
                                       ০৬নং পসীপাড়া ইউ.িপ 

                                         ০১নং ওয়াড, াম সমূহ 

.নং এলাকার নাম 
০১ আবু তােহর, ইউ.িপ, সদস , ০১নং ওয়াড 
০২ মাঃ মািকম আলী, ামপুিলশ, ০১নং ওয়াড 
০৩ িশেলরতয়া 
০৪ নায়া মামা পাড়া 
০৫ িছ ক পাড়া 
০৬ ছামাই ছিড় পাড়া 
০৭ বত ঝির পাড়া 
০৮ ঠা া ঝির পাড়া 
০৯ বদ  িভটা 
১০ বদ  িভটা মামা পাড়া 
১১ রাংঙা ঝির পাড়া 
১২ উপ া মামা পাড়া 

 

                                               ০৬নং পসীপাড়া ইউ.িপ 

                                               ০২নং ওয়াড, াম সমূহ 

.নং এলাকার নাম 
০১ শিফউল আলম, ইউ.িপ, সদস , ০১নং ওয়াড 
০২ মাঃ বলাল, ামপুিলশ, ০২নং ওয়াড 
০৩ ই াহীম িলডার পাড়া 
০৪ গগণ মা ার পাড়া 
০৫ দয় মা ার পাড়া 
০৬ উ র দরদরী নয়া পাড়া 
০৭ দুলং পাড়া 
০৮ বালুচর পাড়া 
০৯ হডম ান পাড়া 
১০ মং  পাড়া 
১১ পুকুিরয়া খালা 
১২ মা ার পাড়া 
১৩ হােফজ পাড়া 
১৪ চাইনথুই পাড়া 

 



                                          ০৬নং পসীপাড়া ইউ.িপ, 

                                          ০৩নং ওয়াড, াম সমূহ 

 

.নং এলাকার নাম 
০১ ধাংস ুবড়ুয়া, ইউ.িপ, সদস , ০৩নং ওয়াড 
০২ িনমল কাি  বড়ুয়া, ামপুিলশ, ০৩নং ওয়াড 
০৩ অং া পাড়া 
০৪ ভ েসন পাড়া 
০৫ চাঅংগ  পাড়া 
০৬ া াই পাড়া 
০৭ অং া ডির পাড়া 
০৮ িচউিন 
০৯ মাহা দপুর পাড়া 
১০ ল ণ ঝির 
১১ পিল ঝির 

 

                               ০৬নং পসীপাড়া ইউ.িপ, 

                               ০৪নং ওয়াড, াম সমহূ 

 

.নং এলাকার নাম 
০১ মং ািচং মামা, ইউ.িপ, সদস , ০৪নং ওয়াড 
০২ কাজল বড়ুয়া, ামপুিলশ, ০৪নং ওয়াড 
০৩ দরদরী বড়ুয়া পাড়া 
০৪ দরদরী মামা পাড়া 
০৫ দরদরী হাসপাতাল পাড়া 
০৬ দরদরী নয়া পাড়া 
০৭ ব ম পাড়া 
০৮ মন্ড পাড়া 

 

                                        ০৬নং পসী পাড়া ইউ.িপ, 

                                        ০৫নং ওয়াড, াম সমূহ 



 

.নং এলাকার নাম 
০১ শাহা-আলম, ওয়াড সদস , ০৫নং ওয়াড 
০২ মাঃ মাফা ল হােসন, াম পুিলশ, ০৫নং ওয়াড 
০৩ পসী বাজার পাড়া 
০৪ গা জ পাড়া 
০৫ অিপ পা  পাড়া 
০৬ উ র মুসিলম পাড়া 
০৭ দি ন মুসিলম পাড়া 
০৮ ব ম পাড়া 
০৯ বত ঝির পাড়া 

 

                                      ০৬নং পসীপাড়া ইউ.িপ, 

                                      ০৬নং ওয়াড, াম সমূহ 

 

.নং এলাকার নাম 
০১ মাঃ আবুল হােসন, ইউ.িপ, সদস , ০৬নং ওয়াড 
০২ আিরফুল ইসলাম, াম পুিলশ, ০৬নং ওয়াড 
০৩ পুিলশ ক া  পাড়া 
০৪ িচংকুম ঝির 
০৫ উথাই পাড়া 
০৬ িচংকুম মামা পাড়া 
০৭ িচংকুম া পাড়া 
০৮ টয়ার ঝির 
০৯ টয়ার ঝির মামা পাড়া 
১০ নুর আলী পাড়া 
১১ আিম ক া  পাড়া 

 

 

                                   ০৬নং পসী পাড়া ইউ.িপ, 

                                   ০৭নং ওয়াড, াম সমহূ 



 

.নং এলাকার নাম 
০১ মাঃ আ লু মা ান, ইউ.িপ, সদস , ০৭নং ওয়াড 
০২ মাঃ বলাল, ামপুিলশ, ০৭নং ওয়াড 
০৩ টয়ার ঝির 
০৪ পুরাতন মামা পাড়া 
০৫ টয়ার ঝির মামা পাড়া 
০৬ আিলয়াং ঝির 
০৭ হা ুক পাড়া 
০৮ লবু ঝির 
০৯ নায়া পাড়া 
১০ নতন মামা পাড়া 
১১ মং  পাড়া 
১২ জামালপুর পাড়া 
১৩ মংিন পাড়া 
১৪ কলার ঝির পাড়া 
১৫ পুনাও পাড়া 
১৬ ঠা া ঝির 
১৭ মইতব ঝির 
১৮ শীতা ঝির 

 

                                     ০৬নং পসী পাড়া ইউ.িপ, 

                                     ০৮নং ওয়াড, াম সমহূ 

 

.নং এলাকার নাম 
০১ লংপা া ইউ.িপ, সদস  ০৮নং ওয়াড 
০২ িচংওয়াই া, ামপুিলশ, ০৮নং ওয়াড 
০৩ ছলম পাড়া 
০৪ ভলু ম ার পাড়া 
০৫ রািলং ম ার পাড়া 
০৬ কমপং পাড়া 
০৭ অমবই পাড়া 
০৮ িমনতই পাড়া 
০৯ লুিলম পাড়া 
১০ রং অং পাড়া 



                                   ০৬নং পসীপাড়া ইউ.িপ, 

                                   ০৯নং ওয়াড, াম সমহূ 

 

.নং এলাকার নাম 
০১ কাইওেয় া, ইউ.িপ, সদস  ৯নং ওয়াড 
০২ িডয়া  পুরা, ামপুিলশ, ৯নং ওয়াড 
০৩ হডম ান পাড়া 
০৪ রংয়াং পাড়া 
০৫ মাইক উ পাড়া 
০৬ আিলয়াং বাবু পাড়া 
০৭ রাজা পাড়া 
০৮ ইয়াং পাড়া 
০৯ িমং  পাড়া 
১০ মনপয় পাড়া 
১১ থংপং পাড়া 
১২ িকইিরং পাড়া 
১৩ সাং াত পাড়া 
১৪ রংজাক পাড়া 
১৫ কালা িময়া পাড়া 

 

 


