
বিভাগঃ ঢাকা জেলাঃ টাঙ্গাইল উপজেলাঃ জগাপালপুর

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ জেওয়ান নুর এ রহমান মৃত শামছুউবিন জগালজপচা নবলন িাোর ১৬২০

২ জমাঃ আঃ কাজের জমাঃ মজয়ে জশখ উদ্যমপুর জহমনগর ১৬২২

৩ মৃত খঃ আঃ মান্নান মৃত খঃ আলাউবিন ছয়োবন পাড়া জভংগুলাল ১৬৪৩

৪ জমাঃ আফছার আলী আঃ নুর জহাজসন জসানামুই কাওমাইল ১৬৪৬

৫ জমাঃ আঃ খাজলক মৃত নওজেশ আলী ঝাওযাইল ঝাওযাইল ১৬৫১

৬ আঃ রবশে খাঁন মৃত কাজের খাঁন চাতুটিয়া চাতুটিয়া ১৬৬৭

৭ জমাঃ জসাহারাি আলী মৃত জহাজসন আলী তারাবিয়া চাতুটিয়া ১৬৭০

৮ জমাঃ নুরুল ইসলাম তালুকোর মৃত আজয়ে উবিন তাং জগাজটংরা চাতুটিয়া ১৬৭৩

৯ জমাঃ আঃ লবতফ মৃত েজয়ন উবিন ভাদুরীর চর হাবেরা িাোর ১৬৭৮

১০ জমাঃ আিাছ আলী মৃত নওয়াি আলী জকানািাড়ী জগাপালপুর ১৬৮২

১১ আবু হাবনফ মৃত হযরত আলী জকানািাড়ী জগাপালপুর ১৬৯১

১২ জমাঃ আঃ ছামাে মৃত আলম জোয়ােোর সুতী বেঘুলী সুতী ১৬৯২

১৩ খঃ আঃ রবহম মৃত বগয়াস উবিন নারুচী নবলন িাোর ১৬৯৬

১৪ জমাঃ শবহদুল্লা মৃত আলীম উবিন উবডয়া িাড়ী নবলন িাোর ১৬৯৭

১৫ আবমনুল ইসলাম মৃত হাজতম আলী শাখাবরয়া নবলন িাোর ১৬৯৯

১৬ আঃ কুদ্দুছ খাঁন মৃত আবলফত খাঁন চক পাড়া বমেজাপুর ১৭১৬

১৭ জমাঃ আঃ ছামাে তালুকোর ছির আলী তালুকোর উত্তর মাবনেয়া ফলো ১৭১৭

১৮ আঃ আবেে মৃত কালু মন্ডল নিগ্রাম নিগ্রাম ১৭৪১

১৯ আফছার উবিন খাঁন মৃত েবসম উবিন জসানামুই জসানামুই ১৭৫১

২০ আঃ িাজছত মৃত আঃ রবশে হবরষা বপংনা ১৭৫৭

২১ ওসমান গবন আঃ রহমান েবিণ পাথাবলয়া ঝাওয়াইল ১৭৭৩

২২ বনলাম আলী মৃত হযরত আলী োম ততল নিগ্রাম ১৭৭৯

২৩ শবফকুল ইসলাম আমোে জহাজসন বনয়তপুর িাগুয়া ১৭৮৪

২৪ ইয়াকুি আলী মৃত আদু হােী গলবশয়া নগো বশমলা ১৭৮৬

২৫ আঃ কুদ্দুছ তালুকোর কবির জহাজসন তাং মাহমুেপুর হাবেয়া িাোর ১৭৮৭

২৬ আঃ খাজলক ভূইয়া মৃত ছবলম উবিন ভূইয়া কবড় আটা চাতুটিয়া ১৭৮৮

২৭ আঃ আবেে মৃত অবছম উবিন ছাত্তার কাবি তসয়েপুর ১৭৯০

২৮ জমাঃ নুরুল ইসলাম মৃত মজয়ন উবিন ফবড় আটা চাতুটিয়া ১৭৯১

২৯ আবুল কালাম আোে মৃত মােম আলী মুন্সী েরিারপুর িাগুয়া ১৭৯৪

৩০ আঃ রবশে মৃত তছর আলী বনয়ামতপুর িাগুয়া ১৭৯৭

৩১ কবছম উবিন মৃত আঃ রহমান হাউল ভাংগা চাতুটিয়া ১৭৯৮

৩২ আঃ িারী মৃত আঃ েব্বার হাবেরা হাবেরা ১৮০১

৩৩ শামছুল আলম মৃত ততয়বুবিন নমেপুর সুতী ১৮০৬

৩৪ আঃ রহমান খান . . . . . আলী খান জগাপালপুর জগাপালপুর ১৮১৫
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৩৮ িাহাে উবিন মৃত ততয়ি  উবিন জপাড়া িাড়ী জগাপালপুর ১৮২১

৩৯ োলালী উবিন মৃত কবছম উবিন জগালজপচা নবলন িাোর ১৮২৮

৪০ আঃ মবেে মৃত আেগর আলী জভালার পাড়া জহমনগর ১৮৩০

৪১ জমাঃ আবমনুল ইসলাম মৃত হাজতম আলী নারুচী নবলন িাোর ১৮৪৪

৪২ জমাঃ নুরুল জহাজসন মৃত আবুল জহাজসন তালুকোর নবলন নবলন ১৮৪৭
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োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা)
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ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

৪৪ জমাফাজেল জহাজসন মৃত আঃ হাবকম সরকার শবরফপুর বমেজাপুর ১৮৬০

৪৫ মৃত জমাঃ খাজিছ জহাজসন মৃত আব্বাছ আলী শবরফপুর বমেজাপুর ১৮৬৩

৪৬ শহীে খঃ আব্দুল লবতফ মৃত খঃ োলাল উবিন গাবতলা ডুবি ১৮৭০

৪৭ আমীর জহাজসন মৃত আব্বাছ আলী ঝাওয়াইল ঝাওয়াইল ১৮৭২

৪৮ িােশা বময়া মৃত ততয়ম আলী জিড়া ডাকুরী জভংগুলা িাোর ১৮৭৮

৪৯ আব্দুল ছালাম খাঁন জ াশাল খাঁন েবিণ বিল জডাগা ঝাওয়াইল ১৮৯৩

৫০ জমাঃ চাঁন বময়া মৃত আক্কাছ আলী েবিণ বিল জডাগা ঝাওয়াইল ১৮৯৪

৫১ জমাঃ নেরুল ইসলাম মৃত জহাজসন আলী ে: পাথাবলয়া ঝাওয়াইল ১৯০৩

৫২ জমাঃ েরাে আলী মৃত ইন্তাে আলী হাউল ভাংগা চাতুটিয়া ১৯১১

৫৩ জমাঃ নুরুল ইসলাম মৃত শমজশর আলী কবড় আটা চাতুটিয়া ১৯১৪

৫৪ জমাঃ শহীদুল আলম (মন্টু) জমাঃ জমাকাজিছ আলী জভঙ্গুলা জভঙ্গুলা ১৯১৮

৫৫ জমাঃ আবুল কাজশম মৃত হাজসন আলী সরকার উত্তর জগাপালপুর জগাপালপুর ১৯২৩

৫৬ মৃত আবুল জহাজসন মৃত আব্দুল রহমান মৃ া উত্তর জগাপালপুর জগাপালপুর ১৯২৪

৫৭ জমাঃ আবুল হাজসম খান জমাঃ আহাে আলী খান খাস সুবত সুবত ১৯২৫

৫৮ মৃত নুরুল ইসলাম মৃত নওজেশ আলী সুবত পলাশ সুবত ১৯২৭

৫৯ কােী এ,জক,এম, এ বেন্নাহ কােী আবুল কাজশম নিনপুর জগাপালপুর ১৯২৮

৬০ খিকার রুহুল আবমন খিকার আবু তাজহর জকানািাড়ী জগাপালপুর ১৯২৯

৬১ এ, জক, এম, শবহদুল ইসলাম মৃত আলীম উবিন সরকার মাহমুেপুর হাবেরািাোর ১৯৩৪

৬২ জমাঃ মুিার আলী মৃত আঃ আবেে চাতুটিয়া চাতুটিয়া ১৯৪২

৬৩ নুর জমাহাম্মে তালুকোর আলী আেগর তালুকোর ভারাবরয়া চাতুটিয়া ১৯৪৫

৬৪ জমাঃ আজনায়ার জহাজসন মনছুর রহমান ছাতারকাবি তসয়েপুর ১৯৪৬

৬৫ জমাঃ আঃ জসবলম বময়া ডাঃ মবহ উবিন বমঞা জগালজপচা অেজনা ১৯৬০

৬৬ জমাঃ আঃ হাবমে মৃত সামছ উবিন উবড়য়ািাড়ী জহমনগর ১৯৬১

৬৭ মৃত আবুল জহাজসন মৃত মােম আলী নবলন নবলন ১৯৬২

৬৮ জমাঃ শাহােৎ জহাজসন তালুকোর মৃত আবুল জহাজসন তালুকোর জমৌো নারুচী (েগতকুড়া) জমৌো নারুচী (েগতকুড়া) ১৯৬৪

৬৯ জমাঃ ইবিস জহাজসন তালুকোর মৃত জমাহসীন তালুকোর জমৌো নারুচী (েগতকুড়া) জমৌো নারুচী (েগতকুড়া) ১৯৬৫

৭০ জমাঃ আঃ লবতফ মৃত বমনহাে উবিন সরকার রামপুর চবতলা চবতলা ১৯৮৪

৭১ জমাঃ আব্দুস জসািহান মৃত শাহ আহাম্মে আলী চবতলা চবতলা ১৯৮৫

৭২ জমাঃ শামসুল আলম মৃত ততয়ি আলী হােীপুর নিগ্রাম ১৯৮৬

৭৩ জমাঃ হাসমত আলী মৃত নাজয়ি আলী িনমালী নগোবশমলা ১৯৮৭

৭৪ জমাঃ মবতয়ার রহমান মৃত কবলম উবিন নিগ্রাম নিগ্রাম ১৯৯১

৭৫ জমাঃ শামসুল হক মৃত জকামর উবিন খান চকপাড়া বমেজাপুর ১৯৯৬

৭৬ জমাঃ জমাফাজেল জহাজসন মৃত ডাঃ জমাশারফ জহাজসন েঃ মাবিয়া ফলো ২০০১

৭৭ জমাঃ আফতাি উবিন মৃত কাইঞ্চা বসকোর লক্ষ্মীপুর চাতুটিয়া ২০০৭

৭৮ জমাঃ আব্দুল মবেে জসকািার আলী আলমগর িয়ড়া আলমনগর ২০১০

৭৯ শাহ আলম কাজশমত আলী ঝাওয়াইল ঝাওয়াইল ২০১২

৮০ অধ্যাপক আঃ রাোক মৃত জমায়াজেম জহাজসন তালুঃ জগালািাড়ী মাওয়াইল ৬১২৩
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