
 

বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ    মমোঃ ম োলোম মুস্তোফো 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ   জন্ম তোাং- ০১/০৪/১৯৫১ ইাং 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ ম োয়োলয োতো, ডোকঘরঃ রতনপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৮৬৭ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃত সোমছুর রহমোন  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭১৮-৫৯১০৭২  

৮। অবদোনঃ   ভোরযত প্রক্তিক্ষণ কক্তরয়ো বোাংলোযদযির ক্তবক্তভন্ন স্থোযন যুদ্ধ কক্তর।  

(সোতক্ষীরো, বযরয়ো, খুলনো)  

৯। ইউক্তনয়নঃ   রতনপুর 



  

বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ    মৃত মমোঃ ম োলোম কোক্তরকর 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ   জন্ম তোাং- ২৫/০৮/১৯৫৩ ইাং 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ িীবপুর, ডোকঘরঃ  ীর োজন, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩১৯ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃত নুর আলী কোক্তরকর  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  ভোরযতর ক্ত  োর কযোযে মেক্তনাং মিযে বোাংলোযদযির দুবলো, ক্ত যরোজপুর, খুলনোর ক্তবক্তভন্ন স্থোযন যুদ্ধ কক্তর। 

৯। ইউক্তনয়নঃ   রতনপুর 

  



 

বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ    মমোঃ আব্দুর রউফ সরদোর 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৬/০৭/১৯৪৯ ইাং, ১৯৭১ সোযল অাংিগ্রহযনর  র বততমোযন মবকোর ও অসুস্থয আক্তি। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ রতনপুর, ডোকঘরঃ রতনপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩৯০ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃত মমোঃ িওকোত আলী সরদোর 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৯১১-৫৬৭৬১০  

৮। অবদোনঃ  ভোরযত ক্তবহোর মেক্তনাং এর  র মভোমরো বডোযর আক্তস। তোর র ক্তহঙ্গল যঞ্জ আক্তসয়ো রতনপুর আঃ  ফুর সরদোযরর 

মনতৃযত কোক্তল যঞ্জ মহড়ো মদই। তোর র খুলনোর মদৌলতপুর  োই। 

৯। ইউক্তনয়নঃ   রতনপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ    মৃত মমোঃ আলী বক্স 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ   জন্ম তোাং- ১৪/১২/১৯৪৮ ইাং 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ সুবণ ত োিী, ডোকঘরঃ  ীর োজন, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩০৪ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃত ইব্রোহীম কোক্তরকর  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  ভোরযতর তক্তকপুর কযোযে মেক্তনাং কক্তর। শ্যোমন র,  যিোযর যুদ্ধ কক্তর। 

৯। ইউক্তনয়নঃ   রতনপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ    মমোঃ মুক্তজবর রহমোন 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ   জন্ম তোাং- ১০/০৫/১৯৫৫ ইাং 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ িীবপুর, ডোকঘরঃ  ীর োজন, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩৪৯ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃত কোনোই কোক্তরকর  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  ভোরযতর ক্ত  োর কযোযে মেক্তনাং মিযে খুলনো,  ল্লোমোক্তর সহ ক্তবক্তভন্ন স্থোযন যুদ্ধ কক্তর। 

৯। ইউক্তনয়নঃ   রতনপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ    মিখ হোক্তববুর রহমোন 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ   জন্ম তোাং- ০৯/০৮/১৯৪৭ ইাং 
(নবম মেনী  োি, বততমোযন ব্যোবসোয়ী কোযজ কম তরত আক্তি)

 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ হোয়দোতপুর, ডোকঘরঃ রতনপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১০৬৫ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মিখ কওসোর আলী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭১১-৩১০৪০৬  

৮। অবদোনঃ  ভোরযতর ক্তহঙ্গল ঞ্জ মেক্তনাং কক্তর। মেক্তনাং মিযে শ্যোমন র, খুলনো, মদৌলতপুর ও  ক্তবক্তভন্ন স্থোযন যুদ্ধ কক্তর। 

৯। ইউক্তনয়নঃ   রতনপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ    মৃত মমোঃ আক্তজজুর রহমোন 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ   জন্ম তোাং- ২৯/০৯/১৯৫১ ইাং (মসনোবোক্তহনীযত ম ো দোন কক্তর,  যর মুক্তিযুযদ্ধ ম ো দোন কক্তর।) 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ রতনপুর, ডোকঘরঃ রতনপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ২২৮ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃত মমোঃ এরোজতুল্লো কোক্তরকর  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  মুক্তিযুযদ্ধ ম ো দোন কক্তর। ভোরযতর প্রক্তিক্ষণ কক্তরয়ো বোাংলোযদযির দুবলো, ক্ত যরোজপুর, খুলনোর ক্তবক্তভন্ন স্থোযন যুদ্ধ 

কক্তর। 

৯। ইউক্তনয়নঃ   রতনপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ    মৃত মমোঃ মকরোমত আলী  োজী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ   জন্ম তোাং- ১০/১২/১৯৩৭ ইাং  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ রতনপুর, ডোকঘরঃ রতনপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১০৮৬ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃত মমোঃ কোলু  োজী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  ভোরযতর ক্ত  োর কযোযে প্রক্তিক্ষণ কক্তরয়ো বোাংলোযদযির কুক্তলয়ো, খুলনো মদৌলতপুর যুদ্ধ কক্তর। 

৯। ইউক্তনয়নঃ   রতনপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ    মমোঃ রক্তবউল ইসলোম 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ   জন্ম তোাং- ০৫/০৯/১৯৫৪ ইাং (এস,এস,ক্তস  োস, বততমোযন কৃক্তে কোজ কক্তর।) 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ রতনপুর, ডোকঘরঃ রতনপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩৬৪ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃত সোলোমত আলী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    ০১৭২৮-২৪৩৪৫৯ 

৮। অবদোনঃ  ভোরযতর ক্তবহোর চোকুক্তলয়ো প্রক্তিক্ষণ কক্তরয়ো কযোযেন হুদো সোযহযবর মনত্রীযে বোাংলোযদযির কুক্তলয়ো,  ল্লোমোক্তর ও 

মিোট মিোট ক্তবক্তভন্ন স্থোযন যুযদ্ধঅাংিগ্রহন কক্তর। 

৯। ইউক্তনয়নঃ   রতনপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ    মমোঃ মরজোত আলী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ   জন্ম তোাং- ০৮/০৫/১৯৪৭ইাং (বততমোযন ক্তদনমজুর) 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ হোয়দোতপুর, ডোকঘরঃ রতনপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১২৮ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃত মনযতজ মিখ  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    ০১৭৩৬-৪৯১২৭৩ 

৮। অবদোনঃ  ভোরযতর ক্তবহোর প্রযদযির চোকুক্তলয়োয় প্রক্তিক্ষণ কক্তরয়ো বোাংলোযদযির ক্ত যরোজপুর, কুক্তলয়ো,  ল্লোমোক্তর সহ ক্তবক্তভন্ন 

স্থোযন যুদ্ধ কক্তর। 

৯। ইউক্তনয়নঃ   রতনপুর 

 

 

 

 

 

 

 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ    মমোঃ আঃ  ফফোর 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০৫/০৭/১৯৫৪ইাং (৮ম মেনী  োি। ৭ই মোচ ত ১৯৭১ এ বঙ্গবন্ধুর আহবোযন ভোরযতর ক্তবহোযর মেক্তনাং গ্রহন করতঃ ৯নাং 

মসক্টযরর অক্তিযন  োক হোনোদোর বোক্তহক্তনর ক্তবরুযদ্ধ যুদ্ধ কক্তর। বততমোযন অবসর প্রোপ্ত সসক্তনক।) 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ িীতলপুর, ডোকঘরঃ কোক্তল ঞ্জ, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩২২ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃত মমোঃ ইমোন আলী  োজী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  মুক্তিযুযদ্ধ কোক্তল ঞ্জ, আিোশুক্তন সহ ক্তবক্তভন্ন স্থোযন  োক হোনোদোর বোক্তহনীর ক্তবরুযদ্ধ সক্তিয় ভোযব যুদ্ধ কক্তর। 

৯। ইউক্তনয়নঃ   মথুযরিপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ    কোজী মমোফোখখোরুল 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০৪/০৫/১৯৫৩ ইাং (১০ম মেনী িোত্র অবস্থোয় ৭ই মোচ ত ১৯৭১ এ বঙ্গবন্ধুর আহবোযন উদ্ধুদ্ধ হইয়ো ভোরযতর ক্তহঙ্গল ঞ্জ 

কযোযে মেক্তনাং গ্রহন কক্তর।  রবতীযত বোাংলোযদযির অভযোন্তযর মুক্তজব বোক্তহনীর মেক্তনাং গ্রহন করতঃ  োক হোনোদোর বোক্তহনীর ক্তবরুযদ্ধ সক্তিয় 

ভোযব অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ কুশুক্তলয়ো, ডোকঘরঃ দক্তক্ষণশ্রীপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২৬৭ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মরহুম কোজী আব্দুর রক্তহম  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    ০১৭১২-১১৫৭১০ 

৮। অবদোনঃ  মুক্তিযুযদ্ধ কোক্তল ঞ্জ, দুদক্তল, ক্ত যরোজপুর, শ্যোমন র সহ ক্তবক্তভন্ন স্থোযন  োক হোনোদোর বোক্তহনীর ক্তবরুযদ্ধ সক্তিয় ভোযব 

যুদ্ধ কক্তর। 

৯। ইউক্তনয়নঃ   কুশুক্তলয়ো 

 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ    মমোঃ মুনছুর আলী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০১/০২/১৯৫০ইাং (২য় মেনী  োি।  যর  োক হোনোদোর বোক্তহনীর ক্তবরুযদ্ধ সক্তিয় ভোযব যুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ পূব ত নলতো, ডোকঘরঃ নলতো মমোবোরক ন র, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ,  

মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২৯৮ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মহরোলী ক্তবশ্বোস 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  মুক্তিযুযদ্ধ ভোরত, কুক্তলয়ো,  ল্লোমোক্তর সহ ক্তবক্তভন্ন স্থোযন  োক হোনোদোর বোক্তহনীর ক্তবরুযদ্ধ সক্তিয় ভোযব যুদ্ধ কক্তর। 

৯। ইউক্তনয়নঃ   নলতো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ    মমোঃ বোবর আলী মিখ 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০৭/০৮/১৯৫৫ইাং (২য় মেনী  োি।  যর  োক হোনোদোর বোক্তহনীর ক্তবরুযদ্ধ সক্তিয় ভোযব যুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ কোক্তিবোটী, ডোকঘরঃ নলতো মমোবোরক ন র, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ,  

মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩৪৫ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ ইউসুফ আলী মিখ 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  মুক্তিযুযদ্ধ টোক্তক, ভোরত, মদবহোটো,  োরুক্তলয়ো সহ ক্তবক্তভন্ন স্থোযন  োক হোনোদোর বোক্তহনীর ক্তবরুযদ্ধ সক্তিয় ভোযব যুদ্ধ 

কক্তর। 

৯। ইউক্তনয়নঃ   নলতো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ    মৃতঃ নজরুল ইসলোম 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০১/০১/১৯৫০ইাং ( মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর। ) 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ নলতো, ডোকঘরঃ নলতো মমোবোরক ন র, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ,  

মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩৯৭ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ এলোই বক্স মমোড়ল 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  মুক্তিযুযদ্ধ ক্তবহোর, চোকুক্তলয়ো, উকিো,  োউখোলী, কুক্তলয়ো সহ ক্তবক্তভন্ন স্থোযন  োক হোনোদোর বোক্তহনীর ক্তবরুযদ্ধ সক্তিয় 

ভোযব যুদ্ধ কক্তর। 

৯। ইউক্তনয়নঃ   নলতো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ    মিখ িক্তহদুল ইসলোম 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ২৭/০৩/১৯৪৯ইাং (৮ম মেনী  োি। ১৯৭১ সোযল ৭ই মোচ ত জোক্ততর জনক বঙ্গবন্ধু মিখ মুক্তজবযরর আহবোযন উদ্বুদ্ধ হইয়ো ই-

ক্ত -আর থোকো অবস্থোয় ভোরযত ক্তহঙ্গল ঞ্জ কযোযে অস্ত্র প্রক্তিক্ষণ গ্রহন কক্তর। ০৯নাং মসক্টযরর অিীযন ক্তবক্তভন্ন জোয় োয়  োক হোনোদোর 

বোক্তহনীর ক্তবরুযদ্ধ সক্তিয় ভোযব যুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ  ন ক্তত, ডোকঘরঃ বসন্তপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ,  

মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩৯২ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মিখ বদর উদ্দীন 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    ০১৭৪০-৮৬১৮০০ 

৮। অবদোনঃ  মুক্তিযুযদ্ধ বসন্তপুর, কোক্তল ঞ্জ, দুদক্তল, ক্ত যরোজপুর, শ্যোমন র, কুক্তলয়ো, ক্তিরমক্তন সহ ক্তবক্তভন্ন স্থোযন  োক হোনোদোর 

বোক্তহনীর ক্তবরুযদ্ধ সম্মখু যুদ্ধ কক্তর। 

৯। ইউক্তনয়নঃ   মথুযরিপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ    মমোঃ আজ োর আলী  

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০৪/০১/১৯৫৫ইাং (টোটরো বক্তিরহোট মথযক প্রক্তিক্ষণ গ্রহন কযর বোাংলোযদযির ভীতযর প্রযবি কক্তর এবাং ক্তবক্তভন্ন যুযদ্ধ 

অাংিগ্রহন কক্তর। অবযিযে ১৬ই ক্তডযসম্বর খুলনো সোক্তকতট হোউজ ময়দোযন হোক্তজর হই।  

৩। ঠিকোনোঃ  গ্রোমঃ মসোনোতলো, ডোকঘরঃ ক্তবষ্ণপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২৬৪ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ ফক্তকর আহোম্মোদ  োজী 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  মদবহোটো মথযক খুলনো সোক্তকতট হোউজ ময়দোন   তন্ত ক্তবক্তভন্ন যুদ্ধ মক্ষযত্র অাংিগ্রহণ কক্তর। 

৯। ইউক্তনয়নঃ   দক্তক্ষণ শ্রীপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ    মমোঃ সোমছুর রহমোন  োজী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০৫/০৫/১৯৫৬ ইাং বঙ্গবন্ধুর আদযি ত উদু্বদ্ধ হইয়ো মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ করোর মোনযস ক্তবহোর, 

চোকুক্তলয়োয় প্রক্তিক্ষণ গ্রহন কক্তরয়ো মদযির ভীতযর প্রযবি কযর কুক্তলয়ো মথযক খুলনো সোক্তকতট হোউজ ময়দোযন হোক্তজর 

হই।  ক্তথ মযে ক্তবক্তভন্ন যুদ্ধ মক্ষযত্র অাংিগ্রহণ কক্তর। 

৩। ঠিকোনোঃ  গ্রোমঃ মসোনোতলো, ডোকঘরঃ ক্তবষ্ণপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১০৬৪ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ নুর আলী  োজী 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  কোক্তল ঞ্জ মথযক খুলনো সোক্তকতট হোউজ ময়দোন   তন্ত ক্তবক্তভন্ন যুদ্ধ মক্ষযত্র অাংিগ্রহণ কক্তর। 

৯। ইউক্তনয়নঃ   দক্তক্ষণ শ্রীপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ    শ্রী রযমন্দ্র নোথ মঘোে  

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১০/০৩/১৯৪৯ইাং।  এস, এস, ক্তস  রীক্ষোথী অবস্থোয় মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর। মদি স্বোিীযনর  র হইযত মবকোর এবাং 

ক্তদনমজুযরর কোজ কক্তর। 

৩। ঠিকোনোঃ  গ্রোমঃ মদয়ো, ডোকঘরঃ মথুযরিপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১০৬২ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ িিির মঘোে 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    ০১৭৫৯-৮৪০৪৭২ 

৮। অবদোনঃ  আক্তম ০৯নাং মসক্টযরর অিীযন ক্তহঙ্গল ঞ্জ কযোযে(ভোরত) মুক্তিয োদ্ধো ক্তহযসযব অাংিগ্রহণ কক্তর এবাং ওখোন হইযত 

মেক্তনাং প্রোপ্ত হইয়ো শ্যোমন র, ক্ত যরোজপুর, কুক্তলয়ো, ক্তবযনরয োতো, ডুমুক্তরয়ো, ক্তিরমক্তন সহ ক্তবক্তভন্ন স্থোযন যুদ্ধ মক্ষযত্র 

অাংিগ্রহণ কক্তর। 

৯। ইউক্তনয়নঃ   মথুযরিপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ    মিখ ক্তরয়োজুল ইসলোম  

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০৩/০৩/১৯৫২ইাং  এস, এস, ক্তস  োি। মহোন মুক্তিযুযদ্ধ ১৯৭১ সোযল বঙ্গবন্ধুর আহবোযন ভোরযত  োই। টোক্তক ও ক্ত  ো 

কযোে হযয় চোকুক্তলয়ো(ক্তবহোর প্রযদি) মেক্তনাং গ্রহন কক্তর। বততমোযন অবসর প্রোপ্ত ক্তবক্তডআর। 

৩। ঠিকোনোঃ  গ্রোমঃ  ন ক্তত, ডোকঘরঃ বসন্তপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩৬৫ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মিখ আহোম্মোদ আলী 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    ০১৭১৪-৯৪৭৪০৫ 

৮। অবদোনঃ  দুদক্তল, ক্ত যরোজপুর, কুক্তলয়ো ও কোক্তল যঞ্জ ক্তবক্তভন্ন যুযদ্ধ  োক হোনোদোর বোক্তহনীর ক্তবরুযদ্ধ সম্মুখ যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ 

কক্তর। 

৯। ইউক্তনয়নঃ   মথুযরিপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ    মমোঃ নজরুল ইসলোম  

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- --/--/১৯৪৯ইাং আক্তম কোক্তল ঞ্জ কযলযজর িোত্র থোকোকোক্তলন মদি মোতৃকোর টোযন ক্তহঙ্গল ঞ্জ মুক্তিযুদ্ধো কযোযে  োই। 

উচ্চতর প্রক্তিক্ষযণর জন্য ক্তবহোর চোকুক্তলয়ো মেক্তনাং  োই। 

৩। ঠিকোনোঃ  গ্রোমঃ বসন্তপুর, ডোকঘরঃ বসন্তপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১০৩ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ িযফদ আলী 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  আক্তম মুক্তি যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ করো কোক্তলন দুদক্তল, শ্যোমন র,ক্ত যরোজপুর, কুক্তলয়ো ও সোতক্ষীরো খোক্তলিপুর, খুলনো 

যুদ্ধ কক্তর। 

৯। ইউক্তনয়নঃ   মথুযরিপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ    মমোঃ ফজলুল হক 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০৪/০৯/১৯৪৭ইাং অষ্টম মেণী  োি। মহোন মুক্তিযুযদ্ধ ১৯৭১ সোযল বঙ্গবন্ধুর আহবোযন ভোরযত  োইয়ো তক্তকপুর এক্স 

ক্তহঙ্গল যঞ্জ মেক্তনাং গ্রহন কক্তর। ০৯ নাং মসক্টযরর অিীযন সক্তিয় ভোযব এক্স সমু্মখ যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। বততমোযন মবকোর।   

৩। ঠিকোনোঃ  গ্রোমঃ বসন্তপুর, ডোকঘরঃ বসন্তপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২০১ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মরহুম নক্তিম আলী ক্তবশ্বোস 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    ০১৭৬২-২৬৯৯৪৩ 

৮। অবদোনঃ  মুক্তি যুযদ্ধ বসন্তপুর, কোক্তল ঞ্জ, দুদক্তল, ক্ত যরোজপুর, কুক্তলয়ো,  ল্লোমোক্তর সহ ক্তবক্তভন্ন যুযদ্ধ  োক হোনোদোর বোক্তহনীর 

ক্তবরুযদ্ধ সম্মুখ যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

৯। ইউক্তনয়নঃ   মথুযরিপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ    মিখ আবুল কোযিম 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- --/--/---- ইাং ১৯৭১ সোযলর আয  ক্তদনমজুর খোটতোম, বততমোযনও ক্তদনমজুর খোটি।  

৩। ঠিকোনোঃ  গ্রোমঃ িীতলপুর, ডোকঘরঃ কোক্তল ঞ্জ, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১০৮৫ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মিখ আব্দুল বোরী 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    ০১৯২৩-৩৯৬৪৭৩ 

৮। অবদোনঃ  আক্তম ১৫ই জুন ভোরযতর টোক্তক িোহোজোন মোস্টোর এর কযোযে অাংিগ্রহণ কক্তরবোর  যর ক্তকছু ক্তদন ওখোযন মেক্তনাং 

করোর  র বোাংলোযদযির ভোতিোলো,  োরুক্তলয়ো, কুক্তলয়ো ক্তব্রযজ ও সব ত মিযে  ল্লোমোক্তর যুদ্ধ কক্তর। 

৯। ইউক্তনয়নঃ   মথুযরিপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ    মমোঃ মহব্বত আলী  

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১২/১১/১৯৫৪ইাং আক্তম ক্তদনমজুক্তর কোজ কক্তরতোম। মহোন মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। বততমোযন ক্তদনমজুক্তর ক্তদযয় সাংসোর 

ক্তনব তোহ কক্তর। 

৩। ঠিকোনোঃ  গ্রোমঃ বসন্তপুর, ডোকঘরঃ বসন্তপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩৫৬ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মমোবোরক আলী কোক্তরকর 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  প্রথযম ভোরযত হোসনোবোদ থোনোর তক্তকপুর মুক্তিয োদ্ধো কযোযে ভক্ততত হই,  যর বক্তিরহোট িলক্তচতো মুক্তিজুদ্ধো 

কযোযে  োঠোয়। ভোল প্রক্তিক্ষযণর জন্য ওখোন মথযক বোগুযড ক্তনয়ো  োয়। কমোন্ডোর আব্দুর রহমোন এর সযঙ্গ 

বোাংলোযদযির কোক্তল ঞ্জ থোনো এলোকোয় এযস ঘুশুড়ী হইয়ো আিোশুক্তন কযয়কক্তদন  যর খুলনো ম যয় ক্তবক্তভন্ন এলোকো 

অ োযরিোন কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ  মথুযরিপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ    মৃতঃ মিখ আব্দুর রহমোন 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- --/--/---- ইাং  

৩। ঠিকোনোঃ  গ্রোমঃ ভোড়োক্তিমলো, ডোকঘরঃ ভোড়োক্তিমলো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১৩১ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মিখ আঃ খোযলক 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ   

 

৯। ইউক্তনয়নঃ  ভোড়োক্তিমলো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   কোজী আব্দুল হোন্নোন 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- --/--/১৯৫৪ ইাং মখযট খোওয়ো মোনুে। 

৩। ঠিকোনোঃ  গ্রোমঃ ভোড়োক্তিমলো, ডোকঘরঃ ভোড়োক্তিমলো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩৩৭ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মরহুম কোজী মোক্তনক 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৯২৬-৩১৬৭৪২ 

৮। অবদোনঃ  চোকুক্তলয়ো ভোরত ক্তবহোর মেক্তনাং মিযে ক্তহঙ্গল ঞ্জ আক্তস। মসখোন মথযক বোাংলোযদযির ম  মকোন জোয় োয় আমোযদর 

 োঠোযনো হযয়যি। ক্তবক্তভন্ন জোয় োয় ফোইট কযরক্তি। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ  ভোড়োক্তিমলো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   িোক্তন্ত লোল অক্তিকোরী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- --/--/১৯৪৯ ইাং। িোত্র অবস্থোয় মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। অস্ত্র জমো মদওয়োর  যর বততমোযন মবকোর অবস্থোয় আক্তি। 

৩। ঠিকোনোঃ  গ্রোমঃ কুশুক্তলয়ো, ডোকঘরঃ দক্তক্ষণ শ্রীপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩৮৮ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ ক্তবক্তরজ্ঞ  দ অক্তিকোরী 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭৩৫-৫৩৪১২৬ 

৮। অবদোনঃ  প্রথযম টোক্তক ভক্ততত হইয়ো মুক্তিযুদ্ধো কযোযের উচ্চতর প্রক্তিক্ষযণর জন্য ক্তবহোর বীরভূম মজলোর চোকুক্তলয়ো মুক্তিযুদ্ধো 

মেক্তনাং কযোযে ভোরতীয় মসনোবোক্তহনী কতৃতক মেক্তনাং মিযে বোাংলোযদযির ক্তহঙ্গল ঞ্জ হইয়ো সমযির ন র হযয় 

বক্তরিোল মজলো মনৌযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ  কুশুক্তলয়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ আবুল কোক্তরকর 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৯/০৭/১৯৪৭ ইাং। ২য় মেনী  যর মুক্তিযুযদ্ধ ম ো দোন কক্তর। 

৩। ঠিকোনোঃ  গ্রোমঃ  োইকোড়ো, ডোকঘরঃ নলতো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৪১৬ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ বোিতুল্লো কোক্তরকর 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭২৪-১৮৯৩৬০ 

৮। অবদোনঃ  আক্তম িলযচক্ততয়োয় মেক্তনাং কক্তরয়োক্তি। কক্ত লমক্তন,  ল্লোমোক্তর যুদ্ধ কক্তরয়োক্তি। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ  নলতো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ রজব আলী হোওলোদোর 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১০/১১/১৯৪৮ ইাং। ৯ম মেনীযত  ড়োশুনো চলোকোলীন মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। বততমোযন মৎস্য কোযজ ক্তনয়ক্তজত।  

৩। ঠিকোনোঃ  গ্রোমঃ সন্নোক্তসর চর, ডোকঘরঃ সন্নোক্তসর চর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৮৭৯ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ তক্তমজ উক্তদ্দন হোওলোদোর 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৯১৮-০৯১৪৭৮ 

৮। অবদোনঃ  িোকরো, কুক্তলয়ো,  োটযকলঘোটো, চো ড়ো যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ  নলতো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ ওয়োযজদ আলী মমোড়ল 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৫/০১/১৯৫২ ইাং। ৮ম মেনী, অতঃ র মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

৩। ঠিকোনোঃ  গ্রোমঃ পূব ত নলতো, ডোকঘরঃ নলতো মমোবোরক ন র, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১৪২ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ মক্তফজ উক্তদ্দন মমোড়ল 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৯১৮-০৯১৪৭৮ 

৮। অবদোনঃ  ক্তবহোর চোকুক্তলয়োযত, উকিো, দুিলী,  োওখোলী,ক্ত যরোজপুর যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ  নলতো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ মমোবোরক আলী সরদোর 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- --/--/১৯৫৫ ইাং। ৮ম মেনীযত  ড়োশুনো চলোকোলীন মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ  গ্রোমঃ  োইকোড়ো, ডোকঘরঃ তোরোক্তল, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২২০ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ ইয়োর আলী সরদোর 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৯১৮-০৯১৪৭৮ 

৮। অবদোনঃ  ক্তবহোর চোকুক্তলয়োযত, উকিো, দুিলী, ক্ত যরোজপুর যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ  নলতো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   িহীদ আবুল কোলোম আজোদ 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ২৮/০১/১৯৫০ ইাং। ক্তব, এস, ক্তস ইক্তঙ্গক্তনয়োক্তরাং মিে বযে তর িোত্র মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কযর িহীদ হন। 

৩। ঠিকোনোঃ  গ্রোমঃ মঘোনো, ডোকঘরঃ নলতো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ০৪০৪০৭০১৩৮ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ ডোঃ জযবদ আলী সরদোর 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  সোতক্ষীরো মজলোর মদবহোটো উ যজলোর টোউনশ্রীপুর মকদোর এর মোযঠ যুযদ্ধ িহীদ হন। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ  নলতো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ হ রত আলী  োড় 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০১/০১/১৯৫২ ইাং। ক্তিক্ষো- ৮ম মেণী,  যর মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর, কৃক্তে কোজ কক্তর। 

৩। ঠিকোনোঃ  গ্রোমঃ ইন্দ্রন র, ডোকঘরঃ কোজলো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩০৫ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ জোমোত আলী  োড় 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৯৪৩-৪৯৭৯১২ 

৮। অবদোনঃ  আক্তম ক্তবহোযর চোকুক্তলয়োযত মেক্তনাং কক্তর। উকিো, দুদক্তল, ক্ত যরোজপুর মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর, 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ  নলতো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মীর দোউদ আলী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০২০/০৮/১৯৪২ ইাং। ক্তিক্ষো- ১ম মেণী,  যর মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর, কৃক্তে কোজ কক্তর। 

৩। ঠিকোনোঃ  গ্রোমঃ কোক্তিবোটী, ডোকঘরঃ কোজলো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১৮৯ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ মীর নওযির আলী 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  মুজোক্তহদ মেক্তনাং এবাং ভোরযতর টোক্তকযত কযোযেন িোহোজোন মোস্টোযরর মনতৃযে মুক্তিযুদ্ধ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ  নলতো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মীর আব্দুল হোক্তমদ 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১০/০৫/১৯৫৩ ইাং। ক্তিক্ষো- এস,এস,ক্তস।  যর মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর,  

৩। ঠিকোনোঃ  গ্রোমঃ মোঘুরোলী, ডোকঘরঃ নলতো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৪১৪ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ মজোহর আলী 

৬। মসক্টরঃ   ১১নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-  ০১৭২০-৮৪৩৭৩৭  

৮। অবদোনঃ  ৩০ এক্তপ্রল ১৯৭১ ইাং তোক্তরযখ ভোরত এর বন  াঁও মলঃ হোক্তফজ উক্তদ্দন আহোম্মদ ( মমজর অবসরপ্রোপ্ত) ১ম ই 

মবঙ্গযল ম ো দোন কক্তর এবাং বন াঁও ও আসোযমর মতলঢোলো মত মেক্তনাং কক্তর। মমজর বজলুল  নী  োযটোয়োরী এর 

মনতৃযে ময়মনক্তসাংহ এর কোমোল পুর ক্তব,ও,ক্ত  এবাং ক্তসযলযটর এম,ক্তস কযলযজর ক্তনকট  োক্তকস্তোনীযদর সোযথ 

সরোসক্তর যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর।   

 

৯। ইউক্তনয়নঃ  নলতো 

 

 

 

 

 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ আব্দুস িোত্তোর 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  ০৭/০৯/১৯৫০ ইাং। ক্তিক্ষো - এস,এস,ক্তস। মসনোবোক্তহনীযত চোকুরীরত অবস্থোয় মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর ,  

৩। ঠিকোনোঃ  গ্রোমঃ  োইকোড়ো  ,ডোকঘরঃ তোরোক্তল  ,উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ ,মজলোঃ সোতক্ষীরো  

 

৪। ম যজট নাং-  ১৪৩০ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ আব্দুর রহমোন 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং -  ০১৭২০ -৮৪৩৭৩৭  

৮। অবদোনঃ  ভোরযতর টোক্তকযত মেক্তনাং এ ভক্ততত হই এবাং কুক্তলয়ো, ক্তবযনরয োতো,  ল্লোমোক্তর যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর।   

 

৯। ইউক্তনয়নঃ  নলতো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   ম োক্তবন্দ রোয় 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ২১/১১/১৯৫১ ইাং। ক্তিক্ষো- ৮ম মেণী, বততমোযন অসহোয় অবস্থো।  

৩। ঠিকোনোঃ  গ্রোমঃ ক্তবষ্ণুপুর, ডোকঘরঃ ক্তবষ্ণুপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২৮৯ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  ভুযবন্দ্র রোয় 

৬। মসক্টরঃ   ০৯ মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-  ০১৯৪২-০৮৩২৪৪ 

৮। অবদোনঃ  ৯নাং মসক্টযরর অক্তিন হোক্তকমপুর কযোযে ম ো দোন কক্তর।  যর ওখোন মথযক ১২জন এক সোযথ চোকুক্তলয়ো ক্তবহোযর 

৩০ ক্তদন মেক্তনাং এর  র হোক্তকমপুর মথযক হোক্ততয়োর ক্তনয়ো কোতনদোহ, সবকোক্তর, সোতক্ষীরো, মভোমরো যুদ্ধ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   ক্তবষ্ণুপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ    োজী আক্তনছুর রহমোন 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০৪/০৪/১৯৫৩ ইাং। ১৯৭১ সোযল ঢোকো মতজ াঁও কযলযজ ২য় বযে তর িোত্র। বঙ্গ বন্ধুর ২৬মি মোযচ তর 

ভোেযণ উদু্বদ্ধ হযয় িোত্র সাংগ্রোম  ক্তরেযদ অাংি মনই। তৎকোলীন সরকোযরর অসহয োক্ত তো আযন্দোলন  যড় তুক্তল। 

 রবতীযত ভোরযত মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

৩। ঠিকোনোঃ  গ্রোমঃ হোরদ্দহো  ,ডোকঘরঃ বসন্তপুর  ,উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ ,মজলোঃ সোতক্ষীরো  

 

৪। ম যজট নাং-  ১১৪৬ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মরহুম হোজী মির আলী  োজী 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং -  ০১৯২৫-৬৮৬৬০৮ 

৮। অবদোনঃ  মদবহোটো, টোউনশ্রীপুর,কুক্তলয়ো যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর।   

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   মথুযরিপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   সদর উদ্দীনআহযমদ 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০১/০২/১৯৫১ ইাং। িোত্র জীবযন মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ, প্রথযম এফ, এফ  যর ক্তব, এল, এফ  

৩। ঠিকোনোঃ  গ্রোমঃ মঠকরো  ,ডোকঘরঃ ওবোয়দুর ন র  ,উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ ,মজলোঃ সোতক্ষীরো  

 

৪। ম যজট নাং-  ১২৮৪ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ মদরোজ তুল্লোহ সরদোর 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং -  ০১৯১৮-৬০৮১৭১ 

৮। অবদোনঃ  সক্তিয় মুক্তিযুদ্ধো ক্তহযসযব যুযদ্ধ  োবতীয় দোক্তয়ে  োলন, অাংিগ্রহণ এবাং স্বোিীন সোব তযভৌমে ভূখণ্ড লোভ ও ক্তবজয় 

অজতন।  

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   কুশুক্তলয়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ বোযিদ মিখ 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৮/০৬/১৯৪৭ইাং। ১৯৭১ সোযল ভোরযত  োই এবাং মেক্তনাং মিযে বোাংলোযদযি আক্তস। 

৩। ঠিকোনোঃ  গ্রোমঃ পূব ত বোক্তনয়ো খোমোর ,মচৌধুরী  ক্তল, খুলনো। 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৮৪১ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ আহোদ আলী 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং -   

৮। অবদোনঃ  কোক্তল ঞ্জ, বসন্তপুর যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর।   

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   ৪৬/১১’ ক্তব, মক মমইন মরোড। 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ নুর আলী ঢোক্তল 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০৫/০৯/১৯৪৭ইাং। ক্তদন মজুর কযর মখতোম। ১৯৭১ সোযল ভোরযত মেক্তনাং মিযে বোাংলোযদযি মুক্তিযুযদ্ধ 

অাংিগ্রহণ কক্তর। 

৩। ঠিকোনোঃ  গ্রোমঃ বসন্তপুর  ,ডোকঘরঃ কোক্তল ঞ্জ ,উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ  ,মজলোঃ সোতক্ষীরো  

 

৪। ম যজট নাং-  ১১৯৬ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ আহিোন উল্লোহ ঢোক্তল 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং -   

৮। অবদোনঃ  বসন্তপুর, কোক্তল ঞ্জ যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর।   

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   মথুযরিপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মিখ ক্তজন্নোত আলী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  ১৩/০৭/১৯৫১ইাং। িোত্ররত অবস্থোয় ভোরযত  োই। মসখোযন মেক্তনাং মিযে বোাংলোযদযি ক্তবক্তভন্ন স্থোযন মুক্তিযুযদ্ধ 

অাংিগ্রহণ কক্তর। 

৩। ঠিকোনোঃ  গ্রোমঃ চরদহো  ,ডোকঘরঃ মথুযরিপুর  ,উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ ,মজলোঃ সোতক্ষীরো  

 

৪। ম যজট নাং-  ১০৯৭ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ আব্দুর রোজ্জোক 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং -   

৮। অবদোনঃ  শ্যোমন র, কোক্তল ঞ্জ, কুক্তলয়ো ক্তব্রযজ যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর।   

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   মথুযরিপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   ক্তজ, এম আহম্মযদ আলী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- --/--/---- ইাং। ১৯৬৭ সোযল এস,এস,ক্তস, ১৯৭০ সোযল এইচ,এস,ক্তস, ১৯৭১ সোযল ক্তব, এ িোত্র ক্তিলোম। 

িোত্র জীবযন িোত্রলী  করতোম। মুক্তিজুযদ্ধর ডোযক সোরো মদই, যুযদ্ধর  যর ১টি হোইস্কুল স্থো ন কযর মসখোযন 

ক্তিক্ষোকতো কক্তর। বততমোযন অবসযর আক্তি। 

৩। ঠিকোনোঃ  গ্রোমঃ উত্তর শ্রীপুর  ,ডোকঘ রঃ দক্তক্ষণ শ্রীপুর  ,উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ ,মজলোঃ সোতক্ষীরো  

 

৪। ম যজট নাং-  ১৮৩৬ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ আব্দুর রোজ্জোক 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং -   

৮। অবদোনঃ  শ্যোমন র, কোক্তল ঞ্জ, কুক্তলয়ো ক্তব্রযজ যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর।   

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   মথুযরিপুর 

 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মিখ মহর আলী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং-২৩ /১২/১৯৩৭ ইাং। (স্বোক্ষর জ্ঞোন) ১৯৭১ সোযল বঙ্গবন্ধুর আহবোযন ভোরযতর ক্তহঙ্গল ঞ্জ কযোযে 

মত্রক্তনাং কক্তর।  োক হোনোদোর বোক্তহনীর ক্তবরুযদ্ধ মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। বততমোযন মবকোর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ  ন ক্তত, ডোকঘরঃ বসন্তপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩৫৭ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ মিখ িযলমোন  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  উকিো, দুদক্তল, বসন্তপুর, কোক্তল যঞ্জ  োক হোনোদোর বোক্তহনীর ক্তবরুযদ্ধ যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   মথুযরিপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মিখ রক্তবউল ইসলোম 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং-১৫ /০১/১৯৫২ ইাং। ১৯৭১ সোযল ৭ই মোযচ ত বঙ্গবন্ধুর আহবোযন উদু্বদ্ধ হইয়ো ভোরযতর ক্তহঙ্গল ঞ্জ কযোযে 

মেক্তনাং  কক্তর।  োক হোনোদোর বোক্তহনীর ক্তবরুযদ্ধ যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। বততমোযন মবকোর। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ  ন ক্তত, ডোকঘরঃ বসন্তপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২৩০ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মিখ মনজোম  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭৩৫-৮৬৯২৬৮ 

৮। অবদোনঃ  উকিো, বসন্তপুর, কোক্তল যঞ্জ  োক হোনোদোর বোক্তহনীর ক্তবরুযদ্ধ যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   মথুযরিপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   আব্দুর রোজ্জোক 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং-১০ /০১/১৯৫৭ ইাং।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ রতনপুর, ডোকঘরঃ রতনপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১২৯ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ আব্দুল  ফুর সরদোর  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  ভোরযত মেক্তনাং কক্তরয়ো বোাংলোযদযি ক্ত যরোজপুর, দুদক্তল, কুক্তলয়ো, খুলনো, বয়রোয়  োক হোনোদোর বোক্তহনীর ক্তবরুযদ্ধ 

যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   রতনপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ িোহোজোন আলী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং-১৫ /০৩/১৯৪২ ইাং। আই, এ প্রথম বযে তর িোত্র থোকো কোক্তলন ১৯৭১ সোযল ৭ই মোযচ ত বঙ্গবন্ধুর আহবোযন 

উদু্বদ্ধ হইয়ো ভোরযতর ক্তবহোযর ১মোস  মেক্তনাং  কক্তর। ৯নাং মসক্টযরর অক্তিযন  োক হোনোদোর বোক্তহনীর ক্তবরুযদ্ধ যুযদ্ধ 

অাংিগ্রহণ কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ বসন্তপুর, ডোকঘরঃ বসন্তপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২৩৯ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মমোঃ নবোব আলী হোজী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭১১-১৩১১৯৪ 

৮। অবদোনঃ  মুক্তিযুযদ্ধ বসন্তপুর, কোক্তল যঞ্জ, শ্যোমন র, কুক্তলয়ো, ক্তিরমক্তন সহ ক্তবক্তভন্ন জোয় োয়  োক হোনোদোর বোক্তহনীর ক্তবরুযদ্ধ 

যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   মথুযরিপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মৃতঃ আক্তমর চাঁদ 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং-১৪ /০২/১৯৫০ ইাং। বততমোযন কৃক্তে কোজ কক্তর। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ রতনপুর, ডোকঘরঃ রতনপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১৯১ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ ক্তজনতুল্ল  োজী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭২৯-১৯৮৯৭৯ 

৮। অবদোনঃ  ক্তবহোর চোকুক্তলয়ো মেক্তনাং মিযে হুদো সোযহযবর মনতৃযে ক্ত যরোজপুর, কুক্তলয়ো,  ল্লোমোক্তর  োক হোনোদোর বোক্তহনীর 

ক্তবরুযদ্ধ যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   রতনপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   অযহদ বক্স ঢোলী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং-২৭ /০৭/১৯৩৯  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ সোতপুর, ডোকঘরঃ কোক্তল ঞ্জ, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১৪১ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ িহর আলী ঢোলী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭৩৫-৮৬৯২৬৮ 

৮। অবদোনঃ  আনিোর মেক্তনাং। চক্তক কযোে মথযক টোউন শ্রীপুর, কুক্তলয়ো ক্তব্রযজ  োক হোনোদোর বোক্তহনীর ক্তবরুযদ্ধ যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ 

কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   ভোড়োক্তিমলো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মিখ ছুযবদ আলী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৯৩৭ ইাং।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ ভোড়োক্তিমলো, ডোকঘরঃ ভোড়োক্তিমলো , উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ২১৫ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মিখ মমোসযলম উক্তদ্দন  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৯১৩-২৬০২৪৪ 

৮। অবদোনঃ  খোক্তঞ্জয়ো, িোকরো কমরপুর,  োরুক্তলয়ো, কুক্তলয়ো শ্রীরোম পুর,  ল্লোমোক্তর, খুলনোয়  োক হোনোদোর বোক্তহনীর ক্তবরুযদ্ধ যুযদ্ধ 

অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   ভোড়োক্তিমলো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মিখ ক্ত রুল হক 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৯৫০ ইাং।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ ভোড়োক্তিমলো, ডোকঘরঃ ভোড়োক্তিমলো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২০০ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মিখ মোওলো বক্স  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  িোকরো মকোমরপুর,  োরুক্তলয়ো, কুক্তলয়ো, শ্রীরোমপুর,  ল্লোমোক্তর  োক হোনোদোর বোক্তহনীর ক্তবরুযদ্ধ যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   ভোড়োক্তিমলো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মৃতঃ আব্দুল জব্বোর 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং-০১ /০৬/১৯৪৫ ইাং। ৭ম মেনী। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ খোরহোট, ডোকঘরঃ ভোড়োক্তিমলো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১৮১ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মোদোর  োজী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  মহোন স্বোিীনতো যুযদ্ধ ক্তনঃস্বোথ ভোযব ম ো দোন। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   ভোড়োক্তিমলো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ িোহোদোৎ আলী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং-১০ /১১/১৯৫২ ইাং। ৭ম মেনী। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ কোমযদবপুর, ডোকঘরঃ ভোড়োক্তিমলো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১০৫৪ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ ক্তমনোজুক্তদ্দন  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৯২০-৪৩০৩৭৮ 

৮। অবদোনঃ  চোকুক্তলয়ো ভোরত প্রক্তিক্ষণ প্রোপ্ত। কোক্তল ঞ্জ, দুদক্তল,  োরুক্তলয়ো, কুক্তলয়ো  োক হোনোদোর বোক্তহনীর ক্তবরুযদ্ধ যুযদ্ধ 

অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   ভোড়োক্তিমলো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ আলীম বক্স 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং-১৩ /০৭/১৯৫৫ইাং। আক্তম একজন মুজোক্তহদ ক্তিলোম। ১৯৭১ সোযলর মম মোযস মহোন স্বোিীনতো যুযদ্ধ 

অাংিগ্রহণ কক্তর। বততমোযন মবকোর। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ ভদ্রখোক্তল, ডোকঘরঃ ওবোয়দুর ন র, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩০৮ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মোদোর আলী কোক্তরকর  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭৩৬-৩২৯৩৪৯ 

৮। অবদোনঃ  প্রথযম আক্তম ভোরযতর টোক্তক মুক্তি ম োদ্ধো কযোযে ম োদ্ধো ক্তহযসযব ভক্ততত হইয়ো উচ্চতর প্রক্তিখযনর জন্য বীরভূম 

মজলোর চোকুক্তলয়ো কযোযে ভোরক্ততয় মসনোবোক্তহনী কতৃক প্রক্তিক্ষণ মিযে ক্তনজ এলোকোয় ক্ত যরোজপুযর সম্মুখ যুযদ্ধ 

িতোক্তিক খোনযসনো ও রোজোকোর হতোহত কক্তর। এবাং শ্যোমন র, কুক্তলয়ো ও আিোশুক্তন এলোকোয় যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ 

কক্তর। ১১৪ জন রোজোকোর অস্ত্র সহ আত্মসম তণ কযর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   কুশুক্তলয়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ শুক চাঁদ  োজী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং-০৩ /০৫/১৯৪৭ ইাং। কৃক্তে কোজ কক্তরতোম। মহোন মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। বততমোযন মবকোর। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মযনোহরপুর, ডোকঘরঃ দক্তক্ষণ শ্রীপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২৪৩ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ মকরোমত আলী  োজী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  আক্তম প্রথযম ভোরযতর ক্তহঙ্গল ঞ্জ কযোযে ভক্ততত হইয়ো তোর র টোক্তক চযল  োই। মসখোন মথযক ক্তবহোর চোকুক্তলয়ো 

মুক্তিয োদ্ধো মেক্তনাং কযোযে ভোরতীয় মসনোবোক্তহনীর দ্বোরো প্রক্তিক্ষণ মিযে বোাংলোযদযির কোক্তল ঞ্জ, শ্যোমন র, 

 ল্লোমোক্তর, খুলনো সহ ক্তবক্তভন্ন স্থোযন  োক হোনোদোর বোক্তহনীর ক্তবরুযদ্ধ যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   কুশুক্তলয়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মৃতঃ মিখ আব্দুর রউফ 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  মৃতুয জক্তনত কোরযন জীবন বৃত্তোন্ত মদওয়ো সম্ভব হয় নোই। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ  ন ক্তত, ডোকঘরঃ বসন্তপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২৩৫ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মিখ ম োলোম নবী 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  মৃতুয জক্তনত কোরযন জীবন বৃত্তোন্ত মদওয়ো সম্ভব হয় নোই। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   মথুযরিপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   ক্তজ, এম, ক্তজয়ো হোয়দোর 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং ১৯৫০ ইাং। কৃক্তে কোযজ রত অবস্থোয় যুযদ্ধ ম ো দোন কক্তর। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মুকুন্দপুর, ডোকঘরঃ মথুযরিপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩৮০ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মোদোর আলী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭২৫-৯২১৩৭১ 

৮। অবদোনঃ  উকিো, কোক্তল ঞ্জ, বক্তরিোল মজলোয়  োক হোনোদোর বোক্তহনীর ক্তবরুযদ্ধ যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   মথুযরিপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মিখ িোহোবুক্তদ্দন 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং-০২ /০১/১৯৫৪ ইাং। ৯ম মেনীর িোত্র অবস্থোয় ক্তবহোযর প্রক্তিক্ষণ ক্তনযয় যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ রক্তহমপুর, ডোকঘরঃ তোরোক্তল, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৪১৩ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মিখ ক্তিয়োমুক্তদ্দন 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৯১১-৬১১১৮৮ 

৮। অবদোনঃ  ক্তবহোর মেক্তনাং এ ৮নাং (ইক্তনঞ্জঃ) দোক্তয়ে প্রোপ্ত প্রক্তিক্ষক ক্তিলোম। মদবহোটো, খুলনো সহ কযোযেন িোহোজোন মোস্টোযরর 

সোযথ হোনোদোর বোক্তহনীর ক্তবরুযদ্ধ যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   তোরোক্তল 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মৃতঃ আব্দুল জক্তলল 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং-০৮ /০৪/১৯৫৬ ইাং। এস, এস, ক্তস  রীক্ষোথী থোকোকোলীন অবস্থোয় মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কযরন। 

বততমোযন মৃত। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মঠকরো, ডোকঘরঃ ওবোয়দুর ন র, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩২৭ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মমোঃ মোদোর আলী মমোল্লো  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭১৫-৬৮৬৮৯৯ 

৮। অবদোনঃ  ক্ততক্তন ভোরযতর টোক্তক মুক্তিযুদ্ধ কযোযে ভক্ততত হযয় বীরভুম মজলোর চোকুক্তলয়ো ভোরতীয় মসনোবোক্তহনীর অক্তিযন 

প্রক্তিক্ষণ প্রোপ্ত হযয় বোাংলোযদযির  রজপুর, দুদক্তল, শ্যোমন র, কুক্তলয়োয়  োক হোনোদোর বোক্তহনীর ক্তবরুযদ্ধ যুযদ্ধ 

অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   কুশুক্তলয়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ আবুল মহোযসন  োজী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং-১৯৪৯ ইাং। কৃক্তে কোযজ রত অবস্থোয় মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কযরন।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ বো মোরী, ডোকঘরঃ  ীর োজন, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩১০ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ শুক চাঁদ  োজী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭৬৪-৫৩৬৮৬২ 

৮। অবদোনঃ  মেক্তনাং  োপ্ত হযয় ক্ত যরোজপুর, শ্যোমন র, বক্তরিোল সহ ক্তবক্তভন্ন স্থোযন যুদ্ধ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   রতনপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ মমোকযিদ আলী সরদোর 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং-০১ /০২/১৯৫০ ইাং। কৃক্তে কোজ কক্তরতোম।  মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। বততমোযন মবকোর। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ ভদ্রখোক্তল, ডোকঘরঃ ওবোয়দুর ন র, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২২৩ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ এবোদুল সরদোর  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৯১১-৮২৩৬০৭ 

৮। অবদোনঃ  ক্ততক্তন ভোরযতর টোক্তক মুক্তিযুদ্ধ কযোযে ভক্ততত হযয় বীরভুম মজলোর চোকুক্তলয়ো ভোরতীয় মসনোবোক্তহনীর অক্তিযন 

প্রক্তিক্ষণ প্রোপ্ত হযয় বোাংলোযদযির ক্ত রজপুর, দুদক্তল, শ্যোমন র, কুক্তলয়োয়  োক হোনোদোর বোক্তহনীর ক্তবরুযদ্ধ যুযদ্ধ 

অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   কুশুক্তলয়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মীর আব্দুল রোযিদ 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং-২০ /০৭/১৯৪৫ ইাং। িোত্র থোকোকোলীন অবস্থোয় মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। বততমোযন মবকোর। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ ম োক্তবন্দপুর, ডোকঘরঃ শ্রীকলো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩৫৮ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ ফোরোকোত আলী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৯৩৬-৬৫০৬৩৩ 

৮। অবদোনঃ  ক্ততক্তন ভোরযতর টোক্তক মুক্তিযুদ্ধ কযোযে ভক্ততত হযয় বীরভুম মজলোর চোকুক্তলয়ো ভোরতীয় মসনোবোক্তহনীর অক্তিযন 

প্রক্তিক্ষণ প্রোপ্ত হযয় বোাংলোযদযির কোক্তল ঞ্জ ও শ্যোমন র  োক হোনোদোর বোক্তহনীর ক্তবরুযদ্ধ যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   কুশুক্তলয়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মৃতঃ সক্তমত অক্তিকোরী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৯৫০ ইাং। িোত্র থোকোকোলীন অবস্থোয় মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। বততমোযন মবকোর। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ কুশুক্তলয়ো, ডোকঘরঃ ওবোয়দুর ন র, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩৯৮ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ ক্তবক্তরক্তি  দ অক্তিকোরী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭৩৫-৫৩৪১২৬ 

৮। অবদোনঃ  ক্ততক্তন ভোরযতর টোক্তক মুক্তিযুদ্ধ কযোযে ভক্ততত হযয় বীরভুম মজলোর চোকুক্তলয়ো ভোরতীয় মসনোবোক্তহনীর অক্তিযন 

প্রক্তিক্ষণ প্রোপ্ত হযয় বোাংলোযদযির কোক্তল ঞ্জ,  োরুক্তলয়ো স্কুযল হযয়  যিোর  োক হোনোদোর বোক্তহনীর ক্তবরুযদ্ধ যুযদ্ধ 

অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   কুশুক্তলয়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ আব্দুস সোমোদ 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৯৫২ ইাং। নবম মেনীযত থোকোকোলীন অবস্থোয় মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

৩। ঠিকোনোঃ  গ্রোমঃ মিরকোটি, ডোকঘরঃ উকিো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২৫৩ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ  জর আলী সরদোর  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭১২-৯৫৮৩০১ 

৮। অবদোনঃ  মেক্তনাং মিযে উকিো প্রক্ততরক্ষোয় অবস্থোন কক্তর। যুদ্ধ স্থোন ক্ত যরোজপুর, কুক্তলয়ো, শ্রীরোমপুর,  ল্লোমোক্তর  োক মসনোযদর 

সোযথ যুযদ্ধ ক্তলপ্ত হই। খুলনো ক্তব,ক্তড,আর মহড মকোয়োটোযর অস্ত্র জমো কক্তর।  রবতীযত অস্ত্র-সস্ত্র পুনরোয় ক্তনযয় 

ফুলতলো ম্যোযলক্তিয়ো কযোযে জমো কক্তর। 

৯। ইউক্তনয়নঃ   িলবোক্তড়য়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   ক্তড,এম মুনছুরুল হক 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৯৫০ ইাং। মলখো ড়ো চলোকোলীন অবস্থোয় মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ আক্তিকুড়ো, ডোকঘরঃ  ীর োজন, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২১৩ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ হোক্তমজক্তদ্দন ঢোলী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭৩৬-৩০১৬৫০ 

৮। অবদোনঃ  মেক্তনাং মিযে বাঁিঝোক্তড়য়ো প্রক্ততরক্ষোয় অবস্থোন কক্তর।  রবতীযত রতনপুর, বাঁিতলো কুক্তলয়ো শ্রীরোমপুর এবাং 

সোতক্ষীরোয় প্লোটুন কমোন্ডোর  ফুর সদ তোযরর মনতৃযে  োক মসনোযদর সক্তহত সম্মুখ যুযদ্ধ ক্তলপ্ত হই।  রবতীযত 

সোতক্ষীরো হইযত খুলনো  োমী মুক্তি ম োদ্ধোযদর কোযি আমোর এল,এম,ক্তজ মদই।  রবতীযত খুলনো ক্তবক্তডআর মহড 

মকোয়োটোযর  োই এবাং মসনোবোক্তহনীযত ম ো দোন কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   িলবোক্তড়য়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ আনিোর আলী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৯৩৭ ইাং। কৃক্তে কোজ রত অবস্থোয় মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ  যনিপুর, ডোকঘরঃ রতনপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১৬১ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মমোঃ ফক্তকর আলী  োজী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭৪৮-৫১৭২৩৪ 

৮। অবদোনঃ  মেক্তনাং মিে কযর হোক্তকমপুর মঘোজো দোঙ্গো হযয় ইটিযন্ড আক্তম। যুদ্ধ স্থোন শ্যোমন র, উকিো, বাঁিতলো। যুদ্ধ মিযে 

রোজোর বো োন কযোযে অস্ত্র জমো কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   িলবোক্তড়য়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ হযয়ত আলী মিখ 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং-০২ /০৩/১৯৪৭ ইাং। কৃক্তে কোজ রত অবস্থোয় মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মুড়ো োিো, ডোকঘরঃ  ীর োজন, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২৫৮ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ     

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  মেক্তনাং মিে কযর ক্তহঙ্গল ঞ্জ কযোযে আক্তস,  রবতীযত বাঁিঝোক্তড়য়ো প্রক্ততষ্ঠোয় আক্তস।  যর রতনপুর  োকযসনোযদর 

সযঙ্গ যুদ্ধ কক্তর।  রবতীযত রোজোর বো োন কযোযে অস্ত্র জমো কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   িলবোক্তড়য়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মিখ নুর আলী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং-০৫ /০৭/১৯৩৭ ইাং। কৃক্তে কোজ কক্তরযত কক্তরযত মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মুড়ো োিো, ডোকঘরঃ  ীর োজন, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩৩১ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ ইসমোইল মিখ  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  মেক্তনাং মিযে ক্তহঙ্গল ঞ্জ কযোযে ক্তফরত আক্তস,  যর বাঁিঝোক্তড়য়ো প্রক্ততরক্ষোয় অবস্থোন কক্তর। যুদ্ধ স্থোন- রতনপুর, 

বাঁিঝোক্তড়য়ো, উজলপুর। যুদ্ধ মিযে সোতক্ষীরো কযোযে অস্ত্র জমো কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   িলবোক্তড়য়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ আরিোদ আলী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং--------------------  ইাং। কৃক্তে কোজ রত থোকোকোলীন মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। ক্তবহোর-চোকুক্তলয়োয় 

মেক্তনাং এর জন্য  োই।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ বোজুয়ো ড়, ডোকঘরঃ রতনপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১০৮২ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ খয়রোত আলী  োজী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৯১৭-৮২৭৮৯০ 

৮। অবদোনঃ  ভোরযত মেক্তনাং মিে কযর বোাংলোযদযির রতনপুর, বাঁিতলো,  োরুক্তলয়ো, শ্রীরোমপুর, সোতক্ষীরোযত  োক হোনোদোর 

বোক্তহনীর ক্তবরুযদ্ধ যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর।  রবতীযত সোতক্ষীরো রোজোরবো োন কযোযে অস্ত্র জমো কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   িলবোক্তড়য়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ নুরুল ইসলোম 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ২৫ /০৭/১৯৫২ ইাং। ১৯৭১ সোযল কোক্তল ঞ্জ কযলযজ  ড়োশুনো কোলীন মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ উকিো, ডোকঘরঃ উকিো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩৩০ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ ফক্তকর আহযমদ মক্তল্লক  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭৪১-৪০৫৭৬৬ 

৮। অবদোনঃ  মেক্তনাং মিযে উকিো প্রক্ততরক্ষোয় অবস্থোন কক্তর। যুদ্ধ স্থোন- ক্ত যরোজপুর, কুক্তলয়ো। স্বোিীনতোর  র বোাংলোযদি 

রোইযফলস্ এ ম ো দোন কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   িলবোক্তড়য়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ আব্দুল বোযরক 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৯৪৬ ইাং। ১৯৭১ সোযল কোক্তল ঞ্জ কযলযজ  ড়োশুনো কোলীন অবস্থোয় মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মতঘক্তরয়ো, ডোকঘরঃ রতনপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২৭১ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ বোিতুল্যো মহোজন  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  ক্তহঙ্গল ঞ্জ মথযক ক্ত  ো কযোে হযয় ক্তবহোর বীরভূম মেক্তনাং এর জন্য  োই। মেক্তনাং মিযে সোকচুরো কযোযে আক্তস। 

 রবতীযত বাঁিঝোক্তড়য়ো প্রক্ততষ্ঠোয় অবস্থোন মনই। আিোশুক্তন, চো ড়ো, বুদহোটো, কক্তফলমক্তন এলোকোয় যুদ্ধ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   িলবোক্তড়য়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মিখ ইব্রোক্তহম 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৯৩৭ ইাং।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ দোক্তড়য়োলো, ডোকঘরঃ উকিো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১৬৪ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মিখ সুলতোন  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  মেক্তনাং মিযে উকিো প্রক্ততরক্ষোয় অাংি মনই। ক্ত যরোজপুর,  োরুক্তলয়ো, কুক্তলয়ো শ্রীরোমপুর হযয় খুলনো,  ল্লোমোক্তরযত 

যুদ্ধ কক্তর। খুলনো মরস্ট হোউযস অবস্থোন মনই এবাং হোক্ততয়োর জমো কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   িলবোক্তড়য়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   আবুল কোযিম 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৯৫৩ ইাং। ১৯৭১ সোযল কোক্তল ঞ্জ কযলযজ মলখো ড়ো রত অবস্থোয় যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ বোজুয়ো ড়, ডোকঘরঃ রতনপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  এম ক্তব এ ড নাং ৩/৯১৩২/২০০০ এবাং তোক্তলকো খণ্ড নাং- ৪ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ ইমোন আলী  োজী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭১০-০৩৮৭৫৩ 

৮। অবদোনঃ  মেক্তনাং মিযে মদবহোটোয় অবস্থোন কক্তর,  রবতীযত  োটযকল ঘোটো হযয়  ল্লোমোক্তর যুদ্ধ কক্তর।  রবতীযত 

মসনোবোক্তহনীযত ম ো দোন কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   িলবোক্তড়য়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   হোক্তবলদোর মমোস্তফো আবু তোযলব 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০৩ /০৫/১৯৫৫ ইাং। এইস,এস,ক্তস চলোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ বযরয়ো, ডোকঘরঃ মততুক্তলয়ো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ২৭৩৬ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ আলহোজ এস, এম আবুল মহোযসন  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭২৪২১৮৭৮৩ 

৮। অবদোনঃ  আক্তম ভোরত হইযত আসোর  যর বোাংলোযদযি মত্রক্তনাং কক্তর এবাং সোতক্ষীরো মজলোর এল্লোচযর তৎকোলীন কমোন্ডোর 

মমোঃ মতৌক্তহদুল ইসলোম ও কোমরুজোমোন টু ুঁলুর মনতৃযত  োক্তকস্তোনী হোনোদোরযদর আত্ম সম তণ করোই। 

৯। ইউক্তনয়নঃ   তোরোক্তল 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ রক্তফকুল ইসলোম 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১০ /১০/১৯৫১ ইাং। ৮ম মেনী চলোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। বততমোযন কৃক্তে 

কোযজ রত আক্তি। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মততুক্তলয়ো, ডোকঘরঃ মততুক্তলয়ো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩৬৬ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ রওিোন আলী সোনো  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭২৫-৭৫৬৬৭১ 

৮। অবদোনঃ  আক্তম বোাংলোযদযি মত্রক্তনাং প্রোপ্ত হইয়ো মসোভনোলী, বুিহোটো, ব্যোাংদোহ সহ ক্তবক্তভন্ন স্থোযন যুদ্ধ কক্তর। 

৯। ইউক্তনয়নঃ   তোরোক্তল 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ আক্তজজুর রহমোন 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ২০ /০৩/১৯৫০ ইাং। ক্তব, এ  োস।  ড়োশুনো চলোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

বততমোযন মহোক্তমও ডোিোক্তরযত রত আক্তি।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মততুক্তলয়ো, ডোকঘরঃ মততুক্তলয়ো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৮৬৯ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ আিোর আলী সোনো  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭২০-৫৯০০২১ 

৮। অবদোনঃ  আক্তম বোাংলোযদযি মত্রক্তনাং প্রোপ্ত হইয়ো মসোভনোলী, চো ড়ো, ক্ত যরোজপুর সহ ক্তবক্তভন্ন স্থোযন যুযদ্ধ অনিগ্রহন কক্তর। 

৯। ইউক্তনয়নঃ   তোরোক্তল 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মিখ শুকর আলী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ    

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ  ন ক্তত, ডোকঘরঃ বসন্তপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১২৫ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মিখ ক্তনজোম আলী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭৫১-১৩৮২২৫ 

৮। অবদোনঃ  কোক্তল ঞ্জ উ যজলোয় 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   মথুযরিপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মিখ আকবর আলী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৯৪৭ ইাং। মুজোক্তহদ ক্তিলোম  যর মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ  গ্রোমঃ কোক্তলয়ো দু তোপুর, ডোকঘরঃ ওবোয়দুর ন র, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২৬৬ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মিখ ওক্তিমুক্তদ্দন  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৯২০-৩৯৭০৭৫ 

৮। অবদোনঃ  দুদক্তল, ক্ত যরোজপুর, কোক্তল ঞ্জ প্রভৃক্তত জোয় োয় যুযদ্ধ অনিগ্রহন কক্তর। 

৯। ইউক্তনয়নঃ   কুশুক্তলয়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মিখ এনোযয়ত আলী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ২২/০৪/১৯৫২ ইাং। ৫ম মেনী চলোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। বততমোযন মবকোর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ  ন ক্তত, ডোকঘরঃ বসন্তপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২৮০ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মিখ করম আলী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  মুক্তিযুযদ্ধ বসন্তপুর, কোক্তল ঞ্জ, দুদক্তল, ক্ত যরোজপুর, কুক্তলয়ো, ক্তিযরোমক্তণ সহ ক্তবক্তভন্ন স্থোযন যুদ্ধ কক্তর। 

৯। ইউক্তনয়নঃ   মথুযরিপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   আরসোদ আলী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  মৃত জক্তনত কোরযন জীবন বৃৃ্তোন্ত মদওয়ো ম ল নো। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ ক্তবষ্ণুপুর, ডোকঘরঃ ক্তবষ্ণুপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩৭৭ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ ম োলোম রহমোন  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   

৮। অবদোনঃ  মৃত জক্তনত কোরযন মদওয়ো ম ল নো। 

৯। ইউক্তনয়নঃ   ক্তবষ্ণুপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মিখ ম োলোম রসুল 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  মৃত জক্তনত কোরযন মদওয়ো ম ল নো।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ  নতক্ত , ডোকঘরঃ বসন্তপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২২৯ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মিখ বরকতুল্লোহ  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ২১৬৭৭৪৩৫ 

৮। অবদোনঃ  মৃত জক্তনত কোরযন মদওয়ো ম ল নো। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   মথুযরিপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মিখ আব্দুস মিোবোহোন 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৯৪৬ ইাং। িোত্র জীবযন ১৯৬৮ সোযল আইয়ুব সরকোযরর ক্তবরুযদ্ধ ১১ দফোর আযন্দোলন কক্তর। ১৯৭০ 

ক্তনব তোচযন অাংি ক্তনই। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুদ্ধ  ক্তরচোলনো কক্তর। তোর র আওয়োমীলীয র ক্তবক্তভন্ন  যদ আওয়োমীলী  

কক্তরযতক্তি। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ  ন ক্তত, ডোকঘরঃ বসন্তপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩২৫ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মিখ আব্দুল হোক্তকম  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৯৩০-৫৬৮৮১৬ 

৮। অবদোনঃ  ১৯৭১ সোযল ক্তহঙ্গল ঞ্জ মুক্তিযুদ্ধ কযোে সতক্তর কযর মুক্তিয োদ্ধোযদর জন্য সকল প্রকোর থোকো-খোওয়োর, ক্তচক্তকৎস্যো 

সোহোয্য কক্তর। স্বোিীনতোর পূব ত   তন্ত। 

৯। ইউক্তনয়নঃ  মথুযরিপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ আব্দুল ওহোব 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৮ /০৫/১৯৪২ ইাং। িোত্রজীবন মথযক আওয়োমীলী  কক্তর। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ উত্তর শ্রীপুর, ডোকঘরঃ দক্তক্ষণ শ্রীপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১৬৭ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ ম োরোই সরদোর  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭৪৯-৯১৫১৪৫ 

৮। অবদোনঃ  ১৯৭১ সোযল সমগ্রযদি  খন ক্তব ন্ন তখন স্বোিীন বোাংলো মবতোরযকন্দ্র মথযক যুযদ্ধ ম ো দোন করোর জন্য আহবোন 

কযর। তখন আক্তম ভোরযত চযল  োই। আমোর ক্তিক্ষক িম তদোস চিবতী সোযরর সহয োক্ত তোয় হোসনোবোদ ক্তরক্রুটিাং 

অক্তফস মথযক নোম মলখোই। তক্তকপুর  োই এবাং মসখোন মথযক ক্তবহোর  োত্রো কক্তর। ১মোস ১৫ক্তদন  র আক্তম 

বোগুনক্তিয়োয় ক্তফযর আক্তস। মসখোন মথযক আমোযক ক্তহঙ্গল ঞ্জ  োঠোযনো হয়। দুদক্তল, ক্ত যরোজপুর, কুক্তলয়ো সহ ক্তবক্তভন্ন 

স্থোযন যুদ্ধ কক্তর।  

   

৯। ইউক্তনয়নঃ  দক্তক্ষণ শ্রীপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মিখ লুৎফর রহমোন 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৯৫৪ ইাং। সোতক্ষীরো কযলযজ  ড়োশুনো চলোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ িলবোক্তড়য়ো, ডোকঘরঃ মথুযরিপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১২৩ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মিখ মক্ততউল্লোহ  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭৪৭-৫২৭৫৭৭ 

৮। অবদোনঃ  আক্তম ভোরত হইযত মত্রক্তনাং কযর আসোর  যর বোাংলোযদযি ক্তবক্তভন্ন ম ক্তরলো যুযদ্ধ অনিগ্রহন কক্তর। স্বোিীনতোর  র 

সোতক্ষীরো ম্যোযলক্তিয়ো কযোযে অস্ত্র জমো ক্তদই। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ  িলবোক্তড়য়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   নুর আহম্মোদ  োজী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৯৫১ ইাং। কৃক্তে কোযজ রত অবস্থোয় ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ ক্তনজযদব পুর, ডোকঘরঃ খক্তড়তলো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৮৩৯ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ কক্তিমুক্তদ্দন  োজী 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  ক্তবহোর মেক্তনাং প্রোপ্ত হইয়ো কোক্তল ঞ্জ, উক্তজরপুর, আিোশুক্তন, চো ড়ো সহ ক্তবক্তভন্ন থোযন যুদ্ধ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ  মথুযরিপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ িোকোত আলী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৯৫২ ইাং। কৃক্তে কোজ রত অবস্থোয় ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ -----------, ডোকঘরঃ ------------, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩২৪ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ তযফজ উদ্দীন সরদোর  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-  ০১৭২৭-৬৮৯৫৯৭ 

৮। অবদোনঃ  ক্তবহোর মেক্তনাং প্রোপ্ত হইয়ো কোক্তল ঞ্জ, উক্তজরপুর, আিোশুক্তন, চো ড়ো সহ ক্তবক্তভন্ন থোযন যুদ্ধ কক্তর। 

৯। ইউক্তনয়নঃ  মথুযরিপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ আক্তজজুল হক 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৯৪৯ ইাং। ক্তদনমজুযরর কোজ করোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ ক্তনজযদবপুর, ডোকঘরঃ খক্তড়তলো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৮৪০ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ নুর আলী সরদোর  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭২৮-৭৪৯৭০৭ 

৮। অবদোনঃ  ক্তবহোর মেক্তনাং প্রোপ্ত হইয়ো কোলী ঞ্জ, উক্তজরপুর, আিোশুক্তন সহ ক্তবক্তভন্ন স্থোযন যুদ্ধ কক্তর। 

৯। ইউক্তনয়নঃ  মথুযরিপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ মজযহর আলী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৯৪৬ ইাং। কৃক্তে কোযজ রত অবস্থোয় ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ ক্তনজযদবপুর, ডোকঘরঃ খক্তড়তলো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১০৯৪ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ নবোবদী  োজী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  ক্তবহোর মেক্তনাং প্রোপ্ত হইয়ো কোক্তল ঞ্জ, উক্তজরপুর, আিোশুক্তন, চো ড়ো সহ ক্তবক্তভন্ন থোযন যুদ্ধ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ  মথুযরিপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মৃতঃ কোজী আকযিদুর রহমোন 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০৫ /০৬/১৯৩৯ ইাং। কৃক্তে কোজ কক্তরযতন। ক্ততক্তন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কযরন। অস্ত্র জমো 

মদওয়োর  র পুক্তলি ক্তবভোয  চোকুরী কক্তরযতন।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ কুশুক্তলয়ো, ডোকঘরঃ দক্তক্ষণ শ্রীপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১০৭৫ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ কোজী রইচ উদ্দীন  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭১৩-২০০৪৯৪ 

৮। অবদোনঃ  টোক্তক মুক্তিয োদ্ধো মেক্তনাং কযোযে ভক্ততত হইয়ো উচ্চতর প্রক্তিক্ষযণর জন্য ক্তবহোর ক্তবরভুম মজলোর চোকুক্তলয়ো মেক্তনাং 

কযোযে ভোরতীয় মসনোবোক্তহনী কতৃক প্রক্তিক্ষণ মিযে বোাংলোযদযির কোক্তল ঞ্জ, শ্যোমন র, সোতক্ষীরো এলোকোয় 

মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কযরন। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ  কুশুক্তলয়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   রক্তবউল ইসলোম খোন 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০১ /০১/১৯৫২ ইাং। িোত্র অবস্থোয় ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মহৎপুর, ডোকঘরঃ কোক্তল ঞ্জ, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৮৭৫ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মুক্তজবর রহমোন খোন  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭২৪-৪৩৫৬৬০ 

৮। অবদোনঃ  আক্তম প্রথযম জ্ঞোন বোবুর বোক্তড় নলতোয় ক্তব,এল,এফ মেক্তনাং কক্তর। কোক্তল ঞ্জ এলোকোয় ক্তব,এল,এফ ক্তহযসযব 

মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ  কুশুক্তলয়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মক্তহউদ্দীন আহযমদ খোন 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ৩১ /১০/১৯৪৭ ইাং। িোত্র থোকোকোলীন  ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মহৎপুর, ডোকঘরঃ কোক্তল ঞ্জ, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৮৪৬ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মুক্তজবর রহমোন খোন  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৯১১-৭১৭৪৪২ 

৮। অবদোনঃ  ভোরযতর হোক্তকমপুর মেক্তনাং মকযন্দ্র ভক্ততত হই। ভোরতীয় মসনোবোক্তহনী কতৃতক মেক্তনাং কযর বোাংলোযদযির কলোযরোয়ো, 

কোকডোঙ্গো,  যিোর এলোকোয় যুদ্ধ কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ  কুশুক্তলয়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   খোন িক্তহদুল ইসলোম 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০৬ /০৮/১৯৫৭ ইাং। িোত্র অবস্থোয় ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। বততমোন গ্রোম্য ক্তচক্তকৎসক। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ উত্তর শ্রীপুর, ডোকঘরঃ দক্তক্ষণ শ্রীপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৮৫৭ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ আফসোর আহযমদ খোন  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭১৪-৫০৯৫৬১ 

৮। অবদোনঃ  ভোরযতর হোক্তকমপুর মুক্তিয োদ্ধো কযোযে মমক্তডযকল মকোযর বীর মুক্তিয োদ্ধোযদর ক্তচক্তকৎসো মসবোয় ক্তনযয়োক্তজত 

ক্তিলোম। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ  কুশুক্তলয়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   কোজী মোহবুবুল আলম (মধু) 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০২ /০৭/১৯৫৪ ইাং। ৮ম মেণীর  র ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। বততমোযন কৃক্তে ব্যোাংক 

বোাংলোযদি এ চতুথ মেণীর কম তচোরী ক্তহযসযব কম তরত আক্তি। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ কুশুক্তলয়ো, ডোকঘরঃ দক্তক্ষণ শ্রীপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১০৬১ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ কোজী আক্তনছুর রহমোন  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭৪৭-১৫৩১৪৭ 

৮। অবদোনঃ  ভোরযতর ক্তবহোর চোকুক্তলয়োয় মেক্তনাং প্রোপ্ত হযয় বোাংলোযদযির ক্ত যরোজপুর, দুদক্তল, কোক্তল ঞ্জ, কুক্তলয়ো শ্রীরোমপুর, 

 ল্লোমোক্তর যুদ্ধ কযর খুলনোযত অবস্থোন কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ  কুশুক্তলয়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ আব্দুল বোযরক  োজী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ---------------- ইাং। কৃক্তে কোজ রত অবস্থোয় ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ িলবোক্তড়য়ো, ডোকঘরঃ মথুযরিপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ০৪০৪০৭০০২৮ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মোদোর  োজী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭৫৩-৩৫৬৮৯৬ 

৮। অবদোনঃ  ভোরযত মেক্তনাং মিযে বোাংলোযদযির রতনপুর, কুশুক্তলয়ো, সোতক্ষীরো, খুলনো সহ ক্তবক্তভন্ন স্থোযন যুদ্ধ কক্তর।  

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   িলবোক্তড়য়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মিখ ক্তজয়োদ আলী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৯২৮ ইাং। কৃক্তে কোযজ রত অবস্থোয় ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ রযেশ্বরপুর, ডোকঘরঃ উকিো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২৬৮ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মিখ ক্তবশু 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭২০-৫৪৯৬৭৪ 

৮। অবদোনঃ  ভোরযতর ক্তহঙ্গল ঞ্জ মেক্তনাং মিযে বোাংলোযদযির কুক্তলয়ো,  োটযকলঘোটো, খুযন্ন যুদ্ধ মিে কযর সোতক্ষীরো ম্যোযলক্তিয়ো 

কযোযে অস্ত্র জমো কক্তর।  

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   িলবোক্তড়য়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ আব্দুল আক্তজজ 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৯৫২ ইাং। ১০ম মেণীযত  ড়োশুনো কোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ  যণিপুর, ডোকঘরঃ রতনপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১০৭০ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মোদোর ক্তমস্ত্রী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  ভোরযতর ক্তবহোর চোকুক্তলয়োয় মেক্তনাং মিযে সোতচুড়ো কযোযে ক্তফরৎ আক্তস।  রবতীযত ক্তহঙ্গল ঞ্জ কযোযে আক্তস। 

এর র বাঁিঝোক্তড়য়ো প্রক্ততরক্ষোযত অবস্থোন কক্তর। রতনপুর, শ্যোমন র যুদ্ধ কক্তর।  যর খুলনো ক্তবক্তডআর মহড 

মকোয়োটোযর অস্ত্র জমো কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   িলবোক্তড়য়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মিখ মমোঃ আব্দুল কোযদর 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৯৫৪ ইাং। খুলনো ক্তব,এল কযলযজর িোত্র অবস্থোয় ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ বোজুয়ো ড়, ডোকঘরঃ রতনপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১৭২ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ আলহোজ মিখ ইব্রোক্তহম  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর (১০নাং) 

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭১৮-৭২৫১৩২ 

৮। অবদোনঃ  মনৌ কমোন্ডোর ক্তহযসযব ভোরযতর মুক্তি তদোবোদ মজলোর  লমীযত মেক্তনাং কক্তর।  রবতীযত সুন্দরবন হযয় মাংলো বন্দযর 

অ োযরিযনর জন্য স্থোন মনই। অ োযরিন মিযে খুলনোর  ল্লোমোক্তর এলোকোয় অ োযরিন কক্তর। খুলনোর মনৌঃ মহডঃ 

অস্ত্র জমো কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   িলবোক্তড়য়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ মকোরবোন আলী সরদোর 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৯৪৯ ইাং। কৃক্তে কোযজ রত অবস্থোয় ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ  ক্তবন্দপুর, ডোকঘরঃ উকিো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩২১ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মজযহর আলী সরদোর  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  মেক্তনাং মিযে ক্ত  ো কযোযে ক্তফরৎ আক্তস এবাং  রবতীযত ক্তহঙ্গল ঞ্জ কযোযে আক্তস। তোর র মভোমরো সীমোন্ত হযয় 

সোতক্ষীরো হযয় আিোশুক্তন  োই। চো ড়ো  োক মসনোযদর সোযথ যুদ্ধ হয়। সোক্তিনতোর  র সোতক্ষীরো ম্যোযলক্তিয়ো 

কযোযে অস্ত্র জমো কক্তর।  

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   িলবোক্তড়য়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ নুরুল ইসলোম 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৯৫১ ইাং। নবম মেণীযত  ড়োশুনো কোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ রযেশ্বরপুর, ডোকঘরঃ উকিো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩৩৮ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ হোক্তমজ উদ্দীন  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭১৫-৭৫২৭১০ 

৮। অবদোনঃ  মেক্তনাং মিযে বাঁিঝোক্তড়য়ো প্রক্ততরক্ষোয় থোক্তক।  যর সোতক্ষীরোযত আক্তস এবাং রতনপুর, কুক্তলয়ো শ্রী রোমপুর যুদ্ধ 

কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   িলবোক্তড়য়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ    ক্তরযতোে কুমোর মণ্ডল 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০৬/০২/১৯৫৩ ইাং। উকিো মোদ্ধক্তমক ক্তবদ্যোলযয় ক্তিক্ষকতো করো কোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ 

অাংিগ্রহণ কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ উকিো, ডোকঘরঃ উকিো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৮৬৩ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ বরদো কোন্ত মণ্ডল  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭৫০-১৬৮৪১১ 

৮। অবদোনঃ  মেক্তনাং মিযে উকিো প্রক্ততরক্ষোয় থোক্তক। যুদ্ধ স্থোন- ক্ত যরোজপুর, কোক্তল ঞ্জ, কুক্তলয়ো,  ল্লোমোক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   িলবোক্তড়য়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ আকবর  োজী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৪-০৫-১৯৫০ ইাং।  হনো মনৌকোর মোক্তঝ থোকোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

বততমোযনও নদীযত মোি ক্তিকোর কক্তর। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ দক্তক্ষণ শ্রীপুর, ডোকঘরঃ দক্তক্ষণ শ্রীপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১০৫৫ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ রহমোন  োজী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৯১১-৬৪৯১০১ 

৮। অবদোনঃ  ক্তবহোর চোকুক্তলয়ো মেক্তনাং করোর  র কযোযেন হুদোর মনতৃযত সোতক্ষীরো,কোক্তল ঞ্জ, উকিো, সিল োক্তত, কুক্তলয়ো ও 

 ল্লোমোক্তর যুদ্ধ কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   দক্তক্ষণ শ্রীপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ আলোউদ্দীন 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ২৩/০৯/১৯৪৭ ইাং।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ ............, ডোকঘরঃ..............., উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১৫৬ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ সোিোর আলী 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  ক্ত যরোজপুর, দুদক্তল, আিোশুক্তন সহ ক্তবক্তভন্ন স্থোযন যুদ্ধ কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   ভোড়োক্তিমলো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মৃতঃ জহুর আলী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  মৃত জক্তনত কোরযন জীবন বৃতযোন্ত মদওয়ো ম ল নো  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ  োন্ধুক্তলয়ো, ডোকঘরঃ রতনপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১৮৫ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ ক্তজয়োদ আলী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  মেক্তনাং মিযে বাঁিঝোক্তড়য়ো প্রক্ততরক্ষোয় থোক্তক।  যর সোতক্ষীরোযত আক্তস এবাং রতনপুর, কুক্তলয়ো শ্রী রোমপুর যুদ্ধ 

কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   িলবোক্তড়য়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মৃতঃ মিখ আলতোফ মহোযসন 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৬/১২/১৯৪৬ ইাং। ৮ম মেণীযত  ড়োশুনো কোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। বততমোযন 

কৃক্তে কোজ কক্তর। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মমৌতলো, ডোকঘরঃ মমৌতলো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১৬২ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মিখ আব্দুল অযহদ  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭২৩-৯৯০৮৯৮ 

৮। অবদোনঃ  আক্তম ভোরত মথযক মেক্তনাং ক্তনয়ো বোাংলোযদযির স্বোিীনতো যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তরয়ো ৯মোযস মদি স্বোিীন কক্তর। এটোই 

আমোর অবদোন। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   মমৌতলো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ আঃ রব  োজী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১০/০১/১৯৫০ ইাং। ২য় মেণীযত  ড়োশুনো কোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। বততমোযন 

কৃক্তে কোজ কক্তর। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ উভোকুড়, ডোকঘরঃ মমৌতলো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১২৬ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ শুকচোন  োজী 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৯২৩-১০০৩৯৮ 

৮। অবদোনঃ  আক্তম ভোরত মথযক মেক্তনাং ক্তনয়ো বোাংলোযদযির স্বোিীনতো যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তরয়ো ৯মোযস মদি স্বোিীন কক্তর। এটোই 

আমোর অবদোন। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   মমৌতলো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মিখ নওয়োব আলী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ২৬/১২/১৯৪৬ ইাং। ২য় মেণীযত  ড়োশুনো কোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। বততমোযন 

কৃক্তে কোজ কক্তর। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ নোমোজ ড়, ডোকঘরঃ মমৌতলো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১০২ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মিখ ক্তনজোম আলী 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  আক্তম ভোরত মথযক মেক্তনাং ক্তনয়ো বোাংলোযদযির স্বোিীনতো যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তরয়ো ৯মোযস মদি স্বোিীন কক্তর। এটোই 

আমোর অবদোন। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   মমৌতলো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ জযবদ আলী  োজী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ২৩/০৮/১৯৪২ ইাং।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ কুশুক্তলয়ো, ডোকঘরঃ দক্তক্ষণ শ্রীপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১৮০ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মমোঃ বোদল  োজী 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  প্রথযম ভোরযতর তক্তকপুর উচ্চতর প্রক্তিক্ষযণর জন্য ক্তবহোর বীরভূম মজলোর চোকুক্তলয়ো মুক্তিয োদ্ধো মেক্তনাং কযোযে 

ভোরতীয় মসনোবোক্তহনী কতৃতক প্রক্তিক্ষণ মিযে বোাংলোযদযির কোক্তল ঞ্জ, কুক্তলয়ো, সোতক্ষীরো এলোকোয় যুদ্ধ কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   কুশুক্তলয়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ মোন্দোর মমোড়ল 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১১-০৯-১৯৪৭ ইাং। কৃক্তে কোজ করোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। বততমোযন মবকোর। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মঠকরো, ডোকঘরঃ ওবোয়দূর ন র, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩১৭ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ কুক্তচল মমোড়ল 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৯১২-৩১৮৬১৬ 

৮। অবদোনঃ  ভোরযতর টোক্তক কযোযে ভক্ততত হইয়ো উচ্চতর মেক্তনাং এর জন্য মভবলো মেক্তনাং কযোযের ভোরতীয় মসনোবোক্তহনী কতৃতক 

প্রক্তিক্ষণ কক্তর এবাং কোক্তল ঞ্জ, শ্যোমন র এলোকোয় মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   কুশুক্তলয়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মৃতঃ কোজী জোক্তকর মহোযসন 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৫/০২/১৯৫০ ইাং। তৎকোলীন ই,ক্ত ,আর থোকোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কযরন।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ কুশুক্তলয়ো, ডোকঘরঃ ওবোয়দুর ন র, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩২৬ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ কোজী মতযলব মহোযসন 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭২০-৬১৩১৪৩ 

৮। অবদোনঃ  ক্ততক্তন ই,ক্ত , আর থোকোকোলীন কোক্তল ঞ্জ এলোকোয় ও শ্যোমন র এলোকোয় ক্তবক্তভন্ন জোয় োয় যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কযরন। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   কুশুক্তলয়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মীর িক্তকর উদ্দীন আহযমদ 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ২৭/০৪/১৯৫১ ইাং। কযলজ িোত্র থোকোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। বততমোযন 

অবসরপ্রোপ্ত ক্তিক্ষক। 

৩। ঠিকোনোঃ  গ্রোমঃ মঠকরো রক্তহমপুর, ডোকঘরঃ ..............., উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৮৭৬ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মীর নুর মমোহোম্মদ 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৯১৬-৩৩৬৭৫৮ 

৮। অবদোনঃ  মুক্তজব বোক্তহনীর সদস্য ম ক্তরলো ক্তহযসযব বোাংলোযদযির অভোন্তযর কোক্তল ঞ্জ থোনোর মযে। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   কুশুক্তলয়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   িোক্তন্ত লোল অক্তিকোরী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৯-০৪-১৯৪৮ ইাং। িোত্র থোকোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। বততমোযন মবকোর। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ কুশুক্তলয়ো, ডোকঘরঃ দক্তক্ষণ শ্রীপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩৮৮ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   ক্তবক্তরক্তি  দ অক্তিকোরী 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭৩৫-৫৩৪১২৬ 

৮। অবদোনঃ  আক্তম ভোরযতর টোক্তক হইযত উচ্চতর প্রক্তিক্ষযণর জন্য ভোরযতর ক্তবহোর বীরভূম মজলোয় চোকুক্তলয়ো মেক্তনাং মিে 

কক্তরয়ো বোাংলোযদযির িমযির ন র হযয় বক্তরিোল মজলোয় যুদ্ধ কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   কুশুক্তলয়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মৃতঃ সক্তমত কুমোর অক্তিকোরী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০৩/০৮/১৯৫০ ইাং। িোত্র থোকোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ কুশুক্তলয়ো, ডোকঘরঃ দক্তক্ষণ শ্রীপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩৯৮ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ ক্তবক্তরক্তি  দ অক্তিকোরী 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭৩৫-৫৩৪১২৬ 

৮। অবদোনঃ  ক্ততক্তন ভোরযতর টোক্তক কযোে হইযত উচ্চতর প্রক্তিক্ষযণর জন্য ভোরযতর ক্তবহোর হযয় বীরভূম মজলোর চোকুক্তলয়ো 

মেক্তনাং মিে কক্তরয়ো বোাংলোযদযির উকিো, কোক্তল ঞ্জ, ক্ত যরোজপুর, কুক্তলয়ো,  োরুক্তলয়ো, সোতক্ষীরো যুদ্ধ কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   কুশুক্তলয়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মৃতঃ কোজী ক্ত য়োর আলী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ২৫-০৭-১৯৪৫ ইাং। কৃক্তে কোজ করোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কযরন।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ কুশুক্তলয়ো, ডোকঘরঃ দক্তক্ষণ শ্রীপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১০৬ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ কোজী মতযলব সরদোর 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭৪৯-৭২৩৬২৫ 

৮। অবদোনঃ  প্রথযম ভোরযতর টোক্তক মুক্তিয োদ্ধো কযোযে ভক্ততত হইয়ো উচ্চতর প্রক্তিক্ষযণর জন্য ক্তবহোর চোকুক্তলয়ো মুক্তিয োদ্ধো 

মেক্তনাং কযোযে ভোরতীয় মসনোবোক্তহনী কতৃতক মেক্তনাং মিযে কোক্তল ঞ্জ, শ্যোমন র এলোকোয় যুদ্ধ কযরন। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   কুশুক্তলয়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   এস এম মমতোজ মহোযসন 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ---------- ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধর পূযব ত িোত্র ক্তিলোম। এক   তোযয় ভোরযত  মন অতঃ র 

মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। যুযদ্ধোত্তর ১৯৪৮ সোল মথযক ক্তিক্ষোকতো (প্রোইমোরী) ম িোয় ক্তনযয়োক্তজত আক্তি।    

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ চরদহো, ডোকঘরঃ মথুযরিপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১১৫ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ এস এম মমোিোরোফ মহোযসন 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭৩১-৪৫৩৭০২ 

৮। অবদোনঃ  কযোযেন নুরুল হুদো, মমজর ক্তলয়োকোত, কযোযেন িচীন কম তকোর প্রমুযখর মনতৃযে শ্যোমন র, ক্ত যরোজপুর, 

বসন্তপুর, কোক্তল ঞ্জ, কুক্তলয়ো ক্তব্রযজ, মবোয়োল খোলী(খুলনো) যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। উযল্লখ্য জল্লোদ কোযিম(রোজোকোর) 

মক এক   তোযয় িক্তর এবাং সোহসীকতোর জন্য পুরস্কৃত হই। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   মথুযরিপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ অক্তির আলী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০৩-০৩-১৯৫২ ইাং। কৃক্তে কোজ করোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মদয়ো, ডোকঘরঃ মথুযরিপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১৪৮ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ কোযিম আলী 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭২৫-৪৫২৩৩৩ 

৮। অবদোনঃ  শ্যোমন র, ক্ত যরোজপুর, সোতক্ষীরো মবযনর ম োতো এলোকোয় যুদ্ধ কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   মথুযরিপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ আব্দুর রোজ্জোক 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৯৫৭ ইাং। িোত্র থোকোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ রতনপুর, ডোকঘরঃ রতনপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১২৯ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ আঃ  ফুর সরদোর 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭২৩-৭১৪৩৬৫ 

৮। অবদোনঃ  ক্ত যরোজপুর, উকিো, দুদক্তল, বসন্তপুর সহ ক্তবক্তভন্ন এলোকোয় যুদ্ধ কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   রতনপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ অক্তির আলী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০৩-০৩-১৯৫২ ইাং। কৃক্তে কোজ করোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মদয়ো, ডোকঘরঃ মথুযরিপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১৪৮ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ কোযিম আলী 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭২৫-৪৫২৩৩৩ 

৮। অবদোনঃ  শ্যোমন র, ক্ত যরোজপুর, সোতক্ষীরো মবযনর ম োতো এলোকোয় যুদ্ধ কযরন। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   মথুযরিপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ আব্দুর রোজ্জোক 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৯৫৭ ইাং। িোত্র থোকোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ রতনপুর, ডোকঘরঃ রতনপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১২৯ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ আঃ  ফুর সরদোর 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭২৩-৭১৪৩৬৫ 

৮। অবদোনঃ  ক্ত যরোজপুর, উকিো, দুদক্তল, বসন্তপুর এলোকোয় যুদ্ধ কযরন। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   রতনপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মৃতঃ আব্দুল  ফুর সরদোর 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  মৃতঃ জক্তনত কোরযন পুরন করো সম্ভব হয় নোই।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ রতনপুর, ডোকঘরঃ রতনপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১০৯২ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মকয়োমুদ্দীন সরদোর 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  মৃতঃ জক্তনত কোরযন মদওয়ো সম্ভব হয় নোই। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   রতনপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মিখ আকবর মহোযসন 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০৫-০৩-১৯৫১ ইাং। িোত্র থোকোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ ভোড়োক্তিমলো, ডোকঘরঃ ভোড়োক্তিমলো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১০৭৩ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মিখ মতযলব হক 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭১৮-২০৫৪৭৯ 

৮। অবদোনঃ  আক্তম আনিোর ও মুজোক্তহদ মেক্তনাং প্রোপ্ত।  রবতীযত ক্তহঙ্গল ঞ্জ কযোযে ম ো দোন কক্তর।  যর টোক্তক মথযক ক্তবহোর 

মেক্তনাং মিে কযর শ্যোমন র, ক্ত যরোজপুর, বসন্তপুর। খোনক্তজয়ো, কুক্তলয়ো,  োটযকল ঘোটো, কক্ত লমক্তন সহ ক্তবক্তভন্ন 

স্থোযন যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   ভোড়োক্তিমলো 

 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মৃতঃ আফিোর আলী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ    

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ উযে  োড়ো, ডোকঘরঃ রতনপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১৪৭ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মহোযসন আলী 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭২২-৮৬৮৩০৯ 

৮। অবদোনঃ   

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   িলবোক্তড়য়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মৃতঃ ক্তজ এম আনিোর আলী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ    

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ  োন্ধুক্তলয়ো, ডোকঘরঃ রতনপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১৫৮ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ ক্তবযি  োজী 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭৪৫-৯৫১৮৩৯ 

৮। অবদোনঃ   

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   িলবোক্তড়য়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মৃতঃ আব্দুস সোমোদ 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ    

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ আতোপুর, ডোকঘরঃ মথুযরিপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২৪৫ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ আক্তমর আলী তরফদোর 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ   

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   িলবোক্তড়য়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মৃতঃ মিখ আব্দুল জব্বোর 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ    

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ দোক্তড়য়োলো, ডোকঘরঃ উকিো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১৮৪ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ আক্তলম উদ্দীন 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৯১৫-৮৮৬২০১ 

৮। অবদোনঃ   

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   িলবোক্তড়য়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মৃতঃ মমোঃ আতোউর রহমোন 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ    

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মুড়ো োিো, ডোকঘরঃ  ীর োজন, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৮৫৩ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ আহম্মদ আলী  োজী 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭৪৫-০৬০৬৩৬ 

৮। অবদোনঃ   

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   িলবোক্তড়য়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মৃতঃ মমোঃ আব্দুল হোন্নোন 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  মৃতঃ জক্তনত কোরযন জীবন বৃত্তযোন্ত মদওয়ো ম ল নো। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ  োক্তনয়ো, ডোকঘরঃ ওবোয়দুর ন র, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২৫৯ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মমোঃ ক্তকনু সরদোর 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৮৪৩-৬২৫৩৪৫ 

৮। অবদোনঃ  স্বোিীনতো যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কযরন। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   মমৌতলো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মৃতঃ মিখ িহর আলী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ২৮-০২-১৯৫০ ইাং। ক্ততক্তন  োক্তকস্তোযনর মুজোক্তহদ ক্তিযলন। মহোন মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কযরন। 

(যুদ্ধোহত) বততমোযন মৃতঃ। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ বোজোর গ্রোম, ডোকঘরঃ কোক্তল ঞ্জ, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১৪৩ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মিখ মোদোর আলী 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭৩৮-১৪২৭৪৩ 

৮। অবদোনঃ  ক্ততক্তন মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কযরন এবাং উচ্চ প্রক্তিক্ষযণর জন্য ভোরতীয় মসনোবোক্তহনীর বীর ভুম মজলোর চোকুক্তলয়ো 

প্রক্তিক্ষণ প্রোপ্ত হইয়ো মদযির কোক্তল ঞ্জ, ক্ত যরোজপুর, দুদক্তল, শ্যোমন র, কুক্তলয়ো, সোতক্ষীরো ও অন্যোন্য স্থোযন যুযদ্ধ 

অাংিগ্রহণ কযরন। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   কুশুক্তলয়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মৃতঃ মিখ মমোকযিদ আলী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১২-০৪-১৯৪২ ইাং। ক্ততক্তন ব্যবসো কক্তরযত কক্তরযত ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মহৎপুর, ডোকঘরঃ ওবোয়দুর ন র, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২৬১ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মিখ বদর উদ্দীন 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭৩৪-৩৮৪৩২১ 

৮। অবদোনঃ  প্রথযম ভোরযতর টোক্তক মুক্তিয োদ্ধো কযোযে ভক্ততত হইয়ো উচ্চতর প্রক্তিক্ষযণর জন্য ক্তবহোর বীরভূম মজলোর চোকুক্তলয়ো 

মেক্তনাং কযোযে ভোরতীয় মসনোবোক্তহনী কতৃতক প্রক্তিক্ষণ মিযে মদবহোটো, কুক্তলয়ো,  ল্লোমোক্তর এলোকোয় যুদ্ধ কযরন। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   কুশুক্তলয়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মৃতঃ আিরোফ মহোযসন 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  ক্ততক্তন  োক্তকস্তোক্তন মুজোক্তহদ ক্তিযলন। ১৯৭১ সোযল মহোন স্বোিীনতো যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কযরন। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মহৎপুর, ডোকঘরঃ ওবোয়দুর ন র, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২৭৬ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ িহর আলী খোন 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৯১৬-০৫৪৭৩৪ 

৮। অবদোনঃ  ক্ত যরোজপুর, দুদক্তল, শ্যোমন র, কুক্তলয়ো শ্রীরোমপুর, সোতক্ষীরো সহ ক্তবক্তভন্ন স্থোযন যুদ্ধ কযরন। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   কুশুক্তলয়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ ম োলোম রহমোন ঢোলী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১০-০৩-১৯৪৫ ইাং। ব্যবসোরত অবস্থোয় ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। বততমোযন মবকোর। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মহৎপুর, ডোকঘরঃ ওবোয়দুর ন র, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৮৭৪ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ ইব্রোহীম ঢোলী 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৯২১-৩৩১৭১৮ 

৮। অবদোনঃ  আক্তম প্রথযম ভোরযত  োই। আমোর মুজোক্তহদ মেক্তনাং ক্তিল। কোক্তল ঞ্জ, শ্যোমন র, সোতক্ষীরোর ক্তবক্তভন্ন অিযল যুদ্ধ 

কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   কুশুক্তলয়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মিখ আক্তল মমোত্তজো 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  আক্তম  োক্তকস্তোনী সরকোযরর আমযল মুজোক্তহদ মেক্তনাং কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মহৎপুর, ডোকঘরঃ ওবোয়দুর ন র, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২৭৫ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মিখ মক্তনরুদ্দীন 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭১২-৪৬১৯০১ 

৮। অবদোনঃ   োক হোনোদোর বোক্তহনীর ক্তনকট মথযক মুক্তি বোক্তহনীর সোযথ ম ো োয ো  কযর ১৪টি রোইযফল ও ৭০০ রোউন্ড গুক্তল 

ক্তনযয় আক্তম ভোরযত ক্ত যয় ১ম যুদ্ধ কোক্তল ঞ্জ উ যজলোর ক্ত রজপুযর, ২য় যুদ্ধ মদবহোটোর কুক্তলয়ো শ্রীরোম পুযর, ৩য় 

যুদ্ধ খুলনোয় এবাং  যর সুন্দরবযন ক্তহরন  যয়যে সরোসক্তর যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   কুশুক্তলয়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   কোজী তযয়ন উদ্দীন 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০৫-০২-১৯৪২ ইাং। মসনোবোক্তহনীযত চোকুরী কক্তরতোম। বততমোযন অবসর প্রোপ্ত। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ কুশুক্তলয়ো, ডোকঘরঃ দক্তক্ষণ শ্রীপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  মুক্তিবোতো নাং- ০৪০৪৭০৩০৬ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ কোজী রক্তফ উদ্দীন 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  আক্তম মসনোবোক্তহনীযত কম তরত অবস্থোয় মহোন মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। ভোরযতর ক্তহঙ্গল যঞ্জ মুক্তিয োদ্ধো কযোে 

মথযক যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। উচ্চতর প্রক্তিক্ষযণর জন্য ক্তবহোর চোকুক্তলয়োয় মুক্তিযুদ্ধো মেক্তনাং কযোে মথযক প্রক্তিক্ষণ 

গ্রহন কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   কুশুক্তলয়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ মুনছুর আলী  োজী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ------------ ইাং। িোত্র থোকোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ বোজোরগ্রোম, ডোকঘরঃ কোক্তল ঞ্জ, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২০৯ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ    মৃতঃ িোকোত  োজী 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  শ্যোমন র, ক্ত যরোজপুর, কুক্তলয়ো, দুদক্তল, সোতক্ষীরো, বক্তরিোল সহ ক্তবক্তভন্ন স্থোযন যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   কুশুক্তলয়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মৃতঃ কোজী আব্দুল বোরী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ২৭-০৬-১৯৫২ ইাং। িোত্র থোকোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। মসনোবোক্তহনীর অবসর 

প্রোপ্ত।   

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ কুশুক্তলয়ো, ডোকঘরঃ কোক্তল ঞ্জ, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩৪২ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ কোজী রুহুল কুদ্দুস 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭৩৬-৯৪৬৭০৪ 

৮। অবদোনঃ  ক্ততক্তন টোক্তক মুক্তিয োদ্ধো কযোযে ভক্ততত হইয়ো প্রক্তিক্ষযণর জন্য ভোরতীয় মসনোবোক্তহনীর ক্তনকট বীরভূম মজলোয় 

চোকুক্তলয়ো প্রক্তিক্ষণ প্রোপ্ত হইয়ো মদযির ক্ত যরোজপুর, দুদক্তল, শ্যোমন র, কুক্তলয়ো,  ল্লোমোক্তর সহ ক্তবক্তভন্ন স্থোযন যুদ্ধ 

কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   কুশুক্তলয়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   খোন আব্দুল  ফফোর 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০৭-০৯-১৯৪৭ ইাং। কৃক্তে কোজ করোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মহৎপুর, ডোকঘরঃ ওবোয়দুর ন র, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১০৯৩ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ খোন  হর আলী 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  আক্তম টোক্তক মুক্তিয োদ্ধো কযোযে ভক্ততত হইয়ো ভোরযতর মসনোবোক্তহনীর ক্তনকট বীরভূম মজলোর চোকুক্তলয়ো অস্ত্র 

প্রক্তিক্ষণ গ্রহন কক্তরয়ো মদযির কোক্তল ঞ্জ, দুদক্তল, ক্ত যরোজপুর, শ্যোমন র, কুক্তলয়ো, সোতক্ষীরো সহ ক্তবক্তভন্ন স্থোযন যুযদ্ধ 

অাংিগ্রহণ কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   কুশুক্তলয়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   ইিোহোক আলী খাঁ 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০১-০৫-১৯৪৯ ইাং। আক্তম মফৌজদোর হোট কযোযডট কযলজ ক্তচচো াং এ চোকুরী জীবী ক্তিলোম। চোকুরীজীক্তব 

অবস্থোয় ২৮মি মোচ ত ক্তদযন আমরো ক্তবক্তডআর সহ ৩জন  োঞ্জোবী মক মোক্তর। তোর ভীতযর একজন কযোযেন অ র 

২জন হোক্তবলদোর। তোর র আক্তম ভোরযত ক্তহঙ্গল ঞ্জ  োই। আক্তম মুক্তিয োদ্ধো কযোেোযস ভক্ততত হইয়ো উচ্চতর 

প্রক্তিক্ষণ মনওয়োর জন্য ক্তবহোর বীরভূম মজলোয় চোকুক্তলয়ো মেক্তনাং কক্তর। মেক্তনাং মিযে আবোর ক্তহঙ্গল ঞ্জ আক্তস। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মহৎপুর, ডোকঘরঃ ওবোয়দুর ন র, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১০৫১ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ ক্তদলদোর আলী খাঁ 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৮৩০-৭৫১৩০৬ 

৮। অবদোনঃ  ভোরতীয় মসনোবোক্তহনী কতৃতক প্রক্তিক্ষণ মিযে ক্ত যরোজপুর, কুক্তলয়ো যুদ্ধ কক্তর। কুক্তলয়োয় যুদ্ধ চলোকোলীন আমোর 

সহ োটী িক্তহদ মমোঃ ইউনুস আলী িক্তহদ হয় এবাং আক্তম তোহোযক ঘোযড় কযর আমোযদর এক্তরয়োয় ক্তনযয় আক্তস। 

তোর র আক্তম মসোল াঁক্তত তুমুল যুদ্ধ কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   কুশুক্তলয়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ জহুর আলী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ২৬/০৩/১৯৪৩ ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ বোজোরগ্রোম, ডোকঘরঃ কোক্তল ঞ্জ, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১০৯৫ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মমোঃ  হর আলী 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৯১৬-৭৪৯১৫৯ 

৮। অবদোনঃ  আক্তম ক্তহঙ্গল ঞ্জ মেক্তনাং প্রোপ্ত হইয়ো ক্ত যরোজপুর, কুক্তলয়ো,  োটযকল ঘোটো,  ল্লোমোক্তর প্রভৃক্তত স্থোযন যুদ্ধ কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   কুশুক্তলয়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   শ্রী ক্তচত্ত রঞ্জন স্বণ তকোর 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৩/০১/১৯৫০ ইাং। কযলযজ অেোয়নরত অবস্থোয় ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মততুক্তলয়ো, ডোকঘরঃ মততুক্তলয়ো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৮৭২ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   দ তো  দ স্বণ তকোর 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৯৩৫-০২১৯৩৬ 

৮। অবদোনঃ  আক্তম একজন ক্তব এল এফ। ভোরযতর মটন্ডুয়ো হইযত প্রক্তিক্ষণ গ্রহন কযর মদযি ক্তফযর কোক্তল ঞ্জ, আিোশুক্তন 

উ যজলোর চোেোফুল, আিোশুক্তন, এল্লোরচর ক্তবক্তভন্ন স্থোযন সম্মুখ যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   তোরোক্তল 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ জোফর উল্লোহ সরদোর 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১২/১২/১৯৪৮ ইাং। স্নোতক ক্তডগ্রী লোযভর  র ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। স্বোিীনতো লোযভর 

 র সমোজ মসবক এর র ১৯৭৪ সোল মথযক ২০০৮ সোল   তন্ত ক্তিক্ষোকতো কক্তর। বততমোযন অবসযর আক্তি। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ শ্রীকলো, ডোকঘরঃ শ্রীকলো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৮৭০ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ রক্তহম বকস সরদোর 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭২০-৫৮৬৭৫৮ 

৮। অবদোনঃ  প্রক্তিক্ষযণর  র মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   দক্তক্ষণ শ্রীপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   ক্ত ক্তরন্দ্র নোথ মঘোে 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১১/০৬/১৯৫৬ ইাং। িোত্র থোকোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মদয়ো, ডোকঘরঃ মথুযরিপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১০৯১ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ িিির মঘোে 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭৫৫-২৮৬৮৬৭ 

৮। অবদোনঃ  শ্যোমন র, কুক্তলয়ো, ক্ত যরোজপুর সহ ক্তবক্তভন্ন স্থোযন যুদ্ধ কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   মথুযরিপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ আবু বক্কোর  োজী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০৩/০৬/১৯৫৪ ইাং। কৃক্তে কোজ করোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ ক্তনজযদবপুর, ডোকঘরঃ মথুযরিপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩৪৪ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ আহোদুল্লোহ  োজী 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ   ল্লোমোক্তর,  োটযকল ঘোটোয় যুদ্ধ কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   মথুযরিপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোহোম্মোদ আলী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৯৪২ ইাং। কৃক্তে কোজ করোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ রোয়পুর, ডোকঘরঃ মমৌতলো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৮৪৩ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ সুলতোন  োজী 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  ক্তবহোর মেক্তনাং প্রোপ্ত হইয়ো কোক্তল ঞ্জ, উক্তজরপুর, আিোশুক্তন, চো ড়ো সহ ক্তবক্তভন্ন স্থোযন যুদ্ধ কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   মথুযরিপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মৃতঃ আযনোয়োর মহোযসন 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  মৃতঃ জক্তনত কোরযন পূরণ করো সম্ভব হয় নোই। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ রোয়পুর, ডোকঘরঃ মমৌতলো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩০২ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ অক্তির  োজী 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  মৃতঃ জক্তনত কোরযন মদওয়ো ম ল নো। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   মথুযরিপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মৃতঃ ক্তনজোম  োজী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  মৃতঃ জক্তনত কোরযন মদওয়ো ম ল নো। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ রোয়পুর, ডোকঘরঃ খক্তড়তলো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১৯১ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ অক্তির  োজী 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  মৃতঃ জক্তনত কোরযন মদওয়ো ম ল নো। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   মথুযরিপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ বোবুর আলী  োজী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৯৫০ ইাং। কৃক্তে কোজ করোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ রোয়পুর, ডোকঘরঃ মমৌতলো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৮৬১ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মোন্দোর  োজী 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  ক্তবহোর মেক্তনাং প্রোপ্ত হইয়ো কোক্তল ঞ্জ, উক্তজরপুর, আিোশুক্তন চো ড়ো সহ ক্তবক্তভন্ন স্থোযন যুদ্ধ কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   মথুযরিপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ মঈন উদ্দীন 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০১/০৭/১৯৫৩ ইাং। িোত্র থোকোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ কক্তলয ো ো, ডোকঘরঃ ওবোয়দুর ন র, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩৮৬ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মমোঃ ম োলোম রহমোন 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭১০-০২৩৯৬৩ 

৮। অবদোনঃ  প্রথযম আক্তম ভোরযত টোক্তক মুক্তিয োদ্ধো কযোযে ভক্ততত হইয়ো উচ্চতর প্রক্তিক্ষযণর জন্য ক্তবহোর বীরভূম মজলোয় 

মুক্তিয োদ্ধো মেক্তনাং কযোযে ভোরতীয় মসনোবোক্তহনী কতৃতক মেক্তনাং মিযে বোাংলোযদযির কোক্তল ঞ্জ ও শ্যোমন যরর 

ক্তবক্তভন্ন অনযি যুদ্ধ কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   কুশুক্তলয়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   শ্রী ক্তনমোই চন্দ্র অক্তিকোরী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০৮/১০/১৯৫২ ইাং। িোত্র থোকোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ কুশুক্তলয়ো, ডোকঘরঃ দক্তক্ষণ শ্রীপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২৯৩ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ ক্তবক্তরক্তি  দ অক্তিকোরী 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭৩৫-৫৩৪১২৬ 

৮। অবদোনঃ  প্রথযম ভোরযতর টোক্তক মুক্তিয োদ্ধো কযোযে ভক্ততত হইয়ো উচ্চতর প্রক্তিক্ষযণর জন্য ক্তবহোর বীরভূম মজলোর 

চোকুক্তলয়োয় মুক্তিয োদ্ধো মেক্তনাং কযোযে ভোরতীয় মসনোবোক্তহনী কতৃতক মেক্তনাং মিযে বোাংলোযদযির উকিো, কোক্তল ঞ্জ, 

ক্ত যরোজপুর,  োরুক্তলয়ো, কুক্তলয়ো, সোতক্ষীরো হযয় নোভোরন,  যিোর মজলো   তন্ত যুদ্ধ কক্তর।  োটি ত কমোন্ডোর ক্তিলোম। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   কুশুক্তলয়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ আক্ততয়োর রহমোন 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০১/০৫/১৯৪৭ ইাং। কৃক্তে কোজ করোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। বততমোযন মবকোর। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ ভদ্রখোক্তল, ডোকঘরঃ ওবোয়দুর ন র, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩১২ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ শ্যোমলী কোক্তরকর 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  প্রথযম ভোরযতর টোক্তক মুক্তিয োদ্ধো কযোযে ভক্ততত হইয়ো উচ্চতর প্রক্তিক্ষযণর জন্য ক্তবহোর বীরভূম মজলোর চোকুক্তলয়ো 

মেক্তনাং কযোযে ভোরতীয় মসনোবোক্তহনী কতৃতক প্রক্তিক্ষণ মিযে ঘলঘক্তলয়ো, ক্ত যরোজপুর, দুদক্তল, শ্যোমন র,  োরুক্তলয়ো, 

আিোশুক্তন এলোকোয় যুদ্ধ কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   কুশুক্তলয়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ আকরোম আলী ঢোলী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ২৮/০৬/১৯৫০ ইাং। কৃক্তে কোজ করোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। বততমোযন মবকোর। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ কুশুক্তলয়ো, ডোকঘরঃ দক্তক্ষণ শ্রীপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  মুক্তি বোততো নাং- ০৪০৪০৭০০১৬ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ ইউছু  আলী ঢোলী 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  ক্ততক্তন ভোরযতর টোক্তক কযোে হইযত উচ্চতর প্রক্তিক্ষযণর জন্য ভোরযতর ক্তবহোর হযয় বীরভূম মজলোর চোকুক্তলয়ো 

মেক্তনাং মিে কক্তরয়ো বোাংলোযদযির ঘলঘক্তলয়ো, ক্ত যরোজপুর, দুদক্তল, শ্যোমন র,  োরুক্তলয়ো, আিোশুক্তন এলোকোয় যুদ্ধ 

কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   কুশুক্তলয়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মিখ আকবর আলী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৫/০৪/১৯৫৪ ইাং। কৃক্তে কোজ করোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ বোজোরগ্রোম, ডোকঘরঃ কোক্তল ঞ্জ, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩০৯ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মিখ হোক্তমদ আলী 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৯১৯-৭১৭৮৭৮ 

৮। অবদোনঃ  ক্ততক্তন ভোরযতর টোক্তক কযোে হইযত উচ্চতর প্রক্তিক্ষযণর জন্য ভোরযতর ক্তবহোর হযয় বীরভূম মজলোর চোকুক্তলয়ো 

মেক্তনাং মিে কক্তরয়ো বোাংলোযদযির ক্ত যরোজপুর, শ্যোমন র  োরুক্তলয়ো, সোতক্ষীরো যুদ্ধ কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   কুশুক্তলয়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মিখ জোযয়দ আলী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০১/০৬/১৯৫১ ইাং। কৃক্তে কোজ করোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মসহোরো, ডোকঘরঃ খোনক্তজয়ো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩১১ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মিখ হোক্তমদ আলী 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৯১৯-৭১৭৮৭৮ 

৮। অবদোনঃ  ক্ততক্তন ভোরযতর টোক্তক কযোে হইযত উচ্চতর প্রক্তিক্ষযণর জন্য ভোরযতর ক্তবহোর হযয় বীরভূম মজলোর চোকুক্তলয়ো 

মেক্তনাং মিে কক্তরয়ো বোাংলোযদযির উকিো, কোক্তল ঞ্জ, ক্ত যরোজপুর, কুক্তলয়ো,  োরুক্তলয়ো, সোতক্ষীরো যুদ্ধ কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   নলতো িরীফ 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ মইউদ্দীন  োজী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১২/০৫/১৯৪৬ ইাং। কৃক্তে কোজ করোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ কুশুক্তলয়ো, ডোকঘরঃ দক্তক্ষণ শ্রীপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২১৮ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মসফোতুল্লোহ  োজী 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৯৩০-৭৯৩৬৪০ 

৮। অবদোনঃ  ক্ততক্তন ভোরযতর টোক্তক কযোে হইযত উচ্চতর প্রক্তিক্ষযণর জন্য ভোরযতর ক্তবহোর হযয় বীরভূম মজলোর চোকুক্তলয়ো 

মেক্তনাং মিে কক্তরয়ো বোাংলোযদযির ঘলঘক্তলয়ো, ক্ত যরোজপুর, দুদক্তল,  োরুক্তলয়ো, শ্যোমন র, আিোশুক্তন যুদ্ধ কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   কুশুক্তলয়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ আযবদোর রহমোন 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০৩/০৮/১৯৪৫ ইাং। কৃক্তে কোজ করোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। বতমোযন মবকোর। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ ভদ্রখোক্তল, ডোকঘরঃ ওবোয়দুর ন র, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২৮৬ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ তোযির আলী সরদোর 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৯১২-৮৪০৩৫০ 

৮। অবদোনঃ  ক্ততক্তন ভোরযতর টোক্তক কযোে হইযত উচ্চতর প্রক্তিক্ষযণর জন্য ভোরযতর ক্তবহোর হযয় বীরভূম মজলোর চোকুক্তলয়ো 

মেক্তনাং মিে কক্তরয়ো বোাংলোযদযির ঘলঘক্তলয়ো, ক্ত যরোজপুর, দুদক্তল,  োরুক্তলয়ো, শ্যোমন র, আিোশুক্তন যুদ্ধ কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   কুশুক্তলয়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মৃতঃ আকবর আলী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ২০/০৩/১৯৫৫ ইাং। কৃক্তে কোজ করোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কযরন। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ শ্রীকলো, ডোকঘরঃ শ্রীকলো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৮৫০ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ আক্কোজ আলী কোক্তরকর 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  ক্ততক্তন ভোরযতর টোক্তক কযোে হইযত উচ্চতর প্রক্তিক্ষযণর জন্য ভোরযতর ক্তবহোর হযয় বীরভূম মজলোর চোকুক্তলয়ো 

মেক্তনাং মিে কক্তরয়ো বোাংলোযদযির কোক্তল ঞ্জ উ যজলোর ক্তবক্তভন্ন স্থোযন যুদ্ধ কযরন। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   দক্তক্ষণ শ্রীপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   ম ৌর  দ তরফদোর 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ২৭/১০/১৯৪০ ইাং। কৃক্তে কোজ করোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মঠকরো, ডোকঘরঃ ওবোয়দুর ন র, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩২৩ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ হক্তর  দ তরফদোর 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭২২-৫৫৪৫১৫ 

৮। অবদোনঃ  আক্তম ভোরযতর তক্তকপুর মুক্তিয োদ্ধো কযোযে ভক্ততত হওয়োর  র ক্তবহোর চোকুক্তলয়ো মুক্তিয োদ্ধো মেক্তনাং কযোযে 

ভোরতীয় মসনোবোক্তহনীর অিীযন মেক্তনাং গ্রহন কক্তরয়ো বোাংলোযদযির খুলনো, ক্তিরমক্তন এলোকোয় যুদ্ধ কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   কুশুক্তলয়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মিখ আতোউর রহমোন 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০৪/০৪/১৯৫৩ ইাং। ক্তব,এ ১ম বে ত অেোয়ন কোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। বততমোযন 

অবসর প্রোপ্ত সহকোরী পুক্তলি সু োর। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ ম োক্তবন্দপুর, ডোকঘরঃ শ্রীকলো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২৭৩ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মরহুম আলহোজ মিখ আঃ লক্ততফ 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭১১-৫৩৭২৪২ 

৮। অবদোনঃ  মুক্তিযুযদ্ধ কোক্তল ঞ্জ, বসন্তপুর, ক্ত যরোজপুর, দুদক্তল, শ্যোমন র, মুনক্তি ঞ্জ ও আিোশুক্তনর ক্তবক্তভন্ন যুযদ্ধ সক্তিয় ভোযব 

অাংিগ্রহণ সহ যুদ্ধ  ক্তরচোলনো কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   কুশুক্তলয়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মিখ অক্তজয়োর রহমোন 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ২০/১০/১৯৪২ ইাং। ১০ম মেণীর িোত্র থোকোকোলীন বঙ্গ বন্ধুর আহবোযন ভোরযতর ক্তবহোযর একমোস 

মেক্তনাং গ্রহন কক্তর। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ বোজোরগ্রোম, ডোকঘরঃ কোক্তল ঞ্জ, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২৭২ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মরহুম মিখ আব্দুল লক্ততফ 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭৩৯-৬৫১৪৭৯ 

৮। অবদোনঃ  মুক্তিযুযদ্ধ বসন্তপুর, কোক্তল ঞ্জ, ক্ত যরোজপুর, দুদক্তল, শ্যোমন র ও আিোশুক্তন সহ ক্তবক্তভন্ন এলোকোয় সক্তিয় ভোযব 

অাংিগ্রহণ কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   কুশুক্তলয়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ সোমছুর সরদোর 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৯৪৪ ইাং। িোত্র থোকোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ বন্দকোটি, ডোকঘরঃ জহুর ন র, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩৭২ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মরহুম  ব তত সরদোর 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭৫৪-৫০৩১৬৪ 

৮। অবদোনঃ  মুক্তিযুযদ্ধ শ্যোমন র, দুদক্তল, বাঁিতলো, আিোশুক্তন সহ ক্তবক্তভন্ন এলোকোয় সক্তিয় ভোযব অাংিগ্রহণ কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   ক্তবষ্ণুপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মিখ মুক্তজবর রহমোন 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ৩০/০৬/১৯৫৩ ইাং। িোত্র থোকোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ ম োক্তবন্দপুর, ডোকঘরঃ শ্রীকলো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২০৮ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মমোহোম্মোদ আলী 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭১৯-৪০২০১০ 

৮। অবদোনঃ  ক্ততক্তন ভোরযতর টোক্তক কযোে হইযত উচ্চতর প্রক্তিক্ষযণর জন্য ভোরযতর ক্তবহোর হযয় বীরভূম মজলোর চোকুক্তলয়ো 

মেক্তনাং মিে কক্তরয়ো বোাংলোযদযির মদবহোটো, কুক্তলয়ো,  ল্লোমোক্তর এলোকোয় যুদ্ধ কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   কুশুক্তলয়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ ক্তনজোম উদ্দীন কোক্তরকর 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১১/০৬/১৯৩২ ইাং। কৃক্তে কোজ করোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। বততমোযন মবকোর। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ ভদ্রখোক্তল, ডোকঘরঃ ওবোয়দুর ন র, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২৯০ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ আযয়ন উদ্দীন কোক্তরকর 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  ক্ততক্তন ভোরযতর টোক্তক কযোে হইযত উচ্চতর প্রক্তিক্ষযণর জন্য ভোরযতর ক্তবহোর হযয় বীরভূম মজলোর চোকুক্তলয়ো 

মেক্তনাং মিে কক্তরয়ো বোাংলোযদযির ঘলঘক্তলয়ো, ক্ত রজপুর,দুদক্তল, শ্যোমন র,  োরুক্তলয়ো, আিোশুক্তন যুদ্ধ কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   কুশুক্তলয়ো  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ িোযদক  োজী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৪/১০/১৯৫৫ ইাং। ১০ মেণীর িোত্র থোকোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। বততমোযন 

মবকোর। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ কক্তলয ো ো, ডোকঘরঃ ওবোয়দুর ন র, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২৪৪ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মোযজদ  োজী 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৯৩৪-২৫৯৭৬৯ 

৮। অবদোনঃ  ক্ততক্তন ভোরযতর টোক্তক কযোে হইযত উচ্চতর প্রক্তিক্ষযণর জন্য ভোরযতর ক্তবহোর হযয় বীরভূম মজলোর চোকুক্তলয়ো 

মেক্তনাং মিে কক্তরয়ো বোাংলোযদযির ক্ত যরোজপুর, দুদক্তল, শ্যোমন র,  োরুক্তলয়ো, সোতক্ষীরো যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   কুশুক্তলয়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মীর রোযিদ আলী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০৫/০১/১৯৫০ ইাং। কৃক্তে কোজ করোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ কুশুক্তলয়ো, ডোকঘরঃ দক্তক্ষণ শ্রীপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২২৭ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মীর আকযিদ আলী 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭৩৫-৬৩০১৬৯ 

৮। অবদোনঃ  ক্ততক্তন ভোরযতর টোক্তক কযোে হইযত উচ্চতর প্রক্তিক্ষযণর জন্য ভোরযতর ক্তবহোর হযয় বীরভূম মজলোর চোকুক্তলয়ো 

মেক্তনাং মিে কক্তরয়ো বোাংলোযদযির কোক্তল ঞ্জ, আিোশুক্তন, শ্যোমন র,  ল্লোমোক্তর এলোকোয় যুদ্ধ কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   কুশুক্তলয়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ আবু তোযলব 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০৫/১২/১৯৫২ ইাং। কৃক্তে কোজ করোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। বততমোযন মবকোর। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ ক্ত যরোজপুর, ডোকঘরঃ ওবোয়দুর ন র, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১৮৮ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ তক্তরফ  োজী 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭৩৩-৮৬২৮১৮ 

৮। অবদোনঃ  ক্ততক্তন ভোরযতর টোক্তক কযোে হইযত উচ্চতর প্রক্তিক্ষযণর জন্য ভোরযতর ক্তবহোর হযয় বীরভূম মজলোর চোকুক্তলয়ো 

মেক্তনাং মিে কক্তরয়ো বোাংলোযদযির কোক্তল ঞ্জ, দুদক্তল, ক্ত যরোজপুর সহ ক্তবক্তভন্ন এলোকোয় যুদ্ধ কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   কুশুক্তলয়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ আব্দুল রক্তফক (অবঃ ক্তস ও অক্তফঃ মসনোবোক্তহনী) 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ২৬/০৩/১৯৫৩ ইাং। িোত্র থোকোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মঠকরো, ডোকঘরঃ ওবোয়দুর ন র, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২৩৭ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মোদোর আলী  োজী 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭৫৪-৮০৬৭০৫ 

৮। অবদোনঃ  ক্ততক্তন ভোরযতর টোক্তক কযোে হইযত উচ্চতর প্রক্তিক্ষযণর জন্য ভোরযতর ক্তবহোর হযয় বীরভূম মজলোর চোকুক্তলয়ো 

মেক্তনাং মিে কক্তরয়ো বোাংলোযদযির কোক্তল ঞ্জ, ক্ত যরোজপুর, কুক্তলয়ো,  োরুক্তলয়ো, মবযনয োতো, চুকন র এলোকোয় যুদ্ধ 

কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   কুশুক্তলয়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   এস এম িোহোদোত মহোযসন 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৯৫১ ইাং। ১০ম মেণীর িোত্র থোকোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ খুব্দীপুর, ডোকঘরঃ  ীর োজন, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৪০৫ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ আক্কোজ আলী সরদোর 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭২২-৭২৫৩৭১ 

৮। অবদোনঃ   আক্তম ক্তবহোর মেক্তনাং প্রোপ্ত হইয়ো কোক্তল ঞ্জ, উক্তজরপুর, আিোশুক্তন সহ ক্তবক্তভন্ন স্থোযন যুদ্ধ কক্তর।  

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   িলবোক্তড়য়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ বোবর আলী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০৮/০৯/১৯৫২ ইাং। কৃক্তে কোজ করোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মসাঁতো, ডোকঘরঃ রঘুনোথপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১০৬০ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মমোঃ আত্তো  উদ্দীন  োজী 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭২৭-০৯৮৯৪০ 

৮। অবদোনঃ  মহোন স্বোিীনতো যুযদ্ধ শ্যোমন র, ক্ত যরোজপুর, কোক্তল ঞ্জ সহ ক্তবক্তভন্ন এলোকোয় যুদ্ধ কক্তর।  যর ফুলতলো ম্যোযলক্তিয়ো 

মকযের ১৩নাং প্লোটুযনর দোক্তয়ে গ্রহন কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   কৃষ্ণন র 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ আব্দুল আহোদ মমোড়ল 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০১/০৩/১৯৫০ ইাং। মদি মোতৃকোর মুক্তির টোযন আমরো দু ভোই ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ 

কক্তর। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ কুশুক্তলয়ো, ডোকঘরঃ দক্তক্ষণ শ্রীপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১০৬৭ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মহোতোব মমোড়ল 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭৪২-২৮৮৭০৯ 

৮। অবদোনঃ  মহোন স্বোিীনতো যুযদ্ধ উচ্চতর প্রক্তিক্ষণ গ্রহন কযর শ্যোমন র মথযক কোক্তল ঞ্জ, আিোশুক্তন খুলনো সোক্তকতট হোউস 

ময়দোন   তন্ত ক্তবক্তভন্ন জোয় োয় যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   কৃষ্ণন র 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   আব্দুর রউফ মমোড়ল 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- -------------- ইাং। মদি মোতৃকোর টোযন আমরো দু ভোই ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মহোযসনপুর, ডোকঘরঃ রঘুনোথপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১০৬৩ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মহোতোব উদ্দীন মমোড়ল 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  মহোন স্বোিীনতো যুযদ্ধ উচ্চতর প্রক্তিক্ষণ গ্রহন কক্তর। শ্যোমন র মথযক কোক্তল ঞ্জ, আিোশুক্তন মথযক খুলনো সোক্তকতট 

হোউস ময়দোন   তন্ত ক্তবক্তভন্ন জোয় োয় যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   কৃষ্ণন র  

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মিখ আব্দুর রক্তিদ 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৯৪৯ ইাং। কৃক্তে কোজ করোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ শ্রীির কোটি, ডোকঘরঃ জহুর ন র, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩৫৯ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মসখ মজবোর উদ্দীন 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৯২৪-৬০০২২৭ 

৮। অবদোনঃ  আক্তম ক্তবহোর মেক্তনাং প্রোপ্ত হইয়ো কোক্তল ঞ্জ,  োইক োিো সহ ক্তবক্তভন্ন স্থোযন যুদ্ধ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   ক্তবষ্ণুপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মৃতঃ আব্দুল  োজী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  মৃতঃ জক্তনত কোরযন মদওয়ো ম ল নো। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ  োরুল োিো, ডোকঘরঃ দক্তক্ষণ শ্রীপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৪২০ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ িনোই  োজী 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ   

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   ক্তবষ্ণুপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ ছুরোত আলী  োজী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ২৩/০৩/১৯৪৭ ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ ম োলখোলী, ডোকঘরঃ তোরোক্তল, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩৭০ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মরহুম ক্তবলোত  োজী 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭৪২-৪৫২১১৩ 

৮। অবদোনঃ  মুক্তিযুযদ্ধ সক্তিয় ভোযব অনিগ্রহন কক্তর। স্থোন- দুদক্তল, ক্ত যরোজপুর, আিোশুক্তন ও বসন্তপুর 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   তোরোক্তল 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মৃতঃ সোমছুর রহমোন  োজী  

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৩/০৩/১৯৩৩ ইাং। প্রোপ্তন আনিোর কমোন্ডোর। ৮ম মেণীর িোত্র থোকোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ 

অাংিগ্রহণ কক্তর। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ কোকক্তিয়োক্তল, ডোকঘরঃ কোক্তল ঞ্জ, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩৭১ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মক্তফজ উদ্দীন  োজী 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  কোক্তল ঞ্জ, দুদক্তল, ক্ত যরোজপুর, বসন্তপুর ও শ্যোমন র যুযদ্ধ সক্তিয় ভোযব অাংিগ্রহণ কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   তোরোক্তল 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   ক্তজ এম নুর মমোহোম্মোদ 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ২২/১২/১৯৫২ ইাং। ১০ম মেণীর িোত্র থোকোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। বততমোযন 

মবকোর। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ বসন্তপুর, ডোকঘরঃ বসন্তপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২৯২ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মরহুম ক্তজ এম বরকতুল্লোহ 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭১২-০৭৬২৫৫ 

৮। অবদোনঃ  মহোন মুক্তিযুযদ্ধ বসন্তপুর, কোক্তল ঞ্জ, কুক্তলয়ো, থুকড়ো, ক্তিরমক্তন সহ ক্তবক্তভন্ন জোয় োয় সম্মখু যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   মথুযরিপুর 

 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ ইমোন আলী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৯৫২ ইাং। কৃক্তে কোজ করোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মুকুন্দপুর, ডোকঘরঃ মথুযরিপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১৬৫ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মমোঃ আব্বোস আলী  োজী 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১১৯৯-৪৫৫১২৫ 

৮। অবদোনঃ  আক্তম ক্তবহোর মেক্তনাং প্রোপ্ত হইয়ো কোক্তল ঞ্জ, শ্যোমন র ও আিোশুক্তন সহ ক্তবক্তভন্ন জোয় োয় যুদ্ধ কক্তর এবাং বোাংলোযদি 

স্বোিীন কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   মথুযরিপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   তোরক নোথ মণ্ডল 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৯/০৫/১৯৫২ ইাং। িোত্র থোকোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। বোাংলোযদি 

মসনোবোক্তহনীযত চোকুরী মিযে বততমোন অবসর প্রোপ্ত। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ ম োক্তবন্দপুর, ডোকঘরঃ শ্রীকলো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১৮৭ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ ক্তবনয় কৃষ্ণ মণ্ডল 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭১৭-৯৫১৭৬৫ 

৮। অবদোনঃ  আক্তম প্রথযম ভোরযতর তক্তকপুর মুক্তিয োদ্ধো মেক্তনাং কযোযে ভক্ততত হইয়ো উচ্চতর প্রক্তিক্ষযণর জন্য ক্তবহোর চোকুক্তলয়ো 

মুক্তিয োদ্ধো মেক্তনাং কযোযে ভোরতীয় মসনোবোক্তহনী কতৃতক প্রক্তিক্ষণ মিযে ভোরযতর ক্তহঙ্গল ঞ্জ মথযক বোাংলোযদযির 

কোক্তল ঞ্জ, শ্যোমন র, কুক্তলয়ো, সোতক্ষীরো,  যিোর, ক্তিরমক্তন এলোকোয় যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   কুশুক্তলয়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মিখ মসোহরোব মহোযসন 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১০/০৭/১৯৫০ ইাং। কৃক্তে কোজ করোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। বততমোযন মবকোর। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মহৎপুর, ডোকঘরঃ কোক্তল ঞ্জ, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২৪৯ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মিখ রওিন আলী 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭৩১-১০৪২৮৭ 

৮। অবদোনঃ  ক্ততক্তন ভোরযতর টোক্তক কযোে হইযত উচ্চতর প্রক্তিক্ষযণর জন্য ভোরযতর ক্তবহোর হযয় বীরভূম মজলোর চোকুক্তলয়ো 

মেক্তনাং মিে কক্তরয়ো বোাংলোযদযির কোক্তল ঞ্জ, আিোশুক্তনর ক্তবক্তভন্ন এলোকোয় যুদ্ধ কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   কুশুক্তলয়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ এরিোদ আলী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০১/০৭/১৯৫১ ইাং। িোত্র থোকোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। অস্ত্র জমো মদওয়োর  র 

মসোনোলী ব্যোাংযকর অক্তফসোর ক্তহযসযব চোকুরী মিযে বততমোন অবসর প্রোপ্ত। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মঠকরো, ডোকঘরঃ ওবোয়দুর ন র, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২৮১ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মমোঃ ওমর আলী 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭৫৮-৫০০৬০০ 

৮। অবদোনঃ  প্রথযম ভোরযতর টোক্তক মুক্তিয োদ্ধো মেক্তনাং কযোযে ভক্ততত হইয়ো উচ্চতর প্রক্তিক্ষযণর জন্য ক্তবহোর চোকুক্তলয়ো মেক্তনাং 

কযোযে মুক্তিয োদ্ধো মেক্তনাং মিযে ভোরযতর ক্তহঙ্গল ঞ্জ মথযক বোাংলোযদযির কোক্তল ঞ্জ, শ্যোমন র, কুক্তলয়ো, 

সোতক্ষীরো, মবনোয োল সহ ক্তবক্তভন্ন এলোকোয় মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   কুশুক্তলয়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   খোন আহোিোন উল্লোহ 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ৩১/০৩/১৯৫৩ ইাং। িোত্র থোকোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। অস্ত্র জমো মদওয়োর  র 

চোকুরী কক্তরতোম। বততমোযন অবসযর আক্তি। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মহৎপুর, ডোকঘরঃ কোক্তল ঞ্জ, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২৭৭ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ খোন িরুর আহযমদ 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭১১-০১৮৯৬৬ 

৮। অবদোনঃ  ক্ততক্তন ভোরযতর টোক্তক কযোে হইযত উচ্চতর প্রক্তিক্ষযণর জন্য ভোরযতর ক্তবহোর হযয় বীরভূম মজলোর চোকুক্তলয়ো 

মেক্তনাং মিে কক্তরয়ো বোাংলোযদযির কোক্তল ঞ্জ, শ্যোমন র, কুক্তলয়ো, সোতক্ষীরো এলোকোয় ক্তবক্তভন্ন অাংযি মহোন 

মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   কুশুক্তলয়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মৃতঃ কোজী মোহবুবুর রহমোন 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ২৫/০৪/১৯২৭ ইাং। কৃক্তে কোজ করোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কযরন।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ কুশুক্তলয়ো, ডোকঘরঃ কুশুক্তলয়ো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১১২ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ রইচউদ্দীন 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭৩৫-১২৯২৪২ 

৮। অবদোনঃ  ক্ততক্তন টোক্তক মুক্তিয োদ্ধো কযোযে ভক্ততত হইয়ো বীরভূম মজলোয় চোকুক্তলয়ো ভোরতীয় মসনোবোক্তহনীর ক্তনকট প্রক্তিক্ষণ 

কক্তরয়ো মদযির ভূখযণ্ড কোক্তল ঞ্জ, ক্ত যরোজপুর, দুদক্তল, শ্যোমন র সহ ক্তবক্তভন্ন স্থোযন যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কযরন। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   কুশুক্তলয়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মিখ আব্দুর রউফ 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০২/০১/১৯৫৪ ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। বততমোযন মসোনোলী ব্যোাংক কোক্তল ঞ্জ িোখোয় 

ব্যবস্থো ক ক্তহসোযব কম তরত আক্তি। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ ম োক্তবন্দপুর, ডোকঘরঃ শ্রীকলো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২৮৩ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মিখ মকনোতুল্লোহ 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৯১২-৫৯৮৩৭২ 

৮। অবদোনঃ  ক্তবহোর মেক্তনাং সমো নোযন্ত বোাংলোযদযি প্রযবি কক্তরয়ো কুক্তলয়ো ব্রীযজ  োকযসনোযদর সক্তহত যুদ্ধ কক্তর। এবাং 

 রবতীযত আিোশুক্তন থোনোয় যুদ্ধ কোলীন সমযয় ইন-চোযজর দোক্তয়ে  োলন কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   কুশুক্তলয়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মৃতঃ আঃ রক্তিদ সরদোর 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০১/০১/১৯৫৬ ইাং। কৃক্তে কোজ করোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কযরন। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ ভদ্রখোক্তল, ডোকঘরঃ ওবোয়দুর ন র, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১৩২ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ সোমসুদ্দীন সরদোর 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  ক্ততক্তন প্রথযম ভোরযতর টোক্তক মুক্তিয োদ্ধো কযোযে ভক্ততত হইয়ো উচ্চতর প্রক্তিক্ষযণর জন্য ক্তবহোর চোকুক্তলয়ো মেক্তনাং 

কযোযে ভোরতীয় মসনোবোক্তহনী কতৃতক প্রক্তিক্ষণ মিযে বোাংলোযদযির কোক্তল ঞ্জ, শ্যোমন র এলোকোয় মুক্তিজুদ্ধ 

কযরন। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   কুশুক্তলয়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মৃতঃ মমোঃ ইমোন আলী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০২/০৩/১৯৩৭ ইাং। তৎকোলীন গ্রোম পুক্তলি ক্তিলোম। মুজোক্তহদ মেক্তনাং ক্তিল।  ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ 

অাংিগ্রহণ কক্তর। বততমোযন মবকোর। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ ম োক্তবন্দপুর, ডোকঘরঃ শ্রীকলো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২৭৯ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ শুকচাঁদ  োজী 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  ক্ততক্তন ভোরযতর টোক্তক কযোে হইযত উচ্চতর প্রক্তিক্ষযণর জন্য ভোরযতর ক্তবহোর হযয় বীরভূম মজলোর চোকুক্তলয়ো 

মেক্তনাং মিে কক্তরয়ো বোাংলোযদযির ক্ত যরোজপুর, দুদক্তল, শ্যোমন র সহ ক্তবক্তভন্ন এলোকোয় যুদ্ধ কযরন। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   কুশুক্তলয়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মৃতঃ কোজী সোমছুল আলম 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ------------------  ইাং। ক্ততক্তন  োক্তকস্থোন পুক্তলি থোকোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ কুশুক্তলয়ো, ডোকঘরঃ শ্রীকলো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২৫২ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ কোজী মজোযম্মল হক 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭৪৭-৩২৯২২৮ 

৮। অবদোনঃ  ক্ততক্তন তৎকোলীন পুক্তলি থোকোকোলীন মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তরয়ো মদযির দুদক্তল, শ্যোমন র, সোতক্ষীরো, 

কলোযরোয়ো সহ ক্তবক্তভন্ন যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কযরন। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   কুশুক্তলয়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মৃতঃ কোজী ময়নদ্দীন 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০১/০৩/১৯৫০ ইাং। তৎকোলীন ইক্ত য়োর সদস্য থোকোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ কুশুক্তলয়ো, ডোকঘরঃ দক্তক্ষণ শ্রীপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩৫৩ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ কোজী মমোজোযম্মল হক 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭৫২-৭০৪২৬১ 

৮। অবদোনঃ  ক্ততক্তন তৎকোলীন ক্তবক্তডআর থোকোকোলীন টোক্তক ভক্ততত হইয়ো মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তরয়ো মদযির ক্ত যরোজপুর, দুদক্তল, 

শ্যোমন র, কোক্তল ঞ্জ, খুলনো যুদ্ধ কযরন। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   কুশুক্তলয়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মিখ নুরুল ইসলোম 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০১/০২/১৯৫২ ইাং। কযলজ িোত্রথোকোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। যুযদ্ধর  র 

ব্যোাংক অক্তফসোর ক্তহযসযব কম তরত ক্তিলোম। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ ভোড়োক্তিমলো, ডোকঘরঃ ভোড়োক্তিমলো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৮৮২ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মিখ আব্দুল  ক্তন 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭১৪-৩৫৩৭০৭ 

৮। অবদোনঃ  মুক্তিযুযদ্ধ কোক্তল ঞ্জ, আিোশুক্তন, চো ড়ো, দুদক্তল, ক্ত যরোজপুর, িোম্ন র্,  োক হোনোদোর বোক্তহনীর যুদ্ধ কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   ভোড়োক্তিমলো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মৃতঃ মমোঃ ক্তবলোত  োজী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৯৪৬ ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ চোচোই, ডোকঘরঃ দক্তক্ষণ শ্রীপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৪২১ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ ক্তনমোই  োজী 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  মুক্তিযুযদ্ধ কোক্তল ঞ্জ, শ্যোমন র, দুদক্তল, ক্ত যরোজপুর,  োক হোনোদোর বোক্তহনীর ক্তবরুযদ্ধ যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   ক্তবষ্ণুপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   অক্তিবোস অক্তিকোরী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১২/০৭/১৯৪৬ ইাং। ১৯৬২ সোযল ম্যোক্তেক  োি কক্তর। ১৯৬২ সোযল স্বোস্থয ক্তবভোয  সহকোরী ক্তহসোযব 

চোকুরীযত ক্তিলোম। ৭ই মোচ ত বঙ্গ বন্ধুর ভোেযণ উদু্বদ্ধ হযয় অসহয ো  আযন্দোলযন ম ো  ক্তদই। তোর র ভোরযত ম যয় 

মুক্তজবন র সরকোযরর প্রক্তত আনু তয স্বীকোর কক্তরয়ো ক্তনযয়ো   ত্র ক্তনয়ো নক্তদয়ো মজলোর আড়াংঘোটো প্রোথক্তমক স্বোস্থয 

মকযন্দ্র সহকোরী ক্তহসোযব ম ো দোন কক্তর। মসখোযন বোাংলোযদি িরণোথীযদর মে হইযত আ ত িরণোথীযদর মযে 

কযলরো ও বসযন্তর টীকো প্রদোন ও ক্তবক্তভন্ন স্বোস্থয মসবো প্রদোন কক্তরতোম।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ বোজোরগ্রোম, ডোকঘরঃ কোক্তল ঞ্জ, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২৮৫ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ ঝড়ু অক্তিকোরী 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭১২-৫২০০৩৫ 

৮। অবদোনঃ  মুক্তিযুযদ্ধ ভোরযতর নক্তদয়ো মজলোর আড়াং োিো প্রথক্তমক স্বোস্থয মকযন্দ্র বোাংলোযদি মথযক আ ত িরণোথীযদর মযে 

কযলরো ও বসযন্তর টীকো সহ ক্তবক্তভন্ন স্বোস্থয মসবো প্রদোন কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   কুশুক্তলয়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মিখ নোক্তজম উদ্দীন  

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০১/০৩/১৯৫০ ইাং। এইচ, এস, ক্তস িোত্র থোকোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ কুশুক্তলয়ো, ডোকঘরঃ দক্তক্ষণ শ্রীপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৮৮০ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মিখ আব্দুর রহমোন 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭১১-০৭০৫০৫ 

৮। অবদোনঃ  সোতক্ষীরো মজলোর কোক্তল ঞ্জ থোনোর ক্তবক্তভন্ন স্থোযন রোজোকোর ও  োক মসনো বোক্তহনীর ক্তব যক্ষ যুদ্ধ কযর ১৯ মি 

নযভম্বর কোক্তল ঞ্জ এলোকো িত্রু মুি কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   কুশুক্তলয়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মৃতঃ বক্তদউল্লোহ ক্তবশ্বোস  

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৪-০৫-১৯৫১ ইাং। িোত্র থোকোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মবনোদনো, ডোকঘরঃ রঘুনোথপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২৭০ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ তক্তকম ক্তবশ্বোস 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭১১-০৭০৫০৫ 

৮। অবদোনঃ  শ্যোমন র, ক্ত যরোজপুর সহ ক্তবক্তভন্ন স্থোযন মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   কৃষ্ণন র 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মক্ততয়োর রহমোন 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৫-০৩-১৯৪৭ ইাং। আক্তম মুজোক্তহদ মেক্তনাং প্রোপ্ত। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর।  বততমোযন 

কৃক্তেজীবী। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মবনোদনো, ডোকঘরঃ রঘুনোথপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৮৩২ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ নক্তজর উদ্দীন 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৮২৭-৮০২০৪১ 

৮। অবদোনঃ  মেক্তনাং মিে হওয়োর  র শ্যোমন র, মুনক্তি ঞ্জ,  োবুরো, কয়রো সহ ক্তবক্তভন্ন স্থোযন যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   কৃষ্ণন র  

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মৃতঃ মমোঃ মুনছুর আলী সরদোর 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- -------------- ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর।   

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ রঘুনোথপুর ডোকঘরঃ রঘুনোথপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩৯৯ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ ফটিক সরদোর 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭৩৭-৮০৬৫১৩ 

৮। অবদোনঃ  দক্তক্ষণ খুলনোর যুদ্ধ মক্ষত্র। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   কৃষ্ণন র 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মৃতঃ আবুল কোযিম 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৯৫৪ ইাং। বঙ্গ বন্ধুর আহবোযন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর।   

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ রঘুনোথপুর, ডোকঘরঃ রঘুনোথপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৮৩২ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ নবোব্দী ঢোলী 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  শ্যোমন র- খুলনোর মযে যুদ্ধ কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   কৃষ্ণন র 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ নোক্তসর উদ্দীন 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ২৬-১১-১৯৪৫ ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর।  মোেক্তমক ক্তবদ্যোলযয়র ক্তিক্ষকতো 

কক্তরতোম বততমোযন অবিযর আক্তি। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মহোযসনপুর, ডোকঘরঃ রঘুনোথপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১৯৩ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মমোঃ মিোলোয়মোন সরদোর 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭২৪-৭৮৮৭০০ 

৮। অবদোনঃ  ৯নাং মসক্টযর মিখ ওয়োযহদুজ্জোমোযনর মনতৃযত দুদক্তল, সম্মুখ যুযদ্ধ রোজোকোর এবাং  োক্তকস্থোনী বোক্তহনীর ক্তবরুযদ্ধ যুদ্ধ 

কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   কৃষ্ণন র 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ নুরুল ইসলোম 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ----------------------  ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর।  মোদ্রোসোয় ক্তিক্ষকতো কক্তরতোম 

বততমোযন অবিযর আক্তি। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মবনোদনো, ডোকঘরঃ রঘুনোথপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১৯২ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ আহিোনউল্লোহ ক্তবশ্বোস 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭৪৩-১৯৬৬২০ 

৮। অবদোনঃ  ৯নাং মসক্টযর মিখ ওয়োযহদুজ্জোমোযনর মনতৃযত দুদক্তল, সম্মুখ যুযদ্ধ রোজোকোর এবাং  োক্তকস্থোনী বোক্তহনীর ক্তবরুযদ্ধ যুদ্ধ 

কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   কৃষ্ণন র 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ ম োলোম মমোস্তফো 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ------------------------ ইাং। ৮ম মেণী   তন্ত মলখো ড়ো কক্তর। ক্তদনমজুর থোকোকোলীন ১৯৭১ সোযল 

মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর।   

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ রোমন র, ডোকঘরঃ কোক্তলকো পুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩৪৮ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মমোঃ মিোলোয়মোন সরদোর 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭৫৯-৮৪০৪৯৫ 

৮। অবদোনঃ  আক্তম ক্ত যরোজপুর, দুদক্তল ও  োউখোলী যুদ্ধ কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   কৃষ্ণন র 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ সবুর সরদোর 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- -------------- ইাং। ৫ম মেণী   তন্ত মলখো ড়ো কক্তর। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর।  বততমোযন 

ক্তদন মজুর। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ কৃষ্ণন র, ডোকঘরঃ রঘুনোথপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২৪৭ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ সসযয়দ আলী সরদোর 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭২৬-৬৩১১৮০ 

৮। অবদোনঃ  কযোযেন িোজোহোন সোযহযবর মনতৃযে বোকোল, বদর তলো, ডুমুক্তরয়ো প্রভৃক্তত স্থোযন  োক মসনো ও রোজোকোরযদর 

ক্তবরুযদ্ধ যুদ্ধ কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   কৃষ্ণন র 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ ক্তলয়োকোত আলী  োজী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৭-১২-১৯৫৩ ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর।  ক্তব ক্তড আর এ চোকুরী কক্তরতোম বততমোযন 

অবিযর আক্তি। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মনাং ী, ডোকঘরঃ জহুর ন র, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৪১৮ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ কক্তফলউদ্দীন  োজী 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭৩৭-২৫৯১৪১ 

৮। অবদোনঃ  ইক্ত  আর হোক্তবঃ আঃ হক এর মনতৃযে বসন্তপুর আিমণ ও দখল 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   কৃষ্ণন র 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মৃতঃ মিখ মমোতোহোর মহোযসন 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ---------------  ইাং। ৭ম মেণী  োি। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর।   

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মনাং ী, ডোকঘরঃ জহুর ন র, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩৫৫ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ নক্তজর উদ্দীন মিখ 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭৩২-৩৭৮৪৩১ 

৮। অবদোনঃ  মলঃ মুখোক্তজ সোযহযবর সোযথ ঘলঘক্তলয়ো, ভোতিোলো, মদবহোটো এবাং কুক্তলয়ো শ্রীরোম পুর  োক বোক্তহনী ও 

রোজোকোরযদর ক্তবরুযদ্ধ যুদ্ধ কযরন। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   কৃষ্ণন র 

 

 

 

 

 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ আব্দুল হোন্নোন সরদোর 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০১-০৬-১৯৪৯ ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মদয়ো, ডোকঘরঃ মথুযরিপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১৩৫ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ     

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  কোক্তল ঞ্জ, উক্তজরপুর, আিোশুক্তন যুদ্ধ কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   মথুযরিপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   কোক্তলদোস মঘোে 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৩-১২-১৯৪৫ ইাং। ৯ম মেণীযত  ড়োশুনো কোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মদয়ো, ডোকঘরঃ মথুযরিপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১৬৯ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ ভূেণ চন্দ্র মঘোে  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭৫৮-৬৯৩০৯১ 

৮। অবদোনঃ   োরুক্তলয়ো, শ্রীপুর যুদ্ধ কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   মথুযরিপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ আব্দুল মোযজদ 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ------------------  ইাং।   ড়োশুনো কোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মুকুন্দপুর, ডোকঘরঃ মথুযরিপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২৯৪ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মমোঃ মোদোর আলী  োজী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৯২৪-২০৪০১৮ 

৮। অবদোনঃ  ক্ত যরোজপুর, কুক্তলয়ো, ক্তসরোমপুর যুদ্ধ কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   মথুযরিপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মিখ খক্তবর উদ্দীন 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০৮-০৪-১৯৪৫ ইাং। ক্তদনমজুর করোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ প্রবোজপুর, ডোকঘরঃ মথুযরিপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১০৯০ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ ফক্তকর আহম্মদ  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭৫২-১৭৯৬৪৬ 

৮। অবদোনঃ  শ্যোমন র, দুদক্তল, ক্ত যরোজপুর, কুক্তলয়ো ব্রীযজ যুদ্ধ কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   মথুযরিপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ আবুল বোসোর 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৩-১২-১৯৪৫ ইাং। ব্যবসো বোক্তণজয করোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মদয়ো, ডোকঘরঃ মথুযরিপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১১০ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ নযবর আলী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৯১২-২৯৬৩২৬ 

৮। অবদোনঃ  ক্ত যরোজপুর, বক্তরিোল, ঢোকো যুদ্ধ কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   মথুযরিপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   এ মক এম ওক্তহদুন্নবী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ------------  ইাং। িোত্র থোকোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মদয়ো, ডোকঘরঃ মথুযরিপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১৫২ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মমোঃ ম োলোম আহম্মদ  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭১৫-৪৪৭৫২০ 

৮। অবদোনঃ  কোক্তল ঞ্জ, বসন্তপুর, শ্যোমন র, কুক্তলয়ো, চুকন র,  ল্লোমোক্তর, ক্তিযরোমক্তণ যুদ্ধ কক্তর। উযল্লখ্য শ্যোমন যর যুযদ্ধ 

গুক্তলক্তবদ্ধ হযয় অসুস্থ হই। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   মথুযরিপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ আব্দুল ওহোব 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ------------- ইাং। এস এস ক্তস  রীক্ষো চলোকোলীন বঙ্গ বন্ধুর ডোযক সোড়ো ক্তদযয় ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ 

অাংিগ্রহণ কক্তর। বততমোযন ১টি সরকোরী প্রক্ততষ্ঠোযন চোকুরী কক্তর। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মদয়ো, ডোকঘরঃ মথুযরিপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১০৫৬ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ ভূেণ চন্দ্র মঘোে  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭৩৪-৩০৭৮২২ 

৮। অবদোনঃ  মুক্তি যুযদ্ধ ৯নাং মসক্টযরর দোক্তয়েিীল কমোন্ডোর  যনর অিীযন থোক্তকয়ো কোক্তল ঞ্জ, বসন্তপুর, শ্যোমন র, কুক্তলয়ো, 

চুকন র,  ল্লোমোক্তর, ক্তিযরোমক্তণ যুদ্ধ কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   মথুযরিপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ ফজর আলী সরদোর 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ------------------  ইাং। কৃক্তে কোজ করোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। বততমোযন 

অসুস্থয আক্তি। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মদয়ো, ডোকঘরঃ মথুযরিপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১৫৯ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মবলোযয়ত আলী সরদোর  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭১৫-২১৩২৫৮ 

৮। অবদোনঃ  মুক্তি সাংগ্রোযম ৯নাং মসক্টযরর কমোন্ডোর  যনর অিীযন থোক্তকয়ো কোক্তল ঞ্জ, ক্ত যরোজপুর, বসন্তপুর, দুদক্তল, কুক্তলয়ো, 

 ল্লোমোক্তর যুদ্ধ কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   মথুযরিপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মিখ আহম্মদ আলী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ২৯-০৮-১৯৫৫ ইাং। িোত্র থোকোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মুকুন্দপুর, ডোকঘরঃ মথুযরিপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১০৭৯ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মিখ িোমিদ্দীন  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭৪৮-৪৭৮৬৮৩ 

৮। অবদোনঃ  শ্যোমন র, দুদক্তল, কুক্তলয়ো ব্রীযজ যুদ্ধ কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   মথুযরিপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ আবুল মহোযসন 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- --------------  ইাং। ক্তদনমজুর ও মুজোক্তহদ থোকোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মুকুন্দপুর, ডোকঘরঃ মথুযরিপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১০৭৫ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মমোঃ মনদু  োজী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭৪৬-৯১৯৯৫৭ 

৮। অবদোনঃ  ঘলঘক্তলয়ো, ভোতিোলো, কুক্তলয়ো শ্রীরোমপুর যুদ্ধ কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   মথুযরিপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মৃতঃ মিখ আনিোর আলী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৫-০৫-১৯৩৪ ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মযহেকুড়, ডোকঘরঃ রতনপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৮৩৩ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মিখ হোক্তমজদ্দীন  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭৪০-৯৯৯২৭৭ 

৮। অবদোনঃ  ভোরযতর ক্ত  োর কযোযে প্রক্তিক্ষণ করোইতোম। দুদক্তল, ক্ত যরোজপুর যুদ্ধ কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   রতনপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   শ্রী অাংশুমোন বম তণ 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০৯-০৭-১৯৫২ ইাং। ভোরযতর হোফলাং মেক্তনাং প্রোপ্ত। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মযলঙ্গো, ডোকঘরঃ  ীর োজন, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩০০ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ শ্রী অক্তনল কুমোর বম তণ  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  ভোরযতর হোফলাং কযোেযমযে মেক্তনাং প্রোপ্ত। কুক্তলয়ো, কোক্তল ঞ্জ সহ ক্তবক্তভন্ন স্থোযন যুদ্ধ কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   রতনপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মৃতঃ মিখ সক্তহদ আলী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০৩-০২-১৯৪২ ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মযহেকুড়, ডোকঘরঃ রতনপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২৪০ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মিখ এলোই বক্স 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭২৩-৮১৪৮৯৭ 

৮। অবদোনঃ   

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   রতনপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মৃতঃ মমোঃ খয়রোত আলী  োজী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১২-০৪-১৯৪৭ ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ সুবণ ত োিী, ডোকঘরঃ  ীর োজন, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১৭৭ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মমোঃ তোরো  োজী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  ভোরযতর ক্ত  োর কযোে, িলক্তচতো কযোযে মেক্তনাং কক্তর,  বোাংলোযদযির শ্যোমন র, কুক্তলয়ো, খুলনো মদৌলতপুর যুদ্ধ 

কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   রতনপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মিখ কযয়স মহোযসন 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৩-০১-১৯৪৯ ইাং। চোকুরী থোকোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। বততমোযন অবসযর 

আক্তি। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ ভোড়োক্তিমলো, ডোকঘরঃ ভোড়োক্তিমোল, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৮৪৭ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মিখ আিোর মহোযসন  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৯১৭-৮৩০৫৮৮ 

৮। অবদোনঃ  আক্তম প্রথযম ভোরযতর হোক্তকমপুর মুক্তিয োদ্ধো কযোযে ভক্ততত হইয়ো ভোরতীয় মসনোবোক্তহনীর মেক্তনাং গ্রহন কক্তর। 

কলোযরোয়ো,  যিোর সহ ক্তবক্তভন্ন স্থোযন যুদ্ধ কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   ভোড়োক্তিমলো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   রোিো  দ সরকোর 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ২৩-০৬-১৯৫৪ ইাং। দিম মেণীর িোত্র থোকো কোলীন বঙ্গ বন্ধুর ডোযক সোড়ো ক্তদযয় ১৯৭১ সোযল 

মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ ম োক্তবন্দকোটি, ডোকঘরঃ ম োক্তবন্দকোটি, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২৩৮ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মযহন্দ্র নোথ সরকোর  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭১৩-৯১১২৯৭ 

৮। অবদোনঃ  মুক্তিযুযদ্ধ থুকড়ো মহোক্তঙ্গন হোই স্কুল, আনিোর স্কয়োর ক্তমযল, কুক্তলয়ো,  ল্লোমোক্তর ও খুলনোয় মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ 

কক্তর ও যুদ্ধহত মুক্তিয োদ্ধোযদর ক্তচক্তকৎস্যো মসবো প্রদোন কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   দক্তক্ষণ শ্রীপুর  

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মৃতঃ  ক্তরমল কুমোর সরকোর 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ----------------- ইাং। ক্তব এম ক্তস  োি। বঙ্গ বন্ধুর ডোযক সোড়ো ক্তদযয় ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ 

কযরন।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মটোনো, ডোকঘরঃ ম োক্তবন্দ কোটি, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৪২৭ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ জক্ততন্দ্র সরকোর  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৯১২-৪৩৬২০৫ 

৮। অবদোনঃ  ক্তবক্তভন্ন জোয় োয়  োক হোনোদোর বোক্তহনীর ক্তবরুযদ্ধ যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কযরন। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   দক্তক্ষণ শ্রীপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   রযমন্দ্র নোথ সরকোর মনৌকমোন্ড 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ------------  ইাং। বঙ্গ বন্ধুর ডোযক সোড়ো ক্তদযয় ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ ম োক্তবন্দকোটি, ডোকঘরঃ ম োক্তবন্দকোটি, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২৩৩ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ বলোই কৃষ্ণ সরকোর 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  মুক্তিযুযদ্ধ মাংলো ম োযট ত যুদ্ধ মক্ষযত্র সক্তিয় ভোযব অাংিগ্রহণ কক্তর। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   দক্তক্ষণ শ্রীপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ মরজোউল হক 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- -------------  ইাং। এস এস ক্তস  রীক্ষোথী ক্তিলোম বঙ্গ বন্ধুর ডোযক সোড়ো ক্তদযয় ক্তহঙ্গল ঞ্জ মুক্তিযুদ্ধ 

কযোযে মেক্তনাং গ্রহণ কক্তর এবাং ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ চরদহো, ডোকঘরঃ মথুযরিপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২২৮ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মরহুম আলহোজ্জ িদর উদ্দীন আহম্মদ 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭১৩-৯০০১৪৯ 

৮। অবদোনঃ  মেক্তনাং মিযে সুযবদোর আব্দুস মসোবহোন সোযহযবর মনতৃযে বসন্তপুর, উকিো, সনকোটি, সমযির ন র সহ ক্তবক্তভন্ন 

জোয় োয়  োক হোনোদোর বোক্তহনীর ক্তবরুযদ্ধ যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর।   

৯। ইউক্তনয়নঃ   মথুযরিপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ ম োলোম রহমোন 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০৩-০৮-১৯৪৬ ইাং। ৫ম মেণী  োস। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মমোমযরজ পুর, ডোকঘরঃ কোক্তল ঞ্জ, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩৬৭ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ রুস্তম আলী ক্তবশ্বোস  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  আনিোর ভক্তততর স্থোন- টোক্তক টু িলক্তচতো হইযত ক্ত ফো টু বোাংলোযদি। 

   

৯। ইউক্তনয়নঃ   ভোড়োক্তিমলো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ মমোবোরক আলী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০৪/০৬/১৯৫১ ইাং। ক্তিক্ষো ত ম োগ্যতো এইচ,এসক্তস(ক্তডযপ্লোমো) ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

১৯৯০ মথযক মবসরকোক্তর ক্তিক্ষোকতো কক্তর। ২০১১ সোযল অবসর গ্রহন কক্তর। বততমোন মবকোর। গৃহ ক্তিক্ষোকতোয় 

ক্তনযয়োক্তজত আক্তি।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মসোনোতলো, ডোকঘরঃ ক্তবষ্ণুপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১০৬৬ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ মমোিযলম  োজী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-  ০১৭২৮-২৪২২৫৭  

৮। অবদোনঃ  ১৯৭১ সোযল বঙ্গবন্ধুর ডোযক মুক্তিযুযদ্ধ অাংি মনই। ভোরযতর ক্তহঙ্গল ঞ্জ কযোযে ম ো দোন কক্তর। ক্তবহোর চোকুক্তলয়ো 

মেক্তনাং করোর  র কোক্তল ঞ্জ, উকিো, শ্যোমন র, মদবহোটো,  োরুক্তলয়ো, কুক্তলয়ো এবাং আিোশুনীর চো ড়ো যুযদ্ধ অাংি 

গ্রহন কক্তর।  

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   দক্তক্ষণ শ্রীপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মৃতঃ মমোঃ আব্দুর রক্তহম 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০৫/১২/১৯৪৯ ইাং। এইচ,এসক্তস  োি করোর  র ১৯৭১ সোযল মুক্তি যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কযরন। যুযদ্ধর  র 

ক্তডগ্রী  ড়ো কোলীন মৃতুয বরন কযরন। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মসোনোতলো, ডোকঘরঃ ক্তবষ্ণুপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১৩০ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ মমোিযলম  োজী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-  ০১৭২৮-২৪২২৫৭  

৮। অবদোনঃ  ১৯৭১ সোযল বঙ্গবন্ধুর ডোযক মুক্তিযুযদ্ধ অাংি মনই। ভোরযতর ক্তহঙ্গল ঞ্জ কযোযে ম ো দোন কক্তর। ক্তবহোর চোকুক্তলয়ো 

মেক্তনাং করোর  র কোক্তল ঞ্জ, উকিো, শ্যোমন র, মদবহোটো,  োরুক্তলয়ো, কুক্তলয়ো এবাং আিোশুনীর চো ড়ো যুযদ্ধ অাংি 

গ্রহন কক্তর।  

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   দক্তক্ষণ শ্রীপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ মখোদো বক্স 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১১/০৬/১৯৪১ ইাং। ম িো- কৃক্তে কোজ। ১৯৭১ সোযল ক্তবহোর চোকুক্তলয়ো মেক্তনাং করোর  র মুক্তিযুযদ্ধ 

অাংিগ্রহণ কক্তর। বততমোযন  ঙ্গু অবস্থোয় মবকোর আক্তি।  

৩। ঠিকোনোঃ  গ্রোমঃ দক্তক্ষণ শ্রীপুর, ডোকঘরঃ দক্তক্ষণ শ্রীপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১৪০ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ ইসমোইল সরদোর  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-  ০১৭২০-৫৮৭২২০  

৮। অবদোনঃ  ১৯৭১ সোযল চোকুক্তলয়ো মেক্তনাং করোর  র বোাংলোযদযি  ফুর সোযহযবর মনতৃযে ক্ত যরোজপুর,  যর বোিঝোক্তড়য়ো এক্স 

বোিতলোয় কযোযে ক্তিলোম এবাং যুযদ্ধ অাংি গ্রহন কক্তর।  

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   দক্তক্ষণ শ্রীপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   প্রসোদ কুমোর সরকোর 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৪/০৫/১৯৫০ ইাং। ১৯৬৮ সোযল এস,এস,ক্তস  োস কযর িোত্র থোকো কোলীন ১৯৭১ সোযল ভোরযত মেক্তনাং 

ক্তনয়ো বোাংলোযদযি মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। এ,ম,ক্তস,এফ,এফ ক্তহযসযব কোজ কক্তর।   

৩। ঠিকোনোঃ  গ্রোমঃ ম োক্তবন্দ কোটী, ডোকঘরঃ ম োক্তবন্দকোটী, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১৯৯ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ শুখময় সরকোর  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-  ০১৭৬১-৮২৫৪৫১  

৮। অবদোনঃ  ১৯৭১ সোযল বঙ্গবন্ধুর ডোযক মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। উকিো, কুক্তলয়ো, শ্রীরোমপুর,  ল্লোমোরীযত আহত মুক্তি 

ম োদ্ধোযদর মসবো ও অস্ত্র ক্তনয়ো যুদ্ধ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   দক্তক্ষণ শ্রীপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ িোমছুর রহমোন 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ২০/০৮/১৯৪৮ ইাং। কৃক্তে কোজ এক্স রোজক্তমস্ত্রী কোউ করযত করযত ১৯৭১ সোযল মহোন মুক্তিযুযদ্ধ 

অাংিগ্রহণ কক্তর। বততমোযন রোজক্তমস্ত্রী কোযজ ক্তনযয়োক্তজত আক্তি।   

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ শ্রীকলো, ডোকঘরঃ দক্তক্ষণ শ্রীপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২৫০ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ  হর আলী কোক্তরকর  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-  ০১৭২৮-২৪২২৫৭  

৮। অবদোনঃ  ক্তবহোর চোকুক্তলয়ো মেক্তনাং গ্রহন কক্তরয়ো বাঁিঝোক্তড়য়ো কযোে হইযত  ফুর সোযহযবর মনতৃযে যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 যর বাঁিতলো কযোযে অাংি গ্রহন কক্তর।  

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   দক্তক্ষণ শ্রীপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ আব্দুস সোমোদ 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০৫/০৭/১৯৫২ ইাং। সোইযকল ক্তমস্ত্রী থোকোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তি যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। বততমোযন 

আক্তম সোইযকল ক্তমস্ত্রী ক্তহযসযব কম তরত আক্তি।   

৩। ঠিকোনোঃ  গ্রোমঃ দক্তক্ষণ শ্রীপুর, ডোকঘরঃ দক্তক্ষণ শ্রীপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২৫৫ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মমোঃ  হর আলী  োজী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-  ০১৭৫৮-৮৩৭০৬৪ 

৮। অবদোনঃ  আক্তম  োক বোক্তহনীর অস্ত্র ক্তনয়ো টোক্তক িোহোজোন মোস্টোযরর কযোযে ম ো দোন কক্তর।  যর িাঁখরো,  োরুক্তলয়ো, 

কুক্তলয়ো, খুলনো, সুন্দরবযনর যুযদ্ধ অাংি মনই। যুদ্ধ কোলীন কমোন্ডোর মমোঃ মমোফোযজ্জল মহোযসন। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   দক্তক্ষণ শ্রীপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ ইউনুস আলী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১১/১০/১৯৫০ ইাং। কৃক্তে কোযজ ব্যস্ত থোকোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংি মনই। বততমোযন কৃক্তে 

কোযজ ক্তনযয়োক্তজত আক্তি। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মসোনোতলো, ডোকঘরঃ ক্তবষ্ণুপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩১৩ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ জহুর আলী  োজী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-  ০১৭৫৯-৮১৭৬০৪ 

৮। অবদোনঃ  ১৯৭১ সোযল ক্তহঙ্গল ঞ্জ মুক্তিযুদ্ধ কযোযে ম ো দোন করোর  র ক্তবহোর চোকুক্তলয়ো মেক্তনাং কক্তর।  যর কোক্তল ঞ্জ, 

ক্ত যরোজপুর যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। দুদলী, উকিো, শ্যোমন র এলোকোয় যুদ্ধ কক্তর।  যর বাঁিতলো কযোযে অবস্থোন 

কক্তর।  

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   দক্তক্ষণ শ্রীপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   ক্তলয়োকোত আলী  োজী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০১/০৭/১৯৫২ ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। ক্তবহোর চোকুক্তলয়ো মেক্তনাং ক্তনয়ো মুক্তিযুদ্ধ 

কক্তর।  যর বোাংলোযদি পুক্তলি ক্তবভোয  ম ো দোন কক্তর। বততমোন অবসর প্রোপ্ত।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মসোনোতলো, ডোকঘরঃ ক্তবষ্ণুপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩৬২ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ ভোনু  োজী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-  ০১৭২৬-০৩৩৬৪৩ 

৮। অবদোনঃ  ১৯৭১ সোযল বঙ্গবন্ধুর ডোযক মুক্তিযুযদ্ধ অাংি মনই। ভোরযতর ক্তহঙ্গল ঞ্জ কযোযে ম ো দোন কক্তর। ক্তবহোর চোকুক্তলয়ো 

মেক্তনাং করোর  র কোক্তল ঞ্জ, উকিো, শ্যোমন র, মদবহোটো,  োরুক্তলয়ো, কুক্তলয়ো এবাং আিোশুনীর চো ড়ো যুযদ্ধ অাংি 

গ্রহন কক্তর।  

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   দক্তক্ষণ শ্রীপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   আঃ রোজ্জোক 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৫/০২/১৯৫৭ ইাং। আক্তম তখন দিম মেনীর িোত্র ক্তিলোম। অযহদ সোযহযবর সযঙ্গ ভোরযত চযল  োই 

এবাং ক্তহঙ্গল ঞ্জ কযোযে মেক্তনাং কক্তর। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ ফযতপুর, ডোকঘরঃ ফযতপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩৭৮ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ মমোঃ বক্তির উদ্দীন ঢোলী 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-  ০১৯৩৭-৭৩০০৩৭  

৮। অবদোনঃ  ১৯৭১ সোযল ক্তহঙ্গল ঞ্জ কযোে হইযত মেক্তনাং করোর  র বীর মুক্তিয োদ্ধো অযহদ সোযহযবর মনতৃযে দুদক্তল গ্রোযমর 

পুযলর  োযশ্ব যুদ্ধ কক্তর।  

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   দক্তক্ষণ শ্রীপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   দুলোল চন্দ্র সরকোর 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০৫/০৭/১৯৫১ ইাং।  ১৯৭১ সোযল প্রোথক্তমক ক্তবদ্যোলযয়র ক্তিক্ষক ক্তিলোম। ক্তিক্ষো ত ম োগ্যতো- S.S.C-

C.in Ed. ঐ অবস্থোয় ভোরযত  োই মুক্তিযুযদ্ধ অাংি মনই। 

৩। ঠিকোনোঃ  গ্রোমঃ ম োক্তবন্দকোটি, ডোকঘরঃ ম োক্তবন্দকোটি, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৮৩৪ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ রঘুনোথ সরকোর 

৬। মসক্টরঃ   পূযব ত ০৮/০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-  ০১৭২৭-০৪২০৮৪ 

৮। অবদোনঃ  ১৯৭১ সোযল কযোযেন আফজোল মহোযসন সোযহযবর মনতৃযে বোটিয়োঘোতো,বয়োরডোঙ্গো স্কুযল িত্রুযদর ক্তবরুযদ্ধ যুযদ্ধ 

রোম োযলর ক্তদক্তল  রোযয়র গ্রুয  অাংিগ্রহণ কক্তর। এবাং  রবতীযত রোম োল কোযলখোর মবড় ইউ-ক্ত  মত অবস্থোন 

কক্তর। এবাং অসুস্থ হযয় ভোরযত  োই।  যর ভোরতীয় বোক্তহনীর সযঙ্গ মবনোয োল হযয় E.P.R Head 

Quarter এ হযয় ফুলতলো অস্ত্র জমো মদই। এবাং ২৪ মি মফব্রুয়োরী পূণ ত চোকুরীযত অাংি মনই। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   দক্তক্ষণ শ্রীপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ আব্দুল মোযজদ 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- --/--/১৯৪৯ ইাং। কৃক্তে কোযজ রত অবস্থোয় ১৯৭১ সোযল মহোন মুক্তিযুযদ্ধ ক্তহঙ্গল ঞ্জ কযোযে ম ো দোন 

কক্তর। 

৩। ঠিকোনোঃ  গ্রোমঃ ক্তনজযদবপুর, ডোকঘরঃ খড়ীতলো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  মুক্তি বোততো নাং- ০৪০৪০৭০৩৩৭ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ মক্তফজ উক্তদ্দন সরদোর 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-  ০১৭৩৫-৬৩০২৮৪ 

৮। অবদোনঃ  ক্তবহোর মেক্তনাং প্রোপ্ত হইয়ো কোক্তল ঞ্জ/উক্তজরপুর, আিোশুক্তন, চো ড়ো সহ ক্তবক্তভন্ন স্থোযন সম্মুখ যুদ্ধ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   মথুযরিপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মৃতঃ আব্দুর রউফ 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- --/--/১৯-- ইাং।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ  ন ক্তত, ডোকঘরঃ কোক্তল ঞ্জ, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২৩৫ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ মিখ ম োলোম নবী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  মৃতুয জক্তনত কোরযন মদওয়ো ম যলো নো।  

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   মথুযরিপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মিখ আমযজদ আলী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- --/--/১৯৪৯ ইাং। মুক্তিযুযদ্ধ ক্তহঙ্গল ঞ্জ কযোযে ম ো দোন কযর ক্তবহোর মেক্তনাং লই।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ  ন ক্তত, ডোকঘরঃ কোক্তল ঞ্জ, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১০৫২ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ মিখ িযমদ আলী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-  ০১৯১৮-৩৩০১৬৪  

৮। অবদোনঃ  দুদক্তল, ক্ত যরোজপুর এবাং আরও অযনক জোয় োয় যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   মথুযরিপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মিখ আব্দুর রক্তহম 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- --/--/১৯৪৮ ইাং। মুজোক্তহদ মথযক ক্তহঙ্গল ঞ্জ কযোযে মুক্তিযুযদ্ধ ম ো দোন কক্তর।   

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ  ন ক্তত, ডোকঘরঃ কোক্তল ঞ্জ, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩৬০ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ ক্তজন্নোতুল্লো  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-  ০১৯৩৬-১৬৮৫৯৮  

৮। অবদোনঃ  শ্যোমন র, ক্ত যরোজপুর, দুদক্তল প্রভৃক্তত জোয় োয় মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর।  

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   মথুযরিপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মিখ ম োলোম মমোস্তফো 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০৩/০৭/১৯৪৯ ইাং। মুজোক্তহদ মথযক মুক্তিযুযদ্ধ ম ো দোন কক্তর।   

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ  ন ক্তত, ডোকঘরঃ কোক্তল ঞ্জ, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১২০ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মিখ বরকত উল্লোহ মুন্সী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-  ০১৯৬০-০১৪৭১৬  

৮। অবদোনঃ  শ্যোমন র, ক্ত যরোজপুর, দুদক্তল প্রভৃক্তত জোয় োয় মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর।  

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   মথুযরিপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ লুৎফর রহমোন মমোড়ল 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০৫/০৬/১৯৪৮ ইাং। ৫ম মেনী  োি। ১৯৭১ সোযল মহোন মুক্তিযুযদ্ধ ভোরযতর ক্তবহোযর ১মোস মেক্তনাং মিযে 

৯নাং মসক্টযরর অিীযন সক্তিয় ভোযব যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ িীতলপুর, ডোকঘরঃ কোক্তল ঞ্জ, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১০৯৯ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ মমোঃ হোক্তববুর রহমোন মমোড়ল  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  কোক্তল ঞ্জ, আিোশুক্তন প্রভৃক্তত জোয় োয় মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর।  

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   মথুযরিপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মিখ জমোত আলী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০৫/০৬/১৯৪৭ ইাং। ৫ম মেনী  োি। ১৯৭১ সোযল মহোন মুক্তিযুযদ্ধ ভোরযতর ক্তবহোযর ১মোস মেক্তনাং মিযে 

৯নাং মসক্টযরর অিীযন সক্তিয় ভোযব যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। বততমোযন মবকোর। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ িীতলপুর, ডোকঘরঃ কোক্তল ঞ্জ, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১০৯৯ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ মিখ মখোদো বক্স  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৯৩৬-৬৫২০১৭ 

৮। অবদোনঃ  কোক্তল ঞ্জ, আিোশুক্তন প্রভৃক্তত জোয় োয় মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর।  

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   মথুযরিপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ ম োলোম বোরী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০৫/০৬/১৯৪৮ ইাং। সোতক্ষীরো কযলযজ  ১৯৬৮/৬৯ সোযল ক্তবএ  রীক্ষোথী ক্তিলোম। কযলযজর ক্তভক্ত  

মফরোসতুল্লোহ ভোইযয়র মনতৃযত আইয়ুব খোযনর ক্তবরুযদ্ধ  ন আযন্দোলযনর জন্য ক্তমক্তিযলর  র ক্তমক্তিল কযর আইয়ুব 

খোন মক  দতযো  করযত বোে কযরক্তিলোম।  রবতীযত ভোরযত ম যয় মুক্তিযুযদ্ধ সক্তিয় ভোযব যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ 

কক্তর। id no- 871471104997. 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ ফযতপুর, ডোকঘরঃ ফযতপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৮৪৫ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মরহুম আব্দুর রিীদ  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭৪২-৬১২৪৮০ 

৮। অবদোনঃ  প্রথযম ভোরযতর টোক্তক মুক্তিযুদ্ধ কযোযে ভক্ততত হইয়ো ভোরযতর ক্ত ফো, কল্যোণী, টোক্তক, ক্তহঙ্গল যঞ্জ ভোরতীয় ও 

বোাংলোযদিী মসনো কতৃতক মেক্তনাং মিযে বোাংলোযদযি বসন্তপুর B.O.P কযোে কুক্তলয়ো, সোতক্ষীরো, চুকন র এলোকো 

যুদ্ধ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   দক্তক্ষণ শ্রীপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ মখোরযিদ আলম 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৩/১১/১৯৩৮ ইাং। ৫ম মেনী  োি। id no- 8714794384848 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ তোরোলী, ডোকঘরঃ তোরোলী, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১৬৭ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ মমোঃ আক্তলম বক্স  োজী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-  ০১৯৩৩-১৮৯৮৪১  

৮। অবদোনঃ  ১৯৬৮ ও ১৯৬৯ সোযল আনিোর মমোজোক্তহদ মেক্তনাং মদওয়োর  র ০৭/০৪/১৯৭১ 

সোযল মুক্তিযুযদ্ধ ম ো  ক্তদয়ো িাঁকরো, কুক্তলয়ো, সোতক্ষীরো, মবযনর ম োতো, খুলনোর  ল্লোমোক্তর এক্স রূ সোয় যুদ্ধ কক্তর। 

৯। ইউক্তনয়নঃ   তোরোলী 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ কুরমোন কোক্তরকর 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- --/--/১৯-- ইাং। আক্তম ১৯৭১ সোযল মহোন মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। অস্ত্র জমো মদওয়োর  র আবোর 

স্থোয়ী কোযজ ক্তনযয়োক্তজত থোক্তক। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ ফযতপুর, ডোকঘরঃ ফযতপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১৭৩ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ মকোমরউক্তদ্দন কোক্তরকর  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭২৫-৭৫৩৮১৫ 

৮। অবদোনঃ  কোক্তল ঞ্জ, আিোশুক্তন প্রভৃক্তত জোয় োয় মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর।  

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   মথুযরিপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ রুস্তম আলী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১০/১০/১৯৫১ ইাং। ক্তিক্ষো ত ম োগ্যতো ১০ম মেনী।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ ক্তহজলো, ডোকঘরঃ বো বোটী, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩৬৮ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ ইউসুফ আলী সরদোর  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭১৪-৯০৩৭৩৫ 

৮। অবদোনঃ  টোক্তক ভোরত মেক্তনাং কক্তর। যুদ্ধ এলোকো টোউন শ্রীপুর, িাঁখরো মকোমরপুর, মদবহোটো,  োরুক্তলয়ো, কুক্তলয়ো।  

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   ভোড়োক্তিমলো 



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ ওয়োযজদ আলী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০৩/০৫/১৯৫২ ইাং। ক্তিক্ষো ত ম োগ্যতো ০৭ম মেনী।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ ব্রজ োটুলী, ডোকঘরঃ বো বোটী, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১০৮৪ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ উম্মত আলী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৯২১-৯৩৪৮৮১ 

৮। অবদোনঃ  আনিোর মেক্তনাং কক্তর। মভোমরো,  দ্ম িাঁখরো। ভোতিোলো,  োরুক্তলয়ো, কুক্তলয়ো,  ল্লোমোক্তর যুদ্ধ কক্তর।  

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   ভোড়োক্তিমলো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ হোয়দোর আলী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ২৯/১১/১৯৪৯ ইাং। ক্তিক্ষো ত ম োগ্যতো s.s.c  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ স্বরোক্তব্দপুর, ডোকঘরঃ ভোড়োক্তিমলো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১০৯৬ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ ইউসুফ আলী সরদোর  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০০৭১৮৬৫৮৬০২১ আযমক্তরকো প্রবোসী। 

৮। অবদোনঃ  মহোন স্বোিীনতো যুযদ্ধ ক্তনঃস্বোথ ভোযব ম ো দোন কক্তর ইক্ত  আর মথযক। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   ভোড়োক্তিমলো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ নুর আলী মমোল্লো 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ২৬/০১/১৯৫৫ ইাং। ক্তিক্ষো ত ম োগ্যতো S.S.C  

৩। ঠিকোনোঃ  গ্রোমঃ মচৌবোড়ীয়ো, ডোকঘরঃ নলতো মমোবোরক ন র, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১৯৫ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ আহোর আলী মমোল্লো 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৯৩৩-৮৪৭৭০৩ 

৮। অবদোনঃ  ক্তবহোর চোকুক্তলয়ো প্রক্তিক্ষণ প্রোপ্ত হযয় উকিো, শ্যোমন র, দুিক্তল, হক্তরন র, ক্ত যরোজপুর যুদ্ধ কক্তর।  

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   ভোড়োক্তিমলো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   আবুল মমোল্লো 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ২৩/০৫/১৯৫৩ ইাং। ক্তিক্ষো ত ম োগ্যতো ৫ম মেনী।  

৩। ঠিকোনোঃ  গ্রোমঃ মচৌবোড়ীয়ো, ডোকঘরঃ নলতো মমোবোরক ন র, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১৬৩ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ এনোযয়ত মমোল্লো 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  টোক্তক ভোরত মেক্তনাং কক্তর। যুদ্ধ এলোকো টোউন শ্রীপুর, িাঁখরো মকোমরপুর, কুক্তলয়ো ক্তব্রযজ যুদ্ধ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   ভোড়োক্তিমলো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   শ্রী জ ন্নোথ কুণ্ডু 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৮/০১/১৯৫১ ইাং। ক্তিক্ষো ত ম োগ্যতো ৫ম মেনী।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ শুইলপুর, ডোকঘরঃ বো বোটী, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১০৫৩ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  ইন্দ্রভুেন কুণ্ডু  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  ক্তবহোর চোকুক্তলয়ো ভোরত মেক্তনাং কক্তর। যুদ্ধ এলোকো কোক্তল ঞ্জ, ক্ত যরোজপুর, উকিোয় যুদ্ধ কক্তর।  

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   ভোড়োক্তিমলো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ মহোতোব আলী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ২১/০৩/১৯৩৭ ইাং। ক্তিক্ষো ত ম োগ্যতো ৮ম মেনী।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ ব্রজ োটুলী, ডোকঘরঃ বো বোটী, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১১৬ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ মমোঃ মহোব্বত আলী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১১৯৫-৪৫৮৩০৬ 

৮। অবদোনঃ  চোকুক্তলয়ো ভোরত ক্তবহোর মেক্তনাং কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   ভোড়োক্তিমলো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মিখ মোহোবুবোর রহমোন 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- --/--/১৯৪৭ ইাং। ক্তিক্ষো ত ম োগ্যতো ১০ম মেনী।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ পূব ত নোরোনপুর, ডোকঘরঃ --------, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৮৭৮ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মিখ জোমোল উক্তদ্দন  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭১৯-০৩২২৮৭ 

৮। অবদোনঃ  কোকডোঙ্গী- মঘোজোডোঙ্গী, হোক্তকমপুর যুদ্ধ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   ভোড়োক্তিমলো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   নুর বক্স মিখ 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১০/০১/১৯৫৭ ইাং।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ কোমযদবপুর, ডোকঘরঃ ভোড়োক্তিমলো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩৪০ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ জনোব আলী মিখ  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  ক্তহঙ্গল ঞ্জ মেক্তনাং প্রোপ্ত হযয় কোক্তল ঞ্জ, দুিক্তল, কুক্তলয়ো,  ল্লোমোক্তর যুদ্ধ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   ভোড়োক্তিমলো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ ম োলোম  োজী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- --/--/১৯৫২ ইাং।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ ভোড়োক্তিমলো, ডোকঘরঃ ভোড়োক্তিমলো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১৭৮ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ মমোঃ কোাংলো  োজী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  ১৯৭১ সযন মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। ক্তহঙ্গল ঞ্জ মুক্তি ম োদ্ধো কযোযে। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   ভোড়োক্তিমলো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মুরোরী মমোহন সরকোর 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ৩০-০৯-১৯৫১ ইাং। খুলনো এম এম ক্তসটি কযলযজ  ড়ো কোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংি গ্রহন 

কক্তর। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ বোলোয োতো, ডোকঘরঃ চোেোফুল, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২২৪  

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ হৃদয় কৃষ্ণ সরকোর  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭১২-৬৫০১৩২ 

৮। অবদোনঃ  আক্তম ভোরযতর তক্তকপুর কযোে হইযত ভোরতীয় মসনোবোক্তহনীর ক্তনকট মথযক মেক্তনাং গ্রহন কক্তর। মদবহোটো, 

আিোশুক্তন, বড়দল, ম োয়োলডোঙ্গো, জোমোল ন র,  োইক োিো সহ ক্তবক্তভন্ন স্থোযন যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর।  

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   চোেোফুল 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ আবুবক্কোর ক্তসক্তদ্দক 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৪-০৮-১৯৫৭ ইাং। এস এস ক্তস  ড়োশুনো চলোকোলীন আমোর ক্ত তো মক  োকহোনোদোর বোক্তহনী ও 

রোজোকোর-রো রোইযফল ক্তদযয় আঘোত কযর আহত করযল আক্তম প্রক্ততযিোযির জন্য ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংি 

গ্রহন কক্তর। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মততুক্তলয়ো, ডোকঘরঃ মততুক্তলয়ো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১০৯  

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ হোরোন  োজী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭২৫-০২৪০৭৬ 

৮। অবদোনঃ  আক্তম ভোরযত টোক্তক মেক্তনাং গ্রহন কক্তর। আিোশুক্তন, ম োয়োলডোঙ্গো, বুিহোটো, বোাংদোহ সহ ক্তবক্তভন্ন স্থোযন যুযদ্ধ 

অাংিগ্রহণ কক্তর।  

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   তোরোক্তল 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   অক্তিবোস অক্তিকোরী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১২-০৭-১৯৪৬ ইাং। এস এস ক্তস  োস। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংি গ্রহন কক্তর। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ বোজোর গ্রোম, ডোকঘরঃ কোক্তল ঞ্জ, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২৮৫  

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ ঝড়ু অক্তিকোরী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭১২-৫২০০৩৫ 

৮। অবদোনঃ  বোাংলোযদি মথযক আ ত িরণোথীযদর মযদ্ধ কযলরো ও বসযন্তর টিকো সহ স্বোস্থয মসবো প্রদোন কক্তর।  

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   কুশুক্তলয়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মিখ অযহদুজ্জোমোন 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০১-০১-১৯৫১ ইাং। আই এ  োস। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংি গ্রহন কক্তর। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ বোজোর গ্রোম, ডোকঘরঃ কোক্তল ঞ্জ, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২৮২  

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মরহুম মিখ আঃ খোযলক  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭১৫-৭১৩২৬১ 

৮। অবদোনঃ  মহোন মুক্তিযুযদ্ধ কোক্তল ঞ্জ, দুদক্তল, ক্ত যরোজপুর, শ্যোমন র, মুন্সী ঞ্জ সহ ক্তবক্তভন্ন স্থোযন জুযদ্ধ অনিগ্রহন কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   কুশুক্তলয়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ আব্দুল বোযরক 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০৩-০৮-১৯৪৭ ইাং। এইস এস ক্তস  োস। আনিোর ও মুজোক্তহদ মেক্তনাং প্রোপ্ত। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ 

অাংি গ্রহন কক্তর। বততমোযন কোক্তল ঞ্জ উ যজলোয় িীড়ো সাংস্থোয় দ্বোক্তয়ে  োলন করক্তি। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ িীতলপুর, ডোকঘরঃ কোক্তল ঞ্জ, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২৬৯  

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মমোঃ ক্তকনু সরদোর  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭১২-৫৯৬০৬০ 

৮। অবদোনঃ  ১৯৭১ সোযল স্বোিীনতো যুযদ্ধ অনিগ্রহন কযর বোাংলোযদি স্বোিীন কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   মথুযরিপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ আব্দুল হোক্তকম 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০১-০৬-১৯৫৪ ইাং। কোক্তল ঞ্জ  োইলট হোইস্কুযল এস এস ক্তস  ড়োশুনো কোক্তলন মোযয়র একমোত্র সন্তোন 

১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংি গ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মদয়ো, ডোকঘরঃ মথুযরিপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১৩৬ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ নওযসর আলী  োজী 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭১১-৯৬৪৮১৯ 

৮। অবদোনঃ  মহোন মুক্তিযুযদ্ধ ভোরযতর তক্তকপুর, ক্তহঙ্গল যঞ্জ অস্ত্র মেক্তনাং প্রোপ্ত হইয়ো বোাংলোযদযির কোক্তল ঞ্জ, দুদক্তল,  োরুক্তলয়ো, 

আিোশুক্তন যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তরয়ো বোাংলোযদি মক স্বোিীন কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   মথুযরিপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মিখ নুরুল ইসলোম 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ------------------ ইাং। চোকুক্তর থোকোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংি গ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ িীতলপুর, ডোকঘরঃ কোক্তল ঞ্জ, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৯৯৭  

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মিখ আব্দুর রহমোন  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৯৪২-২৩১৩৬৩ 

৮। অবদোনঃ  ই, ক্ত , আর এ থোকোকোলীন ১৯৭১ সোযল স্বোিীনতো যুযদ্ধ অনিগ্রহন কক্তরয়ো মমযহরপুর, চুয়োডোঙ্গো, মুক্তজবন যর 

যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। কুক্তষ্টয়ো মমযহরপুর যুযদ্ধ  োযয় গুক্তল ক্তবদ্ধ হযয় আহত হই। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   মথুযরিপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মিখ জোমোল উদ্দীন 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০১-০১-১৯৫২ ইাং। কৃক্তে কোজ করো কোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংি গ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ  ন ক্তত, ডোকঘরঃ কোক্তল ঞ্জ, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১৮৬ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মিখ অক্তজহোর রহমোন  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৯৪৮-১০৯২৩৯ 

৮। অবদোনঃ  ভোরযতর ক্তহঙ্গল ঞ্জ কযোযে ভক্ততত হযয় উচ্চতর প্রক্তিক্ষযণর জন্য ক্তবহোর চোকুক্তলয়ো মেক্তনাং কযর ১৯৭১ সোযল 

স্বোিীনতো যুযদ্ধ অনিগ্রহন কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   মথুযরিপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ ক্তসরোজুল ইসলোম 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০২-০২-১৯৫২ ইাং। িোত্র থোকোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংি গ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ  ন ক্তত, ডোকঘরঃ কোক্তল ঞ্জ, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২৫৭ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ নোক্তিম উদ্দীন  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৯২৬-৯৪০৫২৬ 

৮। অবদোনঃ  ক্ত যরোজপুর,  োরুক্তলয়ো, কুক্তলয়ো, মবযনরয োতো,  ল্লোমোক্তর, খুলনো সহ ক্তবক্তভন্ন স্থোযন ১৯৭১ সোযল স্বোিীনতো যুযদ্ধ 

অনিগ্রহন কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   মথুযরিপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মৃতঃ মমোঃ আরিোদ আলী  োজী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  মৃতঃ জক্তনত কোরযন জীবন বৃত্তোন্ত মদওয়ো ম যলো নো।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ বসন্তপুর, ডোকঘরঃ বসন্তপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১৪৯ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ আক্তমন উদ্দীন  োজী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  মৃতঃ জক্তনত কোরযন মদওয়ো ম যলো নো। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   মথুযরিপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মৃতঃ মিখ আিোদুস জোমোন 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  মৃতঃ জক্তনত কোরযন মদওয়ো ম যলো নো।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ  ন ক্তত, ডোকঘরঃ বসন্তপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১৪৩ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মিখ আহম্মদ আলী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  মৃতঃ জক্তনত কোরযন মদওয়ো ম যলো নো। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   মথুযরিপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ ইমোম আলী  োজী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০৮-১০-১৯৪২ ইাং। ক্তদন মজুর থোকোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংি গ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মদয়ো, ডোকঘরঃ মথুযরিপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১৮০ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   তোযহর আলী  োজী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  শ্যোমন র, কোক্তল ঞ্জ, আিোশুক্তন যুদ্ধ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   মথুযরিপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মিখ জোমোল উদ্দীন 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ------------ ইাং। ড্রোইভোর থোকোকোলীন  োক্তড় সহ ভোরযত  োই এবাং ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংি গ্রহন 

কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ ঈশ্বর পুর, ডোকঘরঃ কোক্তল ঞ্জ, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১০০ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ জয়নোল আযবক্তদন  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  বোাংলোযদযির ক্তবক্তভন্ন স্থোযন ১৯৭১ সোযল স্বোিীনতো যুযদ্ধ অনিগ্রহন কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   মথুযরিপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ আক্তজজুল ইসলোম 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ------------ ইাং। কৃক্তে কোজ করোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংি গ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ বসন্তপুর, ডোকঘরঃ কোক্তল ঞ্জ, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১৬০ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ নোক্তিম আলী ক্তবশ্বোস  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  বোাংলোযদযির কোক্তল ঞ্জ, কুক্তলয়ো, সোতক্ষীরো, মবযনরয োতো সহ ক্তবক্তভন্ন স্থোযন ১৯৭১ সোযল স্বোিীনতো যুযদ্ধ 

অনিগ্রহন কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   মথুযরিপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ আজু কোক্তরকর 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  মুজোক্তহদ থোকোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংি গ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ বসন্তপুর, ডোকঘরঃ কোক্তল ঞ্জ, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩৮৫ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ বোিতুল্লো কোক্তরকর  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  ক্ত যরোজপুর, কুক্তলয়ো, সোতক্ষীরো যুযদ্ধ অনিগ্রহন কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   মথুযরিপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ আইয়ুব আলী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ------------ ইাং। ক্তব, কম মসযকন্ড ইয়োযরর িোত্র থোকোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংি গ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মদয়ো, ডোকঘরঃ মথুযরিপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১০৬৮ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ িক্তকমুক্তদ্দন 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭১৫-২০০২৮৮ 

৮। অবদোনঃ  শ্যোমন র, দুদক্তল, কুক্তলয়ো যুযদ্ধ অনিগ্রহন কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   মথুযরিপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মিখ মমোকযিদ আলী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ------------ ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংি গ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ  ন ক্তত, ডোকঘরঃ কোক্তল ঞ্জ, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২১৪ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মিখ আহসোন উল্লোহ  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৯২০-১১৮৪০৮ 

৮। অবদোনঃ  শ্যোমন র, দুদক্তল, ক্ত যরোজপুর, কুক্তলয়ো যুযদ্ধ অনিগ্রহন কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   মথুযরিপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মিখ নোক্তির উদ্দীন 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০১-০১-১৯৪৯ ইাং। ক্তব, এ িোত্র থোকোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংি গ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ ভোড়োক্তিমলো, ডোকঘরঃ কোক্তল ঞ্জ, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১০৫ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মিখ রমজোন আলী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭১৬৭৭৯০১ 

৮। অবদোনঃ  কোক্তল ঞ্জ,শ্যোমন র, দুদক্তল, ক্ত যরোজপুর, কুক্তলয়ো যুযদ্ধ অনিগ্রহন কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   ভোড়োক্তিমলো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   খোন আঃ হোন্নোন 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৫-০৩-১৯৫৮ ইাং। িোত্র থোকোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংি গ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মমৌতলো, ডোকঘরঃ মমৌতলো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩৭৯ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ খোন মযনোয়োর আলী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭১৯-৬৮৬০২২ 

৮। অবদোনঃ  কোক্তল ঞ্জ,শ্যোমন র, দুদক্তল, ক্ত যরোজপুর, কুক্তলয়ো যুযদ্ধ অনিগ্রহন কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   মমৌতলো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ আক্তজজুর রহমোন 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১২-০৫-১৯৮১ ইাং। কৃক্তে কোজ করোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংি গ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ লহ্মীনোথ পুর, ডোকঘরঃ মমৌতলো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১৫৯ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ আব্বোস খোন  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৯৪৯-২০১৫১৯ 

৮। অবদোনঃ  কোক্তল ঞ্জ,শ্যোমন র, দুদক্তল, ক্ত যরোজপুর, কুক্তলয়ো যুযদ্ধ অনিগ্রহন কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   মমৌতলো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মৃতঃ আঃ রোজ্জোক  োজী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ৩০-১২-১৯৪৬ ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংি গ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ  োক্তনয়ো, ডোকঘরঃ ওবোয়দুর ন র, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৮৫৮ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ আহম্মদ আলী  োজী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  ভোরত মথযক মেক্তনাং ক্তনযয় বোাংলোযদযি যুযদ্ধ অনিগ্রহন কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   মমৌতলো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ আযনোয়োর মহোযসন 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- .....................। ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংি গ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ  োক্তনয়ো, ডোকঘরঃ ওবোয়দুর ন র, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৮৭১ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ রহমোতুল্লো সরদোর  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭২৮-৯৯৬১৭৮ 

৮। অবদোনঃ  জীবন বোক্তজ মরযখ যুযদ্ধ অনিগ্রহন কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   মমৌতলো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   িহীদ মমোঃ িক্তকমুক্তদ্দন  োজী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০৩-১০-১৯৪০ ইাং। ৮ম মেণী  োস। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংি গ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ  োক্তনয়ো, ডোকঘরঃ ওবোয়দুর ন র, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৮৭৭ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ আহম্মদ আলী  োজী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  ভোরযত প্রক্তিক্ষণ মিযে মুক্তিযুযদ্ধ অনিগ্রহন কযরন  যর অস্ত্র সহ িরো  যড় তোর  র মথযক ক্তনযখাঁজ। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   মমৌতলো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ মক্তহউদ্দীন  োজী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৩৬৯ বোঃ। কৃক্তে কোজ করোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংি গ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ  োক্তনয়ো, ডোকঘরঃ ওবোয়দুর ন র, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২১০ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ আহযম্মদ আলী  োজী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭১৮-৪৫০৭০৪ 

৮। অবদোনঃ  ভোরযত প্রক্তিক্ষণ ক্তনযয় বোাংলোযদযির ক্তবক্তভন্ন স্থোযন যুযদ্ধ অনিগ্রহন কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   মমৌতলো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ ছুরোত আলী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৮-১০-১৯৫৪ ইাং। িোত্র থোকোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংি গ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ শ্রীকলো, ডোকঘরঃ শ্রীকলো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৮৫২ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ িবজোন কোক্তরকর  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭১৮-১৮০৯৯৭ 

৮। অবদোনঃ  ভোরত মথযক প্রক্তিক্ষণ মিযে বোাংলোযদযির কোক্তল ঞ্জ, োরুক্তলয়ো, আিোশুক্তন যুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   দক্তক্ষণ শ্রীপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   ক্তজ এম নুর মমোহোম্মোদ 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৪-০৪-১৯৫১ ইাং। িোত্র থোকোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংি গ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ উত্তর শ্রীপুর, ডোকঘরঃ দক্তক্ষণ শ্রীপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩৩৯ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মমোঃ জনোব আলী  োজী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭৪৮-৬৭০১৩৩ 

৮। অবদোনঃ  ভোরত মথযক প্রক্তিক্ষণ মিযে বোাংলোযদযির মভোমরো, কুক্তলয়ো সহ ক্তবক্তভন্ন স্থোযন যুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   দক্তক্ষণ শ্রীপুর 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ মমযহর আলী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৩-০৪-১৯৫৫ ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংি গ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ  ক্তিম মমৌতলো, ডোকঘরঃ মমৌতলো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১৩৯ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ আঃ সবুর  



৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  ভোরত মথযক প্রক্তিক্ষণ মিযে বোাংলোযদযির ক্তবক্তভন্ন স্থোযন যুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   মমৌতলো 

 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মৃতঃ খোইরুল আলম 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৫-০১-১৯৫৪ ইাং। িোত্র থোকোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংি গ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মোঘুরোক্তল, ডোকঘরঃ নলতো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১০৮৯ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ ওমর উদ্দীন সরদোর 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  ক্তবহোর চোকুক্তলয়ো, উকিো, কুক্তলয়ো যুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   নলতো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ িোহোজোন আলী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৬-০৩-১৯৫৩ ইাং। িোত্র থোকোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংি গ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মোঘুরোক্তল, ডোকঘরঃ নলতো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২৪২ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ আব্বোজ আলী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১১৯০-৬৫২০০১ 

৮। অবদোনঃ  ভোরত মথযক প্রক্তিক্ষণ মিযে বোাংলোযদযির কুক্তলয়ো, মদবহোটো, ক্ত যরোজপুর, দুদক্তল যুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   নলতো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ আরসোদ আলী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০১-০২-১৯৫০ ইাং। িোত্র থোকোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংি গ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ নলতো, ডোকঘরঃ নলতো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১০৭২ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ ক্তখক্তদর সরদোর  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  ভোরত মথযক প্রক্তিক্ষণ মিযে বোাংলোযদযির কুক্তলয়ো, উকিো যুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   নলতো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ জযবদ আলী সরদোর 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৮-০৩-১৯৫০ ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংি গ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ পূব ত নলতো, ডোকঘরঃ নলতো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১৮২ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ মমোিোর সরদোর  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭১৯-২৬৪৭৩৬ 

৮। অবদোনঃ  ভোরত মথযক প্রক্তিক্ষণ মিযে বোাংলোযদযির ভোতিোলো, িাঁকরো যুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   নলতো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ রক্তবউল ইসলোম 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০৪-০৫-১৯৫৩ ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংি গ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ খোনক্তজয়ো, ডোকঘরঃ নলতো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২৩৪ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মমোঃ কোযিদ আক্তল  োজী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭১১-৯৬৪৭১৪ 

৮। অবদোনঃ  ভোরত মথযক প্রক্তিক্ষণ মিযে বোাংলোযদযির খোনক্তজয়ো, বসন্তপুর, কোক্তল ঞ্জ, শ্যোমন র যুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   নলতো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ বদর উদ্দীন  

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৮-০৭-১৯৪৭ ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংি গ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ নলতো, ডোকঘরঃ নলতো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩৪৩ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ মমনোজ উদ্দীন কোক্তরকর  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৯১৭-৯৫৪১১০ 

৮। অবদোনঃ  ভোরত মথযক প্রক্তিক্ষণ মিযে বোাংলোযদযির  োচয োতো,  োরুক্তলয়ো, কুক্তলয়ো যুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   নলতো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ কোযসম আলী সরদোর 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৯৩৭ ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংি গ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ পূব ত নলতো, ডোকঘরঃ নলতো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৪০১ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ মযন্তজ সরদোর  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৯২৪-৬৬৫১০৫ 

৮। অবদোনঃ  ভোরত মথযক প্রক্তিক্ষণ মিযে বোাংলোযদযির কুক্তলয়ো,  োরুক্তলয়ো যুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   নলতো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ সুজোযয়ত আলী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ২১-১১-১৯৫১ ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংি গ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ নলতো, ডোকঘরঃ নলতো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২৪৬ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ আক্তমন উদ্দীন  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭২৭-০৪৪৫১২ 

৮। অবদোনঃ  ভোরত মথযক প্রক্তিক্ষণ মিযে বোাংলোযদযির উকিো, বোিযঝযড়, কুক্তলয়ো যুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   নলতো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মৃতঃ ম োলোম মমোস্তফো 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৮-০৯-১৯৫৭ ইাং। ৮ম মেণী  োস। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংি গ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ নও োড়ো, ডোকঘরঃ নলতো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩৫১ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ হোক্তমজ উদ্দীন  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১১৯৮-০৫৩৯০৯ 

৮। অবদোনঃ  ভোরত মথযক প্রক্তিক্ষণ মিযে বোাংলোযদযির ক্তবক্তভন্ন স্থোযন যুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   নলতো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ নোক্তজর আহম্মদ 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০৬-০৫-১৯৪৯ ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংি গ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ  গ্রোমঃ কোক্তিবোটী, ডোকঘরঃ কোজলো (নলতো), উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৪০৯ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ মোদোর  োড়  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭৩৩-৯৮৪৩৪৩ 

৮। অবদোনঃ  ভোরত মথযক প্রক্তিক্ষণ মিযে বোাংলোযদযির আিোশুক্তন, চো ড়ো, এল্লোরচর, চোেোফুল যুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   নলতো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ আবু দোউদ 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৫-১১-১৯৫১ ইাং। এইস, এস, ক্তস  োি। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংি গ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ নলতো, ডোকঘরঃ নলতো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২৯১ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ মমোহর আলী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  ভোরত মথযক প্রক্তিক্ষণ মিযে বোাংলোযদযির উকিো, দুদক্তল, ক্ত যরোজপুর, কোক্তল ঞ্জ যুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   নলতো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   পুক্তলন ক্তবহোরী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০৪-০২-১৯৫০ ইাং। এইস, এস, ক্তস  োি। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংি গ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মঘোনো, ডোকঘরঃ নলতো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১৯৮ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ ডোঃ মোত লোল  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  ভোরত মথযক প্রক্তিক্ষণ মিযে বোাংলোযদযির উকিো, দুদক্তল, ক্ত যরোজপুর যুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   নলতো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ জোফর উল্লোহ 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১২-১০-১৯৫২ ইাং। িোত্র থোকো কোক্তলন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংি গ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ নলতো িরীফ, ডোকঘরঃ নলতো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১০৯৮ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ মমোহর আলী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭১৬-০৬৭২৪৬ 

৮। অবদোনঃ  ভোরত মথযক প্রক্তিক্ষণ মিযে বোাংলোযদযির দুদক্তল, ক্ত যরোজপুর, উকিো সহ ক্তবক্তভন্ন স্থোযন যুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   নলতো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ মক্তজবর রহমোন 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০৩-১১-১৯৫১০ ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংি গ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ পূব ত নলতো, ডোকঘরঃ নলতো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১১৩ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ জোক্তকর আলী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৯১৮-৭৮০৬৩৯ 

৮। অবদোনঃ  ভোরত মথযক প্রক্তিক্ষণ মিযে বোাংলোযদযির শ্যোমন র, ক্ত যরোজপুর, চো ড়ো যুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   নলতো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ বোসোরোত মহোযসন 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৯৫০ ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংি গ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ নলতো, ডোকঘরঃ নলতো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১০৮ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মমোঃ মুসো  োড়  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৯২০-৩৫৭১১৪ 

৮। অবদোনঃ  ভোরত মথযক প্রক্তিক্ষণ মিযে বোাংলোযদযির শ্যোমন র, কোক্তল ঞ্জ যুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   নলতো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ সক্তহল উদ্দীন 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০২-০১-১৯৫৩ ইাং। ৯ম মেণী। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংি গ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ নলতো, ডোকঘরঃ নলতো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩৬৯ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ মমোঃ কোমোল উদ্দীন  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  ভোরত মথযক প্রক্তিক্ষণ মিযে বোাংলোযদযির উকিো, দুদক্তল, ক্ত যরোজপুর, কুক্তলয়ো,  ল্লোমোক্তর যুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   নলতো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ আব্দুল মক্ততন 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০১-০৭-১৯৫২ ইাং। এইস, এস, ক্তস  োস। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংি গ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ খোনক্তজয়ো, ডোকঘরঃ নলতো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২২৬ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ মমোঃ আব্দুল বোরী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৯১২-৯০২৮৫০ 

৮। অবদোনঃ  ভোরত মথযক প্রক্তিক্ষণ মিযে বোাংলোযদযির উকিো, ক্ত যরোজপুর,দুদক্তল যুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   নলতো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মক, এম, ম োলোম রসুল 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১২-০৫-১৯৫৭ ইাং। িোত্র থোকো কোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংি গ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ নলতো, ডোকঘরঃ নলতো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২৩২ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ মমযহর আলী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৯১১-৯৬৬৭২৬ 

৮। অবদোনঃ  ভোরত মথযক প্রক্তিক্ষণ মিযে বোাংলোযদযির উকিো, দুদক্তল, ক্ত যরোজপুর যুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   নলতো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ আযনোয়োর মহোযসন 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০৭-০৫-১৯৫০ ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংি গ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মসহোরো, ডোকঘরঃ খোনক্তজয়ো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২৮৭ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ সসযয়দ আলী   

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৯১৭-৮৮০১৩৪ 

৮। অবদোনঃ  ভোরত মথযক প্রক্তিক্ষণ মিযে বোাংলোযদযির উকিো, দুদক্তল, ক্ত যরোজপুর যুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   নলতো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ আবুল মহোযসন 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০২-০২-১৯৫২ ইাং। এস এস ক্তস িোত্র থোকো কোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংি গ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ পূব তন লতো, ডোকঘরঃ নলতো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১০৭১ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ তক্তকম সরদোর 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৯১৮-১৫৩৫২৫ 

৮। অবদোনঃ  ভোরত মথযক প্রক্তিক্ষণ মিযে বোাংলোযদযির উকিো, দুদক্তল, ক্ত যরোজপুর, কুক্তলয়ো,  ল্লোমোক্তর যুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   নলতো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ আবু বকর ক্তসক্তদ্দক 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৯৪৮ ইাং। কৃক্তে কোজ করোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংি গ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মমৌতলো, ডোকঘরঃ মমৌতলো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৮৫৪ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ আঃ কোযদর খোন  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭১২-৭২৫৯৪৯ 

৮। অবদোনঃ  ভোরত মথযক প্রক্তিক্ষণ মিযে বোাংলোযদযির িোকরো মকোমরপুর,  োরুক্তলয়ো, কুক্তলয়ো,  ল্লোমোক্তর যুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   নলতো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ মরজোউল হক 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১২-০৫-১৯৫৭ ইাং। িোত্র থোকো কোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংি গ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ নলতো, ডোকঘরঃ নলতো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩৬৩ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ বোবর আলী  

৬। মসক্টরঃ   ০৮নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭৪৩-৯০৫৭৪৭ 

৮। অবদোনঃ  ভোরত ২নাং  লতো কযোে মথযক প্রক্তিক্ষণ মিযে বোাংলোযদযির মবনোয োল, ফুলতলো, বোদোম তক্তল, মরক্তলয ট, 

মদৌলতপুর যুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   নলতো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ আবুল কোযিম 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ২২-০৩-১৯৪৫ ইাং। ৮ম মেণীর িোত্র থোকো কোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংি গ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ কোক্তিবোটী, ডোকঘরঃ নলতো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১০৮৮ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ মমোঃ আক্কোজ আলী  োজী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  ভোরত মথযক প্রক্তিক্ষণ মিযে বোাংলোযদযির টোউন শ্রীপুর,  োরুক্তলয়ো যুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   নলতো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মৃতঃ মনতোজ আলী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ২২-০৮-১৯৫২ ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংি গ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ  োইকোড়ো, ডোকঘরঃ নলতো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১২১ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ মোক্তনক আলী সরদোর  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৯১১-৯৬৬৭২৬ 

৮। অবদোনঃ  ভোরত মথযক প্রক্তিক্ষণ মিযে বোাংলোযদযির  োউখোক্তল, ক্ত যরোজপুর যুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   নলতো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মিখ আব্দুল আক্তজজ 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৪-১০-১৯৫৬ ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংি গ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ  গ্রোমঃ বোজোরগ্রোম রক্তহমপুর, ডোকঘরঃ কোক্তল ঞ্জ, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২৭৪ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ মিখ ম োলোম রহমোন  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭৫৬-৬১০২৬৩ 

৮। অবদোনঃ  ভোরত মথযক প্রক্তিক্ষণ মিযে বোাংলোযদযির মসোনোবোড়ীয়ো, ক্তিরমক্তন যুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   কুশুক্তলয়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ মতলুবর রহমোন 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০৮-০৬-১৯৫০ ইাং। এইস এস ক্তস িোত্র থোকো কোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ কাঁকক্তিয়োক্তল, ডোকঘরঃ কোক্তল ঞ্জ, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১১৪ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ আরমোন আলী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭১৮-৪৫০৭৩৫ 

৮। অবদোনঃ  ভোরত মথযক প্রক্তিক্ষণ মিযে বোাংলোযদযির শ্যোমন র, দুদক্তল, ক্ত যরোজপুর, কুক্তলয়ো যুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   তোরোলী 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ আবুবক্কোর ক্তসক্তদ্দক 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৪-০৮-১৯৫৭ ইাং। এইস এস ক্তস িোত্র থোকো কোলীন আমোর ক্ত তো মক  োক হোনোদোর বোক্তহনী রোইযফল 

ক্তদযয় গুক্তল করযল প্রক্ততযিোযির জন্য ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মততুক্তলয়ো, ডোকঘরঃ মততুক্তলয়ো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১০৯ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ হোরোন  োজী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭২৫-০২৪০৭৬ 

৮। অবদোনঃ  ভোরত মথযক প্রক্তিক্ষণ মিযে বোাংলোযদযির আিোশুক্তন, ম োয়োলদোঙ্গো, বুিহোটো, ব্যোাংদোহ যুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   তোরোলী 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মিখ মমোজোফফর মহোযসন 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ২৭-০৪-১৯৫২ ইাং। এইস এস ক্তস  োস।  িোত্র থোকো কোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ রতনপুর, ডোকঘরঃ রতনপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১১৯ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ মিখ বক্তদউজ্জোমোন  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭২৫-২২৭৮৫৩ 

৮। অবদোনঃ  ভোরত মথযক প্রক্তিক্ষণ মিযে বোাংলোযদযির  ক্ত যরোজপুর, কুক্তলয়ো, ম োির, খুলনোর  ল্লোমোক্তর যুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   রতনপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ হোক্তববুর রহমোন 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০১-০৫-১৯৫৩ ইাং। এইস এস ক্তস  োস।  ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মক্তহেকুড়, ডোকঘরঃ রতনপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩৮৪ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ এজোহোর আলী সরদোর  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭২৮-৫৬৭৭৪০ 

৮। অবদোনঃ  ভোরত মথযক প্রক্তিক্ষণ মিযে বোাংলোযদযির  ক্ত যরোজপুর, কুক্তলয়ো, খুলনোর  ল্লোমোক্তর যুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   রতনপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ মুনজুর আলী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০৩-১০-১৯৫২ ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ রতনপুর, ডোকঘরঃ রতনপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১১৮ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ মোদোর আলী কোক্তরকর  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭১৮-৪৫০৭২২ 

৮। অবদোনঃ  ভোরত মথযক প্রক্তিক্ষণ মিযে বোাংলোযদযির  ক্ত যরোজপুর, সোদপুর ক্তব্রযজ, কুক্তলয়ো, ম োির, খুলনোর  ল্লোমোক্তর যুযদ্ধ 

অাংিগ্রহন কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   রতনপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ নওযির আলী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০৯-১০-১৯৪০ ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ হোয়বোতপুর, ডোকঘরঃ রতনপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১০৪ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ জযবদ মিখ  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭৫১-১৩৮৬৭৪ 

৮। অবদোনঃ  ভোরত মথযক প্রক্তিক্ষণ মিযে বোাংলোযদযির  ক্ত যরোজপুর, কুক্তলয়ো, খুলনোর  ল্লোমোক্তর যুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   রতনপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ ইিোর আলী সরদোর 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১০-০৫-১৯৫৩ ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ বো মোরী, ডোকঘরঃ  ীর োজন, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২৮৭ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ হোরোন সরদোর  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭১০-৯৬৩২৪৯ 

৮। অবদোনঃ  ভোরত মথযক প্রক্তিক্ষণ মিযে বোাংলোযদযির  ক্ত যরোজপুর, কুক্তলয়ো, খুলনোর  ল্লোমোক্তর যুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   রতনপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ ফক্তকর আলী  োজী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ৩০-০৪-১৯৪৭ ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ  ড়ুই মহল, ডোকঘরঃ রতনপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১০৭ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মমোঃ মকনো  োজী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  ভোরত মথযক প্রক্তিক্ষণ মিযে বোাংলোযদযির  ক্ত যরোজপুর, কুক্তলয়ো, খুলনোর  ল্লোমোক্তর যুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   রতনপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মৃতঃ ম োলোম মমোস্তফো 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০১-০৭-১৯৫২ ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ রতনপুর, ডোকঘরঃ রতনপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৮৬৭ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মমোঃ এবোজ তুল্লো কোক্তরকর  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  ভোরত মথযক প্রক্তিক্ষণ মিযে বোাংলোযদযির  ক্ত যরোজপুর, খুলনোর বয়রো যুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   রতনপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ আবুল মহোযসন 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ২৯-০৯-১৯৫৪ ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ বো মোরী, ডোকঘরঃ  ীর োজন, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩১০ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মমোঃ শুকচাঁদ  োজী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  ভোরত মথযক প্রক্তিক্ষণ মিযে বোাংলোযদযির  দুদক্তল, ক্ত যরোজপুর যুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   রতনপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মৃতঃ আব্দুল  ফুর 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ৩০-০৬-১৯৪০ ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ রতনপুর, ডোকঘরঃ রতনপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১০৯২ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মকয়োম উক্তদ্দন সরদোর  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  ভোরত মথযক প্রক্তিক্ষণ মিযে বোাংলোযদযির  ক্তবক্তভন্ন স্থোযন যুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   রতনপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ আব্দুস িোত্তোর 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৫-০৯-১৯৪৩ ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ বো মোরী, ডোকঘরঃ  ীর োজন, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩৭৩ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মমোঃ মজোযবদ আলী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৮২৭-৬৩৩৪১১ 

৮। অবদোনঃ  ভোরত মথযক প্রক্তিক্ষণ মিযে বোাংলোযদযির  ক্তবক্তভন্ন স্থোযন যুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   রতনপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ মমোিোরোফ মহোযসন 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- -------------- ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ উজয়মোরী, ডোকঘরঃ মথুযরিপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২১৯ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মমোঃ কোমোল উক্তদ্দন  োজী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭১৩-৬৮৩১৬৫ 

৮। অবদোনঃ  ভোরত মথযক প্রক্তিক্ষণ মিযে বোাংলোযদযির  আিোশুক্তন, কক্ত লমক্তন, বড়দল যুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   মথুযরিপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ নওযির আলী মমোল্লো 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০২-০৪-১৯৪০ ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ দুদলী, ডোকঘরঃ মথুযরিপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১৯৪ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ ম ো োল মমোল্লো  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  ভোরত মথযক প্রক্তিক্ষণ মিযে বোাংলোযদযির  ক্ত যরোজপুর, কুক্তলয়ো যুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   মথুযরিপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ আরিোদ আলী মমোড়ল 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ------------ ইাং। মদি মোতৃকোর টোযন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ বন্দকোটি, ডোকঘরঃ ক্তবষ্ণুপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২৮৮ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মমোঃ বোহোদুর মমোড়ল  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭৫৪-৬৫১২৩৩ 

৮। অবদোনঃ  ভোরত মথযক প্রক্তিক্ষণ মিযে বোাংলোযদযির  শ্যোমন র, কোক্তল ঞ্জ যুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   ক্তবষ্ণুপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ এমোন আলী মমোড়ল 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ------------ ইাং। মদি মোতৃকোর টোযন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ রঘুনোথ পুর, ডোকঘরঃ রঘুনোথ পুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১৬৬ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ লক্ততফ মমোড়ল  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৯২৫-৩৭৯০৭৫ 

৮। অবদোনঃ  ভোরত মথযক প্রক্তিক্ষণ মিযে বোাংলোযদযির দুদক্তল যুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   কৃষ্ণ ন র 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ আব্দুস সোত্তোর ক্তবশ্বোস 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ------------ ইাং। মদি মোতৃকোর টোযন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ কৃষ্ণ ন র, ডোকঘরঃ কৃষ্ণ ন র, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২৫৬ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মমোঃ বোহোদুর ক্তবশ্বোস  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭১৪-৫৭২০১১ 

৮। অবদোনঃ  ভোরত মথযক প্রক্তিক্ষণ মিযে বোাংলোযদযির ক্ত যরোজপুর যুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   কৃষ্ণ ন র 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ জোমোল উক্তদ্দন 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০৮-০৪-১৯৪৭ ইাং। মদি মোতৃকোর টোযন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মবনোদনো, ডোকঘরঃ রঘুনোথপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩২৯ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   আলহোজ মজযহর আলী ক্তবশ্বোস  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭১৪-৯৮৭৩২৪ 

৮। অবদোনঃ  ভোরত মথযক প্রক্তিক্ষণ মিযে বোাংলোযদযির ক্ত যরোজপুর যুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   কৃষ্ণ ন র 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ নুর মমোহোম্মোদ  োজী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ----------- ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ কোক্তলকোপুর, ডোকঘরঃ কোক্তলকোপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩৩৭ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ জোফরউক্তদ্দন  োজী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  ভোরত মথযক প্রক্তিক্ষণ মিযে বোাংলোযদযির ক্ত যরোজপুর, দুদক্তল,  োওখোক্তল যুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   কৃষ্ণ ন র 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   টি এম ম োলোম মক্তহউদ্দীন 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৬-১০-১৯৪৯ ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ িাংকর পুর, ডোকঘরঃ কোক্তলকো পুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩৪৭ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ ক্তরয়োজ উক্তদ্দন তরফদোর  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭২০-৫৪০৯৩৬ 

৮। অবদোনঃ  ভোরত মথযক প্রক্তিক্ষণ মিযে বোাংলোযদযির দুদক্তল, কোক্তল ঞ্জ যুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   কৃষ্ণ ন র 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ এমোন আলী মিখ 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ------------ ইাং। মদি মোতৃকোর টোযন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ রঘুনোথপুর, ডোকঘরঃ রঘুনোথপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩১৬ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ জুম্মোন মিখ  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭৩৪-৩৩৯৩৮৯ 

৮। অবদোনঃ  ভোরত মথযক প্রক্তিক্ষণ মিযে বোাংলোযদযির দুদক্তল যুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   কৃষ্ণ ন র 

 

 

 

 

 

 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ আবুল কোলোম আজোদ (িোইদ) 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৬-০৮-১৯৫২ ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ রঘুনোথ পুর, ডোকঘরঃ মহম্মোদ ন র, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩১৮ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ আলহোজ কক্তিমুক্তদ্দন সরদোর  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭৪৫-১৬৪২৬৮ 

৮। অবদোনঃ  ভোরত মথযক প্রক্তিক্ষণ মিযে বোাংলোযদযির ক্ত যরোজপুর,শ্যোমন র, কোক্তল ঞ্জ যুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   কৃষ্ণ ন র 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   আনিোর আলী ক্তবশ্বোস 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ২০-০৫-১৯৫২ইাং। মলখো  ড়ো কোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ ইন্দ্র ন র, ডোকঘরঃ নলতো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩০৭ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মমোঃ বোহোদুর ক্তবশ্বোস  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৯১৮-৩৮৬২৮২ 

৮। অবদোনঃ  খোনক্তজয়ো, চোেোফুল, সোইহোটি, সন্নোক্তসরচক, আিোশুক্তন, চো ড়ো, এল্লোরচর যুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   নলতো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   এস এম িোহোজোন  

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ২১-০৫-১৯৫২ইাং। মলখো  ড়ো কোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ নলতো, ডোকঘরঃ নলতো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২৪১ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মসোনোই সরদোর 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭১৬-৩৬৫৯৬৬ 

৮। অবদোনঃ  খোনক্তজয়ো, চোেোফুল, সোইহোটি, সন্নোক্তসরচক, যুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   নলতো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মিখ ইকবোল মহোযসন 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০১-০১-১৯৫৫ইাং। মলখো  ড়ো কোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ  োইকোড়ো, ডোকঘরঃ নলতো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৮৬৬ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মিখ মনজুরুল হক  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭১৪-৩৫২৮২৩ 

৮। অবদোনঃ  খোনক্তজয়ো, চোেোফুল, সোইহোটি, সন্নোক্তসরচক যুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   নলতো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মক ক্তব এম আব্দুস িোত্তোর 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০৩-০৭-১৯৫৪ইাং। মলখো  ড়ো কোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর। যুযদ্ধর  যর 

মসনোবোক্তহনীযত চোকুরী কক্তরতোম। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মোঘুরোক্তল, ডোকঘরঃ নলতো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৮৬২ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ আব্দুল মোযজদ সরদোর  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭১২-৯৪১৯৫৬ 

৮। অবদোনঃ  আক্তম একজন ক্তব এল এফ ম োদ্ধো। খোনক্তজয়ো, চোেোফুল, সোইহোটি, সন্নোক্তসরচক যুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   নলতো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ    োজী আনিোরুল মোহমুদ 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০৩-০৫-১৯৫০ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ পূব ত নলতো, ডোকঘরঃ নলতো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১৫৭ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ মমোঃ বোবর আলী  োজী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭২৭-৮৭৫৪৩৯ 

৮। অবদোনঃ  উকিো, শ্যোমন র যুদ্ধ করোর সময় গুক্তল ক্তবদ্ধ হই। কোক্তল ঞ্জ, বসন্তপুর, খোনক্তজয়ো, কুক্তলয়ো যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   নলতো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ ইসরোইল মহোযসন 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০৬-০৩-১৯৫২ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ নলতো, ডোকঘরঃ নলতো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৪১৭ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ মমোঃ কক্তরম মমোড়ল  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭১৬-০৬৮৪৪০ 

৮। অবদোনঃ  ভোরযত মেক্তনাং করোর  র বোাংলোযদযির কোক্তল ঞ্জ, বসন্তপুর, খোনক্তজয়ো, কুক্তলয়ো যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   নলতো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মৃতঃ মমোঃ ওয়োযজদ আলী ক্তবশ্বোস 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০২-০৭-১৯৫৫ ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মোঘুরোক্তল, ডোকঘরঃ নলতো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১০৫৭ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ মমোঃ জমোযয়ত আলী ক্তবশ্বোস  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৯১৪-৪৬৮৪২১ 

৮। অবদোনঃ  ভোরযত মেক্তনাং করোর  র বোাংলোযদযির মদবহোটো, টোউনশ্রীপুর,  োরুক্তলয়ো যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   নলতো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ মনিোর আলী সরদোর 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৩-০৭-১৯৪২ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ সন্নোক্তসরচক, ডোকঘরঃ নলতো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৪১১ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ নইমুক্তদ্দন সরদোর  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭২৪-৭০৫৪৩৮ 

৮। অবদোনঃ  ভোরযত মেক্তনাং করোর  র বোাংলোযদযির কুক্তলয়ো, মদবহোটো যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   নলতো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মৃতঃ মমোঃ আবুল কোযসম 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০১-০৬-১৯৪৯ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ  োইকোড়ো, ডোকঘরঃ নলতো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১৭১ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ আক্কোজ আলী  োজী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭১৬-২০৫৯০৪ 

৮। অবদোনঃ  ভোরযত মেক্তনাং করোর  র বোাংলোযদযির  োরুক্তলয়ো, কুক্তলয়ো, শ্রীপুর যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   নলতো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ আদর আলী  োজী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ২২-১০-১৯৪৭ইাং। কৃক্তে কোজ করো কোক্তলন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ বসন্তপুর, ডোকঘরঃ বসন্তপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩০৩ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ মোযজদ আলী  োজী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  ভোরযত মেক্তনাং করোর  র বোাংলোযদযির ক্ত যরোজপুর, দুদক্তল, শ্যোমন র,  োরুক্তলয়ো, আিোশুক্তন যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ 

কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   মথুযরিপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ মুনছুর আলী সরদোর 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০৮-০৬-১৯৪৫ইাং। ৯ম মেণীযত  ড়োশুনো করো কোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ ঘুশুড়ী, ডোকঘরঃ মততুক্তলয়ো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২১১ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ মদন সরদোর  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭৩৭-২৩৩২৬৬ 

৮। অবদোনঃ  ভোরযত মেক্তনাং করোর  র বোাংলোযদযির িোলখোক্তল, মিোভনোক্তল, আিোশুক্তন, বোাংদোহ, মখোজোদোঙ্গো, কক্ত লমক্তন যুযদ্ধ 

অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   চোেোফুল 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ মজযহর আলী ক্তমস্ত্রী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০৭-০৮-১৯৪২ ইাং। কৃক্তে কোজ করো কোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ উক্তজরপুর, ডোকঘরঃ উক্তজরপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১৮৩ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ সোমসুর ক্তমস্ত্রী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭৪৩-৭৫৪৪৪৫ 

৮। অবদোনঃ  ভোরযত মেক্তনাং করোর  র বোাংলোযদযির িোলখোক্তল, মিোভনোক্তল, আিোশুক্তন, বোাংদোহ, মখোজোদোঙ্গো, কক্ত লমক্তন যুযদ্ধ 

অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   চোেোফুল 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মসখ আব্দুর রোজ্জোক 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০৮-০৬-১৯৪৫ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ চোেোফুল, ডোকঘরঃ চোেোফুল, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৮৫১ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ মিখ নক্তজর আলী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৯১৩-৮৯২২৯৭ 

৮। অবদোনঃ  ভোরযত মেক্তনাং করোর  র বোাংলোযদযির  মিোভনোক্তল, ম োয়োলদোঙ্গো, কক্ত লমক্তন যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   চোেোফুল 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মিখ মমোকযিদ আলী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ----------ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ সোইহোটি, ডোকঘরঃ চোেোফুল, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২২১ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ মিখ রক্তহম বক্স  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭১৩-৯০৭৭৭২ 

৮। অবদোনঃ  মদযির জন্য জীবন বোজী মরযখ যুদ্ধ কযর মদি স্বোিীন কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   চোেোফুল 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ    োজী আনিোরুল মোহমুদ 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০৩-০৫-১৯৫০ইাং। ৯ম মেণীযত মলখো  ড়ো কোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ পূব ত নলতো, ডোকঘরঃ নলতো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১৫৭ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ মমোঃ বোবর আলী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭২৭-৮৭৫৪৩৯ 

৮। অবদোনঃ  ভোরযত মেক্তনাং গ্রহন কযর বোাংলোযদযির খোনক্তজয়ো, কোক্তল ঞ্জ, বসন্তপুর, সোতক্ষীরো, ক্তবযনরয োতো,  োটযকল ঘোটো, 

চুকন র, খুলনো যুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   নলতো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ ফজলুর রহমোন 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৯৫৩ ইাং।  ড়োশুনো করো কোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ ঘুশুড়ী, ডোকঘরঃ মততুক্তলয়ো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৪২৩ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ মদন সরদোর  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭১০-১২১৪০৫ 

৮। অবদোনঃ  ভোরযত মেক্তনাং করোর  র বোাংলোযদযির কক্ত লমক্তন, আিোশুক্তন যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   চোেোফুল 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ বরকতুল্লোহ  োজী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০৮-০৬-১৯৫৮ইাং। কৃক্তে কোজ চলোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ চোেোফুল, ডোকঘরঃ চোেোফুল, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২০৭ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ ক্তবলোযয়ত আলী  োজী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭৫৯-৯৮৪৮২০ 

৮। অবদোনঃ  ভোরযত মেক্তনাং করোর  র বোাংলোযদযির বোয র হোট, মমোল্লোর হোট, আিোশুক্তন যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   চোেোফুল 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মিখ ম োলোম মহোযসন 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৯৪২ ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ ক্তচাংক্তড়খোক্তল, ডোকঘরঃ তোরোক্তল, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩৭৫ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ বোহোর আলী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৯৩৩-৮৫৭৯৩২ 

৮। অবদোনঃ  ভোরযত মেক্তনাং করোর  র বোাংলোযদযির দুদক্তল, কোক্তল ঞ্জ যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   তোরোক্তল 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মকনোরোম মদবনোথ 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৩-০২-১৯৫১ ইাং। ১০ম মেণীযত  ড়োশুনো করো কোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর। 

বততমোযন কযোন্সোযর ভুক্ত যতক্তি। 

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ চোেোফুল, ডোকঘরঃ চোেোফুল, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১৪৭ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ নকুল চন্দ্র মদবনোথ  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭১৯-১৯৪২৫৬ 

৮। অবদোনঃ  ভোরযত মেক্তনাং করোর  র বোাংলোযদযির মাংলো বন্দযর যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   চোেোফুল 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   অনন্ত কুমোর হোলদোর 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০১-০৬-১৯৫২ ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ নলতো, ডোকঘরঃ নলতো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-   

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ তোরকো চন্দ্র হোলদোর  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৯৩৭-২৩০৭৬৬ 

৮। অবদোনঃ কোযলখোর মবড়, মাংলো, কদমতলো, খুলনো যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   নলতো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   শ্রী নোরোয়ন চন্দ্র মঘোে 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০২-০৯-১৯৫৬ইাং।  ড়োশুনো করো কোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ চরদহো, ডোকঘরঃ মথুযরিপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-   

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ তুলসী চরন মঘোে  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭২৪-৮৬৫০১৯ 

৮। অবদোনঃ  ভোরযত মেক্তনাং করোর  র বোাংলোযদযির ক্তবক্তভন্ন স্থোযন যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   মথুযরিপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   আরিোদ আলী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৩-০৫-১৯৪০ ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ বন্দকোটি, ডোকঘরঃ ক্তবষ্ণুপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২৮৮ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ মমোঃ বোহোদুর মমোড়ল  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭৫৪-৬৫১২৩৩ 

৮। অবদোনঃ  ভোরযত মেক্তনাং করোর  র বোাংলোযদযির ক্ত যরোজপুর, দুদক্তল, শ্যোমন র, সোতক্ষীরো যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   ক্তবষ্ণুপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   ক্তজ, এম বোহোরুল আলম 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৭-০৭-১৯৫০ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মহৎপুর, ডোকঘরঃ মহৎপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২০৬ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ ক্তজ, এম মখোরযিদ আলম   

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৯১৭-৮৭৫০২৮ 

৮। অবদোনঃ  ভোরযত মেক্তনাং করোর  র বোাংলোযদযির উকিো, দুদক্তল, নলতো, হোক্তড়ভোঙ্গো যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   কুশুক্তলয়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মৃতঃ মিখ আজ োর আলী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৮-০২-১৯৫৭ ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মহৎপুর, ডোকঘরঃ ওবোয়দুর ন র, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩০১ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ মিখ হোক্তমদ আলী 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৯২০-২৮৯৮৫৬ 

৮। অবদোনঃ  ভোরযত মেক্তনাং করোর  র বোাংলোযদযির ক্তবক্তভন্ন স্থোযন যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   কুশুক্তলয়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ মমোিোর মহোযসন 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৭-০৪-১৯৫২ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ নোরোয়নপুর, ডোকঘরঃ কোক্তল ঞ্জ, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩৫০ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ মমোঃ ইউছু  আলী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭৫৪-২২৪৪১৬ 

৮। অবদোনঃ  ভোরযত ক্তবহোর চোকুক্তলয়ো মেক্তনাং করোর  র বোাংলোযদযির কোক্তল ঞ্জ, আিোশুক্তন যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   ভোড়োক্তিমলো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ আরিোদ আলী মমোড়ল 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৯৩৭ ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ নোরোয়নপুর, ডোকঘরঃ কোক্তল ঞ্জ, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১৫৫ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ মমোঃ জয়নুক্তদ্দন মমোড়ল 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৯২৫-৩২৯১৬৯ 

৮। অবদোনঃ  ভোরযত ক্তবহোর চোকুক্তলয়ো মেক্তনাং করোর  র বোাংলোযদযির কোক্তল ঞ্জ, আিোশুক্তন যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   ভোড়োক্তিমলো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মিখ মক্তনর আহযম্মদ 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০১-০২-১৯৪৭ইাং। ক্তিক্ষো ত ম োগ্যতো- এইস, এস ক্তস। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ  ন ক্তত, ডোকঘরঃ বসন্তপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২১৫ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ মিখ িোহোদত আলী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৯৩৩-৮৫৭৪৯৭ 

৮। অবদোনঃ  ভোরযত মেক্তনাং করোর  র বোাংলোযদযির আিোশুক্তন, তোলো, খুলনো, কক্ত লমক্তন যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   মথুযরিপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ আবুল মহোযসন সরদোর 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- -------- ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ তোরোক্তল, ডোকঘরঃ তোরোক্তল, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১৫৩ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ কোমোল উক্তদ্দন সরদোর  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৯৩০-৫৬৮৯৭৬ 

৮। অবদোনঃ   োইক োিো, খুলনো যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   তোরোক্তল 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মিখ জয়নুল আযবদীন 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- --------- ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ  ন ক্তত, ডোকঘরঃ বসন্তপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১০৫৮ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ মিখ রজব আলী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭২০-৫৪৬৫৯১ 

৮। অবদোনঃ  ভোরযত কোক্তল ঞ্জ, শ্যোমন র, মদবহোটো যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   মথুযরিপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মিখ ইয়োক্তিন 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  মৃতঃ জক্তনত কোরযন মদওয়ো ম ল নো।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ  ন ক্তত, ডোকঘরঃ বসন্তপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১০৮১ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ  মৃতঃ বরকত উল্লোহ  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০৯৯৬০০১৪৭১৬ 

৮। অবদোনঃ   

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   মথুযরিপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   আহযম্মদ আলী  োজী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  মৃতঃ জক্তনত কোরযন মদওয়ো ম ল নো।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ কোকক্তিয়োক্তল, ডোকঘরঃ কোক্তল ঞ্জ, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১০৬৯ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ রহমোন  োজী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০৯৯৬০০১৪৭১৬ 

৮। অবদোনঃ   

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   তোরোক্তল 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মিখ িোহোবুক্তদ্দন 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম-০২-০১-১৯৫৪ ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ রক্তহমপুর, ডোকঘরঃ তোরোক্তল, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৪১৩ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মিখ ক্তিয়োমুক্তদ্দন  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  ১৯৭১ সোযল মদযির ক্তবক্তভন্ন স্থোযন মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   তোরোক্তল 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ আব্দুল আক্তজজ 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৬-০৫-১৯৫৫ ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ তোরোক্তল, ডোকঘরঃ তোরোক্তল, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৪০৭ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ িোনোউল্লোহ কোক্তরকর  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭৩৪-৭১১৯০৭ 

৮। অবদোনঃ  ভোরযত মেক্তনাং গ্রহন কযর বোাংলোযদযির ক্ত যরোজপুর, দুদক্তল, শ্যোমন র, কুক্তলয়ো, সোতক্ষীরো, আিোশুক্তন যুযদ্ধ 

অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   তোরোক্তল 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ কওিোর আলী  োজী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৩-১১-১৯৪০ ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ বোথুয়ো দোঙ্গো, ডোকঘরঃ তোরোক্তল, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১৭০ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ জনোব আলী  োজী 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  ভোরযত মেক্তনাং গ্রহন কযর বোাংলোযদযির ক্ত যরোজপুর, দুদক্তল, কোক্তল ঞ্জ যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   তোরোক্তল 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   ক্তবশ্বনোথ হোলদোর 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০১-০৭-১৯৫০ ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ তোরোক্তল, ডোকঘরঃ তোরোক্তল, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৪০২ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ অনন্ত কুমোর হোলদোর  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   

৮। অবদোনঃ  ভোরযত মেক্তনাং গ্রহন কযর বোাংলোযদযির ক্তবক্তভন্ন স্থোযন যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   তোরোক্তল 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মৃতঃ মমোঃ ফজযল কক্তরম সরদোর 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৩-০৭-১৯৫২ ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ -----------, ডোকঘরঃ -------------, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২০২ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ হোরোন সরদোর  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  মৃতঃ জক্তনত কোরযন মদওয়ো ম ল নো। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   তোরোক্তল 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ আিরোফ মহোযসন  োজী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০৩-০৩-১৯৫০ ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ বোথুয়োদোঙ্গো, ডোকঘরঃ তোরোক্তল, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১৫০ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মমোঃ কোযিম আলী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৯৩১-৬৪০৮০৪ 

৮। অবদোনঃ  ভোরযত মেক্তনাং গ্রহন কযর বোাংলোযদযির ক্ত যরোজপুর, দুদক্তল,  োরুক্তলয়ো আিোশুক্তন যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   তোরোক্তল 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মৃতঃ মদবোক্তিে ক্তবশ্বোস 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  মৃতঃ জক্তনত কোরযন মদওয়ো ম ল নো।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ তোরোক্তল, ডোকঘরঃ তোরোক্তল, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১৯০ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   ক্তবমল ক্তবশ্বোস  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  মৃতঃ জক্তনত কোরযন মদওয়ো ম ল নো। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   তোরোক্তল 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মৃতঃ ইসমোইল  োজী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  মৃতঃ জক্তনত কোরযন মদওয়ো ম ল নো।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ রক্তহমপুর, ডোকঘরঃ তোরোক্তল, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৪০৩ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ এলোই বক্স  োজী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  মৃতঃ জক্তনত কোরযন মদওয়ো ম ল নো। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   তোরোক্তল 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মৃতঃ সু দ রোজ বাংিী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  মৃতঃ জক্তনত কোরযন মদওয়ো ম ল নো।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ বোথুয়ো দোঙ্গো, ডোকঘরঃ তোরোক্তল, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৪১৫ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ হৃদয় রোজবাংিী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  মৃতঃ জক্তনত কোরযন মদওয়ো ম ল নো। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   তোরোক্তল 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মৃতঃ মিখ দীন মমোহোম্মোদ 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ---------- ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মমৌতলো, ডোকঘরঃ মমৌতলো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২৬৩ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মিখ ম োলোম কুদ্দুস  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭২৯-৬৩৭০৮০ 

৮। অবদোনঃ  ভোরযত মেক্তনাং গ্রহন কযর বোাংলোযদযির ক্তবক্তভন্ন স্থোযন যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   মমৌতলো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মিখ ক্তফযরোজ আহম্মোদ 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ---------- ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মমৌতলো, ডোকঘরঃ মমৌতলো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২৬২ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মিখ আব্দুস সত্তোর  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭২১-০০৭৩৬৮ 

৮। অবদোনঃ  ভোরযত মেক্তনাং গ্রহন কযর বোাংলোযদযির ক্তবক্তভন্ন স্থোযন যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   মমৌতলো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মৃতঃ মমোঃ কওিোর আলী সরদোর 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৩-০৫-১৯৪৯ ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ  োক্তনয়ো, ডোকঘরঃ ওবোয়দুর ন র, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১০৮৭ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ এলোই বক্স সরদোর 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  ভোরযত মেক্তনাং গ্রহন কযর বোাংলোযদযির ক্তবক্তভন্ন স্থোযন যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   মমৌতলো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   খোন ফজলুল হক 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১১-০৫-১৯৪৫ ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মমৌতলো, ডোকঘরঃ মমৌতলো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২০৩ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মরহুম খোন িোহোবুক্তদ্দন  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭৩৪-২৩০২৫৭ 

৮। অবদোনঃ  ভোরযত মেক্তনাং গ্রহন কযর বোাংলোযদযির ক্তবক্তভন্ন স্থোযন যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   মমৌতলো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ আব্দুল বোরী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ২৫-১০-১৯৫৪ ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ  োক্তনয়ো, ডোকঘরঃ ওবোয়দুর ন র, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২০৪ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মমোঃ সোহোদৎ আলী সরদোর 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭১৮-৫১৭১৩৩ 

৮। অবদোনঃ  ভোরযত মেক্তনাং গ্রহন কযর বোাংলোযদযির ক্তবক্তভন্ন স্থোযন যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   মমৌতলো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ বোহোদুর মমোল্লো 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০৫-১০-১৯৫০ ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মমৌতলো, ডোকঘরঃ মমৌতলো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩৪৬ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ ক্তবলোত আলী মমোল্লো  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭১৩-৯০০৭২৬ 

৮। অবদোনঃ  ভোরযত মেক্তনাং গ্রহন কযর বোাংলোযদযির ক্তবক্তভন্ন স্থোযন যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   মমৌতলো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মিখ ক্তরয়োজুল ইসলোম 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৫-০৪-১৯৫২ ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মমৌতলো, ডোকঘরঃ মমৌতলো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৪১৯ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মিখ আঃ িত্তোর  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৯১৩-৯১৯৭২০ 

৮। অবদোনঃ  ভোরযত মেক্তনাং গ্রহন কযর বোাংলোযদযির ক্তবক্তভন্ন স্থোযন যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   মমৌতলো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মিখ নুর আলী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ---------- ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ  ক্তিম মমৌতলো, ডোকঘরঃ মমৌতলো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৮৩৫ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ আমোনত আলী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  ভোরযত মেক্তনাং গ্রহন কযর বোাংলোযদযির ক্তবক্তভন্ন স্থোযন যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   মমৌতলো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ ক্ত য়োর আলী সরদোর 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ---------- ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ  োক্তনয়ো, ডোকঘরঃ ওবোয়দুর ন র, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৮৭৩ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ এলোহী বক্স সরদোর  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  মুক্তিয োদ্ধোযদর খোদ্য, রোইযফল, গুক্তল বহন ও ২৫ দীন মেক্তনাং মনওয়ো। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   মমৌতলো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মিখ বোক্তনউল আদম 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ---------- ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মমৌতলো, ডোকঘরঃ মমৌতলো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-   

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মিখ আব্দুল ওহোব  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭২৫-২৬১৮৪০ 

৮। অবদোনঃ  ভোরযত মেক্তনাং গ্রহন কযর বোাংলোযদযির ক্তবক্তভন্ন স্থোযন যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   মমৌতলো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   িোক্তন্ত লোল অক্তিকোরী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৯৪৯ ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ কুশুক্তলয়ো, ডোকঘরঃ দক্তক্ষণ শ্রীপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩৮৮ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ ক্তবক্তরক্তষ্ণ  দ অক্তিকোরী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭৩৫-৫৩৪১২৬ 

৮। অবদোনঃ  ভোরযত মেক্তনাং গ্রহন কযর বোাংলোযদযির ক্তবক্তভন্ন স্থোযন যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   কুশুক্তলয়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ আবুল কোক্তরকর 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৯-০৭-১৯৪৭ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ  োইকোড়ো, ডোকঘরঃ নলতো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৪১৬ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ বোিতুল্লো কোক্তরকর  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৭২৪-১৮৯৩৬০ 

৮। অবদোনঃ  ভোরযত মেক্তনাং গ্রহন কযর বোাংলোযদযির কক্ত লমক্তন,  ল্লোমোক্তর যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   নলতো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   রজব আলী হোলদোর 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১০-১১-১৯৪৮ ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ সন্নোক্তসর চক, ডোকঘরঃ সন্নোক্তসরচক, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৮৭৯ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ তক্তমজ উক্তদ্দন হোওলোদোর  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৯১৮-০৯১৪৭৮ 

৮। অবদোনঃ  ভোরযত মেক্তনাং গ্রহন কযর বোাংলোযদযির িোকরো, কুক্তলয়ো,  োটযকল ঘোটো, চো ড়ো যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   নলতো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ ওয়োযজদ আলী মমোড়ল 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৫-০১-১৯৫২ ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ পূব ত নলতো, ডোকঘরঃ নলতো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১৪২ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মক্তফজ উক্তদ্দন মমোড়ল  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  ভোরযত মেক্তনাং গ্রহন কযর বোাংলোযদযির উকিো, দুদক্তল,  োউখোক্তল, ক্ত যরোজপুর যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   নলতো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ মমোবোরক আলী সরদোর 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৯৫৫ ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ  োইকোড়ো, ডোকঘরঃ তোরোক্তল, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২২০ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ ইয়োর আলী সরদোর  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-    

৮। অবদোনঃ  ভোরযত মেক্তনাং গ্রহন কযর বোাংলোযদযির উকিো, দুদক্তল, ক্ত যরোজপুর যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   নলতো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   িহীদ আবুল কোলোম আজোদ 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ২৮-০১-১৯৫০ ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কযর িহীদ হন।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মঘোনো, ডোকঘরঃ নলতো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ০৪০৪০৭০১৩৮ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ ডোঃ জযবদ আলী সরদোর  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   

৮। অবদোনঃ  ভোরযত মেক্তনাং গ্রহন কযর বোাংলোযদযির মদবহোটো, টোউন শ্রীপুর যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   নলতো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ হ রত আলী  োড় 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০১-০১-১৯৫২ ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ ইন্দ্র ন র, ডোকঘরঃ কোজলো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩০৫ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ জোমোত আলী  োড়  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   ০১৯৪৩-৪৯৭৯১২ 

৮। অবদোনঃ  ভোরযত মেক্তনাং গ্রহন কযর বোাংলোযদযির উকিো, দুদক্তল, ক্ত যরোজপুর যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   নলতো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মীর দোউদ আলী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ২০-০৮-১৯৪২ ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ কোক্তিবোটি, ডোকঘরঃ কোজলো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১৮৯ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মীর নওযসর আলী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   

৮। অবদোনঃ  ভোরযত মেক্তনাং গ্রহন কযর বোাংলোযদযির ক্তবক্তভন্ন স্থোযন যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   নলতো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মীর আব্দুল হোক্তমদ 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১০-০৫-১৯৫৩ ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মোঘুরোক্তল, ডোকঘরঃ নলতো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৪১৪ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ জহর আলী  

৬। মসক্টরঃ   ১১নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-  ০১৭২০-৮৪৩৭৩৭ 

৮। অবদোনঃ  ভোরযত বন োও এবাং আসোযমর মতলঢোলো মত মেক্তনাং গ্রহন কযর বোাংলোযদযির ময়মনক্তসাংহ, ক্তসযলযট যুযদ্ধ 

অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   নলতো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ আব্দুস িোত্তোর 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০৭-০৯-১৯৫০ ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ  োইকোড়ো, ডোকঘরঃ তোরোক্তল, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৪৩০ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ আব্দুর রহমোন  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-  ০১৭১৩-৭৯৫০৮৫ 

৮। অবদোনঃ  ভোরযত মেক্তনাং গ্রহন কযর বোাংলোযদযির টোক্তক, কুক্তলয়ো, ক্তবযনরয োতো,  ল্লোমোক্তর যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   নলতো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মৃতঃ মিখ আবুবকর ক্তসক্তদ্দক 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০৭-০৯-১৯৫০ ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ ভোড়োক্তিমলো, ডোকঘরঃ ভোড়োক্তিমলো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২০৫ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ সহর আলী  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-  ০১৭১২-৩৬৮৪২৮ 

৮। অবদোনঃ   

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   ভোড়োক্তিমলো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   ম োক্তবন্দ রোয় 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ২১-১১-১৯৫১ ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ ক্তবষ্ণুপুর, ডোকঘরঃ ক্তবষ্ণুপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২৮৯ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ ভুযবন্দ্র রোয়  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-  ০১৯৪২-০৮৩২৪৪ 

৮। অবদোনঃ  ভোরযত মেক্তনাং গ্রহন কযর বোাংলোযদযির ক্তবক্তভন্ন স্থোযন যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   ক্তবষ্ণুপুর 



  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ    োজী আক্তনছুর রহমোন 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০৪-০৪-১৯৫৩ ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ হোড়দ্দহো, ডোকঘরঃ বসন্তপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১৪৬ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মরহুম হোজী মির আলী  োজী 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-  ০১৯২৫-৬৮৬৬০৮ 

৮। অবদোনঃ  ভোরযত মেক্তনাং গ্রহন কযর বোাংলোযদযির মদবহোটো, টোউন শ্রীপুর, কুক্তলয়ো যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   মথুযরিপুর 

  



 

বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   সদর উদ্দীন আহযম্মদ 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০১-০২-১৯৫১ ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ মঠকরো, ডোকঘরঃ ওবোয়দুর ন র, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২৮৪ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মদরোজ তুল্লোহ সরদোর 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-  ০১৯১৮-৬০৮১৭১ 

৮। অবদোনঃ  ভোরযত মেক্তনাং গ্রহন কযর বোাংলোযদযির ক্তবক্তভন্ন স্থোযন যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   কুশুক্তলয়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ রোযিদ মিখ 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৮-০৬-১৯৪৭ ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   পূব ত বোক্তনয়ো খোমোর, মচৌধুরী  ক্তল, খুলনো।  
 

৪। ম যজট নাং-  ১৮৪১ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ আহোদ আলী 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   

৮। অবদোনঃ  ভোরযত মেক্তনাং গ্রহন কযর বোাংলোযদযির কোক্তল ঞ্জ, বসন্তপুর যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   ৪৬/১১ক্তব, মক মমইন মরোড। 

 

 

 

 

 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ নুর আলী ঢোলী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০৫-০৯-১৯৪৭ ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ বসন্তপুর, ডোকঘরঃ বসন্তপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১৯৬ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ আহিোনউল্লোহ ঢোলী 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   

৮। অবদোনঃ  ভোরযত মেক্তনাং গ্রহন কযর বোাংলোযদযির বসন্তপুর, কোক্তল ঞ্জ যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   মথুযরিপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মিখ ক্তজন্নোত আক্তল 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৩-০৭-১৯৫১ ইাং। িোত্র থোকোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ চরদোহ, ডোকঘরঃ মথুযরিপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১০৯৭ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ আব্দুর রোজ্জোক 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   

৮। অবদোনঃ  ভোরযত মেক্তনাং গ্রহন কযর বোাংলোযদযির শ্যোমন র, কোক্তল ঞ্জ, কুক্তলয়ো ক্তব্রযজ যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   মথুযরিপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   ক্তজ, এম আহম্মদ আলী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ----------  ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ উত্তর শ্রীপুর, ডোকঘরঃ দক্তক্ষণ শ্রীপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৮৩৬ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ নুর আলী  োজী 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-  ০১৭৩১-৪৭৮৩৮২ 

৮। অবদোনঃ  ভোরযত মেক্তনাং গ্রহন কযর বোাংলোযদযির আিোশুক্তন যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   দক্তক্ষণ শ্রীপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মিখ আব্দুল্লো ক্তসক্তদ্দক 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০৩-০২-১৯৫১ ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ ভোড়োক্তিমলো, ডোকঘরঃ ভোড়োক্তিমলো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২৪৮ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মিখ আব্দুল খোযলক 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-  ০১৯২৯-৪০০৬৯৮ 

৮। অবদোনঃ  ভোরযত মেক্তনাং গ্রহন কযর বোাংলোযদযির ক্তবক্তভন্ন স্থোযন যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   ভোড়োক্তিমলো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মিখ জহুর আলী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ০৩-০৪-১৯৫৫ ইাং। বঙ্গ বন্ধুর ডোযক সোড়ো ক্তদযয় ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ িনকো, ডোকঘরঃ মথুযরিপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১৭৯ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মিখ ক্তিক্তদ্দক আলী 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-  ০১৯৪৩-৪৯৭৩৫১ 

৮। অবদোনঃ  ভোরযত মেক্তনাং গ্রহন কযর বোাংলোযদযির কুক্তলয়ো, মদবহোটো, মভোমরো,  ল্লোমোক্তর যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   মথুযরিপুর 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ সুরত মহোযসন 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৯৪৭ ইাং। বঙ্গ বন্ধুর ডোযক সোড়ো ক্তদযয় ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ উযে োড়ো, ডোকঘরঃ রতনপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২৫১ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মমৌলভী নোক্তজম উক্তদ্দন 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   

৮। অবদোনঃ  ভোরযত মেক্তনাং গ্রহন কযর বোাংলোযদযির রতনপুর, দুদক্তল, শ্যোমন র, কুক্তলয়ো,  ল্লোমোক্তর যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   িলবোক্তড়য়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ রমজোন আলী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৯৫৩ ইাং। বঙ্গ বন্ধুর ডোযক সোড়ো ক্তদযয় ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ ম োক্তবন্দপুর, ডোকঘরঃ উকিো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২৩১ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ বোহোর আক্তল  োজী 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-  ০১৭২৫-৬৬৭৩৫৬ 

৮। অবদোনঃ  ভোরযত মেক্তনাং গ্রহন কযর বোাংলোযদযির ক্ত যরোজপুর, শ্যোমন র, কুক্তলয়ো,  ল্লোমোক্তর যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

স্বোিীনতোর  র বোাংলোযদি মসনোবোক্তহনীর মমক্তডযকল মকোযর ক্তসক্তভল ইমপ্লোই ক্তহযসযব চোকুরী কক্তরয়োক্তি। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   িলবোক্তড়য়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মিখ আবুল মহোযসন 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৯৫২ ইাং। বঙ্গ বন্ধুর ডোযক সোড়ো ক্তদযয় ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ িলবোক্তড়য়ো, ডোকঘরঃ মথুযরিপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১০৭৭ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মিখ মমোিোর মহোযসন 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-  ০১৭৪০-৫৪৩১৩৭ 

৮। অবদোনঃ  ভোরযত মেক্তনাং গ্রহন কযর বোাংলোযদযির ক্তবক্তভন্ন স্থোযন যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   িলবোক্তড়য়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ আব্দুল  ফফোর 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৯৫৫ ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ ম োক্তবন্দপুর, ডোকঘরঃ উকিো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৪২৪ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মমোঃ ক্তকনু  োজী 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-  ০১৭২১-৪৫৫৫৫৯ 

৮। অবদোনঃ  ভোরযত মেক্তনাং গ্রহন কযর বোাংলোযদযির ক্ত যরোজপুর, কুক্তলয়ো শ্রীরোমপুর,  ল্লোমোক্তর যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 রবতীযত বোাংলোযদি মসনোবোক্তহনীযত ম ো দোন কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   িলবোক্তড়য়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   শ্রী ক্তবষ্ণ  দ ক্তমস্ত্রী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৯৪৮ ইাং। ১০ম মেণীযত  ড়ো কোলীন বঙ্গ বন্ধুর ডোযক সোড়ো ক্তদযয় ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন 

কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ আক্তিকুড়ো, ডোকঘরঃ  ীর োজন, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১১১১ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ ক্তবদে ক্তমস্ত্রী 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-  ০১৭৫২-৭০৪৪৭৮ 

৮। অবদোনঃ  ভোরযত মেক্তনাং গ্রহন কযর বোাংলোযদযির উকিো, ক্ত যরোজপুর,  োরুক্তলয়ো, কুক্তলয়ো শ্রীরোমপুর  যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   িলবোক্তড়য়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ মযন্তজ আলী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৯৪৬ ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ রযেশ্বরপুর, ডোকঘরঃ উকিো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১২১২ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মিখ আক্তমন উক্তদ্দন 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-  ০১৭৩৩-৮৬২৪৯৪ 

৮। অবদোনঃ  ভোরযত মেক্তনাং গ্রহন কযর বোাংলোযদযির উকিো, ক্ত যরোজপুর, কুক্তলয়ো শ্রীরোমপুর যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   িলবোক্তড়য়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ আবু হোক্তনফ মিখ 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৯৫৪ ইাং। ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ দোক্তড়য়োলো, ডোকঘরঃ উকিো, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩৭৪ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ তয ো মিখ  

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-  ০১৯৩৮-১২২০৩৫ 

৮। অবদোনঃ  ভোরযত মেক্তনাং গ্রহন কযর বোাংলোযদযির ক্ত যরোজপুর, সকখোলী, বক্তরিোল যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   িলবোক্তড়য়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ নুরুজ্জোমোন মখোকন 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৯৫১ ইাং। বঙ্গ বন্ধুর ডোযক সোড়ো ক্তদযয় ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ িলবোক্তড়য়ো, ডোকঘরঃ মথুযরিপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৩৩৬ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ মিখ ক্তসরোজ উক্তদ্দন 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-  ০১৭১৬-০১৬৪৬৬ 

৮। অবদোনঃ  ভোরযত মেক্তনাং গ্রহন কযর বোাংলোযদযির শ্যোমন র, বক্তরিোল, ঝোলকোটি, ক্ত যরোজপুর, মঘোনো যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   িলবোক্তড়য়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ এন্তোজ আলী 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৯৪৭ ইাং। কৃক্তে কোজ করোকোলীন ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ কোমোর াঁক্তত, ডোকঘরঃ মথুযরিপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১০৮৩ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ ইমোন সরদোর 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-   

৮। অবদোনঃ  ভোরযত মেক্তনাং গ্রহন কযর বোাংলোযদযির ক্ত যরোজপুর, কুক্তলয়ো,  ল্লোমোক্তর যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   িলবোক্তড়য়ো 

  



বীর মুক্তিয োদ্ধোর তথ্যঃ 

১। নোমঃ   মমোঃ আবুল মহোযসন 

২। জীবন বৃতযোন্তঃ  জন্ম তোাং- ১৯৪৮ ইাং। বঙ্গ বন্ধুর ডোযক সোড়ো ক্তদযয় ১৯৭১ সোযল মুক্তিযুযদ্ধ অাংিগ্রহন কক্তর।  

৩। ঠিকোনোঃ   গ্রোমঃ ক্তমনহোজ কোটি, ডোকঘরঃ রতনপুর, উ যজলোঃ কোক্তল ঞ্জ, মজলোঃ সোতক্ষীরো 

 

৪। ম যজট নাং-  ১৮৩৮ 

৫। ক্ত তোর নোমঃ   মৃতঃ িযফদ আলী  োজী 

৬। মসক্টরঃ   ০৯নাং মসক্টর  

৭। মমোবোইল নাং-  ০১৭২৫-৮১৯৪৮২ 

৮। অবদোনঃ  ভোরযত মেক্তনাং গ্রহন কযর বোাংলোযদযির বাঁিঝোক্তড়য়ো, রতনপুর, কুক্তলয়ো যুযদ্ধ অাংিগ্রহণ কক্তর। 

 

৯। ইউক্তনয়নঃ   িলবোক্তড়য়ো 


