
বিভাগঃ ঢাকা জেলাঃ টাঙ্গাইল উপজেলাঃ টাঙ্গাইল সদর

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ জমাঃ আবেজুল হক মৃত মজেে উবিন জকানািাড়ী ধজরর িাড়ী ২৮

২ জমাঃ আব্দুল িারী মৃত জহাজেন আলী জকানািাড়ী ধজরর িাড়ী ২৯

৩ এস এম িারী জমাল্লা মৃত এস এম েমজের আলী জমাল্লা িীরপুবেো করটিো ৪০

৪ জমাঃ ইবিস আলী জমাঃ ইোর আলী আকন্দ তারটিো টি, ভাতকুড়া ৫৪

৫ মৃত িবসর আহজমদ মৃত আফাে উবিন দুবরোিাড়ী ধজররিাড়ী ৬৫

৬ জমাঃ রওেন আলী জ াদা িকস জগাপালপুর িাবঘল ৭২

৭ জমাঃ আব্দুর রবহম মৃত ইোবেন আলী  ারোনা জপাড়ািাড়ী ৭৯

৮ জমাঃ আঃ কবরম বমো হারুন অর রবেদ সুিন নতলী আলালপুর ৯৫

৯ জমাঃ হাবমদ বমো মৃত জমান্তাে আলী সরকার নন্দিালা জ ৌধুরী মালঞ্চ ৯৭

১০ জমাঃ আঃ রবেদ মৃত জসকান্দর আলী কৃষ্ণ নগর আনুহলা ১০৩

১১ আব্দুস োমাদ আবু তাজলি জিপারী জ ৌিাবড়ো জ ৌিাবড়ো ১২১

১২ জমাঃ েবুর বমো মৃত জসকান্দার আলী মন্ডল রবেদপুর জ ৌিাড়ীো ১২৩

১৩ জমাঃ আঃ কুদ্দুে জমাঃ েমজের আলী গেলা জহাজসন কাকুো ১৪৮

১৪ হাবকম তালুকদার মৃত আলী জহাজসন িড়বিন যাফফর বিন যাফফর ১৫২

১৫ জমাঃ জিনু বমেনা মৃত ফালু বমেনা বিশ্বাস জিতকা টাঙ্গাইল ১৫৭

১৬ আবেজুল হক মৃত ইউনুস আলী আকুর টাকুর পাড়া টাঙ্গাইল ১৬৩

১৭ আবুল কালাম আোদ মৃত কাজেম উবিন সরকার (আঃ মবেদ) পারবদঘুলীো টাঙ্গাইল ১৬৮

১৮ জমাঃ আঃ রবেদ বমো মৃত  ন্দকার হবিির রহমান ভিানীপুর টাঙ্গাইল ১৭৩

১৯

জমাঃ আব্বাে আলী বমো আতর আলী বমো

আবদ টাঙ্গাইল দ: থানা 

পাড়া জিা ারী মসবেদ টাঙ্গাইল ১৮০

২০ শ্রী জনপাল  ন্দ্র রােিংেী শ্রী রা াল  ন্দ্র রােিংেী করটিো করটিো ১৮২

২১ জমাঃ আেহার বেকদার রাে আলী বেকদার িীরপুবেো করটিো ১৯৬

২২  ন্দকার োইদুর রহমান এ,বি,এম, সাদত জহাজসন আকুর টাকুর পাড়া টাঙ্গাইল ২০০

২৩ জমাঃ োলাল উবিন মৃত আব্দুল গফুর বমো িীরপুবেো করটিো ২০৪

২৪ এস এম এল কাজদর মৃত এস এম কােোর করটিো করটিো ২০৮

২৫ জমাঃ আঃ রহমান বমো মৃত আঃ রবহম বমো মীজরর জিতকা মীজরর জিতকা ২০৯

২৬ কবির জহাজসন তালুকদার িেলুর রহমান তালুকদার করটিো করটিো ২১০

২৭ জমাঃ মবেির রহমান মৃত আব্দুর রহমান করটিো করটিো ২১৩

২৮ জমাঃ আলী আকির মৃত জমাঃ জমাোজহর আলী ভাতকুড়া টি-ভাতকুড়া ২১৬

২৯ জমাঃ আবমর  সরু জিলাজেত জহাজসন জততুবলো ককজুরী ২১৮

৩০ জমাঃ কাবেম উবিন রবহম উবিন সরকার বেটবকিাড়ী জ ৌধুরী মালঞ্চ ২২৬

৩১ শ্রী অরুন কুমার জদ মৃত কানাই লাল জদ রবিত জিলতা জপাড়ািাড়ী ২৩০

৩২ জমাঃ বুলবুল বসবিক জমাঃ দাজনে আলী সুিন নতলী আলালপুর ২৬২

৩৩ জমাঃ মওদুদ বমো মৃত জসকান্দার আলী িরুহা োহানোহগঞ্জ ২৬৫

৩৪ জমাঃ শুকুর মাহমুদ জমাকজেদ জিপারী সজন্তাষ সজন্তাষ ২৭০

৩৫ জমাঃ আেহার আলী মৃত বমো উল্যাহ সরকার িামন পাড়া জ ৌধুরী মালঞ্চ ২৭৭

৩৬ জমাঃ হযরত আলী জহাজসন আলী  রোনা ঘাবরন্দা ২৭৮

৩৭ আোহারুল ইসলাম মৃত জকারিান আলী কুইেিাড়ী মগড়া ২৮২

৩৮ আজনাোর জহাজসন মৃত সভা মণ্ডল  র ভাজেটা গালা ২৮৪

৩৯ জমাঃ আব্দুল কাজদর মৃত িাহাদী জিতিাড়ী মগড়া ২৮৫

৪০ এস এম জমাকাজিে আলী মৃত এস এম মের আলী আকুর টাকুর পাড়া টাঙ্গাইল ২৯২

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদে সরকার 

োতীে মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিজযাদ্ধা যা াই -িাোই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

িীর মুবিজযাদ্ধা যা াই-িাোই

োতীে মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  1/4
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িীর মুবিজযাদ্ধা যা াই -িাোই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৪১ জমাঃ আঃ মবতন বমো মৃত আবের উবিন  রজগাপাল ধুলিাড়ী ২৯৭

৪২ জমাঃ োহাদত জহাজসন ভূঞা আলহাে সুরমান আলী ভূইো  ানপুর বদঘুবলো ৩০৬

৪৩ জমাঃ আবুল কালাম আোদ নিাি আলী জ ালািাড়ী জ ৌিাড়ীো ৩০৯

৪৪ জমাঃ আঃ রহমান জসকান্দার আলী মন্ডল রবেদপুর জ ৌিাবড়ো ৩১৭

৪৫ জমাঃ নূর জমাহাম্মদ মৃত ফকবর  ান জসক জকেি মাইোইল মাজকারজকাল ৩৩৫

৪৬ জমাঃ আব্দুল কদ্দুে বমো নাবের উবিন জিপারী কাতুলী জ ৌিাবড়ো ৩৪০

৪৭ জমাঃ জমাোজেম জহাজসন জমাঃ নোন উল্যা সরকার জ ালািাড়ী জ ৌিাড়ীো ৩৪১

৪৮ এস, এম, আসাদুোমান ওোজহদ আলী সরকার গেলা জহাজসন কাকুো ৩৫৬

৪৯ জমাঃ ইসমাইল জহাজসন হাজেন আলী ওমরপুর কাকুো ৩৫৮

৫০ বমেনা আঃ সবুর বমেনাজ আঃ জসািহান জিড়াজডামা বদঘুবলো ৩৬৫

৫১ আকিরী োেোহান দুখুর উবিন মইোকান্দা বিন্যাফফর ৩৬৭

৫২ আবমনুল হক মৃত নাজেি আলী সাপুো িাবঘল ৩৬৮

৫৩ আঃ মবেদ বমো জমৌঃ ওসমান গবণ ফজতপুর বিন্যাফফর ৩৭১

৫৪ মৃত আব্দুল হাই ফজেে উবিন পাঁ কাহনীো বিন্যাফফর ৩৭৫

৫৫ জমাঃ বনেত আলী মৃত কবফল উবিন পাইকপাড়া বিন্যাফফর ৩৭৬

৫৬ জমাঃ োমছুল আলম জমাঃ ইোবের আলী তাং নওগাঁও ঘাবরন্দা ৩৮০

৫৭ বমেনা সুলতান মৃত বমেনা আব্দুল হাবমদ উত্তর তারটিো ঘাবরন্দা ৩৮২

৫৮ জমাঃ কাজদর  ান মৃত আকির  ান উত্তর তারটিো ঘাবরন্দা ৩৮৩

৫৯ আলহাে মাইন উবিন জমাঃ আবুল জহাজসন মণ্ডল উত্তর তারটিো ঘাবরন্দা ৩৮৫

৬০ জমাঃ োলাল  ান মৃত েবলম  ান উত্তর তারটিো ঘাবরন্দা ৩৮৬

৬১ মৃত হাোন আলী মৃত বপোস মাসুদ উত্তর তারটিো ঘাবরন্দা ৩৯৪

৬২ জমাহাম্মদ জহাজসন মীর আলী মন্ডল িড়বরো ঘাবরন্দা ৩৯৮

৬৩  ঃ নাবেম উবিন আহজম্মদ  ঃ  বির উবিন আহজমদ টাঙ্গাইল টাঙ্গাইল ৪০২

৬৪ জমাঃ তাজেে উবিন তবমে উবিন রানাগাো জগাসাই জোোইর ৪০৩

৬৫ জমাঃ আঃ গবন বমো মৃত ওসমান গবন বমো রানাগাো জগাসাইজোোইর ৪০৪

৬৬ জমাঃ ওসমান গবন তালুকদার োলাল উিীন তালুকদার ঘাবরন্দা ঘাবরন্দা ৪০৮

৬৭ জমাঃ নূর জহাজসন হােী জমাহাম্মদ জহাজসন হাবতলা টি.ভাতকুড়া ৪০৯

৬৮ আবু তাজলি মৃত হাজতম আলী িীরনাহালী জগাসাই জোোইর ৪১০

৬৯ আবুল কালাম মৃত জগালাপ জে গালা গালা ৪১৩

৭০ জমাঃ আব্দুল হাবমদ জমাঃ জকারিান আলী গালা গালা ৪১৪

৭১

দুলাল  ন্দ্র রাে ডাঃ হবরদাস রাে

আদালত পাড়া, কালী িাড়ী 

জরাড, টাঙ্গাইল। টাঙ্গাইল ৪২৮

৭২ জমাঃ আবু তাজহর তালুকদার মৃদ নূরুল হক তালুকদার জিপারী পাড়া টাঙ্গাইল ৪৩০

৭৩ জমাঃ জমাোহারুল ইসলাম মৃত আইন উবিন আবদ টাঙ্গাইল আবদ টাঙ্গাইল ৪৩২

৭৪ আঃ রউফ  ান (জমািা) আলহাজ্ব জমৌঃ আঃ করবম  ান থানাপাড়া টাঙ্গাইল ৪৩৪

৭৫ আবু আেরাফ  ান আমোদ জহাজসন থানা পাড়া টাঙ্গাইল ৪৪১

৭৬ মৃত আঃ মাজলক তালুকদার আঃ  াজলক তালুকদার দবিণ থানা পাড়া টাঙ্গাইল ৪৪২

৭৭ বিেন কুমার রাে বিনে  ন্দ্র রাে থানা পাড়া টাঙ্গাইল ৪৪৭

৭৮ (বভঃ সাঃ ) ফেলুর রহমান. কাজদবরো িাবহনী মৃত  ঃ আলী হােদার জ ৌধুরী আকুর টাকুর পাড়া টাঙ্গাইল ৪৪৯

৭৯ মঞ্জুরুল হক  ান এলাহাদাত আলী  ান বিশ্বাস জিতকা টাঙ্গাইল ৪৫৪

৮০  ঃ মাসুদুল আলম মবতউর রহমান আকুর টাকুর পাড়া টাঙ্গাইল ৪৫৫

িীর মুবিজযাদ্ধা যা াই-িাোই
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ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদে সরকার 

োতীে মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিজযাদ্ধা যা াই -িাোই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

৮১ জমাঃ কবির জহাজসন আ, স, ম, নাঈম উবিন আকুর টাকুর পাড়া টাঙ্গাইল ৪৫৮

৮২ োমাল জহাজসন আঃ সাত্তার বিশ্বাস জিতকা টাঙ্গাইল ৪৬১

৮৩ জে  জমাঃ োহজনওোে নঈম উবিন আহজমদ আকুর টাকুর পাড়া টাঙ্গাইল ৪৬২

৮৪ আঃ সামাদ বমো মৃত মুিী েেনাল আজিদীন এনাজেতপুর কিল্লা মািাসা ৪৬৪

৮৫ ইব্রাবহম  বলল জমাঃ আজোক আলী পবিম আকুর টাকুর পাড়া টাঙ্গাইল ৪৬৫

৮৬ জমাঃ নুরুল হক মৃত বসবিক জহাজসন কাগমারা টাঙ্গাইল ৪৭১

৮৭ জমাঃ সা াওোত জহাজসন (িাদল) মৃত  সরু বমো আকুরটাকুরপাড়া টাঙ্গাইল ৪৭২

৮৮ জ ারজেদ আলী তাং মৃত মবনর উবিন পাড় বদঘুলীো টাঙ্গাইল ৪৭৩

৮৯ আবু জমাঃ এনাজেত কবরম জমৌঃ আব্বাস আলী বমো পারবদঘুলীো টাঙ্গাইল ৪৭৫

৯০ আঃ আবেে বমো মৃত জুড়ান আলী পারবদঘুলীো টাঙ্গাইল ৪৭৮

৯১ আমীর জহাজসন (তুলা) জতাফােল জহাজসন বদঘুলীো টাঙ্গাইল ৪৮০

৯২ মৃত আঃ োলাম মৃত কদম আলী পা বদঘুবলো টাঙ্গাইল ৪৮৩

৯৩ জমাঃ নুরুল ইসলাম জমাঃ সাহাি উবিন পারবদঘুবলো টাঙ্গাইল ৪৮৪

৯৪ আসাদুোমান সাহািবিন পারবদঘুবলো টাঙ্গাইল ৪৮৫

৯৫ আসান আলী েমজের আলী পা বদঘুবলো টাঙ্গাইল ৪৮৭

৯৬ জমাহাম্মদ আলী নূর জমাহাম্মদ পা বদঘুবলো সারুটিো ৪৯১

৯৭ রুস্তম আলী মৃত তবফল উবিন সারুটিো বদঘুলীো ৪৯৫

৯৮ ঠান্ডু বমো ওোজেদ আলী বমো জিড়াজডামা বদঘুলীো ৪৯৬

৯৯ জমাঃ আব্দুল েবলল জমাঃ েসীম উবিন অজলাো িড়টিো কাগমারী ৪৯৯

১০০ জমাঃ নুরুল ইসলাম মৃত বগোা্স উবিন জিড়াবু না সজন্তাষ কাগমারী ৫০৪

১০১ জমাঃ আবেজুর রহমান জমাঃ আেত উবিন কােীপুর কােীপুর ৫০৮

১০২ জমাঃ মঈন উবিন মৃত রবহম উবিন কচুোডাংগা টাঙ্গাইল ৫১৩

১০৩ জমাঃ োহোহান মৃত মঈন উবিন কচুোডাংগা টাঙ্গাইল ৫১৪

১০৪ জমাঃ আঃ  াজলক তালুকদার মৃত আঃ জুব্বার তালুকদার দবিন থানা পাড়া টাঙ্গাইল ৫১৬

১০৫ জমাঃ োহোহান জ ৌধুরী (শুকুর) আজেন উবিন ভাল্লুককাবন্দ টাঙ্গাইল ৫২০

১০৬ শ্রী সুধীর  ন্দ্র সরকার মৃত সুজরন্দ্র জমাহন সরকার আবদ টাঙ্গাইল টাঙ্গাইল ৫২২

১০৭ শ্রী তুলসী দাস সরকার মৃত মজহন্দ্র কুমার সরকার আকুর টাকুর পাড়া টাঙ্গাইল ৫২৩

১০৮ ]জরোইল কবরম মৃত আব্দুল হাবমদ বেিপুর গালা ৫২৫

১০৯ জমাঃ ইবিস আলী  ান আরফান আলী  ান উত্তর তারটিো ঘাবরন্দা ৫৪১

১১০ জমাঃ োমসুল হক মৃত রহম আলী িদাইন্যজ ৌধুরী িাবঘল ৫৪৪

১১১ জমাঃ জসাহরাি আলী বমঞা আহসান আলী আকুরটাকুরপাড়া টাঙ্গাইল ৫৪৭

১১২ জমাঃ আব্দুর রউফ আব্দুল গবন গড়াবেন করটিো ৫৫০

১১৩  ন্দকার োমছুোমান  ন্দকার আব্দুর জরৌফ পুি ন আদালতপাড়া টাঙ্গাইল ৫৬০

১১৪ জমাঃ আজনাোরুল হক জসবলম মৃত এস, আই, তালুকদার থানাপাড়া টাংগাইল ৫৬২

১১৫ জমাঃ আলী আকির  ান জ াকা মৃত আদলত আলী  ান থানাপাড়া টাংগাইল ৫৬৪

১১৬ জমাঃ আবরফুর রহমান দুলাল মৃত সাইদুর রহমান (সদু) আকুর টাকুর পাড়া টাংগাইল ৫৬৭

১১৭ জমাঃ আিদুস সবুর হযরত আলী জদওলা বিএইউ মািাসা ৫৭৪

১১৮ মৃত জমাতাজলি জহাজসন  ান মৃত আঃ হাবমদ  ান কাবন্দলা বেিপুর ৫৭৬

১১৯ জমাঃ আেনূল হক  াকলাদার জগাজলাোর আলী  াকলাদার আনুহলা আনুহনা ৫৭৮

১২০ মৃত আবুল কালাম  ান মৃত আঃ িাজরক  ান আকুর টাকুর পাড়া টাঙ্গাইল ৫৮১

১২১ জমাঃ আেীে-উল্-িারী  ান আব্দুল মান্নান  ান বিশ্বাস জিতকা টাঙ্গাইল ১২৬২

িীর মুবিজযাদ্ধা যা াই-িাোই

োতীে মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  3/4



বিভাগঃ ঢাকা জেলাঃ টাঙ্গাইল উপজেলাঃ টাঙ্গাইল সদর

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদে সরকার 

োতীে মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)

িীর মুবিজযাদ্ধা যা াই -িাোই

যাচাই-বাছাই এর তাররখ    

৩০/০১/২০২১    

তারিকা প্রকাশের তাররখ

২৫/০১/২০২১    

১২২ আবুল জহাজসন জমৌলভী জ ারজেদ আলী রবিত জিলতা সজন্তাষ ১৪০৫

১২৩ জমাঃ আব্দুল হাবলম  ান বমো সরদার আকুর টাকুর পাড়া টাঙ্গাইল ২৮৬৪

১২৪ কসেদ আবতকুর রহমান মৃত কসেদ জমাোরফ জহাজসন আকুর টাকুর পাড়া টাঙ্গাইল ৩২০২

১২৫ জমাঃ োলালউবিন আলহাে জমাঃ নেরুল ইসলাম উদেন জরাড জদওলা বি,এ,ইউ ৩৭৪৩

১২৬ জমাঃ আব্দুল হাবমদ  ান নাবসম উবিন  ান টি.ভাতকুড়া টি.ভাতকুড়া ৫১৭৪

১২৭

জমাঃ ইকিাল জহাজসন জমাঃ জোোজহর আলী বমঞা

মুসবলম পাড়া, আকুর 

টাকুর পাড়া টাঙ্গাইল ৫৩৬৯

১২৮ জমাঃ েেনাল আজিবদন ওমর আলী কাগমারা টাঙ্গাইল ৫৭৭০

১২৯ জগৌর  ন্দ্র কম নকার কালা  াঁদ কম নকার করটিো করটিো ৬০৬৯

১৩০ জমাঃ মবফে উবিন জমাহাম্মদ আলী জডবল করটিো করটিো ৬০৭০

১৩১ আব্দুল হাবলম বমো আব্দুল েবলল বমো িরুহা োহানোহগঞ্জ ৬০৮৬

১৩২ জমাঃ আঃ হাবলম বমো মৃত জহাজসন আলী বমো গাকুল্যা োহানোহগঞ্জ ৬০৮৯

১৩৩ ফেলুল হক জমাঃ হযরত আলী জগাপালপুর জপৌোন ৬০৯৪

১৩৪ জমাঃ ওোজেদ আলী জমাঃ আবু োমা স্বজদে জরাড কচুোডাঙ্গা টাঙ্গাইল ৬১১০

িীর মুবিজযাদ্ধা যা াই-িাোই

োতীে মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা) পৃষ্ঠা  4/4


