
বিভাগঃ ঢাকা জেলাঃ টাঙ্গাইল উপজেলাঃ বিকলী

ক্রঃ িং িাম বপতার িাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ িবির উবিি রবিউল্লাহ িাবিয়াহাটি ৩৮৮

২ হাবিবুর রহমাি িান্দালী বসংপুর ৪১১

৩ হাবরি উবিি রুিতম আলী মহরজকাি ৪৪৮

৪ আঃ গবি আঃ কাবির মহরজকাি ৪৫১

৫ আিদুল হাবিম আইয়ুি আলী িির পুর িহরমুল ৪৫৩

৬ অবিল চন্দ্র সরকার কাবমিী চন্দ্র সরকার ধীরুআইল ৪৬৩

৭ মৃত সামসুবিি িারগ াাা লী িবিি িামপাড়া ৪৬৫

৮ জমাঃ আঃ মাজলক জমাঃ নুর আলী আঠারিাড়ী ৪৭৭

৯ োলাল উবিি জমাঃ মবিে উবিি িাহাপুর ৪৮২

১০ জমাঃ সাহাি উবিি জমাঃ রইি উবিি সাইটধার ৪৮৯

১১ জমাঃ আঃ জহবকম হােী জমাকঃ িমজসর াাা লী সাতািীপাড়া ৪৯০

১২ জমঘু নুর মামুি সাইটধার ৪৯২

১৩ জমাঃ িান্টু বময়া জমাঃ সাছুিী বিকলী পূি বগ্রাম ৪৯৩

১৪ আঃ কবরম হােী আশ্রি হক জিৌলতপুর ৪৯৬

১৫ আব্দুল িাবরক মৃত হাবিে উবিি বিকলী জিয়ারহাটি ৪৯৭

১৬ আবু সাইি ইমাম মৃত জমাঃ বকনু বময়া কামারহাটি বিকলী ৫০৯

১৭ আবু মুসা মৃত সািত আলী ভাটিপাড়া বিকলী ৫১৪

১৮ বময়া চাি মৃত আব্দুল িাগারবি হাটি বিকলী ৫১৫

১৯ মৃত আবু িকর মৃত আঃ হাবসম জমাহরজকািা বিকলী ৫১৬

২০ েবহর উবিি জমাঃ রইি উবিি বিকলী বমেবাপুর বিকলী ৫১৯

২১ িবকিা জিগম মৃত জসািাির আলী গুরই গুরই ৫৩৯

২২ জমাঃ মহরম আলী মৃত িাসু সােিপুর বসংপুর ৫৫৯

২৩ জমাঃ আঃ রবিি মৃত আঃ রাবিি সােিপুর বসংপুর ৫৬০

২৪ মুসজলহ উবিি মুবি বি উবিি রসুল পুর হাবলমপুর ৫৬৪

২৫ আহম্মি আলী পীর জহাজসি জিায়ারহাটী ৫৬৯

২৬ বরয়াজুল ইসলাম বসরাজুল ইসলাম জধাপাহাটি ৫৭২

২৭ আঃ িাবরক জমাঃ লালির িামপাড়া ৫৭৪

২৮ জমাঃ বেন্নাত আলী মাষ্টার সাজহি আলী উত্তর িামপাড়া িামপাড়া ৫৭৫

২৯ জমাঃ নুরুল ইসলাম জমাঃ িায়াম উবিি গুরই ৫৮১

৩০ জমাঃ ইউনুি আলী খুরবিি আলী বিকলী পুকুরপাড় ৫৮৬

৩১ আঃ মাজলক আঃ গবি বিকলী পূি বগ্রাম ৫৮৭

৩২ জমাঃ ইিিাি আলী মারিত আলী িাগারবি হাটি বিকলী ৩৪১৬

৩৩ কারার বুরহাি উবিি মৃত কারার ইিিাি উবিি বিকলী ৩৪১৭

৩৪ জমাঃ নুরুল হক ইয়াকুি আলী জমাহরজকািা বিকলী ৩৪১৮

৩৫ জমাঃ আজয়ত আলী মৃত জমাঃ বিদু বময়া োল্লািাি ৩৪২০

৩৬ জমাঃ আবুল খাজয়র মৃত জমাঃ চান্দালী োল্লািাি ৩৪২১

৩৭ মৃত আব্বাি আলী মৃত িবলমুল্লাহ সােিপুর ৩৪২২

৩৮ নুরুল ইসলাম (সািাি) মৃত কােী খাজলি বময়া িািশ্রী কারপািা ৩৪২৩

৩৯ আবেজুল হক তাজহর ভূইয়া পূি ব গ্রাম বিকলী ৩৪৯৭

৪০ রবহম উিীি জমাঃ সুন্দর আলী কুমারিাড়া বিকলী ৩৪৯৮

৪১ আঃ আবেে িাজিি আলী কামারহাটি বিকলী ৩৪৯৯

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িািাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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৪২ জমা আলা উিীি আবমর উবিি মহরজকািা বিকলী ৩৫০৩
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