
বিভাগঃ িবিশাল জেলাঃ িবিশাল উপজেলাঃ আগগলঝাড া

ক্রঃ নং নাম বপতাি নাম গ্রাম ডাকঘি জিসামবিক জগজেট

১ ডাঃ এস, এম, বসিাজুল ইসলাম জমাঃ ইয়াবিন জমাল্লা িাগধা িাগধা ৪৪৫

২ এস,এম,জমাতাজলি হাওলাদাি জকিাম উবিন হাওলাদাি জ ংগুটিয়া ধানজডািা ৮৮৩

৩ মুনসুি আহম্মদ মৃত ইসলাম আকন ফুলশ্রী ফুলশ্রী ৯৩ ৮

৪ মৃত ফবকি আঃ মাজেদ মৃত ফবকি জমনােউিীন িাকাল িাকাল ৯৪০

৫ মৃত আঃ খাজলক আকন মৃত মাজেদ আকন ফুলশ্রী ফুলশ্রী ৯৪১

৬ আঃ হক বময়া মৃত লবতফ বময়া আমজিৌলা পয়সাি হাট ৯৬ ৪

৭ বি এম জমাসাজিক জহাজসন জমাঃ কাজশম বময়া  াঁদবিবশিা িাগধা ৯৬ ৯

৮ আবুল মনসুি আহজমদ জকাব্বাত আলী হাওলাদাি িত্নপুি বমবিপাড়াহাট ১০ ২ ২

৯ জমাঃ শাহ আপ্তাি উবিন মৃত মবমন উবিন িয়গ্রাম বমবিপাড়া ১০ ২ ৬

১ ০ নুি নিী বশকদাি আব্দুল কাজদি বশকদাি িাসাইল িাবেহাি ১০ ৫ ০

১ ১ ডাঃ িবিদ্রনাথ গাইন মৃত সুজিন্দ্রনাথ গাইন আহুবত িাটিা িাহাদুিপুি ১০ ৫ ২

১ ২ জসজকন্দাি আলী জিপািী মৃত সাহাবুবিন জিপািী িাসাইল িাবেহাি ১০ ৬ ১

১ ৩ মৃত হবিদান হালদাি মৃত গজনশ  ন্দ্র হালদাি আহুবত িাটিা জকাদালজধায়া ১০ ৭৮

১ ৪ আবুল কালাম আোদ জমৌঃ গজেি আলী ভূইয়া লখািমাটিয়া িড় িাশাইল ১০ ৭৯

১ ৫ আঃ মবেদ তালুকদাি জমাঃ আোহাি উবিন তালুকদাি জ ংগুটিয়া ধানজডািা ১০ ৮১

১ ৬ জমাঃ হাবলম জিপািী দবলল উবিন জিপািী জ ংগুটিয়া ধানজডািা ১০ ৮২

১ ৭ আিে আলী হাং মৃত আব্দুল আলী হাং ভালুকশী ভালুকশী ১০ ৮৪

১ ৮ বনকুে লাল হালদাি বনবশকান্ত হালদাি জগায়াইল িড় িাশাইল ১০ ৯০

১ ৯ জসকান্দাি আলী তালুকদাি মঙ্গল আলী তালুকদাি জ ংগুটিয়া ধানজডািা ১০ ৯১

২ ০ জমাঃ মবেবুি িহমান বময়া মৃত মন্সী বসিাে আহজম্মদ জিাট িাশাইল িড় িাশাইল ১০ ৯২

২ ১ মৃত আলী আহজম্মদ হাং মৃত আবুল হাজসম দাং জ ংগুটিয়া ধানজডািা ১০ ৯৩

২ ২ জমাঃ িবফক মৃধা মৃত কালাই মৃধা িাশাইল িড় িাশাইল ১০ ৯৭

২ ৩ মৃত আকতাি জহাজসনি খান মৃত নিী জনওয়াে খান ভালকসী িাবেহাি ১০ ৯৮

২ ৪ মৃত জমাোজম্মল হক খান মৃত জগালাপ খান ভালুকশী ভালুকশী ১০ ৯৯

২ ৫ কােী শাহ আলম মৃত কােী জিািহান ভালুকশী ভালুকশী ১১০ ০

২ ৬ আঃ আবেে বসকদাি মৃত হা ান উবিন বসকদাি িাবসইল িাবেহাি ১১০ ১

২ ৭ আঃ মান্নান মবল্লক মৃত হাজমদ মবল্লক িাংতা িাবেহাি ১১০ ৪

২ ৮ মুবিজ াদ্ধা জমাঃ কিম আলী সিদাি জলহােবিন সিদাি িাকাল িাকাল ১১২ ০

২ ৯ কাবত িক  ন্দ্র বশকিী কানাই লাল বশকািী উত্তি িড়মাগিা জোিাি পাড় ১১২ ৬

৩ ০ জমাঃ ওয়াজেদ আলী বময়া আইনবিন বময়া আমজিৌলা িাগধা ১১৫ ৫

৩ ১ এস,এম, লুৎফি িহমান জমাঃ সসয়দ আলী বময়া েয়িাম পবি িাগধা ১১৫ ৬

৩ ২ আিদুল মাজলক ভবি জকবহলুবিন ভবি িাগধা িাগধা ১১৬ ৩

৩ ৩ বিবিক িবিয়াি দবলল উবিন িবিয়াি জসামাইি পাড় িাগধা ১১৮৫

৩ ৪ শাজহিালী িাহাদুি মৃত গবন িাহাদুি  ান্দ িাগধা ১১৯০

৩ ৫ বিপ্লি সমিাি মৃত শাবন্তিেন সমিাি িাগধা িাগধা ১১৯৪

৩ ৬ জেমস সুহাস বমংহ ভূজপন্দ্র নাথ বসংহ আস্কি িাগধা ১১৯৫

৩ ৭ জমাঃ শাহাোহান বময়া মৃত আইেবিন বময়া আমজিৌলা িাগধা ১১৯৭

৩ ৮ আঃ মবেদ সিদাি মৃত অজশাক আলী সিদাি িাগধা িাগধা ১১৯৮

৩ ৯ বমন্টু িবিয়াি জমািািক জহাজসন িবিয়াি  ান্দ িাগধা ১১৯৯

৪০ সিদাি আব্দুল িহমান জসানামবিন সিদাি ভদ্রপাড়া সগলা ১২ ০ ৩

৪১ জমাঃ বসিাজুল হক সিদাি জমাঃ আিদুল কাজদি সিদাি পূি ি সুেনকাঠি সগলা ১২ ০ ৬

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সিকাি 
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োতীয় মুবিজ াদ্ধা কাউবন্সল (োমুকা) পৃষ্ঠা  1/2
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৪২ জমাঃ সবহদুল ইসলাম হাওলাদাি িিকতুউলা হাওলাদাি পূি ি সুেনকাঠি সগলা ১২ ০ ৭

৪৩ বিদাম হালদাি ব্রজেন্দ্র নাথ হালদাি অজশাকজসন সগলা ১২ ০ ৮

৪৪ েজিদ আলী সিদাি জসানামবিন সিদাি` পবিম সুেনকাঠি আগগলঝাড়া ১২ ১০

৪৫ জমাঃ জমাশাজিফ জহাজসন জমাল্লা মবমনউবিন জমাল্লা পূি ি সুেনকাঠি সগলা ১২ ১৪

৪৬ বিজেেি হালদাি মৃত শবিভূিন হালদাি িাহুতপাড়া আগগলঝাড়া ১২ ১৫

৪৭ আলাউবিন মৃত আবুল হাজসম দঃ বসবহপাশা সগলা ১২ ১৭

৪৮ জমাঃ জসকান্দাি আলী আবুল কাজশম পূি ি সুেনকাঠি সগলা ১২ ১৯

৪৯ দাশ গুপ্ত আশীি কুমাি সতয িেন দাশ গুপ্ত আগগলঝাড়া সগলা ১২ ২ ৬

৫ ০ এ জক এম মবেদ আলী মৃত মুন্সী আব্দুল অজহদ আগগলঝাড়া সগলা ১২ ৫ ২

৫ ১ আঃ মন্নান বসকদাি আিজশদ আলী বসকদাি আগগলঝাড়া জসিাল ১২ ৫ ৭

৫ ২ জমািািক আলী শাহ মৃত সবফে উবিন শাহ িাি পাইকা িাি পাইকা ১২ ৭৩

৫ ৩ জদি কুমাি ঢালী জদজিন্দ্র নাথ ঢালী জমাল্লা পাড়া জমাল্লা পাড়া ১২ ৭৫

৫ ৪ বসকদাি এমদাদুল হক আঃ ওহাি বসকদাি দজত্তিািাদ দজত্তিািাদ ১২ ৮০

৫ ৫ মৃত হাওলাদাি শাহ আলম মৃত ইব্রাহীম হাওলাদাি জমাল্লাপাড়া িত্নপুি ১২ ৯৪

৫ ৬ আব্দুল খাজলক বসকদাি আব্দুল কাজদি বসকদাি পয়সা পয়সাি হাট ১৩ ০ ৬
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