
বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

১ 01470000148 শওকি জ াযেন গােী নুি আলী গােী মাদািিাড়ীয়া িাবময়া কয়িা জিোমবিক জগযেট (799), লাল মুবিিািতা 

(402090108)

২ 01470000150 মমিাে উদ্দীন োনা নওয়াি আলী োনা িায়লা ািাবনয়া িাবময়া কয়িা জিোমবিক জগযেট (789), লাল মুবিিািতা 

(402090028)

৩ 01470000155 জমাঃ আব্দুে েবুি োনা শওকি আলী োনা ফযিকাটি ভান্ডািযপাল কয়িা লাল মুবিিািতা (0402090107)

৪ 01470000156 জশখ শবফকুল ইেলাম জশখ আবু িাযলি ৫নং কয়িা কয়িা কয়িা জিোমবিক জগযেট (803), লাল মুবিিািতা 

(0402090008), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা 

(44653)

৫ 01470000157 টি এম আফছাি উদ্দীন টি এম ইেলাম উদ্দীন ১নং কয়িা মবদনািাদ কয়িা জিোমবিক জগযেট (809), লাল মুবিিািতা 

(0402090079)

৬ 01470000168 বড এম নুরুল ইেলাম িবকম উবদ্দন আ যেদ জদয়াড়া অন্তাবুবনয়া কয়িা জিোমবিক জগযেট (860), লাল মুবিিািতা 

(0402090045)

৭ 01470000169 আফছাি আলী ম ািাি উদ্দীন গােী জদয়াড়া অন্তাবুবনয়া কয়িা জিোমবিক জগযেট (793), লাল মুবিিািতা 

(0402090049)

৮ 01470000170 এে এম জগালাম িব্বানী জমাঃ আব্দুল েব্বাি োনা মাদাি িাড়ীয়া িাবময়া কয়িা জিোমবিক জগযেট (796), লাল মুবিিািতা 

(0402090042)

৯ 01470000171 জমাঃ জখাদা িক্স োনা জমাঃ ইোিালী োনা নাকো আমাদী কয়িা লাল মুবিিািতা (0402090027)

১০ 01470000194 এে এম কবফল উদ্দীন জগালাম ি মান োনা িাবময়া িাবময়া কয়িা জিোমবিক জগযেট (786), লাল মুবিিািতা 

(0402090087)

১১ 01470000197 জমাঃ এমদাদুল  ক জমাঃ আক্কাে আলী গােী জদয়াড়া অন্তাবুবনয়া কয়িা জিোমবিক জগযেট (798), লাল মুবিিািতা 

(0402090043)

১২ 01470000199 এ জক এম ফেলুল  ক  াবেি উদ্দীন েিদাি িড়িাড়ী জিদকাশী কয়িা জিোমবিক জগযেট (877), লাল মুবিিািতা 

(0402090003)

১৩ 01470000200 এে, এম, রুহুল আবমন মকবুল  জমাল্যা িায়লা ািাবনয়া িাবময়া কয়িা জিোমবিক জগযেট (838), লাল মুবিিািতা 

(0402090029)

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

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 িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৪ 01470000202 গীযিন্দ্র নাথ েিকাি সুযিন্দ্র নাথ েিকাি 

(স্ব যদি)

আংটি ািা জোড়বশং কয়িা জিোমবিক জগযেট (885), লাল মুবিিািতা 

(0402090015)

১৫ 01470000204 হুমায়ুন কবিি আমীন উদ্দীন গােী কাটমািিি জিদকাশী কয়িা জিোমবিক জগযেট (808), লাল মুবিিািতা 

(0402090017), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা 

(44662)

১৬ 01470000205 জমাফাযেল জ াযেন নূি আলী েিদাি নাকো নাকো কয়িা লাল মুবিিািতা (0402090083)

১৭ 01470000206 বুলবুল আকিাি আঃ আবেে িিফদাি জগালখালী িিামুখা কয়িা জিোমবিক জগযেট (810), লাল মুবিিািতা 

(0402090038)

১৮ 01470000207 জমাঃ আব্দুল মাযেদ গােী ওমি আলী গােী মঠিাড়ী ম ািােপুি কয়িা জিোমবিক জগযেট (792), লাল মুবিিািতা 

(0402090040)

১৯ 01470000209 জমাঃ োযয়দ আলী িব ম িক্স েিদাি ৪নং কয়িা কয়িা কয়িা জিোমবিক জগযেট (778), লাল মুবিিািতা 

(0402090009)

২০ 01470000212 েিদাি মা বুিি ি মান এে এম জমািাি জ াযেন কাটমািিি জিদকাশী কয়িা জিোমবিক জগযেট (807), লাল মুবিিািতা 

(0402090004), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা 

(44650)

২১ 01470000214 জমাঃ োইদুি ি মান মাদাি আলী গােী জদয়াড়া অন্তাবুবনয়া কয়িা জিোমবিক জগযেট (911), লাল মুবিিািতা 

(0402090048)

২২ 01470000215 ভযিশ িন্দ্র েিকাি বিিাে জমা ন েিকাি িড়িাড়ী জিদকাশী কয়িা জিোমবিক জগযেট (874), লাল মুবিিািতা 

(0402090096)

২৩ 01470000217 িনবেি কুমাি মন্ডল ম াযদি মন্ডল িিামুখা িিামুখা কয়িা জিোমবিক জগযেট (881), লাল মুবিিািতা 

(0402090014)

২৪ 01470000218 ইয়াকুি আলী ইেমাইল গােী জগাবিন্দপুি অন্তাবুবনয়া কয়িা জিোমবিক জগযেট (800), লাল মুবিিািতা 

(0402090106)

২৫ 01470000222 জমাঃ আঃ মাযলক জমাল্লা আবছি উদ্দীন জমাল্লযা ৪নং কয়িা কয়িা কয়িা জিোমবিক জগযেট (870), লাল মুবিিািতা 

(0402090092)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 
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গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৬ 01470000226 এে,এম,আব্দুে োত্তাি জমাকযছদ আলী োনা িায়লা ািাবনয়া িাবময়া কয়িা জিোমবিক জগযেট (829), লাল মুবিিািতা 

(0402090031)

২৭ 01470000268 প্রনয় কুমাি মন্ডল  াোিী লাল মন্ডল িিামুখা িিামুখা কয়িা জিোমবিক জগযেট (811), লাল মুবিিািতা 

(0402090065)

২৮ 01470000269 জমাঃ মবিয়াি ি মান োনা সুিমান আলী োনা িাগালী িাগালী কয়িা জিোমবিক জগযেট (892), লাল মুবিিািতা 

(0402090059)

২৯ 01470000272 জমাঃ িেি আলী জমাড়ল জমাঃ িাযেল জমাড়ল কাটবনয়া শবিষামুট কয়িা লাল মুবিিািতা (0402090067)

৩০ 01470000274 বে, এম, জকাব নুি আলম বে. এম. শামছুি ি মান জগাবিন্দুপুি অন্তাবুবনয়া কয়িা জিোমবিক জগযেট (857), লাল মুবিিািতা 

(402090075)

৩১ 01470000275 নুি জমা ােদ গােী জমাঃ িািি আলী গােী  িাবময়ািাবময়া িাবময়া কয়িা জিোমবিক জগযেট (825), লাল মুবিিািতা 

(0402090091)

৩২ 01470000278 জমাঃ আব্দুল োত্তাি  াযিে জমাল্লা িতুল িাোি জিদকাশী কয়িা জিোমবিক জগযেট (880), লাল মুবিিািতা 

(0402090037)

৩৩ 01470000280 শুশীল কুমাি মন্ডল দূগ তাপদ মন্ডল জোড়বশং জোড়বশং কয়িা জিোমবিক জগযেট (883), লাল মুবিিািতা 

(0402090073)

৩৪ 01470000283 জমাঃ অবেয়াি ি মান কবলমুদ্দীন গােী জগাবিন্দপুি অন্তাবুবনয়া কয়িা জিোমবিক জগযেট (794), লাল মুবিিািতা 

(0402090046)

৩৫ 01470000284 এে এম আব্দুি িাোক এে এম জ াযেন আলী জগাবিন্দপুি অন্তাবুবনয়া কয়িা জিোমবিক জগযেট (855), লাল মুবিিািতা 

(0402090047)

৩৬ 01470000289 জমাঃ জেয ি আলী জমাড়ল ে ীি উদ্দীন জমাড়ল উত্তি জিদকাশী জিদকাশী কয়িা জিোমবিক জগযেট (787), লাল মুবিিািতা 

(0402090086)

৩৭ 01470000294 কওোি গােী লাঠা গােী ৪নং কয়িা কয়িা কয়িা লাল মুবিিািতা (0402090078)

৩৮ 01470000296 আঃ িাোক োনা িব ম িক্স োনা িতুল িাোি জিদকাশী কয়িা জিোমবিক জগযেট (873), লাল মুবিিািতা 

(0402090020)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 
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গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৩৯ 01470000299 জমাঃ আব্দুে েবুি জোনাই গােী জদয়াড়া অন্তাবুবনয়া কয়িা জিোমবিক জগযেট (854), লাল মুবিিািতা 

(0402090044)

৪০ 01470000300 জমাঃ নেরুল ইেলাম োনা মব উদ্দীন োনা  বিনগি  াবিয়াি ডাংগা কয়িা জিোমবিক জগযেট (817), লাল মুবিিািতা 

(0402090099)

৪১ 01470000302 জমাঃ এবকম আলী গােী নাযেি আলী গােী  বিনগি  াবিয়াি ডাংগা কয়িা লাল মুবিিািতা (0402090089)

৪২ 01470000308 জমাঃ আব্দুে োমাদ িবছরুদ্দীন গােী জোড়বশং জোড়বশং কয়িা জিোমবিক জগযেট (882), লাল মুবিিািতা 

(402090056)

৪৩ 01470000315 আব্দুল আবেে জমাদাযেি জ াযেন জমাড়ল অর্জতনপুি শবিষামুট কয়িা লাল মুবিিািতা (0402090068)

৪৪ 01470000316 জমাঃ শবফকুল ইেলাম জমাঃ ছব লউদ্দীন োনা নাকো আমাদী কয়িা জেনািাব নী জগযেট (1401)

৪৫ 01470000323 জমাঃ আব্দুি ি মান োনা বিলাযয়ি আলী োনা মেবেদকুড় আমাদী কয়িা জিোমবিক জগযেট (819), লাল মুবিিািতা 

(0402090021)

৪৬ 01470000324 েিযপদ দাশ মবনন্দ্র নাথ দাশ োয়গীিম ল আমাদী কয়িা জিোমবিক জগযেট (779), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (44640)

৪৭ 01470000326 জমাঃ জমােযলম আলী 

েিদাি

জোলায়মান েিদাি  বিনগি  াবিয়াি ডাংগা কয়িা জিোমবিক জগযেট (886), লাল মুবিিািতা 

(0402090093)

৪৮ 01470000330 জমাঃ আব্দুে জছািা ান গােী সুলিান গােী িাবলয়া ডাঙ্গা ভান্ডািযপাল কয়িা লাল মুবিিািতা (0402090082), জিোমবিক জগযেট 

(890)

৪৯ 01470000333 এে,এম, আকিি জ াযেন িবদয়াোমান োনা মেবেদকুড় আমাদী কয়িা জিোমবিক জগযেট (887), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (44642)

৫০ 01470000334 কমল কাবন্ত মৃধা িাঁবিিাম মৃধা ময শ্বিীপুি শিরুপা কয়িা জিোমবিক জগযেট (903), লাল মুবিিািতা 

(0402090022)

৫১ 01470000335 প্রভাষ িন্দ্র জঘাষ জদযিন্দ্র নাথ জঘাষ আমাদী আমাদী কয়িা জিোমবিক জগযেট (818), লাল মুবিিািতা 

(0402090090)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৫২ 01470000338 জমাঃ ফেলুল  ক জমাড়ল জমা ােদ আলী জমাড়ল জখওনা ভান্ডািযপাল কয়িা লাল মুবিিািতা (0402090025)

৫৩ 01470000826 জমাঃ আব্দুি িাোক পাড় এলা ী িক্স পাড় িায়লা ািাবনয়া িাবময়া কয়িা জিোমবিক জগযেট (894), লাল মুবিিািতা 

(402090030)

৫৪ 01470000832 জমাঃ ইউসুফ আলী েিদাি ওমি আলী েিদাি কাটাখালী আমাদী কয়িা জিোমবিক জগযেট (781), লাল মুবিিািতা 

(0402090102)

৫৫ 01470000916 জমাঃ আব্দুল  াবকম আঃ েব্বাি ফবকি বখযিাল আমাদী কয়িা বিবেবি জগযেট (7961), লাল মুবিিািতা 

(0402090024)

৫৬ 01470000931 জমাঃ নুরুল  ক োনা েযিদ আলী োনা লালুয়া িাগালী কয়িা জিোমবিক জগযেট (777), লাল মুবিিািতা 

(0402090105)

৫৭ 01470000934 জমাঃ আব্দুল মাযলক আঃ গবন েিদাি মঠিাড়ী ম ািােপুি কয়িা বিবেএে জগযেট (3)

৫৮ 01470001051 মৃি ে ম আব্দুে োত্তাি মৃি মান্দাি েিদাি লালুয়া িাগালী িাগালী কয়িা জিোমবিক জগযেট (833), লাল মুবিিািতা 

(0402090061)

৫৯ 01470001052 মৃি িািি আলী মৃি গ ি আলী েিদাি োয়গীি ম ল আমাদী কয়িা জিোমবিক জগযেট (821), লাল মুবিিািতা 

(0402090085)

৬০ 01470001062 িবমে উবদ্দন জমালা জকামি উবদ্দন জমালা গড় আমাদী আমাবদ কয়িা জিোমবিক জগযেট (782), লাল মুবিিািতা 

(0402090074)

৬১ 01470001063 জশখ আব্দুল েবলল জেয ি আলী জশখ ১নং কয়িা মবদনািাদ কয়িা জিোমবিক জগযেট (802), লাল মুবিিািতা 

(0402090013), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা 

(44652)

৬২ 01470001065 আবু  ায়দাি মা ািাি আলী ঢালী  বিনগি  াবিয়াি ডাংগা কয়িা জিোমবিক জগযেট (783), লাল মুবিিািতা 

(402090103)

৬৩ 01470001068 আঃ  াবকম জমাড়ল েব ি উবদ্দন জমাড়ল জিদকাশী জিদকাশী কয়িা জিোমবিক জগযেট (875), লাল মুবিিািতা 

(0402090036)

৬৪ 01470001080 োমছুি ি মান োনা ইব্রাব ম োনা ৪নং কয়িা কয়িা কয়িা জিোমবিক জগযেট (867), লাল মুবিিািতা 

(0402090007)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৬৫ 01470001122 আব্দুল আবেে খাঁ মৃি বুধই খাঁ নাকো আমাদী কয়িা লাল মুবিিািতা (0402090095)

৬৬ 01470001123 মৃি আঃ  াবমদ োনা মৃি ডাঃ আঃ গবন োনা নাকো আমাদী কয়িা জিোমবিক জগযেট (888), লাল মুবিিািতা 

(0402090032)

৬৭ 01470001125 মৃি আবুল জ াযেন ঢালী মৃি জেবলম ঢালী শ্যামখালী অন্তাবুবনয়া কয়িা জিোমবিক জগযেট (899), লাল মুবিিািতা 

(0402090057)

৬৮ 01470001133 জমাঃ আঃ লবিফ োনা মৃি মবমন উদ্দীন োনা ৪ নং কয়িা কয়িা কয়িা লাল মুবিিািতা (0402090081)

৬৯ 01470001137 জমাঃ নূি ম ােদ  ালদাি মৃি মােতন  ালদাি িাবময়া িাবময়া কয়িা লাল মুবিিািতা (0402090084), জিোমবিক জগযেট 

(897)

৭০ 01470001219 মৃি জমাঃ আফিাি উদ্দীন মৃি নবিম িক্স জমাড়ল antabuniya antabuni

ya

কয়িা লাল মুবিিািতা (0402090034), জিোমবিক জগযেট 

(715)

৭১ 01470001220 টিএম নেরুল ইেলাম আঃ আবেে িিফদাি Golkhali Charamu

kha

কয়িা লাল মুবিিািতা (0402090039), জিোমবিক জগযেট 

(780)

৭২ 01470001221 জমাঃ আবু িাযলি েিদাি মৃি জখাদা িক্স েিদাি Byelaharaniy

a

Bamiya কয়িা লাল মুবিিািতা (0402090054), জিোমবিক জগযেট 

(790)

৭৩ 01470001222 বে, এম, োবমল উদ্দীন মৃি জময ি আলী islampur Ghughra

kati

কয়িা লাল মুবিিািতা (0402090098)

৭৪ 01470001223 জমাঃ আব্দুল খাযলক গােী জমাঃ আঃ েব্বাি গােী deyarra antabuni

ya

কয়িা লাল মুবিিািতা (0402090035), জিোমবিক জগযেট 

(858)

৭৫ 01470001287 জমাঃ শ ীদুল্রা  খান মৃি আয়নুবদ্দন খান Attra Antabuni

ya

কয়িা লাল মুবিিািতা (0402010085), জিোমবিক জগযেট 

(1332)

৭৬ 01470001357 সুযিাধ িন্দ্র েিকাি শ্রী শ্রী নাথ েিকাি shamkhali Antabuni

ya

কয়িা লাল মুবিিািতা (0402090060), জিোমবিক জগযেট 

(872)

৭৭ 01470001362 শুধাংশু জশখি মণ্ডল বিমল িন্দ্র মণ্ডল bamiya িাবময়া কয়িা জিোমবিক জগযেট (826), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (44649)

৭৮ 01470001366 জমাঃ আবু িকি বেবদ্দক মৃি িািি আলী েদ তাি naksha amadi কয়িা লাল মুবিিািতা (0402090026)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৭৯ 01470001389 শ্রী িযটাকৃষ্ণ ঢালী সুশীল কৃষ্ণ ঢালী ৩ নং কয়িা koyra কয়িা লাল মুবিিািতা (0402090097), জিোমবিক জগযেট 

(868)

৮০ 01470001683 অবেি িায় জিৌধূিী বনিঞ্জন িায় জিৌধুিী naksha Naksha কয়িা স্বাধীন িাংলা জিিাি শব্দ সেবনক জগযেট (258)

৮১ 01470001690 জগালাম জমাস্তফা ইউছুফ আলী োনা Byelaharaniy

a

Bamiya কয়িা লাল মুবিিািতা (0402090053)

৮২ 01470001713 এ, এফ, এম, জিলাল জ াযেন আকিি আলী োনা deyara Antabuni

ya

কয়িা লাল মুবিিািতা (0402010087), জিোমবিক জগযেট 

(850)

৮৩ 01470001723 শবফউল আলম  াবনফ উবদ্দন ঢালী bedkasi bedkasi কয়িা জিোমবিক জগযেট (871), লাল মুবিিািতা 

(402090019)

৮৪ 01470001725 জমাঃ মবিউি ি মান মু. িা. বেএম সেয়দ আলী 5 নং কয়িা কয়িা কয়িা লাল মুবিিািতা (0402090023), জিোমবিক জগযেট 

(866)

৮৫ 01470001726 জশখ জমাোফ ফাি জ াযেন জশখ জমািাি আলী naksha amadi কয়িা লাল মুবিিািতা (0402090101), জিোমবিক জগযেট 

(889)

৮৬ 01470001727 মৃি জমাঃ আব্দুি িাোক 

োনা

জমাঃ জমািাযলি োনা phatekati vandarpo

l

কয়িা লাল মুবিিািতা (0402090069), জিোমবিক জগযেট 

(901)

৮৭ 01470001728 আঃ মবেদ োনা মৃি মব উবদ্দন োনা laluya bagali কয়িা জিোমবিক জগযেট (827), লাল মুবিিািতা 

(0402090058)

৮৮ 01470001729 বেএম ফেি আলী বেএম সুযিদ আলী jorsing jorsing কয়িা লাল মুবিিািতা (0402090016), জিোমবিক জগযেট 

(884)

৮৯ 01470001730 োলাল ঢালী মৃি  ােী  াবনফ আলী bedkasi bedkasi কয়িা লাল মুবিিািতা (0402090001)

৯০ 01470001747 মৃি সুযিঃ িক ে গােী মৃি োমালউবদ্দন গােী ৪ নং কয়িা কয়িা কয়িা লাল মুবিিািতা (0402090062), জিোমবিক জগযেট 

(869)

৯১ 01470001800 জমাঃ জকিামি আলী মৃি পািমাণ েিদাি islampur Ghughra

kati

কয়িা লাল মুবিিািতা (0402090094), জিোমবিক জগযেট 

(788)

৯২ 01470001851 জমাঃ এনছান আলী জমাঃ নওয়াি আলী োনা mothbaria Bamiya কয়িা লাল মুবিিািতা (0402090052)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৯৩ 01470001866 জমাঃ ইউসুফ আলী মৃি েফি উবদ্দন mothbari maharajp

ur

কয়িা লাল মুবিিািতা (0402090011), জিোমবিক জগযেট 

(907)

৯৪ 01470001944 বে এম মুনসুি আ যমদ জমাঃ েবমি আলী গােী tetultolarcha

r

moheswa

ripur

কয়িা লাল মুবিিািতা (0402090051), জিোমবিক জগযেট 

(801)

৯৫ 01470001997 আশিাফুল আলম আলী মুদ্দীন মালী maharajpur maharajp

ur

কয়িা লাল মুবিিািতা (0402090010), জিোমবিক জগযেট 

(856)

৯৬ 01470001999 পানাউল্যা গাইন মৃি জছািমান গাইন jaigirmahal amadi কয়িা লাল মুবিিািতা (0402090088), জিোমবিক জগযেট 

(784)

৯৭ 01470002004 জমাঃ ইয়াকুি আলী েিদাি িাযখি আলী েিদাি jaigirmahal amadi কয়িা জিোমবিক জগযেট (813), লাল মুবিিািতা 

(0402090006)

৯৮ 01470002026 জমাঃ আবিয়াি ি মান মৃি এমান আলী গােী deyara antabuni

ya

কয়িা জিোমবিক জগযেট (912), লাল মুবিিািতা 

(0402090063)

৯৯ 01470002066 ে ম নূরুল হুদা জমাঃ আমীি আলী োনা 4 no koyra koyra কয়িা জিোমবিক জগযেট (804), লাল মুবিিািতা 

(0402090041)

১০০ 01470001340 জশখ আব্দুল কুদ্দুে জশখ আঃ গবন গ্রামঃ-বশযিামবন 

উত্তিপাড়া,ডাকঘিঃ- 

বশযিামবন ৯২০৪ 

খানো ান আলী 

থানা,জেলা-খুলনা।

 বশযিামবন-

৯২০৪

খান ো ান আলী লাল মুবিিািতা (0401050004), জিোমবিক জগযেট 

(925)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১০১ 01470001341 জমাঃ আলী আেগাি আকিি জশখ িাবড় নং-১০, িাস্তা 

নং/নাম: পূি ত জেন 

পাড়া বি,এফ, আই, 

বড, বে জিাড, 

এমপাশা, ডাকঘি-

জদৌলিপুি-৯২০২,থানা-

জদৌলপুি, জেলা-খুলনা।

জদৌলিপুি-

৯২০২

খান ো ান আলী মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44597), জিোমবিক 

জগযেট (923)

১০২ 01470001354 অিনী কুমাি িায় িমাকান্ত িায় ডাকাবিয়া বশযিামবন 

খানো ানআলী খুলনা।

9204 খান ো ান আলী লাল মুবিিািতা (0401050022), মুবিয াদ্ধাযদি 

ভািিীয় িাবলকা (44626), জিোমবিক জগযেট (920)

১০৩ 01470001365 বনিঞ্জন গাইন  যিন্দ্র নাথ গাইন ডাকাবিয়া বশযিামবন 

খানো ানআলী খুলনা।

9204 খান ো ান আলী মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44664), জিোমবিক 

জগযেট (4079)

১০৪ 01470001437 জশখ জমাঃ আোদ জশখ িাদশা বময়া গীলািলা ো ানািাদ 

কযান্টনযমন্ট,খানো ান

 আলী খুলনা।

9205 খান ো ান আলী লাল মুবিিািতা (0401050042), জিোমবিক জগযেট 

(3908)

১০৫ 01470001438 ড, এ, জক, এম, নুরুল 

ইেলাম

আবুল কাযশম বশযিামবন , খানো ান 

আলী থানা,জেলা-

খুলনা।

9100 খান ো ান আলী লাল মুবিিািতা (0401050013), জিোমবিক জগযেট 

(928)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১০৬ 01470001439 সেয়দ আ যমদ আলী সেয়দ িদি আলী বগলািলা ো ানািাদ 

জেনাবনিাে,খুলনা।

9000 খান ো ান আলী লাল মুবিিািতা (0401050051), জিোমবিক জগযেট 

(3971)

১০৭ 01470001440 জমাঃ ইনযেল কােী িান্দু কােী জ াবগযপাল,ডাক-

বশযিামবন,খানো ান 

আলী, খুলনা।

9204 খান ো ান আলী লাল মুবিিািতা (0401050041), জিোমবিক জগযেট 

(3916)

১০৮ 01470001442 জমাঃ িািি আলী েিদাি িা াজ্জুি জ াযেন েিদাি োবব্দপুি, জোনালী 

র্জট বমল, খানো ান 

আলী,খুলনা।

9206 খান ো ান আলী লাল মুবিিািতা (0401050032), জিোমবিক জগযেট 

(1378)

১০৯ 01470001450 জমাঃ এয়াি আলী জমাল্লা  ফটিক জমাল্লা উত্তি জ াবগযপাল, ডাক-

কুযয়ট, 

খানো ানআলী,খুলনা।

9203 খান ো ান আলী লাল মুবিিািতা (0401050037), জিোমবিক জগযেট 

(938)

১১০ 01470001452 আবুল  াযেম বময়া মৃি গফুি বময়া  বমযিিডাঙ্গা, জোনাল 

র্জট বমল, 

খানো ানআলী,খুলনা।

9206 খান ো ান আলী লাল মুবিিািতা (0401050049), জিোমবিক জগযেট 

(3975)

১১১ 01470001465 জমাঃ জ মাযয়ি জ াযেন  াযশম জশখ জ াবগযপাল, জোনালী 

পাট কল,খানো ান 

আলী, খুলনা।

9206 খান ো ান আলী লাল মুবিিািতা (0401050050), জিোমবিক জগযেট 

(3982)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১১২ 01470001467 জগাবিন্দ জেন সুযিন জেন মবশয়ালী ইস্টান ত র্জট 

বমল খানো ান আলী 

খুলনা।

9207 খান ো ান আলী লাল মুবিিািতা (0401050003)

১১৩ 01470001470 জমাঃ আেগি  কাগেী আকিি কাগেী বশযিামবন , খানো ান 

আলী থানা,জেলা-

খুলনা।

9204 খান ো ান আলী লাল মুবিিািতা (0401050015), জিোমবিক জগযেট 

(933)

১১৪ 01470001472 আযলক জেখ ি মতুল্লা  জশখ জ াবগযপাল,ডাক-

বশযিামবন,খানো ান 

আলী, খুলনা।

9204 খান ো ান আলী লাল মুবিিািতা (0401050036), জিোমবিক জগযেট 

(934)

১১৫ 01470001474 জমাঃ োঈদুি ি মান 

(োইফুি)

জমা: আওয়াল জ াযেন বমযিিডাঙ্গা 

জদৌলিপুি খান ো ান 

আলী,খুলনা।

9202 খান ো ান আলী লাল মুবিিািতা (0401050028), জিোমবিক জগযেট 

(3940)

১১৬ 01470001476 জমাঃ আছ াি উবদ্দন দবিি উবদ্দন মুবি বগলািলা, ো ানািাদ 

কযান্টনযমন্ট, 

খানো ান আলী, 

খুলনা।

9205 খান ো ান আলী লাল মুবিিািতা (0401050046), জিোমবিক জগযেট 

(1379)

১১৭ 01470001477 বমনা আলাউবদ্দন আ যেদ শবফউবদ্দন আ যেদ বগলািলা, ো ানািাদ 

কযান্টনযমন্ট, 

খানো ান আলী, 

খুলনা।

9205 খান ো ান আলী লাল মুবিিািতা (0401050009), জিোমবিক জগযেট 

(935)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১১৮ 01470001479 অরুন কুমাি দাশ অবভলাে িন্দ্র দাশ মবশয়ালী,  ইষ্টান ত র্জট 

বমল, খানো ান 

আলী, খুলনা।

9207 খান ো ান আলী লাল মুবিিািতা (0401050018)

১১৯ 01470001481 জমাঃ জিািাি আলী আকুনেী গিীি উল্লা  আকুনেী মবশয়ালী, আটিা বশল্প 

এলাকা, খানো ান 

আলী, খুলনা।

9204 খান ো ান আলী লাল মুবিিািতা (0401050039)

১২০ 01470001482 মবল্লক মা ািাি উবদ্দন ওেমান মবল্লক বশযিামবন , বশযিামবন-

৯২০৪, খানো ান 

আলী থানা, জেলা-

খুলনা।

9204 খান ো ান আলী জিোমবিক জগযেট (929), লাল মুবিিািতা 

(401050014)

১২১ 01470001487 এএইিএম নেরুল ইেলাম মৃি ডাঃ আঃ ছামাদ ফুলিাড়ী, জ াগীযপাল, 

কুযয়ট-৯২০৩, 

খানো ান আলীখুলনা।

9203 খান ো ান আলী লাল মুবিিািতা (0401050040), জিোমবিক জগযেট 

(4022)

১২২ 01470001492 জশখ আঃ েবলল মৃি জশখ আঃ গবন বশযিামবন,বশযিামবন-

৪২০৪, খানো ান 

আলী, খুলনা।

9204 খান ো ান আলী লাল মুবিিািতা (0401050044), জিোমবিক জগযেট 

(4026)

১২৩ 01470001493 জশখ খবিি উদ্দীন (আনোি) মৃি জশখ মাহ মুদ আলী বশযিামবন, বশযিামবন-

৯২০৪, খানো ান 

আলী, খুলনা।

9204 খান ো ান আলী লাল মুবিিািতা (0401050008), জিোমবিক জগযেট 

(922)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১২৪ 01470001499 জমাঃ জো িাি জ াযেন মৃি ে ি আলী মন্ডল োবব্দপুি, জোনালী 

পাটকল-৯২০৬, 

খানো ান আলী, 

খুলনা।

9206 খান ো ান আলী লাল মুবিিািতা (0401050034), জিোমবিক জগযেট 

(1380)

১২৫ 01470001503 আঃ আউয়াল মৃি আঃ মবেদ বমযিিডাঙ্গা, জোনালী 

পাটকল-৯২০৬, 

খানো ান আলী, 

খুলনা।

9206 খান ো ান আলী লাল মুবিিািতা (0401050035), জিোমবিক জগযেট 

(3958)

১২৬ 01470001505 জমাঃ নেরুল ইেলাম মৃি আেমি আলী মন্ডল মাওমডাঙ্গা,ো ানািাদ

 কযান্টনযমন্ট-

৯২০৫,খানো ান 

আলী, খুলনা।

9205 খান ো ান আলী লাল মুবিিািতা (0401050026)

১২৭ 01470001506 েিদাি  াবিবুি ি মান 

(পুবলশ)

মৃি জিলাযয়ি জ াযেন 

েিদাি

মবশয়ালী, ইষ্টান ত র্জট 

বমল , খানো ানআলী 

খুলনা।

9207 খান ো ান আলী লাল মুবিিািতা (0401050010), জিোমবিক জগযেট 

(744)

১২৮ 01470001507 জশখ খবললুি ি মান মৃি জশখ মা মুদ আলী  বশিমবন, বশযিামবন 

৯২০৪, খানো ান 

আলী থানা, জেলা-

খুলনা।

9204 খান ো ান আলী লাল মুবিিািতা (0401050045), জিোমবিক জগযেট 

(927)

১২৯ 01470001508 আঃ জমািাযলি মুিী মৃি ইছা াক মুিী খানিাড়ী, কুযয়ট-

9203, 

খানো ানআলী, 

খুলনা।

9203 খান ো ান আলী লাল মুবিিািতা (0401050052)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৩০ 01470001509 শ ীদ আবুল কালাম িায়র্জল বেকাদাি মাওমডাঙ্গা, 

ো ানািাদ 

কযান্টনযমন্ট-9205, 

খানো ান আলী, 

খুলনা।

9205 খান ো ান আলী লাল মুবিিািতা (0401050043), জিোমবিক জগযেট 

(4018)

১৩১ 01470001513 জগালাম ি মান বমনা মৃি আবমন উবদ্দন বমনা পাবড়য়ািডাঙ্গা,আটিা 

বশল্প এলাকা, 

খাো ানআলী, খুলনা।

9207 খান ো ান আলী লাল মুবিিািতা (0401050020), জিোমবিক জগযেট 

(3996)

১৩২ 01470001519 জমাঃ োমচুল  ক িালুকদাি মৃি জল াে উবদ্দন 

িালুকদাি

বমযিিডাঙ্গা, 

জদৌলিপুি-9202, 

খানো ান আলী, 

খুলনা।

জদৌলিপুি-

৯২০২

খান ো ান আলী লাল মুবিিািতা (0401050048)

১৩৩ 01470001523 মৃি মুিী  াবফর্জি ি মান মৃি মুিী আঃ ওয়ায দ মবশয়ালী, ইস্টান ত র্জট 

বমল, খানো ান 

আলী, খুলনা।

9207 খান ো ান আলী লাল মুবিিািতা (0401050021), জিোমবিক জগযেট 

(4108)

১৩৪ 01470001527 মৃি ঠাকুি দাে মৃি মধুেদন দাে মবশয়ালী, ইস্টান ত র্জট 

বমল, খানো ান 

আলী, খুলনা।

9270 খান ো ান আলী লাল মুবিিািতা (0401050024), জিোমবিক জগযেট 

(940)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৩৫ 01470001568 দুলাল কৃষ্ণ মন্ডল েয়িাঁদ মন্ডল ডাকাবিয়া বশযিামবন 

খানো ানআলী খুলনা।

9204 খান ো ান আলী লাল মুবিিািতা (0401050002), মুবিয াদ্ধাযদি 

ভািিীয় িাবলকা (44629), জিোমবিক জগযেট (921)

১৩৬ 01470001740 জমাঃ ইউনুি খন্দকাি মৃি েবফে উবদ্দন খন্দকাি জ াবগযপাল,ডাক-

বশযিামবন,খানো ান 

আলী, খুলনা।

9205 খান ো ান আলী লাল মুবিিািতা (0401050047), জিোমবিক জগযেট 

(3974)

১৩৭ 01470001741 জমাঃ জদযলায়াি জ াযেন শামচুল  ক মর্জমদাি মাত্তমডাঙ্গা 

ো ানািাদ 

কযান্টনযমন্ট,খানো ান

 আলী খুলনা।

9205 খান ো ান আলী জেনািাব নী জগযেট (14119)

১৩৮ 01470001792 জমাঃ সেয়দ জ াযেন ইেমাইল ফবকি বগলািলা, ো ানািাদ 

কযান্টনযমন্ট, 

খানো ান আলী, 

খুলনা।

9205 খান ো ান আলী জেনািাব নী জগযেট (14126)

১৩৯ 01470001798 মৃি জশখ খবললুি ি মান মৃি জশখ আঃ গণী গ্রাম-বশযিামবন,ডাক-

বশযিামবন,থানা-খান 

ো ান আলী,খুলনা।

9204 খান ো ান আলী জিোমবিক জগযেট (937), লাল মুবিিািতা 

(402040050)

১৪০ 01470001808 আবুল কালাম আোদ চুন্নু মৃি দবলল উবদ্দন জশখ বদবঘিপাড়, কুযয়ট-

9203, জদৌলিপুি, 

খুলনা।

9203 খান ো ান আলী লাল মুবিিািতা (0401050031), জিোমবিক জগযেট 

(939)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৪১ 01470001910 মৃি জশখ আঃ  াবমদ মৃি জশখ আঃ গবণ গ্রাম+ডাক= 

বশযিামবন,থানা-

খানো ানআলী,জেলা-

খুলনা।

বশিমবন-

9204

খান ো ান আলী লাল মুবিিািতা (401050053), জিোমবিক জগযেট 

(4027)

১৪২ 01470001917 ে ম জিেওয়ান আলী মা মুদ জশখ গ্রাম-বশযিামবন , 

বশযিামবন-৯২০৪, 

খানো ান আলী থানা, 

জেলা-খুলনা।

9204 খান ো ান আলী লাল মুবিিািতা (0401050005), জিোমবিক জগযেট 

(918)

১৪৩ 01470001918 মৃি জশখ আইউি আলী মৃি অবখল উবদ্দন জশখ গ্রাম-োবব্দপুি,ডাক-

জোনালী র্জটবমল-

9206,খানো ানআ

লী, খুলনা।

9206 খান ো ান আলী লাল মুবিিািতা (0401050019)

১৪৪ 01470002079 এে এম আব্দুল গবন  াযিম আ যেদ জ াগীযপাল 9204 খান ো ান আলী জিোমবিক জগযেট (926), লাল মুবিিািতা 

(0401050011)

১৪৫ 01470000004 জশখ েয়নাল আযিবদন জশখ আঃ িব্বান িাো/জ াবডং:২০২, 

গ্রাম/িাস্তা:999,আল

মনগি,বেবপও-

9000,থানা-

খাবলশপুি,জেলা-খুলনা

বেবপও-

9000

খাবলশপুি লাল মুবিিািতা (0401030021), জিোমবিক জগযেট 

(1266)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৪৬ 01470000005 কােী েযিায়াি িবিয়াি কােী জগালাম জমাস্তফা িাস্তা:999,মুেগুবি 

প্রধান 

েড়ক,ডাকঘি:বেবপও-

9000,থানা- 

খাবলশপুি,জেলা-

খুলনা।

বেবপও-

9000

খাবলশপুি লাল মুবিিািতা (0401030024), জিোমবিক জগযেট 

(1253)

১৪৭ 01470000006 িীঃ মুঃ জমাল্যা জিোওয়ান 

জ াযেন

জমাল্যা আঃ োত্তি িাযয়ি ম ল 

দবিনপাড়া,ডাকঘি:বে

বপও-9000,থানা-

খাবলশপুি,জেলা-

খুলনা।

বেবপও-

9000

খাবলশপুি লাল মুবিিািতা (0401030043), জিোমবিক জগযেট 

(1264)

১৪৮ 01470000007 জমাঃ জগালাম জমাস্তফা আব্দুল আবেে মৃধা িয়িা,৮৯৮ সিকালী 

ভিন, যশাি 

জিাড,ডাকঘি:বেবপও-

9000,থানা-

খাবলশপুি,জেলা-

খুলনা।

বেবপও-

9000

খাবলশপুি লাল মুবিিািতা (0401030046), জিোমবিক জগযেট 

(1268)

১৪৯ 01470000008 জমাঃ ঈমান আলী গােী আমীি আলী গােী িয়িা িাস্তু ািা 

কযলানী,ডাকঘি:বেবপ

ও-9000,থানা-

খাবলশপুি,জেলা-

খুলনা।

বেবপও-

9000

খাবলশপুি লাল মুবিিািতা (0401030025), জিোমবিক জগযেট 

(1270)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৫০ 01470000009 জমাঃ আবু িায ি  ােমিউল্লা এন জক-৫৮,২২৮ নং 

জিাড,ডাকঘি:বেবপও-

9000,থানা-

খাবলশপুি,জেলা-

খুলনা।

বেবপও-

9000

খাবলশপুি লাল মুবিিািতা (0401030066), জিোমবিক জগযেট 

(3980)

১৫১ 01470000010 শ্যামুযয়ল বিশ্বাে ফ্রাবিে বিযিন বিশ্বাে িাো-১২৩/১,২নং 

জনবভযগট,ডাকঘি:বেবপ

ও-9000,থানা-

খাবলশপুি,জেলা-

খুলনা।

বেবপও-

9000

খাবলশপুি লাল মুবিিািতা (0401030042), জিোমবিক জগযেট 

(1244)

১৫২ 01470000011 জেমে িরুন েিকাি বমঃ িীিিল েিকাি ব্যাবিস্ট 

বমশন,ডাকঘি:বেবপও-

9000,থানা-

খাবলশপুি,জেলা-

খুলনা।

বেবপও-

9000

খাবলশপুি লাল মুবিিািতা (0401030045), জিোমবিক জগযেট 

(1265)

১৫৩ 01470000012 আব্দুল কাযদি মাবি কবিম মাবি িাো/জ াবডং:৬৯৮, 

গ্রাম/িাস্তা:999, 

ওয়াড ত নং-

০৯,িাস্ত ািা 

কযলানী,থানা-

খাবলশপুি,জেলা-

খুলনা।

বেবপও-

9000

খাবলশপুি লাল মুবিিািতা (0401030069)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৫৪ 01470000013 শ্যামল কুমাি দাশ িাখাল িন্দ্র দাে এনবি ৭৫-৭৬,িাস্তা-

২৩,ডাকঘি:বে বপ ও-

৯০০০, থানা-

খাবলশপুি, খুলনা বেটি 

কযপ তাযিশন, জেলা-

খুলনা

বেবপও-

9000

খাবলশপুি লাল মুবিিািতা (0401030005)

১৫৫ 01470000014 জশখ মবনরুল ইেলাম জশখ আবুল জ াযেন িাবড়-৮৪,িয়িা 

মধ্যপাড়া,ডাকঘি:বেবপ

ও -খুলনা-

9000,থানা-

খাবলেপুি,জেলা-

খুলনা।

বেবপও-

9000

খাবলশপুি লাল মুবিিািতা (0401030047), জিোমবিক জগযেট 

(1246)

১৫৬ 01470000015 খাঁন েব দুল ইেলাম আঃ োমাদ খাঁন নয়ািাটি খানিাবড়,০৪, 

গ্রাম/িাস্তা:999, 

ওয়াড ত নং-১০, 

ডাকঘি:বে বপ ও-

9000, থানা-

খাবলেপুি, খুলনা বেটি 

কযপ তাযিশন, খুলনা

বেবপও-

9000

খাবলশপুি জিোমবিক জগযেট (1269), লাল মুবিিািতা 

(0401030011)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৫৭ 01470000016 জমাঃ িবদয়াি ি মান আব্দুল কবিম িাবড়-১/১,িযিি াট 

জমইন 

জিাড,েবুেিাগ,ওয়াড ত 

নং-১৩, ডাকঘি:খুলনা 

বেবপও-

9000,খাবলশপুি,খুল

না

বেবপও-

9000

খাবলশপুি লাল মুবিিািতা (0401030064), জিোমবিক জগযেট 

(3979)

১৫৮ 01470000017 জমাঃ শ ীদুল ইেলাম জশখ িইে উবদ্দন িাো-বে/২,জিাড-

১৭২,ডাকঘি:বেবপও-

9000, থানা-

খাবলশপুি, জেলা-

খুলনা।

বেবপও-

9000

খাবলশপুি লাল মুবিিািতা (0401030057), জিোমবিক জগযেট 

(1255)

১৫৯ 01470000019 জমাঃ আব্দুল মাযলক জখািযশদ আলম  াওলাদাি িড় িয়িা জমইন 

জিাড,ওয়াড ত-

৯,ডাকঘি:খুলনা বে 

বপ ও-৯০০০,থানা- 

খাবলশপুি, জেলা-

খুলনা বেটি 

কযপ তাযিশন, খুলনা

বেবপও-

9000

খাবলশপুি লাল মুবিিািতা (0401030039), জিোমবিক জগযেট 

(1261)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৬০ 01470000020 সেয়দ মুস্তাফীর্জি ি মান সেয়দ লুৎফাি ি মান   গ্রাম-িাযয়ি ম ল, 

ডাকঘি:বেবপও-

৯০০০,থানা-

খাবলশপুি,জেলা-

খুলনা।

বেবপও-

9000

খাবলশপুি জিোমবিক জগযেট (1260), বিবেএে জগযেট (15)

১৬১ 01470000021 পবিমল কুমাি দাে েিীশ িন্দ্র দাে ৯/১ িাস্তা-দাে পাড়া 

জিাড,িড়িয়িা,ডাকঘি:

বেবপও-৯০০০,থানা-

খাবলশপুি,জেলা-

খুলনা।

বেবপও-

9000

খাবলশপুি লাল মুবিিািতা (0401030035), জিোমবিক জগযেট 

(3978)

১৬২ 01470000022 বিষ্ণুপদ বিশ্বাে িাদল িন্দ্র বিশ্বাে গ্রাম-

িংপুি,ডাকঘিঃিংপুি 

কালীিাটী- 

৯২৫৩,থানা-

ডুমুবিয়া,জেলা-খুলনা।

বেবপও-

9000

খাবলশপুি লাল মুবিিািতা (0401030028)

১৬৩ 01470000023 কােী োমসুল  ক কােী িদিউবদ্দন িাবড়-২৩,মুেগুবি 

দবিনপাড়া,িাস্তা-

িয়িা জগায়ালপাড়া 

জমইন জিাড,বেবপও-

৯০০০,খাবলশপুি,খুলনা

।

বেবপও-

9000

খাবলশপুি লাল মুবিিািতা (0401030007), জিোমবিক জগযেট 

(3981)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৬৪ 01470000024 আব্দুল ওয়াদ্দুদ মবল্লক আব্দুল ছিদাি মবল্লক জ াবডং:১৪,মবল্লকপাড়া

 েড়ক,মুেগুবি উত্তি 

পাড়া,বেবপও-

৯০০০,থানা-

খাবলশপুি,জেলা-

খুলনা।

বেবপও-

9000

খাবলশপুি লাল মুবিিািতা (0401030044), জিোমবিক জগযেট 

(3950)

১৬৫ 01470000025 জমাঃ মুনছুি খান (িীি 

মুবিয াদ্ধ)

জমাঃ জমাোয ি ফবকি িবড়-১০,এে এ ক্রে 

জিাড,ওয়াড ত নং-

০৭,ডাকঘি:জদৌলিপুি-

9202, থানা-

খাবলেপুি, জেলা-

খুলনা।

বেবপও-

9000

খাবলশপুি লাল মুবিিািতা (0401030056), জিোমবিক জগযেট 

(1267)

১৬৬ 01470000027 জশখ জমাঃ মুবেিি ি মান আল াে  াবকল উবদ্দন জশখ জ াবডং:১২/১,পুিািন 

 যশাি জিাড,পূি ত 

িয়িা,ডাকঘি:বেবপও-

৯০০০,থানা-

খাবলশপুি,জেলা-

খুলনা।

বেবপও-

9000

খাবলশপুি জিোমবিক জগযেট (3952), লাল মুবিিািতা 

(0401030062)

১৬৭ 01470000028 জমাল্লা িিািক জ াযেন জনছাি উবদ্দন জমাল্লা জ াবডং:৫,িয়িা 

জগায়ালখালী 

জিাড,িয়িা,ডাকঘি:বে

বপও-9000, 

খাবলেপুি, খুলনা

বেবপও-

9000

খাবলশপুি লাল মুবিিািতা (0401030061), জিোমবিক জগযেট 

(3949)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৬৮ 01470000029 জমাঃ বেবদ্দকুি ি মান সিয়বুি ি মান এন/জক - ৭৭  াউবেং 

এযষ্টট নুিন কযলানী, 

খাবলশপুি,ডাকঘি:বে

বপও-৯০০০,থানা-

খাবলশপুি,জেলা-

খুলনা।

বেবপও-

9000

খাবলশপুি লাল মুবিিািতা (0401030052), জিোমবিক জগযেট 

(3954)

১৬৯ 01470000030 আব্দুি িাোক খান িাবু খান জ াবডং:নয়ািাটী জ া: 

১০ খা িাড়ী, 

গ্রাম/িাস্তা:১৮৮,ডাকঘ

ি:বেবপও খুলনা-

9000, 

খাবলশপুি,খুলনা।

বেবপও-

9000

খাবলশপুি লাল মুবিিািতা (0401030004), জিোমবিক জগযেট 

(1243)

১৭০ 01470000031 জক এম আলম জমাকযলছুি ি মান জ াবডং:বড-১৫, 

গ্রাম/িাস্তা:১৯, ওয়াড ত 

নং-১০, 

ডাকঘি:বেবপও-

9000, থানা-

খাবলেপুি,জেলা-খুলনা

বেবপও-

9000

খাবলশপুি জিোমবিক জগযেট (1254), লাল মুবিিািতা 

(401030055)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৭১ 01470000032 এম,এ,দাউদ জমা: াযিে উবদ্দন জমাল্লা এন/এইি-১২,  াউবেং 

এযস্টট নতুন কযলানী, 

ওয়াড ত-১০, ডাকঘিঃ 

বেবপও-৯০০০, থানাঃ 

খাবলশপুি, জেলাঃ 

খুলনা।

9000 খাবলশপুি লাল মুবিিািতা (0401030033)

১৭২ 01470001534 জশখ দবিরুল ইেলাম মৃি জশখ আবুল জ াযেন ৮৫ িড়িয়িা মধ্যপাড়া 

জিাড, বেবপও-

৯০০০,,খাবলশপুি, 

খুলনা।

9000 খাবলশপুি লাল মুবিিািতা (0401030012), জিোমবিক জগযেট 

(1252)

১৭৩ 01470001535 মবল্লক সুলিান আ ামদ মৃি ইউসুপ আলী মবল্লক পুবলশ লাইন উত্তি 

পাশ, আনোি উবদ্দন 

েড়ক, বেবপও-৯০০০, 

খাবলশপুি, খুলনা।

9000 খাবলশপুি লাল মুবিিািতা (0401030023), জিোমবিক জগযেট 

(1257)

১৭৪ 01470001536 কােী নেরুল ইেলাম মিহুম েহুরুল  ক ২৭৬ িয়িা সিকালী, 

খান এ েবুি জিাড, 

বেবপও-৯০০০, 

খাবলশপুি, খুলনা।

9000 খাবলশপুি জিোমবিক জগযেট (3968), লাল মুবিিািতা 

(401030034)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৭৫ 01470001538 আঃ কাযদি মবল্লক মৃি আল াে আব্দুল িব ম ২৪৯ মবল্লক িাড়ী,বি 

আই বড বে জিাড, 

জদৌলিপুি-9202, 

খাবলশপুি, খুলনা।

9202 খাবলশপুি লাল মুবিিািতা (0401030053), জিোমবিক জগযেট 

(1248)

১৭৬ 01470001539 জশখ শব দুল্লা মৃি জশখ আব্দুল  াবমদ দাশপাড়া,  ােী 

ফযয়েউবদ্দন জিাড, 

বেবপও-

৯০০০,খাবলশপুি, 

খুলনা।

9000 খাবলশপুি জিোমবিক জগযেট (1245), লাল মুবিিািতা 

(401030014)

১৭৭ 01470001541 ডাঃ আঃ ছামাদ বময়া জমাঃ বদিাে উবদ্দন ২ নং জনবভযগট, ১৫ 

নং ওয়াড ত, বেবপও-

৯০০০ খাবলশপুি, 

খুলনা।

9000 খাবলশপুি লাল মুবিিািতা (0401030029)

১৭৮ 01470001542 আঃ  াবমদ জশখ আব্দুল  াবকম জশখ এল/বপ-৭২,দবিন 

কাবশপুি, বেবপও-

৯০০০, 

খাবলশপুি,খুলনা।

9000 খাবলশপুি লাল মুবিিািতা (0401030003), জিোমবিক জগযেট 

(1251)

১৭৯ 01470001543 জমাঃ অাালিাফ জ াযেন মিহুম অাাযনায়ারুল্লা জেন্ট্রাল নথ ত ব্লক 

১৮,বেবপও-

৯০০০,খাবলশপুি, 

খুলনা।

9000 খাবলশপুি জেনািাব নী জগযেট (13647)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৮০ 01470001544 মৃি শ্রী কাবিতক িন্দ্র ভদ্র শ্রী  বিপদ ভদ্র িাো-৩৬, ওয়াড ত-১৫, 

বেবপও-৯০০০, 

খাবলশপুি, খুলনা।

9000 খাবলশপুি লাল মুবিিািতা (0401030015), জিোমবিক জগযেট 

(1256)

১৮১ 01470001545 শ্রী জদযিশ িন্দ্র দাশ স্বগীয় িলিাম িন্দ্র দাশ ২ নং জনবভযগট,১২৫/১ 

দত্তপাড়া জিাড,বেবপও-

৯০০০, খাবলশপুি, 

খুলনা।

9000 খাবলশপুি লাল মুবিিািতা (0401030041), জিোমবিক জগযেট 

(3936)

১৮২ 01470001546 জমাঃ আঃ োলাম মৃি আঃ মবেদ  াউবেং বিন িলা 

৬/৩,ওয়াড ত-

১২,বেবপও-

৯০০০,খাবলশপুি, 

খুলনা।

9000 খাবলশপুি লাল মুবিিািতা (0401030013)

১৮৩ 01470001547 মৃি োইফুল জশখ মৃি জনকাম উবদ্দন জশখ িাস্ত ািা কযলানী, 

বেবপও-

৯০০০,খাবলশপুি, 

খুলনা।

9000 খাবলশপুি লাল মুবিিািতা (0401030067)

১৮৪ 01470001548 জশখ লুৎফাি ি মান জশখ আইন উবদ্দন এন/বি-৭৮, জিাড নং-

২৩, মুেগুবি-৯০০০, 

খাবলশপুি, খুলনা।

9000 খাবলশপুি লাল মুবিিািতা (0401030032), জিোমবিক জগযেট 

(3948)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৮৫ 01470001550 মৃি বমেতা খয়িি জ াযেন মৃি আল াে বমেতা জমাঃ 

ছযলমান

জ াবডং-১২১,িয়িা 

েংশন জিাড, বেবপও-

৯০০০, খাবলশপুি 

,খুলনা।

9000 খাবলশপুি লাল মুবিিািতা (0401030008), জিোমবিক জগযেট 

(1259)

১৮৬ 01470001551 জমাঃ আবু োফি জমাল্লা ছযদি উবদ্দন জমাল্লা জ াবডং-০২,পুিািন 

েংশন জিাড, যশাি 

জিাড,খাবলশপুি, 

খুলনা।

9000 খাবলশপুি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44589), লাল 

মুবিিািতা (0401030001), জিোমবিক জগযেট 

(1241)

১৮৭ 01470001552 বমেতা আফোল জ াযেন 

(জেনািাব নী)

আল াে বমেতা জোযলমান ১নং জগায়ালখালী 

জিাড, িয়িা েংশন 

জিাড, আফোযলি 

জোড়,খাবলশপুি, 

খুলনা।

বেবপও-

9000

খাবলশপুি লাল মুবিিািতা (0401030006), জিোমবিক জগযেট 

(1249)

১৮৮ 01470001559 মুিী রুহুল আবমন মৃি মুিী আবু সিয়ি ৩৯২ মুবি পাড়া 

িাযয়ি ম ল জমইন 

জিাড খাবলশপুি,খুলনা।

9000 খাবলশপুি লাল মুবিিািতা (0401030049), জিোমবিক জগযেট 

(3951)

১৮৯ 01470001574 মৃি  াযিে বময়া মৃি আঃ ও াি বময়া িাস্ত ািা 

কযলানী,বেবপও-

৯০০০, খাবলশপুি, 

খুলনা।

9000 খাবলশপুি লাল মুবিিািতা (0401030068)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৯০ 01470001605 আঃ িি বময়া মৃি আফিাি উদ্দীন বময়া ১২৩ বফযিাো মবঞ্জল 

িয়িা মধ্যপাড়া 

পালপাড়া 

জিাড,বেবপও -

৯০০০,খাবলশপুি 

খুলনা।

9000 খাবলশপুি লাল মুবিিািতা (0401030031), বিবেবি জগযেট 

(1541)

১৯১ 01950000090 মৃি জমাঃ নুরুোমান িাচ্চু জমাঃ আঃ গবণ বময়া খুলনা েদি জিোমবিক জগযেট (19), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা 

(44563)

১৯২ 01470000033 জশখ মব উদ্দীন আ যমদ জশখ ি ম উদ্দীন আ যমদ ৪৫/২ মব উদ্দীন 

জলন,ইষ্ট বলংক 

জিাড,টুটপাড়া,খুলনা 

েদি,খুলনা।

9100 খুলনা েদি লাল মুবিিািতা (401010114), জিোমবিক জগযেট 

(4179)

১৯৩ 01470000034 আব্দুল মািান জছিবনয়ািাি জমৌলভী জমা জছািা ান 

জছিবনয়ািাি

২৪ স্যাি ইকিাল নগি 

ডাক- খুলনা,থানা-

খুলনা েদি,খুলনা।

9100 খুলনা েদি লাল মুবিিািতা (0401010014), জিোমবিক জগযেট 

(4068)

১৯৪ 01470000038 শা াদাি জ াযেন আব্দুল মাযেদ বমঞা ১৩ নং 

মবিয়াখালী,৪থ ত 

গবল,খুলনা েদি,খুলনা।

9100 খুলনা েদি লাল মুবিিািতা (0401010027), জিোমবিক জগযেট 

(4008)

১৯৫ 01470000040 বে এম মনসুি  ািীি শুকিান গাইন দবিন টুটপাড়া,খুলনা 

েদি,খুলনা।

9100 খুলনা েদি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (45623), লাল 

মুবিিািতা (0401010017), জিোমবিক জগযেট 

(4095)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৯৬ 01470000044 জমাঃ আবুল কাযশম জমাঃ দুদু বময়া দবিন লিনিড়া 

বশপইয়াড ত,৯২০১,খুলনা

 েদি,খুলনা।

9100 খুলনা েদি লাল মুবিিািতা (0401010111), জিোমবিক জগযেট 

(4035)

১৯৭ 01470000045 জমাঃ োয ি আলী জমাল্লা এিাদ আলী  জমাল্লা ২৮ বমেতাপুড় 

জিাড,ডাক-খুলনা,থানা 

খুলনা েদি,জেলা-

খুলনা।

9100 খুলনা েদি লাল মুবিিািতা (0401010085)

১৯৮ 01470000046 বিশিী জো ািাি জ াযেন 

বেকদাি

আব্দুল মবেদ বশকদাি ১৫ নং ফবকিিাবড় 

জলন, ােী ম াবেন 

জিাড,খুলনা 

েদি,খুলনা।

9100 খুলনা েদি জিোমবিক জগযেট (4024), লাল মুবিিািতা 

(0401010037)

১৯৯ 01470000051 জশখ আিদুে েবুি জশখ আব্দুি িশীদ ২১ ইউসুফ জিা 

বমেতাপুি,খুলনা-

৯১০০,খুলনা 

েদি,খুলনা।

9100 খুলনা েদি লাল মুবিিািতা (0401010118), জিোমবিক জগযেট 

(4021)

২০০ 01470000053 শ্যামযয়ল গাইন বিশ্বনাথ গাইন মবিয়ম পাড়া 

খানো ান আলী 

জিাড,খুলনা 

েদি,খুলনা।

9100 খুলনা েদি লাল মুবিিািতা (0401010029), জিোমবিক জগযেট 

(4182)

২০১ 01470000055 এ বি এম জমাকযলসুি 

ি মান িািলু

জমাঃ িেলুি ি মান ৬৮ মেবেদ 

জলন,খুলনা।৯১০০,খুল

না েদি,খুলনা।

9100 খুলনা েদি জিোমবিক জগযেট (39), লাল মুবিিািতা 

(0401010047)

২০২ 01470000069 শ্যামল কুমাি বেং  িায় লবলি জমা ন বেং  িায় ৩ পুিািন  যশাি 

জিাড,খুলনা 

েদি,খুলনা।

9100 খুলনা েদি লাল মুবিিািতা (0401010133), জিোমবিক জগযেট 

(4081)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২০৩ 01470000070 জমাঃ বেন্দাি জ াযেন এম, এ, লবিফ ৮৪ পবিম টুটপাড়া 

জমইন জিাড,খুলনা 

বেটি-৯১০০,খুলনা 

েদি,খুলনা।

9100 খুলনা েদি লাল মুবিিািতা (0401010117), জিোমবিক জগযেট 

(4062)

২০৪ 01470000071 জশখ নুি জমা ােদ রুঙ্গু বময়া ১ নং খান এ েবুি 

জিাড,খুলনা েদি-

৯১০০,খুলনা।

9100 খুলনা েদি লাল মুবিিািতা (0401010122), জিোমবিক জগযেট 

(4057)

২০৫ 01470000072 জমাঃ আব্দুে োলাম বিশ্বাে গযয়ে উবদ্দন বিশ্বাে 113/1 বেি  পাড়া 

জমইন জিাড ডাক- 

বশপইয়াড ত ,খুলনা 

েদি,খুলনা।

9100 খুলনা েদি লাল মুবিিািতা (0401010092), জিোমবিক জগযেট 

(4040)

২০৬ 01470000074 কােী মা মুদ আলম 

(জখাকন)

কােী আনোি উবদ্দন ২৫ বদলযখালা জিাড 

টুটপাড়া,ডাক-

৯১০০,খুলনা 

েদি,খুলনা।

9100 খুলনা েদি লাল মুবিিািতা (0401010077), মুবিয াদ্ধাযদি 

ভািিীয় িাবলকা (44580), জিোমবিক জগযেট (2)

২০৭ 01470000076 নােমুল আলম আিদুল কবিম ৬ আবু খান জলন, ােী 

ম ােীন জিাড,খুলনা-

েদি,খুলনা।

9100 খুলনা েদি লাল মুবিিািতা (0401010157), জিোমবিক জগযেট 

(17)

২০৮ 01470000079 জমাঃ ওয়াব দুোমান আব্দুে োলাম ১৯ মুবিপাড়া ৩য় গবল 

খুলনা,৯১০০,খুলনা 

েদি,খুলনা।

9100 খুলনা েদি লাল মুবিিািতা (0401010041)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২০৯ 01470000081 শা  জমাঃ কামরুল ইেলাম শা  জমা েদ আলী ২১ গগণিাবু জিাড, 

ডাক: খুলনা-৯১০০, 

খুলনা েদি, খুলনা।

9100 খুলনা েদি লাল মুবিিািতা (0401010049), জিোমবিক জগযেট 

(4183)

২১০ 01470000082 শ্রী মধুসুদন ো া শিীন ো া খুলনা েদি ৭০ নং 

ওযয়ষ্ট জমকট 

জিাড,ডাক-

৯১০০,খুলনা 

েদি,খুলনা।

9100 খুলনা েদি জিোমবিক জগযেট (4180), লাল মুবিিািতা 

(0401010149)

২১১ 01470000676 আব্দুল্লা  ব ল োবফ জমাঃ োদ ঈমানী ২৮২ টুটপাড়া জমইন 

জিাড খুলনা 

েদি,খুলনা।

9100 খুলনা েদি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44549)

২১২ 01470000677 জমাঃ ইকিামুু্োমান মুি নুরুল  ক মুিী ৩০ আ োন আ াযেদ 

জিাড,২৭ নং 

ওয়াড ত,খুলনা েদি 

খুলনা।

9100 খুলনা েদি লাল মুবিিািতা (401010152)

২১৩ 01470000678 জমাঃ োবকি জ াযেন জমা: আব্দুল কাযদি ২৮৫ খান ো ান 

আলী জিাড,খুলনা 

৯১০০,খুলনা 

েদি,খুলনা।

9100 খুলনা েদি লাল মুবিিািতা (0401010158), জিোমবিক জগযেট 

(4070)

২১৪ 01470000679 জশখ আবমরুল ইেলাম েদি উদ্দীন জশখ ৩০ মাস্টাি পাড়া 

টুটপাড়া খুলনা েদি 

৯১০০,খুলনা।

9100 খুলনা েদি লাল মুবিিািতা (0401010011), জিোমবিক জগযেট 

(4025)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২১৫ 01470000680 দীপক কুমাি  ালদাি িমনী িঞ্জন  ালদাি ৮ নং এ এন দাে জলন 

টুটপাড়া খুলনা েদি 

খুলনা।

9100 খুলনা েদি লাল মুবিিািতা (0604060146), জেনািাব নী জগযেট 

(492)

২১৬ 01470000759 বনবখল কুমাি বিশ্বাে কাবলপদ বিশ্বাে ২২ পবিম টুটপাড়া 

কবি নেরুল 

েড়ক,খুলনা 

৯১০০,খুলনা 

েদি,খুলনা।

9100 খুলনা েদি লাল মুবিিািতা (0401010035)

২১৭ 01470000761 জমাঃ আব্দুে জোিা ান আব্দুি িবশদ ৬ মুেলমান পাড়া ক্রে 

জিাড,খুলনা 

েদি,খুলনা।

9100 খুলনা েদি লাল মুবিিািতা (0401010141), জিোমবিক জগযেট 

(14)

২১৮ 01470000763 জশখ আব্দুল মািান জশখ  আব্দুল আবেে/ পাচু 

জশখ

১৭৮/১ বিযক জমইন 

জিাড,পূি ত 

িবনয়াখামাি,খুলনা 

েদি খুলনা।

9100 খুলনা েদি লাল মুবিিািতা (0401010007), জিোমবিক জগযেট 

(1), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44552)

২১৯ 01470000764 এে এম আবেমুল  ক মকবুল আ মমদ দবিন টুটপাড়া 

ধােপাড় শবিফািাদ 

,খুলনা েদি 

৯১০০,খুলনা।

9100 খুলনা েদি লাল মুবিিািতা (0401010039), জিোমবিক জগযেট 

(4101)

২২০ 01470000766 জশখ জমাঃ িবিয়াি উদ্দীন -জশখ জমাঃ েবফউবদ্দন  ৯৬ টুটপাড়া জমইন 

জিাড টুটপাড়া,খুলনা।

9100 খুলনা েদি লাল মুবিিািতা (0401010012), জিোমবিক জগযেট 

(4)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২২১ 01470000767 মুবি আইয়ুি আলী মুবি সিযয়বুি ি মান িাো/ জ াবডং-

১৯৭, ােী ইেমাইল 

জিাড, খুলনা -

৯১০০,জোনাডাঙ্গা, 

খুলনা বেটি 

কযপ তাযিশন, খুলনা।

9100 খুলনা েদি লাল মুবিিািতা (0401010105), জিোমবিক জগযেট 

(4012)

২২২ 01470000769 িািি আলী খান শা াদাৎ আলী খান ৯ নং দবিন 

টুটপাড়া,খুলনা 

৯১০০,খুলনা েদি 

খুলনা।

9100 খুলনা েদি লাল মুবিিািতা (0401010030)

২২৩ 01470000770 সুিল িন্দ্র বিশ্বাে িাযেন্দ্রনাথ বিশ্বাে কবি নেরুল 

েড়ক,খুলনা ৯১০০ 

,খুলনা েদি,খুলনা।

9100 খুলনা েদি লাল মুবিিািতা (0401010059), জিোমবিক জগযেট 

(4186)

২২৪ 01470000771 িযমশ িন্দ্র জেন মাদাি িন্দ্র জেন ৩১  ােী িাগ 

জিাড,খুলনা 

৯১০০,খুলনা 

েদি,খুলনা।

9100 খুলনা েদি লাল মুবিিািতা (0401010060), জিোমবিক জগযেট 

(4115)

২২৫ 01470000772 জশখ নেরুল ইেলাম জশখ ছদি উবদ্দন ২৩ খানো ান আলী 

জিাড,খুলনা 

৯১০০,খুলনা 

েদি,খুলনা।

9100 খুলনা েদি লাল মুবিিািতা (0401010124)

২২৬ 01470000773 জশখ বেিার্জল ইেলাম জেখ ছদি উবদ্দন ৩০ মাস্টাি পাড়া 

টুটপাড়া খুলনা েদি 

৯১০০,খুলনা।

9100 খুলনা েদি জিোমবিক জগযেট (4069), লাল মুবিিািতা 

(401010021)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২২৭ 01470000778 সেয়দ জমাশািিফ আলী সেয়দ আকিি আলী ২২৬ খান ো ান 

আলী জিাড,৯১০০ 

খুলনা েদি,খুলনা।

9100 খুলনা েদি লাল মুবিিািতা (0401010031), জিোমবিক জগযেট 

(4091)

২২৮ 01470000779 জমাঃ নূরুল ইেলাম মনু আঃ মবেদ খান ১৫ নং টিবি ক্রে 

জিাড,খুলনা 

৯১০০,খুলনা 

েদি,খুলনা।

9100 খুলনা েদি লাল মুবিিািতা (0401010063), জিোমবিক জগযেট 

(46)

২২৯ 01470000780 মকবুল জ াযেন বমন্টু আ মদ আলী খান ১ টুটপাড়া জেন্ট্রাল 

জিাড,৯১০০,খুলনা 

েদি,খুলনা।

9100 খুলনা েদি লাল মুবিিািতা (0401010040), জিোমবিক জগযেট 

(10)

২৩০ 01470000781 এে এম  জোলায়মান এে এ োমাদ টুটপাড়া খুলনা বেটি 

৯১০০,খুলনা 

েদি,খুলনা।

9100 খুলনা েদি লাল মুবিিািতা (0401010038), জিোমবিক জগযেট 

(4029)

২৩১ 01470000782 আব্দুে োত্তাি জশখ জশখ আব্দুে োমাদ ৬৭ নং দবিন টুটপাড়া 

খুলনা ৯১০০,খুলনা 

েদি,খুলনা।

9100 খুলনা েদি লাল মুবিিািতা (0401010023), জিোমবিক জগযেট 

(44)

২৩২ 01470000783 জমাল্লা ইবলয়াছুি ি মান আল াজ্ব আেমল  ক জমাল্লা ৮ নং ই-৪৯ বনিালা 

আিাবেক 

এলাকা,খুলনা 

েদি,৯১০০,খুলনা।

9100 খুলনা েদি লাল মুবিিািতা (0401010004), জিোমবিক জগযেট 

(4099)

২৩৩ 01470000784 জশখ িাবুল আলম জমাঃ কব ল উদ্দীন ৩১/১ িাগমািা ইদগা  

জলন,৯১০০ খুলনা 

েদি,খুলনা।

9100 খুলনা েদি লাল মুবিিািতা (0401010103), জিোমবিক জগযেট 

(4023)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৩৪ 01470001031 জমাঃ আবুল  াোন এে. এম. জমািাি উবদ্দন টুটপাড়া জমইন 

জিাড,খুলনা বেটি 

৯১০০,খুলনা 

েদি,খুলনা।

9100 খুলনা েদি লাল মুবিিািতা (0401010028), জিোমবিক জগযেট 

(28)

২৩৫ 01470001034 জমাঃ জমাস্তাোবুল  ক গ ি উবদ্দন আ েদ ৮ টিবি ক্রে 

জিাড,৯১০০ খুলনা 

েদি,খুলনা।

9100 খুলনা েদি লাল মুবিিািতা (0401010010), জিোমবিক জগযেট 

(43)

২৩৬ 01470001042 জমাঃ আমীনুল ইেলাম  ােী েয়নুবদ্দন খাতুন টুটপাড়া খুলনা বেটি 

৯১০০,খুলনা 

েদি,খুলনা।

9100 খুলনা েদি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44554), বিবেবি 

জগযেট (4448)

২৩৭ 01470001259 জমাঃ শাহ ো ান (মু.িা) মৃি আবমন উদ্দীন োউথ জেন্ট্রাল জিাড 

খুলনা বেটি 

৯১০০,খুলনা েদি 

খুলনা।

9100 খুলনা েদি লাল মুবিিািতা (0401010018), জিোমবিক জগযেট 

(13)

২৩৮ 01470001261 িপন কুমাি বিশ্বাে (মু.িা) মৃি সুবশল কুমাি বিশ্বাে িাগমািা িাবনয়াখামাি 

খুলনা ৯১০০ খুলনা 

েদি খুলনা।

9100 খুলনা েদি লাল মুবিিািতা (0401010019), জিোমবিক জগযেট 

(9)

২৩৯ 01470001283 সুনীল কুমাি ো া মৃি অবিনাশ িন্দ্র ো া ১৪ নং স্যাি ইকিাল 

জিাড,খুলনা ৯১০০ 

খুলনা েদি খুলনা ।

9100 খুলনা েদি লাল মুবিিািতা (0401010162)

২৪০ 01470001284 জমাঃ আঃ ছাত্তাি মৃি জমাঃ  াযিে উদ্দীন ১০৬ টুটপাড়া জমইন 

জিাড ৯১০০  খুলনা 

েদি খুলনা।

9100 খুলনা েদি লাল মুবিিািতা (0401010044), জিোমবিক জগযেট 

(4116)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৪১ 01470001285 মিহুম জমাল্লা জনছাি উবদ্দন মিহুম ছায ি আলী জমাল্লা ৬৩ মুনপাড় জমইন 

জিাড খুলনা ৯১০০ 

খুলনা েদি খুলনা।

9100 খুলনা েদি জিোমবিক জগযেট (4061), লাল মুবিিািতা 

(401010046)

২৪২ 01470001286 জশখ জমাঃ ইয়াব য়া মৃি ইয়াকুি আলী ২৫ মাস্টাি পাড়া 

খুলনা বেটি ৯১০০ 

খুলনা েদি খুলনা।

9100 খুলনা েদি লাল মুবিিািতা (0401010045)

২৪৩ 01470001289 বেবদ্দক জগালাম নিী মাবলক মৃি আঃ  াবকম বিশ্বাে ১৮/২ টুটপাড়া জেন্ট্রাল 

জিাড খুলনা 

৯১০০,খুলনা েদি 

খুলনা।

9100 খুলনা েদি লাল মুবিিািতা (0401010002)

২৪৪ 01470001295 জশখ জমািযলি জ াযেন আঃ ি মান জশখ ১৬ টুটপাড়া  ােীিাগ 

খুলনা ৯১০০,খুলনা 

েদি খুলনা।

9100 খুলনা েদি লাল মুবিিািতা (0401010061)

২৪৫ 01470001296 আিদুল মবেদ ফবকি মৃি জমৌলভী ইমান উবদ্দন 

ফবকি

৬৭/১ জিল্ওযয় 

কযলানী খুলনা 

েদি,৯১০০,খুলনা 

েদি খুলনা।

9100 খুলনা েদি লাল মুবিিািতা (0401010108)

২৪৬ 01470001297 জমাঃ জদযলায়াি জ াযেন মৃি িবফ উবদ্দন আ যমদ ৬৯ দবিন জমাল্লাপাড়া 

বশপইয়াড ত ৯২০১ 

খুলনা েদি,খুলনা।

বশপইয়াড ত-

৯২০১

খুলনা েদি লাল মুবিিািতা (0401010135), জিোমবিক জগযেট 

(4063)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৪৭ 01470001299 মৃি এে,এম  ািীি দুলাল মৃি শিীফ জলাকমান 

আ যমদ

১৭ কবি নেরুল েড়ক 

পবিম টুটপাড়া খুলনা 

৯১০০,খুলনা েদি 

খুলনা।

9100 খুলনা েদি লাল মুবিিািতা (0401010006), জিোমবিক জগযেট 

(33)

২৪৮ 01470001300 মৃি োব দুি ি মান মৃি আঃ মাযলক জশখ োব দুি ি মান 

েড়ক,খুলনা ৯১০০ 

খুলনা েদি, খুলনা।

9100 খুলনা েদি লাল মুবিিািতা (0401010102), জিোমবিক জগযেট 

(79)

২৪৯ 01470001325 জমাঃ আঃ েব্বাি আল াে এিফান উবদ্দন  াং ৬ ফািােীপাড়া খুলনা 

বেটি ৯১০০,খুলনা 

েদি,খুলনা।

9100 খুলনা েদি লাল মুবিিািতা (0401010101)

২৫০ 01470001326 এে এম  াবমদ (মিহুম) এম এল আ েদ কবি নেরুল েড়ক 

পবিম টুটপাড়া,খুলনা 

৯১০০ ,খুলনা 

েদি,খুলনা।

9100 খুলনা েদি জেনািাব নী জগযেট (10964)

২৫১ 01470001331 আ,ি,ম, নুরুল আলম জমাঃ িাবিফ উল্লা ৫ বময়াপাড়া জমইন 

জিাড, ডাকঘি: খুলনা 

বেটি- ৯১০০,খুলনা 

েদি,খুলনা।

খুলনা বেটি-

৯১০০

খুলনা েদি জিোমবিক জগযেট (6), লাল মুবিিািতা 

(0401010129)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৫২ 01470001333 আোদুল্লা  আল ওয়াবলদ এ.বি.এম জিাকনউবদ্দন ৬৯ শামসুি ি মান 

জিাড,খুলনা 

৯১০০,খুলনা 

েদি,খুলনা।

9100 খুলনা েদি জিোমবিক জগযেট (3), লাল মুবিিািতা 

(0401010009), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা 

(জেক্টি) (142)

২৫৩ 01470001342 মৃি এম,এ িািী এমএ জকিামতুল  ক ২ নং টি বি ক্রে জিাড 

খুলনা েদি,খুলনা।

9100 খুলনা েদি লাল মুবিিািতা (0401010050)

২৫৪ 01470001344 মােউদ বিন  ইে াক ইে াক বিন িলীি ৩৫ ক্ষুদ্র 

বশল্পযিাড,বেবপও-

৯০০০,খাবলশপুড় 

খুলনা।

9000 খুলনা েদি লাল মুবিিািতা (0401010001)

২৫৫ 01470001346 উইং কমান্ডাি সেয়দ নুরুল 

হুদা

মিহুম সেয়দ শামসুল  ক ৬৪ মুেলমান পাড়া 

জমইন জিাড,খুলনা 

েদি খুলনা।

9100 খুলনা েদি বিমানিাব নী জগযেট (801)

২৫৬ 01470001561 খন্দকাি োেোদ আলী মৃি জোয়াদ আলী খন্দকাি টুটপাড়া জমইন 

জিাড,খুলনা-

৯১০০,খুলনা েদি, 

খুলনা।

9100 খুলনা েদি লাল মুবিিািতা (0401010098), জিোমবিক জগযেট 

(11)

২৫৭ 01470001615 মৃি জশখ আব্দুল োলাম মৃি জশখ আব্দুে োমাদ ৬০ কবি নেরুল 

ইেলাম েড়ক খুলনা 

েদি খুলনা।

9100 খুলনা েদি জিোমবিক জগযেট (71), লাল মুবিিািতা 

(0401010022)

২৫৮ 01470001616 জনামান উল্লা  খান মৃি শমযেি আলী খান ৭১ জলায়াি খানো ান 

আলী জিাড,খুলনা 

েদি,খুলনা।

9100 খুলনা েদি লাল মুবিিািতা (0401010068), জিোমবিক জগযেট 

(8)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৫৯ 01470001617 এে,এন, জিৌধুিী িবশদ্দুিবি জিৌধুিী িালিলা খুলনা েদি 

খুলনা।

9100 খুলনা েদি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44585), জিোমবিক 

জগযেট (22)

২৬০ 01470001620 োযেতন্ট এে বে এম মব  

উবদ্দন

জশখ আব্দি িউফ ১৫ পবিম জমকট 

জিাড,খুলনা িাোি 

খুলনা েদি খুলনা।

9100 খুলনা েদি বিমানিাব নী জগযেট (116)

২৬১ 01470001624 জে, বি, এম, োফি োযদক জমাঃ জগালাম আলী ৪০  ােী ম াবেন 

জিাড,খুলনা েদি 

খুলনা।

9000 খুলনা েদি জেনািাব নী জগযেট (88), লাল মুবিিািতা 

(0401010093)

২৬২ 01470001626 এ বি এম োমসুযদ্দা া োখাওয়াৎ জ াযেন ৬১ রুপো স্টান্ড 

জিাড,খুলনা েদি 

খুলনা।

9100 খুলনা েদি লাল মুবিিািতা (0401010094), জেনািাব নী জগযেট 

(130)

২৬৩ 01470001632 জশখ মবনরুোমান মৃি জশখ শবফউবদ্দন 

আ যমদ

৫ আঞ্জুমান জিাড 

খুলনা েদি,খুলনা।

9100 খুলনা েদি ন্যাপ কবমউবনষ্ট পাটি ত ছাত্র ইউবনয়ন বিযশষ জগবিলা িাব নী 

জগযেট (8)

২৬৪ 01470001640 কৃষ্ণা ি মান িািা ি মান জলায়াি  যশাি 

জিাড,খুলনা েদি 

খুলনা।

9100 খুলনা েদি লাল মুবিিািতা (0401010153)

২৬৫ 01470001680 খন্দকাি খাইরুল কবিি 

(মু.িা)

মৃি খন্দকাি  ায়দাি আলী টুটপাড়া জমইন জিাড, 

খুলনা েদি-

৯১০০,খুলনা েদি, 

খুলনা।

9100 খুলনা েদি লাল মুবিিািতা (0401010020)

২৬৬ 01470001693 আলী জমাস্তফা কােী গুলোি কােী ৬২ বি জক জমইন 

জিাড, খুলনা-৯১০০, 

খুলনা েদি, খুলনা।

9100 খুলনা েদি বিবেবি জগযেট (795)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৬৭ 01470001695 জশখ শব দুি ি মান কুটু মৃি জশখ আঃ মাযলক বময়া ২৭/২ োব দুি ি মান 

েড়ক,খুলনা েদি, 

খুলনা।

9100 খুলনা েদি লাল মুবিিািতা (0401010051), জিোমবিক জগযেট 

(42)

২৬৮ 01470001709 জমাঃ আব্দুল েবলল জমাঃ আব্দুল েব্বাি বিশ্বাে ৩৮ টিবি ক্রে জিাড 

খুলনা েদি,খুলনা।

9100 খুলনা েদি জনৌ-কমাযন্ডা জগযেট (44)

২৬৯ 01470001710 জশখ িবশদ আ যমদ মৃি জশখ োমছুি ি মান ৭/৪ আপাি  যশাি 

জিাড,খুলনা 

েদি,খুলনা।

9100 খুলনা েদি ন্যাপ কবমউবনষ্ট পাটি ত ছাত্র ইউবনয়ন বিযশষ জগবিলা িাব নী 

জগযেট (6)

২৭০ 01470001715 অবেৎ িায় জিৌধুিী 

(কমান্ডাি িীি মুবিয াদ্ধা)

জনপাল িায় জিৌধুিী ১৯/২ োব দুি ি মান 

ক্রে জিাড,জিতুল িলা 

খুলনা েদি,খুলনা।

9100 খুলনা েদি লাল মুবিিািতা (0401010156), জিোমবিক জগযেট 

(74)

২৭১ 01470001716 এে, এম , োব দুল আলম এে. এম.  াবিবুল  ক ২৮ নুিন িাোি 

এযযপ্রাি জিাড,খুলনা 

েদি,খুলনা।

9100 খুলনা েদি লাল মুবিিািতা (0401010161)

২৭২ 01470001717 কাবলপদ দাে অবিনাে িন্দ্র দাে ৯৭ স্যাি ইকিাল জিাড 

িাইবিপাড়া,খুলনা 

েদি,খুলনা।

9100 খুলনা েদি লাল মুবিিািতা (0401010120)

২৭৩ 01470001719 জমাঃ আখিারুোমান জমাঃ আবের্জি ি মান আ োন মবঞ্জল 

ময়লাযপািা খুলনা।

9100 খুলনা েদি জিোমবিক জগযেট (4006), লাল মুবিিািতা 

(401010163)

২৭৪ 01470001732 মৃি িবফকুল আলম মৃি মাযেদ িক্স ৩৬ মুবিপাড়া ২য় 

গবল, খুলনা েদি, 

খুলনা।

9100 খুলনা েদি জিোমবিক জগযেট (64), লাল মুবিিািতা 

(401010155)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৭৫ 01470001733 িবিউল জ াযেন মৃিঃ নাযদি আলী ১৪ িায়পাড়া জমইন 

জিাড, খুলনা েদি, 

খুলনা।

9100 খুলনা েদি পুবলশ িাব নী জগযেট (257)

২৭৬ 01470001735 জমাঃ আবুল িাোি এে,এম জমািাি উবদ্দন ২৩৬ টুটপাড়া জমইন 

জিাড,খুলনা 

েদি,খুলনা।

9100 খুলনা েদি জিোমবিক জগযেট (45), লাল মুবিিািতা 

(401010145)

২৭৭ 01470001738 জমাঃ জেযকন্দাি আলী ইয়াবছন উদ্দীন আ যমদ ডািি আলিাফ 

জ াযেন 

েড়ক,বশপইয়াড ত 

,ডািাি গবল,৯২০১ 

খুলনা েদি,খুলনা।

9201 খুলনা েদি লাল মুবিিািতা (0401010032)

২৭৮ 01470001739 জমাঃ এনাযয়ি আবল জভালাই োনা ২১ িালিলা মেবেদ 

জিাড,খুলনা 

৯১০০,খুলনা 

েদি,খুলনা।

9100 খুলনা েদি মুবেিনগি জগযেট (211)

২৭৯ 01470001742 জমাঃ শা  ইমিান জমাঃ আবের্জি ি মান ২৭০/৩ জশযি িাংলা 

জিাড,খুলনা।

9100 খুলনা েদি লাল মুবিিািতা (0401010126), জিোমবিক জগযেট 

(4005)

২৮০ 01470001790 এেএম,এ েবলল মৃি এে,এমআঃ  াবকম ৫৮ মুেলমানপাড়া, 

খুলনা েদি, খুলনা।

9100 খুলনা েদি লাল মুবিিািতা (0401010052), জিোমবিক জগযেট 

(4097)

২৮১ 01470001834 জমাঃ োফাযয়ি জ াযেন আশিাফ জ াযেন এ এন দাে জলন, 

খুলনা েদি, খুলনা।

9100 খুলনা েদি লাল মুবিিািতা (0401010147)

২৮২ 01470001909 েনাি লুৎফুি ি মান - 2 িামিন্দ্র দাশ 

জলন,খুলনা েদি, 

খুলনা।

9100 খুলনা েদি মুবেিনগি জগযেট (200)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৮৩ 01470001927 জশখ আব্দুি িাোক মৃি জশখ দবিি উবদ্দন 

আ যমদ

৩নং টিবি ক্রে জিাড, 

খুলনা-৯১০০, খুলনা 

েদি, খুলনা।

খুলনা-৯১০০ খুলনা েদি লাল মুবিিািতা (401010099), জিোমবিক জগযেট 

(12)

২৮৪ 01470001928 জমাঃ নূরুল ইেলাম মৃি জোনা বময়া েিদাি টি ১৮৯ জিলওযয় 

কযলানী,খুলনা-

৯১০০,খুলনা েদি, 

খুলনা।

খুলনা-৯১০০ খুলনা েদি লাল মুবিিািতা (0401010107)

২৮৫ 01470001933 আঃ  াবমদ জমাল্লা আঃ আবেে জমাল্লা ৩৩ মবিয়াখালী জমইন 

জিাড,বেিা পাড়া,বশবপ

ইয়াড ত-9201,খুলনা 

েদি,খুলনা।

বশবপইয়াড ত-

9201

খুলনা েদি লাল মুবিিািতা (0401010134), জিোমবিক জগযেট 

(4185)

২৮৬ 01470002008 সেয়দ বফযিাে উবদ্দন 

আ েদ

মৃি সেয়দ জ াযেন উবদ্দন 

আ েদ

গ্রাম-৩৫ ইউসুফ জিাড 

বমেতাপুি, 

ডাকঘি:খুলনা-৯১০০, 

থানা-খুলনা েদি, 

জেলা-খুলনা।

খুলনা-৯১০০ খুলনা েদি লাল মুবিিািতা (0401010064), জিোমবিক জগযেট 

(57)

২৮৭ 01470002063 আবুল কালাম আোদ জমাঃ আব্দুল খাযলক ১৬ নং বময়াপাড়া 

জকবন্দ্রয় েযম মেবেদ 

জিাড, খুলনা েদি, 

খুলনা।

9100 খুলনা েদি লাল মুবিিািতা (0401010033)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৮৮ 01470000126 িন্দ্র কান্ত িিফদাি লবলি জমা ন িিফদাি বেযলিডাঙ্গা গুটুবদয়া ডুমুবি  া মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44709), লাল 

মুবিিািতা (0402060021), জিোমবিক জগযেট 

(629)

২৮৯ 01470000198 নুরুল ইেলাম মাবনক আব্দুল ওয়া াি জমাল্যা জকামলপুি গুটুবদয়া ডুমুবি  া মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44741), লাল 

মুবিিািতা (0402060016), জিোমবিক জগযেট 

(626)

২৯০ 01470000201 িিীন্দ্র নাথ সিিাগী িাম লাল সিিাগী িান্দা জঘানািান্দা ডুমুবি  া মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44738), লাল 

মুবিিািতা (0402060001), জিোমবিক জগযেট 

(619)

২৯১ 01470000203 আবু বেনা ইিযন ওয়াব দ আব্দুল ওয়ায দ জঘাষগাবি ো ে ডুমুবি  া মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44531), লাল 

মুবিিািতা (0402060055), জিোমবিক জগযেট 

(616)

২৯২ 01470000248 বিেন বি ািী বমস্ত্রী োিদা বমস্ত্রী িান্দা জঘানািান্দা ডুমুবি  া মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44730), লাল 

মুবিিািতা (0402060007), জিোমবিক জগযেট 

(617)

২৯৩ 01470000249 জশখ বফযিাে ি মান জশখ মমিাে উবদ্দন থুকড়া থুকড়া ডুমুবি  া মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44728), লাল 

মুবিিািতা (0402060034), জিোমবিক জগযেট 

(610)

২৯৪ 01470000251 জো িাি জ াযেন গােী ওেমান আলী গােী থুকড়া থুকড়া ডুমুবি  া মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (৪৪৭১৪), লাল মুবিিািতা 

(৪০২০৬০০৪৫), জিোমবিক জগযেট (৬০৮)

২৯৫ 01470000262 কাবত্ততক িন্দ্র িায় খযগন্দ্র নাথ িায় িামকৃষ্নপুি থুকড়া ডুমুবি  া মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44706), লাল 

মুবিিািতা (0402060027), জিোমবিক জগযেট 

(625)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

২৯৬ 01470000264 জভালা নাথ মবল্লক অবশ্বনী মবল্লক িাদুিগাছা কুলটি ডুমুবি  া লাল মুবিিািতা (0402060078), জিোমবিক জগযেট 

(696)

২৯৭ 01470000265 সুধাংশু জশখি জফৌেদাি অধি জফৌেদাি কুলটি কুলটি ডুমুবি  া মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44707), লাল 

মুবিিািতা (0402060017), জিোমবিক জগযেট 

(630)

২৯৮ 01470000266 িীযিাদ িন্দ্র সিিাগী শশী ভূষন সিিাগী ফলইমািী কুলটি ডুমুবি  া মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44719), লাল 

মুবিিািতা (0402060059), জিোমবিক জগযেট 

(631)

২৯৯ 01470000270 বিমল িায় সুযিন্দ্রনাথ িায় জখাযিিািাদ িয়ািবেং ডুমুবি  া মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44720), লাল 

মুবিিািতা (0402060029), জিোমবিক জগযেট 

(632)

৩০০ 01470000277 বনেতযলন্দু মন্ডল নযগন্দ্র নাথ মন্ডল আকড়া শিাফপুি ডুমুবি  া মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44716), লাল 

মুবিিািতা (0402060020), জিোমবিক জগযেট 

(614)

৩০১ 01470000279 জমাঃ জমাশািাফ জ াযেন 

জশখ

োমছুি ি মান গযেন্দ্রপুি গযেন্দ্রপুি ডুমুবি  া মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44733), লাল 

মুবিিািতা (0402060018), জিোমবিক জগযেট 

(615)

৩০২ 01470000281 নৃযপন্দ্র নাথ বিশ্বাে গুরুদাে বিশ্বাে িান্দা জঘানািান্দা ডুমুবি  া মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44711), লাল 

মুবিিািতা (0402060012), জিোমবিক জগযেট 

(618)

৩০৩ 01470000282 ব মাংশু মন্ডল লবলি জমা ন মন্ডল জঘানা জঘানািান্দা ডুমুবি  া মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44740), জিোমবিক 

জগযেট (620)

৩০৪ 01470000285 অমল কৃষ্ণ সিিাগী শশীভূষন সিিাগী জিবলখালী কাঞ্চননগি ডুমুবি  া মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44735), লাল 

মুবিিািতা (0402060006), জিোমবিক জগযেট 

(623)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৩০৫ 01470000286 আব্দুল খাযলক জমাড়ল নিীছ উবদ্দন জমাড়ল জশাভনা জশাভনা ডুমুবি  া মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44710), লাল 

মুবিিািতা (0402060023), জিোমবিক জগযেট 

(638)

৩০৬ 01470000293 আবু ওিাযয়দ জমাোযদ্দক আব্দুল ওয়ায দ জঘাষগাবি ো ে ডুমুবি  া মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44568), জিোমবিক 

জগযেট (642), লাল মুবিিািতা (০৪০২০৬০০০৮)

৩০৭ 01470000298 মৃন্ময় মন্ডল সুকুমাি মন্ডল কুলটি কুলটি ডুমুবি  া মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44708), লাল 

মুবিিািতা (0402060025), জিোমবিক জগযেট 

(667)

৩০৮ 01470000301 বনম তযলন্দু েিকাি শিৎিন্দ্র েিকাি ঘুরুবনয়া বশিনগি ডুমুবি  া মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44722), লাল 

মুবিিািতা (0402060030), জিোমবিক জগযেট 

(669)

৩০৯ 01470000305 জমাঃ আলিাফ জ াযেন 

েদ তাি

জকেমি আলী েদ তাি জনায়াকাটি ো ে ডুমুবি  া লাল মুবিিািতা (0402060046), জিোমবিক জগযেট 

(641)

৩১০ 01470000309 বিকাশ িাকবি দিশন িাকিী ওড়াবুবনয়া কাঞ্চননগি ডুমুবি  া লাল মুবিিািতা (0402060086), জিোমবিক জগযেট 

(643)

৩১১ 01470000311 গুরুদাে বিশ্বাে পঞ্চিাম বিশ্বাে িালিলা জঘানািান্দা ডুমুবি  া লাল মুবিিািতা (0402060058), জিোমবিক জগযেট 

(645)

৩১২ 01470000313 মবনলাল বিশ্বাে িেন্ত বিশ্বাে জঘানা জঘানািান্দা ডুমুবি  া লাল মুবিিািতা (0402060085), জিোমবিক জগযেট 

(646)

৩১৩ 01470000314 কুমুদ িঞ্জন মবল্লক িামলাল মবল্লক ধাবনবুবনয়া জঘানািান্দা ডুমুবি  া লাল মুবিিািতা (0402060087), জিোমবিক জগযেট 

(647)

৩১৪ 01470000317 গােী নাবেম উবদ্দন নওয়াি আলী িামকৃষ্ণপুি থুকড়া ডুমুবি  া লাল মুবিিািতা (0402060028), জিোমবিক জগযেট 

(653)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৩১৫ 01470000319 অযশাক কুমাি জফৌেদাি কৃষ্ণ দাে জফৌেদাি কুলটি কুলটি ডুমুবি  া লাল মুবিিািতা (0402060077), জিোমবিক জগযেট 

(660)

৩১৬ 01470000325  িলাল মন্ডল  াোিী লাল মন্ডল কুলটি কুলটি ডুমুবি  া লাল মুবিিািতা (0402060080), জিোমবিক জগযেট 

(666)

৩১৭ 01470000332 জমাঃ িবফকুল ইেলাম জনছাি উদ্দীন েিদাি জিিাগ্রাম মাগুিাযঘানা ডুমুবি  া লাল মুবিিািতা (0402060049), জিোমবিক জগযেট 

(670)

৩১৮ 01470000336 নী াি িঞ্জন বিশ্বাে িাধা কান্ত বিশ্বাে িরুনা িরুনা িাোি ডুমুবি  া লাল মুবিিািতা (0402060091), জিোমবিক জগযেট 

(672)

৩১৯ 01470000339 িঞ্জন কুমাি বিশ্বাে জ াযেশ্বি বিশ্বাে িরুনা িরুনা িাোি ডুমুবি  া লাল মুবিিািতা (0402060068), জিোমবিক জগযেট 

(673)

৩২০ 01470000343 দীযনশ িন্দ্র িায় জেযািীষ িন্দ্র িায় িলাবুনায়া ো ে ডুমুবি  া লাল মুবিিািতা (0402060054), জিোমবিক জগযেট 

(682)

৩২১ 01470000431 েযন্তাষ কুমাি বিশ্বাে মৃি নি কুমাি বিশ্বাে পাযটকলযপািা গটুবদয়া ডুমুবি  া লাল মুবিিািতা (0402060060), জিোমবিক জগযেট 

(689)

৩২২ 01470000432 অিদা কবিিাে কাবল প্রেি কবিিাে িদুিগাছা কুলটি ডুমুবি  া লাল মুবিিািতা (0402060062), জিোমবিক জগযেট 

(697)

৩২৩ 01470000433 বনমাই িন্দ্র মন্ডল সুকুমাি মন্ডল লাইন বিলপািলা কুলটি ডুমুবি  া লাল মুবিিািতা (0402060073)

৩২৪ 01470000434 েযন্তাে িা া েিীশ িা া গটুবদয়া গটুবদয়া ডুমুবি  া লাল মুবিিািতা (0402060015), জিোমবিক জগযেট 

(701)

৩২৫ 01470000435 জশখ আবুল কালাম 

মব উবদ্দন

জশখ জমাঃ জকিামি আলী চুকনগি চুকনগি ডুমুবি  া লাল মুবিিািতা (0402060053)

৩২৬ 01470000549 বনবখল িন্দ্র মন্ডল িবেক লাল মন্ডল আকড়া শিাফপুি ডুমুবি  া লাল মুবিিািতা (0402060088), জিোমবিক জগযেট 

(4085)

৩২৭ 01470000550  যিন্দ্র নাথ মন্ডল মবনিাম মন্ডল খামািিাটী আড়ংঘাটা ডুমুবি  া লাল মুবিিািতা (0402060094), জিোমবিক জগযেট 

(4184)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৩২৮ 01470000551 বদলীপ কুমাি িায় প্রফুল্ল কুমাি িায় িামকৃষ্ণপুি থুকড়া ডুমুবি  া লাল মুবিিািতা (0402060040), জিোমবিক জগযেট 

(655)

৩২৯ 01470000557 দীনিন্ধু সিিাগী পঞ্চানন সিিাগী জিবলখালী কাঞ্চননগি ডুমুবি  া মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44743), লাল 

মুবিিািতা (0402060005), জিোমবিক জগযেট 

(622)

৩৩০ 01470000568 আবিয়াি ি মান জমাড়ল আব্দুল  াবকম জমাড়ল গুটুবদয়া উত্তি গুটুবদয়া ডুমুবি  া লাল মুবিিািতা (0402060067), জিোমবিক জগযেট 

(692)

৩৩১ 01470000569 নািায়ন িন্দ্র ভদ্র উযপন্দ্র নাথ ভদ্র িাকুবন্দয়া িিাবিয়া ডুমুবি  া লাল মুবিিািতা (0402060038), জিোমবিক জগযেট 

(676)

৩৩২ 01470000570 বনম তল কাবন্ত মবল্লক প্রানকৃষ্ণ মবল্লক  াবেবুবনয়া কাঞ্চননগি ডুমুবি  া লাল মুবিিািতা (0402060084), জিোমবিক জগযেট 

(644)

৩৩৩ 01470000650 িপন কুমাি মন্ডল সুকুমাি মন্ডল কুলটি কুলটি ডুমুবি  া লাল মুবিিািতা (0402060061), জিোমবিক জগযেট 

(691)

৩৩৪ 01470000662 নািায়ন িন্দ্র বিশ্বাে বিেয় কৃষ্ণ বিশ্বাে িরুনা িরুনা িাোি ডুমুবি  া লাল মুবিিািতা (0402060069), জিোমবিক জগযেট 

(633)

৩৩৫ 01470000686 বিকাশ িন্দ্র বিশ্বাে অতুল কৃষ্ণ বিশ্বাে পূি ত বিলপািলা কুলটি ডুমুবি  া লাল মুবিিািতা (0402060079), জিোমবিক জগযেট 

(663)

৩৩৬ 01470000696 জমাঃ আবু িাযলি  াওলাদাি িদরুবদ্দন  াওলাদাি ডুমুবিয়া োবেয়াড়া ডুমুবি  া মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44749), লাল 

মুবিিািতা (0403010001), জিোমবিক জগযেট (65)

৩৩৭ 01470000699 এফ এম নুযিান নিী জিৌধুিী ফবকি নেরুি ইেলাম থুকড়া থুকড়া ডুমুবি  া লাল মুবিিািতা (0402060090), জিোমবিক জগযেট 

(635)

৩৩৮ 01470000704 বনিযনন্দ িায় মৃি বশশুিি িায় মাধিকাটি থুকড়া ডুমুবি  া লাল মুবিিািতা (0402060036), জিোমবিক জগযেট 

(611), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44737)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৩৩৯ 01470000705 বনম তল কাবন্ত িালা মৃি লাল িাঁদ িালা কুশািহুলা জঘানািান্দা ডুমুবি  া মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44715), লাল 

মুবিিািতা (0402060003), জিোমবিক জগযেট 

(621)

৩৪০ 01470000710 বিত্ত বকযশাি িায় িমাকান্ত িায় জশাভনা জশাভনা ডুমুবি  া মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44724), জিোমবিক 

জগযেট (684)

৩৪১ 01470000711 বে এম আব্দুল লবিফ মু. িা মৃি বেএম ইেমাইল 

জ াযেন

থুকড়া থুকড়া ডুমুবি  া লাল মুবিিািতা (0402060043), জিোমবিক জগযেট 

(634)

৩৪২ 01470000712 আনন্দ কুমাি মন্ডল শ্রী ফবকি িাঁদ মন্ডল কুলিাবড়য়া িিাবিয়া ডুমুবি  া লাল মুবিিািতা (0402060089), জিোমবিক জগযেট 

(637)

৩৪৩ 01470000714 জমািািক আলী আকমান আলী েিদাি গযেন্দ্রপুি গযেন্দ্রপুি ডুমুবি  া লাল মুবিিািতা (0402060009), জিোমবিক জগযেট 

(640)

৩৪৪ 01470000741 িযমন্দ্র নাথ িযাটােী মৃি িাযেন্দ্র নাথ িযাটােী িংপুি িংপুি 

কাবলিাটী

ডুমুবি  া লাল মুবিিািতা (0402060082), জিোমবিক জগযেট 

(654)

৩৪৫ 01470000742 সুনীল কুমাি জফৌেদাি বিমল কৃষ্ণ জফৌেদাি গুটুবদয়া গুা টুবদয়া ডুমুবি  া লাল মুবিিািতা (0402060024), জিোমবিক জগযেট 

(659)

৩৪৬ 01470000746 প্রফুল্ল িায় মৃি বশশুিি িায় পূি তবিলপািলা কুলটি ডুমুবি  া লাল মুবিিািতা (0402060075), জিোমবিক জগযেট 

(664)

৩৪৭ 01470000748 শ্রী বিশ্বনাথ ঠিকাদাি কাবলপদ ঠিকাদাি পঞ্চু কুলটি ডুমুবি  া মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44705), লাল 

মুবিিািতা (0402060039), জিোমবিক জগযেট 

(657)

৩৪৮ 01470000752 গযনশ িন্দ্র সিিাগী ম াযদি সিিাগী বেংগা খবণ তয়া ডুমুবি  া মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44739), লাল 

মুবিিািতা (0402060037), জিোমবিক জগযেট 

(612)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৩৪৯ 01470000753 বনম তল িন্দ্র িায় বিমল কৃষ্ণ িায় গুটুবদয়া গুটুবদয়া ডুমুবি  া মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44734), লাল 

মুবিিািতা (0402060032), জিোমবিক জগযেট 

(628)

৩৫০ 01470000756 শ্যামল কাবন্ত  ালদাি জ াযগন্দ্র নাথ  ালদাি লাইন বিলপািলা কুলটি ডুমুবি  া লাল মুবিিািতা (0402060022)

৩৫১ 01470000757 এম এম বেয়াউল ইেলাম আল াজ্ব োোদ আলী 

জমাল্যা

জনায়াকাটি ো ে ডুমুবি  া লাল মুবিিািতা (0402060044), জিোমবিক জগযেট 

(695)

৩৫২ 01470000758 বিত্ত িঞ্জন মন্ডল জদযিন্দ্রনাথ মন্ডল লাইন বিলপািলা কুলটি ডুমুবি  া লাল মুবিিািতা (0402060072), জিোমবিক জগযেট 

(700)

৩৫৩ 01470000768  যিন্দ্র নাথ মন্ডল মু. িা. সিদ্যনাথ মন্ডল িয়ািবেং িয়ািবেং ডুমুবি  া জিোমবিক জগযেট (636), লাল মুবিিািতা 

(০৪০২০৬০০৪২)

৩৫৪ 01470000902 নুি জমা ােদ জমাঃ আবমি আলী ফবকি গযেন্দ্রপুি গযেন্দ্রপুি ডুমুবি  া জেনািাব নী জগযেট (10999)

৩৫৫ 01470000904 বৃ স্পবি মন্ডল মৃি গুরু পদ মন্ডল জপবড়খালী জঘানািান্দা ডুমুবি  া লাল মুবিিািতা (0402060057)

৩৫৬ 01470000905 জমাঃ বেিার্জল ইেলাম খান িদি উবদ্দন খান শা পুি শা পুি ডুমুবি  া মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44729), লাল 

মুবিিািতা (0402060035), জিোমবিক জগযেট 

(609)

৩৫৭ 01470000906 জদিদাে মবল্লক মৃি উযপন্দ্র নাথ মবল্লক িংপুি িংপুি 

কাবলিাটী

ডুমুবি  া লাল মুবিিািতা (0402060081), জিোমবিক জগযেট 

(652), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44713)

৩৫৮ 01470000907 বিকাশ িন্দ্র িায় আবদিয িায় িামকৃষ্নপুি থুকড়া ডুমুবি  া লাল মুবিিািতা (0402060097), জিোমবিক জগযেট 

(656)

৩৫৯ 01470000909 বিধান িন্দ্র েিকাি কানাই লাল েিকাি মুড়াবুবনয়া িয়ািবেং ডুমুবি  া মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44725), জিোমবিক 

জগযেট (675)

৩৬০ 01470000910 বিকাশ িন্দ্র মন্ডল মৃি িারু িন্দ্র মন্ডল কুলটি কুলটি ডুমুবি  া লাল মুবিিািতা (0402060066), জিোমবিক জগযেট 

(671)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৩৬১ 01470000920 আিদুি িাোক মৃি জশখ ইফােতুল্লা খলশী োবেয়াড়া ডুমুবি  া লাল মুবিিািতা (0402060011), জিোমবিক জগযেট 

(624), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (৪৪৭২৬)

৩৬২ 01470001079 বনিাপদ সিিাগী মৃি েিযােী িিণ সিিাগী োবেয়াড়া োবেয়াড়া ডুমুবি  া লাল মুবিিািতা (0402060010), জিোমবিক জগযেট 

(651)

৩৬৩ 01470001081 জমাল্লা শা ীদুল ইেলাম আব্দুল মবেদ জমাল্লা জগালনা ডুমুবিয়া ডুমুবি  া পুবলশ িাব নী জগযেট (262)

৩৬৪ 01470001101 প্রভাে িন্দ্র জফৌেদাি বিমল কৃষ্ণ জফৌেদাি কুলটি কুলটি ডুমুবি  া জিোমবিক জগযেট (4129), লাল মুবিিািতা 

(0402060092)

৩৬৫ 01470001214  ািািন্দ্র মন্ডল শ্রী  বিকৃষ্ণ মন্ডল গুটুবদয়া গুটুবদয়া ডুমুবি  া লাল মুবিিািতা (0402060033), জিোমবিক জগযেট 

(627), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44727)

৩৬৬ 01470001984 আব্দুল  াবলম জমাল্লা জমাঃ ফেি আলী জমাল্লা িানাই খবণ তয়া ডুমুবি  া বিবেএে জগযেট (28)

৩৬৭ 01470002013 দুলাল কৃষ্ণ মর্জমদাি বনকুঞ্জ মর্জমদাি লাইন বিলপািলা কুলটি ডুমুবি  া লাল মুবিিািতা (0402060071)

৩৬৮ 01470002014 বশবুপদ কম তকাি বনবশকান্ত কম তকাি রুদাঘিা রুদাঘিা ডুমুবি  া জেনািাব নী জগযেট (17320)

৩৬৯ 01470002015 শিীন্দ্র নাথ মন্ডল বগবিো কান্ত মন্ডল পঞ্চু কুলটি ডুমুবি  া মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44732), জিোমবিক 

জগযেট (0402060031), জিোমবিক জগযেট (690)

৩৭০ 01470002017  ীযিন্দ্র নাথ জফৌেদাি মৃি পঞ্চানন জফৌেদাি কুলটি কুলটি ডুমুবি  া জিোমবিক জগযেট (661), লাল মুবিিািতা 

(0402060041)

৩৭১ 01470002062 পঞ্চানন জোদ্দাি মৃি সুকযদি জোদ্দাি িালিলা জঘানািান্দা ডুমুবি  া জিোমবিক জগযেট (698), লাল মুবিিািতা 

(0402060096)

৩৭২ 01470002090 অিবিন্দু মন্ডল মৃি িবেক লাল মন্ডল িান্দা জঘানািান্দা ডুমুবি  া লাল মুবিিািতা (0402060004), জিোমবিক জগযেট 

(648)

৩৭৩ 01470000273 জশখ গাউছুল  ক এয়াকুি জশখ আনন্দনগি আনন্দনগি জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (145), লাল মুবিিািতা 

(0402020289)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৩৭৪ 01470000276 জমাঃ ইদ্রীে আলী (িীি 

মুবিয াদ্ধা)

জমাঃ আবমনউদ্দীন জমাল্লা আনন্দনগি আনন্দনগি জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (146), লাল মুবিিািতা 

(402020278)

৩৭৫ 01470000287 েমাদ্দাি মবনরুোমান মকযছদ েমাদ্দাি আনন্দনগি আনন্দনগি জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (144), লাল মুবিিািতা 

(402020371)

৩৭৬ 01470000288 জমাঃ জমািাি েমাদ্দাি মিযলি েমাদ্দাি আনন্দনগি আনন্দনগি জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (85), লাল মুবিিািতা 

(0402020285)

৩৭৭ 01470000290 জেড এম অবছকুি ি মান  াোন উবদ্দন েমাদ্দাি আনন্দনগি আনন্দনগি জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (143), লাল মুবিিািতা 

(0402020286)

৩৭৮ 01470000292 জমাঃ মাবনক জশখ জমাঃ আযলক জশখ জশখপুিা বশয়ালী জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (298), লাল মুবিিািতা 

(0402020378)

৩৭৯ 01470000295  াবিবুি ি মান আব্দুল িাবিক জমাল্লা জশখপুিা বশয়ালী জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020377)

৩৮০ 01470000297 নওয়াি আলী েিদাি মুিাযদি েিদাি জশখপুিা বশয়ালী জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (86), লাল মুবিিািতা 

(402020376)

৩৮১ 01470000303 জমাঃ দাউদ আলী আব্দুল লবিফ জমাল্লা জশখপুিা বশয়ালী জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (83), লাল মুবিিািতা 

(0402020294)

৩৮২ 01470000304 আব্দুল মািান জমাল্লা মৃি জকয়াম উবদ্দন জমাল্লা আনন্দনগি আনন্দনগি জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (142), লাল মুবিিািতা 

(0402020292)

৩৮৩ 01470000307 জমাঃ জমাস্তাইন বিল্লা মবেদ জমাল্যা িািাোি পাকত িািাোি জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (299), লাল মুবিিািতা 

(0402020295)

৩৮৪ 01470000310 জমাঃ আফোি উবদ্দন আোদুোমান িািাোি পাকত িািাোি জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020074)

৩৮৫ 01470000312 জমাঃ মা াবুবুি ি মান নুরুল  ক জমাল্লা িািাোি পাকত িািাোি জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020062)

৩৮৬ 01470000322 জমাঃ বিলাযয়ি জ াযেন মকযলছ জশখ ইখবড় ইখবড় জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020004 ), জিোমবিক জগযেট 

(93)

৩৮৭ 01470000327 আব্দুি িোক জমাল্যা িযয়ে উবদ্দন ইখবড় জিিখাদা জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020311)

৩৮৮ 01470000329 জশখ আযনায়াি জ াযেন ফ ম উদ্দীন ইখবড় জিিখাদা জিিখাদা জেনািাব নী জগযেট (18148)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৩৮৯ 01470000380 জমাঃ আব্দুল েবলল জশখ ছযিদ আলী জশখ িািাোি পাকত িািাোি জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020071), জিোমবিক জগযেট 

(88)

৩৯০ 01470000381 জমাশািিফ জ াযেন ছফিউবদ্দন জিৌধুিী িািাোি পাকত িািাোি জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020005 ), জিোমবিক জগযেট 

(161 )

৩৯১ 01470000387 জমাঃ েহুরুল  ক র্জমাতুল্ল জশখ কাযটংগা জিিখাদা জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020001), জিোমবিক জগযেট 

(96)

৩৯২ 01470000406 জমাঃ আব্দুে ছাত্তাি জশখ আছালি জশখ িািাোি পাকত িািাোি জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020308), জিোমবিক জগযেট 

(1383)

৩৯৩ 01470000407 মৃি জিোউল  ক জমাল্লা 

(আনোি)

মৃি নূরুল  ক জমাল্লা িািাোি পাকত িািাোি জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020084 ), জিোমবিক জগযেট 

(166)

৩৯৪ 01470000409 এযকএম, এ জোিা ান মৃি এে এম ওযমদ জমাল্লা িািাোি পাকত িািাোি জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020126)

৩৯৫ 01470000410 জমাঃ নওয়াি উবদ্দন 

(জেনািাব নী)

মৃি এদন জমাল্লা িািাোি পাকত িািাোি জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020064 ), জিোমবিক জগযেট 

(159)

৩৯৬ 01470000412 জমাঃ জিািা বময়া েয়নাল জশখ জনৌকাডুবি কুশলা জিিখাদা জেনািাব নী জগযেট (10987)

৩৯৭ 01470000413 লস্কাি আব্দুল কুদ্দুছ জছািা ান লস্কি িি কুশলা কুশলা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (103), লাল মুবিিািতা 

(402020359)

৩৯৮ 01470000416 আব্দুল  াবলম খান ইউসুপ আলী খান কুশলা কুশলা জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020023)

৩৯৯ 01470000417 লস্কি শওকি আযয়ন উবদ্দন লস্কাি কুশলা কুশলা জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020221)

৪০০ 01470000418 খান জমাখযলছুি ি মান আব্দুল িাবিক খান কুশলা কুশলা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (185), লাল মুবিিািতা 

(0402020049)

৪০১ 01470000419 শবিফুল আলম মবেদ জমাল্যা জনবুবদয়া জনবুবদয়া জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020213)

৪০২ 01470000421 লাহু জশখ িা াদুি জশখ কুশলা কুশলা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (4141), লাল মুবিিািতা 

(0402020237)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৪০৩ 01470000422 মুবেিি জমাল্যা ব ঙ্গু জমাল্যা কুশলা কুশলা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (114), লাল মুবিিািতা 

(0402020261 )

৪০৪ 01470000423 ভূইয়া  াবফর্জি ি মান িিল উদ্দীন ভূইয়া কুশলা কুশলা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (184), লাল মুবিিািতা 

(0402020022 )

৪০৫ 01470000426 জমাঃ ো াো ান জমাল্যা মদন জমাল্যা জকাদলা মীযিি জকাদলা জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020188)

৪০৬ 01470000428 জমাঃ  ারুন-অি-িবশদ িায ন উবদ্দন জমাল্যা নাচুবনয়া র্জনািী জিিখাদা লাল মুবিিািতা (402020177)

৪০৭ 01470000430 েিদাি সিযয়ি আলী মৃি কালু েিদাি কুশলা কুশলা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (198), লাল মুবিিািতা 

(0402020333)

৪০৮ 01470000477 প্রমথ িঞ্জন মন্ডল িবিকান্ত মন্ডল কাগদী জনবুবদয়া জিিখাদা পুবলশ িাব নী জগযেট (260)

৪০৯ 01470000478 জমামযিে জশখ  াবমদ জশখ িলর্দ্ত না অর্জতনা িলর্দ্তনা জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020047)

৪১০ 01470000481 জমাঃ মুবেবুি ি মান আযলম মন্ডল জিিখাদা জিিখাদা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (254), লাল মুবিিািতা 

(402020042)

৪১১ 01470000482 ইবলয়াচুি ি মান আব্দুল অদুদ জশখ জিিখাদা জিিখাদা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (327), লাল মুবিিািতা 

(0402020012)

৪১২ 01470000484 িাদশা বময়া খবলফা িেলাি ি মান জিিখাদা জিিখাদা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (4121), লাল মুবিিািতা 

(0402020199)

৪১৩ 01470000487 অিবিন্দ প্রোদ ো া িলিাম ো া জিিখাদা জিিখাদা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (4109), লাল মুবিিািতা 

(0402020202)

৪১৪ 01470000490 সুকুমাি ো া সুযিন্দ্রনাথ ো া জিিখাদা জিিখাদা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (282), লাল মুবিিািতা 

(402020145)

৪১৫ 01470000492 জমাল্যা ইমান উবদ্দন জমাঃ আির্জ জমাল্যা জিিখাদা জিিখাদা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (258), লাল মুবিিািতা 

(0402020276)

৪১৬ 01470000496 েিদাি আব্দুে োলাম বেতু েিদাি িািাোি জিিখাদা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (290), লাল মুবিিািতা 

(0402020277)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৪১৭ 01470000498 জমাঃ িবফকুল ইেলাম আব্দুল িাবি বশকদাি আটবলয়া আটবলয়া জিিখাদা জেনািাব নী জগযেট (4885)

৪১৮ 01470000499 বিলাযয়ি বশকদাি আবমন উবদ্দন বশকদাি আটবলয়া আটবলয়া জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (276), লাল মুবিিািতা 

(0402020078)

৪১৯ 01470000501 ঠান্ডা বমি ছযলমান বমি আটবলয়া আটবলয়া জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (289), লাল মুবিিািতা 

(0402020274)

৪২০ 01470000502 সুনীল কুমাি ো া পঞ্চানন ো া জিিখাদা জিিখাদা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (280), লাল মুবিিািতা 

(0402020125)

৪২১ 01470000504 বছবদ্দকুি ি মান মৃি জশখ েহুরুল  ক আটবলয়া আটবলয়া জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (4086), লাল মুবিিািতা 

(0402020275)

৪২২ 01470000506 প্রদীপ কুমাি ো া মৃি  বিশ িন্দ্র ো া জিিখাদা জিিখাদা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (4165), লাল মুবিিািতা 

(0402020101)

৪২৩ 01470000508 মৃি বশবশি কুমাি বিশ্বাে মৃি শবশ ভূষণ বিশ্বাে অর্জতনা িলর্দ্তনা িলর্দ্তনা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (332), লাল মুবিিািতা 

(0402020380)

৪২৪ 01470000510 বশবশি কুমাি বিশ্বাে শল ধি বিশ্বাে অর্জতনা িলর্দ্তনা অর্জতনা িলর্দ্তনা জিিখাদা মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44610), জিোমবিক 

জগযেট (262)

৪২৫ 01470000512 মৃি জশখ আউি আলী মৃি আঃ িওশন জশখ েয়যেনা পানবিিা জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020195)

৪২৬ 01470000515 জশখ আলী বময়া জিাকন উদ্দীন জিিখাদা জিিখাদা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (257 ), লাল মুবিিািতা 

(0402020046 )

৪২৭ 01470000584 িযমশ বিশ্বাে োযনন্দ্র নাথ বিশ্বাে কড়বিয়া পািলা জিিখাদা মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44609), লাল 

মুবিিািতা (0402020009), জিোমবিক জগযেট (১১৭)

৪২৮ 01470000590 ব মাংশু বিশ্বাে কাবলিিণ বিশ্বাে কামাযিাল োবিয়াদা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (123), লাল মুবিিািতা 

(0402020367)

৪২৯ 01470000598 েযিযন্দ্র নাথ িালা ব ন্দুভুষন িালা নবলয়ািিি অর্জতনা িলর্দ্তনা জিিখাদা মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44619), লাল 

মুবিিািতা (0402020366)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৪৩০ 01470000599 জমাঃ মুবেিি ি মান িায ন উবদ্দন জমাল্যা নাচুবনয়া র্জনািী জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (122), লাল মুবিিািতা 

(0402020302)

৪৩১ 01470000600 বনবশ কান্ত িাড়ড় নযিন্দ্র নাথ িাড়ড় কামাযিাল োবিয়াদা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (4117), লাল মুবিিািতা 

(0402020235)

৪৩২ 01470000601 জশখ িিন আলী ইমাম আলী নাচুবনয়া র্জনািী জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (230), লাল মুবিিািতা 

(0402020297)

৪৩৩ 01470000602 আবুল িাশাি জমাল্যা ওয়াব দ জমাল্যা নবলয়ািিি োবিয়াদা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (320), লাল মুবিিািতা 

(402020363)

৪৩৪ 01470000604 নযিশ বিশ্বাে নযগন্দ্রনাথ বিশ্বাে কামাযিাল োবিয়াদা জিিখাদা মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44615), জিোমবিক 

জগযেট (220)

৪৩৫ 01470000607 শ্যামল বিশ্বাে িামকৃষ্ণ বিশ্বাে োবিয়াদা োবিয়াদা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (4112), লাল মুবিিািতা 

(0402020229)

৪৩৬ 01470000608 বিভূবি বিশ্বাে িামলাল বিশ্বাে পাটগািী পািলা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (4111), লাল মুবিিািতা 

(0402020335)

৪৩৭ 01470000609 বিশ্বাে আব্দুি িাোক ম েদ আলী বিশ্বাে নাচুবনয়া র্জনািী জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020324)

৪৩৮ 01470000610 নয়াি আলী আিদুল গফুি জশখ নবলয়ািিি োবিয়াদা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (4102), লাল মুবিিািতা 

(0402020234)

৪৩৯ 01470000611 জশখ আছাদুোমান জশখ আঃ ি মান িি পািলা পািলা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (239), লাল মুবিিািতা 

(0402020029)

৪৪০ 01470000613 জমাঃ রুহুল আবমন জেখ আব্দুল লবিফ জেখ কামাযিাল পািলা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (120), লাল মুবিিািতা 

(0402020054)

৪৪১ 01470000616 বনল িিন পাত্র মৃি পুন তিিণ পাত্র ইন্দু াটী পািলা জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020325)

৪৪২ 01470000623 জমাঃ মুনসুি আলী িািী ফবকি দবিন জমাকামপুি জমাকামপুি জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (139), লাল মুবিিািতা 

(0402020018)

৪৪৩ 01470000625 জমাঃ নুরুল ইেলাম জশখ কবিম জশখ উত্তি জমাকামপুি জমাকামপুি জিিখাদা জেনািাব নী জগযেট (6073)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৪৪৪ 01470000626 োইফুি ি মান আঃ েব্বাি উত্তি জমাকামপুি জমাকামপুি জিিখাদা জেনািাব নী জগযেট (1348), লাল মুবিিািতা 

(0402020038)

৪৪৫ 01470000627 জমাঃ জগালাম ছযিায়াি জমাঃ েহুরুল  ক জশখ জকালা জকালা পাটগািী জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (333), লাল মুবিিািতা 

(0402020222)

৪৪৬ 01470000628 মৃি জমাঃ রুহুল আমীন আব্দুল  াবকম মবল্লকপুি জমাকামপুি জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (137), লাল মুবিিািতা 

(0402020017)

৪৪৭ 01470000734 এে এম জমাশাযিফ জ াযেন মৃি আঃ োমাদ জশখ দশভাইয়া জিিখাদা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (164), লাল মুবিিািতা 

(0402020272)

৪৪৮ 01470000736 ফবকি আব্দুল মািান আকিি আলী ফবকি েয়যেনা জিিখাদা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (279), লাল মুবিিািতা 

(0402020123)

৪৪৯ 01470000737 সেইদুি ি মান জশখ মৃি আব্দুি োমাদ জশখ ইখবড় জিিখাদা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (95), লাল মুবিিািতা 

(0402020144)

৪৫০ 01470000738 আব্দুি িাোক আব্দুল আবেে জমাল্লা আদমপুি আটবলয়া জিিখাদা জেনািাব নী জগযেট (10955), লাল মুবিিািতা 

(0402020165)

৪৫১ 01470000739 মুিী এিাদ আলী মুিী আঃ খাযলক নবলয়ািিি োবিয়াদা জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020233)

৪৫২ 01470000740 জশখ জমাছযলম আলী জখািযশদ আলী জশখ জমাকামপুি জমাকামপুি জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (138), লাল মুবিিািতা 

(0402020015)

৪৫৩ 01470000787 আবুল কালাম ফাযয়ে বশকদাি আটবলয়া আটবলয়া জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (271), লাল মুবিিািতা 

(0402020280)

৪৫৪ 01470000788 খান জমাঃ জ াযেন আলী েীিন কৃষ্ণ ঠিকাদাি ভিানীপুি পানবিিা জিিখাদা জেনািাব নী জগযেট (12140), লাল মুবিিািতা 

(0402020370)

৪৫৫ 01470000790 এম, এ,   াবফে ছাযদক জমাল্লা নয়া িািাোি জকালাপাটগািী জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (297), লাল মুবিিািতা 

(0402020156)

৪৫৬ 01470000793 এফ এম ইউসুফ আলী আকিি আলী ফবকি েয়যেনা পানবিিা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (131), লাল মুবিিািতা 

(0402020273)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৪৫৭ 01470000796 জমাঃ আবু োফি আ মাদ আব্দুল মাযেদ মুিী িািাোি পাকত িািাোি জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020098)

৪৫৮ 01470000797 জশখ আঃ মািান মৃি জশখ জমাকযছদ আলী নাচুবনয়া র্জনািী জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020149)

৪৫৯ 01470000799 জশখ বেিাি আলী িা াদুি জশখ জকাদলা মীযিি জকাদলা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (4041), লাল মুবিিািতা 

(0402020255)

৪৬০ 01470000800 বেবদ্দকুি ি মান ফবকি মৃি পিশ উল্লা  ফবকি আনন্দনগি আনন্দনগি জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (87), লাল মুবিিািতা 

(0402020279)

৪৬১ 01470000805 মৃি ছালাম েিদাি গাযালাম মওলা িািাোি পাকত িািাোি জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (157), লাল মুবিিািতা 

(0402020097)

৪৬২ 01470000806 জিলাযয়ি জ াযেন আব্দুে োমাদ জশখ দশভাইয়া জিিখাদা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (285), লাল মুবিিািতা 

(0402020206)

৪৬৩ 01470000808 জমাঃ ইবদ্রে আলী আঃ  াবকম আটবলয়া আটবলয়া জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (4010), লাল মুবিিািতা 

(0402020228)

৪৬৪ 01470000812 জগালাম নবি মৃি মুবি িাছাম ফবকি িািাোি পাকত িািাোি জিিখাদা বিবেবি জগযেট (1825)

৪৬৫ 01470000847 আব্দুল  াবলম জমাল্লা মৃি আঃ মবেদ িািাোি পাকত িািাোি জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (174), লাল মুবিিািতা 

(0402020075)

৪৬৬ 01470000848 মৃি আযলক বেকদাি 

(আনোি)

মৃি ইেমাইল বেকদাি নাচুবনয়া র্জনািী জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020093)

৪৬৭ 01470000849 স্বগীয় কৃষ্ণ প্রোদ িালা স্বগীয় িবন্ডিিন িালা োবিয়াদা োবিয়াদা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (4038), লাল মুবিিািতা 

(402020346)

৪৬৮ 01470000852 মৃি দপ ত নািায়ণ িসু মৃি িাে বি ািী িসু পািলা পািলা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (322), লাল মুবিিািতা 

(0402020208)

৪৬৯ 01470000853 এম, এ, ওয়াদুদ এম. ইমান উবদ্দন িািাোি পাকত িািাোি জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (302), লাল মুবিিািতা 

(0402020032)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৪৭০ 01470000855 নুরুল  ক জমাল্লা মৃি িাযশদ আলী জমাল্লা কাযটংগা জিিখাদা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (148), লাল মুবিিািতা 

(0402020106)

৪৭১ 01470000857 জমাঃ শা াবুদদীন জশখ মৃি জমাঃ জমাোম জশখ জকালা পাটগািী জকালা পাটগািী জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020146)

৪৭২ 01470000860 মৃি জশখ ছাদী জশখ জনছাি উবদ্দন  াড়ীখালী  াড়ীখালী জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020173)

৪৭৩ 01470000864 েিদাি ইউনুছ আলী ছিদাি েদ তাি আটবলয়া আটবলয়া জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (287), লাল মুবিিািতা 

(0402020266)

৪৭৪ 01470000867 জক, এম, কবিরুল ইেলাম জমাঃ আবুল জ াযেন খবলফা িািাোি পাকত িািাোি জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020296)

৪৭৫ 01470000868 জমাঃ জনছাি উবদ্দন আব্দুল কবিম আদমপুি অর্জতনা িলর্দ্তনা . জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (126), লাল মুবিিািতা 

(0402020119)

৪৭৬ 01470000869 জমাঃ মবকি েিদাি মকযছদ েিদাি আদমপুি িলর্দ্তনা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (277), লাল মুবিিািতা 

(0402020118)

৪৭৭ 01470000870 আব্দুল  ক জশখ িাবিক জশখ জিিখাদা জিিখাদা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (124), লাল মুবিিািতা 

(0402020043)

৪৭৮ 01470000872 েিদাি আমীি জ াযেন আব্দুল খাযলক েিদাি জিিখাদা জিিখাদা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (253), লাল মুবিিািতা 

(0402020034)

৪৭৯ 01470000873 জমাল্লা বলয়াকি আলী জমাঃ েবফউবদ্দন জমাল্লা জিিখাদা জিিখাদা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (4003), লাল মুবিিািতা 

(0402020151)

৪৮০ 01470000875 এে এম েহুরুল  ক এেএম ফেলুি ি মান ইখবড় জিিখাদা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (90), লাল মুবিিািতা 

(0402020304)

৪৮১ 01470000876 জমাস্তা গাউছুল  ক মৃি এে এম  াবিবুি ি মান ইখবড় জিিখাদা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (89), লাল মুবিিািতা 

(0402020193)

৪৮২ 01470000877 েিদাি বলয়াকি আলী মৃি  াবনফ েিদাি কুশলা কুশলা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (213), লাল মুবিিািতা 

(0402020240)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৪৮৩ 01470000878 ফিমান জশখ আব্দুল েব্বাি জশখ িি পািলা পািলা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (235), লাল মুবিিািতা 

(0402020007)

৪৮৪ 01470000882 নুরুল  ক জশখ দবলল উবদ্দন জশখ জশখপুিা বশয়ালী জিিখাদা জেনািাব নী জগযেট (10958)

৪৮৫ 01470000883 আছাদুোমান জমাঃ মাযেদ জমাল্লা আদমপুি িলর্দ্তনা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (134), লাল মুবিিািতা 

(0402020035)

৪৮৬ 01470000884 মৃি জমাঃ হুমায়ুন জমাল্লা মৃি আবছি উবদ্দন জমাল্লা জকাদলা মীযিি জকাদলা জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020250)

৪৮৭ 01470000885 আবু িাযলি জ াযেন িা াদুি জমাল্লা আেগড়া আেগড়া জিিখাদা জেনািাব নী জগযেট (10961), লাল মুবিিািতা 

(0402020168)

৪৮৮ 01470000886 জশখ দবিি উবদ্দন আ যেদ মৃি আিদু জশখ আদমপুি অর্জতনা িলর্দ্তনা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (127), লাল মুবিিািতা 

(0402020141)

৪৮৯ 01470000887 এে, এম শব দুল ইেলাম আবদলউবদ্দন েিদাি িািাোি পাকত িািাোি জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (99), লাল মুবিিািতা 

(0402020319)

৪৯০ 01470000889 জমাঃ আব্দুি িাোক জমাল্যা োয ি আলী জমাল্যা নাচুবনয়া র্জনািী জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (121), লাল মুবিিািতা 

(0402020133)

৪৯১ 01470000890 আ: িাোক িিফদাি 

(আনোি)

মিহুম জমাোম িিফদাি নাচুবনয়া র্জনািী জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (3970), লাল মুবিিািতা 

(0402020090)

৪৯২ 01470000891 েিদাি  আযনায়ারুল  ক  জগালাম েযিায়াি েিদাি আটবলয়া আটবলয়া জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (270), লাল মুবিিািতা 

(0402020178)

৪৯৩ 01470000892 এে এম জগালাম মুস্তাফা জশখ আবের্জি ি মান জনবুবদয়া জনবুবদয়া জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (101), লাল মুবিিািতা 

(0402020150)

৪৯৪ 01470000893  াই জশখ জ াযেন জশখ িলিধ তনা অর্জতনা িলর্দ্তনা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (135), লাল মুবিিািতা 

(0402020041)

৪৯৫ 01470000894 গােী জগালাম জমাস্তফা াু্ ইমান উবদ্দন গােী কুবমি ডাঙ্গা মীযিি জকাদলা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (321), লাল মুবিিািতা 

(0402020299)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৪৯৬ 01470000895 জদযলায়াি জ াযেন জমাল্যা মৃি আব্দুে োমাদ জমাল্যা কুবমি ডাঙ্গা মীযিি জকাদলা জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020181)

৪৯৭ 01470000917 এম,এম, কামরুোমান আব্দুে েবুি জমাল্লযা িািাোি পাকত িািাোি জিিখাদা জেনািাব নী জগযেট (12302), লাল মুবিিািতা 

(0402020160)

৪৯৮ 01470000918 আব্দুি িাোক জশখ মৃি রুস্তম আলী িলর্দ্তনা অর্জতনা িলর্দ্তনা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (274), লাল মুবিিািতা 

(0402020124)

৪৯৯ 01470000951 জমাঃ ওয়াবলয়াি ি মান আবিয়াি ি মান জনবুবদয়া জিিখাদা জিিখাদা বিবেএে জগযেট (653)

৫০০ 01470000952 মৃি খবলল বশকদাি মৃি কাযশম বশকদাি কাযটংগা জিিখাদা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (175), লাল মুবিিািতা 

(0402020110)

৫০১ 01470000957 মৃি জমাকাযদ্দে জমাল্লা আব্দুল িািীক জমাল্লা কাযটংগা জিিখাদা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (151), লাল মুবিিািতা 

(0402020314)

৫০২ 01470000958 জশখ আিাউি ি মান জশখ মব উবদ্দন ইছামবি মীযিি জকাদলা জিিখাদা জেনািাব নী জগযেট (904)

৫০৩ 01470000961 জমাঃ আব্দুি িউফ জশখ আবের্জি ি মান জশখ নাচুবনয়া র্জনািী জিিখাদা জেনািাব নী জগযেট (10989)

৫০৪ 01470000963 মৃি বশকদাি নুি জমা ােদ ডাঃ লাল জমা ােদ কাযটংগা জিিখাদা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (167), লাল মুবিিািতা 

(0402020002)

৫০৫ 01470000965 জগালামুি ি মান আলম জেখ কামাযিাল পািলা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (249), লাল মুবিিািতা 

(0402020341)

৫০৬ 01470000967 এে এম শব দুল আলম আকমান জমাল্লা আনন্দনগি আনন্দনগি জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (82), লাল মুবিিািতা 

(0402020288)

৫০৭ 01470000969 জগালাম জমাস্তফা বমনা  ােী জমােযলম বমনা পানবিিা পানবিিা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (4128), লাল মুবিিািতা 

(0402020225)

৫০৮ 01470000970 মিহুম এে এম নুরুল 

ইেলাম

মিহুম বেতু বময়া িািাোি পাকত িািাোি জিিখাদা জেনািাব নী জগযেট (13516)
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গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৫০৯ 01470000974 খান আদম আলী মৃি কাযশম আলী খান কুশলা কুশলা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (309), লাল মুবিিািতা 

(0402020025)

৫১০ 01470000975 মৃি সুলিান আলী মীি মৃি জময ি আলী মীি কুশলা কুশলা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (204), লাল মুবিিািতা 

(0402020242)

৫১১ 01470000976 মৃি জমাঃ কাবিবুি ি মান 

(ইবপআি)

মৃি ইউছুফ েিদাি িািাোি পাকত িািাোি জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020063)

৫১২ 01470000977 আব্দুল মািান জ াযেন ফবকি আটবলয়া আটবলয়া জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020147)

৫১৩ 01470000978 মৃি আব্দুে ছামাদ ভুইয়া মৃি জমাঃ িাগু ভুইয়া িািাোি পাকত িািাোি জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (160), লাল মুবিিািতা 

(0402020081)

৫১৪ 01470000979 লস্কাি আব্দুল মািান ইমান উদ্দীন লস্কাি কুশলা কুশলা জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020220)

৫১৫ 01470000980 এম জিাি ান উবদ্দন মৃি জিাফাযেল  াযাযেন 

জমাল্লা

ইখবড় জিিখাদা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (150), লাল মুবিিািতা 

(0402020372)

৫১৬ 01470000981 শিীফ জমাশাযিফ জ াযেন আঃ োমাদ শিীফ কুশলা কুশলা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (192), লাল মুবিিািতা 

(0402020239)

৫১৭ 01470000982 জমাঃ েহুরুল  ক জিৌধুিী মৃি েিি জিৌধুিী ইখবড় জিিখাদা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (303), লাল মুবিিািতা 

(0402020309)

৫১৮ 01470000984 নযগন্দ্রনাথ সিদ্য প্রানকৃষ্ণ সিদ্য পািলা পািলা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (244), লাল মুবিিািতা 

(0402020365)

৫১৯ 01470000987 মৃি েহুরুল  ক মৃি আঃ গফুি জমাল্লা জিিখাদা জিিখাদা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (255), লাল মুবিিািতা 

(0402020115)

৫২০ 01470000988 জমাঃ  ারুন অি িবশদ ফ ম উবদ্দন জমাল্লা জকাদলা মীযিি জকাদলা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (212), লাল মুবিিািতা 

(0402020179)

৫২১ 01470000989 জমাল্যা োফি আেমল জমাল্যা কুশলা কুশলা জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020251)

৫২২ 01470000990 ধীযিন্দ্র নাথ বিশ্বাে মাধি িন্দ্র বিশ্বাে িয়ািগািী কুশলা জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020205)

৫২৩ 01470000991 আবু িিক বেবদ্দক মিহুম ঈমান আলী কাযটংগা জিিখাদা জিিখাদা জেনািাব নী জগযেট (3606)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৫২৪ 01470000992 জমাঃ লূত্ফল আবেে িাচ্চু আব্দুল আবেে জমাল্লা িি জকাদলা মীযিি জকাদলা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (315), লাল মুবিিািতা 

(0402020356)

৫২৫ 01470000994 জশখ এনাযয়ি জ াযেন জশখ নুরুল আবমন িি পািলা পািলা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (233), লাল মুবিিািতা 

(0402020358)

৫২৬ 01470000995 এে জক নূরুল ইেলাম জমাঃ আবুল  াযশম জশখ মন্ডলগািী জনবুবদয়া জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (206), লাল মুবিিািতা 

(0402020336)

৫২৭ 01470000996 জখান্দকাি জলাকমান জ াযেন ডাঃ জমাঃ ছযিায়াি খন্দকাি নাচুবনয়া র্জনািী জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (4089), লাল মুবিিািতা 

(0402020329)

৫২৮ 01470000997 মুবি জ কমি আলী মুবি আবমন উদ্দীন জকাদলা মীযিি জকাদলা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (182), লাল মুবিিািতা 

(0402010109)

৫২৯ 01470000998 আব্দুল মবেদ মুিী মৃি খয়িাি উল্লা  মুিী িািাোি পাকত িািাোি জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (91), লাল মুবিিািতা 

(0402020085)

৫৩০ 01470000999 জমাঃ বমকাইল জ াযেন মুকাম জমাল্লা কাযটংগা জিিখাদা জিিখাদা জেনািাব নী জগযেট (12313)

৫৩১ 01470001000 কােী আলী আ যেদ কােী খবললুি ি মান কুশলা কুশলা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (208), লাল মুবিিািতা 

(0402020111)

৫৩২ 01470001001 জমাঃ শা াদাি জ াযেন মিহুম আব্দুল কাযদি খান কুশলা কুশলা জিিখাদা জেনািাব নী জগযেট (11000)

৫৩৩ 01470001002 আঃ ছালাম েদ্দতাি আঃ কবিম েদ্দতাি কুশলা কুশলা জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020379)

৫৩৪ 01470001003 খান আ ােদ আলী ইউনুে আলী খান িয়ািগািী পািলা জিিখাদা জেনািাব নী জগযেট (18058)

৫৩৫ 01470001004 গােী ফাযয়কুোমান গােী ইমানবদ্দন িলিধ তনা িলর্দ্তনা জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020300)

৫৩৬ 01470001005 জমাঃ মকবুল জমাল্যা িাগু জমাল্লা িািাোি পাকত িািাোি জিিখাদা জেনািাব নী জগযেট (12353), লাল মুবিিািতা 

(0402020153)

৫৩৭ 01470001007 আব্দুল েবলল জমাল্লা আবু জমাল্লা ইছামবি মীযিি জকাদলা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (107), লাল মুবিিািতা 

(0402020083)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৫৩৮ 01470001008 শ্রীিাে িন্দ্র বিশ্বাে শাবন্ত িাম বিশ্বাে পািলা পািলা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (228), লাল মুবিিািতা 

(0402020368)

৫৩৯ 01470001009 মিহুম এে এম লুৎফি 

ি মান

মিহুম আব্দুল লবিফ জশখ িামমাবি পাযিাখালী জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (4084), লাল মুবিিািতা 

(0402020357)

৫৪০ 01470001010 জমাঃ আব্দুল মবেদ ইমান উবদ্দন মবল্লক িািাোি পাকত িািাোি জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (300), লাল মুবিিািতা 

(0402020060)

৫৪১ 01470001013 মৃি আব্দুি ছাত্তাি িিফদাি মৃি আক্কাে িিফদাি নাচুবনয়া র্জনািী জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (240), লাল মুবিিািতা 

(0402020331)

৫৪২ 01470001014 বলয়াকি জ াযেন ভুইয়া ভুইয়া আব্দুি িাোক পািলা পািলা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (188), লাল মুবিিািতা 

(0402020056)

৫৪৩ 01470001015 জমাল্লা গাউছুল  ক মৃি আবের্জি ি মান কুশলা কুশলা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (199), লাল মুবিিািতা 

(0402020260)

৫৪৪ 01470001017 জমাল্লা আছাদুি ি মান জমাল্লা ইমাদ জ াযেন ইছামবি মীযিি জকাদলা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (110), লাল মুবিিািতা 

(0402020253)

৫৪৫ 01470001018 আবু িাযলি ফবকি মৃি িািন ফবকি িি কুশলা কুশলা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (186), লাল মুবিিািতা 

(0402020019)

৫৪৬ 01470001021 এম বড মযফল জ াযেন জিদন জশখ কুবমি ডাঙ্গা মীযিি জকাদলা জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020262)

৫৪৭ 01470001023 আব্দুল  াবমদ জমাল্যা আবু িক্কাি জমাল্যা পানবিিা পানবিিা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (4014), লাল মুবিিািতা 

(0402020117)

৫৪৮ 01470001088 মৃি আবু িাযলি গােী মৃি জমািন উল্লা  গােী কাযটংগা জিিখাদা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (94), লাল মুবিিািতা 

(0402020316)

৫৪৯ 01470001090 মৃি এম োইদুি ি মান শাো ান জমাল্লা িািাোি পাকত িািাোি জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (158), লাল মুবিিািতা 

(0402020070)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৫৫০ 01470001093 মৃি আইউি আলী েমাদ্দাি মৃি এনাে আলী েমাদ্দাি আনন্দনগি আেগড়া জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (147), লাল মুবিিািতা 

(0402020252)

৫৫১ 01470001095 জমাঃ  াবিবুি ি মান মৃিঃ জমাঃ মাযেদ লস্কি িয়ািগািী কুশলা জিিখাদা জেনািাব নী জগযেট (10975), লাল মুবিিািতা 

(0402020021)

৫৫২ 01470001097 শিীফ জমাশািফ জ াযেন আব্দুল  াবফে শিীফ িি কুশলা কুশলা জিিখাদা জেনািাব নী জগযেট (13488), লাল মুবিিািতা 

(0402020027)

৫৫৩ 01470001099 জমাল্যা জ মাযয়ি উবদ্দন আব্দুল জমাল্যা িি কুশলা কুশলা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (105), লাল মুবিিািতা 

(0402020028)

৫৫৪ 01470001100 এে এম বমোনুি ি মান জমািাযিক শিীফ িি কুশলা কুশলা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (104), লাল মুবিিািতা 

(0402020369)

৫৫৫ 01470001102 এফ এম সিযয়বুি ি মান ম বেন উবদ্দন ফবকি আদমপুি আটবলয়া জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (4133), লাল মুবিিািতা 

(0402020231)

৫৫৬ 01470001105 সিযয়বুি ি মান সুলিান জমাল্যা জিিখাদা জিিখাদা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (261), লাল মুবিিািতা 

(0402020122)

৫৫৭ 01470001107 রুস্তম আলী আব্দুল গফুি জকাদলা মীযিি জকাদলা জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020254), জিোমবিক জগযেট 

(197)

৫৫৮ 01470001108 খাঁন বেিাি আলী কালু খান কুশলা কুশলা জিিখাদা জেনািাব নী জগযেট (4516), লাল মুবিিািতা 

(0402020183)

৫৫৯ 01470001109 জশখ নওযশি আলী মৃি ওেমান গবন জকাদলা মীযিি জকাদলা জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020134)

৫৬০ 01470001110 জশখ বনোম উবদ্দন জশখ জিাস্তম আলী কুশলা কুশলা জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020256)

৫৬১ 01470001113 মধুসুদন মর্জমদাি খযগন্দ্রনাথ মর্জমদাি কামাযিাল োবিয়াদা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (4113), লাল মুবিিািতা 

(0402020345)

৫৬২ 01470001114 জমাঃ গাউে কওোি জমাল্লযা িািাোি পাকত িািাোি জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (168), লাল মুবিিািতা 

(0402020310), বিবেএে জগযেট (32)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৫৬৩ 01470001115 এম. জিাি ান উবদ্দন এম.বড জমাদাযেি জমাল্লা িািাোি পাকত িািাোি জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (306), লাল মুবিিািতা 

(0402020306)

৫৬৪ 01470001116 আমীি খেরু মৃি িইে উবদ্দন জমাল্লা িািাোি পাকত িািাোি জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (173), লাল মুবিিািতা 

(0402020103)

৫৬৫ 01470001127 জশখ আইয়ুি জ াযেন আঃ মাযলক জশখ িি পািলা পািলা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (229), লাল মুবিিািতা 

(0402020006)

৫৬৬ 01470001128 মৃি আঃ ওয়াদুদ জমাল্লা মৃি জভালায় জমাল্লা জিিখাদা জিিখাদা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (266), লাল মুবিিািতা 

(0402020109)

৫৬৭ 01470001129 লাযয়ক মৃধা খবলল মৃধা পািলা পািলা জিিখাদা জেনািাব নী জগযেট (18502), লাল মুবিিািতা 

(0402020050)

৫৬৮ 01470001130 Siddiqur 

Rahman

Ayenuddin িািাোি পাকত িািাোি জিিখাদা মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (জেক্টি) (143)

৫৬৯ 01470001455 জমাঃ আবু োঈদ জমাল্লা শা ো ান জমাল্লা িািাোি পাকত িািাোি জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020318)

৫৭০ 01470001456 জক এম শব দুল ইেলাম আব্দুল িািী খান কুশলা কুশলা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (312), লাল মুবিিািতা 

(0402020218)

৫৭১ 01470001457 আব্দুি েবুি জশখ আো াি জশখ িলর্ধ্তনা অর্জতনা িলর্ধ্তনা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (275), লাল মুবিিািতা 

(0402020036)

৫৭২ 01470001562 কৃষ্ণপদ বিশ্বাে ইন্দুভূষন বিশ্বাে োবিয়াদা োবিয়াদা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (338), লাল মুবিিািতা 

(0402020338)

৫৭৩ 01470001563 জমাল্যা শওকি আলী জমাঃ নােমুল  ক জমাল্লা পানবিিা পানবিিা জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020334)

৫৭৪ 01470001564 জমাঃ েহুরুল  ক োমচুল হুদা জমাল্যা জনবুবদয়া জনবুবদয়া জিিখাদা বিবেবি জগযেট (5310)

৫৭৫ 01470001566 এ. জক. এম. মবনরুোমান এম. বড. আব্দুি িাোক ইছামবি মীযিি জকাদলা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (112), লাল মুবিিািতা 

(0402020258)

৫৭৬ 01470001567 আব্দুল  ক েিদাি কানাই েিদাি আটবলয়া আটবলয়া জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (130), লাল মুবিিািতা 

(0402020088)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৫৭৭ 01470001569 আবূ োইদ জশখ ওবলউি ি মান অর্জতনা িলর্দ্তনা িলর্দ্তনা জিিখাদা জেনািাব নী জগযেট (10993)

৫৭৮ 01470001571 জমাঃ শা াদাি জ াযেন আব্দুল মাযলক জশখ উত্তি জমাকামপুি জমাকামপুি জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (291), লাল মুবিিািতা 

(0402020076)

৫৭৯ 01470001572 জমাঃ  াই জশখ জমাঃ আব্দুল  াযমদ জশখ কামাযিাল পািলা জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020337)

৫৮০ 01470001573 িিফদাি  াবিবুি ি মান 

(আনোি)

মৃি জগালাম জ াযেন নাচুবনয়া র্জনািী জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020091)

৫৮১ 01470001575 জমাঃ অবলয়াি ি মান 

(আনোি)

মৃি আব্দুল  াবমদ জশখ ইখবড় জিিখাদা জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020108)

৫৮২ 01470001576 জমাঃ অবলউি ি মান মব উবদ্দন জশখ ইছামবি মীযিি জকাদলা জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020053), জেনািাব নী জগযেট 

(4300), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (জেক্টি) (১৭৮)

৫৮৩ 01470001579 অবেি কুমাি  ালদাি বেযিন্দ্রনাথ  ালদাি োবিয়াদা োবিয়াদা জিিখাদা ন্যাপ কবমউবনষ্ট পাটি ত ছাত্র ইউবনয়ন বিযশষ জগবিলা িাব নী 

জগযেট (17)

৫৮৪ 01470001581 জমাঃ জো িাি জ াযেন 

(বিবডআি)

জমাঃ আঃ িাযশদ মুিী পাি  ােী গ্রাম জমাকামপুি জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020382)

৫৮৫ 01470001582 আঃ কাযদি ভুইয়া িিন আলী ভূইয়া ধানখালী পাক গাংনী জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (310), লাল মুবিিািতা 

(0402020182)

৫৮৬ 01470001584 মৃি জশখ জমাঃ জিািা বময়া মৃি আবদল উবদ্দন জশখ কুশলা কুশলা জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020241)

৫৮৭ 01470001585 মৃি  াযিে উবদ্দন জিৌধুিী মৃি লিন জিৌধুিী ইখবড় জিিখাদা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (162), লাল মুবিিািতা 

(0402020194)

৫৮৮ 01470001588 জমাঃ ইিাদৎ খবলফা 

(পুবলশ)

ইেমাইল জ াযেন খবলফা িািাোি পাকত িািাোি জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020068)

৫৮৯ 01470001589 আব্দুি ি মান কােী আব্দুল  াবমদ কােী কুশলা কুশলা জিিখাদা জেনািাব নী জগযেট (1512), লাল মুবিিািতা 

(0402020247)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৫৯০ 01470001591 জমাল্লা িবিবুি ি মান িাযশদ আলী কাযটংগা জিিখাদা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (154), লাল মুবিিািতা 

(402020105)

৫৯১ 01470001592 জশখ দীন জমা াোদ জিাকন উদ্দীন জশখ কুশলা কুশলা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (194), লাল মুবিিািতা 

(0402020244)

৫৯২ 01470001593 মৃধা ইউসুফ আলী জমাঃ আব্দুল গবন মৃধা ধানখালী পাক গাংনী জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (191), লাল মুবিিািতা 

(0402020187)

৫৯৩ 01470001594 মৃি আপ্তাি েমাদ্দাি মৃি িিন েমাদ্দাি আনন্দনগি আনন্দনগি জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020132)

৫৯৪ 01470001595 এে,এম, নুরুল আলম মা যফল জশখ নবলয়াি িি অর্জতনা িলর্ধ্তনা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (4146), লাল মুবিিািতা 

(0402020343)

৫৯৫ 01470001598 জশখ  াবিবুি ি মান আঃ মাযলক জশখ ইছামবি মীযিি জকাদলা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (180), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (জেক্টি) (150)

৫৯৬ 01470001599 জশখ আিারুোমন মৃি জশখ আব্দুি িাোক ইছামবি মীযিি জকাদলা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (189), লাল মুবিিািতা 

(0402020061)

৫৯৭ 01470001600 জিৌধুিী আবুল খাযয়ি জমাকযছদ জিৌধুিী জিিখাদা জিিখাদা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (265), লাল মুবিিািতা 

(0402020039)

৫৯৮ 01470001603 মৃি অবলয়াি জশখ মৃি  াযিম জশখ আদমপুি অর্জতনা িলর্ধ্তনা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (264), লাল মুবিিািতা 

(0402020120)

৫৯৯ 01470001604 মুিী জিাযয়ি আলী মৃি পাচু মুিী জিিখাদা জিিখাদা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (132), লাল মুবিিািতা 

(0402020282)

৬০০ 01470001606 জশখ িািি আলী জমাকাম জশখ আটবলয়া আটবলয়া জিিখাদা জেনািাব নী জগযেট (15398)

৬০১ 01470001608 এে, এম, মবফর্জি ি মান এে, এম আো াি উদ্দীন গােীপুি  াবড়খালী জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (190), লাল মুবিিািতা 

(0402020245)

৬০২ 01470001609 আব্দুল গফুি জশখ মৃি আঃ  াবমদ জশখ িলর্ধ্তনা অর্জতনা িলর্ধ্তনা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (136), লাল মুবিিািতা 

(0402020058)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৬০৩ 01470001610 আব্দুল মবেদ জোনাি আলী শাবলকদা অর্জতনা িলর্ধ্তনা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (268), লাল মুবিিািতা 

(0402020013)

৬০৪ 01470001611 জমাঃ খাবলদ জমাঃ জমাদাযেি জমাল্লা িািাোি পাকত িািাোি জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (304), লাল মুবিিািতা 

(0402020003)

৬০৫ 01470001612 জশখ নুরুল ইেলাম ডাঃ রুস্তম আলী িািাোি পাকত িািাোি জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (178), লাল মুবিিািতা 

(0402020305)

৬০৬ 01470001613 মৃি এফ এম এ মািান মৃি এফ জমােযলম আ যমদ কুবমিডাঙ্গা মীযিি জকাদলা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (181), লাল মুবিিািতা 

(0402020249)

৬০৭ 01470001614 হুমায়ুন কবিি ছযলমান বশকদাি কুশলা কুশলা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (317), লাল মুবিিািতা 

(0402020161)

৬০৮ 01470001621 জমাঃ ইউসুফ আলী জমাল্যা োমছুি ি মান জশখপুিা বশয়ালী জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (84), লাল মুবিিািতা 

(0402020291)

৬০৯ 01470001622 শা াবুবদ্দন েমাদ্দাি মৃি সুিমান েমাদ্দি আনন্দনগি আনন্দনগি জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (140), লাল মুবিিািতা 

(0402020287)

৬১০ 01470001625 মৃি ফ ম উবদ্দন আ যেদ মৃি ইমান আলী জমাল্লা জিিখাদা জিিখাদা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (251), লাল মুবিিািতা 

(0402020113)

৬১১ 01470001627 জিাি ান উবদ্দন ছাযদমাবন জমাল্যা জিিখাদা জিিখাদা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (128), লাল মুবিিািতা 

(0402020201)

৬১২ 01470001628 ছাদইমাবন জমাল্লা 

(জেনািাব নী)

মৃি জভালাই জমাল্লা জিিখাদা জিিখাদা জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020102)

৬১৩ 01470001629 এ, এম, এ জমািাবকন আব্দুল েব্বাি জশখ জমাকামপুি জমাকামপুি জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (294), লাল মুবিিািতা 

(0402020215)

৬১৪ 01470001630 মিহুম ছাযয়ফ উবদ্দন জমাল্লা মিহুম  ােী জমািন জমাল্লা জকাদলা মীযিি জকাদলা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (3977), লাল মুবিিািতা 

(0402020360)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৬১৫ 01470001631 েিদাি ইেমাইল জ াযেন মৃি বেতু েিদাি জিিখাদা জিিখাদা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (260), লাল মুবিিািতা 

(402020040)

৬১৬ 01470001633 মৃি জমাঃ ' আবু োইদ মৃি ফেলাি ি মান নাচুবনয়া র্জনািী জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (234), লাল মুবিিািতা 

(0402020135)

৬১৭ 01470001634 জশখ শব দুি ি মান িেলাি ি মান িািাোি পাকত িািাোি জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (100), লাল মুবিিািতা 

(0402020313)

৬১৮ 01470001641 জমাঃ লাযয়ক জশখ আিদুল্লা  জশখ িি পািলা পািলা জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020030), জিোমবিক জগযেট 

(238)

৬১৯ 01470001642 বশকদাি জমাশািফ জ াযেন আব্দুল িাবিক বশকদাি কুশলা কুশলা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (183), লাল মুবিিািতা 

(0402020184)

৬২০ 01470001643 জমাল্লযা আোদুোমান শামছুি ি মান জমাল্লা জকাদলা মীযিি জকাদলা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (4039), লাল মুবিিািতা 

(0402020375)

৬২১ 01470001644 মৃি জশখ জো িাি জ াযেন ডাঃ রুস্তম আলী িািাোি পাকত িািাোি জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (149), লাল মুবিিািতা 

(402020048)

৬২২ 01470001646 েিদাি জমা াোদ আলী িা াদুি েিদাি জিিখাদা জিিখাদা জিিখাদা জেনািাব নী জগযেট (10959), লাল মুবিিািতা 

(0402020045)

৬২৩ 01470001647 িেময় মালাকাি জগাবিন্দ মালাকাি োবিয়াদা োবিয়াদা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (250), লাল মুবিিািতা 

(0402020364)

৬২৪ 01470001648  াবিঃ জমাল্লা জগালাম নিী মৃি িাবিক জমাল্লা ভিানীপুি পানবিিা জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020174)

৬২৫ 01470001650 েিদাি জগালাম আকিাি আবদল উবদ্দন েিদাি িািাোি পাকত িািাোি জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020361), জিোমবিক জগযেট 

(98)

৬২৬ 01470001651  ারুন অি িবশদ মকযছদ জশখ জিিখাদা জিিখাদা জিিখাদা জেনািাব নী জগযেট (10953), লাল মুবিিািতা 

(0402020232)

৬২৭ 01470001653 খান জিাি ান উবদ্দন জিাস্তম আলী খান কুশলা কুশলা জিিখাদা জেনািাব নী জগযেট (1746), লাল মুবিিািতা 

(0402020033)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 
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গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৬২৮ 01470001654 জক এম নেরুল ইেলাম জমাঃ আবুল জ াযেন খবলফা িািাোি পাকত িািাোি জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020065)

৬২৯ 01470001655 মৃি আিদুল েবলল মৃি আিদুল গফুি মাযাল্লা ইখবড় জিিখাদা জিিখাদা বিবেবি জগযেট (1823)

৬৩০ 01470001657 গাউছ বশকদাি 

(জেনািাব নী)

জমাঃ আঃ েব্বাি বশকদাি ধানখালী গাঙ্গনী জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020169)

৬৩১ 01470001658 জমা াোদ আলী েিদাি জিাফাযেল েিদাি  াবড়খালী  াবড়খালী জিিখাদা জেনািাব নী জগযেট (2354)

৬৩২ 01470001659 এমএ মাযেদ (আনোি) মৃি আমীি উবদ্দন জমাল্লা নাচুবনয়া র্জনািী জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020092), জিোমবিক জগযেট 

(231)

৬৩৩ 01470001660 প্রফুল্ল কুমাি ঢালী মৃি মযনা ি ঢালী পািলা পািলা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (115), লাল মুবিিািতা 

(0402020011)

৬৩৪ 01470001662 বিদুযৎ কুমাি মবল্লক কুমত্ত িনেন মবল্লক জকালা জকালা পাটগািী জিিখাদা জেনািাব নী জগযেট (1317)

৬৩৫ 01470001665 জমাঃ গাউে জমাল্লা জমাঃ ইমান উবদ্দন জমাল্লা পূি ত জকালা জকালা পাটগািী জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (169), লাল মুবিিািতা 

(0402020016)

৬৩৬ 01470001666 মৃি আঃ ও াি জমাল্লা মৃি  ােী ইমান উবদ্দন জিিখাদা জিিখাদা জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020112)

৬৩৭ 01470001667 জমাল্যা আইয়ুি আলী 

(জেনািাব নী)

মৃি শমযেি জমাল্লা জিিখাদা জিিখাদা জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020158)

৬৩৮ 01470001668 অবলয়াি ি মান জশখ জশখ শবফ উবদ্দন কুশলা ছাগলাদা জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020246)

৬৩৯ 01470001670 বিত্তিঞ্জন িালা িন্ডীিিন িালা োবিয়াদা োবিয়াদা জিিখাদা ন্যাপ কবমউবনষ্ট পাটি ত ছাত্র ইউবনয়ন বিযশষ জগবিলা িাব নী 

জগযেট (19)

৬৪০ 01470001671 এে,এম, আবুোি ইেলাম জমাঃ জমাছযলম উবদ্দন জশখ ইখড়ী জিিখাদা জিিখাদা আনোি িাব নী জগযেট (147)

৬৪১ 01470001672 জশখ আব্দুল্লা জমাঃ জমাকাম জশখ দশভাইয়া জিিখাদা জিিখাদা জেনািাব নী জগযেট (13470)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৬৪২ 01470001674 কােী শা াো ান কােী আমীি জ াযেন িািাোি পাকত িািাোি জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (165), লাল মুবিিািতা 

(0402020086)

৬৪৩ 01470001675 জশখ উবকল উবদ্দন জমািািক জশখ জিিখাদা জিিখাদা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (256), লাল মুবিিািতা 

(0402020143)

৬৪৪ 01470001676 নওয়াি আলী গােী জমাকাম গােী আটবলয়া আটবলয়া জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (1382), লাল মুবিিািতা 

(0402020332)

৬৪৫ 01470001677 কােী শামসুি ি মান আব্দুল  াবমদ কােী কুশলা কুশলা জিিখাদা জেনািাব নী জগযেট (3993)

৬৪৬ 01470001678 োলাল উবদ্দন খান উবেি আলী খান কুশলা কুশলা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (111), লাল মুবিিািতা 

(402020087)

৬৪৭ 01470001681 জশখ জেবলম মৃি জশখ েহুরুল  ক আটবলয়া আটবলয়া জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020269)

৬৪৮ 01470001685 জমাোঃ িাবশদা খানম জশখ ইউনুে আ যমদ গােীপুি  াবড়খলী জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020263)

৬৪৯ 01470001686 জশখ জমাবমন উবদ্দন লাল মা মুদ জশখ শাবলকদা অর্জতনা িলর্ধ্তনা জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020077)

৬৫০ 01470001691 আফিাি উবদ্দন জমাঃ ইব্রা বম জশখ ইখবড় জিিখাদা জিিখাদা বিবেবি জগযেট (8286)

৬৫১ 01470001692 জমাঃ আব্দুি ি মান জমাল্লা মৃি কাওোি আলী জমাল্লা জিিখাদা জিিখাদা জিিখাদা পুবলশ িাব নী জগযেট (16)

৬৫২ 01470001696 জমাল্যা ইেিাইল জ াযেন েবফি উবদ্দন জমাল্যা জিিখাদা জিিখাদা জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020114)

৬৫৩ 01470001697 জমাঃ নেরুল ইেলাম জমাঃ িিন জমাল্লা িািাোি পাকত িািাোি জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (4037), লাল মুবিিািতা 

(0402020320)

৬৫৪ 01470001699 মৃি জগালাম েযিায়াি 

েিদাি

 ােী জমাঃ ছিদাি েিদাি আটবলয়া আটবলয়া জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (129), লাল মুবিিািতা 

(0402020148)

৬৫৫ 01470001700 আঃ  াবকম বশকদাি মৃি মবল্লক িাদ বশকদাি নবলয়াি িি োবিয়াদা জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020340)

৬৫৬ 01470001708 বলয়াকি গােী  াোন গােী আদমপুি আটবলয়া জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (330), লাল মুবিিািতা 

(0402020044)

৬৫৭ 01470001850 বিশ্বাে খবললুি  ি মান জমা ােদ আলী বিশ্বাে নাচুবনয়া োবিয়াদা জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020326)
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২৫/০৩/২০২১    

৬৫৮ 01470001852 জমাল্লা গাউছুল  ক আব্দুি িাোক জমাল্লা কুশলা কুশলা জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020348)

৬৫৯ 01470001854 মৃি  াোন আলী জমাল্লা মৃি আঃ  াযিদ জমাল্লা পাক গাংনী কুশলা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (214), লাল মুবিিািতা 

(0402020243)

৬৬০ 01470001855 জগালাম জমা ােদ আবুল জ াযেন জশখ িািাোি পাকত িািাোি জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (97), লাল মুবিিািতা 

(0402020072)

৬৬১ 01470001856 জমাঃ গাউছুল  ক মৃি লাল বমঞা ফবকি িিকুশলা কুশলা জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020020)

৬৬২ 01470001857 জশখ জেি আলী রুয াল আবমন জকাদলা মীযিি জকাদলা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (187), লাল মুবিিািতা 

(0402020026)

৬৬৩ 01470001858 জশখ েদি আলী মৃি ওেমান গবন জকাদলা মীযিি জকাদলা জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020128)

৬৬৪ 01470001860 আ যমদ আলী আব্দুল লবিফ কােী কুশলা কুশলা জিিখাদা বিমানিাব নী জগযেট (558), লাল মুবিিািতা 

(402020067)

৬৬৫ 01470001862 িণবেৎ কুমাি ো া মৃি নকুল িন্দ্র ো া জিিখাদা জিিখাদা জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020200), জিোমবিক জগযেট 

(284)

৬৬৬ 01470001863 িাযলি জ াযেন মৃি আফছাি েিদাি িািাোি পাকত িািাোি জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (296), লাল মুবিিািতা 

(0402020107)

৬৬৭ 01470001869 জমাঃ ম েীন উবদ্দন বেকদাি জমাঃ িানিন বেকদাি আদমপুি অর্জতনা িলর্ধ্তনা জিিখাদা জেনািাব নী জগযেট (10998)

৬৬৮ 01470001872 জমাঃ জোলায়মান জমাল্লা ছুিি জমাল্যা িািাোি পাকত িািাোি জিিখাদা বিবেবি জগযেট (6642)

৬৬৯ 01470001874 জমাঃ মঈন উবদ্দন ভূ ূঁইয়া িাগু ভু ূঁইয়া িািাোি পাকত িািাোি জিিখাদা জেনািাব নী জগযেট (13479)

৬৭০ 01470001875 মৃি জশখ জমাঃ নুরুোমান মৃি জশখ আঃ মবেদ জনবুবদয়া জনবুবদয়া জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020381)

৬৭১ 01470001876 ছযিায়াি ভু ূঁইয়া মৃি আযলপ ভু ূঁইয়া কুশলা কুশলা জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020024)

৬৭২ 01470001877 জশখ নূি ইেলাম িদি উদ্দীন জশখ র্জনািী র্জনািী জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (4124), লাল মুবিিািতা 

(0402020216)
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৬৭৩ 01470001880 উবকল উবদ্দন লস্কাি ইমান উবদ্দন লষ্কাি পািলা পািলা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (245), লাল মুবিিািতা 

(0402020010)

৬৭৪ 01470001881 িহুল আমীন জমাল্লা আমীনউবদ্দন জমাল্লা নাচুবনয়া র্জনািী জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (116), লাল মুবিিািতা 

(0402020094)

৬৭৫ 01470001882 জমাঃ আঃ মিান জমাঃ আবুল জ াযেন জমাল্লা িািাোি পাকত িািাোি জিিখাদা জেনািাব নী জগযেট (16476)

৬৭৬ 01470001884 জমাঃ উবেি আলী জমাল্যা রুঙ্গু জমাল্যা িািাোি পাকত িািাোি জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020069)

৬৭৭ 01470001885 জগালাম জমাস্তফা িাবু আব্দুি িাোক িসুন্দািী িলা মীযিি জকাদলা জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020176)

৬৭৮ 01470001887 গােী জ মাযয়ি উদ্দীন ছাযয়ন উদ্দীন গােী পাটগািী পািলা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (318), লাল মুবিিািতা 

(0402020236)

৬৭৯ 01470001890 জশখ োইদুি ি মান দবলল উবদ্দন ধানখালী পাক গাংনী জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (109), লাল মুবিিািতা 

(402020127)

৬৮০ 01470001891 মৃি জশখ শবফ উবদ্দন মৃি ইমান জ াযেন জশখ নাচুবনয়া র্জনািী জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020207)

৬৮১ 01470001892 ভুইয়া নিীি জ াযেন ভুইয়া আব্দুি িাোক পািলা পািলা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (106), লাল মুবিিািতা 

(0402020055)

৬৮২ 01470001893 আল াজ্ব অধ যি 

জমাস্তাবফর্জি ি মান

মৃি ডাঃ জমােযলম আ যমদ কাযটংগা জিিখাদা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (3967), জিোমবিক জগযেট (177)

৬৮৩ 01470001894 এে এম জো িাি জ াযেন মৃি জিািাযব্বল জ াযেন িািাোি পাকত িািাোি জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020224)

৬৮৪ 01470001895 জমাঃ বেিার্জল ইেলাম মৃি আিদুল েব্বাি জমাল্লা িাোপুি িড়নাল জিিখাদা ন্যাপ কবমউবনষ্ট পাটি ত ছাত্র ইউবনয়ন বিযশষ জগবিলা িাব নী 

জগযেট (18)

৬৮৫ 01470001897 এম এ দাউদ আলী িিন আব্দুল আবেে জমাল্যা জিিখাদা জিিখাদা জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020089)

৬৮৬ 01470001912 েিদাি মৃি মু ােদ আলী মৃি আবিফ েিদাি আটবল  া আটবল  া জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (269), লাল মুবিিািতা 

(0402020079)
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৬৮৭ 01470001915 ভীষ্ম জদি বিশ্বাে মাবনক িন্দ্র বিশ্বাে কামাযিাল োবিয়াদা জিিখাদা মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44613), জিোমবিক 

জগযেট (219)

৬৮৮ 01470001938 জমাঃ আবমনুল ইেলাম মৃি এম এ  াবমদ নবলয়ািিি অর্জতনা িলর্ধ্তনা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (225), লাল মুবিিািতা 

(0402020330)

৬৮৯ 01470001941 মৃি ডাঃ মুনছুি আলী মৃি  ােী আবদল উবদ্দন 

লস্কি

কুশলা কুশলা জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020130), জিোমবিক জগযেট 

(179)

৬৯০ 01470001942  িীন্দ্র নাথ বিশ্বাে মৃি বিধুভূষণ বিশ্বাে োবিয়াদা অর্জতনা িলর্ধ্তনা জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020008)

৬৯১ 01470001943 খান আোদুোমান আবেম উবদ্দন খান কুশলা কুশলা জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020073)

৬৯২ 01470001950 জমাঃ ে ীদ জমাল্যা আঃ েব্বাি জমাল্যা নবলয়ািিি অর্জতনা িলধ তনা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (4110), লাল মুবিিািতা 

(0402020339)

৬৯৩ 01470001957 োনপবি বিশ্বাে গযেন্দ্র নাথ বিশ্বাে কড়বিয়া পািলা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (223), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (44621)

৬৯৪ 01470001958 জমাঃ এনামুল  ক মৃি জমৌঃ  াযিম আ যেদ জিিখাদা জিিখাদা জিিখাদা মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44603)

৬৯৫ 01470001960 জগালাম বকিবিয়া আব্দুল  াবমদ জমাল্যা পানবিিা পানবিিা জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020204)

৬৯৬ 01470001962 জমাঃ ইবদ্রে আলী 

(জেনািাব নী)

মৃি আঃ  ক জমাল্লা িি কুশলা িি কুশলা জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020100 ), জিোমবিক জগযেট 

(195)

৬৯৭ 01470001963 ডাঃ সুশীল কুমাি িাযিায়াড়ী মৃি বেযিন্দ্র নাথ িাযিায়াড়ী োবিয়াদা োবিয়াদা জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020344)

৬৯৮ 01470001972 জমাঃ িাশারুল আলম জমা: ছব্দু জমাল্লা ইখবড় জিিখাদা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (4168), লাল মুবিিািতা 

(0402020374)

৬৯৯ 01470001973 জশখ বিোউল  ক জমা াোদ জশখ ইখবড় জিিখাদা জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020351), জেনািাব নী জগযেট 

(10963)
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৭০০ 01470001977 মৃি জমাঃ জমািাযলি উবকল মৃি আঃ গবন উবকল আদম পুি অর্জতনা িলধ তনা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (278), লাল মুবিিািতা 

(0402020121)

৭০১ 01470001978 জমেি বদলীপ কুমাি 

অবধকািী (জেনািাব নী)

জদযিন্দ্র নাথ অবধকািী োবিয়াদা োবিয়াদা জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020152), জেনািাব নী জগযেট 

(387)

৭০২ 01470001979 মুবি এ কালাম আোদ জমাঃ দবলল উবদ্দন মুু্িী কুশলা কুশলা জিিখাদা বিবেবি জগযেট (7773)

৭০৩ 01470001981 জশখ শা াো ান মৃি বিোউল জশখ অর্জতনা িলধ তনা অর্জতনা িলধ তনা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (329), লাল মুবিিািতা 

(0402020099)

৭০৪ 01470001982 এে এম ফবিদুোমান রুস্তম আলী েিদাি পাটগািী পািলা জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020217)

৭০৫ 01470001983 জমাঃ িাো বময়া মকযছদ জশখ জিিখাদা জিিখাদা জিিখাদা জেনািাব নী জগযেট (17696  )

৭০৬ 01470001985 মৃি অবিনাশ বিশ্বাে মৃি আশুযিাষ বিশ্বাে কামাযিাল োবিয়াদা জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020342)

৭০৭ 01470001987 জিোউল জমাল্লা মৃি িাে উবদ্দন জমাল্লা ইন্দু াটি পািলা জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (247), লাল মুবিিািতা 

(0402020321)

৭০৮ 01470001988 জমাঃ জিোউল জমাল্লা মৃি ঈমান উবদ্দন জমাল্লা িি পািলা পািলা জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020303), জিোমবিক জগযেট 

(246)

৭০৯ 01470001992 মৃি আব্দুি েবুি জমাল্লা আঃ  ক জমাল্লা িািাোি পাকত িািাোি জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (170), লাল মুবিিািতা 

(0402020066)

৭১০ 01470001998 জগাবিন্দ কুমাি বিশ্বাে িািা পদ বিশ্বাে কড়বিয়া পািলা জিিখাদা মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44611), লাল 

মুবিিািতা (0402020031), জিোমবিক জগযেট 

(118)

৭১১ 01470002000 সুিল েিকাি মঙ্গন েিকাি আেগড়া আেগড়া জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020284)

৭১২ 01470002001 এে এম আঃ মািান মবমন উবদ্দন জশখ ইখবড় জিিখাদা জিিখাদা বিবেবি জগযেট (6971)

৭১৩ 01470002003 জমাঃ বেবদ্দকুি ি মান মযয়ন উবদ্দন জমাল্লা িািাোি পাকত িািাোি জিিখাদা জেনািাব নী জগযেট (2526)

৭১৪ 01470002041 বশকদাি িবিকুল ইেলাম মৃি িাকা বশকদাি আটবলয়া আটবলয়া জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (286), লাল মুবিিািতা 

(0402020212)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৭১৫ 01470002056 জমাঃ এনাযয়ি জ াযেন ছযিদ আলী জশখ িািাোি পাকত িািাোি জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (153 ), লাল মুবিিািতা 

(0402020129)

৭১৬ 01470002057 এযকএম আবিকুি মৃি ওয়াযেদ মুিী েয়যেনা পানবিিা জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020267), জিোমবিক জগযেট 

(273)

৭১৭ 01470002068 জমাশাযিফ জ াযেন মৃি জকয়াম জমাল্লা িািাোি  িািাোি জিিখাদা জিোমবিক জগযেট (152), লাল মুবিিািতা 

(0402020080)

৭১৮ 01470002099 এ বি এম িবশদুোমান এম বড  াযনফ জমাল্যা জিিখাদা জিিখাদা জিিখাদা লাল মুবিিািতা (0402020209)

৭১৯ 01470001037 বনিাপদ মন্ডল কৃষ্ণ পদ মন্ডল জধাপাদী,জধাপাবদ ী জধাপাদী দাযকাপ লাল মুবিিািতা (0402080007), জিোমবিক জগযেট 

(504)

৭২০ 01470001047 বিি িঞ্জন মন্ডল সুধীি কৃষ্ণ মন্ডল গুনািী গুনািী দাযকাপ মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44558), জিোমবিক 

জগযেট (506)

৭২১ 01470001050 জমাব ি িন্দ্র িায় দুল তভ িন্দ্র িায় সুিািখালী সুিািখালী দাযকাপ লাল মুবিিািতা (0402080003), জিোমবিক জগযেট 

(507)

৭২২ 01470001054 ব্রযেন্দ্রনাথ মন্ডল অধীি কৃষ্ণ মন্ডল সুিািখালী গুনািী দাযকাপ মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44632), জিোমবিক 

জগযেট (522)

৭২৩ 01470001085 কাবলপদ মন্ডল প্রিাপ মন্ডল জধাপাদী জধাপাদী দাযকাপ লাল মুবিিািতা (0402080039), জিোমবিক জগযেট 

(505)

৭২৪ 01470001146 আকিি আলী েিদাি নুিালী েিদাি দবিন দাযকাপ কাবলনগি 

িাোি

দাযকাপ লাল মুবিিািতা (0402080046), জিোমবিক জগযেট 

(4034)

৭২৫ 01470001151 জমাঃ ইউছুফ োনা িবেি উদ্দীন োনা েবুেপল্লী িালনা িাোি দাযকাপ লাল মুবিিািতা (0402080034)

৭২৬ 01470001168 মৃনাল কাবন্ত বিশ্বাে িােযমা ন বিশ্বাে চুনকুবড় চুনকুবড় দাযকাপ লাল মুবিিািতা (0402080043), জিোমবিক জগযেট 

(489)

৭২৭ 01470001170 মযনাে কুমাি িায় ধীযিন্দ্র নাথ িায় চুনকুবড় চুনকুবড় দাযকাপ লাল মুবিিািতা (0402080042), জিোমবিক জগযেট 

(544)

৭২৮ 01470001215 বপযুষ কাবন্ত মন্ডল পিন িন্দ্র মন্ডল চুনকুবড়  পশিধাি চুনকুবড় দাযকাপ লাল মুবিিািতা (0402080015)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 
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গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৭২৯ 01470001217 বিমল কৃষ্ণ িায় নি িী িায় দাযকাপ কাবলনগি দাযকাপ লাল মুবিিািতা (0402080022), জিোমবিক জগযেট 

(501)

৭৩০ 01470001227 েযিন্দ্রনাথ মন্ডল জভালানাথ মন্ডল পাি িালনা িালনা িাোি দাযকাপ লাল মুবিিািতা (0402080012), জিোমবিক জগযেট 

(486)

৭৩১ 01470001360 বনিঞ্জন পাইক নযগন্দ্রনাথ পাইক উত্তি িানীশান্তা িানীশান্তা দাযকাপ লাল মুবিিািতা (0402080029), জিোমবিক জগযেট 

(490)

৭৩২ 01470001393 জমাঃ েবলল জমাল্যা মৃি বকনু জমাল্যা গড়খালী িটবুবনয়া দাযকাপ লাল মুবিিািতা (0402080035)

৭৩৩ 01470001443 পংকে গাইন ময ন্দ্র নাথ গাইন উত্তি িানীশান্তা িানীশান্তা দাযকাপ লাল মুবিিািতা (0402080005), জিোমবিক জগযেট 

(541)

৭৩৪ 01470001449 মৃি খায়রুল আলম আল াজ্ব সেয়দ উবদ্দন 

আ যমদ

জখর্জবিয়া িানীশান্তা দাযকাপ লাল মুবিিািতা (0402080048)

৭৩৫ 01470001489 বিধান িায় শ্রী ধীযিন্দ্র নাথ িায় সুিািখালী সুিাি খালী দাযকাপ লাল মুবিিািতা (0402080049), জিোমবিক জগযেট 

(542)

৭৩৬ 01470001501 বনিঞ্জন কুমাি বমস্ত্রী মৃি মাবনক বমস্ত্রী জভােনখালী িানীশান্তা দাযকাপ লাল মুবিিািতা (0402080010)

৭৩৭ 01470001510 শ্রী কৃষ্ণ পদ িায় শ্রী নবলনী কান্ত িায় দাযকাপ (বশংযোড়া) কাবলনগি 

িাোি

দাযকাপ জেনািাব নী জগযেট (12122)

৭৩৮ 01470001512 জমাঃ মুবেিি বমস্ত্রী আযনায়ািা বমস্ত্রী জভােনখালী িানীশান্তা দাযকাপ লাল মুবিিািতা (0402080044), জিোমবিক জগযেট 

(491)

৭৩৯ 01470001515 এে এম জমাোযেল  ক এে এম জ াযেন আলী েবুে পল্লী িালনা িাোি দাযকাপ বিবেবি জগযেট (7137)

৭৪০ 01470001518 শ্রী বনিঞ্জন কুমাি িায় ফবকি িাঁদ িায় পবিম িার্জয়া জধাপাদী দাযকাপ জেনািাব নী জগযেট (10951)

৭৪১ 01470001521 অযশাক কুমাি েিকাি  াোিী লাল  েিকাি িালনা িাোি িালনা িাোি দাযকাপ লাল মুবিিািতা (0402080021), জিোমবিক জগযেট 

(503)

৭৪২ 01470001522 জমাঃ মাওলাদ জ াযেন জমাঃ জদযলায়াি জ াযেন কাকড়াবুবনয়া িটবুবনয়া দাযকাপ লাল মুবিিািতা (0402080033), জিোমবিক জগযেট 

(538)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 
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২৫/০৩/২০২১    

৭৪৩ 01470001524 দুলাল কৃষ্ণ বিশ্বাে মৃি িাম জমা ন বিশ্বাে পাি িালনা িালনা িাোি দাযকাপ লাল মুবিিািতা (0402080011), জিোমবিক জগযেট 

(484)

৭৪৪ 01470001525 জখাকন বিশ্বাে বিবপন বিশ্বাে িার্জয়া িার্জয়া দাযকাপ জিোমবিক জগযেট (547), লাল মুবিিািতা 

(0402080051)

৭৪৫ 01470001532 কৃষ্ণ পদ বমস্ত্রী গুরুিিন বমস্ত্রী সুিািখালী সুিািখালী দাযকাপ লাল মুবিিািতা (0402080050), জিোমবিক জগযেট 

(4126)

৭৪৬ 01470001590 মৃি অবনল কৃষ্ণ িায় মৃি শশী ভূষণ দাযকাপ দাযকাপ দাযকাপ লাল মুবিিািতা (0402080009), জিোমবিক জগযেট 

(534)

৭৪৭ 01470001623 জেমস  বিেন েিকাি িিীন্দ্রনাথ েিকাি  বিণটানা িার্জয়া দাযকাপ জেনািাব নী জগযেট (4869)

৭৪৮ 01470000235 জমাঃ মবনরুবদ্দন জশখ জশখ কালা বময়া জেন াটী জেন াটী বদঘবল  া লাল মুবিিািতা (0402030003), জিোমবিক জগযেট 

(4009)

৭৪৯ 01470000261 ফটিক বেকদাি েরু বেকদাি জেন াটী জেন াটী বদঘবল  া লাল মুবিিািতা (0402030023)

৭৫০ 01470000267 জমাঃ রুস্তম আলী োনা জমা: নাযিক আলী োনা জেন াটি জেন াটি বদঘবল  া লাল মুবিিািতা (0402030080)

৭৫১ 01470000388 বনিাপদ বিশ্বাে শশী ভূষন বিশ্বাে  ােীগ্রাম  ােীগ্রাম বদঘবল  া লাল মুবিিািতা (0402030022), জিোমবিক জগযেট 

(587)

৭৫২ 01470000436 জমাঃ ফেলুল  ক জমাল্যা আঃ িবশদ জমাল্যা জেন াটী জেন াটী বদঘবল  া লাল মুবিিািতা (0402030029)

৭৫৩ 01470000440 জমাঃ জমাশািফ জ াযেন মবমন উবদ্দন ফবকি জেন াটী জেন াটী বদঘবল  া জেনািাব নী জগযেট (10956)

৭৫৪ 01470000441 বেএম আমোদ জ াযেন জমাঃ ওযমদ আলী গাবে িন্দনীম ল িন্দনীম ল বদঘবল  া লাল মুবিিািতা (0402030038)

৭৫৫ 01470000442 মৃি এে এম মর্জরুল ইেলাম মৃি িবিিি  ি মান েিদাি জেন াটী জেন াটী বদঘবল  া জিোমবিক জগযেট (590), লাল মুবিিািতা 

(0402030109)

৭৫৬ 01470000443 মৃি মুিী আলাউবদ্দন মৃি নাবেমুবদ্দন মুিী জেন াটী জেন াটী বদঘবল  া লাল মুবিিািতা (0402030056)

৭৫৭ 01470000445 মৃি জমাঃ মঞ্জু বময়া (পুবলশ) মৃি আঃ গফুি েিদাি জেন াটী জেন াটী বদঘবল  া লাল মুবিিািতা (0402030013), জিোমবিক জগযেট 

(558)

৭৫৮ 01470000449 জমাঃ িাকা বময়া জমাঃ লুৎফি জশখ িন্দনীম ল িন্দনীম ল বদঘবল  া লাল মুবিিািতা (0402030005), জিোমবিক জগযেট 

(557)
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মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা
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২৫/০৩/২০২১    

৭৫৯ 01470000716 আলী আকিি মৃি জোনা উল্লা জশখ িন্দনীম ল িন্দনীম ল বদঘবল  া লাল মুবিিািতা (0402030006), জিোমবিক জগযেট 

(559)

৭৬০ 01470000717 মৃি জমাঃ  ায়দাি আলী জেনাি উবদ্দন জশখ জেন াটি জেন াটি বদঘবল  া লাল মুবিিািতা (0402030015), জিোমবিক জগযেট 

(561)

৭৬১ 01470001190 এম,এ, িশীদ  ােী মাওলানা ফেল 

উদ্দীন আ যমদ

বদঘবলয়া বদঘবলয়া বদঘবল  া লাল মুবিিািতা (0401040071)

৭৬২ 01470001225 শা ো ান ফবকি আনপি আলী ফিমাইশখানা জেন াটী বদঘবল  া জেনািাব নী জগযেট (10969)

৭৬৩ 01470001226 মন্টু বিশ্বাে মৃি পঞ্চানন বিশ্বাে িন্দনীম ল িন্দনীম ল বদঘবল  া লাল মুবিিািতা (0402030001)

৭৬৪ 01470001228 জমাঃ আক্কাে জমাঃ আবু িক্কাি জেন াটী জেন াটী বদঘবল  া লাল মুবিিািতা (402030024), জিোমবিক জগযেট 

(588)

৭৬৫ 01470001230 জমাঃ আব্দুল  াবমদ জমাঃ আঃ ি মান মন্ডল িন্দনীম ল িন্দনীম ল বদঘবল  া লাল মুবিিািতা (0402030071), জিোমবিক জগযেট 

(4100)

৭৬৬ 01470001231 জমাঃ েব দুল ইেলাম মৃি লালু জমাল্যা জেন াটী জেন াটী বদঘবল  া লাল মুবিিািতা (0402030053)

৭৬৭ 01470001232 এে এম র্জলবফকাি আলী মৃি এে এম ইউছুপ আলী জেন াটী জেন াটী বদঘবল  া লাল মুবিিািতা (0402030110), জিোমবিক জগযেট 

(593)

৭৬৮ 01470001245 আবিয়াি জশখ ঈশািথ জশখ িাধামাধিপুি আড়ুয়া বদঘবল  া লাল মুবিিািতা (0402030012), জিোমবিক জগযেট 

(4160)

৭৬৯ 01470001253 মুিী আব্দুি িবশদ মুিী জগালাম ছযিায়াি লাযখা াটি বে-িািাকপুি বদঘবল  া জেনািাব নী জগযেট (10949)

৭৭০ 01470001258 মৃি জমাঃ োলাল উবদ্দন মৃি আব্দুল আ াযয়দ িাধামাধিপুি আড়ুয়া বদঘবল  া লাল মুবিিািতা (0402030095)

৭৭১ 01470001323 এ জক এম বিোউল জ াযেন জমাল্যা আব্দুে োমাদ লাযখা াটি বে-িািাকপুি বদঘবল  া লাল মুবিিািতা (0402030105), জিোমবিক জগযেট 

(556)

৭৭২ 01470001324 শিীফ ওয়াবলয়ুি ি মান শিীফ আমোদ জ াযেন লাযখা াটি িািাকপুি বদঘবল  া জেনািাব নী জগযেট (105)

৭৭৩ 01470001328 কানাই লাল বিশ্বাে ফবকি িাঁদ বিশ্বাে জকটলা জকালাপাটগািী বদঘবল  া জিোমবিক জগযেট (570), জেনািাব নী জগযেট (১২৪০৫)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৭৭৪ 01470001337 জমাঃ  াবিবুি ি মান  াবে আবল আ যমদ জশখ পদ্মবিলা আমিাড়ীয়া বদঘবল  া জেনািাব নী জগযেট (12211)

৭৭৫ 01470001361 জমাঃ আব্দুল  াবমদ জমাঃ রুংগু জেখ পদ্মবিলা আমিাড়ীয়া বদঘবল  া জিোমবিক জগযেট (580), জেনািাব নী জগযেট (১০৯৬২)

৭৭৬ 01470001371 জমাঃ িেি আলী বেকদাি জিদন বেকদাি মাবিিগািী আমিাড়ীয়া বদঘবল  া লাল মুবিিািতা (0402030100), জিোমবিক জগযেট 

(603)

৭৭৭ 01470001375 জমাঃ লুিফাি ি মান জমাোম জমাল্যা িামনডাঙ্গা পাক িািাোি বদঘবল  া জিোমবিক জগযেট (605), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (জেক্টি) (179)

৭৭৮ 01470001376 জমাঃ  াবিবুি ি মান শা াদি জশখ পদ্মবিলা আমিাড়ীয়া বদঘবল  া জেনািাব নী জগযেট (10960)

৭৭৯ 01470001380 সুলিান খাঁ মৃি মঙ্গল খাঁ আমিাড়ীয়া আমিাড়ীয়া বদঘবল  া লাল মুবিিািতা (0402030042), জিোমবিক জগযেট 

(574)

৭৮০ 01470001382 জমাঃ আব্দুল  াবলম ফবকি লাল বময়া ফবকি মাবিিগািী আমিাড়ীয়া বদঘবল  া লাল মুবিিািতা (0402030016)

৭৮১ 01470001384 জমাঃ জগালাম জমাস্তফা 

জমাল্যা

নাবেি জ াযেন জমাল্যা পাবনগািী  ােীগ্রাম বদঘবল  া লাল মুবিিািতা (0402030077), জিোমবিক জগযেট 

(578)

৭৮২ 01470001385 জশখ িবফকুল ইেলাম মৃি েব্দু জশখ জেন াটি জেন াটী বদঘবল  া লাল মুবিিািতা (0402030058), জিোমবিক জগযেট 

(591)

৭৮৩ 01470001386 আল াজ্ব গােী আবিফুি 

ি মান

আল াজ্ব িায় ান উবদ্দন িন্দনীম ল িন্দনীম ল বদঘবল  া লাল মুবিিািতা (0402030032), জিোমবিক জগযেট 

(579)

৭৮৪ 01470001425 গযনশ িন্দ্র িায় িলিাম িায় িন্দনীম ল িন্দনীম ল বদঘবল  া লাল মুবিিািতা (0402030004), জিোমবিক জগযেট 

(586)

৭৮৫ 01470001430 জমাঃ জগালাম িসুল জেখ আব্দুল ওয়াদুি জশখ জমাল্যাডাঙ্গা জকালাপাটগািী বদঘবল  া লাল মুবিিািতা (0402030009), জিোমবিক জগযেট 

(569)

৭৮৬ 01470001431 মিহুম জশখ আিদাি ি মান শ ীদ মবিয়াি ি মান জদয়াড়া জদয়াড়া বদঘবল  া জিোমবিক জগযেট (563), লাল মুবিিািতা 

(402030011)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৭৮৭ 01470001432 গােী আেগি আলী জমাঃ  াযশম আলী গােী িন্দনীম ল িন্দনীম ল বদঘবল  া লাল মুবিিািতা (0402030007), জিোমবিক জগযেট 

(575)

৭৮৮ 01470001433 জমাঃ আবুল খাযয়ি মুিী আব্দুল  ক আমিাড়ীয়া আমিাড়ীয়া বদঘবল  া জেনািাব নী জগযেট (10985)

৭৮৯ 01470001460 জমাঃ বনোম উদ্দীন মৃিঃ নওযশি আলী মব ষবদয়া র্জঙ্গুবশয়া বদঘবল  া পুবলশ িাব নী জগযেট (261)

৭৯০ 01470001464 জমাঃ নূরুল ইেলাম েদ তাি মৃি অনিাে উবদ্দন েিদাি  ােীগ্রাম  ােীগ্রাম বদঘবল  া লাল মুবিিািতা (0402030063), জিোমবিক জগযেট 

(595)

৭৯১ 01470001533 জশখ  াবিবুি ি মান জমাঃ মবমন উবদ্দন জশখ ইেলামডাংগা জকালাপাটগািী বদঘবল  া লাল মুবিিািতা (0402030017)

৭৯২ 01470001706 েিদাি শব দুল্লা বেিাে েিদাি িন্দনীম ল িন্দনীম ল বদঘবল  া জেনািাব নী জগযেট (5338)

৭৯৩ 01470001750 জশখ জমাশািফ জ াযেন জশখ জমাো াি উদ্দীন জদয়ানা দবিন পাড়া 

ওয়াড ত-৪,জদৌলিপুি 

৯২০২,থানা-

জদৌলিপুি,খুলনা।

জদৌলিপুি-

৯২০২

জদৌলিপুি লাল মুবিিািতা (0401040045), জিোমবিক জগযেট 

(709)

৭৯৪ 01470001751 নূি ইেলাম িন্দ মুনসুি আলী িন্দ গ্রাম-জদয়ানা 

দবিণপাড়া,ওয়াড ত -

৪,ডাকঘি-জদৌলিপুি 

৯২০২,থানা-

জদৌলিপুি,জেলা-

খুলনা।

জদৌলিপুি-

৯২০২

জদৌলিপুি লাল মুবিিািতা (0401040046), জিোমবিক জগযেট 

(720)

৭৯৫ 01470001752 জমাঃ আকিাি িন্দ আঃ  াবকম িন্দ জদয়ানা ওয়াড ত-

৪,জদৌলিপুি,৯২০২,খুল

না।

জদৌলিপুি-

৯২০২

জদৌলিপুি লাল মুবিিািতা (0401040033)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৭৯৬ 01470001753  ারুন-উি-িশীদ িন্দ জকামযিে িন্দ গ্রাম-জদয়ানা 

দবিনপাড়া, ওয়াড ত-

৪,ডাকঘি-জদৌলিপুি 

৯২০২,থানা-

জদৌলিপুি,জেলা-

খুলনা।

জদৌলিপুি-

৯২০২

জদৌলিপুি লাল মুবিিািতা (0401040047), জিোমবিক জগযেট 

(710)

৭৯৭ 01470001754 আব্দুল মাযলক জমাড়ল িায়র্জল জমাড়ল গ্রাম-জদয়ানা 

দবিণপাড়া,ওয়াড ত নং-

৪,ডাকঘি:জদৌলিপুি-

৯২০২,থানা-

জদৌলিপুি,জেলা- 

খুলনা।

জদৌলিপুি-

৯২০২

জদৌলিপুি লাল মুবিিািতা (0401040008)

৭৯৮ 01470001755 জশখ সেয়দ আলী জমাঃ  াযিম আলী জশখ মধ্যডাঙ্গা 

(নগড়)ওয়াড ত-

৩,জদৌলিপুি-

৯২০২,জদৌলিপুি,খুলনা

।

জদৌলিপুি-

৯২০২

জদৌলিপুি লাল মুবিিািতা (0401040026)

৭৯৯ 01470001756 জমাঃ ো াঙ্গীি আলম  াযিে ফবকি পািলা, ওয়াড ত-৬, 

জদৌলিপুি,৯২০২,জদৌল

িপুি খুলনা।

জদৌলিপুি-

৯২০২

জদৌলিপুি লাল মুবিিািতা (0401040079)

৮০০ 01470001757 জমাঃ মাকসুদ আলম খাো  ােী আব্দুল কবিম ময শ্বিপাশা,ডাক- 

কুযয়ট, জদৌলিপুি, 

খুলনা।

9203 জদৌলিপুি লাল মুবিিািতা (0401040009), জিোমবিক জগযেট 

(4030)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৮০১ 01470001758 জমাঃ িান বময়া  াওলাদাি েয়নাল  াওলাদাি জ াবডং:০২,গ্রাম- 

জকদাি নাথ জিাড 

ময শ্বিপাশা, ওয়াড ত 

নং-০১, 

ডাকঘি:কুযয়ট-

9203, জদৌলিপুি, 

খুলনায াবডং:০২,,ওয়া

ড ত -১,ডাক- কুযয়ট, 

জদৌলিপুি, খুলনা।

কুযয়ট-৯২০৩ জদৌলিপুি লাল মুবিিািতা (0401040028), জিোমবিক জগযেট 

(4011)

৮০২ 01470001759 জশখ ওিায়দুল্লা জশখ িদি উবদ্দন আ েদ গ্রাম-জদয়ানা উত্তি 

পাড়া, ওয়াড ত নং-

৪,ডাকঘি:জদৌলিপুি-

৯২০২, থানা-

জদৌলিপুি,জেলা- 

খুলনা।

জদৌলিপুি-

৯২০২

জদৌলিপুি লাল মুবিিািতা (0401040001)

৮০৩ 01470001760 নািায়ন িন্দ্র েিকাি গদাধি েিকাি আড়ংঘাটা,আড়ংঘাটা 

জদৌলিপুি,খুলনা।

জদৌলিপুি-

৯২০২

জদৌলিপুি লাল মুবিিািতা (0401040078)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৮০৪ 01470001761 জমাঃ  াবিবুি ি মান জশখ িবিি উবদ্দন আ যমদ পািলা ৯৩/১ শবিফ 

আমোদ জিাড,ওয়াড ত-

৬,জদৌলিপুি-

৯২০২,জদৌলিপুি,খুলনা

।

জদৌলিপুি-

৯২০২

জদৌলিপুি লাল মুবিিািতা (0401040072)

৮০৫ 01470001762 জগালাম িব্বানী জমাঃ মঙ্গল জ াযেন জমাল্লযা  গ্রাম- জদয়ানা 

মধ্যপাড়া,ওয়াড ত নং-

৪,ডাকঘি:জদৌলিপুি-

৯২০২,থানা-

জদৌলিপুি,জেলা- 

খুলনা।

জদৌলিপুি-

৯২০২

জদৌলিপুি লাল মুবিিািতা (0401040062)

৮০৬ 01470001763 জমাঃ আলিাি জ াযেন আব্দুল লবিফ মৃধা কাবত্ততককুল,ওয়াড ত-

৩,ডাক-কুযয়ট 

৯২০৩,জদৌলিপুি,খুলনা

।

9203 জদৌলিপুি লাল মুবিিািতা (0401040063), জিোমবিক জগযেট 

(4191)

৮০৭ 01470001764 খন্দকাি বেবদ্দকুি ি মান খন্দকাি আলী আকিি গ্রাম-পািলা ২নং ক্রে 

জিাড, ওয়াড ত নং-

৬,ডাকঘি: 

জদৌলিপুি,৯২০২,থানা-

জদৌলিপুি,জেলা- 

খুলনা।

জদৌলিপুি-

৯২০২

জদৌলিপুি লাল মুবিিািতা (0401040048)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৮০৮ 01470001765 জশখ আইয়ুি আলী িালুক জশখ মধ্যডাঙ্গা 

(নগড়)ওয়াড ত-

৩,জদৌলিপুি-

৯২০২,জদৌলিপুি,খুলনা

।

জদৌলিপুি-

৯২০২

জদৌলিপুি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44594), বিবেবি 

জগযেট (7727)

৮০৯ 01470001767 োয ি আলী বশকদাি বিশাই বশকদাি গ্রাম-

ময শ্বিপাশা,মধ্যডাঙ্গা,

বেি  ক্রে জিাড, 

ওয়াড ত নং -

৩,ডাকঘি:জদৌলিপুি-

৯২০২,থানা-

জদৌলিপুি,জেলা- 

খুলনা।

জদৌলিপুি-

৯২০২

জদৌলিপুি লাল মুবিিািতা (0401040064), জিোমবিক জগযেট 

(4190)

৮১০ 01470001768 বনমাই িন্দ্র শীল িল িাম শীল গ্রাম-পািলা বশলপাড়া, 

ওয়াড ত নং-

৬,ডাকঘি:জদৌলিপুি-

৯২০২,থানা-

জদৌলিপুি,জেলা-

খুলনা।

জদৌলিপুি-

৯২০২

জদৌলিপুি লাল মুবিিািতা (0401040073)

৮১১ 01470001769 আো াি উবদ্দন খান মেবলম খান ময শ্বিপাশা,ওয়াড ত -

১,ডাক- কুযয়ট ৯২০৩ 

, জদৌলিপুি, খুলনা।

9203 জদৌলিপুি লাল মুবিিািতা (0401040070)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৮১২ 01470001770  াোন মু ামুদ  ােমি  াবমদ জমাল্লযা পািলা, ফবকিপাড়া 

ওয়াড ত-৬, 

জদৌলিপুি,৯২০২,জদৌল

িপুি খুলনা।

জদৌলিপুি-

৯২০২

জদৌলিপুি লাল মুবিিািতা (0401040023), জিোমবিক জগযেট 

(721)

৮১৩ 01470001771 গােী আব্দুল কাযদি মাষ্টাি গােী দবলল উবদ্দন গ্রাম-পািলা জমাল্লাি 

জমাড়, ওয়াড ত নং-

৬,ডাকঘি:জদৌলিপুি-

৯২০২,থানা-

জদৌলিপুি,জেলা-

খুলনা।

জদৌলিপুি-

৯২০২

জদৌলিপুি লাল মুবিিািতা (0401040005)

৮১৪ 01470001772 জখান্দকাি আব্দুে োমাদ আব্দুল মবেদ জখান্দকাি পািলা, মধ্যপাড়া 

ওয়াড ত-৬, 

জদৌলিপুি,৯২০২,জদৌল

িপুি খুলনা।

জদৌলিপুি-

৯২০২

জদৌলিপুি লাল মুবিিািতা (0401040053)

৮১৫ 01470001773 জমাঃ আবু িাযলি োনা জমাঃ জকানাই োনা গ্রাম-পািলা জমাল্লাি 

জমাড়, ওয়াড ত নং-

৬,ডাকঘি:জদৌলিপুি-

৯২০২,থানা-

জদৌলিপুি,জেলা-

খুলনা।

জদৌলিপুি-

৯২০২

জদৌলিপুি লাল মুবিিািতা (0401040075)

৮১৬ 01470001774 সেয়দ জমাঃ জগালাম কুদ্দুে মাওঃ আব্দুল মবেদ জদয়ানা ওয়াড ত-

৪,জদৌলিপুি,৯২০২, 

জদৌলিপুি খুলনা।

জদৌলিপুি-

৯২০২

জদৌলিপুি লাল মুবিিািতা (0401040057), জিোমবিক জগযেট 

(711)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৮১৭ 01470001776 জমাঃ জেবলমুল আলম জমাঃ ওয়াযেদ আলী গ্রাম- পািলা 

কবিিিটিলা, ওয়াড ত 

নং-

৬,ডাকঘি:জদৌলিপুি-

৯২০২,থানা-

জদৌলিপুি,জেলা-

খুলনা।

জদৌলিপুি-

৯২০২

জদৌলিপুি লাল মুবিিািতা (0401040059)

৮১৮ 01470001777 সুনীল েিদাি ধীযিন্দ্র নাথ েিদাি আড়ংঘাটা,আড়ংঘাটা 

জদৌলিপুি,খুলনা।

জদৌলিপুি-

৯২০২

জদৌলিপুি লাল মুবিিািতা (0401040082)

৮১৯ 01470001778 শব দুল আলম জিৌধুিী নুরুল আলম জিৌধিী েবুে েংঘ ক্রে 

জিাড,পািলা ওয়াড ত-

৬,জদৌলিপুি-

৯২০২,জদৌলিপুি,খুলনা

।

জদৌলিপুি-

৯২০২

জদৌলিপুি পুবলশ িাব নী জগযেট (258)

৮২০ 01470001779 জমাঃ মা বুবুল  ক খান জেিার্জল  ক খান জলাি র্জট 

জেডাে ত,জদৌলিপুি,৯২০

২,জদৌলিপুি,খুলনা।

জদৌলিপুি-

৯২০২

জদৌলিপুি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44537), জিোমবিক 

জগযেট (714)

৮২১ 01470001780 জশখ আবুল কাযশম এে জক আবুল জ াযেন িাযয়ি ম ল বেবপও-

৯০০০,জদৌলিপুি 

খুলনা।

9000 জদৌলিপুি জেনািাব নী জগযেট (18461)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৮২২ 01470001781 জমাঃ েহুরুল ইেলাম জমাঃ ইয়ােীন আলী ১৬ নং মাবনকিলা 

প্রধান েড়ক,জদৌলিপুি 

খুলনা।

জদৌলিপুি-

৯২০২

জদৌলিপুি লাল মুবিিািতা (0401040025)

৮২৩ 01470001782 মৃি জমাঃ আবু োইদ বময়া মৃি আঃ গবণ বময়া পািলা কবিিিটিলা 

ওয়াড ত-৬,জদৌলিপুি-

৯২০২,জদৌলিপুি,খুলনা

।

জদৌলিপুি-

৯২০২

জদৌলিপুি লাল মুবিিািতা (0401040007), জিোমবিক জগযেট 

(713)

৮২৪ 01470001783 মৃি বেিাে উবদ্দন েমাদ্দাি মৃি ইেমাইল জ াযেন 

েমাদ্দাি

গ্রাম-পািলা, ওয়াড ত-৬, 

ডাকঘি-জদৌলিপুি 

৯২০২,থানা-

জদৌলিপুি,জেলা- 

খুলনা।

জদৌলিপুি-

৯২০২

জদৌলিপুি লাল মুবিিািতা (0401040074)

৮২৫ 01470001784 জশখ জ াযেন আলী মৃি জশখ ফেলুি ি ামান জদয়ানা 

মধ্যপাড়া,ওয়াড ত-

৪,জদৌলিপুি,৯২০২,জদৌ

লিপুি খুলনা।

জদৌলিপুি-

৯২০২

জদৌলিপুি লাল মুবিিািতা (0401040081)

৮২৬ 01470001785 আঃ আবেে খান মৃি জমাঃ আমোদ জ াযেন 

খান

ময শ্বিপাশা,ওয়াড ত -

১,ডাক- কুযয়ট ৯২০৩ 

, জদৌলিপুি, খুলনা।

9203 জদৌলিপুি লাল মুবিিািতা (0401040043)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৮২৭ 01470001786 মৃি কােী আব্দুে োমাদ মৃি কােী আঃ ও াি পািলা, ওয়াড ত-৫, 

জদৌলিপুি,৯২০২,জদৌল

িপুি খুলনা।

জদৌলিপুি-

৯২০২

জদৌলিপুি লাল মুবিিািতা (0401040042), জিোমবিক জগযেট 

(712)

৮২৮ 01470001788 জশখ ফবছউি ি মান মৃি জশখ আবিয়াি ি মান আঞ্জুমান জিাড,ওয়াড ত-

৫,জদৌলিপুি,৯২০২,জদৌ

লিপুি,খুলনা।

জদৌলিপুি-

৯২০২

জদৌলিপুি লাল মুবিিািতা (0401040003), মুবিয াদ্ধাযদি 

ভািিীয় িাবলকা (44587), জিোমবিক জগযেট (703)

৮২৯ 01470001789 শ্রী  যিন্দ্র নাথ িায় মৃি অিদা িিন িায় আড়ংঘাটা,আড়ংঘাটা-

৯২০২ 

জদৌলিপুি,খুলনা।

9202 জদৌলিপুি লাল মুবিিািতা (0401040065), জেনািাব নী জগযেট 

(10954)

৮৩০ 01470001793 িঙ্গলাল ো া বর্দ্যেন্দ্র নাথ ো া ময শ্বিপাশা, জকদাি 

নাথ জিাড, জদৌলিপুি-

৯২০২, 

জদৌলিপুি,খুলনা।

জদৌলিপুি-

৯২০২

জদৌলিপুি লাল মুবিিািতা (0401040067)

৮৩১ 01470001794 জমাঃ আঃ খাযলক  াঃ মৃি আঃ গবন  াঃ জদয়ানা উত্তিপাড়া, 

জদৌলিপুি-৯২০২, 

জদৌলিপুি, খুলনা।

জদৌলিপুি-

৯২০২

জদৌলিপুি লাল মুবিিািতা (0401040061)

৮৩২ 01470001797 জশখ বেিার্জল ইেলাম জশখ ম ােদ আলী ময শ্বিপাশা, 

জদৌলিপুি-৯২০২, 

জদৌলিপুি,খুলনা।

জদৌলিপুি-

৯২০২

জদৌলিপুি পুবলশ িাব নী জগযেট (27)

৮৩৩ 01470001801 খান আেম আলী মৃি জমাঃ কালু খাঁন আড়ংঘাটা,আড়ংঘাটা-

৯২০২ 

জদৌলিপুি,খুলনা।

জদৌলিপুি-

৯২০২

জদৌলিপুি লাল মুবিিািতা (0401040019), জিোমবিক জগযেট 

(718)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৮৩৪ 01470001809 এযকএম িেলুি ি মান মৃি জমৌঃ জগালাম ি মান পািলা মধ্যপাড়া, 

ওয়াড ত-০৬, জদৌলিপুি-

৯২০২, জদৌলিপুি, 

খুলনা।

9202 জদৌলিপুি লাল মুবিিািতা (0401040010)

৮৩৫ 01470001810 আঃ আবেে ফিােী মৃি ইনোল উদ্দীন ফিােী ইস্পা ানী কুবল 

িাগান,ওয়াড ত-

০৩,জদৌলিপুি-৯২০২, 

জদৌলিপুি, খুলনা।

9202 জদৌলিপুি লাল মুবিিািতা (0401040015)

৮৩৬ 01470001811 আঃ  াবলম  াওলাদাি মৃি োয দ আলী  াওলাদাি বমধ্যডাঙ্গা, ওয়াড ত-

০৩, জদৌলিপুি-

৯২০২, জদৌলিপুি, 

খুলনা।

9202 জদৌলিপুি লাল মুবিিািতা (0401040022)

৮৩৭ 01470001812 মৃি জশখ জগালাম িসুল মৃি জশখ জিাকাম আলী পািলা,ওয়াড ত-

০৫,জদৌলিপুি,-

৯২০২,খুলনা।

9202 জদৌলিপুি লাল মুবিিািতা (0401040004), জিোমবিক জগযেট 

(707)

৮৩৮ 01470001813 মৃি আনছাি িন্দ মৃি জমৌঃ আবেম িন্দ জদয়ানা 

দবিনপাড়া,ওয়াড ত-০৪, 

জদৌলিপুি-৯২০২, 

জদৌলিপুি, খুলনা।

9202 জদৌলিপুি লাল মুবিিািতা (0401040017), জিোমবিক জগযেট 

(733)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৮৩৯ 01470001814 মৃি আঃ োমাদ মাতুব্বাি মৃি আঃ ওয দ মাতুব্বাি জদয়ানা 

উত্তিপাড়া,,ওয়াড ত-০৪, 

জদৌলিপুি-৯২০২, 

জদৌলিপুি, খুলনা।

9202 জদৌলিপুি লাল মুবিিািতা (0401040016)

৮৪০ 01470001816 জমাঃ আঃ িািীক জিপািী জমাঃ আঃ েবলল জিপািী জদয়ানা দঃ পাড়া, 

ওয়াড ত-০৪, জদৌলিপুি-

৯২০২, জদৌলিপুি, 

খুলনা।

9202 জদৌলিপুি লাল মুবিিািতা (0401040041)

৮৪১ 01470001817 জমাঃ আিাি জ াযেন মৃি জমযছি আলী মৃধা মধ্যডাঙ্গা,ওয়াড ত-০৩, 

জদৌলিপুি-

৯২০২,জদৌলিপুি, 

খুলনা।

9202 জদৌলিপুি লাল মুবিিািতা (0401040054)

৮৪২ 01470001818 জমাঃ জদাযলায়াি জ াযেন 

জিৌধুিী

মৃি িায ি আলী জিৌধুিী পািলা 

শা াপাড়া,ওয়াড ত-

০৬,জদৌলিপুি-৯২০২, 

জদৌলিপুি, খুলনা।

9202 জদৌলিপুি লাল মুবিিািতা (0401040076), জিোমবিক জগযেট 

(728)

৮৪৩ 01470001819 জমাল্লা োলাল মৃি জমাঃ আযলক জমাল্লা জে,এম,বে জকায়াটাি, 

ওয়াড ত-০৩, জদৌলিপুি-

৯২০২,জদৌলিপুি, 

খুলনা।

9202 জদৌলিপুি লাল মুবিিািতা (0401040014), জিোমবিক জগযেট 

(730)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৮৪৪ 01470001820 ডাঃ কােী আমান উল্লা  

(জেনািাব নী)

মৃি কােী আঃ িািী জদয়ানা,জয়াড ত-০৪, 

জদৌলিপুি-৯২০২, 

জদৌলিপুি, থুলনা।

9202 জদৌলিপুি লাল মুবিিািতা (0401040035)

৮৪৫ 01470001822 জমাঃ ো াঙ্গীি আলম মৃি আবু োঈদ বময়া পািলা কবিিিটিলা 

ওয়াড ত-৬,জদৌলিপুি-

৯২০২,জদৌলিপুি,খুলনা

।

জদৌলিপুি-

৯২০২

জদৌলিপুি লাল মুবিিািতা (0401040027)

৮৪৬ 01470001823 জমাঃ রুহুল আবমন 

 াওলাদাি

মৃি মযফে  াওলাদাি ময শ্বিপাশা, কুযয়ট-

৯২০৩,জদৌলিপুি, 

খুলনা।

9203 জদৌলিপুি লাল মুবিিািতা (0401040077), জিোমবিক জগযেট 

(4192)

৮৪৭ 01470001824 জমাঃ জমাশিাক আহ যমদ 

(আনোি)

মৃি বমনা আলিাফ জ াযেন পািলা িািিী জিাড, 

জদৌলিপুি-

৯২০২,জদৌলিপুি, 

খুলনা।

জদৌলিপুি-

৯২০২

জদৌলিপুি লাল মুবিিািতা (0401040034)

৮৪৮ 01470001825 জমাঃ বলয়াকি আলী শিীফ মৃি  ােী ওযয়ে উদ্দীন 

শিীফ

বকালীিাড়ী 

ময শ্বিপাশা, ওয়াড ত-

০৩, জদৌলিপুি-

৯২০২, জদৌলিপুি, 

খুলনা।

জদৌলিপুি-

৯২০২

জদৌলিপুি লাল মুবিিািতা (0401040051), জিোমবিক জগযেট 

(734)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৮৪৯ 01470001826 কােী  ারুন-অি-িশীদ মৃি কােী আঃ আবেে মধ্যডাঙ্গা, ওয়াড ত-০৩, 

জদৌলিপুি-৯২০২, 

জদৌলিপুি, খুলনা।

জদৌলিপুি-

৯২০২

জদৌলিপুি লাল মুবিিািতা (0401040038), জিোমবিক জগযেট 

(732)

৮৫০ 01470001827 জমাঃ কাওছাি আলী মৃি আিশাদ আলী জমাড়ল বদয়ানা ওয়াড ত-

৪,জদৌলিপুি 

৯২০২,থানা-

জদৌলিপুি,খুলনা।

জদৌলিপুি-

৯২০২

জদৌলিপুি লাল মুবিিািতা (0401040040), জিোমবিক জগযেট 

(708)

৮৫১ 01470001828 মৃি জমাঃ রুহুল জমাড়ল মৃি শিমতুল্লা জমাড়ল আড়ংঘাটা,আড়ংঘাটা, 

জদৌলিপুি, খুলনা।

জদৌলিপুি-

৯২০২

জদৌলিপুি লাল মুবিিািতা (0401040006), জিোমবিক জগযেট 

(716)

৮৫২ 01470001830 জমাঃ কাঞ্চন মৃধা মৃি জমািাি জ াযেন মৃধা িনানীপাড়া,ডাক- 

জদৌলিপুি-৯২০২, 

জদৌলিপুি, খুলনা।

জদৌলিপুি-

৯২০২

জদৌলিপুি লাল মুবিিািতা (0401040021)

৮৫৩ 01470001831 জশখ আফছাি আলী মৃি জশখ িবশি উবদ্দন গাইকুড়, আড়ংঘাটা, 

জদৌলিপুি, খুলনা।

9202 জদৌলিপুি লাল মুবিিািতা (0401040020), জিোমবিক জগযেট 

(705)

৮৫৪ 01470001835 কােী বপয়ািউোমান মৃি কােী আঃ আবেে  জকদািনাথ জমইন 

জিাড, 

ময শ্বিপাশা,কুযয়ট, 

জদৌলিপুি, খুলনা।

9203 জদৌলিপুি লাল মুবিিািতা (0401040013), জিোমবিক জগযেট 

(704)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৮৫৫ 01470001841 স্বপন েিকাি মৃি সুধন্য েিকাি পািলা, প্রিাপাবদিয 

জিাড, ৬ নং ওয়াড ত 

জদৌলিপুি-9202,  

জদৌলিপুি, খুলনা।

জদৌলিপুি-

৯২০২

জদৌলিপুি লাল মুবিিািতা (0401040049)

৮৫৬ 01470001847 উইং কমান্ডাি বে এইি 

বমেতা

মিহুম বমেতা ইব্রা ীম 

জ াযেন

বমেতা ম ল, 

জদৌলিপুি-৯২০২, 

জদৌলিপুি, খুলনা।

জদৌলিপুি-

৯২০২

জদৌলিপুি বিমানিাব নী জগযেট (793)

৮৫৭ 01470001922 জমাঃ ইউনুে আলী (মু.িা) মৃি জমাঃ ইয়াকুি আলী পািলা, উত্তি 

কাবিকিপাড়া,জদৌলিপু

ি-৯২০২,জদৌলিপুি, 

খুলনা।

9202 জদৌলিপুি লাল মুবিিািতা (0401040031), জিোমবিক জগযেট 

(719)

৮৫৮ 01470001923 জমাঃ মকবুল জ াযেন মৃি জমাঃ বেিাে উবদ্দন পািলা (বিন 

জদাকাযনি 

জমাড়),জদৌলিপুি-

৯২০২, জদৌলিপুি, 

খুলনা।

9202 জদৌলিপুি লাল মুবিিািতা (0401040018)

৮৫৯ 01470001924 মৃি জমাস্তফা কামাল মৃি জমাঃ িান বময়া ডািাি ময শ্বিপাশা 

জেনপাড়া,  কুযয়ট-

৯২০৩, জদৌলিপুি, 

খুলনা।

কুযয়ট-৯২০৩ জদৌলিপুি লাল মুবিিািতা (0401040036)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৮৬০ 01470002005 েবিে িন্দ্র েিকাি মৃি শ্রী পঞ্চানন েিকাি িাো/জ াবডং: -, 

গ্রাম/িাস্তা: জিবলগািী, 

ডাকঘি: কুযয়ট-

৯২০৩, উপযেলা: খান 

ো ান আলী, জেলা: 

খুলনা, বিভাগ: খুলনা

ডাকঘি: কুযয়ট-

৯২০৩

জদৌলিপুি মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44598), জিোমবিক 

জগযেট (4114)

৮৬১ 01470002006 শ্রী েনবেি কুমাি দত্ত মৃি শশী ভূষন দত্ত জ াবডং-৮০ 

,ময শ্বিপাশা  উত্তি 

িবনক 

পাড়া,ডািঘি:কুযয়ট-

৯২০৩,থানা-

জদৌলিপুি,জেলা- 

খুলনা।

কুযয়ট-৯২০৩ জদৌলিপুি লাল মুবিিািতা (0401040066)

৮৬২ 01470002053 সুশীল দাশ ঈশ্বি অবভলাশ িন্দ্র দাশ িাড়ীনং-

১৭৪,ময শ্বিপাশা 

কালীিাড়ী,ডাক:কুযয়ট-

৯২০৩,থানা-

জদৌলিপুি, জেলা-

খুলনা।

কুযয়ট-৯২০৩ জদৌলিপুি লাল মুবিিািতা (0401040069)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৮৬৩ 01470000065 জশখ শা াদাৎ জ াযেন জশখ ম ািাি উবদ্দন িাোঃ ১৭৮, 

গ্রাম/িাস্তা:জমইন 

জিাযডি পবিম পাযশ 

িাবিখাবল, ওয়াড ত নং-

০৮,

পাইকগাছা-

9280

পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (1003), লাল মুবিিািতা 

(0402070008)

৮৬৪ 01470000075 জমাঃ আব্দুল মািান েিদাি নওয়াি আলী েিদাি গ্রাম/িাস্তা:999, 

িাড়ুলী, ডাকঘি:িাঁকা 

ভিানীপুি-9280, 

পাইকগাছা, খুলনা

িাঁকা ভিানীপুি-

9280

পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (1021), লাল মুবিিািতা 

(0402070200)

৮৬৫ 01470000078 জমাঃ এিমান আলী জো ি আলী ধামিাইল িাঁদখালী-

9284,

পাইকগাছা লাল মুবিিািতা (0402070082)

৮৬৬ 01470000080 জমাঃ সেয়দ আলী েদ্দাি কালা িাঁদ েদ্দতাি পাইকগাছা পাইকগাছা-

9280

পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (951), লাল মুবিিািতা 

(0402070201)

৮৬৭ 01470000086 িনবেৎ কুমাি েিকাি িাবুিাম েিকাি পাইকগাছা পাইকগাছা-

9280

পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (974), লাল মুবিিািতা 

(0402070026)

৮৬৮ 01470000087 এ,এে,এম শামসুল 

আযিবফন

েেীম উদ্দীন জিিবুবনয়া পাইকগাছা-

9280

পাইকগাছা লাল মুবিিািতা (0402070207)

৮৬৯ 01470000101 জমাঃ িওশন আলী খাঁ জদলদাি জ াযেন খাঁ জেঁচুয়া পাইকগাছা-

9280

পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (1075), লাল মুবিিািতা 

(0402070138)

৮৭০ 01470000130 আব্দুল খাযলক গােী পীি আলী গােী ধামিাইল িাঁদখালী-

9284

পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (1061), লাল মুবিিািতা 

(0402070192)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৮৭১ 01470000131 বনিযানন্দ িায় অনন্ত কুমাি িায় গ্রাম/িাস্তা:999, 

লিা, ডাকঘি:শবিয়াি 

িন্দ-9280, 

পাইকগাছা, খুলনা

শবিয়াি িন্দ-

9280

পাইকগাছা মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44663)

৮৭২ 01470000151 জশখ বদদাি জ াযেন জশখ জমাোযেল জ াযেন জোনািনকাটী মামুদকাটী -

9282

পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (948), লাল মুবিিািতা 

(0402070109)

৮৭৩ 01470000152 জশখ ম েীন আলী জশখ বিয়াে উদ্দীন আ েদ গদাইপুি গদাইপুি পাইকগাছা লাল মুবিিািতা (0402070016)

৮৭৪ 01470000154 জশখ জমাঃ আবুল জ াযেন জশখ আঃ েবলল িাো/জ াবডং:৩৫০ পাইকগাছা-

9280

পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (1074), লাল মুবিিািতা 

(0402070142)

৮৭৫ 01470000158 জমাঃ শা াোন গােী ফবকি গােী গ্রাম/িাস্তা:999, 

িাড়ুলী, 

ডাকঘি:িাড়ুলী-

9280, পাইকগাছা, 

খুলনা

িাড়ুলী-9280 পাইকগাছা লাল মুবিিািতা (0402070097)

৮৭৬ 01470000160 জমাঃ আমযেদ আলী গােী আক্কাে আলী গােী গ্রাম/িাস্তা:999, 

লস্কি, ডাকঘি:লস্কি-

1539, পাইকগাছা, 

খুলনা

লস্কি-1539 পাইকগাছা লাল মুবিিািতা (0402070079)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৮৭৭ 01470000161 বদবলপ কুমাি িায় মবনন্দ িায় গ্রাম/িাস্তা:476461

66401, 

গ্রাম/িাস্তা:লস্কি, 

লস্কি, ডাকঘি:লস্কি-

৯২৮০, পাইকগাছা, 

খুলনা

লস্কি-৯২৮০ পাইকগাছা জনৌ-কমাযন্ডা জগযেট (45)

৮৭৮ 01470000162 সুিল িন্দ্র মন্ডল েিয িাম মন্ডল িাো/জ াবডং:৩১৫, 

গ্রাম/িাস্তা:999, 

ওয়াড ত নং-০৪, 

ডাকঘি:পাইকগাছা-

9280, পাইকগাছা, 

পাইকগাছা জপৌিেভা, 

খুলনা

পাইকগাছা-

9280

পাইকগাছা লাল মুবিিািতা (0402070148), জিোমবিক জগযেট 

(995)

৮৭৯ 01470000163 আবুল কালাম আফছাি জমাড়ল শ্রীকন্ঠপুি িাঁকা ভিানীপুি-

9280

পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (1106), লাল মুবিিািতা 

(0402070150)

৮৮০ 01470000164 জমাঃ আফছাি আলী 

জগালদাি

উবেি জগালদাি শ্রীকন্ঠপুি িাঁকা ভিানীপুি-

9280

পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (1108), লাল মুবিিািতা 

(0402070156)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৮৮১ 01470000172 মীি িওনক আলী মীি  ায়দাি আলী গ্রাম/িাস্তা:476433

49101, 

গ্রাম/িাস্তা:ব িামপুি, 

গদাইপুি, 

ডাকঘি:গদাইপুি-

৯২৮১, পাইকগাছা, 

খুলনা

গদাইপুি-৯২৮১ পাইকগাছা লাল মুবিিািতা (0402070198)

৮৮২ 01470000173 জমাঃ শা াোন েিদাি জমাঃ জকিামি েিদাি পুিাইকাটি গদাইপুি-

9281

পাইকগাছা লাল মুবিিািতা (0402070143)

৮৮৩ 01470000174 গােী মনর্জরুল ইেলাম জমাঃ আমোদ জ াযেন গােী লিীযখালা লিীযখালা -

9280

পাইকগাছা লাল মুবিিািতা (0402070124), জিোমবিক জগযেট 

(953)

৮৮৪ 01470000176 অমল িন্দ্র জদ উযপন্দ্র নাথ জদ িব মপুি  বিঢালী-

9282

পাইকগাছা লাল মুবিিািতা (0402070009)

৮৮৫ 01470000178 জশখ লুৎফি ি মান জশখ জমাকযছদ আ যমদ জোনািনকাটি মামুদকাটী -

9282

পাইকগাছা লাল মুবিিািতা (0402070103), জিোমবিক জগযেট 

(947)

৮৮৬ 01470000181 জশখ  আব্দুল মািান আব্দুল মিযলি জোনািনকাটী মামুদকাটী -

9282

পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (982), লাল মুবিিািতা 

(0402070099)

৮৮৭ 01470000210 জক এম শ ীদুল ইেলাম জমাঃ আব্দুল গবন কাগেী লিীযখালা লিীযখালা -

9280

পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (954), লাল মুবিিািতা 

(0402070134)

৮৮৮ 01470000219 জমাঃ কামরুল ইেলাম আবুল কাযশম গাইন গোবলয়া গোবলয়া-

9280

পাইকগাছা লাল মুবিিািতা (0402070165)

৮৮৯ 01470000220 এে এম  াবমদুল্লা ো ান িক্স েিদাি লিীযখালা লিীযখালা -

9280

পাইকগাছা লাল মুবিিািতা (0402070202)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৮৯০ 01470000223 জমাঃ আব্দুল গফুি জগালদাি সুিি আলী জগালদাি িাো/জ াবডং:১৭৯, 

গ্রাম/িাস্তা:999, 

ওয়াড ত নং-০৬, 

ডাকঘি:পাইকগাছা-

9280, পাইকগাছা, 

পাইকগাছা জপৌিেভা, 

খুলনা

পাইকগাছা-

9280

পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (1001), লাল মুবিিািতা 

(0402070033)

৮৯১ 01470000224 জমাঃ ো ান আলী জগালদাি ইব্রা ীম জগালদাি জনায়াকাটী  বিঢালী-

9282

পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (1092), লাল মুবিিািতা 

(0402070107)

৮৯২ 01470000228 েিদাি ফারুক আ যেদ জছযপি উবদ্দন েিদাি কযলেপাড়া, াঊবল 

প্রিাপকাটি 

জিাড,নগিশ্রীিামপুি

কবপলমুবন-

৯২৮২

পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (980), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (44659), লাল মুবিিািতা 

(0402070104)

৮৯৩ 01470000239 ফেি আলী ঢালী পাযিে ঢালী গ্রাম/িাস্তা:999, 

লিা, ডাকঘি:লিা াট-

9280, পাইকগাছা, 

খুলনা

লিা াট-

9280

পাইকগাছা লাল মুবিিািতা (0402070197)

৮৯৪ 01470000240 জমাঃ োমাি আলী গােী িব ম িক্স গােী আলমিলা লিীযখালা -

9280

পাইকগাছা লাল মুবিিািতা (0402070126)

৮৯৫ 01470000241 জমাঃ আবমনুল ইেলাম জমাঃ আমোদ জ াযেন 

জমাড়ল

ধামিাইল িাঁদখালী-

9284

পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (1387), লাল মুবিিািতা 

(0402070084)

৮৯৬ 01470000252 জমাঃ আ োন আলী গােী জদিােতুল্যা  গােী জোনািনকাটী মামুদকাটী -

9282

পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (978), লাল মুবিিািতা 

(0402070037)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৮৯৭ 01470000253 আব্দুল আবেে ফিকতুল্লা গােী গােী িাড়ী,ধামিাইল িাঁদখালী-

9284

পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (1037), লাল মুবিিািতা 

(0402070173)

৮৯৮ 01470000254 জমাঃ আব্দুি িবশদ েিদাি আনোি আলী েিদাি গোবলয়া গোবলয়া-

9280

পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (1032), লাল মুবিিািতা 

(0402070061)

৮৯৯ 01470000255 জশখ িওশন আলী জশখ শা াদাি আলী ব িামপুি গদাইপুি-

9281

পাইকগাছা লাল মুবিিািতা (0402070144)

৯০০ 01470000258 আবুল কালাম আোদ মাবনক বমস্ত্রী ভিানীপুি িাঁকা ভিানীপুি-

9280

পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (1012), লাল মুবিিািতা 

(0402070006)

৯০১ 01470000259 আব্দুে েবুি েিদাি আমোদ আলী েিদাি আিােীভিানীপুি িাঁকা ভিানীপুি-

9280

পাইকগাছা লাল মুবিিািতা (0402070158), জিোমবিক জগযেট 

(1019)

৯০২ 01470000260 জমাঃ আব্দুল  াবকম োনা শওকাি আলী োনা  গ্রাম/িাস্তা:999, 

গড়ইখালী, 

ডাকঘি:িগুড়াি িক-

9285, পাইকগাছা, 

খুলনা

িগুড়াি িক-

9285

পাইকগাছা লাল মুবিিািতা (0402070187)

৯০৩ 01470000439 জমাঃ আব্দুল মবেদ জগালদাি জমাঃ বমিাে জগালদাি গ্রাম/িাস্তা:999, 

িাড়ুলী, 

ডাকঘি:িাড়ুলী-

9280, পাইকগাছা, 

খুলনা

িাড়ুলী-9280 পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (1017), লাল মুবিিািতা 

(0402070052)

৯০৪ 01470000448 সেয়দ োলাম উল্যা  সেয়দ োলামতুল্যা দিগাম ল িামিন্দ্রনগি-

9280

পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (977), লাল মুবিিািতা 

(0402070108)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৯০৫ 01470000450 জমাঃ আবের্জি ি মান জমাঃ আব্দুল োনা িাোঃ১৩৬,পবিম 

ওয়াপদা জিাড 

িাবিখাবল

পাইকগাছা-

9280

পাইকগাছা লাল মুবিিািতা (0402070179), জিোমবিক জগযেট 

(1058)

৯০৬ 01470000452 খবললুি ি মান কাগেী জমাঃ  ারুন-অি-িবশদ 

কাগেী

গ্রাম/িাস্তা:999, 

লস্কি, ডাকঘি:লস্কি-

1539, পাইকগাছা, 

খুলনা

লিীযখালা -

9280

পাইকগাছা বিবেএে জগযেট (18), জিোমবিক জগযেট (1079)

৯০৭ 01470000455 জমাস্তা গাউছল  ক ছাইদুি ি মান েিদাি ধামিাইল িাঁদখালী-

9284

পাইকগাছা লাল মুবিিািতা (0402070182), জিোমবিক জগযেট 

(1059)

৯০৮ 01470000457 জমাঃ ি মি আলী  ািান গােী জোনািনকাটী মামুদকাটী -

9282

পাইকগাছা লাল মুবিিািতা (0402070110), জিোমবিক জগযেট 

(979)

৯০৯ 01470000460 খান মকবুল জ াযেন খান গুলোি জ াযেন  বিদােকাটী  বিঢালী-

9282

পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (1093), লাল মুবিিািতা 

(0402070105)

৯১০ 01470000462 জশখ  ায়দাি আলী জশখ আবুিকাি  বিঢালী  বিঢালী-

9282

পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (1094), লাল মুবিিািতা 

(0402070045)

৯১১ 01470000464 শ্রীযদি প্রোদ আিার্য্ত  বিন্দ্রনাথ আিার্য্ত  বিদােকাটী  বিঢালী-

9282

পাইকগাছা মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44639)

৯১২ 01470000466 জশখ আযনায়াি উল্যা জশখ জখািযশদ উল্যা   বিঢালী  বিঢালী-

9282

পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (1095), লাল মুবিিািতা 

(402070102)

৯১৩ 01470000467 িাসুযদি নন্দী িাযেন্দ্র নাথ নন্দী উলুডাংগা  বিঢালী-

9282

পাইকগাছা লাল মুবিিািতা (0402070193), জিোমবিক জগযেট 

(944)

৯১৪ 01470000468 জমাঃ বেিাি আলী  ােিা কুতুি উবদ্দন  ােিা উত্তি েলুয়া  বিঢালী-

9282

পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (943), লাল মুবিিািতা 

(402070101)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৯১৫ 01470000469 জশখ আব্দুল ওদুদ আঃ মাযলক গ্রাম/িাস্তা:999, 

 বিঢালী, 

ডাকঘি:মামুদকাটী -

9282, পাইকগাছা, 

খুলনা

 বিঢালী-

9282

পাইকগাছা লাল মুবিিািতা (0402070039)

৯১৬ 01470000470 আব্দুল লবিফ েিদাি জেয ি েিদাি িব মপুি  বিঢালী-

9282

পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (946), লাল মুবিিািতা 

(0402070111)

৯১৭ 01470000537 জমাঃ িেি আলী ফবকি গ ি ফবকি গ্রাম/িাস্তা:999, 

লস্কি, ডাকঘি:খবড়য়া-

9280, পাইকগাছা, 

খুলনা

খবড়য়া-9280 পাইকগাছা লাল মুবিিািতা (0402070132), জিোমবিক জগযেট 

(996)

৯১৮ 01470000538 জমাঃ মুনছুি আলী গােী মধু েওকাি আলী গােী উত্তি 

ওয়াপদা,িাবিখাবল,ও

য়াড ত নং-০৭, 

ডাকঘি:পাইকগাছা-

9280, পাইকগাছা, 

পাইকগাছা জপৌিেভা, 

খুলনা

পাইকগাছা-

9280

পাইকগাছা লাল মুবিিািতা (0402070048)

৯১৯ 01470000539 জমাঃ শবফদুি ি মান আেযিাপ েিদাি গ্রাম/িাস্তা:999, 

লস্কি, ডাকঘি:লস্কি-

1539, পাইকগাছা, 

খুলনা

লস্কি-1539 পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (1064), লাল মুবিিািতা 

(0402070127)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৯২০ 01470000543 জমাঃ জমাকযছদ আলী জমাঃ ওয়াযেদ আলী জমাড়ল গোবলয়া গোবলয়া-

9280

পাইকগাছা লাল মুবিিািতা (0402070067), জিোমবিক জগযেট 

(1033)

৯২১ 01470000544 জমাঃ আব্দুি িাোক জশখ এিফান আলী গ্রাম/িাস্তা:999, 

িাঁদখালী, 

ডাকঘি:িাঁদখালী-

9284, পাইকগাছা, 

খুলনা

িাঁদখালী-

9284

পাইকগাছা লাল মুবিিািতা (0402070195)

৯২২ 01470000545 জমাঃ আঃ খাযলক গােী বমনাে উদ্দীন  গােী িাো/জ াবডং:গােীিা

ড়ী, গ্রাম/িাস্তা:999, 

িাঁদখালী, 

ডাকঘি:জদিদুয়াি-

9280, পাইকগাছা, 

খুলনা

জদিদুয়াি-

9280

পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (1056), লাল মুবিিািতা 

(0402070177)

৯২৩ 01470000547 এে এম ওয়াযেদ আলী জনপাল েিদাি েিদাি িাবড়,ধামিাইল িাঁদখালী-

9284

পাইকগাছা লাল মুবিিািতা (0402070060)

৯২৪ 01470000548 বে এম োবমি জ াযেন নফি উদ্দীন গােী জদিদুয়াি জদিদুয়াি-

9280

পাইকগাছা লাল মুবিিািতা (0402070068), জিোমবিক জগযেট 

(967)

৯২৫ 01470000572 জমাঃ খয়িাি জ াযেন গােী েেীম উদ্দীন গােী কমলাপুি গোবলয়া-

9280

পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (969), লাল মুবিিািতা 

(0402070069)

৯২৬ 01470000573 গােী নূি আ েদ মা িাি গােী গ্রাম/িাস্তা:999, 

গড়ইখালী, 

ডাকঘি:গড়ইখালী-

9285, পাইকগাছা, 

খুলনা

গড়ইখালী-

9285

পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (1042), লাল মুবিিািতা 

(0402070059)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৯২৭ 01470000577 ে ম আক্কাে আলী  াবনফ েিদাি গ্রাম/িাস্তা:999, 

গড়ইখালী, 

ডাকঘি:িগুলাি িক-

9285, পাইকগাছা, 

খুলনা

িগুলাি িক-

9285

পাইকগাছা লাল মুবিিািতা (0402070190), জিোমবিক জগযেট 

(1048)

৯২৮ 01470000578 জমাঃ আব্দুল মািান বমস্ত্রী সুলিান বমস্ত্রী গ্রাম/িাস্তা:999, 

গড়ইখালী, 

ডাকঘি:িগুড়াি িক-

9285, পাইকগাছা, 

খুলনা

িগুড়াি িক-

9285

পাইকগাছা লাল মুবিিািতা (0402070130), জিোমবিক জগযেট 

(1047)

৯২৯ 01470000579 জমািািক আলী বিশ্বাে জমাো াি আলী বিশ্বাে িাো/জ াবডং:বিশ্বাে 

িাবড়, 

গ্রাম/িাস্তা:999, 

গড়ইখালী, 

ডাকঘি:কুমখালী-

9285, পাইকগাছা, 

খুলনা

কুমখালী-

9285

পাইকগাছা লাল মুবিিািতা (0402070183), জিোমবিক জগযেট 

(1068)

৯৩০ 01470000580 বশিপদ িাছাড়  িযমা ন িাছাড় গ্রাম/িাস্তা:999, 

গড়ইখালী, 

ডাকঘি:িাইনিাবড়য়া-

9285, পাইকগাছা, 

খুলনা

িাইনিাবড়য়া-

9285

পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (941), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (44665)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৯৩১ 01470000617 জগালাম জমা ােদ জগালদাি মৃি জদযলায়াি জ াযেন 

জগালদাি

গ্রাম/িাস্তা:999, 

িাড়ুলী, ডাকঘি:িাঁকা 

ভিানীপুি-9280, 

পাইকগাছা, খুলনা

িাঁকা ভিানীপুি-

9280

পাইকগাছা লাল মুবিিািতা (0402070155), জিোমবিক জগযেট 

(1020)

৯৩২ 01470000619 জমাঃ ফয়র্জল িািী ফবকি আলী েিদাি শ্রীকন্ঠপুি িাঁকা ভিানীপুি-

9280

পাইকগাছা লাল মুবিিািতা (0402070151), জিোমবিক জগযেট 

(1024)

৯৩৩ 01470000620 জমাঃ জো িাি উদ্দীন জিলাযয়ি আলী জগালদাি ভিানীপুি িাঁকা ভিানীপুি-

9280

পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (1018), লাল মুবিিািতা 

(0402070164)

৯৩৪ 01470000621 জমাঃ আবুল জ াযেন গােী ছুিমান গােী গ্রাম/িাস্তা:999, 

িাড়ুলী, ডাকঘি:িাঁকা 

ভিানীপুি-9280, 

পাইকগাছা, খুলনা

িাঁকা ভিানীপুি-

9280

পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (1107), লাল মুবিিািতা 

(0402070152)

৯৩৫ 01470000622 গােী নেরুল ইেলাম গােী  আবছরুদ্দীন গ্রাম/িাস্তা:999, 

জোলাদানা, 

ডাকঘি:পাইকগাছা-

9280, পাইকগাছা, 

খুলনা

পাইকগাছা-

9280

পাইকগাছা লাল মুবিিািতা (0402070054), জিোমবিক জগযেট 

(1086)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৯৩৬ 01470000654 জমাঃ জকািিান আলী জমাঃ কালািাঁদ জোদ্দাি গ্রাম/িাস্তা:999, 

জোলাদানা, 

ডাকঘি:পাইকগাছা-

9280, পাইকগাছা, 

খুলনা

পাইকগাছা-

9280

পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (950), লাল মুবিিািতা 

(0402070053)

৯৩৭ 01470000665 আবু িক্কি বেবদ্দক নুি আলী েিদাি লিীযখালা লিীযখালা -

9280

পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (962), লাল মুবিিািতা 

(0402070133)

৯৩৮ 01470000666 জমাঃ লুৎফি ি মান গােী জমাঃ আক্কাছ আলী গােী গ্রাম/িাস্তা:999, 

 বিঢালী, 

ডাকঘি:মামুদকাটী -

9282, পাইকগাছা, 

খুলনা

মামুদকাটী -

9282

পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (945), লাল মুবিিািতা 

(0402070038)

৯৩৯ 01470000669 জমাঃ  ায়দাি আলী গােী জমাঃ শ ি আলী গােী গ্রাম/িাস্তা:999, 

িাড়ুলী, ডাকঘি:িাঁকা 

ভিানীপুি-9280, 

পাইকগাছা, খুলনা

িাঁকা ভিানীপুি-

9280

পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (963), লাল মুবিিািতা 

(0402070162)

৯৪০ 01470000671 জমাঃ জমােযলম আলী 

জমাড়ল

জমাঃ োযকি জমাড়ল গ্রাম/িাস্তা:999, 

গদাইপুি, 

ডাকঘি:গদাইপুি-

9281, পাইকগাছা, 

খুলনা

গদাইপুি-

9281

পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (1076), লাল মুবিিািতা 

(0402070140)

৯৪১ 01470000672 আঃ  ািান েিদাি মৃি  ােী নওয়াি আলী শ্রীকন্ঠপুি িাঁকা ভিানীপুি-

9280

পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (1105), লাল মুবিিািতা 

(0402070149)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৯৪২ 01470000689 বে, এম, আকামি জ াযেন আলী িক্স গােী গ্রাম/িাস্তা:999, 

িাড়ুলী, ডাকঘি:িাঁকা 

ভিানীপুি-9280, 

পাইকগাছা, খুলনা

িাঁকা ভিানীপুি-

9280

পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (964), লাল মুবিিািতা 

(0402070163)

৯৪৩ 01470000694 ে ম আব্দুি িি মৃি নওযশি আলী েিদাি গোবলয়া গোবলয়া-

9280

পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (1051), লাল মুবিিািতা 

(0402070047)

৯৪৪ 01470000697 েিদাি ফবিদউবদ্দন কবিমিক্স েিদাি   বিঢালী  বিঢালী-

9282

পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (1072), লাল মুবিিািতা 

(0402070019)

৯৪৫ 01470000698 মৃি েযন্তাষ কুমাি জদ মৃি সুযিন্দ্র নাথ জদ গ্রাম/িাস্তা:999, 

 বিঢালী, 

ডাকঘি: বিঢালী-

9282, পাইকগাছা, 

খুলনা

 বিঢালী-

9282

পাইকগাছা লাল মুবিিািতা (0402070098)

৯৪৬ 01470000701 জশখ জমািাযলি আলী জমাঃ জময ি আলী গ্রাম/িাস্তা:999, 

িাড়ুলী, 

ডাকঘি:িাড়ুলী-

9280, পাইকগাছা, 

খুলনা

িাড়ুলী-9280 পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (1025), লাল মুবিিািতা 

(0402070153)

৯৪৭ 01470000703 জমাঃ জমােযলম মালী মৃি এন্তাে মালী গ্রাম/িাস্তা:999, 

িাড়ুলী, 

ডাকঘি:িাড়ুলী-

9280, পাইকগাছা, 

খুলনা

িাড়ুলী-9280 পাইকগাছা লাল মুবিিািতা (0402070154)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৯৪৮ 01470000706 এ টি এম শা িাবুল ইেলাম মৃি শা িান আলী গ্রাম/িাস্তা:999, 

লস্কি, ডাকঘি:লস্কি-

1539, পাইকগাছা, 

খুলনা

লস্কি-1539, পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (1063), লাল মুবিিািতা 

(0402070036)

৯৪৯ 01470000708 গােী আিশাদ আলী মৃি গােী আবছরুবদ্দন গ্রাম/িাস্তা:999, 

জোলাদানা, 

ডাকঘি:পাইকগাছা-

9280, পাইকগাছা, 

খুলনা

পাইকগাছা-

9280

পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (1087), লাল মুবিিািতা 

(0402070023)

৯৫০ 01470000747 জশখ আ াদুল্লা জশখ আবিউল্লা িাো/জ াবডং:১৯০, 

গ্রাম/িাস্তা:476433

49101, 

গ্রাম/িাস্তা:ব িামপুি, 

গদাইপুি, 

ডাকঘি:গদাইপুি-

৯২৮১, পাইকগাছা, 

খুলনা

গদাইপুি-৯২৮১ পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (1062), লাল মুবিিািতা 

(0402070139)

৯৫১ 01470000750 জক এম আিশাদ আলী জক এম নওযশি আলী লিীযখালা লিীযখালা -

9280

পাইকগাছা লাল মুবিিািতা (0402070035), জিোমবিক জগযেট 

(958)

৯৫২ 01470000751 আবমনুি ি মান গাইন িায ি উদ্দীন আলমিলা লিীযখালা -

9280

পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (1082), লাল মুবিিািতা 

(0402070125)

৯৫৩ 01470000834 জমাঃ  আবুল জ াযেন পাড় আক্কাে আলী পাড় শ্রীকণ্ঠপুি িাঁকা ভিানীপুি পাইকগাছা লাল মুবিিািতা (0402070051), জিোমবিক জগযেট 

(1066)

৯৫৪ 01470000835 ভগীিথ শীল মাদাি িন্দ্র শীল শীলপাড়া,কৃষ্ণনগি জদিদুয়াি পাইকগাছা লাল মুবিিািতা (0402070166)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৯৫৫ 01470000836 আঃ গফুি জমাড়ল মৃি নূি জমাড়ল উলুডাংগা  বিঢালী পাইকগাছা লাল মুবিিািতা (0402070020), জিোমবিক জগযেট 

(981)

৯৫৬ 01470000839 জমাঃ োলাল েিদাি মৃি মাদাি েিদাি গড়ইখাবল গড়ইখাবল পাইকগাছা লাল মুবিিািতা (0402070185)

৯৫৭ 01470000842 মৃি  ােী আকিি আলী মৃি  ােী িািিালী গােী পাইকগাছা পাইকগাছা পাইকগাছা লাল মুবিিািতা (0402070040), জিোমবিক জগযেট 

(949)

৯৫৮ 01470000843 জমাঃ কবিি আ মদ গােী জমৌঃ শ ি আলী গােী কাওয়ালী িাঁদখালী-

9284

পাইকগাছা লাল মুবিিািতা (0402070167), জিোমবিক জগযেট 

(1054)

৯৫৯ 01470000845 জমাঃ আবু োফি মৃি সেয়দ গােী কাটিপাড়া কাটিপাড়া পাইকগাছা লাল মুবিিািতা (0402070088), জিোমবিক জগযেট 

(1014)

৯৬০ 01470000854 জমাঃ আবেম উদ্দীন মুি আবনছ উদ্দীন গ্রাম/িাস্তা:999, 

লস্কি, 

ডাকঘি:লিীযখালা -

9280, পাইকগাছা, 

খুলনা

লিীযখালা -

9280

পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (955), লাল মুবিিািতা 

(0402070123)

৯৬১ 01470000856 জমাঃ দুিোন আলী গােী জি মাবনক গাড়ী কৃষ্ণনগি জদিদুয়াি-

9280

পাইকগাছা লাল মুবিিািতা (0402070178), জিোমবিক জগযেট 

(966)

৯৬২ 01470000858 জমাঃ আবুল কাযেম গােী িেি আলী গােী গোবলয়া গোবলয়া পাইকগাছা লাল মুবিিািতা (0402070170), জিোমবিক জগযেট 

(1030)

৯৬৩ 01470000897 জমাঃ ছযফদ আলী জমাড়ল পচু জমাড়ল গ্রাম/িাস্তা:999, 

িাঁদখালী, 

ডাকঘি:গোবলয়া-

9280, পাইকগাছা, 

খুলনা

গোবলয়া-

9280

পাইকগাছা লাল মুবিিািতা (0402070169)

৯৬৪ 01470000898 মৃি আঃ িাোক েমাদ্দাি মৃি মদন েমাদ্দাি আলমিলা লিীযখালা -

9280

পাইকগাছা লাল মুবিিািতা (0402070030)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৯৬৫ 01470000899 জমাঃ মা বুবুল আলম িবমে উবদ্দন জোয়াদ্দতাি গড়ইখালী গড়ইখালী-

9285

পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (1046), জিোমবিক জগযেট 

(3997)

৯৬৬ 01470000900 জমাঃ িেি আলী জমাল্লা জেযকন্দাি আলী জমাল্লা লক্ষ্মীযখালা লিীযখালা -

9280

পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (993), লাল মুবিিািতা 

(0402070135)

৯৬৭ 01470000901 জগালক বি ািী দাশ িকুল িন্দ্র দাশ গ্রাম/িাস্তা:999, 

িাড়ুলী, 

ডাকঘি:িাড়ুলী-

9280, পাইকগাছা, 

খুলনা

িাড়ুলী-9280 পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (1016), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (44648)

৯৬৮ 01470000908 গােী িবফকুল ইেলাম আল াে জমািািক আলী লক্ষ্মীযখালা লিীযখালা -

9280

পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (992), লাল মুবিিািতা 

(0402070136)

৯৬৯ 01470000911 ফি াদ আলী গােী শওকি আলী গােী গড়ইখালী গড়ইখালী-

9285

পাইকগাছা জনৌ-কমাযন্ডা জগযেট (46)

৯৭০ 01470000913 খন্দকাি কামাল জ াযেন  যেশ্বি বমত্র িাো/জ াবডং:১৬১,জ া

গলাি িক

গড়াইখাবল-

৯২৮৫

পাইকগাছা জেনািাব নী জগযেট (18571)

৯৭১ 01470000915 জমাঃ আযনায়াি আলী োনা িািি আলী োনা গ্রাম/িাস্তা:999, 

জোলাদানা, 

ডাকঘি:পাইকগাছা-

9280, পাইকগাছা, 

খুলনা

পাইকগাছা-

9280

পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (989), লাল মুবিিািতা 

(0402070024)

৯৭২ 01470000921 আঃ িাোক মলঙ্গী মৃি  াবফে উবদ্দন মলঙ্গী মঠিাটী গদাইপুি-

9281

পাইকগাছা লাল মুবিিািতা (0402070147)

৯৭৩ 01470000922 মৃি জমাঃ েযলমান েিদাি জমাফাযেল জ াযেন েিদাি আলমিলা লিীযখালা -

9280

পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (997), লাল মুবিিািতা 

(0402070029)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৯৭৪ 01470000925 এে, এম নূি আলী মৃি ে ি আলী েদ তাি গ্রাম/িাস্তা:999, 

গদাইপুি, 

ডাকঘি:গদাইপুি-

9281, পাইকগাছা, 

খুলনা

গদাইপুি-

9281

পাইকগাছা লাল মুবিিািতা (0402070018)

৯৭৫ 01470000926 অমল কৃষ্ণ সিিাগী মৃি ম াযদি সিিাগী পাইকগাছা পাইকগাছা-

9280

পাইকগাছা লাল মুবিিািতা (0402070022)

৯৭৬ 01470000928 আঃ িবশদ খান কলম খান িাঁকা িাঁকা ভিানীপুি-

9280

পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (1013), লাল মুবিিািতা 

(0402070089)

৯৭৭ 01470000929 জমািািক জ াযেন জমাো াি আলী জশখ গ্রাম/িাস্তা:999, 

কবপলমুবন, 

ডাকঘি:আগড়ঘাটা-

9280, পাইকগাছা, 

খুলনা

আগড়ঘাটা-

9280

পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (988), লাল মুবিিািতা 

(0402070115)

৯৭৮ 01470000930 প্রফুল্ল কুমাি জগালদাি জকদাি জগালদাি জগালদাি 

িাড়ী,জোলাদানা

জোলাদানা-

9285

পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (1049), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (44645)

৯৭৯ 01470000935 গােী আব্দুে জোি ান িােতুল্লা  গােী িাো/জ াবডং:৭০, 

গ্রাম/িাস্তা:999, 

ওয়াড ত নং-০৯, 

ডাকঘি:পাইকগাছা-

9280, পাইকগাছা, 

পাইকগাছা জপৌিেভা, 

খুলনা

পাইকগাছা-

9280

পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (1035), লাল মুবিিািতা 

(0402070180)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৯৮০ 01470001117 জমােযলম আলী েিদাি মৃি জোনাই েিদাি গ্রাম/িাস্তা:999, 

গড়ইখালী, 

ডাকঘি:িগুড়াি িক-

9285, পাইকগাছা, 

খুলনা

িগুড়াি িক-

9285

পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (1040), লাল মুবিিািতা 

(0402070189)

৯৮১ 01470001118 এে, এম, োমসুদ্দীন এে, এম, এ লবিফ লক্ষ্মীযখালা লিীযখালা -

9280

পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (959), লাল মুবিিািতা 

(0402070096)

৯৮২ 01470001119 জমাঃ আঃ কুদ্দুে ফেি আলী জমাল্লা লক্ষ্মীযখালা লিীযখালা -

9280

পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (999), লাল মুবিিািতা 

(0402070077)

৯৮৩ 01470001126 জমাঃ আব্দুে োমাদ বমস্ত্রী জশি আলী বমস্ত্রী গ্রাম/িাস্তা:999, 

িাঁদখালী, 

ডাকঘি:িাঁদখালী-

9284, পাইকগাছা, 

খুলনা

িাঁদখালী-

9284

পাইকগাছা জেনািাব নী জগযেট (12203)

৯৮৪ 01470001185 আফোি আলী গােী কবিম গােী গ্রাম/িাস্তা:999, 

িাড়ুলী, ডাকঘি:িাঁকা 

ভিানীপুি-9280, 

পাইকগাছা, খুলনা

িাঁকা ভিানীপুি-

9280

পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (1353), লাল মুবিিািতা 

(0402070199)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৯৮৫ 01470001187 জমাঃ আবু মুছা েিদাি মন্তাে েিদাি িাো/জ াবডং:েিদাি 

িাড়ী, 

গ্রাম/িাস্তা:999, 

িাঁদখালী, 

ডাকঘি:গোবলয়া-

9280, পাইকগাছা, 

খুলনা

গোবলয়া-

9280

পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (1083), লাল মুবিিািতা 

(0402070121)

৯৮৬ 01470001188 জমাঃ অবেয়াি ি মান কানাই ফবকি িাো/জ াবডং:৬৩, 

গ্রাম/িাস্তা:999, 

ওয়াড ত নং-০৬, 

ডাকঘি:পাইকগাছা-

9280, পাইকগাছা, 

পাইকগাছা জপৌিেভা, 

খুলনা

পাইকগাছা-

9280

পাইকগাছা লাল মুবিিািতা (0402070062)

৯৮৭ 01470001195 িবঞ্জি কুমাি োনা িারু িন্দ্র োনা গ্রাম/িাস্তা:999, 

লস্কি, ডাকঘি:লস্কি-

1539, পাইকগাছা, 

খুলনা

লস্কি-1539 পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (994), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (44661)

৯৮৮ 01470001213 মৃি আকিি আলী জমাল্লা মৃি ইমান আলী জমাল্লা লিীযখালা লিীযখালা -

9280

পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (1002), লাল মুবিিািতা 

(0402070128)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৯৮৯ 01470001234 েিদাি আবু িায ি মৃি জমাঃ ফাযকি েিদাি গ্রাম/িাস্তা:999, 

 বিঢালী, 

ডাকঘি: বিঢালী-

9282, পাইকগাছা, 

খুলনা

 বিঢালী-

9282

পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (942), লাল মুবিিািতা 

(0402070106)

৯৯০ 01470001242 জমাঃ ইছা গােী মৃি আল াে শ ি আলী িাো/জ াবডং:১৪ নং, 

গ্রাম/িাস্তা:999       

 , ওয়াড ত নং-১৭, 

ডাকঘি:খুলনা-

9000, জোনাডাঙ্গা, 

খুলনা বেটি 

কযপ তাযিশন, খুলনা

খুলনা-9000 পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (1100), লাল মুবিিািতা 

(0402070074)

৯৯১ 01470001264 শা াো ান আলী আঃ ছাত্তাি োনা িাো/জ াবডং:োনা 

িাবড়, 

গ্রাম/িাস্তা:999, 

িাঁদখালী, 

ডাকঘি:গোবলয়া-

9280, পাইকগাছা, 

খুলনা

গোবলয়া-

9280

পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (975), লাল মুবিিািতা 

(0402070175)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৯৯২ 01470001273 জশখ আ েদ জ াযেন মৃি আঃ মািান গ্রাম/িাস্তা:999, 

 বিঢালী, 

ডাকঘি:মামুদকাটী -

9282, পাইকগাছা, 

খুলনা

মামুদকাটী -

9282

পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (983), লাল মুবিিািতা 

(0402070046)

৯৯৩ 01470001274 বখবিশ িন্দ্র মন্ডল মৃি েগিন্ধু মন্ডল গ্রাম/িাস্তা:999, 

কবপলমুবন, 

ডাকঘি:মাগুিখালী-

9282, পাইকগাছা, 

খুলনা

মাগুিখালী-

9282

পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (984), লাল মুবিিািতা 

(0402070004)

৯৯৪ 01470001303 জমাঃ আব্দুল িি েমযেি আলী গােী কমলাপুি গোবলয়া-

9280

পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (965), লাল মুবিিািতা 

(0402070181)

৯৯৫ 01470001304 আবু দাউদ আ যমদ জমাঃ নাবেি উবদ্দন  গ্রাম/িাস্তা:999, 

ওয়াড ত নং-০৬, 

ডাকঘি:পাইকগাছা-

9280, পাইকগাছা, 

পাইকগাছা জপৌিেভা, 

খুলনা

পাইকগাছা-

9280

পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (1015), লাল মুবিিািতা 

(0402070141)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

৯৯৬ 01470001353 জমাঃ আব্দুি িবশদ জমৌঃ ছবমরুদ্দীন জমাল্যা িাো/জ াবডং:জমাল্যা 

িাবড়, 

গ্রাম/িাস্তা:999, 

িাঁদখালী, 

ডাকঘি:গোবলয়া-

9280, পাইকগাছা, 

খুলনা

গোবলয়া-

9280

পাইকগাছা লাল মুবিিািতা (0402070168)

৯৯৭ 01470001359 টি, এম, আিশাদ আলী জিলাযয়ি আলী িিফদাি লিীযখালা লিীযখালা -

9280

পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (956), লাল মুবিিািতা 

(0402070137)

৯৯৮ 01470001363 জমাঃ রুহুল আবমন আ েদ আলী োনা  গ্রাম/িাস্তা:999, 

িাঁদখালী, 

ডাকঘি:িাঁদখালী-

9284, পাইকগাছা, 

খুলনা

িাঁদখালী-

9284

পাইকগাছা লাল মুবিিািতা (0402070205)

৯৯৯ 01470001400 মৃি আঃ জমাবমন েিদাি মৃি মান্দাি েিদাি গ্রাম/িাস্তা:999, 

িাড়ুলী, ডাকঘি:িাঁকা 

ভিানীপুি-9280, 

পাইকগাছা, খুলনা

িাঁকা ভিানীপুি-

9280

পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (1022), লাল মুবিিািতা 

(0402070055)

১০০০ 01470001483 এে এম িবফকুল ইেলাম জনছাি আলী েিদাি গোবলয়া গোবলয়া-

9280

পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (1052), লাল মুবিিািতা 

(0402070092)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১০০১ 01470001490 জমাঃ আনছাি আলী জোদ্দাি মৃি জমান্তাে উবদ্দন জোদ্দাি গ্রাম/িাস্তা:999, 

িাড়ুলী, ডাকঘি:িাঁকা 

ভিানীপুি-9280, 

পাইকগাছা, খুলনা

িাঁকা ভিানীপুি-

9280

পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (1026), লাল মুবিিািতা 

(0402070157)

১০০২ 01470001491 মৃি ে ম ইউসুফ আলী মৃি েিদাি আযনায়াি 

উবদ্দন

িাবিখাবল পাইকগাছা পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (998), লাল মুবিিািতা 

(0402070002)

১০০৩ 01470001526 দবিি উবদ্দন েিদাি মৃি নুি আলী েিদাি গ্রাম/িাস্তা:999, 

িাড়ুলী, 

ডাকঘি:িাড়ুলী-

9250, পাইকগাছা, 

খুলনা

িাড়ুলী-9250 পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (1023), লাল মুবিিািতা 

(0402070090)

১০০৪ 01470001555 মৃি খান নূি জ াযেন মৃি জগালোি জ াযেন গ্রাম/িাস্তা:999, 

 বিঢালী, 

ডাকঘি: বিঢালী-

9282, পাইকগাছা, 

খুলনা

 বিঢালী-

9282

পাইকগাছা লাল মুবিিািতা (0402070100)

১০০৫ 01470001557 জমাঃ জো িাি উবদ্দন জমাঃ রুস্তম আলী েিদাি ধামিাইল িাঁদখালী-

9284

পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (1031), লাল মুবিিািতা 

(0402070001)

১০০৬ 01470001558 জমাঃ আবিয়াি ি মান ি মতুল্লা  োনা খবড়য়া খবড়য়া-9280 পাইকগাছা বিবেবি জগযেট (3705)

১০০৭ 01470001577 এে, এম, এ, মাযেদ মৃি িািাই োনা পাইকগাছা পাইকগাছা পাইকগাছা লাল মুবিিািতা (0402070076), জিোমবিক জগযেট 

(1088)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১০০৮ 01470001618 জমাঃ সেয়দ বমস্ত্রী মৃি ফয়র্জবদ্দন বমস্ত্রী গ্রাম/িাস্তা:999, 

গড়ইখালী, 

ডাকঘি:িগুড়াি িক-

9285, পাইকগাছা, 

খুলনা

িগুড়াি িক-

9285

পাইকগাছা লাল মুবিিািতা (0402070188)

১০০৯ 01470001679 মৃি গােী জমাঃ মুছা মৃি আল াে শ ি আলী 

গােী

গড়ইখালী গড়ইখালী-

9285

পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (1101), লাল মুবিিািতা 

(402070070)

১০১০ 01470001720 অরুন কুমাি বিশ্বাে িবেক লাল বিশ্বাে গ্রাম/িাস্তা:999, 

কবপলমুবন, 

ডাকঘি:কবপলমুবণ-

9282, পাইকগাছা, 

খুলনা

কবপলমুবণ-

9282

পাইকগাছা লাল মুবিিািতা (0402070113)

১০১১ 01470001839 মৃি জমাঃ আবুল জ াযেন 

েিদাি

পিশুল্লা েিদাি গ্রাম/িাস্তা:999, 

গড়ইখালী, 

ডাকঘি:গড়ইখালী-

9285, পাইকগাছা, 

খুলনা

গড়ইখালী-

9285

পাইকগাছা লাল মুবিিািতা (0402070042), জিোমবিক জগযেট 

(972)

১০১২ 01470001840 জমাঃ মুবেবুি ি মান গােী মৃি মঙ্গল গােী গ্রাম/িাস্তা:476439

99999, 

গড়ইখালী, 

ডাকঘি:গড়াইখাবল-

9285, পাইকগাছা, 

খুলনা

গড়ইখালী-

9285

পাইকগাছা লাল মুবিিািতা (0402070184), জিোমবিক জগযেট 

(1045)

১০১৩ 01470001842 েনাি এম, এ, গফুি - েিল পাইকগাছা-

9280

পাইকগাছা মুবেিনগি জগযেট (201), লাল মুবিিািতা স্মিণীয়  ািা 

িিণীয়  ািা (700000076)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১০১৪ 01470001848 গােী োইদ আলী মৃি ইব্রাব ম গােী গোবলয়া গোবলয়া পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (1034), লাল মুবিিািতা 

(0402070204)

১০১৫ 01470001889 বনিাপদ নন্দী মনীন্দ্র নাথ নন্দী উলুডাঙ্গা  বিঢালী-

9282

পাইকগাছা লাল মুবিিািতা (0402070206)

১০১৬ 01470001899 কাওছাি আলী জশখ মাদাি জশখ শামুকযপািা শামুকযপািা পাইকগাছা লাল মুবিিািতা (0402070058)

১০১৭ 01470001900 জগৌিপদ পাল শ্রী পুণ ত িিণ পাল বেযলমানপুি আগিঘাটা পাইকগাছা লাল মুবিিািতা (0402070114)

১০১৮ 01470001903 জশখ জমাঃ আব্দুল িি মৃি জশখ আব্দুল িব ম ফবকিািাদ গড়ইখাবল পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (971), লাল মুবিিািতা 

(402070013)

১০১৯ 01470001904 জশখ জিলাল উবদ্দন যুদ্ধা ি মৃি জশখ আপ্তি উবদ্দন িাবিখাবল পাইকগাছা পাইকগাছা লাল মুবিিািতা (0402070014), জিোমবিক জগযেট 

(1004)

১০২০ 01470001994 জমাঃ বেবদ্দক জ াযেন এো াি আলী গােী জদিদু  াি জদিদুয়াি-

9280

পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (1036), লাল মুবিিািতা 

(0402070065)

১০২১ 01470002007 মিহুম এে, এম, জিািাি 

আলী

মৃি বিকন োনা বেযলমানপুি আগড়ঘাটা-

9280

পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (987), লাল মুবিিািতা 

(0402070116)

১০২২ 01470002030 আঃ ি মান কালািাঁদ বমস্ত্রী আলমিলা লক্ষ্মীযখালা-

9280

পাইকগাছা লাল মুবিিািতা (0402070034), জিোমবিক জগযেট 

(1080)

১০২৩ 01470002032 জক এম মুবেিি ি মান দাউদ আলী কাগেী লক্ষ্মীযখালা লক্ষ্মীযখালা-

9280

পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (961), লাল মুবিিািতা 

(0402070078)

১০২৪ 01470002033 েিকাি ভূষন িন্দ্র িরুন জগৌিিাঁদ েিকাি জকওড়ািলা লক্ষ্মীযখালা-

9280

পাইকগাছা ন্যাপ কবমউবনষ্ট পাটি ত ছাত্র ইউবনয়ন বিযশষ জগবিলা িাব নী 

জগযেট (16)

১০২৫ 01470002034 বে এম িমোন আকিাি জো িাি আলী গােী কাওয়ালী িাঁদখালী-

9284

পাইকগাছা লাল মুবিিািতা (0402070063)

১০২৬ 01470002035 নাবেম উবদ্দন ইছা াক আলী জমাড়ল ফবকিািাদ গড়ইখালী-

9285

পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (1043), লাল মুবিিািতা 

(0402070044)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১০২৭ 01470002036 জমাঃ আবুল কালাম জক, এম, অযমদ আলী লক্ষ্মীযখালা লক্ষ্মীযখালা-

9280

পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (960), লাল মুবিিািতা 

(0402070194)

১০২৮ 01470002037 জশখ আকিি আলী মৃি জমাঃ আবছি উবদ্দন পুিাইকাটি গদাইপুি-

9281

পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (1077), লাল মুবিিািতা 

(0402070017)

১০২৯ 01470002060 জমাঃ আব্দুল আলী োনা মৃি মঙ্গল োনা পাইকগাছা পাইকগাছা পাইকগাছা লাল মুবিিািতা (0402070203)

১০৩০ 01470002067 জমাঃ শ ীদুল ইেলাম গােী জমাঃ শ ি আলী গােী প্রিাপকাটী িামিন্দ্র নগি-

৯২৮০

পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (985), জিোমবিক জগযেট (3976)

১০৩১ 01470002073 বি এম আবনছুি ি মান আবের্জি ি মান গোবলয়া গোবলয়া পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (1057), লাল মুবিিািতা 

(0402070174)

১০৩২ 01470002074 জশখ আবির্জল  ক আনছাি আলী জশখ পুিাইকাটি গদাইপুি পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (1078), লাল মুবিিািতা 

(0402070196)

১০৩৩ 01470002075 আব্দুল খাযলক গােী বকনু গােী জদিদুয়াি জদিদুয়াি পাইকগাছা জিোমবিক জগযেট (1055), লাল মুবিিািতা 

(0402070171)

১০৩৪ 01470000927 আ যমদ আলী গ ি আলী জমাড়ল গ্রাম/িাস্তা:999, 

িাড়ুলী, ডাকঘি:িাঁকা 

ভিানীপুি-9280, 

পাইকগাছা, খুলনা

িাঁকা ভিানীপুি-

9280

পাইকগাছা লাল মুবিিািতা (0402070161)

১০৩৫ 01470000227 জমাঃ আেগি জ াযেন ইেমাইল বিশ্বাে িাবনয়াপুকুি গাড়াযখালা ফুলিলা লাল মুবিিািতা (0402040054)

১০৩৬ 01470000229 জভালানাথ জঘাষ বেযিন্দ্রনাথ জঘাষ উত্তিবডব পায়গ্রামকেিা ফুলিলা লাল মুবিিািতা (0402040041), জিোমবিক জগযেট 

(4142)

১০৩৭ 01470000231 কােী ফি াদ জ াযেন 

(জখাকন)

কােী আঃ আবেে দবিণ বডব দবিণ বডব ফুলিলা লাল মুবিিািতা (0402040003), জিোমবিক জগযেট 

(754)

১০৩৮ 01470000236 জশখ জমাফাযেল জ াযেন 

ফুিকান

জশখ জমাকযছদ আলী গাড়াযখালা গাড়াযখালা ফুলিলা লাল মুবিিািতা (0402040032), জিোমবিক জগযেট 

(756)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১০৩৯ 01470000243 খন্দকাি আযনায়াি আলী খন্দকাি  ািান আলী িিবিিপুি দবিণ বডব ফুলিলা বিবেবি জগযেট (1799)

১০৪০ 01470000245 জশখ জমাশািিফ জ াযেন মৃি োফি জশখ পায়গ্রামকেিা পায়গ্রামকেিা ফুলিলা লাল মুবিিািতা (0402040065), জিোমবিক জগযেট 

(771)

১০৪১ 01470000246 জমাল্যা মন্জর্জরুল ইেলাম 

(টুলু)

জমাল্যা মন্তাে উদ্দীন পায়গ্রামকেিা পায়গ্রামকেিা ফুলিলা লাল মুবিিািতা (0402040036), জিোমবিক জগযেট 

(751)

১০৪২ 01470000451 এ জক এম িাশাি এম এ িাোক জিযেিডাঙ্গা বুবড়য়ািডাঙ্গা ফুলিলা লাল মুবিিািতা (0402040017), জিোমবিক জগযেট 

(764)

১০৪৩ 01470000453 জমাঃ ইেমাইল জমাঃ ইছ াক বশযিামবন বশযিামবন-

9204

ফুলিলা লাল মুবিিািতা (0402040061)

১০৪৪ 01470000454 কােী মা বুি জ াযেন 

(জেনািাব নী)

মৃি কােী জগালাম োযিায়াি পায়গ্রামকেিা পায়গ্রামকেিা ফুলিলা লাল মুবিিািতা (0402040029)

১০৪৫ 01470000456 আঃ  াবমদ েিদাি 

(আনোি )

মৃি ইমান আবল েিদাি ডাউযকানা োবমিা াট ফুলিলা লাল মুবিিািতা (0402040010), জিোমবিক জগযেট 

(760)

১০৪৬ 01470000458 জশখ আঃ আবেে জশখ আঃ ওয়াযেদ পায়গ্রামকেিা পায়গ্রামকেিা ফুলিলা লাল মুবিিািতা (0402040038)

১০৪৭ 01470000459 গােী হুমায়ুন কবিি গােী উেমান গবন বশযিামবন বশযিামবন-

9204

ফুলিলা লাল মুবিিািতা (0402040049), জিোমবিক জগযেট 

(936)

১০৪৮ 01470000461 জশখ আফছাি আলী জশখ আঃ মিযলি পায়গ্রামকেিা পায়গ্রামকেিা ফুলিলা লাল মুবিিািতা (0402040040), জিোমবিক জগযেট 

(766)

১০৪৯ 01470000463 জমা: আনছাি আলী মিহুম আলিাফ জ াযেন 

জিপািী

বশযিামবন বশযিামবন-

9204

ফুলিলা জেনািাব নী জগযেট (14720)

১০৫০ 01470000465 আব্দুল মবেদ িিফদাি জমাকযছদ আবল িিফদাি পায়গ্রামকেিা পায়গ্রামকেিা ফুলিলা লাল মুবিিািতা (0402040047), জিোমবিক জগযেট 

(772)

১০৫১ 01470000474 জশখ আছাদ আলী জশখ ইকলাে আলী খানো ানপুি পায়গ্রামকেিা ফুলিলা লাল মুবিিািতা (0402040019), জিোমবিক জগযেট 

(741)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১০৫২ 01470000475 কােী আব্দুে জছািান কােী আব্দুল কুদ্দুে পায়গ্রামকেিা পায়গ্রামকেিা ফুলিলা লাল মুবিিািতা (0402040034), জিোমবিক জগযেট 

(763)

১০৫৩ 01470000483 আব্দুল কবিম জমাল্যা আযনে জমাল্যা জধাপাযখালা োবমিা াট ফুলিলা লাল মুবিিািতা (0402040042), জিোমবিক জগযেট 

(759)

১০৫৪ 01470000485 জমাঃ আব্দুল  াবলম জমাল্লা জমাঃ আব্দুে োত্তাি দাযমাদি দাযমাদি ফুলিলা লাল মুবিিািতা (0402040051), জিোমবিক জগযেট 

(4143)

১০৫৫ 01470000489 মৃি কােীিািািক জ াযেন মৃি কােী আঃ আবেে পায়গ্রামকেিা দবিণ বডব ফুলিলা লাল মুবিিািতা (0402040022), জিোমবিক জগযেট 

(750)

১০৫৬ 01470000491 জমাঃ নােমুল  ক জমাঃ মবিয়াি ি মান  

জমাল্যা

দাযমাদি দাযমাদি ফুলিলা লাল মুবিিািতা (0402040033)

১০৫৭ 01470000493 কােী আশিাফ জ াযেন কােী আঃ খাযলক পায়গ্রামকেিা পায়গ্রামকেিা ফুলিলা লাল মুবিিািতা (0402040025), জিোমবিক জগযেট 

(742)

১০৫৮ 01470000494 মৃি েযন্তাষ কুমাি দাে মৃি কাবলপদ দাে উত্তিবডব পায়গ্রামকেিা ফুলিলা লাল মুবিিািতা (0402040055)

১০৫৯ 01470000495 জশখ আবুল কাযশম মুি জশখ নূরুল   ক যুগ্নীপাশা িােঘাট ফুলিলা লাল মুবিিািতা (0402040053), জিোমবিক জগযেট 

(775)

১০৬০ 01470000497 মৃি জশখ বনোম উবদ্দন 

আ যমদ

মৃি জশখ আঃ োত্তাি পায়গ্রামকেিা পায়গ্রামকেিা ফুলিলা লাল মুবিিািতা (0402040021), জিোমবিক জগযেট 

(737)

১০৬১ 01470000500 শ ীদ কােী মব  উবদ্দন মৃি কােী মবমন উবদ্দন যুগ্নীপাশা িােঘাট ফুলিলা লাল মুবিিািতা (0402040057), জিোমবিক জগযেট 

(776)

১০৬২ 01470000503 জমাঃ আব্দুে োত্তাি জমাল্যা মুনছুি আলী জমাল্যা োবমিা োবমিা াট ফুলিলা লাল মুবিিািতা (0402040064)

১০৬৩ 01470000505 আিদুল আবেে বিশ্বাে মৃি ইমান আলী বিশ্বাে োবমিা োবমিা াট ফুলিলা লাল মুবিিািতা (0402040066)

১০৬৪ 01470000509 জমাঃ আব্দুি িাোক জনছাি উবদ্দন আ যমদ দাযমাদি দাযমাদি ফুলিলা লাল মুবিিািতা (0402040001), জিোমবিক জগযেট 

(736)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১০৬৫ 01470000513 জমাঃ জিাফাযেল জ াযেন 

জিৌধুিী

জমাঃ আ োন উল্যা  জিৌধুিী জধাপাযখালা োবমিা াট ফুলিলা লাল মুবিিািতা (0402040063), জিোমবিক জগযেট 

(746)

১০৬৬ 01470000516 জমাঃ আবের্জল  ক 

(আনোি)

মৃি মবিয়াি ি মান জমাল্যা জধাপাযখালা োবমিা াট ফুলিলা লাল মুবিিািতা (0402040009), জিোমবিক জগযেট 

(762)

১০৬৭ 01470000517 িােউবদ্দন আ েদ জমাঃ মবিয়াি ি মান 

জমাল্যা

জধাপাযখালা োবমিা াট ফুলিলা লাল মুবিিািতা (0402040011)

১০৬৮ 01470000518 জমাঃ আবমনুল ইেলাম োমছুি ি মান জমাল্যা জধাপাযখালা োবমিা াট ফুলিলা লাল মুবিিািতা (0402040015), জিোমবিক জগযেট 

(745)

১০৬৯ 01470000519 আব্দুি িাোক জশখ মৃি আব্দুল আবেে জশখ জধাপাযখালা োবমিা াট ফুলিলা লাল মুবিিািতা (0402040035), জিোমবিক জগযেট 

(748)

১০৭০ 01470000520 এে এম নেরুল ইেলাম 

(আনোি)

মৃি শামসুি ি মান জমাল্লা জধাপাযখালা োবমিা াট ফুলিলা লাল মুবিিািতা (0402040005)

১০৭১ 01470000521 জমাঃ ফেলুল  ক জমাল্যা মবিয়াি ি মান জমাল্যা জধাপাযখালা োবমিা াট ফুলিলা লাল মুবিিািতা (0402040013)

১০৭২ 01470000522 োইদুল গােী আনছাি আবল গােী জধাপাযখালা োবমিা াট ফুলিলা লাল মুবিিািতা (0402040043), জিোমবিক জগযেট 

(4140)

১০৭৩ 01470000523 ওঃঅঃ এম নুরুল  ক আলী আকিি খান বপপিাইল োবমিা াট ফুলিলা বিমানিাব নী জগযেট (388), লাল মুবিিািতা 

(0402040067)

১০৭৪ 01470000530 মৃি োলাউবদ্দন েিদাি মৃি বেবদ্দকুি ি মান দাযমাদি দাযমাদি ফুলিলা লাল মুবিিািতা (0402040056), জিোমবিক জগযেট 

(743)

১০৭৫ 01470000571 জমাঃ ো াদাি কােী ম ি আলী কােী জধাপাযখালা োবমিা াট ফুলিলা লাল মুবিিািতা (0402040014), জিোমবিক জগযেট 

(758)

১০৭৬ 01470000574 জমাঃ মা ামুদ আলী খান আব্দুি ি মান খাঁন জধাপাযখালা োবমিা াট ফুলিলা জেনািাব নী জগযেট (11001)

১০৭৭ 01470000833 মৃি এফ এ ি মান 

(জেনািাব নী)

মৃি সেয়দ আিশাদ  আলী পায়গ্রামকেিা পায়গ্রামকেিা ফুলিলা লাল মুবিিািতা (0402040026), জিোমবিক জগযেট 

(770)

১০৭৮ 01470001394 জমাঃ আবের্জল  ক খান মৃি আব্দুি ি মান খান জধাপাযখালা োবমিা াট ফুলিলা লাল মুবিিািতা (0402040006)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১০৭৯ 01470001398 জমাঃ বেিার্জল ইেলাম োযদকুল ইেলাম পায়গ্রামকেিা পায়গ্রামকেিা ফুলিলা লাল মুবিিািতা (0402040037)

১০৮০ 01470001405 কােী জিাফাযেল জ াযেন মৃি কােী আঃ আবেে দবিণ বডব দবিণ বডব ফুলিলা লাল মুবিিািতা (0402040018)

১০৮১ 01470001411 মৃি জমাঃ ইবদ্রে জমাল্লা 

(কুটিময়া)

মৃি আব্দুল লবিফ জমাল্লা দাযমাদি দাযমাদি ফুলিলা লাল মুবিিািতা (0402040016)

১০৮২ 01470001418 কােী শওকি জ াযেন মৃি কােী আব্দুল খাযলক পায়গ্রামকেিা পায়গ্রামকেিা ফুলিলা লাল মুবিিািতা (0402040004)

১০৮৩ 01470001423 েনাি জমাঃ মবমনুি ইেলাম জমাঃ েওকি আলী দাযমাদি দাযমাদি ফুলিলা বিবেএে জগযেট (416)

১০৮৪ 01470001458 জমাঃ বেিার্জল ইেলাম মৃি োমছুি ি মান জমাল্যা জধাপাযখালা োবমিা াট ফুলিলা লাল মুবিিািতা (0402040044)

১০৮৫ 01470001459 আব্দুে োমাদ আকুঞ্জী মৃি  াবনফ আকুঞ্জী োবমিা োবমিা াট ফুলিলা লাল মুবিিািতা (0402040007), জিোমবিক জগযেট 

(757)

১০৮৬ 01470001463 জমাঃ জো িাি আলী বিশ্বাে জমা ােদ আলী বিশ্বাে বপপিাইল োবমিা ফুলিলা জেনািাব নী জগযেট (2647)

১০৮৭ 01470002018 কােী আবুল জ াযেন মৃি কােী আঃ আবেে পয়গ্রাম ফুলিলা ফুলিলা লাল মুবিিািতা (0402040024), জিোমবিক জগযেট 

(752)

১০৮৮ 01470002020 জমাঃ আব্দুল মািান মৃি জনছাি উবদ্দন আ যমদ আটি বগলািলা আটি বগলািলা ফুলিলা লাল মুবিিািতা (0402040002), জিোমবিক জগযেট 

(735)

১০৮৯ 01470002071 জমাঃ ইব্রা ীম কাগেী আবুল কালাম কাগেী বশযিামবণ বশযিামবণ ফুলিলা লাল মুবিিািতা (0402040058), জিোমবিক জগযেট 

(3915)

১০৯০ 01470002092 জশখ জো িাি জ াযেন মৃি ছাযদক আলী পয়গ্রাম ফুলিলা ফুলিলা শ ীদ পুবলশ জগযেট (195)

১০৯১ 01470002093 মৃি জমাঃ আবু িাযলি 

বিশ্বাে

মৃি নছি উবদ্দন বিশ্বাে আলকা ফুলিলা ফুলিলা লাল মুবিিািতা (0402040046)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১০৯২ 01470002094 জশখ িওশন আলী জশখ শবিয়াতুল্যা গাড়াযখালা গাড়াযখালা ফুলিলা লাল মুবিিািতা (0402040031), জিোমবিক জগযেট 

(4134)

১০৯৩ 01470002095 িবি উোমান আবিয়াি ি মান জমাল্যা োবমিা োবমিা  াট ফুলিলা লাল মুবিিািতা (0402040008), জিোমবিক জগযেট 

(761)

১০৯৪ 01470000064 বনম তল িন্দ্র অবধকািী েযন্তাষ কুমাি অবধকািী িকিাখালী েলমা িটি  াঘাটা মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44682), লাল 

মুবিিািতা (402050010), জিোমবিক জগযেট (343)

১০৯৫ 01470000107 বশযিন্দ্রনাথ িায় মান্দাি িায় JALMA JALMA িটি  াঘাটা লাল মুবিিািতা (402050109)

১০৯৬ 01470000108 বিনয় কৃষ্ণ েিকাি বিপদ ভঞ্জন েিকাি িক্রাখালী েলমা িটি  াঘাটা লাল মুবিিািতা (402050030), জিোমবিক জগযেট 

(353)

১০৯৭ 01470000109 বনিঞ্জন কুমাি িায়  বিপদ িায় িক্রাখাবল েলমা িটি  াঘাটা জিোমবিক জগযেট (472), লাল মুবিিািতা 

(402050130)

১০৯৮ 01470000110 দুলাল িন্দ্র িায় মবনন্দ্রনাথ িায় গুপ্তমািী ছয়ঘবিয়া িটি  াঘাটা লাল মুবিিািতা (402050133), জিোমবিক জগযেট 

(373)

১০৯৯ 01470000112 সশযলন্দ্রনাথ টিকাদাি সুযিন্দ্র নাথ টিকাদাি িক্রাখালী েলমা িটি  াঘাটা লাল মুবিিািতা (402050048), জিোমবিক জগযেট 

(426)

১১০০ 01470000114 সুপ্রকাশ িায় সুধন্য িায় গুপ্তমািী ছয়ঘবিয়া িটি  াঘাটা মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44670), জিোমবিক 

জগযেট (341), লাল মুবিিািতা (402050008)

১১০১ 01470000115 প্রহ্লাদ টিকাদাি বকিন িন্দ্র টিকাদাি িক্রাখালী েলমা িটি  াঘাটা মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44698), লাল 

মুবিিািতা (402050021), জিোমবিক জগযেট (355)

১১০২ 01470000116 বনিাঞ্চন মন্ডল মাব ন্দ্র মন্ডল িক্রাখালী েলমা িটি  াঘাটা মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44694), লাল 

মুবিিািতা (402050058), জিোমবিক জগযেট (416)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১১০৩ 01470000117 অবনল িন্দ্র জগালদাি সুযিাল িন্দ্র জগালদাি িড়ভাংগা েলমা িটি  াঘাটা লাল মুবিিািতা (402050063), জিোমবিক জগযেট 

(367)

১১০৪ 01470000120 বনিবিন্দু জগালদাি সুযিাল িন্দ্র জগালদাি িড়ভাংগা েলমা িটি  াঘাটা লাল মুবিিািতা (402050057), জিোমবিক জগযেট 

(366)

১১০৫ 01470000122 বন ম তল কুমাি মন্ডল নকুল মন্ডল ছয়ঘবিয়া ছয়ঘবিয়া িটি  াঘাটা মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44695), জিোমবিক 

জগযেট (362)

১১০৬ 01470000123 বিকাশ কুসুম মন্ডল মযনা ি মন্ডল দিগািলা ছয়ঘবিয়া িটি  াঘাটা লাল মুবিিািতা (402050074), জিোমবিক জগযেট 

(430)

১১০৭ 01470000124 নৃযপন্দনাথ িায় মবনন্দ্রনাথ িায় গুপ্তমািী ছয়ঘবিয়া িটি  াঘাটা লাল মুবিিািতা (402050077)

১১০৮ 01470000127 অবনল মন্ডল কাবলপদ মন্ডল ছয়ঘবিয়া ছয়ঘবিয়া িটি  াঘাটা লাল মুবিিািতা (402050076), জিোমবিক জগযেট 

(369)

১১০৯ 01470000186 জমাঃ িবশদ জশখ আইন উবদ্দন জশখ বিনাইখাবল আবমিপুি িটি  াঘাটা লাল মুবিিািতা (402050035)

১১১০ 01470000187 জমাঃ আব্দুল িাোক বিশ্বাে জমাঃ  াযশম আলী বিশ্বাে লিীযখালা ভান্ডািযকাট িটি  াঘাটা লাল মুবিিািতা (402050033), জেনািাব নী জগযেট 

(5116)

১১১১ 01470000188 মবনরুল ইেলাম মকবুল জশখ পবিম  াবলয়া  াবলয়া িটি  াঘাটা লাল মুবিিািতা (402050036), জিোমবিক জগযেট 

(461)

১১১২ 01470000190 জমাঃ আবুল  াযেম আকুঞ্জী িফােউদ্দীন আকুঞ্জী BHANDERKO

T

BHANDE

RKOT

িটি  াঘাটা মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44687), লাল 

মুবিিািতা (402050091)

১১১৩ 01470000196 খান ো াঙ্গীি আলী পাঞ্জাি খান KHARABAD KHARAB

AD

িটি  াঘাটা লাল মুবিিািতা (402050078), জিোমবিক জগযেট 

(467)

১১১৪ 01470000384 আিদুল আবেে জগালদাি মৃি জকিামি আলী 

জগালদাি

KOLLYANSR

EE

SURKHA

LI

িটি  াঘাটা জিোমবিক জগযেট (407), লাল মুবিিািতা 

(402050004), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা 

(44703)

১১১৫ 01470000385 অমযিশ িন্দ্র বিশ্বাে নযগন্দ্র নাথ বিশ্বাে DEBITOLA BOYARV

ANGA

িটি  াঘাটা জিোমবিক জগযেট (404), লাল মুবিিািতা 

(402050023)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১১১৬ 01470000386 আফোি েিদাি আক্কাে েিদাি RASNIBAGH JALMA িটি  াঘাটা লাল মুবিিািতা (402050043)

১১১৭ 01470000389 মযনািঞ্জন িায় অতুল িন্দ্র িায় CHAKRAKHA

LI

JALMA িটি  াঘাটা জিোমবিক জগযেট (475), লাল মুবিিািতা 

(402050127)

১১১৮ 01470000390 কাবত্ততক িন্দ্র বিশ্বাে সুযিন্দ্রনাথ বিশ্বাে CHAKRAKHA

LI

JALMA িটি  াঘাটা লাল মুবিিািতা (402050124), জিোমবিক জগযেট 

(424)

১১১৯ 01470000392 মযনািঞ্জন কবিিাে বগিীশ কবিিাে PUTIMARI JALMA িটি  াঘাটা মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44678), জিোমবিক 

জগযেট (357)

১১২০ 01470000393 িনবেৎ কুমাি ঢালী বগবিশ িন্দ্র ঢালী PUTIMARI JALMA িটি  াঘাটা জিোমবিক জগযেট (360), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় 

িাবলকা (44674)

১১২১ 01470000394 সুকুমাি িায় শিৎ িন্দ্র িায় PUTIMARI JALMA িটি  াঘাটা মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44685), জিোমবিক 

জগযেট (374)

১১২২ 01470000395 ঠাকুি দাে িায় কাবলপদ িায় PUTIMARI JALMA িটি  াঘাটা মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44686), জিোমবিক 

জগযেট (345)

১১২৩ 01470000396 আিদুে োত্তাি বেকদাি জমাঃ পিন বেকদাি MOHAMMAD

NAGAR

JALMA িটি  াঘাটা মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44572), জিোমবিক 

জগযেট (342), লাল মুবিিািতা (402050009)

১১২৪ 01470000398 অবনল জিৌধুিী ব্রেলাল জিৌধুিী JOYKHALI KOIA 

BAZAR

িটি  াঘাটা মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44688), জিোমবিক 

জগযেট (356), লাল মুবিিািতা (402050059)

১১২৫ 01470000399  বিপদ মবল্লক পূন তিিন মবল্লক SHOILMARI KOIA 

BAZAR

িটি  াঘাটা জিোমবিক জগযেট (354), লাল মুবিিািতা 

(402050061)

১১২৬ 01470000402 বনিয নন্দা ঠিকাদাি কালী দাদা ঠিকাদাি িক্রাখালী JALMA িটি  াঘাটা মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44677), জিোমবিক 

জগযেট (361)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১১২৭ 01470000404 প্রফুল্ল মন্ডল নকুল মন্ডল TETULTOLA েলমা িটি  াঘাটা জিোমবিক জগযেট (428), লাল মুবিিািতা 

(402050060)

১১২৮ 01470000524 অধীি কুমাি মন্ডল েন্যােী মন্ডল BASURABAD BATIAGH

ATA

িটি  াঘাটা লাল মুবিিািতা (402050069), জিোমবিক জগযেট 

(386)

১১২৯ 01470000525 মযনািঞ্জন মন্ডল বি ািী লাল মন্ডল BASURABAD BATIAGH

ATA

িটি  াঘাটা লাল মুবিিািতা (402050071), জিোমবিক জগযেট 

(387)

১১৩০ 01470000526 জমাঃ বেয়াউি ি মান জেখ জমা ােদ আলী HATBATI BATIAGH

ATA

িটি  াঘাটা লাল মুবিিািতা (402050094), জিোমবিক জগযেট 

(477)

১১৩১ 01470000528 বনিঞ্জন বিশ্বাে জ াযগন্দ্রনাথ বিশ্বাে HATBATI BATIAGH

ATA

িটি  াঘাটা মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44630), জিোমবিক 

জগযেট (378), লাল মুবিিািতা (402050020)

১১৩২ 01470000529 জমাঃ আবুল জ াযেন মলঙ্গী মৃি আঃ  াবকম  মলঙ্গী HATBATI BATIAGH

ATA

িটি  াঘাটা লাল মুবিিািতা (402050081), জিোমবিক জগযেট 

(4028)

১১৩৩ 01470000531 কযাপঃ অিঃ এে জক আঃ 

লবিফ (জেনািাব নী)

মৃি এমযক আব্বাি উবদ্দন BHANDERKO

T

BHANDE

RKOT

িটি  াঘাটা লাল মুবিিািতা (402050120)

১১৩৪ 01470000533  াঃ জশখ আঃ মাযলক 

(জেনািাব নী)

মৃি জশখ জমাঃ োমুতুল্লা BHANDERKO

T

BHANDE

RKOT

িটি  াঘাটা লাল মুবিিািতা (402050122), জেনািাব নী জগযেট 

(10957)

১১৩৫ 01470000534 ফেলুি ি মান জশখ আফাে উবদ্দন BHANDERKO

T

BHANDE

RKOT

িটি  াঘাটা লাল মুবিিািতা (402050086), জিোমবিক জগযেট 

(462)

১১৩৬ 01470000553 মৃি গযণশ িন্দ্র মন্ডল কৃষ্ণপদ মন্ডল DEBITOLA BOYARV

ANGA

িটি  াঘাটা লাল মুবিিািতা (402050105), জিোমবিক জগযেট 

(406)

১১৩৭ 01470000554 সুযিাধ িন্দ্র িায় েিীশ িায় BOYARVANG

A

BOYARV

ANGA

িটি  াঘাটা লাল মুবিিািতা (402050022)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১১৩৮ 01470000555 এে এম জদযলায়াি জ াযেন 

বময়া

আফাক জ াযেন DEUATOLA KATIAN

ANGLA

িটি  াঘাটা লাল মুবিিািতা (402050111)

১১৩৯ 01470000556  িীন্দ্রনাথ মন্ডল িাবু িাম মন্ডল BOYARVANG

A

BOYARV

ANGA

িটি  াঘাটা জিোমবিক জগযেট (403), লাল মুবিিািতা 

(402050117)

১১৪০ 01470000558 বিদুযৎ িায় শ্যামাপদ িায় BOYARVANG

A

BOYARV

ANGA

িটি  াঘাটা জিোমবিক জগযেট (397), লাল মুবিিািতা 

(402050005)

১১৪১ 01470000560 বদনিন্ধু মন্ডল নীল কান্ত মন্ডল BOYARVANG

A

BOYARV

ANGA

িটি  াঘাটা লাল মুবিিািতা (402050112), জিোমবিক জগযেট 

(400)

১১৪২ 01470000565 অধীি কুমাি িায় বনযিাধ কুমাি িায় DEBITOLA BOYARV

ANGA

িটি  াঘাটা জিোমবিক জগযেট (453), লাল মুবিিািতা 

(402050093)

১১৪৩ 01470000567 দয়াল িন্দ্র বিশ্বাে মন্মথ বিশ্বাে CHOIGHORI

A

CHOIGH

ORIA

িটি  াঘাটা মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44681), জিোমবিক 

জগযেট (344), লাল মুবিিািতা (402050053)

১১৪৪ 01470000583 বনযিাধ বি ািী মবল্লক মৃি শ্যামািিন মবল্লক PUTIMARI JALMA িটি  াঘাটা মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44676), জিোমবিক 

জগযেট (417)

১১৪৫ 01470000586 বনিঞ্জন কুমাি টিকাদাি মৃি কাবলপদ টিকাদাি CHOIGHORI

A

CHOIGH

ORIA

িটি  াঘাটা লাল মুবিিািতা (402050046), জিোমবিক জগযেট 

(476)

১১৪৬ 01470000587 শ্রী বিনয় কৃষ্ণ বিশ্বাে আনন্দ জমা ন বিশ্বাে RANGEMARI CHOIGH

ORIA

িটি  াঘাটা মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44683), জিোমবিক 

জগযেট (470)

১১৪৭ 01470000589 সুধীি কুমাি গাইন মুকুন্দ বি ািী গাইন CHOIGHORI

A

CHOIGH

ORIA

িটি  াঘাটা জিোমবিক জগযেট (364), লাল মুবিিািতা 

(402050050)

১১৪৮ 01470000591 দীপক মন্ডল (বদিাকি) জদযিন্দ্রনাথ SACHIBUNIA CHOIGH

ORIA

িটি  াঘাটা লাল মুবিিািতা (402050066), জিোমবিক জগযেট 

(368)

১১৪৯ 01470000592  যিন্দ্র নাথ গাইন অবিনাশ িন্দ্র গাইন DAUNIA FAD JALMA িটি  াঘাটা বিবেএে জগযেট (407)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১১৫০ 01470000593 নািায়ন িন্দ্র বিশ্বাে কাবলকান্ত বিশ্বাে GAZALMARI JALMA িটি  াঘাটা বিবেএে জগযেট (417)

১১৫১ 01470000596 িীযিন্দ্রনাথ িায় ফবকি িায় FULTOLA BATIAGH

ATA

িটি  াঘাটা লাল মুবিিািতা (402050107), জিোমবিক জগযেট 

(394)

১১৫২ 01470000630 বনিযানন্দ বিশ্বাে সুধন্য কুমাি বিশ্বাে HETALBUNI

A

BATIAGH

ATA

িটি  াঘাটা জিোমবিক জগযেট (450), লাল মুবিিািতা 

(402050097)

১১৫৩ 01470000631  যিন্দ্র নাথ বিশ্বাে জদযিন্দ্র নাথ বিশ্বাে HETALBUNI

A

BATIAGH

ATA

িটি  াঘাটা মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44690), জিোমবিক 

জগযেট (348), লাল মুবিিািতা (402050138)

১১৫৪ 01470000632 রুব দাে মন্ডল সুযিন্দ্রনাথ মন্ডল KISMAT 

FULTOLA

BATIAGH

ATA

িটি  াঘাটা জিোমবিক জগযেট (441), লাল মুবিিািতা 

(402050065)

১১৫৫ 01470000635 বিধান িন্দ্র জগালদাি মান্দাি িন্দ্র জগালদাি BAGLUDANG

A

BATIAGH

ATA

িটি  াঘাটা জিোমবিক জগযেট (395), লাল মুবিিািতা 

(402050018)

১১৫৬ 01470000636 বিদ্যাধি বিশ্বাে  বিিি বিশ্বাে KISMOT 

FULTOLA

BATIAGH

ATA

িটি  াঘাটা জিোমবিক জগযেট (442), লাল মুবিিািতা 

(402050070)

১১৫৭ 01470000640 জমাঃ দাউদ জ াযেন জমাঃ র্জলবফকাি আলী 

ফবকি

HETALBUNI

A

BATIAGH

ATA

িটি  াঘাটা লাল মুবিিািতা (402050014)

১১৫৮ 01470000641 নিকুমাি েিকাি অতুল কুষ্ণ েিকাি KANCHANN

AGAR

BATIAGH

ATA

িটি  াঘাটা মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44700), জিোমবিক 

জগযেট (347), লাল মুবিিািতা (402050026)

১১৫৯ 01470000642 জদিদাে িায় েিীশ িায় BOLABUNIA BATIAGH

ATA

িটি  াঘাটা মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44699), জিোমবিক 

জগযেট (4119)

১১৬০ 01470000643 জমাঃ আকিাম জ াযেন 

মবল্লক

ফেলুি ি মান মবল্লক HATBATI BATIAGH

ATA

িটি  াঘাটা লাল মুবিিািতা (402050123), জেনািাব নী জগযেট 

(10966)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১১৬১ 01470000646 অনাদী েিকাি েন্যােী েিকাি SHOILMARI KOIABAZ

AR

িটি  াঘাটা জিোমবিক জগযেট (393), লাল মুবিিািতা 

(402050103)

১১৬২ 01470000647 ধীযিন্দ্রনাথ মন্ডল কাবলপদ মন্ডল KISMOT 

FULTOLA

BATIAGH

ATA

িটি  াঘাটা জিোমবিক জগযেট (383), লাল মুবিিািতা 

(402050051)

১১৬৩ 01470000648 মৃি সুিি  ালদাি মৃি সুধন্য  ালদাি KHALSIBUNI

A

BATIAGH

ATA

িটি  াঘাটা জিোমবিক জগযেট (389), লাল মুবিিািতা 

(402050110)

১১৬৪ 01470000649 ইন্দ্রবেৎ জোিদাি পুবলন বি ািী জোিদাি KISMOT 

FULTOLA

BATIAGH

ATA

িটি  াঘাটা জিোমবিক জগযেট (388), লাল মুবিিািতা 

(402050072)

১১৬৫ 01470000651 েিযবেৎ জোিদাি পুবলন বি ািী জোৎদাি KISMOT 

FULTOLA

BATIAGH

ATA

িটি  াঘাটা জিোমবিক জগযেট (380), লাল মুবিিািতা 

(402050017)

১১৬৬ 01470000652 সুশীল কুমাি সিিাগী নকুল িন্দ্র সিিাগী HETALBUNI

A

BATIAGH

ATA

িটি  াঘাটা মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44671), জিোমবিক 

জগযেট (346), লাল মুবিিািতা (402050001)

১১৬৭ 01470000657 মৃনাল বিশ্বাে বিেয় কৃষ্ণ বিশ্বাে BASURABAD BATIAGH

ATA

িটি  াঘাটা জিোমবিক জগযেট (392), লাল মুবিিািতা 

(402050099)

১১৬৮ 01470000658 মনিঞ্জন মবল্লক সুধীি কুমাি মবল্লক DEBITOLA BOYARV

ANGA

িটি  াঘাটা মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44692), জিোমবিক 

জগযেট (349), লাল মুবিিািতা (402050024)

১১৬৯ 01470000659 জমাঃ আবু োফি জশখ মৃি ডাঃ জকিামি আলী 

জশখ

GARIARDAN

GA

SURKHA

LI

িটি  াঘাটা পুবলশ িাব নী জগযেট (55)

১১৭০ 01470000660 বৃ স্পবি কুমাি িায় ছত্রধি িায় SUKHDARA SURKHA

LI

িটি  াঘাটা জিোমবিক জগযেট (410), লাল মুবিিািতা 

(402050087)

১১৭১ 01470000661 এে, জক, ফেলুি ি মান জো ি আলী জশখ BHANDERKO

T

BHANDE

RKOT

িটি  াঘাটা জেনািাব নী জগযেট (92)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১১৭২ 01470000825 খান বেকান্দাি আলী মৃি পাঞ্জাি আলী খান KHARABAD K 

BAINTOL

A

িটি  াঘাটা লাল মুবিিািতা (402050079), বিবেবি জগযেট 

(3807)

১১৭৩ 01470000827 জমাঃ ওমি ফারুক জশখ আ েদ আলী KORERDHO

N

K 

BAINTOL

A

িটি  াঘাটা জিোমবিক জগযেট (466), লাল মুবিিািতা 

(402050011)

১১৭৪ 01470000828 ে,ম, মুবনরুোমান এম, বভ আই, োইদুি 

ি মান

NARAYANPU

R

K 

BAINTOL

A

িটি  াঘাটা লাল মুবিিািতা (402050136), জিোমবিক জগযেট 

(415)

১১৭৫ 01470000938 জমাঃ আঃ োলাম জশখ মিহুম  াযিশ জশখ JHINAIKHALI AMIRPU

R

িটি  াঘাটা জিোমবিক জগযেট (3939), লাল মুবিিািতা 

(402050108)

১১৭৬ 01470000942 জমাঃ ইবলয়াে জশখ মৃি এযছাপ জশখ BIRAT VADAILB

UNIA

িটি  াঘাটা লাল মুবিিািতা (402050082)

১১৭৭ 01470000945 জমাঃ নওযেি েিদাি মৃি জমািািক েিদাি BUJBUNIA BIRAT িটি  াঘাটা জিোমবিক জগযেট (4103), লাল মুবিিািতা 

(402050042)

১১৭৮ 01470000947 জমাঃ োমাল জশখ জমাঃ ইনাে উবদ্দন জশখ BIRAT BIRAT িটি  াঘাটা জিোমবিক জগযেট (483), লাল মুবিিািতা 

(402050083)

১১৭৯ 01470000948 জমাঃ জফিযদৌছ জমাঃ জখাষযদল জশখ JHALBARI BIRAT িটি  াঘাটা জিোমবিক জগযেট (412), লাল মুবিিািতা 

(402050040)

১১৮০ 01470000949 শুধাংশু কুমাি মৃি জভালানাথ বিশ্বাে VADAILBUNI

A

BIRAT িটি  াঘাটা লাল মুবিিািতা (402050084)

১১৮১ 01470000953 জমাঃ বিশ্বাে শামছুি ি মান ফবকি বিশ্বাে SAMVHUNA

GAR

BAROAR

IA

িটি  াঘাটা জিোমবিক জগযেট (409), লাল মুবিিািতা 

(402050047)

১১৮২ 01470000955 জমাঃ জিলাযয়ি জ াযেন 

(জেনািাব নী)

মৃি জমাঃ এিােতুল্লা জশখ SHIALIDANG

A

HALIA িটি  াঘাটা লাল মুবিিািতা (402050031)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১১৮৩ 01470000959 বেবদ্দক মবল্লক মৃি ইছা াক মবল্লক HADIRABAD K 

BAINTOL

A

িটি  াঘাটা জিোমবিক জগযেট (469), লাল মুবিিািতা 

(402050088)

১১৮৪ 01470000964 কমযলশ িন্দ্র বিশ্বাে নযিন্দ্র নাথ বিশ্বাে FULTOLA BATIAGH

ATA

িটি  াঘাটা জিোমবিক জগযেট (382), লাল মুবিিািতা 

(402050038)

১১৮৫ 01470000966 জগৌিপদ মন্ডল গুরুপদ মন্ডল HATBATI BATIAGH

ATA

িটি  াঘাটা জিোমবিক জগযেট (391), লাল মুবিিািতা 

(402050096)

১১৮৬ 01470000968 সুশীল িায় েগদীশ িায় VENNABUNI

A

BATIAGH

ATA

িটি  াঘাটা মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44675), জিোমবিক 

জগযেট (377), লাল মুবিিািতা (402050019)

১১৮৭ 01470000971 বনবখল িন্দ্র মন্ডল ধীযিন্দ্র নাথ মন্ডল HATBATI BATIAGH

ATA

িটি  াঘাটা জিোমবিক জগযেট (4015), লাল মুবিিািতা 

(402050062)

১১৮৮ 01470000972 বনিয নন্দ িায় সুধীি কুমাি িায় AMTOLA KATIAN

ANGLA

িটি  াঘাটা মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44560), লাল 

মুবিিািতা (402050113), জিোমবিক জগযেট (401)

১১৮৯ 01470001260 বনিাই পদ পাল জগাপাল িন্দ্র পাল HOGOLBUNI

A

BATIAGH

ATA

িটি  াঘাটা ন্যাপ কবমউবনষ্ট পাটি ত ছাত্র ইউবনয়ন বিযশষ জগবিলা িাব নী 

জগযেট (15)

১১৯০ 01470001265 জমাঃ আব্দুল মিান েিদাি আব্দুল ও াি েিদাি SURKHALI SURKHA

LI

িটি  াঘাটা মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44702), জিোমবিক 

জগযেট (351), লাল মুবিিািতা (402050003)

১১৯১ 01470001266 জমাঃ আফোল জ াযেন জশখ আবমি আলী জশখ BIRAT BIRAT িটি  াঘাটা মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44679), লাল 

মুবিিািতা (402050013)

১১৯২ 01470001267 জমাঃ আকিাম জ াযেন আবমি আলী জশখ BIRAT BIRAT িটি  াঘাটা জিোমবিক জগযেট (413), লাল মুবিিািতা 

(402050080)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১১৯৩ 01470001269 শামসুি ি মান আবেম উবদ্দন জশখ FULBARI TALIAM

ARA

িটি  াঘাটা জিোমবিক জগযেট (465), লাল মুবিিািতা 

(402050012)

১১৯৪ 01470001306 গুরুপদ িায় নযগন্দ্র নাথ িায় GUPTAMARI JALMA িটি  াঘাটা মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44697), জিোমবিক 

জগযেট (359)

১১৯৫ 01470001307 মৃি বিধান িন্দ্র সিিাগী মৃি খযগন্দ্র নাথ সিিাগী SHOILMARI KOIA 

BAZAR

িটি  াঘাটা জিোমবিক জগযেট (427), লাল মুবিিািতা 

(402050054)

১১৯৬ 01470001308 জগৌি িন্দ্র টিকাদাি কাবলপদ টিকাদাি CHAKRAKHA

LI

JALMA িটি  াঘাটা লাল মুবিিািতা (402050064), জিোমবিক জগযেট 

(473)

১১৯৭ 01470001309 জমাঃ নেরুল ইেলাম জখাষযদল জশখ JHALBARI BIRAT িটি  াঘাটা জিোমবিক জগযেট (4104), লাল মুবিিািতা 

(402050090)

১১৯৮ 01470001310 কুমুদ জগালদাি জনপাল জগালদাি FULTOLA BATIAGH

ATA

িটি  াঘাটা জিোমবিক জগযেট (385), লাল মুবিিািতা 

(402050067)

১১৯৯ 01470001312 িবঞ্জিা বিশ্বাে বনম তল কাবন্ত বিশ্বাে KRISHNANA

GAR

JALMA িটি  াঘাটা বিশ্রামগঞ্জ  ােপািাযল বনযয়াবেি/দাবয়ত্বপালনকািী 

মুবিয াদ্ধা জগযেট (14)

১২০০ 01470001313 মযনািঞ্জন িায় জগাোই দাে িায় BOYARVANG

A

BOYARV

ANGA

িটি  াঘাটা জিোমবিক জগযেট (398), লাল মুবিিািতা 

(402050007)

১২০১ 01470001315 পংকুে কুমাি বিশ্বাে শ্রী সিিন্য কুমাি বিশ্বাে ANDHARIA BOYARV

ANGA

িটি  াঘাটা মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44696), লাল 

মুবিিািতা (402050135)

১২০২ 01470001316 শ্যামল কুমাি মণ্ডল নযগন্দ্র নাথ মণ্ডল KISMAT 

FULTALA

BATIAGH

ATA

িটি  াঘাটা জিোমবিক জগযেট (376), লাল মুবিিািতা 

(402050025)

১২০৩ 01470001317 মৃি ডাঃ ও াি েিদাি মৃি আ েদ েিদাি SURKHALI SURKHA

LI

িটি  াঘাটা জিোমবিক জগযেট (411), লাল মুবিিািতা 

(402050002)

১২০৪ 01470001318 মৃি আনন্দ জমা ন জগালদাি অমুনা জগালদাি িড়ভাংগা JALMA িটি  াঘাটা জিোমবিক জগযেট (425), লাল মুবিিািতা 

(402050045)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১২০৫ 01470001319 অনুকুল জগালদাি জদযিন্দ্রনাথ জগালদাি SHOILMARI KOIA 

BAZAR

িটি  াঘাটা জিোমবিক জগযেট (443), লাল মুবিিািতা 

(402050104)

১২০৬ 01470001320 অমযিন্দ্র নাথ সিিাগী শশধি সিিাগী BOLABUNIA BOYARV

ANGA

িটি  াঘাটা জিোমবিক জগযেট (381), লাল মুবিিািতা 

(402050027)

১২০৭ 01470001322 জমাঃ ইকলাছ জশখ মৃি রুস্তম আলী জশখ BUJBUNIA BIRAT িটি  াঘাটা লাল মুবিিািতা (402050085)

১২০৮ 01470001480 আঃ  াবলম জমাল্যা োমছুি ি মান জমাল্যা JHINAIKHALI AMIRPU

R

িটি  াঘাটা জিোমবিক জগযেট (3985), লাল মুবিিািতা 

(402050034)

১২০৯ 01470001905 আমোদ জ াযেন মৃি আবমি আলী জশখ বিিাট বিিাট িটি  াঘাটা জিোমবিক জগযেট (414), লাল মুবিিািতা 

(402050092)

১২১০ 01470002011 জশখ ইেমাইল জ াযেন জশখ ইমান আলী raipur surkhali িটি  াঘাটা জিোমবিক জগযেট (408), লাল মুবিিািতা 

(402050015)

১২১১ 01470002081 সুশীল কুমাি টিকাদাি সুযিন্দ্রনাথ টিকাদাি chakrakhali Jalma িটি  াঘাটা জিোমবিক জগযেট (363), লাল মুবিিািতা 

(402050049)

১২১২ 01470002082 কাবত্ততক িন্দ্র বিশ্বাে মৃি সুধীি কুমাি বিশ্বাে CHOIGHORI

A

JALMA িটি  াঘাটা জিোমবিক জগযেট (375), লাল মুবিিািতা 

(402050089)

১২১৩ 01470002085 বধযিন্দ্র নাথ মণ্ডল মৃি নকুল িন্দ্র মণ্ডল CHOIGHORI

A

JALMA িটি  াঘাটা জিোমবিক জগযেট (372), লাল মুবিিািতা 

(402050132)

১২১৪ 01470002087 ধীযিন্দ্র নাথ টিকাদাি মৃি পাঁচু িন্দ্র  টিকাদাি িক্রাখালী JALMA িটি  াঘাটা লাল মুবিিািতা (402050073)

১২১৫ 01470002088 েমযিন্দ্র নাথ েিকাি মৃি কালীপদ েিকাি িক্রাখালী েলমা িটি  াঘাটা জিোমবিক জগযেট (384), লাল মুবিিািতা 

(402050052)

১২১৬ 01470002089 এ োন উল্লা  খান শমযেি আলী খান KHARABAD AMIRPU

R

িটি  াঘাটা মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44689)

১২১৭ 01470000041 জমাঃ আবু িকি জমাঃ আব্দুল খাযলক িাোপুি জিলফুবলয়া রূপো জেনািাব নী জগযেট (13441)

১২১৮ 01470000043 জশখ জগালাম জমাস্তফা জশখ আঃ ছত্তাি িামনডাংগা িামনডাংগা 

িাোি

রূপো জিোমবিক জগযেট (1118), লাল মুবিিািতা 

(0402010001)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১২১৯ 01470000048 জমাঃ জগালাম জমাস্তফা জমাঃ েহুরুল  ক জদয়াড়া যুবগ াটি রূপো জেনািাব নী জগযেট (1318), লাল মুবিিািতা 

(0402010104)

১২২০ 01470000056 এম, এম, মুবেবুি ি মান ইয়াকুি আলী জমাল্লা িামনডাংগা িামনডাংগা 

িাোি

রূপো জিোমবিক জগযেট (1148), লাল মুবিিািতা 

(0402010016)

১২২১ 01470000057 জশখ সিয়াবুি ি মান িা াদুি জশখ বশয়ালী বশয়ালী রূপো জিোমবিক জগযেট (1117), লাল মুবিিািতা 

(0402010105)

১২২২ 01470000058 জমাঃ জগালাম োযিায়াি আব্দুল িবশদ জমাল্লা আনন্দনগি আনন্দনগি রূপো জেনািাব নী জগযেট (17337)

১২২৩ 01470000060 জমাঃ জগালাম নিী জশখ ঈমান আলী সমশাঘূনী সমশাঘূনী রূপো জেনািাব নী জগযেট (13575)

১২২৪ 01470000061 আঃ মাযলক জশখ ইেমাইল জশখ স্বল্পিাব িবদয়া মানো রূপো লাল মুবিিািতা (0402010021)

১২২৫ 01470000063 জক, এম, োলাল উদ্দীন আল াে কােী আব্দুি 

ি মান

যুবগ াটি যুবগ াটি রূপো জিোমবিক জগযেট (1129), লাল মুবিিািতা 

(0402010017)

১২২৬ 01470000089 কােী জমাঃ ইয়াব য়া 

(এব য়া)

কােী ইমান আলী আইিগািী জিলফুবলয়া রূপো জিোমবিক জগযেট (4122), লাল মুবিিািতা 

(0402010050)

১২২৭ 01470000090 জমাঃ মা াবুিাি ি মান মকবুল আ েদ দবিন খাোডাংগা খাোডাংগা রূপো জিোমবিক জগযেট (1116), লাল মুবিিািতা 

(0402010020)

১২২৮ 01470000091 আব্দুল মবেদ ফবকি জমাঃ কওোি আবল ফবকি োমন্তযেনা আলাইপুি রূপো লাল মুবিিািতা (0402010114)

১২২৯ 01470000092 অযলাক কুমাি বিশ্বাে  িীন্দ্রনাথ বিশ্বাে বশয়ালী বশয়ালী রূপো লাল মুবিিািতা (0402010011)

১২৩০ 01470000095 এম এ েবলল বশকদাি আব্দুল আবেে বশকদাি বপঠাযভাগ আলাইপুি রূপো জেনািাব নী জগযেট (3014)

১২৩১ 01470000096 মুবেিাি জশখ আঃ খাযলক জেখ িামনডাংগা িামনডাংগা 

িাোি

রূপো লাল মুবিিািতা (0402010090)

১২৩২ 01470000099  াোন মা মুদ (বেবদ্দক) আব্দুল গবন জমাল্লা িামনডাংগা িামনডাংগা 

িাোি

রূপো জিোমবিক জগযেট (1149), লাল মুবিিািতা 

(0402030107)

১২৩৩ 01470000102 েযন্তাষ কুমাি বিন্তা পত্র নািায়ন বিন্তা পত্র িলটি জডািা রূপো জিোমবিক জগযেট (4088), লাল মুবিিািতা 

(0402010099)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১২৩৪ 01470000103 জমাঃ মুনছুি আলী বিশ্বাে আছি আলী বিশ্বাে আনন্দনগি আনন্দনগি রূপো লাল মুবিিািতা (0402010033)

১২৩৫ 01470000104 জমাঃ িেলুি িশীদ আোদ োঈদুি ি মান জদয়াড়া যুবগ াটি রূপো জিোমবিক জগযেট (1124), লাল মুবিিািতা 

(0402010100)

১২৩৬ 01470000105 জমাঃ আলী আকিি দবললুদ্দীন জমাল্লা বশয়ালী বশয়ালী রূপো জিোমবিক জগযেট (4013), লাল মুবিিািতা 

(0402010022)

১২৩৭ 01470000135 জমাঃ শা ো ান  াওলাদাি  াোন উদ্দীন  াওলাদাি আইিগািী জিলফুবলয়া রূপো লাল মুবিিািতা (0402010051)

১২৩৮ 01470000136  িবশি বিশ্বাে িবশক লাল বিশ্বাে জডািা জডািা রূপো জিোমবিক জগযেট (1182), লাল মুবিিািতা 

(0402010106)

১২৩৯ 01470000139 জমাঃ শব দ েমাদ্দাি িবফউবদ্দন েমাদ্দাি নন্দনপুি নন্দনপুি রূপো লাল মুবিিািতা (0402010053)

১২৪০ 01470000140 জমাঃ আয়ূি আলী আব্দুল আবেে ভদ্রগািী জিলফুবলয়া রূপো লাল মুবিিািতা (0402010055)

১২৪১ 01470000141 জশখ বেিাি আলী আব্দুল িাবিক জশখ িামনডাংগা িামনডাংগা 

িাোি

রূপো জিোমবিক জগযেট (1146), লাল মুবিিািতা 

(0402010091)

১২৪২ 01470000142 আব্দুল  াবনফ জমাল্লা আঃ ছামাদ জমাল্লা িামনডাংগা িামনডাংগা 

িাোি

রূপো জিোমবিক জগযেট (1147), লাল মুবিিািতা 

(0402010095)

১২৪৩ 01470000144 জমাঃ েগলুল জ াযেন 

বেকদাি

িবিউবদ্দন বেকদাি আলাইপুি আলাইপুি রূপো লাল মুবিিািতা (0402010027)

১২৪৪ 01470000145 টুকু বমযন আমাোদ বমযন িামনডাংগা িামনডাংগা 

িাোি

রূপো জিোমবিক জগযেট (1179), লাল মুবিিািতা 

(0402010097)

১২৪৫ 01470000146 ছাযলক আ যমদ জমাল্লা আঃ োমাদ জমাল্লা িামনডাংগা িামনডাংগা 

িাোি

রূপো জিোমবিক জগযেট (1174), লাল মুবিিািতা 

(0402010069)

১২৪৬ 01470000149 জমাঃ আব্দুে ছাত্তাি জমাল্লা আব্দুি িবশদ জমাল্লা আনন্দনগি আনন্দনগি রূপো লাল মুবিিািতা (0402010103)

১২৪৭ 01470000177 ওবলয়াি ি মান জমান্তােউবদ্দন েমাদ্দাি আশ্রয়ন প্রকল্প, 

জগায়ালিাড়ী

জডািা রূপো জিোমবিক জগযেট (1113), লাল মুবিিািতা 

(0402010002)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১২৪৮ 01470000179 জমাঃ ইিাদৎ জমাল্লা আির্জ জমাল্লা আনন্দনগি আনন্দনগি রূপো জিোমবিক জগযেট (1138), লাল মুবিিািতা 

(0402010074)

১২৪৯ 01470000180 আবিয়াি ি মান েিদাি জমািাযিক েিদাি আনন্দনগি আনন্দনগি রূপো লাল মুবিিািতা (0402010102)

১২৫০ 01470000182 আব্দুে েবুি জমাল্যা জখািযশদ জমাল্লা আনন্দনগি আনন্দনগি রূপো লাল মুবিিািতা (0402010024)

১২৫১ 01470000183 জমাঃ িবফকুল ইেলাম আঃ  াই বশকদাি পুটিমািী আলাইপুি রূপো জিোমবিক জগযেট (1143), লাল মুবিিািতা 

(0402010060)

১২৫২ 01470000184 মকিন্দ বিশ্বাে কল্পনাথ বিশ্বাে বশয়ালী বশয়ালী রূপো লাল মুবিিািতা (0402010043), মুবিয াদ্ধাযদি 

ভািিীয় িাবলকা (45254)

১২৫৩ 01470000271 আঃ জমািাযলি জমাল্লা আকাম উবদ্দন জমাল্লা ঘাটযভাগ ঘাটযভাগ রূপো জিোমবিক জগযেট (1168), লাল মুবিিািতা 

(0402010079)

১২৫৪ 01470000351 জশখ আব্দুে োত্তাি আব্দুল  াযিে জশখ আইিগািী জিলফুবলয়া রূপো লাল মুবিিািতা (0402010037), জিোমবিক জগযেট 

(4033)

১২৫৫ 01470000364 ম েদ আবুল জ াযেন জশখ জমােযলম আলী িামনগি িব মনগি রূপো লাল মুবিিািতা (0402010057)

১২৫৬ 01470000693 প্রযফেি  ডঃ জমাঃ আবুল 

জ াযেন জমাল্লা

মৃি িাযশদ আলী জমাল্যা নন্দনপুি নন্দনপুি রূপো লাল মুবিিািতা (0402010046)

১২৫৭ 01470000718 মিহুম মুনসুি আলী জমাল্লা আিদুল গফুি জমাল্লা আনন্দনগি আনন্দনগি রূপো জিোমবিক জগযেট (1142), লাল মুবিিািতা 

(0402010045)

১২৫৮ 01470000722 মৃি আবের্জি ি মান বিশ্বাে মৃি মবশয়াি ি মান বিশ্বাে আইিগািী জিলফুবলয়া রূপো জিোমবিক জগযেট (4156), লাল মুবিিািতা 

(0402010067)

১২৫৯ 01470000724 বেিার্জল ইেলাম জমাল্লা মৃি োযয়ম জমাল্যা িামনডাংগা িামনডাংগা 

িাোি

রূপো জিোমবিক জগযেট (1175), লাল মুবিিািতা 

(0402010013)

১২৬০ 01470000726 েীিন কৃষ্ণ দাে পূণ ত িন্দ্র দাে আইিগািী জিলফুবলয়া রূপো জিোমবিক জগযেট (1164), লাল মুবিিািতা 

(0402010110)

১২৬১ 01470000727 এম এম শব দুল আলম এম এম এিফান উবদ্দন আনন্দনগি আনন্দনগি রূপো জেনািাব নী জগযেট (12338), লাল মুবিিািতা 

(0402010041)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১২৬২ 01470000728 জমাঃ আব্দুে োত্তাি জমাঃ আবুল  াযেম দবিন খাোডাংগা খাোডাংগা রূপো লাল মুবিিািতা (0402010075)

১২৬৩ 01470000730 মাযাাঃ আলী আকিি 

জমাল্লা

জমাঃ আিদুল গবন মাযাল্লা কােবদয়া আলাইপুি রূপো জেনািাব নী জগযেট (10950), লাল মুবিিািতা 

(0402010042)

১২৬৪ 01470000754 মৃি জমাঃ নুরুল ইেলাম মৃি জমাঃ জনপাল জশখ জদয়াড়া জদয়াড়া রূপো লাল মুবিিািতা (0402010089)

১২৬৫ 01470000755 শ ীদ বেিাি আলী ফবকি মৃি জমাঃ মবমন উবদ্দন 

ফবকি

আনন্দনগি আনন্দনগি রূপো লাল মুবিিািতা (0402010071)

১২৬৬ 01470000791 জমাঃ শবফকুল ইেলাম আব্দুল্লা  বমঞা িাোপুি জিলফুবলয়া রূপো লাল মুবিিািতা (০৪০২০১০১০১)

১২৬৭ 01470000794 মৃি জশখ ো াবুবদ্দন আঃ  াবমদ জশখ িামনডাংগা িামনডাংগা 

িাোি

রূপো জিোমবিক জগযেট (1154), লাল মুবিিািতা 

(0402010025)

১২৬৮ 01470000798 মিহুম আঃ খাযলক জশখ মৃি আঃ মিযলি জশখ যুবগ াটি যুবগ াটি রূপো জিোমবিক জগযেট (1166), লাল মুবিিািতা 

(0402010093)

১২৬৯ 01470000801 মৃি জশখ  ারুনাি িশীদ মৃি জশখ আঃ লবিফ আইিগািী জিলফুবলয়া রূপো লাল মুবিিািতা (0402010005)

১২৭০ 01470000802 মিহুম জমাল্লা আবিয়াি মৃি জমাল্লা মমিাে উবদ্দন যুবগ াটি যুবগ াটি রূপো জিোমবিক জগযেট (1121), লাল মুবিিািতা 

(0402010084)

১২৭১ 01470000803 মিহুম আমোদ জ াযেন জমাঃ আবেম উবদ্দন আইিগািী জিলফুবলয়া রূপো জিোমবিক জগযেট (1123), লাল মুবিিািতা 

(0402010072)

১২৭২ 01470000804 মিহুম দাউদ আলী কােী জমাঃ িায ি উবদ্দন কােী িামনডাংগা িামনডাংগা 

িাোি

রূপো জিোমবিক জগযেট (1171), লাল মুবিিািতা 

(0402010062)

১২৭৩ 01470000811 জশখ আঃ মবেদ জশখ োমছি ি মান বমবি জদয়াড়া যুবগ াটি রূপো লাল মুবিিািতা (0402010049)

১২৭৪ 01470000814 েয়নাল আযিদীন খাঁ মৃি আো াি আলী খাঁ আইিগািী জিলফুবলয়া রূপো জিোমবিক জগযেট (1165), লাল মুবিিািতা 

(0402010092)

১২৭৫ 01470000818 আলাউবদ্দন  লস্কি মৃি খাযদম আলী লস্কি বপঠাযভাগ আলাইপুি রূপো জিোমবিক জগযেট (1137), লাল মুবিিািতা 

(0402010019)

১২৭৬ 01470000819 মিহুম েযলমন িালুকদাি  াযিে িালুকদাি িামনডাংগা িামনডাংগা 

িাোি

রূপো লাল মুবিিািতা (০৪০২০১০০৬৪), জিোমবিক জগযেট 

(1172)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১২৭৭ 01470000820 জমাঃ জিািা বময়া মিহুম অাাাঃ খাযলক 

বেকদাি

আনন্দনগি আনন্দনগি রূপো জেনািাব নী জগযেট (13638)

১২৭৮ 01470000821 মিহুম জমাস্তাক আলী মৃি আইউি আলী বিশ্বাে জদয়াড়া জিলফুবলয়া রূপো জিোমবিক জগযেট (1132), লাল মুবিিািতা 

(0402010068)

১২৭৯ 01470000937 জমাঃ গােী  াবেি উদ্দীন জমৌলিী িক্স গােী জদয়াড়া যুবগ াটি রূপো লাল মুবিিািতা (০৪০২০১০১১৫)

১২৮০ 01470000939 শা ো ান জমাল্যা িাকাযদ্দছ জমাল্লা পুটিমািী আলাইপুি রূপো জিোমবিক জগযেট (1112), লাল মুবিিািতা 

(0402010059)

১২৮১ 01470000941 জমাঃ ইন্তাে ফবকি জমাঃ িািন ফবকি আনন্দনগি আনন্দনগি রূপো লাল মুবিিািতা (০৪০২০১০০২৬)

১২৮২ 01470000944 েগদীশ  ালদাি মবিলাল  ালদাি পাথিঘাটা খাোডাংগা রূপো জিোমবিক জগযেট (1155), লাল মুবিিািতা 

(0402010081)

১২৮৩ 01470001270 মব উবদ্দন জিৌধুবি মুবেবুল  ক িামনগি িব মনগি রূপো লাল মুবিিািতা (0402010086)

১২৮৪ 01470001444 সেয়দ আঃ  াই মৃি সেয়দ আঃ মবেদ িামনগি িব মনগি রূপো লাল মুবিিািতা (0402010113), জিোমবিক জগযেট 

(4178)

১২৮৫ 01470001468 জমাঃ গাউছুল  ক লস্কি আকাম উবদ্দন লস্কি আনন্দনগি আনন্দনগি রূপো জেনািাব নী জগযেট (453)

১২৮৬ 01470001469 সুলিান (আঃ মািান) মৃি আকাম উবদ্দন জমাল্লা ঘাটযভাগ ঘাটযভাগ রূপো লাল মুবিিািতা (0402010083)

১২৮৭ 01470001471 জমাঃ জগালাম জমাস্তফা মৃি  াছান উবদ্দন িামনগি িব মনগি রূপো জিোমবিক জগযেট (4153), লাল মুবিিািতা 

(0402010112)

১২৮৮ 01470001473 এে, এম, বলয়াকি আলী জমাঃ ইউসুফ জশখ িামনডাংগা িামনডাংগা 

িাোি

রূপো জেনািাব নী জগযেট (988)

১২৮৯ 01470001494 জিাফােল জ াযেন মিহুম জেকান্দাি আী ভূইয়া বিলক বিলক রূপো জেনািাব নী জগযেট (1060), লাল মুবিিািতা 

(0402010040)

১২৯০ 01470001496 আিদুল ও াি ফবকি খাযদম আলী ফবকি পুটিমািী আলাইপুি রূপো জিোমবিক জগযেট (1178), লাল মুবিিািতা 

(0402010029)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১২৯১ 01470001498 িেলুি ি মান খাঁ মৃি জমাঃ িঙ্গ খাঁ জপয়ািা আেগড়া রূপো জিোমবিক জগযেট (1114), লাল মুবিিািতা 

(0402010078)

১২৯২ 01470001731 আব্দুল  াই বশকদাি মৃি বেতু বশকদাি পুটিমািী আলাইপুি রূপো জিোমবিক জগযেট (1140), লাল মুবিিািতা 

(0402010058)

১২৯৩ 01470001795 জশখ জমাঃ োফি আলী জমাঃ জমামযিে জশখ খান জমা াোদপুি দুেতনীম ল রূপো জিোমবিক জগযেট (1130), লাল মুবিিািতা 

(0402010003)

১২৯৪ 01470001803 জমাঃ জগালাম জ াযেন মৃি ইেমাইল জ াযেন জশালপুি যুবগ াটি রূপো লাল মুবিিািতা (0402010116)

১২৯৫ 01470001804 জমাঃ খাবলদ জ াযেন জমাঃ আব্দুল  ক যুবগ াটি যুবগ াটি রূপো জিোমবিক জগযেট (1163), লাল মুবিিািতা 

(0402010048)

১২৯৬ 01470001805 মিহুম আঃ োত্তাি বশকদাি মৃি বেতু বশকদাি পুটিমািী আলাইপুি রূপো জিোমবিক জগযেট (1115), লাল মুবিিািতা 

(402010030)

১২৯৭ 01470001806 জমাঃ আঃ কবিম জশখ মৃি  াযিম আলী জশখ পাথিঘাটা খাোডাংগা রূপো লাল মুবিিািতা (0402010080)

১২৯৮ 01470001807 জমাঃ দািা বিশ্বাে জমাঃ িেলুি ি মান জদয়াড়া যুবগ াটি রূপো জিোমবিক জগযেট (1126), লাল মুবিিািতা 

(0402010004)

১২৯৯ 01470001836 জগালাম জমাস্তফা 

(জেনািাব নী)

মৃি দবলল উবদ্দন জমাল্যা আনন্দনগি আনন্দনগি রূপো লাল মুবিিািতা (0402010044)

১৩০০ 01470001846 জমাঃ  ারুনাি িশীদ েমাদাি িবফক উবদ্দন েমাদাি নন্দনপুি জিলফুবলয়া রূপো জিোমবিক জগযেট (1133), লাল মুবিিািতা 

(0402010054)

১৩০১ 01470001986 জমাঃ ে ীদুল ইেলাম জমাঃ শিিি জমাল্যা আনন্দনগি আনন্দনগি রূপো জেনািাব নী জগযেট (13408)

১৩০২ 01470002076 মিহুম জশখ  াবিি উল্লা জশখ আঃ মবেদ বপঠাযভাগ আলাইপুি রূপো জিোমবিক জগযেট (1169), লাল মুবিিািতা 

(0402010098)

১৩০৩ 01470002077 সুলিান জমাল্যা আকাম উবদ্দন ঘাটযভাগ ঘাটযভাগ রূপো জিোমবিক জগযেট (1180), লাল মুবিিািতা 

(0402010082)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৩০৪ 01470001055 জেখ আলমগীি জ াযেন জেখ জমা ােদ জ াযেন ৭৩ ফািােীপাড়া 

জিাড,ডাকঘি;খুলনা 

৯১০০,থানা-

জোনডাঙ্গা,জেলা-

খুলনা।

বেবপও-

9100

জোনাডাঙ্গা লাল মুবিিািতা (0401020030), জিোমবিক জগযেট 

(1204)

১৩০৫ 01470001058 জশখ োিাফাি উবদ্দন 

আ েদ

জমৌলভী জশখ আ েদ জছাট িয়িা জমইন 

জিাড বেবপও 

৯০০০,জোনাডাঙ্গা 

খুলনা।

9100 জোনাডাঙ্গা জিোমবিক জগযেট (1199), লাল মুবিিািতা 

(0401020013)

১৩০৬ 01470001064 জশখ আব্দুল েব্বাি শ ীদ আবলমুবদ্দন জশখ ২৭ জোনাডাঙ্গা জমইন 

জিাড,বেবপও ৯০০০ 

জোনাডাঙ্গা  খুলনা।

9000 জোনাডাঙ্গা লাল মুবিিািতা (0401020068), জিোমবিক জগযেট 

(4125)

১৩০৭ 01470001066 জমা ােদ জমািা াি জ াযেন জশখ িায ল উদ্দীন ফািােীপাড়া খুলনা 

৯১০০,জোনাডাঙ্গা 

 খুলনা।

9100 জোনাডাঙ্গা লাল মুবিিািতা (0401020059)

১৩০৮ 01470001067 জশখ েযিায়াি উদ্দীন মওলবি জশখ আ ন্মাদ ২/২ নং জছাট িয়িা 

মযকতট জিাড,বেবপও-

৯০০০,জোনাডাঙ্গা 

খুলনা।

9000 জোনাডাঙ্গা লাল মুবিিািতা (0401020001), জিোমবিক জগযেট 

(1192)

১৩০৯ 01470001069 জশখ আফোলুি ি মান জশখ আবু আ যমদ বিযক িায় জিাড,খুলনা 

৯১০০ জোনাডাঙ্গা 

খুলনা।

9100 জোনাডাঙ্গা লাল মুবিিািতা (0401020006), মুবিয াদ্ধাযদি 

ভািিীয় িাবলকা (44579), জিোমবিক জগযেট 

(1189)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৩১০ 01470001071 জশখ আছাদ উল্লা জশখ জ োম উদ্দীন আ েদ ১০০ জছাট িয়িা 

মাযকতট জিাড,বেবপও 

৯০০ জোনাডাঙ্গা 

খুলনা।

9000 জোনাডাঙ্গা লাল মুবিিািতা (0401020012), জিোমবিক জগযেট 

(1190)

১৩১১ 01470001074 জমাঃ ফারুকুোমান আঃ িাোক ৪১ িসুপাড়া ক্রে 

জিাড,খুলনা 

৯১০০,জোনাডাঙ্গা 

খুলনা।

9100 জোনাডাঙ্গা লাল মুবিিািতা (0401020086), জিোমবিক জগযেট 

(1196)

১৩১২ 01470001076 জমাঃ মব উবদ্দন জমাড়ল ফেলুল  ক জমাড়ল নিপবল্ল খুলনা ৯১০০ 

জোনাডাঙ্গা খুলনা।

9100 জোনাডাঙ্গা লাল মুবিিািতা (0401020028), জিোমবিক জগযেট 

(1218)

১৩১৩ 01470001084 জমাঃ আব্দুে োমাদ জমাঃ আঃ  াই িসুপাড়া ক্রে জিাড 

খুলনা,৯১০০,জোনাডা

ঙ্গা খুলনা।

9100 জোনাডাঙ্গা মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44522), লাল 

মুবিিািতা (0401020017), জিোমবিক জগযেট 

(1183)

১৩১৪ 01470001087 এ েবলল (মুবিয াদ্ধা) জেখ ছযিি আলী ৯৬ বিযক িায় জিাড 

খুলনা 

৯১০০,জোনাডাঙ্গা,খুল

না।

9100 জোনাডাঙ্গা লাল মুবিিািতা (0401020029), জিোমবিক জগযেট 

(1240)

১৩১৫ 01470001089 এে এম  ারুন অি িবশদ জমৌলিী জমা ন আলী জশখ পবিম িাবনয়াখাি 

বি ািী কযলানী,খুলনা 

৯১০০,খুলনা।

9100 জোনাডাঙ্গা লাল মুবিিািতা (0401020102)

১৩১৬ 01470001091 জ মিন্দ্র দাে েীযিন্দ্রনাথ দাে জছাট িয়িা বেবপও 

৯০০০,জোনাডাঙ্গা 

খুলনা।

9000 জোনাডাঙ্গা লাল মুবিিািতা (0401020082)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৩১৭ 01470001094 জমাঃ জমাোযিফ জ াযেন আবুল কাযশম িালুকদাি নবিনগি খুলনা ৯১০০ 

জোনাডাঙ্গা খুলনা।

9100 জোনাডাঙ্গা লাল মুবিিািতা (0401020099)

১৩১৮ 01470001096 জমাঃ আমোদ জ াযেন 

ফবকি

জমাঃ ইমান আলী ফবকি জছাট িয়িা 

জগালদািপাড়া বেবপও 

৯০০০,জোনাডাঙ্গা 

খুলনা।

9000 জোনাডাঙ্গা লাল মুবিিািতা (0401020020), জিোমবিক জগযেট 

(1202)

১৩১৯ 01470001098 জশখ জমাকযছদ আলী আক্কাে আলী ৯৯/২ জছাট িয়িা 

মাযকতট জিাড,বেবপও 

৯০০০ জোনাডাঙ্গা 

খুলনা।

9000 জোনাডাঙ্গা লাল মুবিিািতা (0401020091), জিোমবিক জগযেট 

(1193)

১৩২০ 01470001103 অবময় কুমাি িায় িড়ু িায় জছাট িয়িা বেবপও 

৯০০০,জোনাডাঙ্গা 

খুলনা।

9000 জোনাডাঙ্গা লাল মুবিিািতা (0401020050), জিোমবিক জগযেট 

(1228)

১৩২১ 01470001106 িবিন বিশ্বাে বশিপদ বিশ্বাে জছাটিয়িা জগালদাি 

পাড়া জেবপও 

৯০০০,খুলনা।

9000 জোনাডাঙ্গা লাল মুবিিািতা (0401020039), জিোমবিক জগযেট 

(1206)

১৩২২ 01470001111 জমাঃ মবনরুল ইেলাম জমাঃ কবলমুবদ্দন ২২ নং দারুল আমান 

মেবেদ জিাড,খুলনা 

৯১০০ জোনাডাঙ্গা 

খুলনা।

9000 জোনাডাঙ্গা লাল মুবিিািতা (0401020098)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৩২৩ 01470001132 শ্রী কৃষ্ণ পদ বিশ্বাে জভালানাথ বিশ্বাে িানিগাবি, খুলনা-

৯১০০, জোনাডাঙ্গা, 

খুলনা।

9100 জোনাডাঙ্গা জিোমবিক জগযেট (1194), লাল মুবিিািতা 

(401020007)

১৩২৪ 01470001134 জমাঃ জ কমি আলী  জগাপাল েিদাি জছাট িয়িা বেবপও 

৯০০০,জোনাডাঙ্গা 

খুলনা।

9000 জোনাডাঙ্গা লাল মুবিিািতা (0401020096)

১৩২৫ 01470001135 নািায়ন  িন্দ্র িায়  হৃবষযকশ  িায় িানিগািী খুলনা 

৯১০০,জোনাডাঙ্গা 

খুলনা।

9100 জোনাডাঙ্গা মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44573), লাল 

মুবিিািতা (0401020010), জিোমবিক জগযেট 

(1187)

১৩২৬ 01470001139 আঃ খাযলক আফোি আলী  াং বমনািা মেবেদ 

জিাড,জোনাডাঙ্গা 

খুলনা।

9000 জোনাডাঙ্গা লাল মুবিিািতা (0401020070)

১৩২৭ 01470001141 জমাঃ মাযলকউোমান খান িবদউোমান খান বি জক িায় ক্রে জিাড 

খুলনা ৯১০০ 

জোনাডাঙ্গা খুলনা।

9100 জোনাডাঙ্গা লাল মুবিিািতা (0401020024), জিোমবিক জগযেট 

(1201)

১৩২৮ 01470001144 জমাঃ আব্দুল ওয়াদুদ খান জমাঃ আব্দুল েব্বাি খান ৫০ িসুপাড়া ক্রে 

জলন,খুলনা বেটি 

৯১০০,জোনাডাঙ্গা,খুল

না।

9100 জোনাডাঙ্গা লাল মুবিিািতা (0401020054)

১৩২৯ 01470001145 জমাঃ আবু ছাইদ মৃধা ফেল উদ্দীন মৃধা িানিগািী খুলনা 

৯১০০,জোনাডাঙ্গা 

খুলনা।

9100 জোনাডাঙ্গা লাল মুবিিািতা (401020061)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৩৩০ 01470001150 জমাঃ আঃ োত্তাি জমাবমন উবদ্দন  াওলাদাি  ােী ইেমাইল বলংক 

জিাড, বেবদ্দকীয়া 

ম ল্লা, খুলনা ৯১০০ 

জোনাডাঙ্গা খুলনা।

9100 জোনাডাঙ্গা লাল মুবিিািতা (0401020019)

১৩৩১ 01470001152 িবফক উদ্দীন আ যমদ নবক উদ্দীন আ যমদ ৩৪ বি জক িায় 

জিাড,খুলনা 

৯১০০,জোনাডাঙ্গা 

খুলনা।

9100 জোনাডাঙ্গা লাল মুবিিািতা (0401020095), জিোমবিক জগযেট 

(1224)

১৩৩২ 01470001153 জমাঃ ইকু জমাল্লা জমাঃ  াবমদ জমাল্লা জছাট িয়িা বেবপও 

৯০০০,জোনাডাঙ্গা 

খুলনা।

9000 জোনাডাঙ্গা লাল মুবিিািতা (0401020104)

১৩৩৩ 01470001155 জমাঃ গাউসুল  ক ফবকি শা ো ান বময়া ১৯/১ এে এে কযলে 

জিাড িানিগাবি খুলনা 

েদি,৯১০০ 

জোনাডাঙ্গা খুলনা।

9100 জোনাডাঙ্গা লাল মুবিিািতা (0401020058), জিোমবিক জগযেট 

(4145)

১৩৩৪ 01470001159 জো িাি জ াযেন িাং  াোন আলী িাং িড় িয়িা  ােী 

ফযয়ে উবদ্দন 

জিাড,বেবপও-

৯০০০,জোনাডাঙ্গা 

খুলনা।

9000 জোনাডাঙ্গা লাল মুবিিািতা (0401020074), জিোমবিক জগযেট 

(4174)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৩৩৫ 01470001160 জশখ কুতুি উবদ্দন আ যমদ মৃি জশখ আ যমদ িয়িা জমইন 

জিাড,বেবপও -

৯০০০,জোনাডাঙ্গা 

খুলনা।

9000 জোনাডাঙ্গা লাল মুবিিািতা (0401020072), জিোমবিক জগযেট 

(1207)

১৩৩৬ 01470001161 জশখ আবুল কাযশম মৃি ইউছুফ জশখ িাযয়ি ম ল বেবপও-

৯০০০,জোনাডাঙ্গা,খুল

না।

9000 জোনাডাঙ্গা লাল মুবিিািতা (0401020073), জিোমবিক জগযেট 

(1231)

১৩৩৭ 01470001162 মাখল লাল মন্ডল মৃি র্দ্াবিক িন্দ্র মন্ডল ১৭ নম্বি ওয়াড ত 

জছাটিয়িা জেবপও 

৯০০০,খুলনা।

9000 জোনাডাঙ্গা লাল মুবিিািতা (0401020043), জিোমবিক জগযেট 

(1226)

১৩৩৮ 01470001163 জমাঃ জনায়াি বময়া মৃি কালু বময়া ৯৮/১ িয়িা িাোি 

মেবেদ জিাড,বেবপও 

৯০০০,জোনাডাঙ্গা 

খুলনা।

9000 জোনাডাঙ্গা লাল মুবিিািতা (0401020085)

১৩৩৯ 01470001164 আঃ কাযদি েিদাি মৃি আনছাি উবদ্দন েিদাি মুেগুবি ম ােড়ক 

বেবপও-

৯০০০,জোনাডাঙ্গা 

খুলনা।

9000 জোনাডাঙ্গা লাল মুবিিািতা (0401020041)

১৩৪০ 01470001166 মৃি সুনীল কুমাি মন্ডল মৃি েিীশ মন্ডল জছাট িয়িা 

জগালদািপাড়া বেবপও 

৯০০০,জোনাডাঙ্গা 

খুলনা।

9000 জোনাডাঙ্গা লাল মুবিিািতা (0401020037), জিোমবিক জগযেট 

(1205)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৩৪১ 01470001167 এম, মঈন উবদ্দন আ যমদ এম আপ্তাি উবদ্দন আ যমদ জছাট িয়িা বেবপও 

৯০০০,জোনাডাঙ্গা 

খুলনা।

9000 জোনাডাঙ্গা লাল মুবিিািতা (0401020052), জিোমবিক জগযেট 

(3922)

১৩৪২ 01470001169 নূি আ ােদ নূরু মৃি জমাোযেল জ াযেন গল্লামািী খুলনা 

৯১০০,জোনাডাঙ্গা 

খুলনা।

9100 জোনাডাঙ্গা লাল মুবিিািতা (0401020067)

১৩৪৩ 01470001172 আঃ  ক মীনা জমাঃ ওয়াযেদ মীনা িসুপাড়া 

খুলনা,৯১০০,জোনাডা

ঙ্গা খুলনা।

9100 জোনাডাঙ্গা লাল মুবিিািতা (0401020071)

১৩৪৪ 01470001173 মৃি আঃ ি মান গােী মৃি িিান গােী জগািিিাকা জমইন 

জিাড,খুলনা ৯১০০ 

জোনাডাঙ্গা খুলনা।

9100 জোনাডাঙ্গা লাল মুবিিািতা (0401020045)

১৩৪৫ 01470001174 জশখ আব্দুল গফফাি মৃি জশখ জন াল উবদ্দন িড় িয়িা  ােী 

ফযয়ে উবদ্দন 

জিাড,বেবপও-

৯০০০,জোনাডাঙ্গা 

খুলনা।

9000 জোনাডাঙ্গা লাল মুবিিািতা (0401020023), জিোমবিক জগযেট 

(1217)

১৩৪৬ 01470001175 মৃি জিলাযয়ি জ াযেন িাচ্চু মৃি জমাোম োব দুি ি মান 

েড়ক,খুলনা ৯১০০ 

জোনাডাঙ্গা খুলনা।

9100 জোনাডাঙ্গা লাল মুবিিািতা (0401020034)

১৩৪৭ 01470001177 মৃি জশখ েয়নাল আযিদীন ডাঃ জমাোযেল  ক  ােী ইেমাইল 

জিাড,খুলনা ৯১০০ 

জোনাডাঙ্গা খুলনা।

9100 জোনাডাঙ্গা লাল মুবিিািতা (0401020025)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৩৪৮ 01470001178 সুধাংশু মন্ডল মৃি ধীযিন্দ্র মন্ডল পবিম 

িাবনয়াখাি,খুলনা 

৯১০০,খুলনা।

9100 জোনাডাঙ্গা লাল মুবিিািতা (0401020087), জিোমবিক জগযেট 

(1235)

১৩৪৯ 01470001180 মৃি জমাঃ নেরুল ইেলাম মৃি আব্দুল ি মান মুবি ৩৮ বশিিাড়ী খুলনা 

৯১০০,জোনাডাঙ্গা 

খুলনা।

9100 জোনাডাঙ্গা লাল মুবিিািতা (0401020100), জিোমবিক জগযেট 

(3925)

১৩৫০ 01470001181 জমাঃ আব্দুল লবিফ মৃি এিফান উবদ্দন  াং ১০০/৩ জছাট িয়িা 

মাযকতট জিাড,বেবপও-

৯০০০,জোনাডাঙ্গা 

খুলনা।

9000 জোনাডাঙ্গা লাল মুবিিািতা (0401020078), জিোমবিক জগযেট 

(1233)

১৩৫১ 01470001183 ডাঃ সুিঞ্জন দাে মৃি অবভনাে িন্দ্র দাে িানিগািী খুলনা 

৯১০০,জোনাডাঙ্গা 

খুলনা।

9100 জোনাডাঙ্গা লাল মুবিিািতা (0401020103)

১৩৫২ 01470001184 জশখ জ োম উবদ্দন আহ মদ মৃি জমৌঃ জশখ আ েদ ১০০ জছাট িয়িা 

মাযকতট জিাড,বেবপও-

৯০০০,জোনাডাঙ্গা 

খুলনা।

9000 জোনাডাঙ্গা লাল মুবিিািতা (0401020011), জিোমবিক জগযেট 

(1213)

১৩৫৩ 01470001198 জশখ জমাঃ কাযশম জশখ আবেফুি ি মান ২৭ িানিগাবি 

জমযটযপাল,খুলনা 

৯১০০, জোনাডাঙ্গা, 

খুলনা।

9100 জোনাডাঙ্গা লাল মুবিিািতা (0401020004), মুবিয াদ্ধাযদি 

ভািিীয় িাবলকা (44577), জিোমবিক জগযেট 

(1188)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৩৫৪ 01470001199 জশখ ইছা াক আ যেদ ইউনুে জশখ জছাট িয়িা বেবপও 

৯০০০,জোনাডাঙ্গা 

খুলনা।

9000 জোনাডাঙ্গা লাল মুবিিািতা (0401020094), জিোমবিক জগযেট 

(1236)

১৩৫৫ 01470001200 শা  মুস্তাবফর্জি ি মান শাহ  মুবেিি ি মান জগািিিাকা খানো ান 

নগি,খুলনা-

৯১০০,জোনাডাঙ্গা 

খুলনা।

9100 জোনাডাঙ্গা লাল মুবিিািতা (0401020014), জিোমবিক জগযেট 

(1186), মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44571)

১৩৫৬ 01470001203 কমল কাবন্ত অবধকািী  িািক িন্দ্র অবধকািী ১০ নং রুপো স্টযান্ড 

জিাড, খুলনা েদি 

খুলনা।

9100 জোনাডাঙ্গা লাল মুবিিািতা (0401010024)

১৩৫৭ 01470001205 জশখ আবুল িিকি জশখ আদম জছাটিয়িা  জেবপও 

৯০০০,জোনাডাঙ্গা 

খুলনা।।

9000 জোনাডাঙ্গা মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44526), লাল 

মুবিিািতা (0401020008), জিোমবিক জগযেট 

(1184)

১৩৫৮ 01470001206 জশখ  াোন েযিায়াি মৃি জশখ আঃ কবিম জছাট িয়িা বেবপও 

৯০০০,জোনাডাঙ্গা 

খুলনা।

9000 জোনাডাঙ্গা লাল মুবিিািতা (0401020089), জিোমবিক জগযেট 

(1208)

১৩৫৯ 01470001207 জশখ আঃ কবিম মৃি জশখ ছবমি উবদ্দন জছাট িয়িা বেবপও 

৯০০০,জোনাডাঙ্গা 

খুলনা।

9000 জোনাডাঙ্গা লাল মুবিিািতা (0401020026), জিোমবিক জগযেট 

(1223)

১৩৬০ 01470001208 জশখ মা মুদ জিো জশখ মবিয়াি ি মান জোনাডাঙ্গা খুলনা 

৯১০০ জোনাডাঙ্গা 

খুলনা।

9100 জোনাডাঙ্গা মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44575), লাল 

মুবিিািতা (0401020018)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৩৬১ 01470001209 জমাঃ শা দাি জ াযেন মৃি জমৌঃ গযয়ে উবদ্দন 

জমাল্লা

িাযয়ি ম ল  াবমদ 

নগি বেবপও-

৯০০০,জোনাডাঙ্গা,খুল

না।

9000 জোনাডাঙ্গা লাল মুবিিািতা (0401020107)

১৩৬২ 01470001210 মিহুম জশখ আকিাি 

জ াযেন

মিহুম জশখ আবের্জি 

ি মান

জছাট িয়িা বেবপও 

৯০০০,জোনাডাঙ্গা 

খুলনা।

9000 জোনাডাঙ্গা জেনািাব নী জগযেট (13677)

১৩৬৩ 01470001212 জেকন্দাি কােী আব্দুল মবেদ কােী জোনডাঙ্গা িােস্টযান্ড 

বেবপও-৯০০০ 

জোনাডাঙ্গা খুলনা।

9000 জোনাডাঙ্গা লাল মুবিিািতা (0401020042)

১৩৬৪ 01470001235 এযাডঃ কােী আঃ োলাম কােী বেবদ্দক আ যমদ ৩৬৫ জশযিিাংলা 

জিাড,খুলনা েদি 

৯১০০ জোনাডাঙ্গা 

খুলনা।

9100 জোনাডাঙ্গা লাল মুবিিািতা (0401020033)

১৩৬৫ 01470001236 জশখ  াোন আবু োফি জশখ আ: কবিম জছাট িয়িা বেবপও 

৯০০০,জোনাডাঙ্গা 

খুলনা।

9000 জোনাডাঙ্গা জিোমবিক জগযেট (1227), লাল মুবিিািতা 

(401020047)

১৩৬৬ 01470001238 মু ােদ জ াযেন মৃি  াযমে উদ্দীন  াং েবুেিাগ, খুলনা-

৯১০০, জোনাডাঙ্গা, 

খুলনাু্

খুলনা-৯১০০ জোনাডাঙ্গা লাল মুবিিািতা (0401020080)

১৩৬৭ 01470001239 জশখ রুহুল কুদ্দুে মৃি জশখ িব ম িক্স জশযি িাংলা জিাড 

 যোনাডাঙ্গা ৯১০০ 

খুলনা।

9100 জোনাডাঙ্গা লাল মুবিিািতা (0401020056), জিোমবিক জগযেট 

(1209)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৩৬৮ 01470001241 নািায়ণ িন্দ্র মন্ডল েগিন্ধু মন্ডল জছাট িয়িা বেবপও 

৯০০০,জোনাডাঙ্গা 

খুলনা।

9000 জোনাডাঙ্গা লাল মুবিিািতা (0401020053), জিোমবিক জগযেট 

(1229)

১৩৬৯ 01470001243 জশখ ো াঙ্গীি জ াযেন মৃি জশখ জমাঃ জ াযেন ৭৩ নং ফািােীপাড়া 

খুলনা ৯১০০ 

জোনাডাঙ্গা  খুলনা।

9100 জোনাডাঙ্গা লাল মুবিিািতা (0401020046), জিোমবিক জগযেট 

(1195)

১৩৭০ 01470001244 সুশীল কুমাি বেকদাি মৃি েনবদ্দন বশকদাি জছাট িয়িা বেবপও 

৯০০০,জোনাডাঙ্গা 

খুলনা।

9000 জোনাডাঙ্গা লাল মুবিিািতা (0401020038)

১৩৭১ 01470001246 মৃি জমাল্লা দবিি উবদ্দন 

আ যেদ

মৃি ছাযয়দ জমাল্লা িাযয়ি ম ল বেবপও-

৯০০০,জোনাডাঙ্গা,খুল

না।

9000 জোনাডাঙ্গা জিোমবিক জগযেট (1232), লাল মুবিিািতা 

(401020088)

১৩৭২ 01470001247 জশখ েব দ উল্লা জশখ জ োম উবদ্দন আ েদ ১০০/২ জছাট িয়িা 

মাযকতট জিাড,বেবপও-

৯০০০,জোনাডাঙ্গা 

খুলনা।

9000 জোনাডাঙ্গা লাল মুবিিািতা (0401020003), জিোমবিক জগযেট 

(1185)

১৩৭৩ 01470001249 জমাঃ সুিাি আলী যুদ্ধা ি মৃি জমাঃ জকািিান আলী জছাট িয়িা 

জগালদািপাড়া বেবপও 

৯০০০,জোনাডাঙ্গা 

খুলনা।

9000 জোনাডাঙ্গা লাল মুবিিািতা (0401020093)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৩৭৪ 01470001250 কােী জেবলম জিো 

(জেনািাব নী)

কােী আফছাি উবদ্দন  ােী ইেমাইল বলংক 

জিাড,খুলনা ৯১০০ 

জোনাডাঙ্গা খুলনা।

9100 জোনাডাঙ্গা লাল মুবিিািতা (0401020066), জিোমবিক জগযেট 

(1200)

১৩৭৫ 01470001252 মুিী োইদুি ি মান মৃি মুিী ইউছুপ আলী ৯৯/১ জগািিিাকা 

বনউমাযকতট,খুলনা-

৯১০০,জোনাডাঙ্গা 

খুলনা।

9100 জোনাডাঙ্গা লাল মুবিিািতা (0401020063), জিোমবিক জগযেট 

(1197)

১৩৭৬ 01470001255 বনম তল কুমাি িায় েখী িিন িায় জছাট িয়িা এম, টি, 

জিাড, বেবপও ৯০০০, 

জোনাডাঙ্গা, খুলনা।

9000 জোনাডাঙ্গা লাল মুবিিািতা (0401020090), জিোমবিক জগযেট 

(1216)

১৩৭৭ 01470001597 জখান্দকাি জমা ােদ নুরুল 

ইেলাম

জমৌলভী ইো ারুল ইেলাম ৬১ ,১২৫  াউবেং 

এযস্টট খাবলশপুি 

বেবপও-

৯০০০,খাবলশপুি,খুলনা

।

9000 জোনাডাঙ্গা লাল মুবিিািতা (0401030020), জিোমবিক জগযেট 

(3937)

১৩৭৮ 01470001637 মৃি জমাঃ জশখ আঃ ওয়াদুদ মৃি জশখ আ েদ ৭২ জছাট িয়িা জমইন 

জিাড বেবপও-

৯০০০,জোনাডাঙ্গা 

খুলনা।

9000 জোনাডাঙ্গা লাল মুবিিািতা (0401020002), জিোমবিক জগযেট 

(1203)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৩৭৯ 01470001694 মকবুল জ াযেন ফিােী মৃি জমািািক জ াযেন 

ফিােী

বগলািলা,ো ানািাদ 

কযান্টনযমন্ট, 

খানো ান আলী 

খুলনা।

9205 জোনাডাঙ্গা লাল মুবিিািতা (0401050025), জিোমবিক জগযেট 

(3955)

১৩৮০ 01470001707 শ্রী বিিাট িন্দ্র বিশ্বাে মৃি অঘি িন্দ্র বিশ্বাে ২ ব্রক্ষ্মপাড়া জিাড 

জোনাডাঙ্গা  খুলনা।

9000 জোনাডাঙ্গা লাল মুবিিািতা (0401020022), জিোমবিক জগযেট 

(1225)

১৩৮১ 01470001714 জমাঃ ো াবুবদ্দন মৃধা আব্দুি েবলল মৃধা লিন জিািা 

বশপইয়াড ত,খুলনা 

েদি,খুলনা।

9100 জোনাডাঙ্গা লাল মুবিিািতা (0401010112), জিোমবিক জগযেট 

(4136)

১৩৮২ 01470001744 জমাঃ জখলাফি জ াযেন মৃি  ােী আঃ  াবমদ  ােী ইেমাইল 

জিাড,খুলনা ৯১০০ 

জোনাডাঙ্গা খুলনা।

9100 জোনাডাঙ্গা লাল মুবিিািতা (0401020005), জিোমবিক জগযেট 

(1214)

১৩৮৩ 01470001745 ফবিদ আ েদ জিৌধুিী মৃি আঃ  াবকম জিৌধুিী ১৫৮ খান এ েবুি 

জিাড, জশখপাড়া িাগান 

িাড়ী,  জোনাডাঙ্গা, 

খুলনা।

9100 জোনাডাঙ্গা লাল মুবিিািতা (0401020009), জিোমবিক জগযেট 

(1212)

১৩৮৪ 01470001746 জমাঃ েবফকুল ইেলাম েবুে আবুল  াযশম জছাট িয়িা বেবপও 

৯০০০,জোনাডাঙ্গা 

খুলনা।

9000 জোনাডাঙ্গা লাল মুবিিািতা (0401020097)

১৩৮৫ 01470001791 মৃি আবুল কাযশম মৃি আঃ  াবমদ বময়া ০৭ নুিনগি প্রধান 

েড়ক, বেবপও-৯০০০, 

জোনাডাঙ্গা, খুলনা ।

9000 জোনাডাঙ্গা লাল মুবিিািতা (0401020069)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৩৮৬ 01470001796 জশখ মবনরুল ইেলাম মবন মৃি জশখ দবিরুল ইেলাম ২২ গােী আিোন 

আলী জলন,খুলনা েদি 

খুলনা।

9100 জোনাডাঙ্গা লাল মুবিিািতা (0401010104)

১৩৮৭ 01470001802 জমাঃ জগালাম বকিবিয়া মৃি জিাোযেল জ াযেন ৪০ িসুপাড়া জিাড, 

জোনাডাঙ্গা, খুলনা।

9100 জোনাডাঙ্গা লাল মুবিিািতা (0401040052), জেনািাব নী জগযেট 

(10967)

১৩৮৮ 01470001837 মৃি নুরুবদ্দন আহ যমদ মৃি গফুি আলী জগািিিাকা জমইন 

জিাড,জোনাডাঙ্গা 

খুলনা।

9100 জোনাডাঙ্গা লাল মুবিিািতা (0401020015), জিোমবিক জগযেট 

(1198)

১৩৮৯ 01470001931 জমাঃ জেযকন্দাি আলী মৃি ইবদ্রে আলী ১৪৭ পবিম িাবনয়া 

খামাি,খুলনা 

বিশ্ববিদ্যালয়-

৯২০৮,জোনাডাঙ্গা, 

খুলনা।

খুলনা 

বিশ্ববিদ্যালয়-

৯২০৮

জোনাডাঙ্গা লাল মুবিিািতা (0401020051), জিোমবিক জগযেট 

(1215)

১৩৯০ 01470001932 গােী শামছুল ইেলাম মৃি ইমান উবদ্দন গােী ৮৬ জশখপাড়া জমইন 

জিাড,খুলনা বেটি-

৯১০০,জোনাডাঙ্গা, 

খুলনা।

খুলনা বেটি-

৯১০০

জোনাডাঙ্গা লাল মুবিিািতা (401020060)

১৩৯১ 01470001935 ডাঃ জশখ আবেফুি ি মান মৃি জশখ মো াি আলী িানিগািী জমযটযপাল, 

খুলনা-৯১০০, 

জোনাডাঙ্গা, খুলনা।

খুলনা-৯১০০ জোনাডাঙ্গা লাল মুবিিািতা (0401020035), জিোমবিক জগযেট 

(1210)



বিভাগ : খুলনা জেলা: 

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

গণপ্রোিন্ত্রী িাংলাযদশ েিকাি 

মুবিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

িীি মুবিয াদ্ধাযদি েমবিি িাবলকা

খুলনা

প্রথম পর্ বতালিকা 

প্রকাশের তালরখ

২৫/০৩/২০২১    

১৩৯২ 01470001955 জমাঃ আব্দুল  ািান খান আব্দুল েব্বাি খান িাো/জ াবডং: ৫০/১, 

গ্রাম/িাস্তা: িসুপাড়া 

ক্রে জিাড, ডাকঘি: 

খুলনা-9100, 

উপযেলা: জোনাডাঙ্গা, 

জেলা: খুলনা, বিভাগ: 

খুলনা

9100 জোনাডাঙ্গা জিোমবিক জগযেট (4175), লাল মুবিিািতা 

(0401020055)

১৩৯৩ 01470002064 জমানািঞ্জন জগালদাি দয়াল জগালদাি িাো/জ াবডং: ২২, 

গ্রাম/িাস্তা: জশযি 

িাংলা জিাড, ডাকঘি: 

খুলনা-9100, 

উপযেলা: জোনাডাঙ্গা, 

জেলা: খুলনা, বিভাগ: 

খুলনা

9100 জোনাডাঙ্গা মুবিয াদ্ধাযদি ভািিীয় িাবলকা (44584)


