
বিভাগঃ ঢাকা জেলাঃ টাঙ্গাইল উপজেলাঃ সবিপুর

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ মহাজেি জ ৌধুরী হজরন্দ্র জ ৌধুরী হাবতিান্ধা হাবতিান্ধা ৩৭৭৭

২ এস এম নাবিম উবিন মৃত আঃ িবির বময়া জগাহাইল িাড়ী িজহড়াততল ৩৭৮৪

৩ জমাঃ আজেল আলী মৃত কানু বময়া কচুয়া বনবিন্তপুর ৩৭৮৭

৪ জমাঃ নূরুল ইসলাম  াঁন মামুে বময়া িজহড়াততল িজহড়াততল ৩৮১৩

৫ জমাঃ িাজিে বময়া আবলম উবিন িজহড়াততল িজহড়াততল ৩৮২০

৬ জমাঃ ফেলুল হক জমাঃ মনসুর আলী কাংগাবলজিও োবড়য়াপুর ৩৮৭৫

৭ আব্দুল আবেে বমঞা জমাঃ ওয়াজেে আলী জগাহাইলিাড়ী নাগিাড়ী ৩৮৮৫

৮ আব্দুর রবহম িান মলফত আলী িান জগাহাইল িাড়ী নাগিাড়ী ৩৮৯৫

৯ জমাঃ আেগর আলী মৃত কাজয়ম উবিন জগাহাইলিাড়ী িজহড়াততল ৩৮৯৮

১০ মৃত আজনায়ারা জিগম মৃত রবহম উবিন কীত্তনজিালা গোবরয়া ৩৯০৩

১১ জমাঃ ফরহাে জহাজসন হােী নাজয়ি আলী সবিপুর সবিপুর ৩৯১০

১২ জমাঃ েবহরুল ইসলাম জমাঃ জিারজেে আলম কচুয়া কচুয়া ৩৯১৩

১৩ মৃত হবরলাল কম মকার মৃত রাজেন্দ্রলাল সবিপুর সবিপুর ৩৯১৮

১৪ জমাঃ োমাল উবিন োন মাহমুে কালজমঘা কালজমঘা ৩৯৩৯

১৫ শ্রী হবরলাল বিশ্বাস  াঁন জমাহন বিশ্বাস সবিপুর সবিপুর ৩৯৫৪

১৬

জমাঃ িেলুর রবেে মনসুর আলী বময়া

কাঙ্গালীজিও, োবড়য়াপুর, 

সবিপুর, টাঙ্গাইল। োবড়য়াপুর ৩৯৫৭

১৭ রাজ্জাক বময়া আঃ িাজলক বময়া হজতয়া উত্তরপাড়া হজতয়া রাোিাড়ী ৩৯৭০

১৮ জমাঃ জমাোফর আলী রুস্তম আলী িগা প্রবতমা িজহড়াততল ৩৯৭২

১৯ বরয়াে উবিন আহজমে জমাঃ রবহে উবিন বমঞা কালজমঘা কালজমঘা ৩৯৭৭

২০ জমাঃ কাজয়ম উবিন বময়া আোি আলী বময়া জোলা প্রবতমা জিায়ালী ৩৯৮০

২১ কােী আলী আযম কােী তবমে উবিন  াকেহ  াকেহ ৩৯৮৫

২২ আব্দুল মাজলক আফিার আলী সরকার িাজঘর িাড়ী কাকড়াোন ৩৯৯৬

২৩ জমাঃ জমাোরফ জহাজসন হােী ওমর আলী জঘানার  ালা কাবলয়া ৪০২৭

২৪ জমাঃ আনিার আলী মৃত জভামর আলী িজহড়াততল িজহড়াততল ৪০৩৭

২৫ জমাঃ লুৎফর রহমান মৃত রাো মামুম মুন্সী িজহড়াততল িজহড়াততল ৪০৭৮

২৬ এস, এম, আঃ িারী ইয়াবিন আলী কচুয়া কচুয়া ৪০৮৮

২৭ জমাঃ মবনর উবিন আহম্মে আলী সবিপুর সবিপুর ৪০৯৯

২৮ জমাঃ জমাতাজলি বময়া বকতাি আলী সবিপুর সবিপুর ৪১০১

২৯ জমাঃ রবেে বময়া মৃত সাজয়র বসকোর গড়জগাবিন্দপুর সবিপুর ৪১০৯

৩০ জমাঃ সাইফুল ইসলাম মৃত  াঁন মামুে িজহড়াততল িজহড়াততল ৪১১৪

৩১ জমাঃ আঃ িাজিে িান মৃত আঃ রবেে িান িড়  ওনা িড়  ওনা ৪১৪৭

৩২ জমাঃ আঃ রাজ্জাক মৃত ফজয়ে উবিন োবড়য়াপুর োবড়য়াপুর ৪১৪৯

৩৩ জেওয়ান আঃ হাবমে জেওয়ান ইব্রাবহম আলী কচুয়া কচুয়া ৪১৫২

৩৪ জমাঃ আঃ হাবমে বময়া মৃত লাল মামুে সরকার োলগ্রামপুর োবড়য়াপুর ৪১৫৫

৩৫ জমাঃ আজনায়ার জহাজসন হােী জমাঃ জোনাি আলী গড়জগাবিন্দপুর সবিপুর ৪১৫৬

৩৬ জমাঃ োমছুল আলম বমঞা হুরমুে আলী বময়া সবিপুর সবিপুর ৪১৫৭

৩৭ জমাঃ আমোে আলী জমাঃ বুেরত আলী জিায়ালী জিায়ালী ৪১৫৮

৩৮

আঃ িাজলক বময়া আলীম উবিন

োবড়য়াপুর, োবড়য়াপুর, 

সবিপুর, টাঙ্গাইল োবড়য়াপুর ৪১৬৪

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজেে সরকার 

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)

িীর মুবিজযাদ্ধা যা াই -িািাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

িীর মুবিজযাদ্ধা যা াই-িািাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা) পৃষ্ঠা  1/3
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যাচাই-বাছাই এর তাররখ    
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তারিকা প্রকাশের তাররখ
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৩৯ জমাঃ আবু সইে োরগ আলী ততলধারা এিােত নগর ৪১৭৬

৪০ জমাঃ রবফকুল ইসলাম আব্দুল গফুর বময়া তিার ালা হজতয়া রাোিাড়ী ৪১৮৯

৪১ আঃ রহমান বময়া আজলফ উবিন বময়া তিার  ালা হাতীিান্ধা ৪১৯০

৪২ জমাহাম্মে োমছুল হক হাবফে উিীন বময়া পাথারপুর পাথারপুর ৪১৯১

৪৩ জমাঃ আবমনুল ইসলাম জুমারত আলী সবিপুর সবিপুর ৪১৯২

৪৪

এস, এম, োমছুল আলম জমাঃ আতাউর রহমান

কাঙ্গালীজিও, োবড়য়াপুর, 

সবিপুর, টাঙ্গাইল। োবড়য়াপুর ৪১৯৩

৪৫ শ্রী পবরমল কুমার রায় প্রসন্ন কুমার নলুয়া নলুয়া ৪২০০

৪৬ জমাঃ আঃ িাজলক জমাঃ জমাকজিে আলী িাজঘরিাড়ী কাকড়াোন ৪২০৪

৪৭ আঃ িামাে মৃত জমাকজিে আলী সবিপুর সবিপুর ৪২০৭

৪৮ জমাঃ োেন আলী মৃত নবকম উবিন িগা প্রবতমা িজহড়াততল ৪২১৮

৪৯ জমাঃ িাবনজুর রহমান োরগ আলী কালজমঘা কালজমঘা ৪২২৬

৫০ জমাঃ আঃ িাজলক আোে আবুল জহাজসন কালজমঘা কালজমঘা ৪২২৯

৫১ জমাঃ োহোহান ওসমান িান জগাহাইল িাড়ী নাগিাড়ী ৪২৩৩

৫২ জমাঃ আব্দুস িালাম বমঞা হায়োর আলী এিােত নগর এিােত নগর ৪২৭৪

৫৩ এস,এম েরীফ উবিন আহাদুল্লা বসকোর সবিপুর সবিপুর ৪২৭৫

৫৪ মৃত নাটু বময়া মৃত বসবকম উবিন হাবরংগা  ালা কাকড়াোন ৪২৭৬

৫৫ মৃত হাজেম আলী মৃত নওজেস আলী িাজঘর িাড়ী িাজঘর িাড়ী ৪২৭৯

৫৬ জমাঃ রবফকুল ইসলাম (িবির উিীন) কবিম উবিন আমততল িজহড়াততল ৪২৮৪

৫৭ কালু বময়া কাজেম বময়া িগা প্রবতমা িজহড়াততল ৪২৯০

৫৮ জমাঃ িাইফুল ইসলাম মবতয়ার রহমান জযাগীরজকাফা িজহড়াততল ৪২৯৩

৫৯ জমাঃ মাকছুদুর রহমান মবেির রহমান জেলিানা জমাড় সবিপুর ৪২৯৯

৬০ আঃ িালাম বময়া আজলপ উবিন জগাহাইল িাড়ী নাগিাড়ী ৪৩০০

৬১ আবুল জহাজসন আঃ িাকী সরকার জগাহাইল িাড়ী নাগিাড়ী ৪৩০১

৬২ জমাঃ িােোহ বময়া আজনায়ার জহাজসন আজতায়ার ঘাজটশ্বরী িজহড়াততল ৪৩১১

৬৩ জমাঃ জমািজলম উবিন মৃত নবিম উবিন জিতুয়া জিতুয়া ৪৩১৫

৬৪ জমাঃ বসরাজুল হক আব্দুি জিািহান বময়া জগাহাইলিাড়ী নাগিাড়ী ৪৩১৬

৬৫ জমাঃ বরয়াে উিীন আবুল কাজেম আমততল িজহড়াততল ৪৩১৮

৬৬ মৃত ওয়াজহে আলী মৃত জিাজমে আলী িজহড়াততল িজহড়াততল ৪৩২২

৬৭ মৃত সিদুল বময়া মৃত েবহর উবিন ঘাজটশ্বরী িজহড়াততল ৪৩২৪

৬৮ মৃত জমািার আলী মৃত জসানা উল্যাহ জগাহাইল িাড়ী িজহড়াততল ৪৩২৫

৬৯ জমাঃ জমাস্তফা কামাল জমাঃ ইব্রাবহম সরকার গড়জগাবিন্দপুর সবিপুর ৪৩৩৩

৭০ জমাঃ জিারজেে আলম হাবিবুর রহমান সবিপুর সবিপুর ৪৩৩৫

৭১

জমাঃ জিলাজয়ত বময়া লবের মামুে

োবড়য়াপুর, োবড়য়াপুর, 

সবিপুর, টাঙ্গাইল োবড়য়াপুর ৪৩৩৬

৭২ জমাঃ বসবিক জহাজসন মৃত আঃ গফুর বময়া জেওিাড়ী োবড়য়াপুর ৪৩৩৮

৭৩ জমাঃ েবহদুল ইসলাম বুেরক আলী সরকার সবিপুর সবিপুর ৪৩৩৯

৭৪ শ্রী সুকুমার োস মৃত রবিন্দ্র কুমার োস এবতমিানা জরাড সবিপুর ৪৩৪৮

৭৫ জমাঃ জমাস্তাবফজুর রহমান জমাঃ ফালু বমঞা কীতমন জিালা কচুয়া ৪৩৫০

৭৬ জমাঃ নওজেে আলী আফাে উবিন গোবরয়া কাবলোস ৪৩৬০

িীর মুবিজযাদ্ধা যা াই-িািাই
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গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজেে সরকার 

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)

িীর মুবিজযাদ্ধা যা াই -িািাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৭৭ জমাঃ জতাতা বময়া মৃত জমাকজিে আলী বসকোর সবিপুর সবিপুর ৪৩৬১

৭৮ জমাঃ বকতাি আলী মৃত ইনিাি আলী কীত্তমন জিালা সবিপুর ৪৩৭৪

৭৯ জমাঃ আঃ মবেে ছুজমোলী কালজমঘা কালজমঘা ৪৩৮৪

৮০ জমাঃ ফেলুল হক মৃত জমাঃ নবের জহাজসন কাবলোস কাবলোস ৪৩৮৮

৮১ জমাঃ হাবমে বময়া আইে উবিন কালজমঘা কালজমঘা ৪৩৮৯

৮২ জমাঃ মবেির রহমান আঃ িালাম কাবলোস কাবলোস ৪৩৯৩

৮৩ মৃত িন্দকার হাবফজুর রহমান (মুকুল) মৃত িঃ জমাোহার আলী  তল িাইে করটিয়া পাড়া ৪৪০৩

৮৪ মৃত আজনায়া জহাজসন মৃত আঃ কবরম বময়া কালজমঘা কালজমঘা ৪৪০৬

৮৫ আঃ হাবলম জমাল্লাহ সূয মত আলী জমাল্লাহ যােিপুর জিড়িাবড় ৪৪১১

৮৬ আব্দুল েব্বার ইয়াবিন আলী কাবলয়া পাড়া কচুয়া ৪৪১৫

৮৭ জমাঃ আঃ গবন বময়া মৃত জহাজিন আলী িাবলয়ার িাইে িড়  ওনা ৪৪১৮

৮৮ জমাঃ আবেজুল হক ফজয়ে উবিন কুতুিপুর কুতুিপুর ৪৪২৫

৮৯ জমাঃ কদ্দুি বময়া জমাঃ আঃ িাজলক বময়া কচুয়া কচুয়া ৪৪২৮

৯০ জমাঃ জহাজিন আলী মৃত োমাল উবিন বনবিন্তপুর কচুয়া ৪৪৫২

৯১ মৃত ওসমান গবন মৃত বসরাে উবিন জিতুয়া জিতুয়া ৪৪৫৭

৯২ জমাঃ ইয়াকুি আলী বময়া আব্দুল মেীে সরকার কাবলয়া পাড়া কাবলয়া পাড়া ৪৪৫৮

িীর মুবিজযাদ্ধা যা াই-িািাই
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