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১
অিনী মন্ডল বেজতন মন্ডল BOYARVANGA BOYARVANGA ৪০ ২

২
বিত্ত রঞ্জন রায় জেযাবতষ িন্দ্র রায় DEBITOLA BOYARVANGA ৪০ ৫

৩ মজেন্দ্রনাথ টিকাদার কাশীনাথ টিকাদার গোলমাবর েলমা ৪২ ০

৪ েগদীশ িন্দ্র মবিক সুধন্য মবিক ছয়ঘবরয়া ছয়ঘবরয়া ৪২ ১

৫ বশতাংশু গাইন অতুল কৃষ্ণ গাইন বনেখামার ছয়ঘবরয়া ৪২ ২

৬ প্রশান্ত কুমার জগালদার আশুজতাষ জগালদার ঝড়ভাংগা েলমা ৪২ ৩

৭ প্রফি কবিরাে মৃত ইন্দুভুষন কবিরাে SHOILMARI KOIA BAZAR ৪২ ৯

৮ বেমাংশু কুমার রায় লাল িাঁদ রায় িক্রাখালী JALMA ৪৩ ১

৯ বিধান িন্দ্র দত্ত সুধীর কুমার দত্ত বনেখামার ছয়ঘবরয়া ৪৩ ২

১ ০ কাবত িক িন্দ্র মন্ডল নকুল মন্ডল ছয়ঘবরয়া ছয়ঘবরয়া ৪৩ ৩

১ ১ বনশীকান্ত গাইন পূন িিরন গাইন HATBATI BATIAGHATA ৪৩ ৫

১ ২ নারায়ণ িন্দ্র রায় সবতষ িন্দ্র রায় BASURABAD BATIAGHATA ৪৩ ৬

১ ৩ পঞ্চানন ঢালী মৃত সজন্তাষ ঢালী HATBATI BATIAGHATA ৪৩ ৭

১ ৪ নৃজপন িক্রিতী মৃত বশিপদ িক্রিতী শশলমারী িটিয়াঘাটা ৪৩ ৮

১ ৫ প্রাণকৃষ্ণ মবিক জেত্রজমােন মবিক HOGOLBUNIA BATIAGHATA ৪৩ ৯

১ ৬ সুেন জোদ্দার েগবদস জোদ্দার ছয়ঘবরয়া ছয়ঘবরয়া ৪৪৪

১ ৭ বিভুবত িক্রিতী মৃত বিনয় িক্রিতী দঃ শশলমারী িটিয়াঘাটা ৪৪৫

১ ৮ অরুন কুমার বিশ্বাস মৃত িলরাম বিশ্বাস ফুলতলা িটিয়াঘাটা ৪৪৬

১ ৯ কৃষ্ণ পদ শিরাগী অটল বিোরী শিরাগী BASURABAD BATIAGHATA ৪৪৭

২ ০ সনবেত িাছাড় মজেন্দ্রনাথ িাছাড় HATBATI BATIAGHATA ৪৪৮

২ ১ অমর িন্দ্র মন্ডল বকরন িন্দ্র মন্ডল োটিাটি িটিয়াঘাটা ৪৪৯

২ ২
অমজরন্দ্র নাথ সরকার কাবলপদ সরকার KISMAT 

FULTALA

BATIAGHATA ৪৫ ১

২ ৩
স্বপন রায় নজরন্দ্রনাথ রায় BOYARVANGA BOYARVANGA ৪৫ ৪

২ ৪ েজরন্দ্রনাথ বিশ্বাস মৃত নজটাির বিশ্বাস িয়ারডাঙ্গা িয়ারডাঙ্গা ৪৫ ৫

২ ৫ দুলাল বিশ্বাস মৃত জিিান বিশ্বাস িয়ারডাঙ্গা িয়ারডাঙ্গা ৪৫ ৬

২ ৬
সুনীল কুমার জগালদার ইন্দু ভূষন জগালদার AMTOLA KATIANANGLA ৪৫ ৭

২ ৭ জমাঃ আকরাম জোজসন জসখ জমািারক আলী জসখ KALYANSREE SURKHALI ৪৫ ৮

২ ৮ খান আবেজুর রেমান জসােরাি আলী খান BHANDERKOT AMIRPUR ৪৬ ০

২ ৯ জমাঃ আঃ মাজলক বিশ্বাস জমাঃ ছুটি মামুদ বিশ্বাস TALIAMALA FULBARI ৪৬ ৩

৩ ০ জমাঃ ওবেদুজ্জামান জশখ সাবেদুর রেমান HADIRABAD K BAINTOLA ৪৬ ৮

৩ ১ অধীর কুমার িাছাড় েবরিাঁদ িাছাড় রােিাধ শকয়ািাোর ৪৭১

৩ ২ অনন্ত বিশ্বাস মৃত দুয িধন বিশ্বাস CHOIGHORIA CHOIGHORIA ৪৭৪

৩ ৩ মৃত আিদুল োবকম জশখ মৃত জকরামত আলী জশখ তলাপাড়া জক িাইনতলা ৪৭৯

৩ ৪ মৃত োজনফ ঢালী মৃত জসানা ঢালী SHYAMGANJ K BAINTOLA ৪৮০

৩ ৫ মৃত বনবশকান্ত মবিক মৃত বশশুির মবিক HOGOLBUNIA BATIAGHATA ৪৮১

৩ ৬ মৃত েজরন্দ্র নাথ মবিক মৃত ধীজরন্দ্রনাথ মবিক HATBATI BATIAGHATA ৪৮২

৩ ৭ জমাঃ ইকিাল জোজসন জমাঃ আবল আকির জশখ NIJGRAM K BAINTOLA ১২ ৯৭
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োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  1/2
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৩ ৮ মৃত শবিন্দ্র নাথ মবিক  মৃত খজগন্দ্রনাথ মবিক PUTIMARI JALMA ১২ ৯৮

৩ ৯ কাবত িক িন্দ্র রায় মৃত েবরপদ রায় িক্রাখালী েলমা ১২ ৯৯

৪০
জমাঃ জেমাজয়ত জোজসন জমাঃ আয়ুউি আলী জশখ KISMAT 

KURIGHATA

K BAINTOLA ১৩ ০ ০

৪১
জমাঃ মুনসুর আলী জশখ মুনশী উবের আলী NARAYANPUR K BAINTOLA ১৩ ০ ১

৪২ জমাঃ কামরুল ইসলাম আমোদ জোজসন বিরাট বিরাট ১৩ ০ ২

৪৩ জমাঃ জমাশাজরফ জোজসন আেম্মদ আলী জশখ ভাদগাবত য়াবমরপুর ১৩ ০ ৩
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