
বিভাগঃ ঢাকা জেলাঃ টাঙ্গাইল উপজেলাঃ তাড়াইল

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ বসবিক বমঞা মৃত আঃ মবেদ কােলা দাবমহা ১০২৩

২ জমাঃ জহাজসন আলী ইছমাইল বসংধা নামাপাড়া ১০২৬

৩ জমাঃ আবুল কাজসম মৃত আঃ রহমান কােলা দাবমহা ১০৩৫

৪ জমাঃ নুরুল ইসলাম মৃত আঃ মবেদ ভুঞা কােলা দাবমহা ১০৪১

৫ জমাঃ আলাল উবিন মৃত জমাঃ জেখ আবু কােলা দাবমহা ১০৪৪

৬ আলাল উবিন মৃত জসখ আবু কােলা দাবমহা ১০৬১

৭ েকুমার চন্দ্র জদিনাথ মৃত রােকুমার জদিনাথ ভাজদরা বদগদাইর ১০৬৩

৮ জমাঃ কামরুজ্জামান মৃত আঃ োজহদ জকানাভাওয়াল পুরুড়া িাোর ১০৬৭

৯ ইউসুফ আলী ভুঞা মৃত আঃ রহমান ভুঞা ছনাটি োওয়ার ১০৭১

১০  ুছজলহ উবিন মৃত কমর উবিন জিারগাও োওয়ার ১০৭২

১১ আঃ লবতফ সরকার জমাঃ ইব্রাবহম তালোঙ্গা তালোঙ্গা ১০৭৪

১২ আবু বসবিক জরােন আলী কােলা কােলা ১০৮৫

১৩ জমাঃ আবু বছবিক মৃত আবছর উবিন দাবমহা দাবমহা ১০৯৫

১৪ রবহম উবিন ভূঞা হােী মামুদ জহাজসন ভুঞা কােলা কােলা ১০৯৮

১৫ জমাঃ মুবেবুল হক মুন্সী আিদুল মাজলক কােলা (মধ্যপাড়া) কােলা ১১০০

১৬ জমাঃ োমসুল ইসলাম মৃত আলী জহাজসন মুন্সী আজনায়ারপুর কােলা ১১০৩

১৭ আঃ হাবফে আঃ ছজমদ কােলা কােলা ১১০৪

১৮ জমাঃ বমবছর উবিন মুন্সী আঃ আলী কােলা কােলা ১১০৫

১৯ জমাঃ আঃ হাবমদ মৃত মশ্রি আলী কােলা কােলা ১১০৭

২০ জমাঃ আঃ খাজলক মৃত আঃ রবহম কােলা কােলা ১১০৯

২১ জমাঃ আঃ গফুর মৃত আঃ রাবেদ কােলা কােলা ১১১০

২২ মৃত আবুল কালাম আোদ মৃত আঃ ওয়াজহদ কােলা কােলা ১১১১

২৩ জমাঃ মবতউর রহমান ভুঞা মৃত আঃ রহমান ভুঞা ভাওয়াল দাবমহা ১১২০

২৪ মৃত ফেলুল রহমান মৃত নাজয়ি আলী পবিম সাচাইল তাড়াইল ১১৩৪

২৫ আঃ কবরম ভুঞা একবদল ভুঞা ধলা জসকান্দরনগর ১১৪০

২৬ নুরুল ইসলাম ভুঞা মৃত জহাজসন আলী ভুঞা বিবড়োওয়ার োওয়ার ১১৪৬

২৭ আেরাফ আহজেদ মৃত জমজহর উবিন আহজেদ জিারগাও োওয়ার ১১৪৭

২৮ সতয জগাপাল জদি নাথ েেী জমাহন জদি নাথ জিারগাঁও তাড়াইল ১১৪৮

২৯ জমাঃ ওয়াবহদুজ্জামান জমাঃ আঃ জহবকম ভূঞা আড়াইউড়া তালোঙ্গা ১১৫০

৩০ আব্দুর রবেদ খান মাতাি উবিন খান পুরুড়া পুরুড়া িাোর ১১৫২

৩১ জমাঃ আঃ খাজলক খান আঃ আবেে খান তালোঙ্গা তালোঙ্গা ১১৫৫

৩২ মবেবুর রহমান ভুঞা মৃত লাল মাহমুদ ভুঞা আকিপুর তালোঙ্গা ১১৫৬

৩৩ জমাঃ আঃ েবলল ভূইয়া হােী আঃ খাজলক ভূইয়া রাজহলা দাবমহা ৩৪২৪

৩৪ জমাঃ খুরবেদ উবিন মৃত ওয়াইে উবিন কােলা কােলা ৩৪২৫

৩৫ জমাঃ ফেলু বময়া মৃত বেমধর িানাইল রাউবত ৩৪২৬

৩৬ জমাঃ বনোম উবিন মৃত মবকম উবিন কােলা দাবমহা ৩৪২৮

৩৭ জমাঃ তাজহর উবিন আঃ মন্নান কােলা দাবমহা ৩৪২৯

৩৮ মবেবুর রহমান চাঁন জচৌধুরী কােলা কােলা ৩৪৩০

৩৯ জমাঃ জসািাহান আিদুল োবদর কােলা কােলা ৩৪৩১

৪০ আঃ আহাদ ছজয়ি আলী কােলা কােলা ৩৪৩২

৪১ জমাঃ সুলতান উবিন জছাজলমান কােলা কােলা ৩৪৩৩

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)
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ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

৪২ জমাঃ ফেলুর রহমান মৃত জমাঃ সুজলমান ভূঞা কােলা দাবমহা ৩৪৩৪

৪৩ মাহফুজুল কাজদর (টিপু) মৃত ডঃ এম, এ, কাজদর মাগুরী দাবমহা ৩৪৩৬

৪৪ মবতউর রহমান মৃত তাজহর উবিন ভূঞা বদগদাইড় বদগদাইড় ৩৪৩৮

৪৫ জমাঃ বগয়াস উবিন মৃত জমাঃ আিার জহাজসন কল্লা বদগদাইড় ৩৪৩৯

৪৬ জমাঃ মঈন উবিন মৃত বনোম উবিন চর অলোংগা অলোংগা ৩৪৪০

৪৭ জমাঃ তাজুল ইসলাম হােী জমাঃ ছবফর উবিন কােলা কােলা ৩৪৪২

৪৮ জমাঃ আবেদ বময়া েহুর আলী মাগুরী কােলা ৩৪৪৩

৪৯ বসবিকুর রহমান (িকুল) মৃত আঃ েবলল ভূঞা জতইবরয়া ধলা ৩৪৪৪

৫০ বলয়াকত আলী মৃত োজহদ আলী পাইকপাড়া তাড়াইল সাচাইল ৩৪৪৫

৫১ জমাঃ হাবিবুর রহমান মৃত ছাজিদ আলী জিপারী িানাইল রউবত ৩৪৪৬

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)

পৃষ্ঠা 2


