
বিভাগঃ ঢাকা জেলাঃ টাঙ্গাইল উপজেলাঃ ভূঞাপুর

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ জমা” আঃ রহমান জমাঃ জহাজসন আলী মাদারীয়া ফলদা ৪৪৭৫

২ ইব্রাহীম সরকার ইসমাইল জহাজসন ফলদা বহন্দুপাড়া ফলদা ৪৪৮৩

৩ জমাঃ মবনরুল ইসলাম জসকান্দার আলী পাছজতবরল্যা ধুিবলয়া ৪৪৮৫

৪ মৃত আব্দুল েব্বার মৃত অনুবুল যা মণ্ডল বিতুবলয়াপাড়া জগাবিন্দাসী ৪৪৯৫

৫ জমাঃ আঃ ছামাদ বময়া মৃত মুন্সী ইউনুস আলী কলা নয়াপাড়া অজলায়া ৪৫০২

৬ জমাঃ আঃ িাজছদ খান মৃত মকবুল জহাজসন খান আমুলা অজলায়া ৪৫০৬

৭ জমাঃ আবেে আকন্দ মৃত আয়ুি আলী আকন্দ আকালু অজলায়া ৪৫০৭

৮ জমাঃ জসাহরাি আলী মৃত মুন্সী আকালু অজলায়া ৪৫০৯

৯ জমাঃ আঃ ছালাম মৃত ছাজিদ আলী িাহাদুর টুকনা বনকরাইল ৪৫১৩

১০

জমাঃ আেহারুল ইসলাম নীলা মন্ডল

BAHADURTUK

NA NIKRAEL ৪৫১৫

১১ আঃ ছাত্তার মৃত আেগর আলী বসরাে কাবন্দ বনকরাইল ৪৫১৮

১২

জমাঃ শামছুল হক োহািক্স সরকার

PRNORBASHO

N NIKRAEL ৪৫২৪

১৩ আব্দুল মান্নান মণ্ডল মৃত হারান মণ্ডল আকালু বনকরাইল ৪৫২৮

১৪ জমাঃ আবেজুর রহমান মৃত হারুমণ্ডল কজয়ড়া জগাবিন্দাসী ৪৫৩৯

১৫ জমাঃ আঃ কাজদর মৃত মাকছুদুর রহমান কাগমারী পাড়া অজলায়া ৪৫৪১

১৬ জমাহাম্মদ আলী আলাউবিন কুঠিিয়ড়া অজুনুা ৪৫৬১

১৭ আলী আহাম্মদ (জতাতা) মৃত েবমর উবিন ির ভরুয়া অজুনুা ৪৫৬৬

১৮ জমাঃ শদর আলী জমাঃ মুছুর উবিন ফলদা িরপাড়া ফলদা ৪৫৬৮

১৯ আঃ জমাতাজলি মৃত মবফে উবিন ফলদা ফলদা ৪৫৭৪

২০ আবুল কালাম আোদ মৃত মরগুল জহাজসন ধুিবলয়া ফলদা ৪৫৮২

২১ আঃ কুদ্দুস মৃত জমাহাম্মদ আলী ফলদা পূি ুপাড়া ফলদা ৪৫৮৩

২২ জমাঃ আঃ ছাত্তার মৃত মুন্সী দরজিস আলী পবলশা ফলদা ৪৫৮৫

২৩ জমাঃ আঃ আবেে মৃত জরফাে উবিন ফলদা ফলদা ৪৫৮৮

২৪ জমাঃ মবেির রহমান জমাহাম্মদ আলী সরকার জিতুয়া ভূঞাপুর ৪৫৯৩

২৫ জমাঃ জসাহরাি আলী মৃত বমঞা উল্যা রাজয়র িাশাবলয়া গািসারা ৪৬০৭

২৬ জমাঃ নুরুল ইসলাম হাজতম আলী মন্ডল বডগ্রীর ির অজুনুা ৪৬১১

২৭ জমাঃ আঃ ছাত্তার তাং মৃত হজছন আলী তাং রাজয়র িাশাবলয়া রাজয়র িাশাবলয়া ৪৬১৫

২৮ আঃ েবলল বমঞা োজিদা আলী সরকার সাফলকুড়া জগাবিন্দাসী ৪৬১৮

২৯ জমাঃ িাঁন আলী খান কান্টু খান কজয়ড়া জগাবিন্দাসী ৪৬২০

৩০ আকির জহাজসন রবহম উবিন কজয়ড়া জগাবিন্দাসী ৪৬২৩

৩১ আব্দুল মবতন বময়া নুরুল ইসলাম িামনহাটা জগাবিন্দাসী ৪৬২৫

৩২ শবহদুজ্জামান খান গাবেয়ার রহমান খান খানুর িাড়ী জগাবিন্দাসী ৪৬২৭

৩৩ নাবেবুর রহমান কাবেমুবিন িাগিাবড় জগাবিন্দাসী ৪৬৩০

৩৪ জমাঃ আজনায়ার জহাজসন রবহে উবিন িামনহাটা জগাবিন্দাসী ৪৬৩১

৩৫ িান মামুদ মৃত ওয়াজেদ আলী কজয়ড়া জগাবিন্দাসী ৪৬৩৬

৩৬ আঃ িাজছদ বমঞা খাজু আহজম্মদ কজয়ড়া জগাবিন্দাসী ৪৬৩৭

৩৭ আহাম্মদ আলী তাং মৃত ফেলুল রহমান তাং ির অজলায়া অজলায়া ৪৬৪৩

৩৮ জমাঃ আবেজুল হক মৃত আঃ রহমান ঘাটান্দী অজলায়া ৪৬৪৯

৩৯ জমাঃ শরীফ জহাজসন বময়া মৃত ইসরাইল জহাজসন বময়া ঘাটান্দী অজলায়া ৪৬৫২

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সরকার 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)

িীর মুবিজ াদ্ধা  ািাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

িীর মুবিজ াদ্ধা  ািাই-িাছাই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা) পৃষ্ঠা  1/3
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৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৪০ আঃ গফুর প্রধান মৃত লালমামুদ প্রধান অজলায়া অজলায়া ৪৬৫৩

৪১ জমাঃ আঃ মান্নান মৃত আঃ সামাদ ঘাটান্দী অজলায়া ৪৬৬২

৪২ জমাঃ আঃ সামাদ মৃত মনসি আলী বনকলা জগাপাল অজলায়া ৪৬৬৩

৪৩ জমাঃ হাবমদ বকতাি আলী িান আমুলা বনকরাইল ৪৬৬৪

৪৪ জমাঃ ফরহাদ জহাজসন মীর জমাশারফ জহাজসন বনকরাইল বনকরাইল ৪৬৭২

৪৫ আঃ মান্নান মৃত জসকান্দর আলী নলবছয়া পুনিাসন বনকরাইল ৪৬৭৫

৪৬ জমাঃ আঃ হাই মৃত জুরান আলী জকান িাড়ী বনকরাইল ৪৬৭৬

৪৭ জমাঃ আঃ লবতফ মৃত মকবুল জহাজসন পাতাইল কাবন্দ বনকরাইল ৪৬৭৯

৪৮ জমাঃ তারা বময়া মৃত এিাদত আলী মুন্সী জকানা িাড়ী বনকরাইল ৪৬৮৪

৪৯ এস এম ইব্রাহীম খলীল মবেির রহমান মাদাবরয়া ফলদা ৪৭২১

৫০ মৃত হাজছন আলী মৃত আমান আলী সরকার ফলদা জঘানাপাড়া অজুনুা ৪৭২৫

৫১ মৃত ফরহাদ আলী মৃত তছর উবিন সরকার জটবপিাড়ী জিতুয়া ভূঞাপুর ৪৭৩৩

৫২ জমাঃ মবহর উবিন বপয়ার আলী ফলদা বদঘুবলয়া পাড়া ফলদা ৪৭৩৪

৫৩ েহুরুল ইসলাম মৃত ওয়াজহদ আলী ফলদা জঘানাপাড়া অজুনুা ৪৭৩৯

৫৪ জমাঃ আব্দুল েব্বার জিংগু জসক সানকিয়ড়া ধুিবলয়া ৪৭৫৩

৫৫ এস এম এ লবতফ মৃত এস এম জমায়াজজ্জম ফলদা পাড়া অজুনুা ৪৭৫৪

৫৬ মৃত হাসমত আলী মৃত কাজশম আলী বমোু ির বিহারী অজুনুা ৪৭৫৭

৫৭ আঃ গফুর হােী নুর িক্স কজয়ড়া জগাবিন্দাসী ৪৭৬৩

৫৮ েনাি আলী মণ্ডল খাজ শ মামুদ মণ্ডল কজয়ড়া জগাবিন্দাসী ৪৭৬৪

৫৯ গােী ওয়াজেদ আলী আঃ হাবমত জতঘুরী জগাবিন্দাসী ৪৭৭১

৬০ আকতার জহাজসন ছাজিদ আলী খুবপিাড়ী জগাবিন্দাসী ৪৭৭২

৬১ আঃ আবেে বরয়াে উবিন বিতুবলয়াপাড়া জগাবিন্দাসী ৪৭৭৩

৬২ আঃ মাজলক জসহাি আলী মণ্ডল সরই জগাবিন্দাসী ৪৭৭৬

৬৩ আঃ ছামাদ বময়া জিলাজয়ত জহাজসন শালদাইর জগাবিন্দাসী ৪৭৭৭

৬৪ আবুল কালাম আোদ অনুবুল্যা মুন্সী সািলকুড়া জগাবিন্দাসী ৪৭৭৮

৬৫ আমীর আলী োজিদ আলী জতঘুরী জগাবিন্দাসী ৪৭৮০

৬৬ আবুল জহাজসন জিলাজয়ত জহাজসন খানুরিাড়ী জগাবিন্দাসী ৪৭৮২

৬৭ আঃ হাবমদ হােী হ রত আলী শালদাইর জগাবিন্দাসী ৪৭৮৩

৬৮ এস এম শাহজনওয়াে রবকবুর ইসলাম সরই জগাবিন্দাসী ৪৭৮৫

৬৯ ওমর আলী তাং িাির আলী তাং িামনহাট জগাবিন্দাসী ৪৭৮৮

৭০ আঃ হাবমদ আশীিাদ মণ্ডল বিতুবলয়াপাড়া জগাবিন্দাসী ৪৭৯২

৭১ আমীর আলী বসরাে আলী রুহুলী জগাবিন্দাসী ৪৭৯৪

৭২ জমাঃ আবু রায়হান বমঞা মৃত বসরাে উবিন আহজমদ ভাা্রই িরপাড়া অজলয়া ৪৮০৬

৭৩ আমোদ জহাজসন মৃত ইন্তাে আলী জসক আমুলা অজলায়া ৪৮১৫

৭৪ জমাঃ আঃ ব্দুল কাজদর তাং মৃত আহমদ আলী তাং ভারই িরপাড়া অজলায়া ৪৮১৭

৭৫ জমাঃ আঃ হাই মৃত ওমর আলী মুবন্স বনকলা অজলায়া ৪৮২৮

৭৬ কামাল আঃ ওয়াহাি জমাঃ আঃ ছঅত্তার বময়া ির বনকলা অজলায়া ৪৮২৯

৭৭ জমাঃ আব্দুর রবশদ খান বসরাে উবিন খান বনকলা বনকলা মহব্বত ৪৮৩০

৭৮ হ রত আলী মৃত মের উল্যা লক্ষীপুর আজলায়া ৪৮৩২

৭৯ মৃত আঃ িাবর মৃত ইসমইল িাহাদুর টুকনা বনকরাইল ৪৮৩৩

৮০ জমাঃ জগালাম জহাজসন জমাঃ কাজশম আলী মন্ডল বসরােকাবন্দ বনকরাইল ৪৮৩৪

িীর মুবিজ াদ্ধা  ািাই-িাছাই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা) পৃষ্ঠা  2/3



বিভাগঃ ঢাকা জেলাঃ টাঙ্গাইল উপজেলাঃ ভূঞাপুর

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সরকার 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)

িীর মুবিজ াদ্ধা  ািাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৮১ আঃ ছাত্তার আঃ আবেে নলবছয়া বনকরাইল ৪৮৩৯

৮২ আঃ হাবমদ মৃত বসরাজুল হক হাউল ভাঙ্গা বনকরাইল ৪৮৪০

৮৩ আঃ রবশদ মৃত আঃ আবেে পবলশা বনকরাইল ৪৮৪১

৮৪

আঃ ছালাম মৃত জহাজছন আলী আকন্দ SHARPOLSHIA NIKRAEL ৪৮৪২

৮৫ মৃত আঃ মবেদ মৃত িজন্দ আলী পাতাইলকান্দী বনকরাইল ৪৮৪৩

৮৬ আঃ রবশদ মৃত মজয়ে উবিন জমাল্লা বনকরাইল বনকরাইল ৪৮৪৪

৮৭ আঃ ছবুর প্রামাবনক মৃত িকস প্রঃ পাতাইলকান্দী বনকরাইল ৪৮৪৫

৮৮ আবু িকর বসবিক মৃত জমাহাম্মদ মুন্সী জকানািাড়ী বনকরাইল ৪৮৪৭

৮৯ ওমর ফারুক মৃত জমজহর মন্ডল সবরফািাদ বনকরাইল ৪৮৫২

৯০ মাজেদুর রহমান মৃত আলী আকির হাউল ভাঙ্গা বনকরাইল ৪৮৫৭

৯১ জমাঃ আবুল হাজশম দাজনছ আলী সরকার বনকরাইল বনকরাইল ৪৮৬১

৯২ মৃত নাজয়ি আলী মৃত শহর আলী সবরফািাদ বনকরাইল ৪৮৬৪

৯৩ আঃ ছালাম খান মৃত ইসমাইল জহাজসন খান বনকরাইল বনকরাইল ৪৮৬৫

৯৪ িাদশা আলমগীর মৃত শাহোহান আলী ফলদা জঘানাপাড়া বনকরাইল ৪৮৬৬

৯৫ জমাঃ নূরুল ইসলাম মৃত ইয়াবসন আলী গারািাড়ী/ফলদা বনকরাইল ৪৮৬৮

৯৬ জমাঃ জুরান আলী হােী আঃ রহমান রুহুলী জগাবিন্দাসী ৪৮৭১

৯৭ শহীদুল ইসলাম ইউনুছ আহজমদ বনকরাইল ইউবপ বনকরাইল ৪৮৭৩

৯৮ মৃত আকির জহাজসন িকদার মৃত আস্তম আলী িকদার িীরহাটি ভূঞাপুর ৪৮৭৯

৯৯ মৃত নুরুল ইসলাম মৃত রাে মামুদ বময়া জিতুয়া পলবশয়া রাজয়র িাশাবলয়া ৪৮৮৮

১০০ জমাঃ জরোউল ইসলাম মৃত রবহে উবিন ঘাটান্দী ভূঞাপুর ৪৮৯১

১০১ জমাঃ নূরুল আমীন মৃত হাজতম আলী সরকার বডগ্রীর ির অজুনুা ৪৯০৩

১০২ জমাঃ আঃ লবতফ মৃত আঃ রহমান গাড়ািাড়ী ধুিবলয়া ৪৯০৫

১০৩ জমাঃ আব্দুল কাজদর বময়া জদজলায়ার জহাজসন ঝনঝবনয়া ফলদা ৪৯০৭

১০৪ জমাঃ আঃ হাবমদ মৃত জমাোফ্ফর আলী ফলদা বদঃ পাড়া ফলদা ৪৯১১

১০৫ জমাঃ আসাদুজ্জামান মৃত জমাহাম্মদ আলী বমঞা ঘাটান্দী কাঠাল িাগান ৪৯১৪

১০৬ জমাঃ আঃ মবেদ মৃত ফরমান আলী সরকার ফলদা ফলদা ৪৯১৭

১০৭ মৃত ফেলুল হক মৃত আলীমুবিন মুন্সী ফলদা ফলদা ৪৯১৮

১০৮ জমাঃ আঃ রহমান মৃত ইমাম উবিন আহজম্মদ আগজতবরল্যা ফলদা ৪৯২১

১০৯ জমাঃ মবনরুজ্জামান োন্জজু জসক আগজতবরল্যা ধুিবলয়া ৪৯২৩

১১০ খঃ আঃ আবেে মৃত খঃ আবুল কাজশম ফলদা বদঃপাড়া ফলদা ৪৯২৭

১১১ মৃত আবমনুল ইসলাম (তারা) জমাঃ আঃ গফুর রুহুলী জগাবিন্দাসী ৪৯৩১

১১২ আব্দুর ছামাদ অজলাক মৃত মবফে উবিন অজলায়া বনকলা ৪৯৪১

১১৩ জমাঃ আব্দুর রাজ্জাক আেগর আলী সরকার িাহাদুর টুকনা পলবশয়া মাটিকাটা ৬১০৩

১১৪ শাহাি উিীন আগর আলী ফলদা জঘানাপাড়া ফলদা ৬১০৫

িীর মুবিজ াদ্ধা  ািাই-িাছাই
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