
বিভাগঃ ঢাকা জেলাঃ টাঙ্গাইল উপজেলাঃ পাকুবিয়া

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ জমাস্তাবিজুর রহমান (কবির) মৃত আঃ েব্বার চরজটকী ১৪৬৮

২ জমাঃ আঃ হাই মৃত আঃ মবেদ পাকুবিয়া ১৪৭৯

৩ জমাঃ আলাউবিন মৃত আঃ নিী চরপাড়াতলা ১৪৮২

৪ জমাঃ আঃ রাবিদ মৃত আিদুল িাবরক আলমদী ১৪৮৭

৫ জমাঃ িামছুল হক মৃত আিদুস সাবহদ শ্রীরামদী ১৪৯১

৬ জপঙ্গু আবু তাজলি মৃত আিদুল ওয়াদুদ জহাজসিী ১৪৯৩

৭ আব্দুল েব্বার মৃত আব্দুর রবহম সুবিয়া ১৪৯৯

৮ মৃত লুৎফুর রহমান মৃত আঃ মাজলক তারাকািী ১৫০৬

৯ এ জক এম িেলুল হক (িাচ্চু বময়া) মৃত আকতারুজ্জামান চরজটকী ১৫১১

১০ আঃ মান্নান মৃত আলতাি উবিন চরকাওনা ১৫১৫

১১ োলাল উিীন মৃত আঃ িহীদ চরকাওনা ১৫১৭

১২ জমাঃ নুরুল ইসলাম মৃত আছমত আলী তারাকািী ১৫১৮

১৩ আবুল জহাজসন মৃত বচনু বময়া তারাকািী ১৫২৬

১৪ জমাঃ আঃ ছালাম মীর মৃত সবলমুবিন মীর লক্ষ্ণীয়া ১৫৩১

১৫ জমাঃ মুবেির রহমান মৃত জমাঃ িামস উবিন চরপাকুবিয়া ১৫৩২

১৬ জমাঃ ইসরাইল জহাজসন মৃত জমাঃ হাজছন আলী দবিণ চরজটকী ১৫৩৩

১৭ জমাঃ আঃ িাজলক মৃত জমাঃ আছর উবিন চরজতরজটকীয়া ১৫৪১

১৮ জমাঃ আব্দুল হাবলম মৃত আব্দুল আবমন ভুঞা বুরুবদয়া ১৫৫০

১৯ জমাঃ মবহ উবিন মৃত জমাঃ সালাম উবিন নামাপুটিয়া ১৫৫১

২০ জমাঃ আঃ আউয়াল আঃ মবেত পুটিয়া বুড়ুবদয়া ১৫৫৪

২১ জমাঃ নুরুল ইসলাম মৃত িেলুল কবরম কুমড়ী ১৫৬১

২২ জমাঃ হাবিে উবিন মৃত বময়া জহাজসন নারািী ১৫৭১

২৩ জনছার উবিন আহজেদ জমাঃ তাজলি জহাজসন ঘাগড়া জকাদাবলয়া ১৫৮৫

২৪ আবমর জহাজসন মৃত আঃ রাবিদ ঘাগড়া ১৫৮৯

২৫ মৃত মবিে উবিন মৃত হাজছন উবিন চবিপািা ১৫৯১

২৬ জমাঃ িজয়ে উবিন মৃত আহসান উল্লাহ ঘাগড়া ১৬০৪

২৭ িামস উবিন মৃত আিদুল মান্নান িাড়পাাড়া ১৬০৮

২৮ জমাঃ মুঞ্জুরুল হক মৃত জমাঃ ছায়াম উবিন কুমারপুর ১৬০৯

২৯ মৃত জমাঃ সুলতান বময়া মৃত আছুম উবিন চরজটবক তারাকাবি ১৬১৭

৩০ মৃত মবেবুর রহমান মৃত িামস উবিন জিপারী চরজটকী ১৬২০

৩১ মৃত আঃ আওয়াল মৃত আলী জহাজসন গািার চর ১৬৩৬

৩২ জমাঃ বসরাে উিীন জমাঃ আলী জহাজসন গািার চর চরিারাবদ ১৬৩৭

৩৩ জমাঃ রুকুন উবিন জমাঃ আিদুল আলী khama মঠজিালা ১৬৫৭

৩৪ জমাঃ বসরাজুল ইসলাম মৃত আব্দুস সালাম পুটিয়া ১৬৫৮

৩৫ জমাঃ চাঁন বময়া মৃত জমাঃ সুেজালী মাদারকাবি ১৬৫৯

৩৬ জমাঃ আঃ িাজতন মৃত আব্বাস আলী বমরাদী ১৬৬০

৩৭ জমাঃ আঃ রহমান মৃত আব্দুস জছািহান পুটিয়া ১৬৬১

৩৮ মৃত জমাঃ োমাল উবিন মৃত আঃ িাজলক কাগারচর ১৬৬৪

৩৯ জমাঃ িামস উবিন মৃত আব্দুল মান্নান িাড়পাড়া ১৬৬৯

৪০ জমাঃ ওয়াবহদুল হক মৃত আিদুর রাবিদ পাটাভাঙ্গা মসুয়া ১৬৭৬

৪১ জমাঃ োলাল উবিন মৃত ছবির উবিন শ্রীরামদী ১৬৮৬

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

৪২ মৃত কুতুি উবিন মৃত জগালাম রাব্বানাী নারািী ১৬৮৭

৪৩ জমাঃ বসরাজুল ইসলাম মৃত ইব্রাহীম জপাড়ািাড়ী ১৭০৪

৪৪ মঞ্জুরুল হক মৃত হােী জমাঃ সাজয়ম উবিন কুমারপুর ১৭০৯

৪৫ মৃত সুলায়মান ভুঞা মৃত আঃ গফুর ভুঞা চবিপািা ১৭১৬

৪৬ জমাঃ িামসুল হক মৃত জমাঃ জোজিদ আলী চরপলাি ১৭২৩

৪৭ জমাঃ আঃ জমাতাজলি মৃত িামস উবিন সুবিয়া ১৭২৬

৪৮ মৃত জমাঃ খুরবিদ উবিন মৃত আিসর আলী বুড়ুবদয়া বুড়ুবদয়া ১৭৩৩

৪৯ জমাঃ িেলুর রহমান মৃত জমাঃ আব্দুল মান্নান চরপলাি জকাদাবলয়া ১৭৩৯

৫০ জমাঃ আবমরুল হক (রুহুল) মৃত আবঙ্গয়াদী আবঙ্গয়াদী পাকুবিয়া ১৭৪০

৫১ মৃত জমাঃ চান বমঞা মৃত আব্দুল িাবেও িামা মঠজিালা ১৭৪১

৫২ জমাঃ আবমনুল হক মৃত জমাঃ আঃ হাই বদগাম্বরদী বুরুবদয়া ১৭৪২

৫৩ ওয়াবহদুর রহমান (হীরা) মৃত হােী নূরউবিন আহুবতয়া মসুয়া ১৭৪৩

৫৪ জমাঃ আলতাি উবিন মৃত জমাঃ জতাতা বমঞা বিশুহাটি মাইেহাট ১৭৪৫

৫৫ জমাঃ আঃ রবহম হােী জগাল মাহমুদ বিশুহাটি মাইেহাটি ১৭৪৬

৫৬ জমাঃ ইবিছ আলী হােী আঃ ওয়াহাি িাহাবদয়া িাহাবদয়া ১৭৪৮

৫৭ মৃত জমাঃ সুলতান উবিন মৃত হােী সামছুবিন বিমুলীয়া জকাদাবলয়া ১৭৫০

৫৮ জমাঃ বসরাে উবিন জমাঃ হাজছন উবিন িামা মঠজিালা ১৭৫১

৫৯ জমাঃ োমাল উবিন মৃত আব্দুর রহমান আহুবতয়া মসুয়া ১৭৫৩

৬০ জমাহােদ আলী উজছন আলী চর িামা মঠজিালা ১৭৫৪

৬১ জমাঃ সামছ উবিন জহাজসন আলী চরিামা মঠজিালা ১৭৫৫

৬২ মাবনক লাল সাহা জগালক বিহারী সাহা িাহাবদয়া িাহাবদয়া ১৭৬১

৬৩ মৃত জমাঃ আিার উবিন মৃত হাজিে িামস উবিন জহাজসিী জহাজসিী ১৭৭৫

৬৪ জমের এম. এ. বি বসবিক (অঃ ) মৃত হােী জমাঃ বমবিছ আলী গুজলায়ারচর তালতলা িাোর ১৭৭৬

৬৫ মৃত জমাঃ রবিকুল হক মৃত ডাঃ আলাউবিন চর পাকুবিয়া পাকুবিয়া ১৭৭৯

৬৬ মৃত জমাঃ খুরবিদ উবিন মৃত আঃ িাবরক চরপাকুবিয়া পাকুবিয়া ১৭৮০

৬৭ জমাঃ আবেজুল হক মৃত জমাঃ নুর জহাজসন দগদগা োঙ্গাবলয়া ১৭৮১

৬৮ জমাঃ িামস উবিন মৃত আঃ গবণ চরজটবক তারাকাবি ১৭৮৩

৬৯ জমের (অি) জমাঃ মবতউর রহমান মৃত জমৌলভী িাবিউবিন আহমদ বিমুবলয়া কলাবদয়া ১৭৮৭

৭০ মৃত জমাঃ লাল জহাজসন মৃত হােী আঃ রহমান িাহাবদয়া িাহাবদয়া ১৭৮৮

৭১ জমাঃ আঃ ছত্তার জমাঃ ইমাম জহাজসন গুজলায়ারচর তালতলা িাোর ১৭৯৫

৭২ জমাঃ আঃ িাবরক মৃত ওয়াবহদ আলী চরকাওনা চরকাওনা ১৭৯৬

৭৩ জমাঃ ইছামাবহল জমাঃ িালা িক স িামা মঠজিালা ১৭৯৭

৭৪ জমাঃ মুসবলম উবিন জমাঃ নূরু নিী বুড়ুবদয়া নামাপাড়া বুড়ুবদয়া ১৭৯৯

৭৫ আহােদ আলী তাজলি জহাজসন োঙ্গাবলঢা োঙ্গাবলঢা ১৮০০

৭৬ জমাঃ আব্দুল হান্নান জমাঃ ছবির উবিন কুমারপুর জহাজসিী ১৮০২

৭৭ জমাঃ বকতাি আলী আব্দুল কবরম সুবিয়া সুবিয়া ১৮০৩

৭৮ জমাঃ নুরুল ইসলাম আবেম উবিন চরজতরজটবকয়া তালতলা িাোর ১৮০৬

৭৯ আঃ রাজ্জাক মৃত মীর জমাহােদ চরকাওনা চরকাওনা ১৮০৭

৮০ জমাঃ মবিজুল হক মৃত আঃ লবতি চবিপািা জকাদাবলয়া ১৮০৮

৮১ জমাঃ আঃ কাবদর মৃত কলম উবিন চরিামা মটজিালা ১৮১১

৮২ জমাঃ আঃ হাই মৃত আঃ মন্নাি বিশ্বনাথপুর োঙ্গাবলয়া ১৮১২

৮৩ জমাঃ েয়নাল উবিন (মৃত) মৃত আঃ জহবকম চরিামা মঠজিালা ১৮১৩

৮৪ রুকুন উবিন আহজমদ আঃ িারী বুড়ুবদয়া বুড়ুবদয়া ১৮১৪

৮৫ জমাঃ আব্দুল সবহদ সামসু উবিন িামা মঠজিালা ১৮১৫

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই
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ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

৮৬ মৃত সিোলী মৃত জমাঃ েনাি আলী নামাপুটিয়া মঠজিালা ১৮১৬

৮৭ জমাঃ হাবসম উবিন আব্দুর রবহম জপাড়ািাড়ীয়া পূি জ নারাদী ১৮১৯

৮৮ জমাঃ মলাই বময়া মৃত আঃ েব্বার বিশুহাটি মাইেহাটি ১৮২০

৮৯ বমনহাে উবিন আহজমদ মৃত জমৌঃ মবহ উিীন আহজমদ পাকুবিয়া পাকুবিয়া ১৮২২

৯০ জমাঃ বসরাে উবিন জমাঃ জসানাম উবিন োঙ্গাবলয়া োঙ্গাবলয়া ১৮২৫

৯১ জমাঃ আিদুল লবতি হাবনছ উবিন জকাদাবলয়া জকাদাবলয়া ১৮২৯

৯২ জমাঃ আিরাি আলী (মীর) মৃত মীর আব্দুস জহবকম বিশ্বনাথপুর োঙ্গাবলয়া ১৮৩০

৯৩ জমাঃ জমাস্তিা আব্দুল কবরম জকাদাবলয়া জকাদাবলয়া ৩৩২৯

৯৪ মৃত জমাঃ ইসরাইল জহাছাইন মৃত জমাঃ নাইবুল্লা োঙ্গাবলয়া োঙ্গাবলয়া ৩৩৩০

৯৫ হুমায়ুন কিীর মৃত জহদাজয়ত জহাজসন িড় আেলদী সুবিয়া ৩৩৩২

৯৬ জমাঃ নাবসর উবিন আহজেদ আলী বহেলীয়া চরিারাবদ ৩৩৩৩

৯৭ িীর মুবিজযাদ্ধা জমাঃ িেলুর রহমান জমাঃ ইছমাইল জনত্রািালী লিীয়া ৩৩৩৫

৯৮ মৃত জমাঃ আঃ কাবদর মাস্টার মৃত জমাঃ আমান উিীন জহাজসিী পূি জপাড়া জহাজসিী ৩৩৩৮

৯৯ জমাঃ বলয়াকত আলী হাবে ছজমদ আলী িামা মঠজিালা ৩৩৩৯

১০০ এ, জক, এম নূরুল ইসলাম আঃ হাবমদ বিশুহাটি মাইেহাটি ৩৩৪২

১০১ শ্রী জিাকন চন্দ্র রায় মৃত গীজরন্দ্র চন্দ্র রায় বনশ্চীতপুর পাকুবিয়া ৩৩৪৩

১০২ জমাঃ আঃ রাবিদ জমাঃ মান্নান িীর পাকুবিয়া পাকুবিয়া ৩৩৪৪

১০৩ বগয়াস উবিন মীর জহাজসন বিশুহাটি মাইেহাটি ৩৩৪৫

১০৪ জমাঃ জমায়াজজ্জম জহাজসন অবছম উবিন আহজমদ দরদরা পাকুবিয়া ৩৩৪৬

১০৫ মৃত কােী জমাঃ িামছুল হক মৃত কােী আঃ জহবলম মুবি িাহাবদয়া িাহাবদয়া ৩৩৪৭

১০৬ জমাঃ িাহার উিীন জমাঃ আব্দুল মান্নান জহাজসিী জহাজসিী ৩৩৪৮

১০৭ জমাঃ মবতউর রহমান মৃত আঃ মন্নাি আহুবতয়া মসুয়া ৩৩৪৯

১০৮ শ্রী অমূল্য চন্দ্র পাল মৃত সুজরি চন্দ্র পাল এগারবসন্দুর মঠজিালা ৩৩৫২

১০৯ জমাঃ পীর মামুদ মৃত সসয়দ আলী আদি জপাড়া মাইেহাটি ৩৩৫৫

১১০ জমাহােদ মবতউর রহমান সরকার মৃত িামছুল হক সরকার চর জদওকাবি মঠজিালা ৩৩৫৬

১১১ জমাঃ মবেবুর রহমান জমাঃ আব্দুল হাই বিশ্বনাথপুর োঙ্গাবলয়া ৩৩৫৭

১১২ জমাঃ মুবহউবিন আঃ রহমান চকবদগা জহাজসিী ৩৩৫৮

১১৩ জমাঃ মুবি জদ উবিন আব্দুল মন্নান চরকাওনা চরকাওনা ৩৩৬০

১১৪ জমাঃ নুর জহাজসন মৃত জমাঃ উমর আলী জকাদাবলয়া জকাদাবলয়া ৩৩৬৩

১১৫ জমাঃ নূরুল ইসলাম মৃত আঃ জছািান তারাকাবি তারাকাবি ৩৩৬৪

১১৬ জমাঃ রবিকুল ইসলাম হাবিে উবিন কুিাকািা সুবিয়া ৩৩৬৬

১১৭ জমাঃ িেলুক হক মৃত আব্দুল হক ঘাগড়া মাইেহাটি ৩৩৬৮

১১৮ জমাঃ োলাল উবিন মৃত ছবলম উবিন আহুবতয়া মসুয়া ৩৩৬৯

১১৯ জমাঃ জদওয়ান মৃত বময়া জহাজসন মািার কািী বুড়ুবদয়া ৩৩৭২

১২০ জমাঃ জসাহরাি উবিন িহর আলী মািার কািী বুড়ুবদয়া ৩৩৭৩

১২১ আব্দুর রবহম মৃত আঃ িাবরক বমরদী বুরুবদয়া ৩৩৭৪

১২২ জমাঃ মবিে উবিন আবুল জহাজসন তালদিী মঠজিালা ৩৩৭৫

১২৩ জমাঃ নুর জহাজসন মৃত আব্দুল িাবরক চরিরাদী চরিরাদী ৩৩৭৬

১২৪ ইিজতিার উবিন সবিউবিন তারাকাবি তারাকাবি ৩৩৭৮

১২৫ জমাঃ মাইে উবিন ছাবিদ উল্লাহ সিলোনী জকাদাবলয়া ৩৩৭৯

১২৬ জমাঃ মহর আলী জমাঃ আিদুল আবেে িামা মঠজিালা ৩৩৮০

১২৭ জমাহােদ আিদুর রবিদ জমাঃ আজিদ আলী িড়আেলবদ সুবিয়া ৩৩৮৩

১২৮ বসরাে উবিন (নান্নু) মৃত আব্দুর রউি আবঙ্গয়াদী আবঙ্গয়াদী ৩৩৮৫

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১২৯ জমাঃ নুরুল হুদা মৃত আব্দুস জছািান আবঙ্গয়াদী আবঙ্গয়াদী ৩৩৮৬

১৩০ জমাঃ সাবি উবিন মৃত জমাঃ মবিক উবিন আবঙ্গয়াদী আবঙ্গয়াদী ৩৩৮৭

১৩১ জমাঃ আঃ িাবহদ আছাব্বর আলী মািার কািী বুড়ুবদয়া ৩৩৮৮

১৩২ নুরুল ইসলাম সাবির উবিন মািার কািী বুড়ুবদয়া ৩৩৮৯

১৩৩ জিি হাবিবুর রহমান আঃ েব্বার ভূইয়া বিশুহাটি মাইেহাটি ৩৩৯১

১৩৪ জমাঃ িেলুল হক মৃত আঃ মাজলক তারাকাবি তারাকাবি ৩৩৯৫

১৩৫ জমাঃ নূরুল ইসলাম আঃ মতাবলি চরিারাবদ চরিারাবদ ৩৪০০

১৩৬ জমাঃ রেি আলী মৃত আব্দুল কবরম চরজটবক তারাকাবি ৩৪০১

১৩৭ জমাঃ িাবছর উবিন আঃ রাবিদ জকাদাবলয়া জকাদাবলয়া ৩৪০২

১৩৮ এস, এম জমাস্তাবিজুর রহমান জরদুয়ান মৃত মরহুম জমৌলানা জমাঃ ইসরাইল সুবিয়া সুবিয়া ৩৪০৯

১৩৯ জমাঃ বসরাজুল ইসলাম জমাঃ আব্দুস সাত্তার জুনাওয়াল মাইেহাটি ৩৪৯১

১৪০ জমাঃ শুকুর আলী আছর আলী োমালপুর মঠজিালা ৩৪৯৩

িীর মুবিজযাদ্ধা যাচাই-িাছাই

োতীয় মুবিজযাদ্ধা কাউবিল (োমুকা)
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