
বিভাগঃ ঢাকা জেলাঃ টাঙ্গাইল উপজেলাঃ কাবলহাতী

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ জমাঃ আলতাফ জহাজসন মুন্সী গবি সরকার চরবেদহ ২০২৪

২ আকির আলী মকবুল জহাজসন সরকার বসংগুলী ২০২৮

৩ আঃ মবেদ এলাহী িক্স চরবসংগুলী ২০৭১

৪ জমাঃ ছাইফুল ইসলাম মৃত সরদাগর আলী জ াকসািাড়ী ২০৭৫

৫ আঃ ছবুর নুরা প্রামাবনক ঢুবড়য়া ২০৮৫

৬ আবুল জহাজসন তাং ইন্তাে আলী তাং জিলটিয়া ২০৮৭

৭ জমাঃ নুরুল ইসলাম চান্দু মন্ডল দদিগাবত ২০৮৯

৮ আঃ মান্নান আব্ জ আলী বসংগুবল ২০৯৩

৯ নূর জহাজসন মুন্সী আমোদ মুন্সী আলীপুর ২১১১

১০ হায়দার আলী নিাি আলী বেদহ ২১১২

১১ আঃ েব্বার আঃ গফুর আবলপুর ২১১৫

১২ মকবুল জহাজসন আঃ গবি চর বসংগুলী ২১১৬

১৩ শাহাদত জহাজসন আঃ গবি চরবসংগুবল ২১২০

১৪ ইব্রাবহম ভূয়া ছামান আলী ভূয়া নরদহী ২১২৭

১৫ মৃত আঃ লবতফ জহাজসন আলী মন্ডল মালতী ২১৩৯

১৬ এস, এম নূরুল ইসলাম িাির আলী মাষ্টার আইসরািাড়ী ২১৫১

১৭ আবু িকর বসবিকী আঃ কুদ্দুছ সরকার রাোিাড়ী এজলঙ্গা ২১৫৪

১৮ জোয়াজহর আলী েবসম উবিন বিন্নাউরী ২১৭৭

১৯ আবমরুল ইসলাম মুন্সী এছাক আলী িল্লা ২১৮৩

২০ মজনারঞ্জন আচার্ য জমািারী জমাহান আচার্ য িলধী ২২১৫

২১ জমাঃ শাোহান আবুল জহাজসন কস্তরীপাড়া ২২২৭

২২ উসমান আলী সাজহি উবিন বময়া জতেপুর ২২৩৯

২৩ আবুল জহাজসন তাবলম বময়া রতনগঞ্জ ২২৫২

২৪ জমাঃ আঃ কবরম বময়া হাজফে উবিন চালা সরাই ভরসরাই ২২৫৭

২৫ ইবলয়াস জহাজসন মৃত জমাহাম্মদ জহাজসন চরবসংগুবল ২২৭৭

২৬ লুৎফর রহমান আনতাে আলী চরবসংগুবল ২২৮৬

২৭ আজনায়ার জহাজসন কবছম উবিন চরহামোনী পটল ২২৮৭

২৮ জমাঃ আলী আকির জমাঃ আব্দুল গবন জশ চরবসংগুলী বসংগুলী ২২৯৫

২৯ জমাঃ ইউছুফ আলী মনছুর বশকদার আফোলপুর বসংগুলী ২৩০২

৩০ জমাঃ জমাতাজলি জহাজসন জমাঃ নাজয়ি আলী প্রামাবনক জিলটিয়া পটল ২৩০৩

৩১ জমাঃ সামসুবিন নবছম উবিন চর বসংগুলী পটল ২৩১১

৩২ জমাঃ বনোম উবিন জমািারক আলী সরকার চর জিলটিয়া পটল ২৩১৩

৩৩ জমাঃ আবুল জহাজসন জমাঃ নওয়াি আলী চর বসংগুলী বসংগুলী ২৩১৪

৩৪  ঃ সামছুল আলম  ঃ আয়ূি আলী কবদমহামোনী পটল ২৩১৬

৩৫ িাদশা বময়া বেয়ারত আলী মীরহামোনী ২৩২২

৩৬ এম, এ, মাজেদ বমঞা জমাক জছদ আলী বমঞা জদউপুর জদউপুর ২৩৩০

৩৭ জমাঃ নাবসর উবিন  ান নুরুল হক  ান বচনামুড়া বচনামুড়া ২৩৬৩

৩৮ শামছুল আলম দরাে আলী লুহুবরয়া ২৩৭১

৩৯ আঃ হাবকম জমাোফর আলী জপাষনা পাবলমা ২৩৭৬

৪০  ঃ আবেে মৃত দাজনছ আলী ফুলতলা ২৩৮০

৪১ এ জক আঃ োমাল আেগর আলী কুচটি ২৩৮৩

গিপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সরকার 

োতীয় মুবিজর্াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)
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তারিকা প্রকাশের তাররখ
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২৫/০১/২০২১    

৪২ শামছুল আলম ইয়াকুি আলী ইছাপুর ২৩৯০

৪৩ জমাঃ ফেলুল হক ইশাহাক আলী কামার্থী কাবলহাতী ২৪১৮

৪৪ জমাঃ আবুল জহাজসন ভূঞা বরয়াে উবিন ভূইয়া কামার্থী কাবলহাবত ২৪১৯

৪৫ এম এ লবতফ নাজয়ি আলী সরকার চামুবরয়া ২৪২৫

৪৬ আঃ ছালাম মৃত আঃ রবহম িল্লা ২৪৩৮

৪৭ ওয়াজহদ আলী আব্দুস সামাদ িল্লা ২৪৪৩

৪৮ আঃ  াজলক আব্দুস সালাম িল্লা ২৪৪৬

৪৯ আবু ছাইদ রবহম উবিন িল্লা পবিম পাড়া িল্লা িাোর ২৪৫৪

৫০ রুহুল আমীন সাজয়দ আলী সরকার িল্লা িল্লা িাোর ২৪৫৫

৫১ আঃ গফুর মৃত মােম আলী ছাবতহাটি ২৪৬৬

৫২ রউফ বময়া নওজশর আলী পাইকড়া পাইকড়া ২৪৭০

৫৩ িবদউজ্জামান  ান মান্নান  ান পাইকড়া পাইকড়া ২৪৭১

৫৪ ইসমাইল জহাজসন কবলম িক্স  ান পাইকড়া পাইকড়া ২৪৭২

৫৫ জমাঃ শামছূল হক মহসীন রমোন আলী বশহরাইল কাজলাহা ২৪৭৪

৫৬ আঃ মবেদ  ান নূর জমাহাম্মদ  ান পাছচারান ২৪৭৭

৫৭ ইউসুফ আলী কালূ বময়া ফুলিাড়ী ২৪৮১

৫৮ ইব্রাহীম বময়া পানাউল যা বময়া িাড্ডা ২৪৮৭

৫৯ আফছার উবিন আতাউর রহমান জকাকডহরা কাজলাহা ২৪৯০

৬০ মৃত নুরুল ইসলাম  ান জমাকজিছ আলী  ান পাছচারান পাছচারান ২৪৯২

৬১ জমাঃ আরজশদ আলী  ান নিাি আলী  ান পাছচারান পাছচারান ২৪৯৩

৬২ জমাঃ নেরুল ইসলাম  ান মুনসুর আলী  ান পাছ চারান পাছ চারান ২৪৯৪

৬৩ মীর আমোদ জহাজসন হাজয়ত আলী পাছচারান পাছচারান ২৪৯৫

৬৪ মৃত শামছ উবিন  ান রউফ  ান পাছ চারান পাছ চারান ২৪৯৭

৬৫ আব্দুল মান্নান  ান ইউসুফোই আব্দুর হাবলম  ান ইউসুফ োই পাছ চারান পাছ চারান ২৪৯৮

৬৬ জমাঃ মবনরুজ্জামান  ান ফেলুল কবরম পাছ চারান পাছ চারান ২৫০০

৬৭ শাহা আলম তরফদার আেমত আলী তরফদার পাছ চারান পাছ চারান ২৫০১

৬৮ মাহবুির রহমান  ান ইউসুফোই মৃত- আব্দুল হাবলম  ান ইউসুফোই পাছ চারান পাছ চারান ২৫০২

৬৯ মবনরুজ্জামান  ান ইউসুফ োই হাবলম  ান ইউসুফ োই পাছ চারান পাছ চারান ২৫০৩

৭০ োবমলুর রহমান  ান মুলতান আলী  ান পাছচারান পাছচারান ২৫০৪

৭১ জমাঃ আজনায়ার বময়া জমাঃ মাবনক বময়া পাছ চারান পাছ চারান ২৫০৬

৭২ কামরুল ইসলাম  ান ইউসুফ োই শাসছুল ইসলাম  ান ইউসুফোই পাছচারান পাছচারান ২৫০৭

৭৩ জমাঃ আব্দুল্লাহ ফালু বময়া আগ চারান িল্লা িাোর ২৫০৮

৭৪ ইসমাইল জহাজসন মৃত আবেম উবিন ভূইয়া জতছপুর ২৫৪৩

৭৫ আক্কাছ আলী বময়া দারগালী পাকুটিয়া নাগিাড়ী ২৫৪৫

৭৬ জমাঃ লুৎফর রহমান জমাঃ োলাল উবিন গাবিনা রতনগঞ্জ ২৫৫২

৭৭ জমাঃ কুদরত আলী ভূইয়া আলতাি আলী ভূইয়া জতেপুর রতনগঞ্জ ২৫৫৫

৭৮ জমাঃ আমোদ জহাজসন আঃ জমাকজছদ আলী ছাবতহাটি আউবলয়ািাদ ২৫৫৬

৭৯ আঃ হাবমদ মৃত খুদু ডুলী জোয়াইর ২৫৬৪

৮০ জমাঃ জহলাল উবিন আব্দুল হাবমদ হাবকমপুর এজলঙ্গা ২৫৭৩

৮১ জমাঃ আব্দুল হাবলম বমঞা কবছম উবিন সরকার জরৌহা জদওপাড়া ২৫৮৭

৮২ জমাঃ রহমত আলী তাং মৃত রবহে উবিন তাং ভািলা ২৫৯২
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২৫/০১/২০২১    

৮৩ জমাঃ আবু িকার বসবিক মৃত নজব্বে আলী চরদূগ যাপুর পটল ২৬০১

৮৪ জমাঃ আব্দুল মান্নান োমাল উবিন মন্ডল জগাহাবলয়ািাড়ী বনকরাইল ২৬০৩

৮৫ জমাঃ আঃ রশীদ জমাঃ  াজদমুল ইসলাম িাশুবরয়া বসংগুলী ২৬০৬

৮৬ জমাঃ আঃ ছামাদ জসকান্দার জসক িামুবরয়া চরবসংগুবল ২৬০৯

৮৭ শামছুল হক কবছম উবিন আফোলপুর বসংগুলী ২৬১৪

৮৮ জমাঃ আব্দুর রবশদ অবছম উবিন মজহলা দবিি চামুবরয়া ২৬৩৮

৮৯ জমাঃ আঃ আবেে দাজনছ আলী ফুলতলা কুচটি ২৬৪৯

৯০ জমাঃ আয়ুি আলী মৃত জমাঃ দবলল উবিন জদৌলতপুর নগরিাড়ী ২৬৬০

৯১ জমাঃ আলীমুজ্জামান জমাঃ আজিদ আলী কুচটি কুচটি ২৬৭৮

৯২ জমাঃ আব্দুস ছালাম ভূঞ আঃ মান্নান ভূঞা ভূইয়া কামার্থী কাবলহাবত ২৬৭৯

৯৩ জমাঃ রবফকুল ইসলাম তালুকদার আেগর আলী তালুকদার কাবলহাবত 1970 ২৬৮১

৯৪ শহীদ িাচ্চু হাওলাদার মৃত আঃ রহমান হাওলাদার জিতজডািা ভূঞা কামার্থী ২৬৮৩

৯৫ জমাঃ মনুসুর আলী বময়া মৃত োলাল উবিন ভূঞা ভূইয়া কামার্থী কাবলহাবত ২৬৮৪

৯৬ জমাঃ সাইফুর রহমান জমাঃ দরাে আলী সরকার চামুবরয়া কাবলহাতী ২৬৮৫

৯৭ জমাহাম্মদ আব্দুল কুদ্দুস মৃত লাল মামুদ সাজলংকা কাবলহাবত ২৬৮৭

৯৮ জমাঃ হারুন-অর-রশীদ জমাঃ জমাকাজিছ আলী বমঞা সাজলংকা কাবলহাবত ২৬৯৪

৯৯ জগাবিন্দ্র চন্দ্র পবন্ডত মৃত হবরজকশর পবন্ডত দবিন জিতজডািা কাবলহাবত ২৬৯৮

১০০ ইসরাইল (ইসমাইল) জহাজসন মৃত শ্রী দাশ চন্দ্র সীল ভিানীপুর জপৌোন ২৬৯৯

১০১ জমাঃ মুনছুর রহমান (জমানজছর ) জমাঃ জ ারজশদ আলম জপৌোন জপৌোন ২৭০২

১০২ আব্দুর রহমান আব্দুল হাবলম ভিানীপুর জপৌোন ২৭০৩

১০৩ জমাঃ শুকুর মাহমুদ আজিদ আলী সরকার সহজদিপুর জটরকী ২৭০৪

১০৪ আব্দুল মবেদ মৃত আফছার উবিন িাবনয়াফফর দঃ চামুবরয়া ২৭০৯

১০৫ জমাঃ আঃ ছালাম বময়া জমাঃ বনয়ামত আলী বময়া বনগইর ভূিা ২৭১১

১০৬ জমাঃ আব্দুস ছালাম মবহর উবিন ভিানীপুর জপৌোন ২৭১৩

১০৭ জমাঃ আব্দুল আবেে বময়া জমাঃ ওয়াজহদ আলী বময়া বিমু া জটরকী ২৭১৫

১০৮ জমাঃ জতাফাজ্জল জহাজসন আফছার উবিন পাইকড়া পাইকড়া ২৭১৭

১০৯ জমাঃ আব্দুল কাজদর  ান আঃ হাবমদ  ান পাইকড়া পাইকড়া ২৭১৯

১১০ জমাঃ হাবফে উবিন রবহে উবিন জকানািাড়ী গুহ জকাকডহরা ২৭২১

১১১ মৃত আঃ রবশদ মৃত কালু ভুবি জগালড়পা পাইকড়া ২৭২৭

১১২ জমাশারফ জহাজসন  ান ফরহাদ কাজশম আলী  ান পাইকড়া পাইকড়া ২৭২৮

১১৩ মৃত দসয়দ ফরহাদ জহাজসন মৃত দসয়দ ছাজনায়ার জহাজসন কামান্না িল্লা িাোর ২৭৩৪

১১৪ জমাঃ জমাোজম্মল জহাজসন ইনছাি আলী দবড়  বশলা রামপুর ২৭৩৮

১১৫ মৃত জমাঃ নুরুজ্জামান মৃত শাহাদৎ জহাজসন দবড়  বশলা রামপুর িাোর ২৭৪৩

১১৬ জমাঃ রবমে উবিন মৃত জমাহাম্মদ আলী িল্লা মসবেদ পাড়া িল্লা িাোর ২৭৪৪

১১৭ জমাঃ কামরুজ্জামান আব্দুল নুরু বময়া িল্লা পূি যপাড়া িল্লা িাোর ২৭৪৫

১১৮ মৃত আোহার আলী মৃত আঃ আলী বসংগাইর িল্লা িাোর ২৭৪৬

১১৯ এস, এম নুরুউিীন সরকার মৃত হাোী কাজয়ম উবিন সরকার জপাষনা কাজলাহা ২৭৪৭

১২০ জগালাম জমাস্তফা  ান ইউসুফোই আসাদুজ্জামান  ান ইউসুফোই পাছচারান পাছচারান ২৭৫১

১২১ জমাঃ জদজলায়ার জহাজসন  ান জমাঃ ফেলুর রহমান  ান পাছ চারান পাছ চারান ২৭৫৬

১২২ জমাঃ আব্দুল লবতফ  ান মৃত আঃ ফেলুল রহমান  ান পাছচারান পাছচারান ২৭৫৭

১২৩ মৃত আফতাি আলী তরফদার মৃত মর্তযে আলী তরফদার পাছ চারান পাছ চারান ২৭৬৩

িীর মুবিজর্াদ্ধা র্াচাই-িাছাই
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বিভাগঃ ঢাকা জেলাঃ টাঙ্গাইল উপজেলাঃ কাবলহাতী

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

গিপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সরকার 

োতীয় মুবিজর্াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)

িীর মুবিজর্াদ্ধা র্াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

১২৪ জমাঃ আবু হাবনফ মৃত বসরাে উবিন জরৌহা জদওপাড়া ২৭৬৪

১২৫ জমাঃ আঃ ছাত্তার বসকদার জমাঃ আলম বসকদার পার ী িগ যা ২৭৬৭

১২৬ জমাঃ হাবনফ উবিন তালুকদার মজয়ে উবিন তালুকদার আউবলয়ািাদ আউবলয়ািাদ ২৭৬৮

১২৭ জমাঃ মুিার আলী মৃত আমোদ আলী পার ী ভরসরাই ২৭৬৯

১২৮

মৃত আলফাে উবিন মৃত আলী জহাজসন জোয়াইর

আলাউবিন বসবিকী 

কজলে ২৭৭০

১২৯ জমাঃ আব্দুল লবতফ বসকদার ইসহাক উবিন কস্তুরীপাড়া কস্তুরীপাড়া ২৭৭৩

১৩০ জমাঃ সামছুল হক জমাঃ েংজশর আলী ছাবতহাটি আউবলয়ািাদ ২৭৭৪

১৩১ জমাঃ মবতয়ার রহমান কায়ছার আলী সরকার রতনগঞ্জ রতনগঞ্জ ২৭৭৫

১৩২ জমাঃ আফজরাে জহাজসন বসবিকী আবুল জহাজসন বসবিকী নাগিাড়ী নাগিাড়ী ২৭৭৭

১৩৩ আঃ মাজলক মবহউবিন ছাবতহাটি আউবলয়ািাদ ২৭৮০

১৩৪ এ, জক, এম, মর্তযে আলী জ ারজশদ আলী ছাবতহাটি আউবলয়ািাদ ২৭৮২

১৩৫ মৃত নর্তি আলী দছয়দ আলী জসামোবন রতনগঞ্জ ২৭৮৩

১৩৬ জমাহাম্মদ আবু জতৌবহদ ভূইয়া বপ্রন্স কাজশম আলী ভূইয়া জপৌলী রসুলপুর ২৭৮৭

১৩৭ মৃত জতাফাজ্জল জহাজসন মৃত বপয়ার আলী বময়া পাঠন্দ ইছাপুর ৩০২৬

িীর মুবিজর্াদ্ধা র্াচাই-িাছাই
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