
বিভাগঃ ঢাকা জেলাঃ টাঙ্গাইল উপজেলাঃ বিেজাপুর

ক্রঃ নং নাি বপতার নাি গ্রাি ডাকঘর জিসািবরক জগজেট

১ আঃ রবিি বিয়া মৃত জেওয়ান আলী নাগরপাড়া মিশামূড়া ৪৭৯

২ জিাঃ আঃ ছালাি আবলবি উবিন স্বল্প িজিড়া িজিড়া ২৮১৮

৩ জিাঃ আঃ িবতন এস এি আঃ নুর জগাড়ান োমুকী ২৮২৪

৪ জিাঃ ওয়াজরছ আলী জিাঃ চান খান শুভল্যা ফজতপুর ২৮২৭

৫ জিাঃ ফেলুর রিিান জিাঃ কুরেত আলী চান্দুলীয়া িহুবরয়া ২৮৪৫

৬ খন্দকার নূজর আেি খন্দকার জগালাি রব্বানী ফজতপুর চািারী ফজতপুর ২৮৪৭

৭ জিাঃ আবুল জিাজসন খান আব্দুল কারী খান পারবেঘী থলপাড়া ২৮৫৪

৮ নাজয়ক আবুল উবিন মৃত কাবয়ি উবিন স্বল্প িজিড়া িজিড়া ২৮৬০

৯ জিাঃ োিাল উবিন বনোি উবিন বিয়া কাওয়ালীপাড়া িানাইল ২৮৬৮

১০ আব্দুল িাবিে বসবিকী আঃ লবতফ বিয়া িড় গিড়া কািার পাড়া ২৮৭২

১১ আঃ কদ্দুছ বিয়া সানা উল্যা ইচাইল ভাতগ্রাি ২৮৭৪

১২ জিাঃ কাইি বিয়া জিাকজছে আলী জগাড়াই ভাতগ্রাি ২৮৭৫

১৩ জিাঃ িবফে উবিন কজয়ে আলী জগাড়াই নয়াপাড়া জগাড়াই ২৮৮১

১৪ শচীন্দ্র কুিার সরকার িীরালাল সরকার জগাড়াই গন্ধব্য পাড়া জগাড়াই ২৮৮৩

১৫ সাগর কাবি িন্ডল মৃত িীজরন্দ্র চন্দ্র িণ্ডল জগাড়াই গন্ধব্যজপাড়া জগাড়াই ২৮৯৫

১৬ জিাঃ আঃ রাজ্জাক বিয়া মৃত আজয়ন উবিন সরকার বচজতশ্বরী বচজতশ্বরী ২৮৯৭

১৭ মৃত ওগৗর চন্দ্র সািা মৃত কালাচান সািা পাকুল্যা োমুকী ২৯০৫

১৮ আলী আিজিে পবন্ডত জিাঃ িবফে উবিন চািারী ফজতপুর আনাইতারা ২৯৩৮

১৯ জিাঃ শরজিশ আলী মৃত সজিজে উবিন সরকার নগর ছাওয়ালী িজিড়া ২৯৫১

২০ মৃত আব্দুল আওয়াল মৃত আঃ কবরি বিয়া ভূষন্ডী জিরুয়াজঘানা ২৯৬৮

২১ জ াজগশ চন্দ্র সরকার ফটিক সরকার িহুবরয়া িহুবরয়া ২৯৮৩

২২ জিাঃ আলাউবিন আল আোে আবু তাজির সরকার জিলততল বচজতশ্বরী ২৯৯৬

২৩ জিাঃ সুলতান আিাজিে জিাঃ জনওয়াে আলী ভূজলায়া বচজতশ্বরী ২৯৯৭

২৪ জিাঃ ইয়াবছন বভকু বসকোর বচজতশ্বরী (িাকচালা) বচজতশ্বরী ২৯৯৮

২৫ আঃ োব্বার জিাল্লা মৃত আঃ রাজ্জাক জিাল্লা নগর ভাতগ্রাি ঐ ৩০২৮

২৬ মৃত খঃ িাবনফ খঃ রবিে উবিন বিলড়া থলপাড়া ৩০৪৮

২৭ আঃ িাজরক জিাকাজিছ আলী বিয়া উফুল্কী োমুকী ৩০৫০

২৮ মৃত জিাখজলছুর রিিান জিাঃ লুৎফর রিিান রশীে জেওিাটা জেওিাটা ৩০৫৬

২৯ এস,এি,আবনসুর রিিান এস.এি.বেল্লুর রিিান জগাড়ান োমুকী ৩০৬৯

৩০ আবুল কালাি আোে আঃ গবন বসোর জিত্রাবশন িহুবরয়া ৩০৮৭

৩১ শািোিান বিয়া আঃ েবলল িহুবরয়া িহুবরয়া ৩০৯৪

৩২ জিাঃ আোিার আলী খান মৃত আজনায়ার আলী খান ফজতপুর চািারী ফজতপুর ৩১১৪

৩৩ জিাঃ জরাস্তি আলী জনওয়াে আলী জিলততল বচজতশ্বরী ৩১১৭

৩৪ ডাঃ জিাঃ ফারুকুজ্জািান মৃত সািাে আলী বিয়া িজিড়া িজিড়া ৩১৩০

৩৫ জিাঃ আলী আকির খান নিী আউয়াল খান নতুন কজলিা রাোপুর ৩১৩১

৩৬ জিাঃ নুরুল ইসলাি মৃত ইউছুি আলী জিপারী বিলগোবরয়া জগািাইলিাড়ী ৩১৩৪

৩৭ ডাঃ আঃ আবেি িন্টু মৃত খঃ আঃ িাবকি িাবনয়ারা োমুকী ৩১৩৬

৩৮ জিাঃ আশক আলী বিয়া সাজিি আলী বিয়া নয়াপাড়া মিশামূড়া ৩১৫৩

৩৯ জিাঃ বিষু বিয়া জিাঃ মসয়ে আলী ফজতপুর চািারী ফজতপুর ৩১৫৪

৪০ জিাঃ শািোিান খান আিানত খান মশলোনা িানাইল ৩১৫৯

৪১ মৃত ওয়াে উবিন বিয়া মৃত ফালু বিয়া িাবড়য়া কািারপাড়া ৩১৬৫

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজেশ সরকার 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  1/4
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গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজেশ সরকার 
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যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৪২ জিাঃ জনায়াি আলী েবেি উবিন উফুলকী িরাটি ৩১৬৯

৪৩ িবেির রিিান তাবরপ উিীন উফুল্কী িরাটি ৩১৭০

৪৪ জিাঃ আিীর জিাজসন জলবু আেিত আলী ফজতপুর থলপাড়া ৩১৭১

৪৫ েীন জিাঃ আঃ রাজ্জাক মৃত আঃ রবিি সবরষাোইড় বিেজাপুর ৩১৭২

৪৬ জিাঃ আবু তাজির মৃত েবির উবিন পুষ্টকামুরী েবিণ পাড়া বিেজাপুর ৩১৭৩

৪৭ সরকার িবরপে অবনল িরন সরকার িাওয়ার কুিারোবন বিেজাপুর ৩১৭৪

৪৮ আফোল জিাজসন মৃত ইয়াবছন খান ভািখন্ড ভািখন্ড ৩১৭৫

৪৯ জিাঃ নুরুল ইসলাি মৃত আফতাি খান জেউলীপাড়া উয়াশী পাইকপাড়া ৩১৭৬

৫০ জিাঃ আইন উবিন বিয়া মৃত নজয়ে উবিন বিয়া দুল্যা জিগি কান্ঠাবলয়া ৩১৭৭

৫১ জিাঃ িকবুল জিাজসন কালু সরকার ভাতগ্রাি বিেজাপুর ৩১৭৮

৫২ আফাে উবিন মৃত সাজিি আলী মুিী জচাট গিড়া িহুবরয়া ৩১৭৯

৫৩ রুপচান সরকার নর জিািন সরকার রাোিাড়ী কযাজডট কজলে ৩১৮০

৫৪ জিাঃ লুৎফর রিিান ইনাি আলী জিগ িবেেপুর বচজতশ্বরী ৩১৮১

৫৫ জিাঃ আলা উবিন আল আোে ইনছান আলী িংশীনগর জপকুয়া ৩১৮২

৫৬ নূর আিাম্মে বিয়া আঃ েবলল বিয়া পাকুল্যা োমুকী ৩১৮৫

৫৭ িয়নাল িক খান আঃ বরয়াে খান উয়াশী উয়াশী ৩১৮৬

৫৮ িরহুি জিাঃ জনায়াি আলী িরহুি সোগর জিপারী চরবিলসা িাবরন্দা িাোর ৩১৮৭

৫৯ খঃ আঃ িান্নান খঃ েয়নাল আজিেীন চািারী ফজতপুর আনাইতারা ৩১৮৯

৬০ জিাঃ িবেির রিিান বিয়া তাবলি উবিন বিয়া উফুল্কী োমুকী ৩১৯০

৬১ খন্দকার আব্দুর রি খন্দকার আব্দুল িাবকি িাবনয়ারা িাবনয়ারা ৩১৯১

৬২ জিাঃ জতাফাজ্জল জিাজসন মৃত িােী আিীর উবিন সরকার জতলানী আেগানা ৩১৯২

৬৩ জিাঃ আবুল জিাজসন মৃত আবুল কাজশি গল্লী িালাবলয়া ৩১৯৫

৬৪ জিাঃ আজনায়ার জিাজসন জিাঃ ইন্নছ আলী স্বল্প িজিড়া িজিড়া ৩২০৩

৬৫ জিাঃ েবির উবিন সাইে উবিন স্বল্প িজিড়া িজিড়া ৩২০৪

৬৬ এস এি জতাফাজ্জল জিাজসন মৃত শাি আফোল জিাজসন জগাড়ান োমুকী ৩২০৯

৬৭ জিাঃ হুরমুে আলী রাইে উবিন উফুলকী িরাটি ৩২১১

৬৮ জিাঃ জিাস্তাবফজুর রিিান খান আব্দুল আবেে খান চুকুবরয়া োমুকী ৩২১৫

৬৯ জিাঃ জেজলায়ার জিাজসন তালুকোর আনছার উিীন তালুকোর গুনটিয়া োমুকী ৩২১৮

৭০ জিাঃ নাবছর উবিন বিয়া আলাউবিন বিয়া পাকুল্যা োমুকী ৩২১৯

৭১ জিাঃ জিািার জিাজসন মৃত জিাকাজিছ আলী োমুকী োমুকী ৩২২৩

৭২ জিাঃ ফেলুল িক ভূ ূঁইয়া মৃত নিাি আলী ভূ ূঁইয়া োমুকী োমুকী ৩২২৫

৭৩ জিাঃ জসানা বিয়া মৃত বছবলি উবিন আিজম্মে কাটরা োমুকী ৩২৩১

৭৪ জিাঃ িািাদুর খান জফরজৌস খান থলপাড়া থলপাড়া ৩২৪০

৭৫ জেওয়ান আঃ েব্বার আঃ িাবিে ভাওড়া ভাওড়া ৩২৪৯

৭৬ সজিাষ রােিংশী মৃত িনজিািন রােিংশী বত্রজিািন বিেজাপুর ৩২৫০

৭৭ সালাি উবিন আিজিে জিাঃ িাবিল উবিন বিেজাপুর িাোর বিেজাপুর ৩২৫১

৭৮ জিাঃ সাজেক আলী জিাঃ জসানাি উবিন িাইিিাটি বিেজাপুর ৩২৫৩

৭৯ এস, এি, আশরাফ জিাজসন ইিাে আলী িাঝাবলয়া আরতিস্টা ৩২৫৬

৮০ আব্দুস সবুর আঃ িান্নান বিয়া িাঝাবলয়া আরজিষ্টা ৩২৫৭

৮১ জিাঃ ফরিাে জিাজসন খান োজিে আলী খান ভািখন্ড ভািখন্ড ৩২৫৯

৮২ জিাঃ জতাফাজ্জল জিাজসন মৃত জোসন আলী খান ভািখন্ড ভািখন্ড ৩২৬৫

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই
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বিভাগঃ ঢাকা জেলাঃ টাঙ্গাইল উপজেলাঃ বিেজাপুর

ক্রঃ নং নাি বপতার নাি গ্রাি ডাকঘর জিসািবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজেশ সরকার 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৮৩ জিাঃ োিাঙ্গীর আলি মৃত শিজসর আলী নরোনা িরাটি ৩২৭০

৮৪ জিাঃ নাবেি উবিন বিয়া জিাঃ ইবিস আলী বিয়া নরোনা িরাটী ৩২৭২

৮৫ জিাঃ নেরুল ইসলাি মৃত নিাি আলী মুিী পাইকপাড়া জিরুয়াজঘানা ৩২৭৬

৮৬ মৃত ওয়াজেে আলী খান মৃত আব্দুল লবতফ খান গল্লী িালাবলয়া ৩২৮৫

৮৭ জিাঃ ইয়াকুি আলী মৃত জিািাম্মে আলী বিয়া ভরড়া িালালীয়া ৩২৮৬

৮৮ জিাঃ আবু োউে খান আ: জরৗফ খান কাবেিারা িালাবলয়া ৩২৮৭

৮৯ জিাঃ নাবেি উবিন জেওয়ান মুত জিাঃ রবশে জেওয়ান কুড়াবলয়া পাড়া কুড়াবলয়া পাড়া ৩২৮৮

৯০ অবখল চন্দ্র জসাি রবশক চন্দ্র জসাি জেওড়া কুড়াবলয়া পাড়া ৩২৯৩

৯১ মৃত ওয়াজশল আলী জিাঃ িানু বিয়া জেওড়া কুড়াবলয়াপাড়া ৩২৯৪

৯২ সতীশ চন্দ্র োস সুজরন্দ্র নাথ োস ফজতপুর চািারী ফজতপুর ৩২৯৫

৯৩ মৃত আব্দুল কাজের মৃত জিলাজয়ত জিাজসন ফজতপুর কুড়াবলয়াপাড়া ৩২৯৬

৯৪ আঃ রাজ্জাক বিয়া আঃ কদ্দুস বিয়া ফজতপুর নয়াপাড়া চািারী ফজতপুর ৩৩০১

৯৫ মৃত তজিে উবিন মৃত জিারিান উবিন ধুপুবরয়া আটঘড়ী ৩৩০৭

৯৬ জিাঃ আবির আলী বিয়া ওয়াজিে আলী খাগুটিয়া মিশামূড়া ৩৩০৯

৯৭ জিাঃ লুৎফর রিিান জিাঃ রবিে উবিন সরকার খাগুটিয়া মিশামূড়া ৩৩১০

৯৮ জিাঃ জিল্লাল জিাজসন জেওয়ান মৃত জতাফাজ্জল জিাজসন জেওয়ান আটিয়া িামুেপুর আটিয়া িামুেপুর ৩৩১১

৯৯ মৃত জশখ োিাল উবিন মৃত আব্দুল কবরি সবন্ধতারা িাবরন্দািাোর ৩৩১৩

১০০ রতন ধর ব্রে জগাপাল ধর ফজতপুর চািারী ফজতপুর ৩৩২০

১০১ খন্দকার হুিায়ুন কিীর মৃত খন্দকার িাবিদুর রিিান ফজতপুর চািারী ফজতপুর ৩৩২১

১০২ জিাঃ সুলতান বিয়া খন্দকার জিাসলাউবিন ফজতপুর ফজতপুর ৩৩২৩

১০৩ জিাঃ আবিনুর রিিান মৃত আজতায়ার রিিান োঁতপাড়া জসওয়াইল ৩৩২৪

১০৪ জিাঃ ফেলুল িক বিয়া িরহুি িােী জিোজয়ত উল্লাি শুকতা জঘওয়াইল ৩৩২৬

১০৫ মৃত েয়নাল আজিেীন মৃত চাঁন খান নতুন কজিলা রাোপুর ৩৩৩২

১০৬ জিাঃ শওকত জিাজসন েবির উবিন িশেই িাবরন্দা িাোর ৩৩৪০

১০৭ জিাঃ িবেির রিিান বিয়া আেিার আলী নগর ভাতগ্রাি মিশামূড়া ৩৩৪৭

১০৮ জগালাি সজরায়ার খান জগালাি জিাস্কফা খান নাগরপাড়া মিশামূড়া ৩৩৫৫

১০৯ িােশা বিয়া মৃত জিািাম্মে আলী মখলবসন্দুর পাইকপাড়া ৩৩৬৭

১১০ জিাঃ িবিদুর রিিান খান মৃত িবতয়ার রিিান খান উয়াশী উয়াশী পাইকপাড়া ৩৩৬৮

১১১ আলিাস লস্কর মৃত ওয়াজিে লস্কর িসেই িাবরন্দা িাোর ৩৩৭৩

১১২ জিাঃ বিল্লাল জিাজসন খান ( বেন্নাি ) কবরি খান সাফতজা উয়াশী পাইকপাড়া ৩৩৭৮

১১৩ আবু তাজলি রিিান মৃত িাবিবুর রিিান জগাড়াইল বিেজাপুর ৩৩৮২

১১৪ জিাঃ জিাখজলছুর রিিান জিাঃ জিাোফ্ফর আলী সরকার িাওয়ার কুিারোনী বিেজাপুর ৩৩৮৩

১১৫ জিাঃ আঃ িাবলি বিয়া জিাঃ কাবেমুবিন বিয়া ইচাইল কুরণী ৩৩৮৪

১১৬ সতীশ চন্দ্র তরফোর রাজেন্দ্র নাথ তরফোর সারটিয়া ভাতগ্রাি ৩৩৮৯

১১৭ জিাঃ িরকত উল্লাি জিাোফফর আলী সরকার জগাড়াইল বিেজাপুর ৩৩৯৩

১১৮ রবত কাি সরকার েগেীশ চন্দ্র সরকার িাগোন ভাতগ্রাি ৩৩৯৫

১১৯ ওসিান খান আব্দুর রিিান খান িহুবরয়া িহুবরয়া ৩৩৯৬

১২০ জিাঃ জিজছর উবিন বিয়া আসকর আলী িহুবরয়া িহুবরয়া ৩৩৯৮

১২১ জিাঃ নাবসর উবিন আিাম্মে আলী বিয়া জগড়ািারা জগািাইল িাড়ী ৩৪০০

১২২ জিাঃ আলাল উবিন আব্দুর রবশে জগািাইল িাড়ী জগািাইল িাড়ী ৩৪০৩

১২৩ জিাঃ নূরুল িক িবফে উবিন িীর জেওিাটা জেওিাটা ৩৪০৬

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  3/4



বিভাগঃ ঢাকা জেলাঃ টাঙ্গাইল উপজেলাঃ বিেজাপুর

ক্রঃ নং নাি বপতার নাি গ্রাি ডাকঘর জিসািবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজেশ সরকার 

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই -িাছাই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

১২৪ জিাঃ আইন উবিন বিয়া মৃত নবছি উবিন চান্দুবলয়া িহুবরয়া ৩৪১৩

১২৫ জিাঃ আবুল ফেল সাজিি আলী বসকোর িহুবরয়া িহুবরয়া ৩৪১৪

১২৬ জিাঃ কাজিল উবিন জিাঃ আফাে উবিন িড় গিড়া কািারপাড়া ৩৪১৫

১২৭ জিাঃ আবেে বসকোর ইিাে আলী জগাড়াই গন্ধব্যপাড়া জগাড়াই ৩৪২১

১২৮ আঃ কদ্দুস বিয়া িাজছন আলী ফবকর বচজতশ্বরী বচজতশ্বরী ৩৪২৪

১২৯ জিাঃ আঃ রাজ্জাক বসকোর আঃ কবরি বসকোর জিলততল বচজতশ্বরী ৩৪২৫

১৩০ জিাঃ আঃ িাজছে ছািান উবিন বচজতশ্বরী বচজতশ্বরী ৩৪২৭

১৩১ জিাঃ আলা উবিন িিতাে উবিন বচজতশ্বরী বচজতশ্বরী ৩৪২৮

১৩২ জিাঃ সাইদুর রিিান মৃত আজিে আলী বসকোর বচজতশ্বরী বচজতশ্বরী ৩৪২৯

১৩৩ িীেজা শািাোত জিাজসন বিেজা িেলুল িাজছে জ াগীর জকাফা জেওিাটা ৩৪৩০

১৩৪ জিাঃ জিাস্তাবফজুর রিিান আিসান উবিন বশকোর জিলততল বচজতশ্বরী ৩৪৩৪

১৩৫ জিাঃ আঃ েবলল বিয়া মৃত নাজয়ি আলী বসকোর জিলততল বচজতশ্বরী ৩৪৩৬

১৩৬ িীেজা শািছুল আলি িীেজা নওজশর আলী জ াগীর জকাফা জেওিাটা ৩৪৩৭

১৩৭ জিাঃ নূরুল ইসলাি বসবিকী জিাজসন উবিন বসবিকী চাঁনপুর লবতফপুর ৩৪৩৯

১৩৮ জিাঃ ওির আলী মৃত আঃ ছালাি গাজেশ্বরী খবলয়াোনী ৩৪৪৭

১৩৯ মৃত সিজশর আলী মৃত জকরািত আলী টাবকয়া কেিা টাবকয়া কেিা ৩৪৫০

১৪০ জিাঃ আব্দুর রবশে জিাল্লা িবতয়ার রিিান জিাল্লা টাবকয়া কেিা টাবকয়া কেিা ৩৪৫১

১৪১ আঃ গফুর বিয়া মৃত ছবির আলী বিয়া তরফপুর তরফপুর ৩৪৫৩

১৪২ জিাঃ আঃ আবেে বিঞা েিজশর আলী গায়রাজিতীল িাঁশততল ৩৪৫৫

১৪৩ জিাঃ আফোল জিাজসন আব্দুর রবশে বিয়া গায়রাজিবতল িাঁশততল ৩৪৬০

১৪৪ মৃত তারাচাে পাগল মৃত ফটিক চাে পাগল গায়রাজিতীল িাঁশততল ৩৪৬১

১৪৫ জিাঃ ইিারত জিাজসন নাজয়ি আলী বসকোর নওগাঁও মিশামূড়া ৪৯৫৩

১৪৬ এ টি এি িারুন বসবিকী মৃত আঃ আবেে বসবিকী আটিয়া িামুেপুর আটিয়া িামুেপুর ৫১৬৯

িীর মুবিজ াদ্ধা  াচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  4/4


