
বিভাগঃ িবিশাল জেলাঃ বিরিােপুি উিরেলাঃ বিরিােপুি সদি

ক্রঃ নং নাম বিতাি নাম গ্রাম ডাকঘি জিসামবিক জগরেট

১ মৃত আরনায়াি জ ারসন এরসিন উবিন জশখ গোবলয়া উদয়কাঠী ৪৭

২ আঃ িাজ্জাক খান মরেে উিীন খান উদয়কাঠী উদয়কাঠী ৪৯

৩ জমাঃ জিলারয়ত জ ারসন নূি জমা ম্মদ খান জটানা ৫৫

৪ মৃ  ৃত আিদঃ ল  ারসম জশখ মৃত এিোন উবিন জশখ দঃকৃষ্ণনগড় বিরিােপুি ৫৯

৫ প্রফুল্ল চন্দ্র গাইন জ ারগন্দ্র নাথ গাইন নামােপুি, শংকি িাশা ৬৫

৬ বদলীি বসকদাি  রিন্দ্র নাথ বসকদাি উবকলিাড়া বিরিােপুি ৯৪

৭ জমািারেি জসখ আবলম উবিন জসখ একিাই জুেরখালা কদমতলা ৯৮

৮ মৃত জমাদারিছ মবল্লক জল াে উবিন মবল্লক শংকিিাশা ১০৫

৯ জমাঃ কামাল উবিন মৃত  ােী জসিাে উবিন বিরিােপুি বিরিােপুি ১৩০

১০ িংকে কম মকাি শ ীদ  াতীন্দ্র নাথ কম মকাি মুরেে িাড়া বিরিােপুি ১৩২

১১ দলাল কৃষ্ণ দাস িাধাকান্ত দাস মাবছমপুি জিাড বিরিােপুি ১৫০

১২ জমাঃ মবতয়াি ি মান জসখ আঃ  াবমদ জশখ ধুবলয়ািী কদমতলা ১৬৫

১৩ জমাঃ আঃ  াই জশখ (বিড্ৃাবৃি) মৃত সার দ আলী লখাকাঠী ১৭২

১৪ আঃ েবলল মৃধা সবেে উবিন মৃধা ব্রাহ্মণকাঠী, জিৌিসভা ১৭৯

১৫ প্রতুল ব্রহ্ম প্রভাত ব্রহ্ম বিরিােপুি বিরিােপুি ১৯৪

১৬ জমাঃ আকিি জ ারসন িাবুল মৃত চাঁন বময়া িারড়ি  াট জিাড বিরিােপুি ১৯৯

১৭ মৃত মবতলাল বমস্ত্রী মৃত ব্ররেন্দ্রনাথ বমস্ত্রী মাবছমপুি বিরিােপুি ২০১

১৮ জমাঃ হুমায়ুন কবিি মৃত নূি জমা াম্মদ বময়া বিরিােপুি ২১৫

১৯ মাবনক লাল গু মৃত সুশীল কুমাি গু ঝাটকাঠী বিরিােপুি ২৩১

২০ আঃ িবশদ খান মৃত জগালম িসুল খান খামকাটা বিরিােপুি ২৩৭

২১ আঃ মারলক কােী কােী আঃ ওয়ারেদ খানাকুবনয়ািী বিরিােপুি ২৪৩

২২ সুরিশ চন্দ্র িায় জিাব নী কুমাি িায় পূর্ খানাকুবনয়ািী কদমতলা ২৪৪

২৩ শাবন্ত িঞ্জন দাস মৃত সৃবি চিণ দাস খুমুবিয়া বিরিােপুি ২৪৫

২৪ আঃ সালাম তালুকদাি আকিি আলী তালুকদাি জছাট খবলশা খালী বিরিােপুি ২৪৬

২৫ জমাঃ িসুল আলী খান মৃত জ ারসন আলী খান খবলশাখালী বিরিােপুি ২৪৭

২৬ প্রতুল চন্দ্র কম মকাি (মনু)  তীন্দ্রনাথ কম মকাি জসবলমিাড়া বিরিােপুি ২৪৯

২৭  বিিদ জঘাষ মৃত স্বরগ মশ্বি জঘাষ বশকািপুি বিরিােপুি ২৫০

২৮ আঃ ি মান খান আচমত আলী খান বিরিােপুি বিরিােপুি ২৬২

২৯ আিদল িারিক জমাল্লা আঃ ি মান জমাল্লা মুক্তািকাঠি বিরিােপুি ২৬৩

৩০ জমাকারম্মল জ ারসন মুকু মৃত ি ম আলী জসখ মধ্যিাস্তা বিরিােপুি ২৬৪

৩১ ডাং কােী নুরুল  ক কােী ইমান আলী কােী ঝাটকাঠী বিরিােপুি ২৬৫

৩২ কামরুল  ক শব দল  ক বিরিােপুি বিরিােপুি ২৬৬

৩৩ জমাঃ মবতউি ি মান মৃত িেলুি ি মান জিািরগালা ২৮৫

৩৪ জমাঃ আঃ ছত্তাি জমাঃ আঃ ওয়ােদ  াওলাদাি সাত জিকুটিয়া ২৯১

৩৫ জমাঃ আরনায়াি জ ারসন আঃ িশীদ জসখ কদমতলা কদমতলা ২৯২

৩৬ জমাঃ সুলতান আ রম্মদ জকিামত আলী দূগাপুি দূগাপুি ৩০১

৩৭ সরত েন্দ্রনাথ িায় বনরিাধ চন্দ্র িায় দগ মাপুি ৩০২

৩৮ নূি জমা াম্মদ জসখ ম ব্বত আলী জসখ িাজুকাঠী দগ মাপুি ৩০৫

৩৯ আঃ খারলক েবকি আরশ্বমদ আলী েবকি কলাখালী কলাখালী ৩১০

৪০ জমাঃ আউয়াল জমাল্লা মৃত জতারমে আলী জমাল্লা কলাখালী ৩১১

৪১ জমাঃ মবেবুি ি মান েবকি েেলুি ি মান েবকি কলাখালী কলাখালী ৩১৪

৪২ জমাঃ সাইদি ি মান খান আল াজ্ব এস এ খান দাউদপুি উদয়কাঠী ৩১৬

িীি মুবক্তর াদ্ধা  াচাই-িাছাই

োতীয় মুবক্তর াদ্ধা কাউবেল (োমুকা)
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৪৩ আঃ মারলক খান মৃত আঃ আবেে খান উদয়কাঠী ৩২৩

৪৪ জমাঃ নবেিি ি মান জমাঃ জ মারয়ত উবিন খঅন চলপুখবিয়া উদয়কাঠী ৩২৬

৪৫ আলমগীি খান জমাঃ নয়াি আলী খান জতেদাশকাঠী চবলসা ৩৪৯

৪৬ জমাঃ জিলারয়ত জ ারসন জসখ  ারতম আলী জসখ জটানা চবলশা ৩৫০

৪৭ জমাঃ আঃ লবতে মৃত জমাঃ েেলুল কবিম শাবিকতলা ৩৫৩

৪৮ জমাঃ জিলারয়ত জ ারসন আব্দুস জসািা ান কালীকাঠী বিরিােপুি ৩৭৬

৪৯ জমাঃ খবললুি ি মান মৃত আো াি আলী আকন কালীকাঠী িাশিাবড়য়া ৩৮৪

৫০ জমাঃ খসরুল আলম কারছম আলী মাতুব্বি বিরিােপুি বিরিােপুি ৩৮৫

৫১ খান জদরলায়াি জ ারসন জমাঃ আবুল  ারসম খান মাবছমপুি ৩৯১

৫২ জমাঃ জদরলায়াি জ ারসন খান জমাঃ আবুল  ারসম খান মাবছমপুি বিরিােপুি ৩৯১

িীি মুবক্তর াদ্ধা  াচাই-িাছাই

োতীয় মুবক্তর াদ্ধা কাউবেল (োমুকা)
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