
বিভাগঃ ঢাকা জেলাঃ টাঙ্গাইল উপজেলাঃ নাগরপুর

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ জমাঃ আফছার বময়া আব্দুল েবলল বময়া জিকড়া জিকরা আহম্মদ নগর ১৩৭৯

২ জমাঃ আওলাদ জহাজসন জমাঃ চান্দু জমাল্লা চাষা ভাদ্রা ভাদ্রা ৩৩২৪

৩ আবমনুর ছানাউল্যা মারমা ভারড়া ৩৪৭৬

৪ জমাহাম্মদ েয়নূল আজিদীন জমাহাম্মদ আব্দুল জমাতাজলি বময়া সুটাইন িাটরা ৩৪৭৮

৫ আব্দুল মান্নান বময়া আব্দুল লবতফ বময়া িাটরা িাোর িাটরা ৩৫১৫

৬ জমাঃ ইউনুছ আলী মৃত হারান মন্ডল ডুমুবরয়া ভারড়া ৩৫৩৩

৭ এজক এম ফেলুল হক মৃত িদর উবিন রংবছয়া খাষ শাহোনী ৩৫৩৫

৮ এজক এম ফেলুল হক মৃত জকারিান আলী জিপারী মীরকুবলয়া ভারড়া ৩৫৩৭

৯ জমাঃ আঃ উহাি খান মৃত বরয়াে খান ঘুবনপাড়া সবলমািাদ ৩৫৫৮

১০ জমাঃ আলফাে উবিন েবকম উিীন আগবদঘুবলয়া খাষ শাহোনী ৩৫৮৩

১১ জমাঃ রহমত উল্লা তালুকদার মৃত িাির আলী তালুকদার সুটাইন পচাসারুটিয়া ৩৬১০

১২ জমাঃ আঃ মবেদ মৃত নেরুল ইসলাম শাহোনী ভারড়া ৩৬১২

১৩ খঃ আবু সাইদ মৃত খঃ আবুল কাজশম দারাকুমুবল্ল সহিতপুর ৩৬২৫

১৪ জমাঃ তাবছর উবিন নিাি আলী জকানড়া জকানড়া ৩৬৫৮

১৫ জমাঃ আঃ ছাত্তার খান মৃত জমান্নাফ খান সবলমািাদ সবলমািাদ ৩৬৬৬

১৬ জমাঃ শবফকুল ইসলাম জসানা উল্লা নাটাং জকদারপুর ৩৬৯৮

১৭ জমাঃ ইউসুফ আলী জমাঃ আকির আলী শাহোনী খাষ শাহোনী ৩৭০৪

১৮ মৃত বেয়ারত আলী মৃত বনিারণ আলী ভারড়া ভারড়া ৩৭০৭

১৯ মৃত মবেির রহমান মৃত আলীম উবিন জকানড়া জকানড়া ৩৭২০

২০ জমাঃ কাউছার উবিন মৃত তছর উবিন কােীিাড়ী জকানড়া ৩৭২১

২১ মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক জিারহান উবিন পাকুটিয়া জমঘনা িাোর ৩৭২৫

২২ জমাঃ মনজুরুল হক খান আব্দুল হাবমদ খান খামার ধল্লা খামার ধল্লা ৩৭৩০

২৩ জমাঃ খন্দকার আঃ িারী মৃত জমৌ খন্দকার আঃ আবেে খামার ধল্লা সহিতপৃর ৩৭৩১

২৪ জমাঃ আলহাজ্ব আঃ মবেদ মৃ নিাি আলী বসংজোড়া গয়হাটা ৩৭৪১

২৫ আশরাফুজ্জামান জমাঃ আব্দুল খাজলক শাহোনী খাষ শাহোনী ৩৭৪৪

২৬ োতীয় িীর জমাঃ জসাহরাি আলী ইসমাইল উবিন জকানড়া জকানড়া ৩৭৫৯

২৭ জমৃত হাবফজুল ইসলাম মৃত িাজনে খান জতিাবরয়া সবলমািাদ ৩৭৬২

২৮ জমাঃ খাজলকুজ্জামান জরকাজয়ত উল্লাহ শাবলয়ারা সবলল আরড়া ৩৭৬৪

২৯ জমাঃ বেল্লুর জহাজসন খান জমাঃ আলতাফ আলী খান সবলমািাদ সবলমািাদ ৬০৭৯

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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