
বিভাগঃ ঢাকা জেলাঃ টাঙ্গাইল উপজেলাঃ জেলদুয ার

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ বনবিল কুমার জ ৌধুরী বকজ ারী জমাহন জ ৌধুরী জেলদুয়ার জেলদুয়ার ১১০ ৮

২ জমাঃ আক্তারুজ্জামান িান মৃত হায়োর আলী লাউহাটী লাউহাটী ১১৩ ৭

৩ জমাঃ আবমনুল হক িান (পারজভে) ময়নাল হক িান লাউহাটী লাউহাটী ১১৩ ৮

৪ জমাঃ আতাউর রহমান মৃত আবু সাইে বময়া জেলদুয়ার জেলদুয়ার ১২ ১৬

৫ বে, এম, নােমুল হুো জমাঃ নয়ন আলী িান জেলদুয়ার জেলদুয়ার ১২ ৫ ৯

৬ জমাঃ ফবরদুল ইসলাম ইবলমুদ্দীন বময়া কুই তারা বিশ্বাস িাথুলী ১২ ৬ ১

৭ জমাঃ ছালামত উল্লাহ বমঞা জমাঃ ফটিক বমঞা রূপসী োঙ্গাবলয়া ১২ ৬ ৩

৮ বিধু ভূষন জসাম িন বিহারী জসাম জেলদুয়ার জেলদুয়ার ১২ ৬ ৪

৯ জমেিাহ উবদ্দন নয়ন  ামসুবদ্দন বমঞা এলাবসন এলাবসন ১২ ৯৯

১ ০ হাঃ জমাঃ ইয়াকুি জহাজসন মৃত জিারহান উবদ্দন  কততল  কততল ১৩ ৩ ১

১ ১ নারায়ন  ন্দ্র োস ফটিক  ন্দ্র োস িাথুলী িাথুলী ১৩ ৫ ০

১ ২ জমাঃ আবেজুল ইসলাম বময়া (পান্না) আহম্মে আলী ডুিাইল োমুকী ১৩ ৫ ১

১ ৩  াহ মাহবুবুল হক মৃত আেহারুল হক ইসলামপুর জটঙ্গুবরয়া পাড়া ১৩ ৫ ২

১ ৪ জমাঃ আইয়ুবুল ইসলাম আহম্মে আবল বময়া ডুিাইল োমুকী ১৩ ৫ ৩

১ ৫ আঃ কাজের জেওয়ান মৃত বসরাে উবদ্দন ির্ণী িনী ১৩ ৫ ৪

১ ৬ মৃত আফোল িান মৃত জমাস্তাে িান মীরকুমল্লী করটিয়া ১৪১২

১ ৭ জমাঃ ফেলুর রহমান িান মৃত আঃ িাজছে িান োঙ্গাবলয়া োঙ্গাবলয়া ১৪২ ১

১ ৮ হারুন-অর-রব ে ওয়াে উবদ্দন বিশ্বাস িাথুলী কুই তারা ১৪২ ৪

১ ৯ জমাঃ েবহরুল হক িবছর বময়া কান্দাপাড়া করটিয়া ১৪২ ৯

২ ০ মৃত কাবি কুমার িসু মৃত কুমুে কুমার িসু জমরুয়াজঘানা জমরুয়াজঘানা ১৪৪৪

২ ১ জমাঃ আেহারুল ইসলাম কেম আবল পুটিয়াোনী পুটিয়াোনী িাোর ১৪৪৫

২ ২ জমাঃ জমা াররফ জহাজসন মৃত বসরাে উবদ্দন সুির্ণ ণতলী িাথুলী ১৪৪৮

২ ৩ জমাঃ বমোনুর রহমান জমাঃ ইউনুস আলী বময়া বিলতলা আরতমষ্টা ১৪৬ ০

২ ৪ মৃত সািাওয়াত আলী মৃত মগেম আলী লাউহাটী লাউহাটী ১৪৭৭

২ ৫ জমাঃ আতাউর রহমান তাজেক আলী বিষ্ণুপুর পাথরাইল ১৪৮১

২ ৬ মৃত আজয়ত আলী মৃত িাংগু জসি পাথরাইল পাথরাইল ১৪৮৪

২ ৭ রঘুনাথ িসাক যজেশ্বর িসাক  ন্ডী পাথরাইল ১৪৮৭

২ ৮ জমাঃ জগালাম জমাস্তফা বমঞা নুর জমাহাম্মে  ালা আটিয়া আটিয়া ১৪৯০

২ ৯ মৃত  াহোহান মৃত ডাঃ মকবুল জহাজসন আগজেউবল এলাবসন ১৫ ০ ৪

৩ ০ জমাঃ আবু িক্কর বসবদ্দক আঃ মান্নান আলালপুর আলালপুর ১৫ ১৫

৩ ১ েয়জেি  ন্দ্র োস যুজগন্দ্র  ন্দ্র োস পাথরাইল পাথরাইল ১৫ ১৭

৩ ২ হারুন আর রব ে আবছর উবদ্দন মঙ্গলহর পাথরাইল ১৫ ২ ০

৩ ৩ জমাঃ ইউনুছ আলী জমাঃ মবেবুর রহমান মঙ্গলজহাড় পাথরাইল ১৫ ২ ৩

৩ ৪ আঃ আবেে নজেম উবদ্দন আকন্দপাড়া বকজুরী ১৫ ২ ৬

৩ ৫ জমাঃ আলী আকির বময়া জতাতা বময়া  ালা আটিয়া আটিয়া েরগাহ ১৫ ২ ৭

৩ ৬ জমাঃ জমািজলছুর রহমান আঃ মবেে মবল্লক আরতমষ্টা আরতমষ্টা ১৫ ৪০

৩ ৭ জমাঃ  বহদুজ্জামান মরহুম জমাঃ োজিে আলী আরতমষ্টা আরতমষ্টা ১৫ ৪১

৩ ৮ জমাঃ এনামুল হক িান আরফান িান আরতমষ্টা আরতমষ্টা ১৫ ৪৭

৩ ৯ আঃ ছাত্তার মৃত আঃ আলী মাতাব্বর জহড়ন্ডপাড়া লাউহাটী ১৫ ৫ ৬

৪০ আঃ ছালাম ভূইয়া আফছার আলী ভূইয়া লালহারা লালহারা ১৫ ৫ ৮

৪১ জমাঃ  ামছুল হক ভূ ূঁইয়া মৃত একাব্বর আলী ভূ ূঁইয়া গাছকুমুল্লী এলাবসন ১৫ ৫ ৯

গর্ণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজে  সরকার 

োতীয় মুবক্তজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা )

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যা াই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যা াই-িাছাই
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যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৪২ জমাঃ সাইফুল ইসলাম আঃ জমাজমন মঙ্গলজহাড় পাথরাইল ১৫ ৬ ২

৪৩ আবুল কালাম আোে জক মত আলী বসকোর মুশুবরয়া এলাবসন ১৫ ৬ ৫

৪৪ জমাঃ মাহাবুি  রীফ আঃ ছাত্তার িান বসংহরাগী এলাবসন ১৫ ৬ ৮

৪৫ জমাঃ আবুল জহাজসন ডাঃ মৃত জমানজছর আলী মুশুবরয়া এলাবসন ১৫ ৬ ৯

৪৬ জমাঃ আঃ িাজরক জমানজছর আলী বময়া মুশুবরয়া এলাবসন ১৫ ৭০

৪৭ জমাঃ নূরুল ইসলাম জমাঃ আব্বাস উবদ্দন ভািকী ভািকী ১৫ ৭৪

৪৮ োজনন্দ্র রােিং ী কু লাল রােিং ী জেলদুয়ার জেলদুয়ার ১৫ ৮১

৪৯ মৃত আঃ ছাত্তার মৃত আঃ হাবকম জেলদুয়ার জেলদুয়ার ১৫ ৮৫

৫ ০ জমাঃ আবুল কাজ ম জমাঃ নতুি আল বসংহরাগী এলাবসন ১৫ ৯৮

৫ ১ জমাঃ জমা াররফ জহাজসন নবকম উবদ্দন মুশুবরয়া এলাবসন ১৫ ৯৯

৫ ২ জমাঃ মােহারুল ইসলাম ইসমাইল উবদ্দন   ীনারা  াজমরী ফজতপুর ৬ ১১৫

৫ ৩ জমাঃ নেরুল ইসলাম গফুর মুিী লাউহাটী লাউহাটী ৬ ১১৮

িীর মুবক্তজযাদ্ধা যা াই-িাছাই
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