
বিভাগঃ ঢাকা জেলাঃ টাঙ্গাইল উপজেলাঃ িাসাইল

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ এ এম িাজ াবেদ আলম মৃত আফাে উবিন বম া করটি া করটি া ১৯২

২ জমাঃ আঃ রউফ হােী কান মামুদ স্থলিল্লা স্থলিল্লা ৫৮৮

৩ এ জক এম মাছুম মঞ্জু মৃত িাচ্চু বম া কাবিল কাবিল ৫৯৬

৪ জমাঃ আব্দুল ও াজহদ ফেলুর রহমান িাংড়া করটি া ৬০৬

৫ জমাঃ আব্দুল মাজলক েনাি জমাঃ ফেলুর রহমান িাংড়া করটি া ৬০৭

৬ জমাঃ আঃ িাজেদ খান মৃত জসকান্দার আলী ফুলকী ফুলকী ৬১৬

৭ জমাঃ জখারজিদ আলী মৃত জমাক্তার আলী কাঞ্চনপুর কাঞ্চনপুর ৬২৪

৮ সুজরি চন্দ্র মন্ডল জনধু চন্দ্র মন্ডল কাবিল কাবিল ৬৪৯

৯ জমাহাম্মদ জমাস্তাবফজুর রহমান সাজহি আলী বম া নথজখালা কাবিল ৬৫২

১০ খঃ আঃ রবহম মৃত মবত ার রহমান কাবিল কাবিল ৬৫৯

১১ জমাঃ িামছুল হক আব্দুল গফুর দাপনাজুর করটি া ৬৬৪

১২ ডাঃ জমাঃ হাবিবুর রহমান মৃত মবত ার রহমান আজরাহা িাঃ পাড়া হািলা ৬৭৮

১৩ এস, এম আবুল জহাজসন কাজিম আলী রািরা বমবরকপুর ৭১০

১৪ জমাঃ এরিাদ আলী বেবিকী জমাতাজলি জহাজসন বসবিকী মাইেখারা িাসাইল ৭১৫

১৫ সজতাষ কুমার পাল িসত কুমার পাল িাসাইল পাল পাড়া িাসাইল ৭১৬

১৬ মৃত মাজলক তালুকদার মৃত খাজলক তালুকদার যবিহাটী ফুলকী ৭২৫

১৭ মৃত জমাঃ িদর বম া মৃত আঃ খাজলক িাবল া িাবল া ৭৪১

১৮ জমাঃ নবের জহাজসন বম া তবেম উবিন সরকার ম থা সাধুলী পাড়া ফুলবক ঝনঝবন া ৭৫২

১৯ জমাঃ জিারহান উবিন সুজমি আলী খান কাবিল কাবিল ৭৬৩

২০ শ্রী দীজিন্দ্র াাদাস মৃত শ্রী ভেন দাত্রী দাস ম থা গাে পাড়া ফুলবক ঝনঝবন া ৭৬৮

২১ আঃ রউফ ভূই া মৃত নবেম উবিন ভূই া কাউলোনী কাউলোনী ৭৮১

২২ ডাঃ িাহোদা জচৌধূরী মৃত জমাোফর আলী জচৌধূরী কাউলোনী কাউলোনী ৭৮২

২৩ জমাঃ ইব্রাবহম বম া মৃত ফেল বম া কাউলোনী কাউলোবন ৭৮৮

২৪ জমাঃ জমাতাজলি খান এোক খান িাবদ াোন িাবদ াোন ৭৯৩

২৫ ই াবেন জচৌধুরী মৃত আঃ রবিদ জচৌধুরী িাবদ াোন কাউলোনী ৭৯৪

২৬ আবুল কাজিম বম া মৃত আঃ গফুর বম া িাথ থা কাউলোনী ৭৯৯

২৭ জমাহাম্মদ নাবেম উবিন মুন্সী জনও াে আলী কাউলোনী কাউলোনী ৮০০

২৮ কযাজেন জগালামস েজরা ার মৃত িাচ্চু বম া কাবিল কাবিল ৮০৮

২৯ জমাঃ আিদুর রউফ বমঞা ইতাে আলী বমঞা কাবিল কাবিল ৮৩৬

৩০ জমাঃ ইব্রাবহম বম া আব্দুর রহমান বম া কাবিল কাবিল ৮৪১

৩১ জমাঃ আবুল জহাজসন মৃত জমাঃ মওজির ফবকর ফুলিাড়ী কাবিল ৮৪৭

৩২ জমাঃ আব্দুল োত্তার খান মৃত জির আলী খান বপচুরী কাবিল ৮৫০

৩৩ জমাঃ আকির জহাজসন মৃত আঃ েবুর আলী কাবিল কাবিল ৮৫৫

৩৪ জমাঃ আঃ কুদ্দুে মৃত রবিদ খান জদউলী জদউলী ৮৫৮

৩৫ সস দ জমাকজেদ আলম জচৌধুরী সস দ মবেবুর রহমান জচৌধুরী দাপনাজুর জদউলী ৮৬১

৩৬ জমাঃ আঃ সামাদ বম া জমাতাজহর আলী বম া ফুলিাড়ী িাবল া িাোর ৮৬৩

৩৭ সাখাও াৎ জহাজসন রাজ্জাক বমঞা কাবিল কাবিল ৮৬৯

৩৮ জমাঃ িামছুল হক মৃত িবরফ জহাজসন েবিহাটি েবিহাটি ৮৭০

৩৯ জমাঃ আঃ েবুর বম া ইনদার আলী যবিহাটী ফুলকী ৮৭৫

৪০ রাধা িল্লভ রােিংিী কৃষ্ণ চন্দ্র রােিংিী িাসাইল এস আর পাড়া িাসাইল ৮৮১

৪১ জমাঃ রবফকুল ইসলাম খান আতাহার আলী খান িাসাইল পবিম পাড়া িাসাইল ৮৯০

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদি সরকার 

োতী  মুবক্তজযাদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই -িাোই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িাোই

োতী  মুবক্তজযাদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা) পৃষ্ঠা  1/3
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৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৪২ মৃত আঃ েবলল বম া মৃত আজিদ আলী িবণ থবকজিারী িাসাইল ৮৯৪

৪৩ জকারপান আলী মৃত ফের আলী িাসাইল িাসাইল ৮৯৬

৪৪ আব্দুর রবহম আহজমদ জমাঃ রবিউল্লাহ আহজমদ িাসাইল িাসাইল ৮৯৭

৪৫ জমাঃ িদর উবিন জমািারক আলী জটংগুবর া পাড়া জটংগুবর া পাড়া ৯০৫

৪৬ মৃত েবেম উবিন মৃত হােী জলাকমান জহাজসন িাঐজখালা জটংগুবর া পাড়া ৯১০

৪৭ জমাঃ মকবুল জহাজসন আব্দুল জরজ্জাক কাউলোনী কাউলোনী ৯১৪

৪৮ জমাঃ েজ ন উবিন বম া আঃ েব্বার বম া িাবদ াোন কাউলোবন ৯১৭

৪৯ মৃত আঃ গবণ বম া মৃত তাজলি আলী কবল া কাউলোনী ৯২৫

৫০ জমাঃ িবহদুর রহমান মৃত ও াজহদ আলী সুন্না কাউলোনী ৯২৮

৫১ বমেথা জমাহাম্মদ আলী বমেথা বর াে উবিন কাঞ্চনপুর পুি থ পাড়া কাঞ্চনপুর ৯৩২

৫২ নিীজজনাজসন োমাদ বম া কাষ্ণনপুর কাষ্ণনপুর ৯৩৩

৫৩ জমাঃ আঃ রবহম বম া আোহার আলী বম া কাঞ্চনপুর বিলপাড়া হািলা ৯৩৪

৫৪ জমাঃ আেগর আলী খান জমাঃ আলতাফ আলী খান কাঞ্চনপুর পবিম পাড়া কাঞ্চনপুর ৯৩৫

৫৫ আলতাফ জহাজসন মৃত োজহর আলী মুন্সী োহাংগীর নগর কাঞ্চনপুর ৯৩৮

৫৬ জমাঃ ম নাল হক আবু িকর বম া কাঞ্চনপুর দবিন পাড়া কাঞ্চনপুর ৯৪০

৫৭ জমাঃ িবফউল ইসলাম মৃত মবত ার রহমান কামুটি া িাথুলী সাদী ৯৪১

৫৮ জমাহাম্মদ িাহোহান িামস উবিন বম া িাবঘল স্থলিল্লাহ ৯৪২

৫৯ ও াজেদ আলী িাজের আলী নথজখালা করটি া ৯৪৫

৬০ আব্দুল রবিদ বম া জরৌিন আলী দাপনাজুর করটি া ৯৫২

৬১ মুক্তার আলী জিগ মৃত মুকুল জহাজসন জিগ বি ালা কাবিল ৯৫৬

৬২ জমাঃ বগ াস উবিন জমাঃ ফজ ে উবিন বম া নাই কাবিল ৯৭০

৬৩ জমাঃ জমজহদী হাসান জমা াজজ্জম জহাজসন দাপনাজুর করটি া ৯৭৩

৬৪ জমাঃ জুলবফকার আলী জমাঃ জখারজিদ আলী িাংড়া করটি া ৯৭৭

৬৫ মৃত আঃ োমাদ বম া মৃত আঃ িারী বম া িাবঘল স্থল িল্লা ৯৮০

৬৬ বিশু জিগ মৃত রুস্তম জিগ বি ালা কাবিল ৯৮৩

৬৭ জমাকজেদ বম া মৃত হাজমে বম া কাবিল কাবিল ৯৮৪

৬৮ আঃ েবলল বম া মৃত জসারহাি বম া কাবিল কাবিল ৯৮৫

৬৯ আোহার বম া মৃত েব্বার বম া কাবিল কাবিল ৯৮৬

৭০ জোিান জিগ মৃত আফোর জিগ বি ালা কাবিল ৯৯১

৭১ জমাঃ কা োর আলী খান মৃত জকাজরি আলী খান দাপনাজুর জদউলী ৯৯৬

৭২ আব্দুল লবতফ বম া আব্দুর রহমান বম া নাই িাবল া ৯৯৮

৭৩ আেহারুল ইসলাম আঃ জরজ্জাক বম া কামুটি া িাথুলী সাদী ১০০১

৭৪ জমাঃ জো াজহর আলী খান মবেির খান কাবিল কাবিল ১০০৪

৭৫ এস,এম জমাসজলম উবিন এস এম আবুল জহাজসন হাবকমপুর েবিহাটী ১০০৫

৭৬ জমাঃ আলী আমোদ খান মরহুম আলতাফ আলী খান ঝনঝবন া ফুলকী ১০১১

৭৭ এস, এম, জকারিান আলী আব্দুে সাত্তার বম া ম থা সাধুলী পাড়া ফুলবক ঝনঝবন া ১০১৪

৭৮ জমাঃ আব্দুল িারী বম া জহলাল উিীন ম থা গাে পাড়া ফুলবক ঝনঝবন া ১০১৫

৭৯ জমাঃ িামছুল আলম আইন মন্ডল বতরঞ্চ আইসড়া ১০১৮

৮০ জমাঃ জো াজহর আলী বসকদার মৃত নও াি আলী বসকদার ফুলকী ফুলবক ঝনঝবন া ১০১৯

৮১ জমাঃ মবত ার রহমান আঃ খাজলক মুন্সী ম থা সাধুলী পাড়া ফুলবক ঝনঝবন া ১০২৩

৮২ জমাঃ জখারজিদ বম া মৃত আক্কাে আলী িাবল া ফুলকী ১০২৬

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িাোই
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গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদি সরকার 

োতী  মুবক্তজযাদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই -িাোই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৮৩ জমাঃ জমািারফ জহাজসন খান নবেম খান ফুলবক ফুলবক ঝনঝবন া ১০২৭

৮৪ জুলহাস আলী খান িারীতান খান ফুলবক পবিম পাড়া ফুলবক ঝনঝবন া ১০২৯

৮৫ িবদউজ্জামান মৃত বে াউবিন ম থা গাে পাড়া ফুলকী ১০৩৩

৮৬ মৃত আঃ েবুর বম া মৃত কাবেম উবিন বতরঞ্চ আইসড়া ১০৩৮

৮৭ মৃত আঃ লবতফ বম া মৃত আঃ োমাদ বম া েবিহাটী েবিহাটী ১০৪৬

৮৮ জমাঃ আঃ হাবলম মৃত কামাল বম া হাবকমপুর ফুলকী ১০৫৩

৮৯ জমাঃ আব্দুে োমাদ জমাঃ আব্দুর রবিদ ম থা উত্তর পাড়া ফুলবক ঝনঝবন া ১০৫৫

৯০ আঃ রউফ খান মাহতাি আলী খান ফুলবক মধ্য পাড়া ফুলবক ঝনঝবন া ১০৫৮

৯১ বমেথা ফারুখ আহজম্মদ বমেথা হাবিবুর রহমান ি ড়া করটি া ১০৬০

৯২ জমাঃ মবত ার রহমান আনোর আলী িাবঘল স্থল িল্লা ১২৬৫

৯৩ আবু আহজমদ মৃত সিজদর আলী বম া মটরা করতট া ৬০৮২

৯৪ জমাঃ আেহারুল আলম বসবিক জমা: আব্দুল েবলল বম া রািড়া বমবরকপুর ৬১২৮

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যাচাই-িাোই

োতী  মুবক্তজযাদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা) পৃষ্ঠা  3/3


