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লক্ষ্মীপুর লক্ষ্মীপুর সদর ০৮ নং দত্তাড়া  
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০১ 

 

০১ ঘুঘু ফাড়ী কফরস্থান 

   ০২ জদওয়ানজী ফাড়ী কফরস্থান 

   ০৩ ছভর উনিন ভ ূঁইয়া ফাড়ী কফরস্থান 

   ০৪ নয়ননর ফাড়ী কফরস্থান 

   ০৫ নিিার ফাড়ী কফরস্থান 

লক্ষ্মীপুর লক্ষ্মীপুর সদর ০৮ নং দত্তাড়া ০৭ ভনগাজীর ফাড়ী কফরস্থান 

   ০৮ চান গাজীর ফাড়ী কফরস্থান 

   ০৯ ওদুনদর নতুন ফাড়ী কফরস্থান 

   ১০ জলাকভাননর নতুন ফাড়ী কফরস্থান 

   ১১ জগালাভ জিানসন জ ানার ফাড়ী কফরস্থান 

লক্ষ্মীপুর লক্ষ্মীপুর সদর ০৮ নং দত্তাড়া ১২ জনসভ উনিননর নতুন ফাড়ী কফরস্থান 

   ১৩ নশা িাজীর  ফাড়ী কফরস্থান 

   ১৪ সান উনিন ভ ূঁইয়া  ফাড়ী কফরস্থান 

   ১৫ দনজয় ফাড়ী কফরস্থান 

   ১৬ ভাও: জভা: উল্যার ফাড়ী কফরস্থান 

   ১৭ ফড় আউনলয়ার ফাড়ী কফরস্থান 

   ১৮ এফাদ উল্যাি িাজী  ফাড়ী কফরস্থান 

লক্ষ্মীপুর লক্ষ্মীপুর সদর ০৮ নং দত্তাড়া ১৯ নতুন ফকসী ফাড়ী কফরস্থান 

   ২০ পুরান জগালজার  ফাড়ী কফরস্থান 

   ২১ ভনর উনিন ভ ূঁইয়া ফাড়ী কফরস্থান 

   ২২ দায়ী ফাড়ী কফরস্থান 

   ২৩ ননজর ব্যাারী ফাড়ী কফরস্থান 

লক্ষ্মীপুর লক্ষ্মীপুর সদর ০৮ নং দত্তাড়া ২৪ ভনভননগা ফাড়ী কফরস্থান 

   ২৫ নভনের ফাড়ী কফরস্থান 

   ২৬ কাজী ফাড়ী কফরস্থান 

   ২৭ জফারিান উনিন ান া: ফাড়ী কফরস্থান 

   ২৮ নদনির ানড়র ফাড়ী কফরস্থান 

   ২৯ িাকু ব্যাারী ফাড়ী কফরস্থান 

লক্ষ্মীপুর লক্ষ্মীপুর সদর ০৮ নং দত্তাড়া ৩০ নিত ফাড়ী কফরস্থান 

   ৩১ আভজাদ ান া:  ফাড়ী কফরস্থান 

   ৩২ তুপানী জভাল্লা  ফাড়ী কফরস্থান 

   ৩৩ পজর আলী ব্যাারী ফাড়ী কফরস্থান 

   ৩৪ নতনা গাজী ান া: ফাড়ী কফরস্থান 

   ৩৫ আজগর ান া: ফাড়ী কফরস্থান 

লক্ষ্মীপুর লক্ষ্মীপুর সদর ০৮ নং দত্তাড়া ৩৬ যুগী ফাড়ী কফরস্থান 

   ৩৭ জভাদার  ফাড়ী কফরস্থান 

   ৩৮ চতী ফাড়ী কফরস্থান 

   ৩৯ ডার ফাড়ী কফরস্থান 

   ৪০ আকফর ান া: ফাড়ী কফরস্থান 

   ৪১ আব্দুল িানশভ িাজী ফাড়ী কফরস্থান 

লক্ষ্মীপুর লক্ষ্মীপুর সদর ০৮ নং দত্তাড়া ৪২ নিলা িাজী ফাড়ী কফরস্থান 

   ৪৩ ওভর আলী ফাড়ী কফরস্থান 

   ৪৪ িাওলাদার ফাড়ী কফরস্থান 

   ৪৫ সংসউনিন ান া: ফাড়ী কফরস্থান 

   ৪৬ মুন্সী ফাড়ী কফরস্থান 

   ৪৭ নতুন ফক্সী ফাড়ী কফরস্থান 

   ৪৮ ফক্সী ফাড়ী কফরস্থান 

লক্ষ্মীপুর লক্ষ্মীপুর সদর ০৮ নং দত্তাড়া  ৪৯ জজাড় পুকুর াড় ফাড়ী কফরস্থান 
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০২ 

৫০ জগালজার ফাড়ী কফরস্থান 

   ৫১ ভনগাজী ফাড়ী কফরস্থান 

   ৫২ জছালভান ফাড়ী কফরস্থান 

   ৫৩ চরা ফাড়ী কফরস্থান 

লক্ষ্মীপুর লক্ষ্মীপুর সদর ০৮ নং দত্তাড়া ৫৪ ইউনুস ভাষ্টার ফাড়ী কফরস্থান 

   ৫৫ ভনার ফানর ফাড়ী কফরস্থান 

   ৫৬ জনভানতর  ফাড়ী কফরস্থান 

   ৫৭ জচৌনকদার ফাড়ী কফরস্থান 

   ৫৮ কভর ফাড়ী কফরস্থান 

   ৫৯ দনত্তর ফাড়ী কফরস্থান 

লক্ষ্মীপুর লক্ষ্মীপুর সদর ০৮ নং দত্তাড়া ৬০ ফড়  ফাড়ী কফরস্থান 

   ৬১ কনফরাজ ফাড়ী কফরস্থান 

   ৬২ জনল ফাড়ী কফরস্থান 

   ৬৩ জিানছন  াঁন ফাড়ী কফরস্থান 

   ৬৪ চাভড়া  ফাড়ী কফরস্থান 

   ৬৫ আ ন  ফাড়ী কফরস্থান 

লক্ষ্মীপুর লক্ষ্মীপুর সদর ০৮ নং দত্তাড়া ৬৬ ান ায়ারী ফাড়ী কফরস্থান 

   ৬৭ ভননর  াঁন ফাড়ী কফরস্থান 

   ৬৮ ইসভাইল ভাষ্টার ফাড়ী কফরস্থান 

   ৬৯ ফুল গাজী ফাড়ী কফরস্থান 

   ৭০ জশয়ার ফাড়ী কফরস্থান 

   ৭১ দনজয় ফাড়ী কফরস্থান 

   ৭২ মুনছুর জকাম্পানী ফাড়ী কফরস্থান 

   ৭৩ নতুন  ফাড়ী কফরস্থান 

   ৭৪ কালাভ ভাষ্টার ফাড়ী কফরস্থান 

লক্ষ্মীপুর লক্ষ্মীপুর সদর ০৮ নং দত্তাড়া  
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৭৫ আপতাফ উনিন ান া: ফাড়ী কফরস্থান 

   ৭৬ ভাইন উনিন নভয়াজী ফাড়ী কফরস্থান 

   ৭৭ কাজী ফাড়ী কফরস্থান 

   ৭৮ রাভদানশর ফাড়ী কফরস্থান 

   ৭৯ িাজী ফাড়ী কফরস্থান 

   ৮০ আইছার ফাড়ী কফরস্থান 

   ৮১ জান্তার ফাড়ী কফরস্থান 

   ৮২ ততলী ফাড়ী কফরস্থান 

লক্ষ্মীপুর লক্ষ্মীপুর সদর ০৮ নং দত্তাড়া ৮৩ ফরকন্দাজ ফাড়ী কফরস্থান 

   ৮৪ মুন্সী ফাড়ী কফরস্থান 

   ৮৫ আলার ফাড়ী কফরস্থান 

   ৮৬ জকনন্দর ফাড়ী কফরস্থান 

   ৮৭ সুতার ফাড়ী কফরস্থান 

   ৮৮ জানিনদর  ফাড়ী কফরস্থান 

   ৮৯ ফারী ফাড়ী কফরস্থান 

লক্ষ্মীপুর লক্ষ্মীপুর সদর ০৮ নং দত্তাড়া ৯০ ডারী ফাড়ী কফরস্থান 

   ৯১ জদাস্তার ফাড়ী কফরস্থান 

   ৯২ নড়  ফাড়ী কফরস্থান 

   ৯৩ জভাল্লা ফাড়ী কফরস্থান 

   ৯৪ আিম্মদ জভস্তুরী ফাড়ী কফরস্থান 

   ৯৫ চনকদার ফাড়ী কফরস্থান 

   ৯৬ কাচারী ফাড়ী কফরস্থান 

   ৯৭ দানশর ফাড়ী কফরস্থান 

লক্ষ্মীপুর লক্ষ্মীপুর সদর ০৮ নং দত্তাড়া ৯৮ িলুনদয়া ফাড়ী কফরস্থান 

   ৯৯ গনক ফাড়ী কফরস্থান 

   ১০০ তফনির ফাড়ী কফরস্থান 

   ১০১ নিত ফাড়ী কফরস্থান 

   ১০২ ছয় বাইয়ার ফাড়ী কফরস্থান 

   ১০৩ আ: রনিভ ডা: ফাড়ী কফরস্থান 
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১০৪ আপজল ফাড়ী কফরস্থান 

   ১০৫ দ য়নার ফাড়ী কফরস্থান 

লক্ষ্মীপুর লক্ষ্মীপুর সদর ০৮ নং দত্তাড়া ১০৭ অননন্তর ফাড়ী কফরস্থান 

   ১০৮  াঁন ফাড়ী কফরস্থান 

   ১০৯ কনফরাজ ফাড়ী কফরস্থান 

   ১১০ ভ ূঁইয়া ফাড়ী কফরস্থান 

   ১১১ দরফানী ফাড়ী কফরস্থান 

   ১১২ ান ায়ারী ফাড়ী কফরস্থান 

   ১১৩ জচৌজ্জাল ফাড়ী কফরস্থান 

লক্ষ্মীপুর লক্ষ্মীপুর সদর ০৮ নং দত্তাড়া ১১৪ চার ফাড়ী কফরস্থান 

   ১১৫ জগালাভ ান া: ফাড়ী কফরস্থান 

   ১১৬ ফাি ফাড়ী ফাড়ী কফরস্থান 

   ১১৭ আ: সালাভ ান া: ফাড়ী কফরস্থান 

   ১১৮ দাইভ উল্যা ান া: ফাড়ী কফরস্থান 

   ১১৯ নফনার  ফাড়ী কফরস্থান 

   ১২০ তাতী ফাড়ী কফরস্থান 

   ১২১ ফরার ফাড়ী কফরস্থান 

লক্ষ্মীপুর লক্ষ্মীপুর সদর ০৮ নং দত্তাড়া  
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০৪ 

১২২ আ ন ফাড়ী কফরস্থান 

   ১২৩ জনায়া ফাড়ী কফরস্থান 

   ১২৪ ইসলাভ মুন্সী জফারী ফাড়ী কফরস্থান 

   ১২৫ জভাদার  ফাড়ী কফরস্থান 

   ১২৬ ছনত ফাড়ী কফরস্থান 

   ১২৭ গনক ফাড়ী কফরস্থান 

   ১২৮ সরকার ফাড়ী কফরস্থান 

লক্ষ্মীপুর লক্ষ্মীপুর সদর ০৮ নং দত্তাড়া ১২৯ জভাস্তপা জচৌধুরীর ফাড়ী কফরস্থান 

   ১৩০ আছলাভ িাজী ফাড়ী কফরস্থান 

   ১৩১ আফদুল ভনজদ সওদাগর ফাড়ী কফরস্থান 

   ১৩২ দনত্তর ফাড়ী কফরস্থান 

   ১৩৩ জছরাগ আলী জফারী ফাড়ী কফরস্থান 

   ১৩৪ দনজয় ফাড়ী কফরস্থান 

   ১৩৫ িা  জ ালা ফাড়ী কফরস্থান 

লক্ষ্মীপুর লক্ষ্মীপুর সদর ০৮ নং দত্তাড়া ১৩৬ নরপুজী ফাড়ী কফরস্থান 

   ১৩৭ ঠাকুর ফাড়ী কফরস্থান 

   ১৩৮ দুধ নভয়া জকরানীর ফাড়ী কফরস্থান 

   ১৩৯ ভধু সওদাগর ফাড়ী কফরস্থান 

   ১৪০ আছলাভ ান া:  ফাড়ী কফরস্থান 

   ১৪১ ভনু দরনফনশর ফাড়ী কফরস্থান 

   ১৪২ দত্তাড়া নদিীর াড় ফাড়ী কফরস্থান 

লক্ষ্মীপুর লক্ষ্মীপুর সদর ০৮ নং দত্তাড়া ১৪৩ জধায়া ফাড়ী কফরস্থান 

   ১৪৪ আফদুল রনশদ ভইয়া ফাড়ী কফরস্থান 

   ১৪৫ িানপজ জভম্বার  ফাড়ী কফরস্থান 

   ১৪৬ ফধ য়ন ফাড়ী কফরস্থান 

   ১৪৭ অনসভ ডা: ফাড়ী কফরস্থান 

   ১৪৮ িাজী জভাকনলছুর ফাড়ী কফরস্থান 

লক্ষ্মীপুর লক্ষ্মীপুর সদর ০৮ নং দত্তাড়া ১৪৯ ডা: সনিনদর  ফাড়ী কফরস্থান 

   ১৫০ অনল নভয়া িাজী ফাড়ী কফরস্থান 

   ১৫১ জচৌধুরী ফাড়ী কফরস্থান 

   ১৫২ ফকুল তলা জাষ্ট ভাষ্টার ফাড়ী কফরস্থানর  

   ১৫৩ চনকদার  ফাড়ী কফরস্থান 

লক্ষ্মীপুর লক্ষ্মীপুর সদর ০৮ নং দত্তাড়া ১৫৪ করভ উনিন ভ ূঁইয়া ফাড়ী কফরস্থান 

   ১৫৫ করভ উনিন জফারী ফাড়ী কফরস্থান 

   ১৫৬ লনদর  ফাড়ী কফরস্থান 

   ১৫৭ জচান্না  ফাড়ী কফরস্থান 

   ১৫৮ কানন্তয়ার ফাড়ী কফরস্থান 

   ১৫৯ ফানরক িাজী ফাড়ী কফরস্থান 



লক্ষ্মীপুর লক্ষ্মীপুর সদর ০৮ নং দত্তাড়া ১৬০ িনরদানশর ফাড়ী কফরস্থান 

   ১৬১ আব্দুল সালাভ ভাষ্টার ফাড়ী কফরস্থান 

   ১৬২ জদওয়ান ফাড়ী কফরস্থান 

   ১৬৩ জগাগার ফাড়ী কফরস্থান 

   ১৬৪ উনজর আলী িাজী ফাড়ী কফরস্থান 

   ১৬৫ ভালী ফাড়ী কফরস্থান 

   ১৬৬ দপাদার ফাড়ী কফরস্থান 

লক্ষ্মীপুর লক্ষ্মীপুর সদর ০৮ নং দত্তাড়া  

 

 

০৫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

০৫ 

 

 

 

 

০৫ 

১৬৭ আব্দুস সাভাদ ব্যাারী ফাড়ী কফরস্থান 

   ১৬৮ অলী আজী ফাড়ী কফরস্থান 

   ১৬৯  াঁন ফাড়ী কফরস্থান 

   ১৭০ কাজী ফাড়ী কফরস্থান 

   ১৭১ জধাা ফাড়ী কফরস্থান 

   ১৭২ আনফর ফাড়ী কফরস্থান 

লক্ষ্মীপুর লক্ষ্মীপুর সদর ০৮ নং দত্তাড়া ১৭৩ নভনজ ফাড়ী কফরস্থান 

   ১৭৪ আলা ফক্স চনকদার ফাড়ী কফরস্থান 

   ১৭৫ উচ ফাড়ী কফরস্থান 

   ১৭৬ গাইন ফাড়ী কফরস্থান 

   ১৭৭ পুরান ফাড়ী কফরস্থান 

   ১৭৮ জশন র ফাড়ী কফরস্থান 

লক্ষ্মীপুর লক্ষ্মীপুর সদর ০৮ নং দত্তাড়া ১৭৯ দনত্তর ফাড়ী কফরস্থান 

   ১৮০ ডাক্তার ফনদউজ্জাভান ফাড়ী কফরস্থান 

   ১৮১ ফাভন ফাড়ী কফরস্থান 

   ১৮২ ঠাকুর ফাড়ী কফরস্থান 

   ১৮৩ িাজী ফাড়ী কফরস্থান 

লক্ষ্মীপুর লক্ষ্মীপুর সদর ০৮ নং দত্তাড়া ১৮৪ রাভ কুভার ফাড়ী কফরস্থান 

   ১৮৫ ান ায়ারী ফাড়ী কফরস্থান 

   ১৮৬ ইউসুপ আলী জছরাংনগর ফাড়ী কফরস্থান 

   ১৮৭ জলায়াইর ফাড়ী কফরস্থান 

   ১৮৮ ছয়বাইয়ার ফাড়ী কফরস্থান 

   ১৮৯ সুতার ফাড়ী কফরস্থান 

   ১৯০ জকরাভত আলী িাজী ফাড়ী কফরস্থান 

লক্ষ্মীপুর লক্ষ্মীপুর সদর ০৮ নং দত্তাড়া  

 

 

০৬ 

 

 

 

 

 

 

০৬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

০৬ 

 

 

 

 

১৯১ আব্দুল আলী দপাদার ফাড়ী কফরস্থান 

   ১৯২ আলী  াঁর ফাড়ী কফরস্থান 

   ১৯৩ ভ ূঁইয়া ফাড়ী কফরস্থান 

   ১৯৪ পনতয়ালী ফাড়ী কফরস্থান 

   ১৯৫ ফক্সানল ফাড়ী কফরস্থান 

   ১৯৬ ান ায়ারী ফাড়ী কফরস্থান 

লক্ষ্মীপুর লক্ষ্মীপুর সদর ০৮ নং দত্তাড়া ১৯৭ জভাল্লা ফাড়ী কফরস্থান 

   ১৯৮ চদর উনিন ান ায়ারী ফাড়ী কফরস্থান 

   ১৯৯ ফািন ফাড়ী কফরস্থান 

   ২০০ ততয়ার  ফাড়ী কফরস্থান 

   ২০১ জীফন কাজী ফাড়ী কফরস্থান 

   ২০২ চুনন কাজী ফাড়ী কফরস্থান 

   ২০৩ মৃধ্যা ফাড়ী কফরস্থান 

লক্ষ্মীপুর লক্ষ্মীপুর সদর ০৮ নং দত্তাড়া ২০৪ কনফরাজ ফাড়ী কফরস্থান 

   ২০৫  ািা ফাড়ী কফরস্থান 

   ২০৭ জিানের ফাড়ী কফরস্থান 

   ২০৮ ঠাকুর ফাড়ী কফরস্থান 

   ২০৯ নচলা ফাড়ী কফরস্থান 

   ২১০ তাঁনতয়া ফাড়ী কফরস্থান 

   ২১১ দ্ম পুকুর াড় ফাড়ী কফরস্থান 

   ২১২ জনওয়ানজর  ফাড়ী কফরস্থান 

লক্ষ্মীপুর লক্ষ্মীপুর সদর ০৮ নং দত্তাড়া ২১৩ আনার  ফাড়ী কফরস্থান 

   ২১৪ জনায়া ফাড়ী কফরস্থান 

   ২১৫ ফড় ফাড়ী কফরস্থান 



    

 

০৬ 

 

 

 

 

 

 

 

০৬ 

২১৬ জবালানানের ফাড়ী কফরস্থান 

   ২১৭ টুকা নভয়া মুন্সী ফাড়ী কফরস্থান 

   ২১৮ জনওয়াজ উিীন ভ ূঁয়া ফাড়ী কফরস্থান 

   ২১৯ রান কাজী ফাড়ী কফরস্থান 

লক্ষ্মীপুর লক্ষ্মীপুর সদর ০৮ নং দত্তাড়া ২২০ জনির উনিন মৃধ্যা ফাড়ী কফরস্থান 

   ২২১ জানগর ফাড়ী কফরস্থান 

   ২২২ াঠান ফাড়ী কফরস্থান 

   ২২৩ ননলাভ ফাড়ী কফরস্থান 

   ২২৪ আনভন উনিন মুনন্স ফাড়ী কফরস্থান 

   ২২৫ কাজী  ফাড়ী কফরস্থান 

   ২২৬ ধননরাভ ফাড়ী কফরস্থান 

   ২২৭ রাভদানসর ফাড়ী কফরস্থান 

   ২২৮ আনন্ত জভাোঃ ান াোঃ ফাড়ী কফরস্থান 

   ২২৯ নভজী ফাড়ী কফরস্থান 

   ২৩০ নাইভ উনিন িাজী ফাড়ী কফরস্থান 

লক্ষ্মীপুর লক্ষ্মীপুর সদর ০৮ নং দত্তাড়া  

 

   ০৭ 

 

 

 

 

 

 

 

০৭ 

 

 

 

 

 

০৭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

০৭ 

 

 

 

২৩১ জকাডা ফাড়ী কফরস্থান 

   ২৩২ নভয়াজী ফাড়ী কফরস্থান 

   ২৩৩ দানভয়ার ফাড়ী কফরস্থান 

   ২৩৪ আনতক উল্যা ডা: ফাড়ী কফরস্থান 

   ২৩৫ শান্তার  ফাড়ী কফরস্থান 

   ২৩৬ িাছান আলী সওদাগর  ফাড়ী কফরস্থান 

   ২৩৭ কালা নভয়া কন্ড্রাট্রকর ফাড়ী কফরস্থান 

লক্ষ্মীপুর লক্ষ্মীপুর সদর ০৮ নং দত্তাড়া ২৩৮ কাজী ফাড়ী কফরস্থান 

   ২৩৯ িাজী জালাল আিম্মদ ফাড়ী কফরস্থান  

   ২৪০ িানভদ উল্যা ব্যারী ফাড়ী কফরস্থান 

   ২৪১ জনওয়ানজর ফাড়ী কফরস্থান 

   ২৪২ ানলর ফাড়ী কফরস্থান 

   ২৪৩ এভরান ব্যারী ফাড়ী কফরস্থান 

   ২৪৪ অনলজ্জার ফাড়ী কফরস্থান 

   ২৪৫ কাচারী ফাড়ী কফরস্থান 

লক্ষ্মীপুর লক্ষ্মীপুর সদর ০৮ নং দত্তাড়া ২৪৬ ইউছু জভাল্লার ফাড়ী কফরস্থান 

   ২৪৭ ফরন্দাজ ফাড়ী কফরস্থান 

   ২৪৮ ভাইনজর ফাড়ী কফরস্থান 

   ২৪৯ ফক্স উল্যা ান া: ফাড়ী কফরস্থান 

   ২৫০ ভসনজদ ওয়ালা ান া: ফাড়ী কফরস্থান 

   ২৫১ জফচুর  ফাড়ী কফরস্থান 

   ২৫২ ফদর উিীন  ফাড়ী কফরস্থান 

   ২৫৩ দনজয়  ফাড়ী কফরস্থান 

লক্ষ্মীপুর লক্ষ্মীপুর সদর ০৮ নং দত্তাড়া ২৫৪ আনভর ান া: ফাড়ী কফরস্থান 

   ২৫৫ জচৌধুরী ফাড়ী কফরস্থান 

   ২৫৬ ভনি উনিন ভাষ্টার ফাড়ী কফরস্থান 

   ২৫৭ জনির উনিন ান া: ফাড়ী কফরস্থান 

   ২৫৮ আনভন উনিন পনকর ফাড়ী কফরস্থান 

লক্ষ্মীপুর লক্ষ্মীপুর সদর ০৮ নং দত্তাড়া ২৫৯ জনফদ উল্যা ভ ূঁইয়া ফাড়ী কফরস্থান 

   ২৬০ ভনজবুল িক িাওলাদার ফাড়ী কফরস্থান 

   ২৬১ আইয়ুফ আলী িাওলাদার ফাড়ী কফরস্থান 

   ২৬২ এয়াকুফ আলী িাওলাদার ফাড়ী কফরস্থান 

   ২৬৩ ছানয়দ উল্যা িাওলাদার ফাড়ী কফরস্থান 

   ২৬৪ নুর নভয়া িাওলাদার ফাড়ী কফরস্থান 

লক্ষ্মীপুর লক্ষ্মীপুর সদর ০৮ নং দত্তাড়া  

 

০৮ 

 

 

 

২৬৫ িাজী জতারাফ জভাদার ফাড়ী কফরস্থান 

   ২৬৬ িাজী সপর আলী দপাদার ফাড়ী কফরস্থান 

   ২৬৭ িাজী এয়াকুফ আলী িাওলাদার ফাড়ী কফরস্থান 

   ২৬৮ সানফর উল্য জভৌলফী ফাড়ী কফরস্থান 

   ২৬৯ আফদুল কানদর সরদার ফাড়ী কফরস্থান 

   ২৭০ আনভর উনিন জশন র ফাড়ী কফরস্থান 



    

 

 

০৮ 

 

 

 

 

 

 

 

০৮ 

 

 

 

 

 

০৮ 

 

 

 

 

 

 

০৮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

০৮ 

 

 

 

 

 

 

০৮ 

২৭১ সারী ফাড়ী কফরস্থান 

লক্ষ্মীপুর লক্ষ্মীপুর সদর ০৮ নং দত্তাড়া ২৭২ জভনিাজী ফাড়ী কফরস্থান  

   ২৭৩ জনায়া ফাড়ী কফরস্থান 

   ২৭৪ ফাফন ফাড়ী কফরস্থান 

   ২৭৫ জধায়া ফাড়ী কফরস্থান 

   ২৭৬ কাভার ফাড়ী কফরস্থান 

   ২৭৭ জুগী ফাড়ী কফরস্থান 

   ২৭৮ জগার ফাড়ী কফরস্থান 

   ২৭৯ ফড় নব ার ফাড়ী কফরস্থান 

লক্ষ্মীপুর লক্ষ্মীপুর সদর ০৮ নং দত্তাড়া ২৮০ কুভার ফাড়ী কফরস্থান 

   ২৮১ নিত  ফাড়ী কফরস্থান 

   ২৮২ জনভদার ফাড়ী কফরস্থান 

   ২৮৩ নুর ফক্স ান া: ফাড়ী কফরস্থান 

   ২৮৪ কনফরাজ ফাড়ী কফরস্থান 

   ২৮৫ িাজী আফদুস সনিদ সওদাগর ফাড়ী কফরস্থান 

   ২৮৬ িাজী নুর নভয়া মুন্সী ফাড়ী কফরস্থান 

লক্ষ্মীপুর লক্ষ্মীপুর সদর ০৮ নং দত্তাড়া ২৮৭ তুল্যা ব্যাারী  ফাড়ী কফরস্থান 

   ২৮৮ কৃষ্ণার  ফাড়ী কফরস্থান 

   ২৮৯ িাজী জসকান্তর ফাড়ী কফরস্থান 

   ২৯০ রন্দাজ ফাড়ী কফরস্থান 

   ২৯১ আনভর উনিন ান া: ফাড়ী কফরস্থান 

   ২৯২ কাজনী পুকুর াড় ফাড়ী কফরস্থান 

   ২৯৩ ফড়  ফাড়ী কফরস্থান 

   ২৯৪ সংসউনিন ান া: ফাড়ী কফরস্থান 

লক্ষ্মীপুর লক্ষ্মীপুর সদর ০৮ নং দত্তাড়া ২৯৫ িাজী আব্দুর রফ নডলার ফাড়ী কফরস্থান 

   ২৯৬ আব্দুর রনশদ ব্যাারী ফাড়ী কফরস্থান 

   ২৯৭ ইভান আলী ব্যারী ফাড়ী কফরস্থান 

   ২৯৮ নভয়াজান ব্যাারী ফাড়ী কফরস্থান 

   ২৯৯ জভাল্লা  ফাড়ী কফরস্থান 

   ৩০০ আফদুল িক ব্যাারী ফাড়ী কফরস্থান 

   ৩০১ িাজী ফাড়ী কফরস্থান 

লক্ষ্মীপুর লক্ষ্মীপুর সদর ০৮ নং দত্তাড়া ৩০২ আনার  ফাড়ী কফরস্থান 

   ৩০৩ আভান উনিন  ভ ূঁইয়া ফাড়ী কফরস্থান 

   ৩০৪ ওয়ানছন মুন্সী ফাড়ী কফরস্থান 

   ৩০৫ ছাড়া  ফাড়ী কফরস্থান 

   ৩০৭ িাজী চাদ নভয়া চনকদার ফাড়ী কফরস্থান 

   ৩০৮ ফুলদান ফাড়ী কফরস্থান 

   ৩০৯ আইনরর ফাড়ী কফরস্থান 

লক্ষ্মীপুর লক্ষ্মীপুর সদর ০৮ নং দত্তাড়া ৩১০ ইব্রানিভ ান া: ফাড়ী কফরস্থান 

   ৩১১ াঠান  ফাড়ী কফরস্থান 

   ৩১২ দুলার ফাড়ী কফরস্থান 

   ৩১৩ ভন গাজী িাওলাদার (জকাডা)ফাড়ী কফরস্থান 

   ৩১৪ দানশর ফাড়ী কফরস্থান 

   ৩১৫ আসলাভ নভনঝ ফাড়ী কফরস্থান 

   ৩১৬ ইউছুপ আলী কনফরাজ ফাড়ী কফরস্থান 

   ৩১৭ আলাফক্স ফাড়ী কফরস্থান 

   ৩১৮ নাইয়ার ফাড়ী কফরস্থান 

   ৩১৯ জভাদার ফাড়ী কফরস্থান 

লক্ষ্মীপুর লক্ষ্মীপুর সদর ০৮ নং দত্তাড়া  

 

 

০৯ 

 

 

 

৩২০ ইসলাভ িাজী ফাড়ী কফরস্থান 

   ৩২১ জিদার ফাড়ী কফরস্থান 

   ৩২২ নন্দার ফাড়ী কফরস্থান 

   ৩২৩ ধারা ফাড়ী কফরস্থান 

   ৩২৪ জগাচ্ছার ফাড়ী কফরস্থান 

   ৩২৫  ানা ফাড়ী কফরস্থান 

লক্ষ্মীপুর লক্ষ্মীপুর সদর ০৮ নং দত্তাড়া ৩২৬ আইডান ফাড়ী কফরস্থান 



   ০৯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

০৯ 

 

 

 

 

 

 

০৯ 

 

 

 

 

 

 

 

০৯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

০৯ 

৩২৭ জ ানার ফাড়ী কফরস্থান 

   ৩২৮ চাকলাদার  ফাড়ী কফরস্থান 

   ৩২৯ চুনড় ফাড়ী কফরস্থান 

   ৩৩০ ভাইনজর ফাড়ী কফরস্থান 

   ৩৩১ অনলজ্জার ফাড়ী কফরস্থান 

   ৩৩২ তছয়দ নভয়া িাজী ফাড়ী কফরস্থান 

   ৩৩৩ ততয়ার ফাড়ী কফরস্থান 

লক্ষ্মীপুর লক্ষ্মীপুর সদর ০৮ নং দত্তাড়া ৩৩৪ জফারী ফাড়ী কফরস্থান 

   ৩৩৫ ফরকন্দাজ  ফাড়ী কফরস্থান 

   ৩৩৬ ফাি ফাড়ী কফরস্থান 

   ৩৩৭ জভিরাজ ফাড়ী কফরস্থান 

   ৩৩৮ নিল্লার ফাড়ী কফরস্থান 

   ৩৩৯ কুশী ফাড়ী কফরস্থান 

   ৩৪০ ফগদার ফাড়ী কফরস্থান 

   ৩৪১ রঞ্জার ফাড়ী কফরস্থান 

লক্ষ্মীপুর লক্ষ্মীপুর সদর ০৮ নং দত্তাড়া ৩৪২ জলী ফাড়ী কফরস্থান 

   ৩৪৩ ভনুর ফাড়ী কফরস্থান 

   ৩৪৪ সমুদার ফাড়ী কফরস্থান 

   ৩৪৫ জাড়া ফাড়ী কফরস্থান 

   ৩৪৬ জতারাফ জভাদার ফাড়ী কফরস্থান 

   ৩৪৭ নদলার ফাড়ী কফরস্থান 

   ৩৪৮  নলপার ফাড়ী কফরস্থান 

   ৩৪৯ গনক ফাড়ী কফরস্থান 

লক্ষ্মীপুর লক্ষ্মীপুর সদর ০৮ নং দত্তাড়া ৩৫০ জানগদার ফাড়ী কফরস্থান 

   ৩৫১ কালাজীর ফাড়ী কফরস্থান 

   ৩৫২ কানলয়া নদিীর ফাড়ী কফরস্থান 

   ৩৫৩ পুরান ফাড়ী কফরস্থান 

   ৩৫৪ ভনজদ ফাড়ী কফরস্থান 

   ৩৫৫ সুতার  ফাড়ী কফরস্থান 

   ৩৫৬ জনায়া ফাড়ী কফরস্থান 

   ৩৫৭ ফসু ফাড়ী কফরস্থান 

লক্ষ্মীপুর লক্ষ্মীপুর সদর ০৮ নং দত্তাড়া ৩৫৮ ঠাকুর ফাড়ী কফরস্থান 

   ৩৫৯ তছজ্জাল ফাড়ী কফরস্থান 

   ৩৬০ নফী জকাম্পানীর ফাড়ী কফরস্থান 

   ৩৬১ জভাল্লা ফাড়ী কফরস্থান 

   ৩৬২ জশকান্তনরর ফাড়ী কফরস্থান 

   ৩৬৩ আশরাপ ভাও: ফাড়ী কফরস্থান 

   ৩৬৪ আলভগীনরর ফাড়ী কফরস্থান 

 
 


