাল মুবিিািতা 

(0409030386)

১২৮৯ 01440002344 জমাঃ িবফ উবিন মিল মৃি আযনি মিল dudshar dudshar বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1795), লাল মুবিিািতা 

(409030581)

১২৯০ 01440002345 এে এম আবু িকি মৃি জখাযশে আলম MINGRAM ABIPUR বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (2082), লাল মুবিিািতা 

(0409030263)

১২৯১ 01440002347 মৃি বলয়াকি আলী জশখ মৃি েয়নবিন জশখ fulhori fulhori বশলকূপা লাল মুবিিািতা (0409030474)

১২৯২ 01440002349 জগালাম কুদ্দুে জমাঃ আব্দুল েবলল KHALKHULA shailkupa বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1429), লাল মুবিিািতা 

(0409030634)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১২৯৩ 01440002351 শা জমাঃ শবফ উবিন মৃি শাহ মযয়ে উবিন MINGRAM ABIPUR বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1757), লাল মুবিিািতা 

(0409030510)

১২৯৪ 01440002352 মৃি মবেিি িহমান মৃি োযমে মিল dudshar dudshar বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1486), লাল মুবিিািতা 

(0409030166)

১২৯৫ 01440002353 মৃি জগালাম িব্বানী বিঃ আঃ েব্বাি বিশ্বাে DAHKHULA achintop

ur

বশলকূপা লাল মুবিিািতা (0409030044)

১২৯৬ 01440002357 মৃি িেি উবিন বিশ্বাে মৃি কাযশম বিশ্বাে dudshar dudshar বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1367), লাল মুবিিািতা 

(0409030245)

১২৯৭ 01440002359 শহীে আলীমবিন (আনোি) মৃি জমাঃ োযকি আলী 

মণ্ডল

fulhori fulhori বশলকূপা লাল মুবিিািতা (0409030287)

১২৯৮ 01440002360 মৃি কােী খাযেমুল ইেলাম মৃি কােী মবফজুল ইেলাম SHAILKUPA shailkupa বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1678), লাল মুবিিািতা 

(0409030403), লাল মুবিিািতা স্মিণীয়  ািা 

িিণীয়  ািা (700000261), মুবেিনগি জগযেট 

(186)

১২৯৯ 01440002364 জমাঃ নওযেি উবিন বময়া নূি উিীন বময়া MONOHORP

UR 

SHAILKUPA

shailkupa বশলকূপা পুবলশ িাবহনী জগযেট (238)

১৩০০ 01440002365 জমাঃ মবেউল আেম আব্দুল েব্বাি মাস্টাি MINGRAM ABIPUR বশলকূপা বিবেবি জগযেট (3133)

১৩০১ 01440002366 আঃ কুদ্দুে খান মৃি আঃ মবেে KRIPALPUR ABIPUR বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1447), বিবেবি জগযেট (355)

১৩০২ 01440002368 জমাঃ োযেদুি িহমান 

(োোে)

শাহােি আলী বময়া KACHERKOL BENIPU

R

বশলকূপা লাল মুবিিািতা (0409030138)

১৩০৩ 01440002369 জমাঃ আবিয়াি িহমান মকবুল বিশ্বাে KACHERKOL KACHER

KOL

বশলকূপা বিবেবি জগযেট (6047)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৩০৪ 01440002370 এে এম িবিবুি িহমান এে. এম জখািযশে আলী MINGRAM ABIPUR বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1463), লাল মুবিিািতা 

(0409030445)

১৩০৫ 01440002371 জমাঃ বেবিকুি িহমান ইশািি আলী জমাল্লা BAGURA ABIPUR বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1384), লাল মুবিিািতা 

(409030249)

১৩০৬ 01440002373 জমাঃ জগালাম েযিায়াি মৃি েনাি আলী জেখ KUMIRAHDA

H

KUMIRA

DAH

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1277), লাল মুবিিািতা 

(0409030007)

১৩০৭ 01440002375 মকযেে আলী খা মৃি জখায়াে খা VATOYBAJER VATOYB

AJAR

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1285), লাল মুবিিািতা 

(0409030111)

১৩০৮ 01440002377 জমাঃ আোদুোমান মৃি ওয়াযেে আলী DIGNAGAR BENIPU

R

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1670), লাল মুবিিািতা 

(0409030509)

১৩০৯ 01440002378 একব্বি জহাযেন মৃি আঃ োমাে বিশ্বাে PACHPAKIA

H

ABIPUR বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1450), লাল মুবিিািতা 

(0409030274)

১৩১০ 01440002379 আযনায়াি আলী মৃি আিদুল জমািাযলি KACHERKOL KACHER

KOL

বশলকূপা বিবেবি জগযেট (4419)

১৩১১ 01440002380 জমাঃ আবু িাযলি বেবিক জমাঃ আবফল উিীন dhaloharacha

ndro

SHOHID 

NAGOR

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1584), লাল মুবিিািতা 

(0409030589)

১৩১২ 01440002381 জমাঃ আোদুোমান 

জোয়ািোি

মযয়ন উবিন জোয়ািোি KANCHERK

OL

KANCHE

RKOL

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1619), লাল মুবিিািতা 

(0409030144), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(48713)

১৩১৩ 01440002382 জমাঃ মেযলম উবিন মৃি জখদু জশখ BAHADURPU

R

RAYRA বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1509), লাল মুবিিািতা 

(0409030280)

১৩১৪ 01440002383 মিহুম আবুল জহাযেন মিহুম জিযেম েে তাি RANINAGAR CHARIA

RBIL 

BAZAR

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (2158), লাল মুবিিািতা 

(0409030639)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৩১৫ 01440002384 জমাঃ শবফউল আলম মৃি োলাউবিন আহযমে JALSHUKA KHULU

MBARIA

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1587), লাল মুবিিািতা 

(0409030341)

১৩১৬ 01440002385 আবিকুি িহমান মৃি জশি আলী বিশ্বাে alfapur ABIPUR বশলকূপা বিবেবি জগযেট (3505)

১৩১৭ 01440002386 জমাঃ আবেজুল হক জিলাযয়ি জহাযেন gabla VATOYB

AJAR

বশলকূপা বিবেবি জগযেট (5316), লাল মুবিিািতা 

(0409030658)

১৩১৮ 01440002387 জমাঃ জোলায়মান জশখ জগালাম িহমান জশখ LAKHIPUR BISHNU

DIA

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1570), লাল মুবিিািতা 

(0409030080)

১৩১৯ 01440002388 জমাঃ নাযয়ি আলী জখাো িকে েিাি dudshar dudshar বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1773), লাল মুবিিািতা 

(0409030106)

১৩২০ 01440002389 জেবলম োহাঙ্গীি মমিাে উিীন বময়া হাটফাবেলপুি কুমবড়েহ বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1758), লাল মুবিিািতা 

(409010128), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(48631)

১৩২১ 01440002391 মৃি জকািাে আলী মৃি জমযেি জশখ SHOHID 

NAGOR

SHOHID 

NAGOR

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1599), লাল মুবিিািতা 

(0409030306)

১৩২২ 01440002392 এে এম ওয়াবহদুোমান আবুল জহাযেন শাহ CHANDIPUR dudshar বশলকূপা জেনািাবহনী জগযেট (219)

১৩২৩ 01440002393 জমাঃ লুৎফি িহমান শাহ জমা: মবেিি িহমান শাহ dudshar VATOYB

AJAR

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1357), লাল মুবিিািতা 

(0409030228)

১৩২৪ 01440002394 আশিাফ আলী আঃ লবিফ বময়া KACHERKOL KACHER

KOL

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1616), লাল মুবিিািতা 

(0409030142)

১৩২৫ 01440002397 ননীযগাপাল বিশ্বাে িামযেি বিশ্বাে CHAR 

PAIKPARA

DHAWRA বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1724), লাল মুবিিািতা 

(0409030218), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(48761)

১৩২৬ 01440002399 জমাঃ মকবুল জহাযেন আিশাে আলী মিল HUDAMAIL

MARI

fulhori বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1649), লাল মুবিিািতা 

(0409030260)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৩২৭ 01440002402 জমাঃ োবহদুন্নিী জমাঃ হারুন অি িবশে SHAILKUPA shailkupa বশলকূপা ন্যাপ কবমউবনষ্ট পার্ট ত োত্র ইউবনয়ন বিযশষ জগবিলা িাবহনী 

জগযেট (17)

১৩২৮ 01440002404 এ. জক. এম. লুৎফি িহমান এয়াকুি আলী বময়া KUMIRAHDA

H

KUMIRA

DAH

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1456), লাল মুবিিািতা 

(0409030264)

১৩২৯ 01440002406 হিবষি কুমাি জোয়ািোি জহমন্ত কুমাি জোয়ািোি aguniapara BENIPU

R

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1423), লাল মুবিিািতা 

(0409030030)

১৩৩০ 01440002410 বলয়াকি আলী জকিমি জশখ fulhori fulhori বশলকূপা মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48658), জিোমবিক 

জগযেট (1826)

১৩৩১ 01440002415 জমাঃ শহীদুল ইেলাম মৃি ইন্তাে আলী dudshar dudshar বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1354), লাল মুবিিািতা 

(0409030104)

১৩৩২ 01440002416 ওমি ফারুক জমাঃ এয়েোনী DAHAKULA achintop

ur

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1422), লাল মুবিিািতা 

(0409030040), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(48764)

১৩৩৩ 01440002417 সুযিাধ কুমাি বিশ্বাে ব্রে জমাহন MIRJAPUR CHARIA

R BILL

বশলকূপা জনৌ-কমাযিা জগযেট (201)

১৩৩৪ 01440002418 জমাঃ নাযয়ি আলী 

জোয়ািাি

কবেম উবিন জোয়ািাি dudshar dudshar বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1368), লাল মুবিিািতা 

(0409030251)

১৩৩৫ 01440002421 শ্রী অবেি কুমাি বিশ্বাে শ্রী অবশনী কুমাি বিশ্বাে dolilpur ABIPUR বশলকূপা মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48760), লাল 

মুবিিািতা (0409030120)

১৩৩৬ 01440002423 জমাঃ বলয়াকি আলী োমাে আলী MINGRAM ABIPUR বশলকূপা লাল মুবিিািতা (0409030523)

১৩৩৭ 01440002425 জমাঃ লুৎফি িহমান জিাফাযেল জহাযেন MIRJAPUR CHARIA

R BILL 

BAJAR

বশলকূপা মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48667), জিোমবিক 

জগযেট (1441), জেনািাবহনী জগযেট (13550)

১৩৩৮ 01440002426 জমাঃ জগালাম িসুল জমাঃ এিােি আলী বিশ্বাে RUPDAH KUMIRA

DAH

বশলকূপা লাল মুবিিািতা (0409030529)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৩৩৯ 01440002429 জমাঃ শবিফুল ইেলাম আবেি উবিন shapkhola dihibakri বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1761), লাল মুবিিািতা 

(0409030661)

১৩৪০ 01440002439 িেলুল িহমান খাঁ আঃ ওয়াযহে খান KAMANNA ABIPUR বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1541), লাল মুবিিািতা 

(0409030568)

১৩৪১ 01440002440 বেলীপ কুমাি বিশ্বাে মৃি জেযিন্দ্রনাথ বিশ্বাে খবড়িাবড়য়া িযয়ড়া বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1513), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় 

িাবলকা (48689)

১৩৪২ 01440002442 এ, র্ট, এম, হািীবুি িহমান জমািাহাি জহাযেন PACHPAKIA

H

HATFAJI

LPUR 

BAJAR

বশলকূপা লাল মুবিিািতা (0409030554)

১৩৪৩ 01440002443 িাে উবিন আহযমে মৃিঃ আিদুি িবহম fulhori fulhori বশলকূপা মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48664), লাল 

মুবিিািতা (0409030419), পুবলশ িাবহনী জগযেট 

(237)

১৩৪৪ 01440002445 মৃি বেিাজুল ইেলাম মৃি আবেম উবিন krishnonagar katlagari বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1803), লাল মুবিিািতা 

(0409030546)

১৩৪৫ 01440002446 জমাঃ ” মবনরুোমান মুি মবহউবিন জেিিলা achintop

ur

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1307), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় 

িাবলকা (48674), লাল মুবিিািতা 

(0409030412)

১৩৪৬ 01440002447 জমাঃ আমোে জহাযেন জমাঃ আব্দুল গফুি বিশ্বাে dudshar dudshar বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1281), লাল মুবিিািতা 

(0409030102)

১৩৪৭ 01440002459 জমাঃ বেিাজুল ইেলাম আিশাে আলী বিশ্বাে KAMANNA kamanna বশলকূপা লাল মুবিিািতা (0409030253)

১৩৪৮ 01440002465 জমাঃ মবিয়াি িহমান বমঞা মৃিঃ নেি আলী বমঞা MIRJAPUR KANCHE

RKOL

বশলকূপা পুবলশ িাবহনী জগযেট (240)

১৩৪৯ 01440002466 জমাশািিফ জহাযেন 

জোয়ািতাি

আযয়ন উবিন জোয়ািতাি MINGRAM ABIPUR বশলকূপা লাল মুবিিািতা (0409030400)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৩৫০ 01440002467 জমাঃ শহি আলী (আনোি) হােী মাহাম্ম ে আলী KUCHARA VATOYB

AJAR

বশলকূপা লাল মুবিিািতা (0409030123)

১৩৫১ 01440002468 জমাঃ আোদুোমান ( 

মবিন )

কাযেি জমাল্লা HATFAJILPU

R

hatfalilpu

r

বশলকূপা মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48632), লাল 

মুবিিািতা (0409030005)

১৩৫২ 01440002470 আবু আহযমে জমাল্লা মৃি জখািযশে আলী জমাল্লা KUMIRAHDA

H

KUMIRA

DAH

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1458), লাল মুবিিািতা 

(0409030303)

১৩৫৩ 01440002471 জমাঃ জখায়াে উিীন জমাঃ মবিয়াি িহমান 

বিশ্বাে

Nischinto pur BASANT

OPUR

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1279), লাল মুবিিািতা 

(0409030134)

১৩৫৪ 01440002478 মৃি হােীউল কবিি িেরুোমান UMEDPUR RAYRAH বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1510), লাল মুবিিািতা 

(0409030378)

১৩৫৫ 01440002479 ইন্তাে আলী মৃি মযয়ন উবিন MADHOBPU

R

NAGIRA

T

বশলকূপা জিোমবিক জগযেট (1719), লাল মুবিিািতা 

(0409030011)

১৩৫৬ 01440000278 জমাঃ িাে উবিন আহম্মে হাবমে আলী কুমড়ািাড়ীয়া, হাবিণাকুণ্ডু হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (410), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় 

িাবলকা (48843)

১৩৫৭ 01440000287 জমাঃ জিোউল ইেলাম আফোি উবিন আহযমে পায়ড়াডাঙ্গা ভালকী িাোি-

7200

হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (315), লাল মুবিিািতা 

(0409060044)

১৩৫৮ 01440000288 জমাঃ কামাল উবিন 

জোয়ািতাি

েকু উবিন জোয়ািতাি লবক্ষপুি জোড়াোহ হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (293), লাল মুবিিািতা 

(0409060058)

১৩৫৯ 01440000289 নাবেম উবিন জগালাম িব্বানী কাপাোর্টয়া ভালকী িাোি-

7200,

হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (313), লাল মুবিিািতা 

(409060039), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(48796)

১৩৬০ 01440000295 অবশ্বনী কুমাি বিশ্বাে েন্নােী িিন বিশ্বাে জিড়বিন্নী োযিক বিন্নী হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (403), লাল মুবিিািতা 

(0409060078)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৩৬১ 01440000296 অনুকুল িন্দ্র োহা অমূল্য কুমাি োহা ভিানীপুি োধুগঞ্জ-

7210

হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (428), লাল মুবিিািতা 

(0409010248)

১৩৬২ 01440000300 জগালাম ফারুক মনসুি আলী ফযিপুি হবিণাকুন্ডু হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (272), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় 

িাবলকা (48817), লাল মুবিিািতা 

(0409060026)

১৩৬৩ 01440000330 শবহদুল ইেলাম শামেিীন বিশ্বাে জিড়  বিবন্ন োযিক বিবন্ন হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (287), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় 

িাবলকা (48838), লাল মুবিিািতা 

(0409060137)

১৩৬৪ 01440000332 োমাল খন্দকাি মযনায়াি খন্দকাি িাকচুয়া জোড়াোহ হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (289), লাল মুবিিািতা 

(0409060118)

১৩৬৫ 01440000334 জমাঃ আবেজুি িহমান বিশু মগবুল জহাযেন শ্রীপুি আেশ ত আন্দুবলয়া হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (370), লাল মুবিিািতা 

(409060161)

১৩৬৬ 01440000337 জমাঃ িবিউল জহাযেন লস্কি রুেম উবিন লস্কি কাবলশংকিপুি জোড়ােহ হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (412), লাল মুবিিািতা 

(0409060141)

১৩৬৭ 01440000338 ব্রে জগাপাল পাল েীন িন্ধু পাল শাখািীেহ শাখািীেহ 

িাোি

হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (429), লাল মুবিিািতা 

(0409010257)

১৩৬৮ 01440000347 জমাঃ োমছুল হক আিি আবল বিিামপুি হবিণাকুন্ডু হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (273), লাল মুবিিািতা 

(409060029)

১৩৬৯ 01440000350 জমাঃ গওহি আলী ইব্রাবহম বিশ্বাে গাড়ািাবড়ীয়া জিালা হবিনাকুন্ডু ন্যাপ কবমউবনষ্ট পার্ট ত োত্র ইউবনয়ন বিযশষ জগবিলা িাবহনী 

জগযেট (22)

১৩৭০ 01440000353 জমায়াযেম জহাযেন েযয়ে আলী মিল জশখপাড়াবিবন্ন োযিক বিন্নী হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (409), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় 

িাবলকা (43204)

১৩৭১ 01440000355 জমাঃ আব্দুল ওয়াযহে আব্দুি িহমান জোয়ািতাি বশিলী ভালকী িাোি-

7200

হবিনাকুন্ডু মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48797), লাল 

মুবিিািতা (0409060038), জিোমবিক জগযেট 

(312)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৩৭২ 01440000357 জমাঃ ইয়াকুি আলী মকযেে আলী িামনগি োধুগঞ্জ-

7210

হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (300), লাল মুবিিািতা 

(0409060011)

১৩৭৩ 01440000359 জমাঃ বেিাজুল ইেলাম নাযেি আলী মণ্ডল ভায়না জোড়াোহ হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (288), লাল মুবিিািতা 

(0409060157)

১৩৭৪ 01440000360 জমাঃ আমোে জহাযেন আযখি আলী বিশ্বাে ফযিপুি বিশখালী-

7310

হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (307), লাল মুবিিািতা 

(0409060028)

১৩৭৫ 01440000372 জমাঃ জিাফাযেল জহাযেন শযিে আলী শাহ পায়ড়াডাঙ্গা ভালকী িাোি-

7200

হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (435), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় 

িাবলকা (48844), লাল মুবিিািতা 

(0409060042)

১৩৭৬ 01440000374 জমাঃ ফেলুি িহমান মুহাম্মে আলী জিড়বিন্নী োযিক বিন্নী হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (284), লাল মুবিিািতা 

(0409060050), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(48818)

১৩৭৭ 01440000443 আব্দাি বিয়াে উবিন মিল জোড়াোহ জোড়াোহ হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (358), লাল মুবিিািতা 

(0409060145)

১৩৭৮ 01440000445 জমাঃ আবিয়াি িহমান িাযেি আলী জশখ জোড়ােহ জোড়াোহ হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (294), লাল মুবিিািতা 

(0409060004)

১৩৭৯ 01440000448 জমাঃ আবু মুো মবনি উবিন শাহ িাসুযেিপুি কন্যােহ হবিনাকুন্ডু লাল মুবিিািতা (0409060113), জিোমবিক জগযেট 

(404)

১৩৮০ 01440000453 জমাঃ মযনায়াি জহাযেন জিািাপ আলী বহেলী ভালকী িাোি হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (325), লাল মুবিিািতা 

(0409060132)

১৩৮১ 01440000455 নূিউিীন আহযম্মে আহাযম্মে আলী বিশ্বাে ভায়না জোড়ােহ হবিনাকুন্ডু মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48808), লাল 

মুবিিািতা (0409060120), জিোমবিক জগযেট 

(350)

১৩৮২ 01440000457 জমাঃ আব্দুি িহীম িায়হান উিীন জঘাড়াগাো ভালকী িাোি হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (382), লাল মুবিিািতা 

(0409060045)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৩৮৩ 01440000461 জমাঃ বমোনূি িহমান মবিয়াি িহমান জোড়ােহ জোড়ােহ হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (357), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় 

িাবলকা (48806), লাল মুবিিািতা (409060116)

১৩৮৪ 01440000477 জমাঃ আবুল জহাযেন আেগি জহাযেন বমিলী ভালকী িাোি হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (276), লাল মুবিিািতা 

(0409060040), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(48832)

১৩৮৫ 01440000480 জমাঃ আবুি আলী শাহাে উিীন বিশ্বাে বশিলী ভালকী িাোি হবিনাকুন্ডু লাল মুবিিািতা (409060128)

১৩৮৬ 01440000492 জমাঃ আবু িকি আঃ েব্বাি মিল কামািখালী োধুগঞ্জ হবিনাকুন্ডু লাল মুবিিািতা (409060016), জিোমবিক জগযেট 

(355)

১৩৮৭ 01440000493 জমাঃ মবেি উিীন আেগি আলী ফযিপুি হবিনাকুণ্ডু হবিনাকুন্ডু লাল মুবিিািতা (0409060027), জিোমবিক জগযেট 

(306)

১৩৮৮ 01440000494 জমাঃ িাহাে উিীন মুন্সী আনোি জিড়বিন্নী োযিক বিবন্ন হবিনাকুন্ডু মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48839), লাল 

মুবিিািতা (0409060052), জিোমবিক জগযেট 

(285)

১৩৮৯ 01440000495 জমাঃ আবুল জহাযেন হাযিে মিল মাবন্দয়া িাোি 

জপাড়াহার্ট

হবিনাকুন্ডু মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48831), লাল 

মুবিিািতা (409060007), জিোমবিক জগযেট (333)

১৩৯০ 01440000497 জমাঃ োব্দাি জহাযেন হাযিম আলী লবক্ষপুি োযিক বিন্নী হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (342), লাল মুবিিািতা 

(0409060114)

১৩৯১ 01440000498 জমাফাযেল জহাযেন োমে উিীন বিশ্বাে ভায়না জোড়াোহ হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (269), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় 

িাবলকা (48812), লাল মুবিিািতা 

(0409060082)

১৩৯২ 01440000524 জমাঃ আব্দুল িািী আহমে জহাযেন ভায়না জোড়াোহ হবিনাকুন্ডু লাল মুবিিািতা (409060122), জিোমবিক জগযেট 

(352)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৩৯৩ 01440000525 জমাঃ েহুরুল হক োযমে আলী লবক্ষপুি কন্যােহ হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (405), লাল মুবিিািতা 

(409060115)

১৩৯৪ 01440000529 জমাহম্মে আলী আহোন আলী ভায়না জোড়াোহ হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (290), লাল মুবিিািতা 

(0409060130), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(48836)

১৩৯৫ 01440000548 িনবেৎ কুমাি কম তকাি মযহন্দ্রনাথ কম তকাি হবিণাকুন্ডু হবিণাকুন্ডু হবিনাকুন্ডু লাল মুবিিািতা (0409010251), জিোমবিক জগযেট 

(436)

১৩৯৬ 01440000576 জমাঃ শাহ আবেজুি িহমান জগালাম িহমান গুড়ভাড়া ভাতুবিয়া ভালকী িাোি হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (320), লাল মুবিিািতা 

(0409060085)

১৩৯৭ 01440000594 জমাঃ শাযকি েিতাি আমে আলী েিতাি বিঠাপাড়া হবিণাকুন্ডু হবিনাকুন্ডু মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48835), জিোমবিক 

জগযেট (278), লাল মুবিিািতা (0409060047)

১৩৯৮ 01440000756 োমছুল আলম বমনহাে উবিন শাহ হবিণাকুণ্ডু হবিণাকুণ্ডু হবিনাকুন্ডু মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48819), জিোমবিক 

জগযেট (279), লাল মুবিিািতা (409060048)

১৩৯৯ 01440000765 বেিাজুল হক মৃি আবলমুবিন েিতাি শ্রীপুি আেশ ত আন্দুবলয়া হবিনাকুন্ডু লাল মুবিিািতা (409060090), জিোমবিক জগযেট 

(302)

১৪০০ 01440000845 জমাঃ মবহউবিন োযেক আলী ভালকী ভালকী িাোি হবিনাকুন্ডু লাল মুবিিািতা (0409060043), জিোমবিক জগযেট 

(314)

১৪০১ 01440000951 জমাঃ বিয়ি আলী মৃি আযখি আলী বহেলী বহেলী হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (390), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় 

িাবলকা (48803)

১৪০২ 01440000953 জমাঃ আবুিকি বিশ্বাে আহযমে বিশ্বাে বহেলী ভালকী িাোি হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (386), লাল মুবিিািতা 

(0409060164)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৪০৩ 01440000958 জমাঃ িাবিক ইমাম 

(বনয়ামি)

মৃি আযলক জশক িলিামপুি  আােশ ত 

আন্দুবলয়া

হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (281), লাল মুবিিািতা 

(409060071), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(48802)

১৪০৪ 01440000972 মৃি মুনসুি আলী মৃি বিলাি আলী মিলযিালা জিালা হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (336), লাল মুবিিািতা 

(0409060153)

১৪০৫ 01440000973 অবেি কুমাি বিশ্বাে শিৎ িন্দ্র বিশ্বাে হাবকমপুি কণ্যােহ হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (408), লাল মুবিিািতা 

(0409010078)

১৪০৬ 01440000975 জমাঃ েেি উবিন বেয়ে আলী লস্কাি জোটভােড়া কন্যােহ হবিনাকুন্ডু লাল মুবিিািতা (409060075)

১৪০৭ 01440000997 মৃি বেনোি আলী হাযেি মিল োযিক বিবন্নী োযিক বিন্নী হবিনাকুন্ডু লাল মুবিিািতা (0409060056), জিোমবিক জগযেট 

(400)

১৪০৮ 01440001011 মৃি শিীফ িাযকি আলী মৃি আলফাে উবিন ভালকী ভালকী িাোি হবিনাকুন্ডু লাল মুবিিািতা (0409060107)

১৪০৯ 01440001092 জমাঃ জকািিান আলী আঃ মিযলি িাকচুয়া জোড়াোহ হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (353), লাল মুবিিািতা 

(406020398)

১৪১০ 01440001130 জমাঃ বেিাজুল ইেলাম মৃি ধুনাই মিল বশিলী ভালকী িাোি হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (323), লাল মুবিিািতা 

(409060127)

১৪১১ 01440001133 জমাঃ আবেজুি িহমান ফযেি আলী জমাল্লাহ ভায়না জোড়াোহ হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (415), লাল মুবিিািতা 

(409060053), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(48841)

১৪১২ 01440001138 মৃি আব্দুি িহমান মৃি আকিি আলী জোয়ািতি শ্রীপুি আেশ ত আন্দুবলয়া হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (373), লাল মুবিিািতা 

(409060087)

১৪১৩ 01440001155 জমাঃ শাহােি জহাযেন বেয়ে মিল গুড়পাড়া ভাতুবিয়া োধুহাটী হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (326), লাল মুবিিািতা 

(409060133)

১৪১৪ 01440001156 বিল্লাল জহাযেন  যিে আলী মিল ভালকী ভালকী িাোি হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (317), লাল মুবিিািতা 

(0409060060)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৪১৫ 01440001160 জমাঃ আবমনুি িহমান লুৎফি িহমান জোড়াোহ জোড়াোহ হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (366), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় 

িাবলকা (48828), লাল মুবিিািতা (409060102)

১৪১৬ 01440001161 জমাঃ নওযশরুল আলম মধু মৃি রুেম আলী ভায়না জোড়াোহ হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (267), লাল মুবিিািতা 

(0409060083), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(48821)

১৪১৭ 01440001162 জমাঃ িাহাে উিীন শাহাদুল্লাহ ,গুেগ্রাম আেশ ত আন্দুবলয়া হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (334), লাল মুবিিািতা 

(0409060012), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(48825)

১৪১৮ 01440001176 মৃি শাখাওয়াি জহাযেন মৃি িবহম বিশ্বাে হবিণাকুন্ডু হবিণাকুন্ডু হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (280), লাল মুবিিািতা 

(0409060064), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(48826)

১৪১৯ 01440001178 জমাঃ ইোিি আলী বিশ্বাে জমাঃ আযনায়াি উবিন 

বিশ্বাে

পািফলেী হবিণাকুন্ডু হবিনাকুন্ডু লাল মুবিিািতা (0409060049), জিোমবিক জগযেট 

(327)

১৪২০ 01440001198 িাবুল জহাযেন মবনি উিীন মিল কাপাশহাপটয়া ভালকী িাোি হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (277), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় 

িাবলকা (48791), লাল মুবিিািতা 

(0409060041)

১৪২১ 01440001300 িাবিক ইমাম িাকী ইমাম আেশ ত আন্দুবলয়া আেশ ত আন্দুবলয়া হবিনাকুন্ডু জেনািাবহনী জগযেট (12378)

১৪২২ 01440001301 জমাঃ মবহ উিীন জমাোহাি আলী শ্রীপুি আেশ ত আন্দুবলয়া হবিনাকুন্ডু লাল মুবিিািতা (409060129), জিোমবিক জগযেট 

(303)

১৪২৩ 01440001302 ইয়াকুি আলী জমাঃ নুি আলী বিশ্বাে শ্রীপুি আেশ ত আন্দুবলয়া হবিনাকুন্ডু জেনািাবহনী জগযেট (18442)

১৪২৪ 01440001303 জমাঃ মঙ্গল েিতাি মৃি োযমে আলী েিতাি শ্রীপুি আেশ ত আন্দুবলয়া হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (369), লাল মুবিিািতা 

(409060158)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৪২৫ 01440001304 মৃি হাবিল উবিন যুদ্ধাহি মৃি জখািযশে ভিানীপুি  োধুগঞ্জ হবিনাকুন্ডু লাল মুবিিািতা (409060013), জিোমবিক জগযেট 

(301)

১৪২৬ 01440001305 ইোলউবিন আহযমে আযিেীন আলী বিশ্বাে শ্রীপুি আেশ ত আন্দুবলয়া হবিনাকুন্ডু বিবেবি জগযেট (6456)

১৪২৭ 01440001309 মৃি কােী আইনাল হক মৃি আইেবিন কােী ধুবলয়া আেশ ত আন্দুবলয়া হবিনাকুন্ডু লাল মুবিিািতা (409060092), জিোমবিক জগযেট 

(367)

১৪২৮ 01440001320 জমাহাম্মে আলী মৃি জখািযশে আলী িামনগি আেশ ত আন্দুবলয়া হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (371), লাল মুবিিািতা 

(0409060162)

১৪২৯ 01440001324 জমাঃ আবমরুল ইেলাম জমাঃ আবেজুি িহমান িামনগি োধুগঞ্জ হবিনাকুন্ডু জেনািাবহনী জগযেট (13656)

১৪৩০ 01440001328 জমাঃ শামসুবিন মৃি বিলাি আলী শ্রীপুি আেশ ত আন্দুবলয়া হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (305), লাল মুবিিািতা 

(409060163)

১৪৩১ 01440001335 জমাঃ ফেলুি িহমান ইমান আলী জমাল্যা িামনগি োধুগঞ্জ হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (368), লাল মুবিিািতা 

(409060111)

১৪৩২ 01440001341 জমাঃ আবু িকি শাহ মৃি বমনাে উবিন শাহ হবিণাকুন্ডু হবিণাকুন্ডু হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (330), লাল মুবিিািতা 

(0409060119)

১৪৩৩ 01440001342 জমাঃ ফেলুি িহমান মৃি জখািযেে আলী বশংগা ভালকী িাোি হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (328), লাল মুবিিািতা 

(409060088)

১৪৩৪ 01440001343 জমাঃ আব্দুি িহমান মৃি নুি জমাহাম্মে িলিামপুি আেশ ত আন্দুবলয়া হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (282), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় 

িাবলকা (48801), লাল মুবিিািতা 

(0409060072)

১৪৩৫ 01440001348 জমাঃ জশি আলী মৃি োযেক আলী জভড়াখালী জোড়ােহ হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (360), লাল মুবিিািতা 

(409060154)

১৪৩৬ 01440001349 আবুল জহাযেন মৃি জোনাউল্লা জোড়ােহ,কাবিগি 

পাড়া

জোড়াোহ হবিনাকুন্ডু লাল মুবিিািতা (409060093), জিোমবিক জগযেট 

(418)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৪৩৭ 01440001352 জমাঃ োউে আলী (মু, িা) মৃি জমযহি আলী কামািখালী জোড়াোহ হবিনাকুন্ডু লাল মুবিিািতা (409060123), জিোমবিক জগযেট 

(297)

১৪৩৮ 01440001353 জমাঃ জমাশাযিফ জহাযেন বিশািি আলী নািায়নকাবন্দ আেশ ত আন্দুবলয়া হবিনাকুন্ডু মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48811), লাল 

মুবিিািতা (409060010), জিোমবিক জগযেট (271)

১৪৩৯ 01440001360 জমাোিফ জহাযেন ফবকি মাহমুে জোিতাি হবিশপুি োধুগঞ্জ হবিনাকুন্ডু বিবেবি জগযেট (7707), জিোমবিক জগযেট (2025)

১৪৪০ 01440001362 জমাঃ হাবিবুি িহমান (মু. 

িা)

মৃি জহফাজুিীন জোয়ািতাি শ্রীপুি আেশ ত আন্দুবলয়া হবিনাকুন্ডু লাল মুবিিািতা (409060110)

১৪৪১ 01440001372 জমাঃ বেয়ে আলী বিশ্বাে মৃি জফলু বিশ্বাে দ্বাবিয়াপুি শাখাবিেহ 

িাোি

হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (316), লাল মুবিিািতা 

(0409060059)

১৪৪২ 01440001373 জমাঃ আঃ িাোক বেয়ািি জহাযেন জশখ িলিামপুি আেশ ত আন্দুবলয়া হবিনাকুন্ডু লাল মুবিিািতা (409060046), জিোমবিক জগযেট 

(398), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48842)

১৪৪৩ 01440001376 মৃি মহি আলী মৃি ইউনুে আলী খাঁ শ্রীফলিলা জিালা হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (444), লাল মুবিিািতা 

(409060002)

১৪৪৪ 01440001377 জমাঃ আযনায়াি জমাঃ আফিাি আলী বময়া হবিণাকুন্ডু হবিণাকুন্ডু হবিনাকুন্ডু মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48823)

১৪৪৫ 01440001379 জমাঃ আলফাে উিীন বিয়াে উিীন মিলযিালা জিালা হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (335), লাল মুবিিািতা 

(0409060143)

১৪৪৬ 01440001384 জমাঃ আবুিকি েনাি আলী মিল জভড়াখালী জোড়াোহ হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (295), লাল মুবিিািতা 

(409060017)

১৪৪৭ 01440001390 মৃি ইবিে আলী জমাঃ োযমে জমাল্লা জোড়েহ জোড়াোহ হবিনাকুন্ডু লাল মুবিিািতা (409060149)

১৪৪৮ 01440001391 মৃি মাহািাি আলী মৃি শাোহান আলী বিথবলয়াাড়া হবিণাকুন্ডু হবিনাকুন্ডু লাল মুবিিািতা (409060067), জিোমবিক জগযেট 

(377)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৪৪৯ 01440001392 জমাঃ খবললুি িহমান মৃি আহম্মে মুন্সী গড়ািাড়ীয়া খজুিা হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (397), লাল মুবিিািতা 

(0409060108)

১৪৫০ 01440001393 জমাঃ আব্দুল গবন মৃি আকিি আলী জভড়াখালী জোড়াোহ হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (296), লাল মুবিিািতা 

(409060112)

১৪৫১ 01440001545 মৃি শামসুি িহমান মৃি জহফাে উবিন 

জোয়ািতি

শ্রীপুি আেশ ত আন্দুবলয়া হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (365), লাল মুবিিািতা 

(0409060091)

১৪৫২ 01440001549 জমাঃ েবহদুল হক জমাঃ োমছুল হক জোয়াে তাি বহংগািপাড়া বিশখালী হবিনাকুন্ডু লাল মুবিিািতা (409060030), জিোমবিক জগযেট 

(376)

১৪৫৩ 01440001556 জমাঃ িবফউিীন ইশািি জঘাড়েহ ভালকী িাোি হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (385), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় 

িাবলকা (48837), লাল মুবিিািতা 

(0409060138)

১৪৫৪ 01440001558 ইিীে আলী আেগাি আলী জশখ িামনগি আেশ ত আন্দুবলয়া হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (304), লাল মুবিিািতা 

(0409060160)

১৪৫৫ 01440001560 জমাঃ আব্দুল মবেে মৃি মবহ উবিন হুোিাধানগি োযিক বিন্নী হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (338), লাল মুবিিািতা 

(0409060051)

১৪৫৬ 01440001561 জমাঃ শবহদুি িহমান 

জোয়ািতাি

জহফাে উবিন জোয়ািতাি শ্রীপুি আেশ ত আন্দুবলয়া হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (364), লাল মুবিিািতা 

(409060069)

১৪৫৭ 01440001578 শবিফুল ইেিাম শামেবিন বিশ্বাে জিড়বিন্নী োযিক বিবন্ন হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (340), লাল মুবিিািতা 

(0409060073)

১৪৫৮ 01440001595 জমাঃ ইমোে জহাযেন জমাঃ বকয়াম উিীন মিল ভালকী ভালকী িাোি হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (275), লাল মুবিিািতা 

(0409060037), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(48820)

১৪৫৯ 01440001616 জমাঃ দুবখ বিশ্বাে খিযশে  মিল বশংগা ফলেী হবিনাকুন্ডু লাল মুবিিািতা (409060150), জিোমবিক জগযেট 

(393)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৪৬০ 01440001618 জমাঃ িাঁে বময়া মৃি আমানি েিতাি জোড়াোহ জোড়াোহ হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (395), লাল মুবিিািতা 

(409060005)

১৪৬১ 01440001649 জমাঃ োমছুি িহমান িমোন আলী বিলটুবপ জোড়াোহ হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (416), লাল মুবিিািতা 

(409060159)

১৪৬২ 01440001659 িিীন্দ্রনাথ েিকাি মৃি সৃবষ্টধি েিকাি কাপােহার্টশ ভালকী িাোি হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (387), লাল মুবিিািতা 

(0409060165)

১৪৬৩ 01440001680 জমাঃ আবু িকি মৃধা নূি জমাহাম্মে মৃধা জোনািনপুি োধুহাটী হবিনাকুন্ডু জেনািাবহনী জগযেট (10767)

১৪৬৪ 01440001681 জমাঃ মবশউি িহমান জিায়াে উিীন ভালকী ভালকী িাোি হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (310), লাল মুবিিািতা 

(409060034)

১৪৬৫ 01440001682 জমাঃ নেরুল ইেলাম অবখল উবিন জিড়বিন্নী োযিক বিন্নী হবিনাকুন্ডু মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48794), জিোমবিক 

জগযেট (286), লাল মুবিিািতা (409060074)

১৪৬৬ 01440001727 আব্দুে োত্তাি আফোি বময়া জোড়েহ জোড়াোহ হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (299), লাল মুবিিািতা 

(409060144)

১৪৬৭ 01440001737 মৃি আফোি উবিন মৃি মবনি উবিন জঘাড়োহ ভালকী িাোি হবিনাকুন্ডু লাল মুবিিািতা (409060063), জিোমবিক জগযেট 

(383)

১৪৬৮ 01440001744 জমাঃ খাইরুল িািী েযয়ন উবিন বিশ্বাে লক্ষীপুি োযিক বিবন্ন হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (399), লাল মুবিিািতা 

(409060055)

১৪৬৯ 01440001748 ওয়াযেে আলী মৃি আযখি আলী জোয়াে তাি জিড়বিন্নী োযিক বিন্নী হবিনাকুন্ডু লাল মুবিিািতা (409060054), জিোমবিক জগযেট 

(339)

১৪৭০ 01440001751 আ. ম আযনায়াি উবিন জমাঃ আিাউি িহমান বহংগািপাড়া বিশখালী হবিনাকুন্ডু লাল মুবিিািতা (409060152)

১৪৭১ 01440001768 আেমি আলী জমািাযলি পািেখলপুি হবিণাকুন্ডু হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (308), লাল মুবিিািতা 

(409060031)

১৪৭২ 01440001771 জমাঃ কামাল মিল মৃি হাযনফ মিল জোড়াোহ জোড়াোহ হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (359), লাল মুবিিািতা 

(409060148)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৪৭৩ 01440001772 জমাঃ জিাফাযেল জহাযেন মৃি িাহাত্তি আলী ভালকী ভালকী িাোি হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (311), লাল মুবিিািতা 

(409060035)

১৪৭৪ 01440001773 জমাঃ নেরুল ইেলাম দুঃখী মাহমুে মণ্ডল হাবকমপুি কন্যােহ হবিনাকুন্ডু লাল মুবিিািতা (409060125), জিোমবিক জগযেট 

(344)

১৪৭৫ 01440001774 জমাঃ ইিােি জহাযেন জমাঃ িাোি আলী মিল িঘুনাথপুি িঘুনাথপুি হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (439), লাল মুবিিািতা 

(0409060151)

১৪৭৬ 01440001780 মবিয়াি িহমান এোি উবিন বিশ্বাে জোড়াোহ ভায়না হবিনাকুন্ডু মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48834), লাল 

মুবিিািতা (409060022), জিোমবিক জগযেট (268)

১৪৭৭ 01440001785 মৃি িেি আলী মৃি শুকুি মণ্ডল বহংগািপাড়া বিশখালী হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (378), লাল মুবিিািতা 

(409060032)

১৪৭৮ 01440001788 জমাঃ আব্দুল আবেে েিতাি িিকি আবল েিতাি কালাপাবড়য়া িাোি 

জপাড়াহার্ট

হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (332), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় 

িাবলকা (48809), লাল মুবিিািতা 

(0409060006)

১৪৭৯ 01440001823 জমাঃ আলী জহাযেন বময়া মৃি জমােযলম উবিন ভাতুবিয়া ভালকী িাোি হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (384), লাল মুবিিািতা 

(0409060080), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(48827)

১৪৮০ 01440001826 নবেি উবিন বিশ্বাে িাবুি আলী বনিযানন্দপুি িাোি 

জপাড়াহার্ট

হবিনাকুন্ডু লাল মুবিিািতা (409060003), জিোমবিক জগযেট 

(394)

১৪৮১ 01440001840 জমাঃ আব্দুল িাবি োিান আলী জোড়াোহ জোড়াোহ হবিনাকুন্ডু মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48824), লাল 

মুবিিািতা (409060015), জিোমবিক জগযেট (354)

১৪৮২ 01440001843 জমাঃ আফোল জহাযেন ওয়াযেল বিশ্বাে মাবন্দয়া িাোি 

জপাড়াহার্ট

হবিনাকুন্ডু মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48830), লাল 

মুবিিািতা (409060009), জিোমবিক জগযেট (283)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

ক্রঃ নং পবিবিবি নম্বি িীি মুবিয াদ্ধাি নাম বপিাি নাম গ্রাম ডাকঘি উপযেলা /থানা প্রমাণযকি বিিিণ

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযেশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযেি েমবিি িাবলকা

বঝনাইোহ

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৪৮৩ 01440001854 ইউছুফ আবল িাযহন িাসুযেিপুি কন্যােহ হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (337), লাল মুবিিািতা 

(0409060033)

১৪৮৪ 01440001866 োলাউবিন আহমে আহযমে আলী কন্যােহ কন্যােহ হবিনাকুন্ডু মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48793)

১৪৮৫ 01440001872 জমাঃ খবললুি িহমান জগালাম মাযলক বময়া জিলিলা জোড়াোহ হবিনাকুন্ডু মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48804), লাল 

মুবিিািতা (409060081), জিোমবিক জগযেট (298)

১৪৮৬ 01440001874 মৃি আবমন উবিন বিশ্বাে মৃি আব্বাে উবিন বিশ্বাে মহিােপুি হবিণাকুন্ডু হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (345), লাল মুবিিািতা 

(409060089)

১৪৮৭ 01440001924 জমাঃ ইউনুে আলী জমাোিিি আলী পায়ড়াডাঙ্গা ভালকী িাোি হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (322), লাল মুবিিািতা 

(409060124), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা 

(48800)

১৪৮৮ 01440001929 মহাম্মে মুো মৃি জগালাম িহমান গুড়পাড়া ভাতুবিয়া ভালকী িাোি হবিনাকুন্ডু জিোমবিক জগযেট (318), লাল মুবিিািতা 

(409060061)

১৪৮৯ 01440001934 জমাঃ মবেউি িহমান মবনি উবিন কন্যােহ কন্যােহ হবিনাকুন্ডু লাল মুবিিািতা (409060096), জিোমবিক জগযেট 

(341), মুবিয াদ্ধাযেি ভািিীয় িাবলকা (48815)

১৪৯০ 01440001980 জমাহাম্মে আলী েবহি উিীন বহংগািপাড়া বিশখালী হবিনাকুন্ডু লাল মুবিিািতা (409060140)

১৪৯১ 01440002289 বিপুল িন্দ্র োহা মৃি িবঙ্কম িন্দ্র োহা ভিানীপুি (উত্তিাংশ) ভিানীপুি হবিনাকুন্ডু লাল মুবিিািতা (409010258), জিোমবিক জগযেট 

(427)


