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১১ আঃ ছাত্তার োন েবফেউদ্দীন োন কালার িাবড় শুয়াগ্রাম ১৭৮৪

১২ সুভাস চন্দ্র রায় মােন লাল রায় তারাকান্দর বপঞ্জুরী ১৭৯১
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৮৮ মহানন্দ বিশ্বাস বসজদ্ধশ্বর বিশ্বাস েহজররকাবন্দ রামেীল ২০১১

৮৯ বিশ্বনাথ রায় সীতানাথ রায় রাোপুর রামেীল ২০১৪
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৯০ বিমল কাবত মবল্লক বিজশ্বের মবল্লক োগিাড়ী রামেীল ২০১৫

৯১ বচত্ত রঞ্জন বিদ্য িজরন্দ্রনাথ বিদ্য রাোপুর রামেীল ২০১৬

৯২ েগিীে িাগচী যতীন্দ্র নাথ িাগচী রাোপুর রামেীল ২০১৭

৯৩ োজনন্দ্র নাথ হালিার নারায়ন চন্দ্র হালিার রামেীল রামেীল ২০১৮

৯৪ অমজলন্দু রায় অনত কুমার রায় রাোপুর রামেীল ২০২০

৯৫ োবত রঞ্জন মধু মনীন্দ্রভুষন মধু কাফুলািাড়ী রামেীল ২০২১

৯৬ কৃষ্ণকাত িাড়ড় কুটিশ্বর িাড়ড় েহজররকাবন্দ রামেীল ২০২২

৯৭ মৃত বিজিকান্দ বিশ্বাস সাধন বিশ্বাস েহজররকাবন্দ রামেীল ২০২৪

৯৮ রামানন্দ ঢালী ধীজরন্দ্রনাথ ঢালী েহজররকাবন্দ রামেীল ২০২৫

৯৯ আঃ সত্তার পাইক আব্দুল ওজহি পাইক িান্ধািাড়ী িান্ধািাড়ী ২০২৮

১০০ মৃত আবুল জহাজসন হাওলািার উবকল উবদ্দন হাওলািার িান্ধািাড়ী িান্ধািাড়ী ২০৩০

১০১ লাল বময়া পাইক িবলল উবদ্দন পাইক িান্ধািাড়ী িান্ধািাড়ী ২০৩১

১০২ জমাঃ আলী আেগর ঘরামী জমাঃ আোহার উবদ্দন ঘরামী িান্ধািাড়ী িান্ধািাড়ী ২০৩২

১০৩ জমাঃ েহীদুল ইসলাম হাওলািার জমাঃ আবেম উদ্দীন হাওলািার িান্ধািাড়ী িান্ধািাড়ী ২০৩৪

১০৪ মৃত জমাঃ মবেির রহমান বসরাজুবদ্দন িান্ধািাড়ী িান্ধািাড়ী ২০৩৫

১০৫ জমাঃ িািো বময়া ওয়াজেি আলী বময়া মধুরনাগরা হবরণাহাটি ২০৩৯

১০৬ জোনািালী হওলািার আহম্মি হাওলািার িান্ধািাড়ী িান্ধািাড়ী ২০৪১

১০৭ জমাঃ হাবিবুর রহমান োন আঃ লবতফ োন িান্ধািাড়ী িান্ধািাড়ী ২০৪৩

১০৮ মজেল আলী পাইক িলু পাইক িান্ধািাড়ী িান্ধািাড়ী ২০৪৬

১০৯ জতাফাজ্জবদ্দন কােী আইজুবদ্দন কােী িান্ধািাড়ী িান্ধািাড়ী ২০৫২

১১০ জমাঃ হারুন জেে আবমন উদ্দীন জেে িান্ধািাড়ী িান্ধািাড়ী ২০৫৩

১১১ জমাঃ রুহুল আবমন জেে মাহজফল উদ্দীন মধুরনাগরা হবরণাহাটি ২০৫৯

১১২ এস. জক সামচুল আলম মজফল উবদ্দন মধুরনাগরা িান্ধািাড়ী ২০৬০

১১৩ জিল্লাল জেে জছাজমি জেে িান্ধািাড়ী িান্ধািাড়ী ২০৬১

১১৪ মহব্বত আলী কােী মমীন উবদ্দন কােী িান্ধািাড়ী িান্ধািাড়ী ২০৬২

১১৫ আঃ কাজির বিশ্বাস ফয়ের আলী বিশ্বাস নাবরজকলিাড়ী নাবরজকলিাড়ী ২০৬৪

১১৬ মৃত বতয়ািালী বসকিার আনসার উবদ্দন বসকিার উত্তরপাড়া বসবকরিাোর ২০৬৭

১১৭ জেে জমাহাম্মি আবুল জহাজসন জেে জমাহাম্মি আজনায়ার উবদ্দন জছাট বিঘলীয়া রাধাগঞ্জ ২০৭১

১১৮ বনোমবদ্দন জেে আিদু জেে বসতাইকুন্ড বসতাইকুন্ড ২০৭৩

১১৯ প্রভাত চন্দ্র রায় জনপাল চন্দ্র রায় নাবরজকলিাড়ী নাবরজকলিাড়ী ২০৭৫

১২০ জসরোহান তালুকিার আজনচ তালুকিার জসনারগাতী কুেলা ২০৭৬

১২১ জমাঃ োফর তালুকিার নুর উদ্দীন তালুকিার জসনারগাতী কাজুবলয়া ২০৭৯

১২২ মকফুর রহমান মমতাে উবদ্দন জেে কুেলা কুেলা ২০৮২

১২৩ রহমান জমাল্যা আবমন উবদ্দন জমাল্যা োবমলা কুেলা ২০৮৬

১২৪ হাবকম সরিার জসানামবদ্দন সরিার কুেলা কুেলা ২০৮৮

১২৫ আঃ ছাত্তার বময়া হাজরে জেে টুপুবরয়া কাজুবলয়া ২০৮৯

১২৬ জসজকল উবদ্দন জেে ছজিি আলী জেে কাবন্দ কাজুবলয়া ২০৯০

১২৭ রাজ্জাক বময়া আব্দুল ওয়াজেি বময়া টুপুবরয়া কাজুবলয়া ২০৯১

১২৮ বলয়াকত আলী জেে আফসার উবদ্দন জেে টুপুবরয়া কাজুবলয়া ২০৯২

১২৯ জিলাজয়ত েরীফ েজিি আলী েরীফ জসানারগাতী কাজুবলয়া ২০৯৩

১৩০ ছবকনা জিগম আঃ কবরম মুবি টুপুবরয়া কুেলা ২০৯৬

১৩১ জমাঃ োোহান জলাকমান জেে জসনারগাতী কুেলা ২০৯৮

১৩২ আঃ ওয়াজেি জেে সবফজুবদ্দন টুপুবরয়া কাজুবলয়া ২১০০

১৩৩ বিমল েীল মজনারঞ্জন েীল টুপুবরয়া কাজুবলয়া ২১০১

১৩৪ জমাঃ ছুরাত আলী েরীফ েজিিালী েরীফ জসনারগাবত কাজুবলয়া ২১০৩

১৩৫ জছরােবদ্দন আজলাকালী কাবন্দ কাজুবলয়া ২১০৪
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১৩৬ সুলতান জেে কালু জেে টুপুবরয়া কাজুবলয়া ২১০৮

১৩৭ নুর মহম্মি জেে জনায়ািালী জেে কাবন্দ কুেলা ২১০৯

১৩৮ জেে আবুল হাজসম জেে আিদুল্লাহ টিহাটি কুেলা ২১১০

১৩৯ বতয়াি মৃধা িবলল উবদ্দন মৃধা কাবন্দ কাজুবলয়া ২১১১

১৪০ মবমন উবদ্দন জেে বিরােবদ্দন জেে কাবন্দ কাজুবলয়া ২১১২

১৪১ রুস্তুম আলী জেে জভলু জেে কাবন্দ কাজুবলয়া ২১১৪

১৪২ ছাজরোন জেে জমাকাজম্মল জেে জসনারগাতী কাজুবলয়া ২১১৫

১৪৩ মবেিা জিগম জমাঃ জমাোম সদ্দার টুপুবরয়া কাজুবলয়া ২১১৬

১৪৪ মৃত আজনায়ার জহাজসন বিোই জেে জসনারগাতী কুেলা ২১১৭

১৪৫ আঃ ছত্তার মুবি ছজহর উবদ্দন মুিী িাবনয়ারী কাজুবলয়া ২১১৮

১৪৬ ফেলুল হক জেে জমামতাে উদ্দীন জেে জলাহারংক মাঝিাড়ী ২১১৯

১৪৭ জসাজনকা রাণী রায় জহমাজয়ত উবদ্দন টুপুবরয়া কাজুবলয়া ২১২২

১৪৮ মৃত মুবি আঃ কবরম জহলাল উবদ্দন টুপুবরয়া কাজুবলয়া ২১২৩

১৪৯ জমাজমলা জিগম কবরম মুিী জসানারগাবত কাজুবলয়া ২১২৪

১৫০ আশ্রাি আলী ফকর উবদ্দন কাবন্দ কাবন্দ কুেলা ২১২৭

১৫১ আঃ রেীি তালুকিার আবনচ তালুকিার জসনারগাতী কাজুবলয়া ২১২৮

১৫২ ইছুি আলী জতারাি আলী পবিমপাড় জকাটালীপাড়া ২১২৯

১৫৩ মৃত আবিল উবদ্দন মীর গবন মীর টুপুবরয়া কাজুবলয়া ২১৩১

১৫৪ জমাঃ হাবনফ জেে আঃ হাবমি জেে আমিাড়ী কাজুবলয়া ২১৩৩

১৫৫ জমাোজরফ জহাজসন বেনারুবদ্দন টুপুবরয়া কাজুবলয়া ২১৩৪

১৫৬ জমাঃ বনোম উবদ্দন োন গন ের আলী োন জচৌরখুলী কুেলা ২১৩৫

১৫৭ জসানামবদ্দন জেে জনোল উবদ্দন জেে োবমলা কাজুবলয়া ২১৩৭

১৫৮ আঃ মান্নান জমাল্যা ঈমান উবদ্দন জমাল্যা টুপুবরয়া বসবকরিাোর ২১৩৮

১৫৯ মহর আলী জেে কাজেম আলী জেে বিরাজমর কাবন্দ কুেলা ২১৩৯

১৬০ বছবদ্দক তালুকিার রাোলী তালুকিার জসনারগাতী কুেলা ২১৪০

১৬১ বমজসস তহবমনা োনম আঃ ছামাি জসে কুেলা কুেলা ২১৪১

১৬২ নাবছর উবদ্দন তালুকিার হাোরী তালুকিার পিনারপাড় কুেলা ২১৪৪

১৬৩ জমাঃ আশ্রাি আলী জেে ফকরবদ্দন জেে কাবন্দ কাজুবলয়া ২১৪৯

১৬৪ বক্ষজরাধ রায় সুেলাল রায় জপালসাইর বহরণ ২১৫৭

১৬৫ মৃত জিলাজয়ত জহাজসন আজিল জমাল্লা আশুবতয়া কাজুবলয়া ২১৬১

১৬৬ হাঃ হাবকম কােী জমজছর কােী জলাহারংক মাঝিাড়ী ২১৬৩

১৬৭ আঃ ছালাম বিশ্বাস গজয়েবদ্দন বিশ্বাস িষ নাপাড়া বহরণ ২১৬৫

১৬৮ জমাঃ আলতাফ জহাজসন জেে জলহােবদ্দন জেে িষ নাপাড় বহরন ২১৬৭

১৬৯ কবরম বেকিার ছব্দু বেকিার িষ নাপাড় বহরণ ২১৬৮

১৭০ আব্দুল আবেে বিশ্বাস আব্দুল গফুর বিশ্বাস িষ নাপাড়া বহরন ২১৬৯

১৭১ আঃ মাজলক জমাল্লা ধমু জমাল্লা আশুবতয়া কাজুবলয়া ২১৭১

১৭২ আিদুল সালাম িাবড়য়া জমাকজলচ িাবড়য়া আশুবতয়া কাজুবলয়া ২১৭২

১৭৩ োলাল উবদ্দন জেে আবছর উবদ্দন জেে বহরন বহরন ২১৭৩

১৭৪ আকির জমাল্লা আজলাকাবল জমাল্লা বহরন বহরন ২১৭৪

১৭৫ বছবদ্দকুর রহমান িাড়ীয়া িাজরক িাড়ীয়া মাঝিাড়ী মাঝিাড়ী ২১৭৬

১৭৬ বগয়াসউবদ্দন জসে আবুল কাজেম জসে বহরণ বহরন ২১৭৭

১৭৭ আবুল িাোর জমাল্লা ওয়াজেি জমাল্লা আশুবতয়া কাজুবলয়া ২১৭৮

১৭৮ মৃত মুবি আবুল কাজেম আঃ কাজির মুবি বহরন বহরন ২১৮০

১৭৯ কৃষ্ণিণ ন জচৌধুরী পূন নচরণ জচৌধুরী জপালসাইর নুজন জগাপালপুর ২১৮২

১৮০ জমাঃ আব্দুস ছত্তার মবল্লক ওবফজুবদ্দন মবল্লক জলাহাংক মাঝিাড়ী ২১৮৫

১৮১ আঃ রবেি বসকিার কাজেম আলী তারােী বহরন ২১৮৬
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১৮২ িািো জেে োজলক আশুবতয়া কাজুবলয়া ২১৮৭

১৮৩ ইছুি ফবকর মংগল ফবকর বহরন বহরন ২১৮৮

১৮৪ জমাঃ আবেজুল হক তালুকিার আঃ েব্বার তালুকিার তারােী জকাটালীপাড়া ২১৮৯

১৮৫ জমাঃ েজিি আলী োন আব্দুল োন বহরন বহরন ২১৯০

১৮৬ আঃ রবেি মুবি বসয়িালী মুবি বহরন বহরন ২১৯১

১৮৭ জমাঃ আইয়ুিালী জেে িািন জেে বহরন বহরন ২১৯২

১৮৮ কানাই লাল সরকার ভবগরথ চন্দ্র সরকার বহরন বহরন ২১৯৫

১৮৯ জমাঃ জমাতাহার ভূইয়া আঃ হাবমি ভূইয়া জলাহারংক মাঝিাড়ী ২১৯৬

১৯০ মহর আলী বময়া হাজচন উবদ্দন বময়া তারােী জকাটালীপাড়া ২১৯৮

১৯১ নুর উবদ্দন জমাল্যা ধলাবময়া জমাল্যা বহরন বহরন ২১৯৯

১৯২ বলয়াকত আলী সাহ গফুর োহ জছাট িবক্ষণপাড় িাবলয়াভাংগা ২২০২

১৯৩ জমাঃ আলমগীর জহাজসন েজয়নবদ্দন জেে ডহরপাড়া িাবলয়াভাংগা ২২০৩

১৯৪ জসানামুবদ্দন িাবড়য়া রজ্জািালী িাবড়য়া মঠিাবড় জকাটালীপাড়া ২২০৭

১৯৫ জমাঃ োহোহান বময়া আব্দুর গবন বময়া িাগান উত্তরপাড়া বসবকরিাোর ২২০৯

১৯৬ জরাকন উদ্দীন বময়া জফলু বময়া রতাল বসবকরিাোর ২২১১

১৯৭ মকফার উবদ্দন জেে েহর আলী জেে উত্তরপাড়া বসবকরিাোর ২২১৩

১৯৮ জমাঃ োহোন েরীফ ইমান উদ্দীন েরীফ রতাল বসবকরিাোর ২২১৫

১৯৯ বনোম উবদ্দন বময়া জহমাজয়ত উবদ্দন িলুহার বসবকরিাোর ২২১৬

২০০ বলয়াকত বময়া নূর জমাহাম্মি বময়া বসবকরিাোর বসবকরিাোর ২২১৮

২০১ মহাজিি চন্দ্র িাস েবতস চন্দ্র িাস িলুহার বসবকরিাোর ২২১৯

২০২ আঃ মন্নান জেে কুটি বময়া জেে িলুহার বসবকরিাোর ২২২০

২০৩ এস এম নাবেম উবদ্দন জেে আলতাি জহাজসন িাগান উত্তরপাড়া বসবকরিাোর ২২২১

২০৪ জমাঃ োমসুল হক বময়া জেনারবদ্দন বময়া িলুহার বসবকরিাোর ২২২২

২০৫ জছজকন্দার জমাল্লা সজরক জমাল্লা উত্তরপাড়া বসবকরিাোর ২২২৩

২০৬ নারায়ন চন্দ্র ওঝা নজরন্দ্র নাথ ওঝা উলাহাটি জকাটালীপাড়া ২২২৪

২০৭ জমাঃ চাঁি বময়া আঃ গফুর বময়া পূি নপাড়া বসতাইকুন্ড ২২২৭

২০৮ জেে আঃ লবতফ আবছরবদ্দন জেে শুয়াগ্রাম শুয়াগ্রাম ২২২৮

২০৯ নুর মহম্মি বময়া আঃ গফুর বময়া বচত্রাপাড়া গচাপাড়া ২২২৯

২১০ আব্দুল আবেে বময়া জসানামবদ্দন বময়া গচাপাড়া গচাপাড়া ২২৩১

২১১ জরোউল হক তালুকিার আঃ েব্বার তালুকিার উত্তর পাড়া আমতলী ২২৩২

২১২ জমাঃ জমাসজলম জমাল্লা ইমান জমাল্লা বসতাইকুন্ড উত্তরপাড়া ২২৩৩

২১৩ নূর মহম্মি বময়া জতাফাজজ্জল জহাজসন গচাপাড়া গচাপাড়া ২২৩৫

২১৪ জমাঃ এতাে ফরােী সবফউবদ্দন ফরােী জসানাটিয়া িাবলয়াভাংগা ২২৩৬

২১৫ বিেয় কৃষ্ণ পাইক উপজন্দ্রনাথ পাইক জছাট িবক্ষনপাড়া আমতলী ২২৩৮

২১৬ রাজেন্দ্রনাথ মবল্লক আবিতয কুমার মবল্লক িড় িবক্ষণপাড় উনবেয়া ২২৩৯

২১৭ জমাঃ েহীদুল হক বময়া মকফর উবদ্দন বময়া বচত্রাপাড়া গচাপাড়া ২২৪০

২১৮ ইছুিালী ফরােী সবফজুবদ্দন ফরােী জসানাটিয়া িাবলয়াভাংগা ২২৪১

২১৯ আলতাফ জেে কাজেম জেে শুয়াগ্রাম শুয়াগ্রাম ২২৪৩

২২০ জগাপাল চন্দ্র বিশ্বাস মাধি চন্দ্র বিশ্বাস জনায়াধা গচাপাড়া ২২৪৪

২২১ জমাঃ ইব্রাবহম বময়া আব্দুল হাবমি বময়া আমতলী গচাপাড়া ২২৪৫

২২২ োোহান হাওলািার জসরােবদ্দন হাওলািার বসবকরিাোর আমতলী ২২৪৭

২২৩ মৃত জিল্লাল বময়া আিম আলী বময়া উত্তরপাড়া গচাপাড়া ২২৪৮

২২৪ মৃত েবির উবদ্দন জেে েবহর উবদ্দন জেে িড় িবক্ষণপাড় উনবেয়া ২২৪৯

২২৫ বময়ার আলী জেে কাজেম আলী জেে জসানটিয় িাবলয়াভাংগা ২২৫১

২২৬ মুবেির রহমান জমনােবদ্দন বময়া আমতলী গচাপাড়া ২২৫২

২২৭ ফারুক জহাজসন বেনবদ্দন বময়া আমতলী বসবকরিাোর ২২৫৩
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২২৮ ইউনুস তালুকিার ফরমান তালুকিার গচাপাড়া গচাপাড়া ২২৫৫

২২৯ জমাকজলছ জমাল্যা ওয়াজেি জমাল্যা িড় িবক্ষণপাড় উনবেয়া ২২৫৮

২৩০ জমাঃ হাবনফ জেে আব্দুল গবন জেে উনবেয়া উনবেয়া ২২৫৯

২৩১ োবহি জহাজসন জেে মুবিজযাদ্ধা জেে গজহর আলী িবক্ষণপাড় িাবলয়াভাংগা ২২৬০

২৩২ গীতা বিশ্বাস মােনলাল বিশ্বাস শুয়াগ্রাম শুয়াগ্রাম ২২৬৫

২৩৩ বপটার িাইন মাবঝ িাজনে িাইন শুয়াগ্রাম শুয়াগ্রাম ২২৭১

২৩৪ পবরমল চন্দ্র িাস চন্দ্রকাত িাস শুয়াগ্রাম শুয়াগ্রাম ২২৭২

২৩৫ োবত রঞ্জন বিরাগী মজনাহর বিরাগী শুয়াগ্রাম শুয়াগ্রাম ২২৭৩

২৩৬ জগৌরাংগ লাল িাস পবরবক্ষত িাস শুয়াগ্রাম শুয়াগ্রাম ২২৭৮

২৩৭ জমাঃ োহোহান তালুকিার বছোবদ্দন তালুকিার কাোতলী িাবলয়াভাংগা ২২৮২

২৩৮ িািো জেে দুেীমাবুি জেে পূন নিতী বপঞ্জুরী ২২৮৩

২৩৯ এয়াকুি আলী জেে ছজিি আলী জেে কাোতলী িাবলয়াভাংগা ২২৮৫

২৪০ আঃ মবকত জেে ছজিি আলী জেে কাোতলী িাবলয়াভাংগা ২২৮৬

২৪১ জমাঃ েবির উবদ্দন আোচ আলী কাটিগ্রাম জকাটালীপাড়া ২২৮৭

২৪২ োফর আলী ফবকর মবেি ফবকর বচতেী বপঞ্জুরী ২২৯০

২৪৩ আব্বাস আলী িাহাদুর িরকত উল্লাহ বচতেী বপঞ্জুরী ২২৯২

২৪৪ নেরুল ইসলাম জেে কুটি বময়া জেে পূন নিতী বপঞ্জুরী ২২৯৩

২৪৫ মৃত জহমাজয়ত আলী বসকিার জমাত্তার জহাজসন গুয়াজোলা জকবডজগাপালপুর ২২৯৮

২৪৬ জেে আেহার উবদ্দন জেে জেনার উবদ্দন পূন নিতী বপঞ্জুরী ২২৯৯

২৪৭ জছাহরাি জহাজসন আোহার উবদ্দন বচতেী বপঞ্জুরী ২৩০০

২৪৮ জমাঃ িবিউজ্জামান বেকিার জমাঃ জমাতাজলি বেকিার উনবেয়া উনবেয়া ২৩০১

২৪৯ জফলু জেে আব্দু জেে আবলঠাপাড়া িাবলয়াভাংগা ২৩০৪

২৫০ নুরুবদ্দন জেে আবুিকর জেে কাবন্দ কাজুবলয়া ২৩১১

২৫১ জমাঃ মুবেবুর জেে জোরজেি আলী জেে কাচারীবভটা কাবন্দ ২৩১২

২৫২ সরস্বতী অবধকারী কাবতনক চন্দ্র অবধকারী ধারািাোইল কাবন্দ ২৩১৩

২৫৩ িজরন্দ্র নাথ ভদ্র রেীকলাল ভদ্র ছত্রকান্দা নুজন জগাপালপুর ৪৫৪০

২৫৪ সূয নকাত িাড়ড় বিষ্ণু িাড়ড় কলািাড়ী কালািাড়ী ৪৭৪৭

২৫৫ বকজোরীলাল হােরা মৃত যুবধবির হােরা বহেলিাবড় কলািাবড় ৪৭৪৮

২৫৬ রবি মজুমিার বিশ্বনাথ মজুমিার কলািাড়ী কলািাড়ী ৪৭৪৯

২৫৭ অনত কুমার বিশ্বাস জগৌরচাঁি বিশ্বাস বিকুন্ঠপুর কলািাড়ী ৪৭৫০

২৫৮ আবিতয কৃমার সরকার কাবত্তনক চন্দ্র সরকার বনয়ারিাড়ী বনয়ারিাড়ী ৪৭৫১

২৫৯ সজতযন্দ্র নাথ েয়ধর শ্রীিাম চন্দ্র েয়ধর বনয়ারিাড়ী বনয়ারিাড়ী ৪৭৫২

২৬০ আবুল জহাজসন বময়া মৃত ছজের আলী বময়া বিঘবলয়া সাদুল্লাপুর ৪৭৫৪

২৬১ ভগীরথ িাড়ড় রবেকলাল িাড়ড় জকাজনরবভটা ভাংগারহাট ৪৭৫৬

২৬২ হরলাল বিশ্বাস লক্ষ্মীকাত বিশ্বাস বনয়ারিাড়ী বনয়ারিাড়ী ৪৭৫৭

২৬৩ বনতযনন্দ বিশ্বাস মৃত েলধর বিশ্বাস তুলসীিাড়ী ভাংগারহাট ৪৭৫৮

২৬৪ যতীন্দ্র নাথ িাড়ড় ধলু কাত িাড়ড় বনয়ারিাড়ী বনয়ারিাড়ী ৪৭৫৯

২৬৫ িানছারাম মধু মৃত বসবদ্ধশ্বর মধু বনয়ারিাড়ী বনয়ারিাড়ী ৪৭৬০

২৬৬ জিজিন্দ্র নাথ মৃধা মৃত রাজ ইচরণ মৃধা লাজটঙ্গা ভাংগারহাট ৪৭৬১

২৬৭ রুবহিাস মৃধা অনত কুমার মৃধা লাজটঙ্গা ভাংগারহাট ৪৭৬২

২৬৮ বিনয় সরকার বিজশ্বের সরকার বনয়ারিাড়ী বনয়ারিাড়ী ৪৭৬৩

২৬৯ রামকৃষ্ণ বমস্ত্রী মৃত সজি নশ্বর বমস্ত্রী বনয়ারিাড়ী বনয়ারিাড়ী ৪৭৬৪

২৭০ আবিতয িাড়ড় িধীরাম িাড়ড় জকাজনরবভটা ভাংগারহাট ৪৭৬৫

২৭১ ডাঃ দুলাল চন্দ্র বিশ্বাস ডাঃ লাল জমাহন বিশ্বাস ভুজতরিাড়ী নাবরজকলিাড়ী ৪৭৬৬

২৭২ েজগন্দ্র নাথ িাড়ড় বক্ষতীে চন্দ্র িাড়ড় হােরািাড়ী ভাংগারহাট ৪৭৬৭

২৭৩ সব্বনাঙ্গ সুন্দর রায় িরিা কাত রায় গচাপাড়া গচাপাড়া ৪৭৬৮

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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২৭৪ সুেীলা রানী মধু মবত লাল মধু রাোপুর রামেীল ৪৭৬৯

২৭৫ েগিীে চন্দ্র অবধকারী মৃত এককবড় অবধকার োগিাড়ী রামেীল ৪৭৭০

২৭৬ রূপচাি ঢালী েেীভূষন ঢালী েহজররকাবন্দ রামেীল ৪৭৭১

২৭৭ নজরে চন্দ্র বিশ্বাস নিকৃষ্ণ বিশ্বাস েহজররকাবন্দ রামেীল ৪৭৭২

২৭৮ অপূি ন লাল িাড়ড় রুপচাঁি িাড়ড় রামেীল রামেীল ৪৭৭৩

২৭৯ সুধাংশু কুমার রায় বসবদ্ধশ্বর রায় রাোপুর রামেীল ৪৭৭৪

২৮০ ভীষ্মজিি রায় ভূজিি চন্দ্র রায় রামেীল রামেীল ৪৭৭৫

২৮১ সুনীল চন্দ্র বিশ্বাস মজনাহর বিশ্বাস েহজররকাবন্দ রামেীল ৪৭৭৬

২৮২ েন্দকার জমাঃ ইসমাইল েন্দকার জমাঃ তবমে উবদ্দন িান্ধািাড়ী িান্ধািাড়ী ৪৭৭৭

২৮৩ জমাঃ আোহার উবদ্দন িলূ বিশ্বাস িান্ধািাবড় িান্ধািাবড় ৪৭৭৮

২৮৪ বপটার িাড়ড় লক্ষীকাত িাড়ড় আমিাড়ী রাধাগঞ্জ ৪৭৭৯

২৮৫ কৃষ্ণ কাত মন্ডল জিজিন্দ্র নাথ মন্ডল িটিাড়ী বুরুয়ািাড়ী ৪৭৮০

২৮৬ অম্ববরস েয়ধর দূগ নাচরণ েয়ধর ভূতবরয়া বুরুয়ািাড়ী ৪৭৮১

২৮৭ বতয়াবুর রহমান সরিার মৃত আবমন উবদ্দন সরিার েটিয়ারিাড়ী বসতাইকুস্ড ৪৭৮২

২৮৮ জমাঃ নুরুজ্জামান বময়া জমাঃ বনোম উদ্দীন বময়া জছাট বিঘলীয়া রাধাগঞ্জ ৪৭৮৩

২৮৯ নারায়ন চন্দ্র িাকচী েেীভূসন িাকচী নাবরজকলিাড়ী নাবরজকলিাড়ী ৪৭৮৪

২৯০ জমাঃ চাঁি বময়া জমাঃ ফকরুবদ্দন বময়া জছাট বিঘলীয়া রাধাগঞ্জ ৪৭৮৫

২৯১ জমাঃ নাজয়ম আলী জমাল্লা অবলমবদ্দন জমাল্লা বিঘবলয়া রাধাগঞ্জ ৪৭৮৬

২৯২ আছমত আলী েন্দকার নুর জমাহাম্মাি েন্দকার নাবরজকলিাড়ী নাবরজকলিাড়ী ৪৭৮৭

২৯৩ জমাঃ বতয়াবুর রহমান বসকিারঙ মৃ  ত কাজেমালী বসকিার নাবরজকল িাড়ী রাধাগঞ্জ ৪৭৮৮

২৯৪ জমাঃ েয়নাল আজিিীন ফবকর জমাঃ এজলম উদ্দীন ফবকর বিঘলীয়া রাধাগঞ্জ ৪৭৮৯

২৯৫ বিেয় হালিার িীনিন্ধু হালিার বতলিাড়ী কুেলা ৪৭৯০

২৯৬ জছারমান জেে আজোকালী জেে কাবন্দ কাজুবলয়া ৪৭৯১

২৯৭ জমাঃ ফের আলী বময়া আব্দুল আলী বময়া টুপুবরয়া কাজুবলয়া ৪৭৯২

২৯৮ এস, এ, হাবলম আব্দুল হাজসম জধাড়ার কাজুবলয়া ৪৭৯৩

২৯৯ জেে জরাকন উবদ্দন জেে জমাঃ রাজেি পিনারপাড় কুেলা ৪৭৯৪

৩০০ জমাঃ আমজেি আলী হাওলািার সবফেউবদ্দন হাওলািার টুটাপাড়া কুেলা ৪৭৯৫

৩০১ আব্দুল হক জচৌধুরী জসািাহান জচৌধুরী কুেলা কুেলা ৪৭৯৬

৩০২ জহমাজয়ত উবদ্দন জচৌধুরী মৃত মুনছুর আলী জচৌধুরী কুেলা কুেলা ৪৭৯৭

৩০৩ আঃ েবলল তালুকিার মবতয়র রহমান তালুকিার জসনারগাবত কাজুবলয়া ৪৭৯৮

৩০৪ জমাঃ রুস্তম আলী লালু জেে কাবন্দ কাজুবলয়া ৪৭৯৯

৩০৫ জমাঃ সাহাবুবদ্দন বময়া মবমন উবদ্দন মান্দ্রা রাধাগঞ্জ ৪৮০০

৩০৬ সাজহি আলী মৃত কালু জেে বিরাজমরকাবন্দ কুেলা ৪৮০১

৩০৭ গােী মুনছুরুল হক মুিী োলাল উবদ্দন গােী িষ নাপাড়া বহরন ৪৮০২

৩০৮ বচত্ত রঞ্জন সাহা রজজ্জশ্বর সাহা বহরন বহরন ৪৮০৩

৩০৯ আঃ কুদ্দুস বিশ্বাস ওজমি আলী বিশ্বাস িষ নাপাড়া বহরন ৪৮০৪

৩১০ জমাঃ আঃ হান্নান গােী িবলল উবদ্দন গােী মাঝিাড়ী মাঝিাড়ী ৪৮০৫

৩১১ আব্দুল মান্নান িবলল উদ্দীন জেে মাঝিাড়ী মাঝিাড়ী ৪৮০৬

৩১২ জমাঃ বসরাজুল ইসলাম রজ্জি আলী মুিী বহরণ বহরণ ৪৮০৭

৩১৩ জমাঃ লুতফর রহমান বিশ্বাস জমাঃ জমািারজসর বিশ্বাস িষ নাপাড়া বহরণ ৪৮০৮

৩১৪ োমাল বসকিার রাোলী বসকিার িলুহার ঘাঘর ৪৮০৯

৩১৫ জমাঃ োহাঙ্গীর জেে জসানামবদ্দন জেে ডহরপাড়া িাবলয়াভাংগা ৪৮১১

৩১৬ হাবিবুর রহমান হােরা জমাকাজম্মল জহাজসন হােরা মিনপাড়া িাবলয়াভাংগা ৪৮১২

৩১৭ রমনী জমাহন রায় িলরাম চন্দ্র রায় িাগান উত্তরপাড়া জকাটালীপাড়া ৪৮১৩

৩১৮ জমাঃ জনছার উবদ্দন কােী ইসমাইল কােী গচাপাড়া গচাপাড়া ৪৮১৪

৩১৯ জমাঃ ইয়াকুি জহাজসন েন্দকার েন্দকার জমাোরফ জহাজসন উত্তরপাড়া গচাপাড়া ৪৮১৫

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই
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৩২০ রতন জেে িাবুোন জেে িড় িবক্ষণপাড় উনবেয়া ৪৮১৬

৩২১ জমাঃ মকবুল জেে জমাঃ িাজরক জেে শুয়াগ্রাম শুয়াগ্রাম ৪৮১৭

৩২২ ডাঃ আব্দুল সত্তার বময়া েিারবদ্দন জসানাটিয়া িাবলয়াভাংগা ৪৮১৮

৩২৩ এস, এম, হুমায়ুন কিীর জসানামবদ্দন বময়া গচাপাড়া গচাপাড়া ৪৮১৯

৩২৪ এ,জক,এম, ওমর আলী আব্দুল লবতফ বমঞা রতাল বসবকরিাোর ৪৮২০

৩২৫ জমাঃ আেগার আলী জেে জিরাে উবদ্দন জেে িবক্ষণপাড় উনবেয়া ৪৮২১

৩২৬ নজরন্দ্র নাথ রায় মৃত রবেকলাল রায় শুয়াগ্রাম শুয়াগ্রাম ৪৮২২

৩২৭ জমাঃ এমিাদুল হক জতাফাজয়ল জেে কাঠিগ্রাম জকাটালীপাড়া ৪৮২৩

৩২৮ হাবিবুর রহমান জমাল্লা ফাজেল জমাল্লা কাগডাংগা জকবড জগাপালপুর ৪৮২৪

৩২৯ জমাঃ নেরুল ইসলাম োন মৃত জমাতাে উবদ্দন োন জগাপালপুর জকবড জগাপালপুর ৪৮২৫

৩৩০ উবকল উবদ্দন ফবকর মৃত জতাফাজজ্জল ফবকর কাঠিগ্রাম বপঞ্জুরী ৪৮২৬

৩৩১ এস,এম েহীদুল ইসলাম রুস্তম আলী বেকিার জগাপালপুর জকবড জগাপালপুর ৪৮২৭

৩৩২ ফাজয়ক উজ্জামান ফবকর হাজসম ফবকর কাঠিগ্রাম জকাটালীপাড়া ৪৮২৮

৩৩৩ জমাঃ আবেজুল হক োন মৃত আব্দুল গফুর োন জগাপালপুর জকবড জগাপালপুর ৪৮২৯

৩৩৪ জমাঃ আঃ োজলক িবলল উবদ্দন হাওলািার জগাপালপুর জকবড জগাপালপুর ৪৮৩০

৩৩৫ মুনসুরুল হক মৃত অজফল জেে বহেলিাবড় কাবন্দ ৪৮৩১

৩৩৬ জমাঃ ইছাহাক বময়া জমাঃ জনছার উবদ্দন বময়া কাচারীবভটা মাচারতারা ৪৮৩২

৩৩৭ বতয়াবুর রহমান জেে কাজির জেে কাচারীবভটা মাচারতারা ৪৮৩৩

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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