
বিভাগঃ ঢাকা জেলাঃ টাঙ্গাইল উপজেলাঃ ভভরি

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ দুলাল খান মৃত রন খান ভভরিপুর ২৫২৭

২ জমাঃ আবু সাঈদ মৃত নসর উবিন আগানগর ২৫৪৪

৩ আলকাছ বময়া মৃত আঃ িাবকর বময়া শমু্ভপুর ২৫৯৩

৪ জমাঃ তারা বময়া মৃত আঃ হাই রসুরপুর ২৬২৩

৫ এম এ সবহদ মৃত আঃ হাই রসুরপুর ২৬২৪

৬ মমতাে উবিন মৃত রবিউল্লাহ কমলপুর ২৬৬২

৭ আঃ রউফ (আজলক বময়া মৃত মমতাে বময়া ভভরিপুর উত্তর পাড়া ভভরি িাোর ২৬৮০

৮ জমাঃ সাদত আলী মৃত িাবছর জিপারী কমলপুর ২৬৯১

৯ মৃত বিও রঞ্জন দাস মৃত গজেশ িন্দ্র দাস বশমূলকাবি বশমূলকাবি ২৭০৮

১০ সুলতান উবিন আহমাদ জমাঃ কালু বময়া দবড়িবিজির ভভরি িাোর ২৭৪৫

১১ মৃত শাহ োহান বময়া মৃত- আঃ রহমান েগন্নাথপুর ২৭৪৬

১২ জমাঃ নুরুল ইসলাম মৃত- আঃ মবেদ জিপারী আতকাপাড়া ২৭৪৯

১৩ জমাঃ সাহাি উবিন মৃত- জমামতাে উবিন রাোকাটা ২৭৫০

১৪ আশু রঞ্জন জদি মৃত- উজমত িন্দ্র জদি ভভরি িাোর ২৭৫৫

১৫ নাজয়ক আলী আকির মৃত- আঃ িাবরক কাবলকাপ্রসাদ ২৭৬২

১৬ জমাঃ রাবশদ বময়া মৃত- আল িাহার খাস হাওলা ২৭৬৫

১৭ মৃত শুকুর বময়া মৃত- োবমর উবিন কাবলপুর ২৭৬৮

১৮ জমাঃ সবহদুল্লাহ মৃত- সাির আলী েগন্নাথপুর ২৮১২

১৯ জমাঃ সাইদুল্লা বময়া মৃত- আহসান উল্লাহ ভভরিপুর ২৮১৩

২০ জমাস্তফা োমাল আক্তার মৃত- বসরাে উবিন ভভরিপুর ২৮১৪

২১ আঃ োজহর মৃত- ইজ্জত আলী বময়া ভভরিপুর ২৮২৪

২২ জশখ েবসম উবিন মৃত- জশখ আঃ লবতফ ভভরিপুর ২৮২৮

২৩ জমাঃ এনাজয়ত উল্লাহ মৃত- আঃ মাজলক েগন্নাথপুর ভভরি িাোর ২৮৩০

২৪ মৃত বসবিকুর রহমান মরহুম আঃ মবেদ কাবলপুর ভভরি িাোর ২৮৩১

২৫ জমাঃ বিল্লাল জমাল্লা মৃত- আঃ আবেে জমাল্লা িবিজির ২৮৩২

২৬ এ বি বসবিক মৃত- মহরম আলী ভাটিকৃষ্ণনগর ভভরি িাোর ২৮৩৪

২৭ মৃত ইকিাল জমাল্লা মৃত- জমাঃ আিদুল জমাল্লা িবিজির ভভরি ২৮৫৫

২৮ মৃত সবহদ বময়া মৃত- আব্দুস জসািাহান কমলপুর ভভরি ২৮৭৩

২৯ মৃত হােী আবু িকর বসবিক মৃত- আঃ জসািাহান বময়া ভভরিপুর ভভরি ২৮৮৫

৩০ িরজু বময়া মৃত- পানাউল্লাহ বময়া লক্ষীপুর ভভরি িাোর ২৮৯৪

৩১ আবমন বময়া মৃত- হােী বসবিক বময়া তাতারকাবি ভভরি িাোর ২৮৯৬

৩২ জমাঃ বমন্টু বময়া মৃত- আব্দুল আলী লক্ষীপুর ভভরি ২৮৯৭

৩৩ জমাঃ বসরাজুল হক ধনবময়া ব্যাপারী লক্ষীপুর ভভরি িাোর ২৮৯৮

৩৪ মৃত নবের আহজেদ মৃত- হােী বসরাে উবিন েগন্নাথপুর ভভরি ২৯০০

৩৫ জমাহােদ আব্দুল আওয়াল সফদর আলী কাবলপুর ভভরি িাোর ২৯০৩

৩৬ মৃত জমাঃ আলাউবিন মৃত- আবমর উবিন জমাল্লা কমলপুর ভভরি ২৯০৪

৩৭ জমাঃ িাঁন বময়া লাল বময়া িবিজির ভভরি িাোর ২৯০৭

৩৮ মৃত জমাঃ জমরাে উবিন জিৌধুরী মৃত- ইবলয়াস উবিন জিৌধুরী সাজদকপুর সাজদকপুর ২৯১২

৩৯ মৃত এরশাদ উবিন মৃত- লালা বময়া বমবি বশমুলকাবি বশমুলকাবি ২৯২৩

৪০ আব্দল কুদ্দুছ আবছর উবিন মাবনকদী িাশঁগাড়ী ২৯২৮

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যািাই-িাছাই

োতীয় মুবক্তজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

৪১ জমাঃ আব্দুস সাজদক মৃত- মহরম আলী শমু্ভপুর বশিপুর ২৯৩৯

৪২ জমাঃ আিদুল খাজলক আব্দুল েব্বার সরকার বতয়ারীরির বশমূলকাবি ২৯৪২

৪৩ মৃত- জমাঃ আবু সাইদ মৃত- ধনু জিপারী বতয়ারীরির বশমূলকাবি ২৯৪৩

৪৪ হােী জমাঃ শাহাদাৎ জহাজসন জমাঃ ছাজহি আলী বতয়ারীরির বশমূলকাবি ২৯৪৪

৪৫ জমাঃ আবু তাজহর মৃত- আবু সাজদক বময়া বতয়ারীরির বশমূলকাবি ২৯৪৫

৪৬ জমাঃ কামাল উবিন ভুইয়া মৃত- আঃ মাজলক ভুইয়া বতয়ারীরির বশমূলকাবি ২৯৪৬

৪৭ জমাঃ আলী আকির মৃত েয়নাল আজিদীন লক্ষীপুর ভভরি িাোর ৩৪৫৫

৪৮ বফজরাজুর রহমান জমাল্লা আিদুস ছামাদ জমাল্লা িবিজির দবক্ষে পাড়া ভভরি িাোর ৩৪৫৬

৪৯ জমাঃ বগয়াস উবিন (েবু) আফেল বময়া িবিজির ভভরি িাোর ৩৪৫৭

৫০ মৃত জমাঃ আব্দুল আলী মৃত রবমে উবিন রামশংকরপুর ভভরি িাোর ৩৪৫৮

৫১ শাহোহান বময়া নাবু বময়া ভভরিপুর উত্তর পাড়া ভভরি িাোর ৩৪৫৯

৫২ জমাোজেল হক মেনু মৃত আব্দুর রউফ িবিজির দবক্ষে পাড়া ভভরি িাোর ৩৪৬১

৫৩ মৃত জমাঃ োফর আলী মৃত জমামতাে উবিন কাবলপুর ভভরি জপৌরসভা ৩৪৬২

৫৪ জমাঃ রবিউল্লা মৃত ধন বময়া োমালপুর ভভরি িাোর ৩৪৬৫

৫৫ েবহরুল হক আপ্তার উবিন বশমূলকাবি বশমূলকাবি ৩৪৬৬

৫৬ মহন লাল যাদি মৃত িজ্রনাথ যাদি কালীিাড়ী জরাড ভভরি িাোর ৩৫২১

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যািাই-িাছাই

োতীয় মুবক্তজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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