
   পবিত্র ইদুল আযহা উপলক্ষে”বিবি এফ তাবলকা” 

জিলা: িান্দরিান      উপক্ষিলা: লামা          ইউবনয়ন: ০৫নং সরই ইউবনয়ন পবরষদ 

 

০১ জমা: ইসমাইল জমা: ইছহাক হাছনা পাড়া ১০২৩৬৪৮৯৩২ ০১৮৩৪৪৬৮৩২৮ ০১ 

০২ পারিীন আক্তার আহমুদুর রহমান হাছনা পাড়া ৪৬৪৭৩০৭৯৯২ ০১৮২৭৩৩৬০২৩ ০১ 

০৩ মবিজুর রহমান আবুল হাক্ষেম হাছনা পাড়া ৩২৯৭২৮২৭৭৮ ০১৮২৯৫২৩৮৬১ ০১ 

০৪ আব্দুল হক হাবমদুর রহমান টুইন্যা পাড়া ২৩৯৭৩০৬৭৩৫ ০১৮৫৮৪৩৫৯৩৫ ০১ 

০৫ জমা: জিলাল সবফউল আলম বকল্লারছড়া পাড়া ২৩৫২০০৬০৪৯ ০১৮৩২৫৮৭৩৭৭ ০১ 

০৬ ইয়াছবমন আক্তার আব্দুল জসািাহান জপালাং পাড়া ০৩১৫১৭৯৩২৭২০০ ০১৮১৭৭০৪২১৩ ০১ 

০৭ বমিানুর রহমান িাহাঙ্গীর আলম হাছনা পাড়া ৫৫০৪৬০৮১২৫ ০১৮৭০২৭৪২৪৮ ০১ 

০৮ জমা: আলহাজ্ব জমা: িাহাঙ্গীর জপালাং পাড়া ১৪৬৫৩৮৬২৭২ ০১৮৩০৩০৮৯৮৮ ০১ 

০৯ জেমন খাতুন িাফর আহম্মদ বকল্লারছড়া ০৩১৫১৭৯৩২৭০৩৯ ০১৮৮৭৬২২০৯৩ ০১ 

১০ আবুল হাক্ষেম আহমদ জহাক্ষসন জপালাং পাড়া ১০২৩৬৫০৬০৭ ০১৮৭৫৫৬৮৩৩৩ ০১ 

১১ আব্দুল িব্বার আব্দুল হাবকম বকল্লারছড়া ০৩১৫১৭৯৩২৭৬৯৪ ০১৮৮২২৮৩০৭৮ ০১ 

১২ লায়লা খাতুন জমা: দানু বময়া হাছনা পাড়া ৯১৪৭২৪৪৪৩৯ ০১৫৮৫৭৫৫০৪৪ ০১ 

১৩ রাবিয়া জসালতানা আব্দুল িবলল বকল্লারছড়া ৪৬৪৭৩০৯৮৫৭ ০১৮১৬৩৪৬০০৭ ০১ 

১৪ ছারা জিগম আব্দুল মবিদ বকল্লারছড়া ৪৬৪৭৩২০২৫০ ০১৮৫১৮২৪১৯৮ ০১ 

১৫ জমাহাম্মদুর রহমান আব্দুল কবরম বকল্লারছড়া ২৩৯৭৩০৭৩৭৮ ০১৮২৭৫৭৩৭১৮ ০১ 

১৬ জছনুয়ারা জিগম আলতাি বময়া বকল্লারছড়া ৭৩৪৭৩২৯৮৯৩ ০১৮৫৮৮০১০৯৬ ০১ 

১৭ হাবছনা আক্তার আব্দুল মতলি হাছনা পাড়া ৬৪৪৭২৭৪৩১৪ ০১৮১৮৮৪৮৫৮২ ০১ 

১৮ ছমুদা জিগম আব্দুল কবরম টুইন্যা পাড়া ৬৮৯৭২৫০৫২৫ ০১৮৩৫৬৭৭৮০৫ ০১ 

১৯ জিবি আক্তার জমাহাম্মদ মুছা বকল্লারছড়া ২৩৯৭৩০৪২৪৩ ০১৮২১৬৫৬৪৮৭ ০১ 

২০ নুরুন নাহার নুর আহম্মদ বকল্লারছড়া ৪৬৪৭৩০৮৫৪৫ ০১৮৩২৫৮৭৪৭০ ০১ 

২১ আক্ষনায়ারুল করম আলী বকল্লারছড়া ২৮৪৭২৫৫৭৮৯ ০১৮২২২৬২৮৮২ ০১ 

২২ োমসুন্নাহার কালাম িকসু জপালাং পাড়া ৬৪৪৭২৭৪৬২৯ ০১৮৪৩৯০২০৮৯ ০১ 

২৩ বিয়াউর রহমান জগালাম রহমান বকল্লারছড়া ৫৭৯১৮৬৩৬৮২ ০১৮৭৩৮১৪২৯২ ০১ 

২৪ আব্দুর রবহম হাবমদুর রহমান বকল্লারছড়া ৪৬৪৭৩০৯১৭০ ০১৮৬৯১৭৪০৫৮ ০১ 



২৫ আলী আকির আহম্মদ আলী জপালাং পাড়া ৭৩৪৭৩২১৮৯০ ০১৮৮২৩৭৫০৩২ ০১ 

২৬ জসফাক্ষয়ত জহাক্ষসন জমা: ইসলাম হাছনা পাড়া ৭৮০৪৮০৯৫৯৩ ০১৮২৩২০৯১৮৪ ০১ 

২৭ জরাবিনা জিগম আব্দুর রহমান বকল্লারছড়া ৩৭৪৭২৭৮৯৮৮ ০১৮৫৪২২৭৫১৯ ০১ 

২৮ আব্দুল গফুর এস্তাবফজুর রহমান টুইন্যা পাড়া ৫০৯৭২৫৯৩১০ ০১৮২৫৬৪৪৯৪১ ০১ 

২৯ জেখ আহম্মদ আহমদ বময়া টুইন্যা পাড়া ০৩১৫১৭৯৩২৭৭৮৩ ০১৮৯২০৫৬৯২২ ০১ 

৩০ আক্ষনায়ারা জিগম আহমদ জহাক্ষসন টুইন্যা পাড়া ৪৬৪৭৩১৯৫৮৩ ০১৮৭৯৫৭৬৯৪১ ০১ 

৩১ িন্নাত খাতুন আসহাি বময়া হাছনা পাড়া ৫৫৪৭৩০১৫৭১ ০১৮৬৮৭৪৪৫৭১ ০১ 

৩২ আলী আহম্মদ আব্দুর রবেদ বকল্লারছড়া ৮২৪৭২৭৯৭৬৬ ০১৮২৯২৯৮১৫৭ ০১ 

৩৩ সাহাি উবিন খাক্ষয়র আহমদ বকল্লারছড়া ৬৮৮০৫০১৮৭৬ ০১৮৬০১৫৩৪১৫ ০১ 

৩৪ আব্দুর রহমান আব্দুল খাক্ষলক হাছনা পাড়া ৭৭৯৭২৯৪৯৬৯ ০১৮৬৮৩৭৬৬৫৩ ০১ 

৩৫ আব্দুল ছবুর ফয়জুর রহমান হাছনা পাড়া ৫০৯৭২৫৬৬৯৬ ০১৮২০৪০১১৯৩ ০১ 

৩৬ লায়লা জিগম বময়া জহাক্ষসন জপালাং পাড়া ৩৭৪৭২৮৮৬১৫ ০১৮২৬৫৭৪৮৭৬ ০১ 

৩৭ জমা: জহলাল নিাি আলী জপালাং পাড়া ৩২৯৭২৮০২৬৯ ০১৮১৪০২৯৮৬১ ০১ 

৩৮ িকুল আক্তার একরামুল হক হাছনা পাড়া ০৩১৫১৭৯৩২৭৫৭৩ ০১৮৬৯৭৩০০২৩ ০১ 

৩৯ িাহান আরা জিগম আব্দুল িব্বার হাছনা পাড়া ৪৬৪৭৩০৮৮৫৯ ০১৮১৫৭৬১৩৭৩ ০১ 

৪০ জমাক্ষমনা খাতুন িাির আলী জপালাং পাড়া ০৩১৫১৭৯৩২৭১১৮  ০১ 

৪১ হাক্ষফিা খাতুন আহমুদুর রহমান জপালাং পাড়া ০৩১৫১৭৯৩২৭০৮৯ ০১৮৩৩০২১৩২০ ০১ 

৪২ জছনু আরা জিগম আলী আহমদ হাছনা পাড়া ৫০৯৭২৫৬৭৪৬ ০১৮৫২৫২২০৪২ ০১ 

৪৩ নুরুন নাহার সাক্ষলহ আহমদ হাছনা পাড়া ৬৪৪৭২৭৪৮৬৮ ০১৮৭৯৫১২১১৭ ০১ 

৪৪ কবহনুর আক্তার জমা: জলাকমান জপালাং পাড়া ২৮৪৭২৬৩০৮০ ০১৮৩৬৭০৭০০৫ ০১ 

৪৫ খাক্ষন আলম কবির আহমদ হাছনা পাড়া ৫০৯৭২৬৭৩৭০ ০১৮৩৫১৫৯০২৯ ০১ 

৪৬ কবির আহমদ নজু বময়া হাছনা পাড়া ৩৭৪৭২৭৯১০১ ০১৮৭২০১৬৭৮৬ ০১ 

৪৭ িাহার জহাসাইন আব্দুল হাবকম জপালাং পাড়া ০৩১৫১৭৯৩২৭১৬৪ ০১৮২৫১৯৫৬২৫ ০১ 

৪৮ জিগম িান জমা: ইসহাক জপালাং পাড়া ০৩১৫১৭৯৩২৭৭৭৩ ০১৮৬০৬২১০৭৩ ০১ 

৪৯ জমা: জমাস্তাক দবললুর রহমান হাছনা পাড়া ০৩১৫১৭৯৩২৭৫৬৪ ০১৮২৩০১২১৮৬ ০১ 

৫০ আসরাফ বময়া িাো বময়া হাছনা পাড়া ৬৮৯৭২৫৯৯১৪ ০১৮৭০৪৪৮৩৫৩ ০১ 

৫১ জমা: কবলম উল্লাহ জমাহাম্মদ িকসু হাছনা পাড়া ৬৮৯৭২৫০৬৭৩ ০১৫৩০১৬১৭১০ ০২ 



৫২ জমা: বলয়াকত আলী আব্দুল শুক্কুর হাছনা পাড়া ২৮৫৫৮০০৩০২ ০১৮৩৪১৭৪৫৫১ ০২ 

৫৩ বমরাজু জিগম হাবছ বময়া হাছনা পাড়া ৯১৪৭২৫২২৪২ ০১৮২০৩৫১৩৫৩ ০২ 

৫৪ হাবমদ জহাক্ষসন নুর আহমদ হাছনা পাড়া ০৩১৫১৭৯০০৩৭৩৮ ০১৬৪৩৮৮২৩৫২ ০২ 

৫৫ মাহাফুজুর রহমান মৃ. এস্তাবফজুর রহমান হাছনা পাড়া ০৩১৫১৭৯৩২৭৯৩০ ০১৮৮৪২৬৭০১৮ ০২ 

৫৬ জিলাল উবিন নুরুল কবির হাছনা পাড়া ০৩১৫১৭৯৩২৫২৮৪ ০১৮৩৩৯৮৯২৮৫ ০২ 

৫৭ িাদো বমঞা আিদুল িব্বার হাছনা পাড়া ৬৪৪৭২৬১৭৯০ ০১৮৩১৬১২৬৮৬ ০২ 

৫৮ খাক্ষন আলম জমািাফ্ফর আহম্মদ হাছনা পাড়া ৫৫৪৭৩১১৯১৯ ০১৮৫৮৯৬৬৯৭৯ ০২ 

৫৯ জখারবেদা জিগম আহমদ জহাক্ষসন হাছনা পাড়া ৫৯৬৬১০৭২৩৬ ০১৫৩০১৬৭০৫০ ০২ 

৬০ নুরুল কবির আেরাফ আলী হাছনা পাড়া ০৩১৫১৭৯৩২৫২৮২ ০১৮৩৪৬১২১৩৫ ০২ 

৬১ রুবি আক্তার আিদুল গফুর হাছনা পাড়া ৪১৯৭২৭৩৩১৩ ০১৮৫৯০২৭৮৫৯ ০২ 

৬২ আবমন েরীফ ফবকর জমাহাম্মদ হাছনা পাড়া ৭৭৯৭২৮৫৬২৯ ০১৮১২১১০৪১৩ ০২ 

৬৩ রাক্ষেদা জিগম আব্দুস শুক্কুর হাছনা পাড়া ০৩১৫১৭৯৩২৫৩৩০ ০১৮৯০৫০১৪৩৮ ০২ 

৬৪ রাক্ষেদা জিগম আব্দুল গফুর হাছনা পাড়া ৫৫১২৯৩৮১৬৭ ০১৮৪০৪০৯৫৭০ ০২ 

৬৫ জমা: োহা আলম আবুল হাক্ষেম হাছনা পাড়া ০৩১৫১৭৯৩২৫৫৯২ ০১৮১৮৮২৬৪৮৯ ০২ 

৬৬ জসবলনা আক্তার আব্দুল শুক্কুর হাছনা পাড়া ১৯৯৩০৩১৫১৭৯০০০০২৩ ০১৮৩৬৪৫৭৬২১ ০২ 

৬৭ জপটান খাতুন জসাক্ষলমান হাছনা পাড়া ৫৯৯৭৩১৫৫৪৩ ০১৮৮৮৬৫২৯৯৬ ০২ 

৬৮ কাওছার আক্তার হাবিবুর রহমান হাছনা পাড়া ১৯৫১৫২৪৮৩২ ০১৮৯০৭৪৮৭৬৬ ০২ 

৬৯ োরবমন আক্তার জমািাক্ষের আহমদ হাছনা পাড়া ৫৯৮৮০৮৩৫৩৪ ০১৮৫১৮৬৮৭৬০ ০২ 

৭০ রবহমা আক্তান ফরম আলী হাছনা পাড়া ৫৫৪৭৩০১৭৯৫ ০১৮৬৫১৮৯৯৭৬ ০২ 

৭১ রুপসা আক্তার আিদুছ ছফুর হাছনা পাড়া ১৯৯৫০৩১৫১৭৯০০০০০৩ ০১৮২২৯১৪৯২৭ ০২ 

৭২ রুবি আক্তার আলী আহমদ বসকদার হাছনা পাড়া ৭৩৪৭৩২১৮৫৮ ০১৮৩৯৪১৯৫৫৫ ০২ 

৭৩ সসয়দ কাক্ষসম আব্দুল িবলল হাছনা পাড়া ০৩১৫১৭৯৩২৭৯৫৯ ০১৮১৬১৭২৫৮৭ ০২ 

৭৪ ফবরদ আহমদ আব্দুল জমানাফ হাছনা পাড়া ৯১৪৭২৫২৯৮৬ ০১৮২৬৯৮২৭৩০ ০২ 

৭৫ আিদুর রবেদ জমািাক্ষহর বমঞা হাছনা পাড়া ৭৭৯৭২৮৫৫২০ ০১৮২৯৯৭৫২৮৭ ০২ 

৭৬ জমা: োহিাহান আবুল কাক্ষসম হাছনা পাড়া ১৫১৪৭৮০০৩৯৪৯৩ ০১৮৪০৮৭২৭০৭ ০২ 

৭৭ মাক্ষলকা জিগম েবফকুর রহমান হাছনা পাড়া ০৩১৫১৭৯৩২৫৩৫৭ ০১৮৬৮৯২৬৩৬৯ ০২ 

৭৮ বদলুয়ারা জিগম নবির আহমদ হাছনা পাড়া ৬৪৪৭২৬৬৪৬৮ ০১৮৩৭১৯২৬৭৪ ০২ 



৭৯ িাদো বময়া আব্দুল হাবকম হাছনা পাড়া ৫০৯৭২৬৭৮৩৬ ০১৮২০২৭৬৪৭৮ ০২ 

৮০ কুলছমা জিগম আব্দুল হাবকম হাছনা পাড়া ৫৯৯৭৩১৬৬৫৭ ০১৮১৪২৪৩৭৮৫ ০২ 

৮১ আবুল কাক্ষেম ফয়জুর রহমান হাছনা পাড়া ১৪৯৭২৮৪৬৫১ ০১৮৮২২৮১৪০৭ ০২ 

৮২ সামসুল আলম পারক্ষিি জমাক্তার জহাক্ষসন হাছনা পাড়া ০৩১৫১৭৯৩২৫০৪৫ ০১৮৬১৪৮২৯৮০ ০২ 

৮৩ জতািাক্ষরক জহাক্ষসন জমা: আব্দুে ছত্তার হাছনা পাড়া ৬৯০৫৯৩৩৬০৯ ০১৮৩৫৬৭১২৬৪ ০২ 

৮৪ জমাক্ষমনা খাতুন আব্দুল কবরম হাছনা পাড়া ৭৩৪৭৩১৯৩৩২ ০১৮২৭৮৯৯৪১৮ ০২ 

৮৫ জমা: নুর নিী মফবিলুর রহমান হাছনা পাড়া ১৯৪৭৩২৯৮৪১ ০১৮৩০৯৯১৪৬৮ ০২ 

৮৬ তছবলমা আক্তার িাবগর জহাক্ষসন হাছনা পাড়া ১৯৫১৫২৬০৯২ ০১৮৮১৩৯০৮৩১ ০২ 

৮৭ ইয়াছবমন আক্তার িাবগর জহাক্ষসন হাছনা পাড়া ৫০৯৯২৩৫৫৫৭ ০১৮৮১৩৯০৮৩১ ০২ 

৮৮ িয়নাি জিগম আব্দুল খাক্ষলক হাছনা পাড়া ৫১০১৪৫২০৩৪ ০১৮৫৯৪০৭২৮৪ ০২ 

৮৯ ফারিানা আক্তার আব্দুল হাক্ষফি হাছনা পাড়া ৩২৭০৪৫৭৯১৮ ০১৮১৩০৮২৯২২ ০২ 

৯০ জমা: নাবছর উবিন আব্দুল রহমান হাছনা পাড়া ১৯৯৩০৩১৫১৭৯০০০০৩০ ০১৮৭২১১৫৭৩৫ ০২ 

৯১ মমতাি জিগম আেরাফ বমঞা হাছনা পাড়া ৪১৯৭২৬৯৭৮২ ০১৮৩৫৬৭৩৯৮৪ ০২ 

৯২ রুমা আক্তার আব্দুর রবহম হাছনা পাড়া ১৯২২১৮৮৬৪২ ০১৮৪৩৮৮৮৪৩১ ০২ 

৯৩ জমা: আবুল জহাছাইন জসাক্ষলমান হাছনা পাড়া ৬৮৯৭২৫৯৭৯৯ ০১৮২৩৯৭১৩৩৪ ০২ 

৯৪ েসসুন্নাহার জিগম জমা: ইউনুছ হাছনা পাড়া ১৯১১২৩৭৬৯৬০ ০১৬৪৫০৯৪৬৭৭ ০২ 

৯৫ তাক্ষহরা জিগম জমাস্তাবফজুর রহমান হাছনা পাড়া ৫৫৪৭৩০১৭৫৩ ০১৮৪২৩২৯৪৮১ ০২ 

৯৬ িাহাঙ্গীর আলম আব্দুছ শুক্কুর হাছনা পাড়া ২৪০৫৯৪৭৩৭১ ০১৮৭৩৮১১৬৮৭ ০২ 

৯৭ বেরু আক্তার আব্দুল কুদ্দুস হাছনা পাড়া ৩২৯৭২৮৩২৬৩  ০২ 

৯৮ রমিান আলী আব্দুল কবরম হাছনা পাড়া ৫০৯৭২৫৭০১৭ ০১৮৩০২১৬০২৯ ০২ 

৯৯ নুরুল হাবকম আেরাফ আলী হাছনা পাড়া ৩৭৪৭২৮২৮৫৫ ০১৮৬১৮৫০১৭১ ০২ 

১০০ ইয়াছবমন আক্তার জমা: ইব্রাবহম হাছনা পাড়া ৫০৯৭২৫৯৬৪১ ০১৮৪৬৭৬৮৬৯৩ ০২ 

১০১ কক্ষণ েল বত্রপুরা িাসারাম বত্রপুরা ধুইল্যা পাড়া ৬৬৩৪৬২৬৭৭৬  ০৩ 

১০২ নুরুল আলম আলী আহমদ ধুইল্যা পাড়া ৭৭৯৭২৮৯১৬৭ ০১৫৫৮২৮৯৩৫২ ০৩ 

১০৩ রবফক আহমদ হাসান আলী হাবিবুর রহমান পাড়া ০৩১৫১৭৯৩২৯০০১ ০১৮৭৭২২৬২২৪ ০৩ 

১০৪ ফাক্ষতমা জিগম আব্দু রহমান আবমর হামিা পাড়া ৫৯৯৭৩২২৯৯৪ ০১৮১৮৩৩৯২৮৩ ০৩ 

১০৫ পারিীন আক্তার আলী আহমদ হাবিবুর রহমান পাড়া ৭৩৪৭৩২৮৪৭৩ ০১৭৮৮৮০৫৩২৬ ০৩ 



১০৬ আলী আকির নুর জহাক্ষসন হাবিবুর রহমান পাড়া ৭৩৪৭৩২৫৬০২ ০১৮৩৪০৯৪৮৭৯ ০৩ 

১০৭ োহাদাত কবির নুরুল আলম হাবিবুর রহমান পাড়া ২৩৬৯৪৯৮৫০২ ০১৮৭১৭৮১১৭৭ ০৩ 

১০৮ নুরুল আিছার জমা: েবফ হাবিবুর রহমান পাড়া ৩৭৩৩৪৬১৭০৫ ০১৮২৮৪১১৩৩৯ ০৩ 

১০৯ নুর আহমদ িাো বময়া হাবিবুর রহমান পাড়া ১৯৪৭৩৩৪৭৮৩ ০১৮৫৫৬১৩৭১২ ০৩ 

১১০ েবফকুর রহমান আেরাফ বময়া হাবিবুর রহমান পাড়া ৪১৯৭২৭৩৪৫৩ ০১৫৮৫৭৯৮৯৯১ ০৩ 

১১১ আব্দুল গফুর িবকর আহমদ হাবিবুর রহমান পাড়া ০৩১৫১৭৯৩২৯০৩৮ ০১৮২৬৮৮৫৪৩৩ ০৩ 

১১২ িবহর আহমদ নবির আলী হাবিবুর রহমান পাড়া ০৩১৫১৭৯৩২৫৫৮১ ০১৯৫৭২৭৯৯৫৯ ০৩ 

১১৩ রুনা আক্তার োহ আলম হাবিবুর রহমান পাড়া ১৬০৫৮৭৯৪৮৪ ০১৮৯১৫৩১৯০৮ ০৩ 

১১৪ জমা: হাছান োহ আলম দুইল্যা পাড়া ২২১৫৬৯৬৩১৬৭৪৪ ০১৮৮৯২৭১৫০৪ ০৩ 

১১৫ নুর আক্ষয়ো জিগম নুর আহমদ ধুইল্যা পাড়া ৭৭৯৭২৮২৭২৫ ০১৮৯১৫২১৬০৩ ০৩ 

১১৬ মবরয়ম জিগম আবুল কালাম ধুইল্যা পাড়া ০৩১৫১৭৯৩২৫৬২৬ ০১৮৬০৭১৮৬৪৫ ০৩ 

১১৭ কামরুন্নাহার আসহাি বময়া হাবিবুর রহমান পাড়া ০৩১৫১৭৯৩২৯০৭৪ ০১৮৬৯৭৩১৮৩১ ০৩ 

১১৮ কাউছার ফাক্ষতমা জমা: ইসলাম হাবিবুর রহমান পাড়া ১০২৮০৩২৩৮৯ ০১৮১৫৪১২৭৬২ ০৩ 

১১৯ ইয়াছবমন আক্তার আবুল জহাক্ষসন আবমর হামিা পাড়া ২৮৫১৪৫৪১৯৫ ০১৮১৪৯৪৩৮১২ ০৩ 

১২০ জিসবমন আক্তার আবুল জহাক্ষসন আবমর হামিা পাড়া ৭৭৯৭২৮২৫৫০ ০১৮৪৯১৩৫০৩৫ ০৩ 

১২১ আক্ষনায়ারা জিগম আবমর হামিা আবমর হামিা পাড়া ৬৮৯৭২৫৩৯৭৪ ০১৮২৪৮০১৯৪৭ ০৩ 

১২২ মবন আক্তার আব্দু জমাতাক্ষলি আবমর হামিা পাড়া ৬৪৪৭১৬৭৬৭২ ০১৮৭২০৩২৩০৯ ০৩ 

১২৩ নুরুল আলম আলী আহমদ হাবিবুর রহমান পাড়া ৪১৯৮৬০০৭৬৭ ০১৮৪৩১৯৬৯৯১ ০৩ 

১২৪ ছমুদা জিগম েহর মুল্লুক আবমর হামিা পাড়া ৯১৪৭২৫১৬৯৯ ০১৮৬৭৩০০১৪৬ ০৩ 

১২৫ েবফকুর রহমান ফক্ষয়জুর রহমান আবমর হামিা পাড়া ৮২৪৭২৮২৪৩০ ০১৮৬৯৭৩০৮৬৬ ০৩ 

১২৬ আব্দু ছাত্তার আবমর হামিা আবমর হামিা পাড়া ৮২৪৭২৮১৯৪৫ ০১৮২৯৪৬৪২৬০ ০৩ 

১২৭ নুর িাহান রহমত উল্লাহ আবমর হামিা পাড়া ০৩১৫১৭৯৩২৫৭০৩  ০৩ 

১২৮ নজু বময়া আমজু বময়া আবমর হামিা পাড়া ৮২৪৭২৮১৫৩১ ০১৮৩৬২৪৭৫৩৯ ০৩ 

১২৯ বছবিক আহমদ আব্দু রবেদ আবমর হামিা পাড়া ২৩৯৭৩০৯১৪৩ ০১৮৭৩৮১১২০৭ ০৩ 

১৩০ আবুল কাক্ষেম আকির আহমদ আবমর হামিা পাড়া ০৩১৫১৭৯৩২৫৮৮৪ ০১৬৪৪৮৩০০৮৯ ০৩ 

১৩১ রুবিনা জিগম আব্দুল কবরম আবমর হামিা পাড়া ৯১৪৭২৪৭১১৯ ০১৮২০৪০৪৪৯০ ০৩ 

১৩২ আছমা জিগম জমািাহার বময়া আবমর হামিা পাড়া ৪৬৪৭৩১৪২৭৯ ০১৮২৫৬৬৪৫৮ ০৩ 



১৩৩ জমা: জমারক্ষেদ আলম জমা: ইবলয়াছ বময়া আবমর হামিা পাড়া ৬৪৬৩২৯৪৭৬৬ ০১৬৪৩৮৮২৩৪৫ ০৩ 

১৩৪ কবির আহমদ ফক্ষয়জুর রহমান আবমর হামিা পাড়া ৬৪৪৭২৬৭৬৭২ ০১৮৭৯৫০৭৬৫৭ ০৩ 

১৩৫ নবমন খাতুন মবতউর রহমান আবমর হামিা পাড়া ৭৭৯৭২৮৯৬০৫ ০১৮৪৫১০২২২৬ ০৩ 

১৩৬ আছমা খাতুন েহর আলী আবমর হামিা পাড়া ৩২৯৭২৮৭৩২২ ০১৮৫৬৮৯৬৮৮৯ ০৩ 

১৩৭ েবফকুর রহমান দানু বময়া আবমর হামিা পাড়া ০৩১৫১৭৯৩২৫৯৩৪ ০১৮৬৮৬৭০০১৩ ০৩ 

১৩৮ মাবিয়া খাতুন আব্দু রবহম আবমর হামিা পাড়া ০৩১৫১৭৯৩২৫৯৪৮ ০১৮৮৩৩৬৬৩৬৭ ০৩ 

১৩৯ মনজুর আলম কবির আহমদ আবমর হামিা পাড়া ৭৩৪৭৩২৮৮৯৫ ০১৮৪৩৫৩৩০৮১ ০৩ 

১৪০ মুবফি বময়া মুহবসন আবমর হামিা পাড়া ৫০৯৭২৬১৫০৬ ০১৮৯১৬৯৩৪০৫ ০৩ 

১৪১ কবির আহমদ নজু বময়া আবমর হামিা পাড়া ৩২৯৭২৭৯৮৪০ ০১৮২৩২৫০৯৩৩ ০৩ 

১৪২ আমানুল্লাহ আব্দু রবেদ আবমর হামিা পাড়া ৮২৪৭২৮৮৩৯৫ ০১৮২৮০৩৯৬৬৪ ০৩ 

১৪৩ ফক্ষয়ি আহমদ কবির আহমদ আবমর হামিা পাড়া ০৩১৫১৭৯৩২৫৯৫১ ০১৮৫০৬৫০৩৫০ ০৩ 

১৪৪ হাক্ষিরা খাতুন আব্দুল গবণ আবমর হামিা পাড়া ১০২৩৬৫৩৮৪১ ০১৮৭৬৩২৯৬৬৫ ০৩ 

১৪৫ নুরুল হুদা আলী আহমদ হাবিবুর রহমান পাড়া ৩৭৫১৪৭৪৬০৬ ০১৮৬১৯৪৩৭১৬ ০৩ 

১৪৬ জমা: নুরুননিী আলী আহমদ ধুইল্যা পাড়া ৭৭৯৭২৮৯২৬৭  ০৩ 

১৪৭ জমা: িামাল উবিন আব্দুল আবিি ধুইল্যা পাড়া ০৩১৫১৭৯৩২৫৭০৪ ০১৮৩২৪৬৪৭৯১ ০৩ 

১৪৮ আবিয়া খাতুন আব্দু ছালাম ধুইল্যা পাড়া ২৩৯৭৩১১১৭২ ০১৮৬৯৭৮০৮৬১ ০৩ 

১৪৯ আব্দু জমানাফ খবললুর রহমান ধুইল্যা পাড়া ০৩১৫১৭৯৩২৫৬৪৪ ০১৮৭৯৪১২৭৫২ ০৩ 

১৫০ নুর িাহান নুর জহাক্ষসন ধুইল্যা পাড়া ১৫১৪৭৮০০৩৫২১৫ ০১৫৮৫৭৮৯৯৫১ ০৩ 

১৫১ সুবফয়া জিগম আেরাফ বময়া বকল্লারছড়া ৮৬৯৭৩২৮৯৫৬ ০১৫৮৫৭৯৮৯৭০ ০১ 

১৫২ সালমা আক্তার নুরুল আলম পুলাং পাড়া ১৯৯০০৩১৫১৭৯০০০০০১ ০১৮২৯৩৩৭৭১৭ ০১ 

১৫৩ জমা: জিারহান উবিন জমা: ওসমান গবন বকল্লারছড়া ৭৮০১৪৮৭৬৬৬ ০১৮৮৫৩১১৪৯০ ০১ 

১৫৪ হাবসনা জিগম মুবফজুর রহমান টুইন্যা পাড়া ৩৭৪৭২৭৯৯১১ ০১৮৮৪০৩১৬৮৫ ০১ 

১৫৫ রুবিনা আক্তার আব্দুল হাবকম হাছনা পাড়া ৩৭৫১৪৭৬১০৬ ০১৮৫৪৭৯১৯৩ ০১ 

১৫৬ আবিয়া জিগম আলী আহম্মদ হাবিবুর রহমান পাড়া ৪৬৪৭৩১৩৭৭৬  ০১ 

১৫৭ নুরুন নাহার আলী আহমদ ধুইল্যা পাড়া ১৪৯৭২৮২৬৭১ ০১৮১৪০৪৫৮৯৬ ০১ 

১৫৮ জমা: ফবরদুল আলম আব্দুল মন্নান হাছনা পাড়া ৭৭৯৭২৮৬৫৪৪  ০১ 

১৫৯ ইছমত আরা জিগম মুবিনুল ইসলাম হাছনা পাড়া ৫০৯৭২৫৮২৬২  ০১ 



১৬০ জমা: আবসফুর মাওলা জমা: ওসমান গবন নাইচ্ছবিবর পাড়া ৮২৫৫৮৮৪৭০৫ ০১৮৭২১৬২৬৭৫ ০১ 

১৬১ আব্দু শুক্কুর হাবিবুর রহমান হাছনা পাড়া ৪৬৩৯২৬৬০৫৭  ০১ 

১৬২ হাবছনা জিগম মবফজুর রহমান টুইন্যা পাড়া ৩৭৪৭২৭৯৯১১ ০১৮৮৪০৩১৬৮৫ ০১ 

১৬৩ োরবমন আক্তার আব্দুল মাক্ষলক হাছনা পাড়া ১৯৯১০৩১৫১৭৯০০০০০২০  ০১ 

১৬৪ আহমদুর রহমান মবফজুর রহমান হাছনা পাড়া   ০১ 

১৬৫ নারবগস আক্তার কুতুি উবিন হাছনা পাড়া   ০১ 

১৬৬ রাক্ষিয়া পবপ আবতকুর রহমান হাছনা পাড়া ১০৩১৮৫৫৫৮৬ ০১৯৬৯৪৯৭১৭০ ০২ 

১৬৭ োবহদা জিগম আইয়ুি আলী হাছনা পাড়া ১০২৫৭৫১৫০২ ০১৬০৯৪১৫৫৭৮ ০২ 

১৬৮ োহািাহন জিগম জমা: আইয়ুি আলী হাছনা পাড়া ০৩১৫১৭৯৩২৫২৯৯  ০২ 

১৬৯ রবি দাে রনবিত দাে আবমর হামিা পাড়া ২৮০২৯৬৩৭৭৩  ০২ 

১৭০ জরাবকয়া জিগম জমা: আলী হাছনা পাড়া ২৮৪৭২৫৫৭০৬ ০১৮৬৯৫৪৯৩৪২ ০২ 

১৭১ আক্ষনায়ারা জিগম জমা: আলী হাছনা পাড়া ৭৩৪৭৩১৯২৪১ ০১৫৩০১০১১৪৮ ০২ 

১৭২ সামছুন্নাহার জিগম গুনু বময়া হাছনা পাড়া ৭৩৪৭৩২১২৪৭ ০১৮২৩৭৯২৭৪৬ ০২ 

১৭৩ জমা: িাগাঙ্গীর আলম জমা: ইউনুছ হাছনা পাড়া ৮৬৯৭৩২৯৫১৭ ০১৭১৪৪০৯৯৭৩ ০২ 

১৭৪ মাহমুদা খাতুন আবমর হামিা হাছনা পাড়া ৫৫৪৭৩০৯৬৮১ ০১৮৮০৯৬২২১০ ০২ 

১৭৫ আক্ষনায়ারা জিগম আিদুল হাবমদ আবমর হামিাপাড়া ৫৯৯৭৩২৩৭০৩ ০১৮২৩৬৫০৯৩৪ ০২ 

১৭৬ জমা: আবু তাক্ষহর কালু বময়া হাছনা পাড়া ৪১৯৭২৭২৯১৯ ০১৮৮২১৩৪৯৫৪ ০২ 

১৭৭ জমা: আলমগীর নুরুল আলম হাছনা পাড়া ১৯০৬৬৫৪৩৫৩ ০১৮৯০৫০১৪৩৯ ০২ 

১৭৮ জমা: ইবিছ নবির আহমদ হাছনা পাড়া ২৩৯৭৩১৭১৮৭ ০১৮৭৫৬১৯৫৪৬ ০২ 

১৭৯ আলা বময়া আব্দুল আবিি হাবিবুর রহমান পাড়া ০৩১৫১৭৯৩২৫৮৭২ ০১৮৩৫৪৯৬৮৪৬ ০৩ 

১৮০ জিসবমন আক্তার জমা: একরাম বময়া হাবিবুর রহমান পাড়া ৭৭৯৭২৮৯৪৬৪ ০১৮৮১৫৩৩৪২৬ ০৩ 

১৮১ কমরু নাহার জমা: ইউনুছ হাবিবুর রহমান পাড়া ৪১৯৭২৭৪০১৪ ০১৮৬৫২৪১৫৬০ ০৩ 

১৮২ হাবমদা আক্তার িাফর আহমদ হাবিবুর রহমান পাড়া ৬৮৫৫৯৫৯৯০১ ০১৮৭৫৯১৯০৪৮ ০৩ 

১৮৩ জমা: একরাম বময়া মৃত. আব্দুল আবিি হাবিবুর রহমান পাড়া ০৩১৫১৭৯৩২৯০৩২ ০১৮১৩৬৭৪২২২ ০৩ 

১৮৪ আিদুল মাবুদ আব্দু রবেদ হাবিবুর রহমান পাড়া ৫০৯৭২৬০৬৩১ ০১৮৮২২৮৩০৬৬ ০৩ 

১৮৫ আক্ষমনা জিগম কালু বময়া হাবিবুর রহমান পাড়া ১৪৯৭২৭৮১৩৩ ০১৮৫১৮৬১০০৯ ০৩ 

১৮৬ জমািাক্ষরকা জিগম নুর জহাক্ষসন হাবিবুর রহমান পাড়া ২২২৪৯০৯১১০৮৫৮ ০১৮৮৮২১১৭৩৯ ০৩ 



১৮৭ মবরয়ম খাতুন আবুল কালাম হাবিবুর রহমান পাড়া ০৩১৫১৭৯৩২৫৬২৬ ০১৮৩৬৯১৮৭৬৫ ০৩ 

১৮৮ িান্নত আরা জিগম হাক্ষফি ইবলয়াছ হাবিবুর রহমান পাড়া ০৩১৫১৭৯৩২৫৯৮৮  ০৩ 

১৮৯ জমা: আবু হাবনফ মবনর আহমদ হাবিবুর রহমান পাড়া ৮২৫৫৮২২০০২  ০৩ 

১৯০ জেনু আরা আবু তাক্ষহর হাবিবুর রহমান পাড়া ০৩১৫১৭৯৩২৯০১১  ০৩ 

১৯১ জমা: আবু ছাক্ষলহ েবফকুর রহমান হাবিবুর রহমান পাড়া ৩৭৫৫৯২২৪২৮ ০১৮৭৯৪৮২৭৬০ ০৩ 

১৯২ মাইফুল আক্তার আব্দুল ছালাম হাবিবুর রহমান পাড়া ৯৫৭৫৫৩৮১৩৮ ০১৮১৩১৯১৯৩৯ ০৩ 

১৯৩ জরনু আরা জিগম আব্দুল গবণ হাবিবুর রহমান পাড়া ৪৬৪৭৩১৪২৫৩ ০১৮৭২৪৪৬২৯১ ০৩ 

১৯৪ আব্দুল কবরম েবফকুর রহমান হাবিবুর রহমান পাড়া ৪৬৪৭৩১২৪৯৭  ০৩ 

১৯৫ বদলু আরা জিগম েবফকুর রহমান হাবিবুর রহমান পাড়া ৪১৯৭২৭৫৬৬৪ ০১৮৪০০৪৮৪৭৩ ০৩ 

১৯৬ হযরত আলী আব্দু জসািহান বুড়ািন্যা পাড়া ৭৮০১৪৮৮১৫১ ০১৬৪৪৮৩০০৬৬ ০৪ 

১৯৭ বসরাজু জিগম খবললুর রহমান মসবিদবিটা ৩২৯৭২৯৩৮৯০ ০১৫৮৫৭৯৮৮৯৫ ০৪ 

১৯৮ োবহন আক্তার আব্দুল আবিি িটবকিন্যা পাড়া ১৪৭৩৫৬৩৮৫৪ ০১৮২৯৯৭৫২৭২ ০৪ 

১৯৯ সছয়দ নূর নুরুল আলম িটবকিন্যা পাড়া ২২১৪৯৪৭২২৭৭৩১ ০১৮৬০৪৩৩৭০৫ ০৪ 

২০০ বলটন েীল সুিল েীল িািার পাড়া ৩২৯৭২৮০৭৬৪ ০১৮৩০৩৩০০৮৯ ০৪ 

২০১ পারবিন আক্তার েবফক আহমদ িটবকিন্যা পাড়া ৫৯৯৭৩১৮৬৫৩ ০১৮৩০৩৩০০৮৯ ০৪ 

২০২ মবনর আহামদ এিার বময়া িািার পাড়া ৭৭৯৭২৮৩৬৬৫ ০১৮২০০৭৬৬৬২ ০৪ 

২০৩ মনজুরা জিগম দবললুর রহমান মসবিদবিটা ৬৮৯৭২৫৫৫০৮ ০১৮৯০৫০১৫৮১ ০৪ 

২০৪ আবুল কাক্ষসম আেরাফ বময়া িািার পাড়া ৯১৪৭২৫৩২৩২ ০১৮১১৫৩৬১৬৫ ০৪ 

২০৫ নুরুন নাহার িদন বময়া মসবিদবিটা পাড়া ১০২৩৬৫৪৯৪৮ ০১৮৩৮৭০৮০৮৫ ০৪ 

২০৬ সুবফয়া খাতুন আব্দুর রহমান মসবিদবিটা পাড়া ৫৫৪৭৩০৯৫৬৬ ০১৬২১৬৩৪৬৯৬ ০৪ 

২০৭ জমাহছনা জিগম আব্দুল আবিি মসবিদবিটা পাড়া ৫৫৪৭৩১১৯৬৮ ০১৮৯১৫২৩৩৯২ ০৪ 

২০৮ আব্দুর রহমান বনরিন জদ িািার পাড়া ৫৫২৩৪৯০১৮২ ০১৫৮৫২৭৯৯৬৩ ০৪ 

২০৯ জিবি আক্তার খুল্যা পাড়া বুড়ািন্যা পাড়া ৫৫৪৭৩০২৭৫১ ০১৮৬৮২৪০১২৫ ০৪ 

২১০ ছমুদা খাতুন খুলু বময়া িািার পাড়া ৬৪৪৭২৭১৫০০  ০৪ 

২১১ রুপসা জিগম জফারক উবিন িরাক্ষগাদা পাড়া ৫০৬৯৯৭২২৪৭ ০১৮৩০৯৯১৬৫৮ ০৪ 

২১২ জমা: আলমগীর তবি উল্লাহ িািার পাড়া ৯৫৭৫৭৩০৩৯৬  ০৪ 

২১৩ জমারক্ষেদা আক্তার বেফা নুরুল ইসলাম হাবিবুর রহমান পাড়া ২৪১৩৪৪৬০৮৫ ০১৮৬৮৫৭৪১২৩ ০৪ 



২১৪ বফক্ষরািা জিগম অবল আহামদ বুড়ািন্যা পাড়া ৯১৪৭২৪৪৯৮৩  ০৪ 

২১৫ বুলবুল আক্তার আব্দুল হাবকম িািার পাড়া ১৫১৪৭৮০০৩৫৪৭৬ ০১৮৩৩৯৮৯২৪৫ ০৪ 

২১৬ ফাক্ষতমা খাতুন এিাহার জহাক্ষসন কমলাক্ষখালা পাড়া ৬০০৪৫৯০৫৫৭ ০১৮৭৬৭০৭২৬৪ ০৪ 

২১৭ সুবফয়া আক্তার অবল আহামদ কুতুিবদয়া পাড়া ১৫১৮২৭৬০০০০০৮ ০১৫৮৫৭৯৮৯৫৯ ০৪ 

২১৮ মারুফা খানম নুরুল আবমন পুলাং পাড়া ১০০৯৯১৬২৯৫ ০১৮৩৬২৪৮০০৬ ০৪ 

২১৯ জমা: আলিী নুরুল ইসলাম িািার পাড়া ৮৭০১৫২৩৮০৩  ০৪ 

২২০ জমাহছানা জিগম কবরম িকসু িািার পাড়া ১৪৮৭৭২২৮২৭ ০১৮৬৭৯৯৫৬৩৯ ০৪ 

২২১ নুরুল ইসলাম আব্দুল মাবুদ িািার পাড়া ৫৫৫৫৯৫৯৬২৫ ০১৮৫০৭০৫৪১৩ ০৪ 

২২২ খুইল্যা বময়া সত্তার আলী বুড়ািন্যা পাড়া ১৪৯৭২৭১৮১৫  ০৪ 

২২৩ জিবি আক্তার নবির আহাম্মদ িািার পাড়া ১৯৪০০০৭৬০০  ০৪ 

২২৪ জমা: আিগর আলী আমান আলী বুড়ািন্যা পাড়া ০৩১৫১৭৯৩২৬৩৪০  ০৪ 

২২৫ জরাবিনা জিগম োহ আলম বুড়ািন্যা পাড়া ০৩১৫১৭৯৩২৬৪২০  ০৪ 

২২৬ বফরুিা পারিানা জসবল নুরুল আলম কমলাক্ষখালা পাড়া ৬০০১৫০৫৩০১  ০৪ 

২২৭ রওেন আরা খাতুন মতাক্ষলি গািী বুড়ািন্যা পাড়া ২৮২১৮৯৪৬৪৫  ০৪ 

২২৮ আব্দুল গবণ আলী আহমদ িািার পাড়া ১৫৯৪৩০৮৯৩৩৭১৯ ০১৮৭৯৩৪৯৩৩২ ০৪ 

২২৯ নুর ন্নাহার ইিাদুল সরদার কমলাক্ষখালা পাড়া ২৮২৭৭০৫৯৬ ০১৯৫৬৮৪৮৮৮৩০ ০৪ 

২৩০ জরিাউল কবরম রবেদ আলম কুতুিবদয়া পাড়া  ০১৮৭৫৩৮৮২২ ০৪ 

২৩১ গুরা বময়া মৃত. আিদুল হাবকম িটবকিন্যা পাড়া ০৩১৫১৭৯৩২৬০০৭ ০১৯৯৩৫৪৮৮৭৫ ০৪ 

২৩২ জরনু আরা ফবকর জমাহাম্মদ আন্দারী িামালপুর ৭৭৯৯৬৪৮৩৫৮ ০১৮৬১০৮০৮৪১ ০৪ 

২৩৩ োমসুন নাহার জমাোরফ আলী িািার পাড়া ৪৬৪ ৭৩২০৩২৬ ০১৮৩৪১৪৭৯৩ ০৪ 

২৩৪ জমা: আক্তার জমা: আব্দুল আবলম কমলাক্ষখালা পাড়া ০৩১৫১৭৯৩২৬০৭  ০৪ 

২৩৫ আ: খাক্ষলক ফরািী আ: কাক্ষদর ফরািী িািার পাড়া ২৮৪৭২৫৯০৪৭ ০১৮২৫১০৫২১৬ ০৪ 

২৩৬ জমা: িাবুল জগালদার আ: ছত্তার জগালদার পুলাং পাড়া ৫০৯৪৫২৭১২৩ ০১৮৬৬৭১৬৭১৪ ০৪ 

২৩৭ জছমন খাতুন আলতাপ বময়া কমলাক্ষখালা পাড়া ০৩১৫১৭৯৩২৬০৫৪  ০৪ 

২৩৮ বমক্ষনায়ারা জিগম িাবগর জহাক্ষসন িািার পাড়া ১৯২৩৪৩১১০৩ ০১৭৩৮১৪২৯৮ ০৪ 

২৩৯ জছনুআরা জিগম কবির আহম্মদ মসবিদবিটা পাড়া ১৪৯৭২৮৪৫২৯  ০৪ 

২৪০ সাগর কাবি জদিনাথ রািীি জদিনাথ িািার পাড়া ০৩১৫১৭৯৩২৬১৭১ ০১৮৭৩৮১৬৮৩ ০৪ 



২৪১ জমা: রবফক জমা: আলম িািার পাড়া ৯৫৭৮০২৭৭০৯ ০১৮৬২৪৪৬৩৮৯ ০৪ 

২৪২ কামাল উবিন জমা: েবরফ জপালাং পাড়া ১৯৯৩০৩১৫১৭৯০০১০০৫ ০১৮৮২৩৭৪৯৩০ ০৪ 

২৪৩ নুর নাহার দুলা বময়া বুড়ািন্যা পাড়া ১৯৮৬০৩১৫১৭৯৩২  ০৪ 

২৪৪ আ: হাবকম নুরুল কবির িািার পাড়া ৩২৯৭২৮৬১৩৭  ০৪ 

২৪৫ জমা: ফবরদুল আলম জফৌজুল কবির িািার পাড়া ৪৬৪৭৩০৬৮৮৭ ০১৮৩৪৪৭০৪৭৩ ০৪ 

২৪৬ কবির আহম্মদ েহর মল্লুক িটকািন্যা পাড়া ০৩১৫১৭৯৩২৩৫৪৭ ০১৮৬৯১৪৬৫২৩ ০৪ 

২৪৭ জমা: রবফক আলম িািার পাড়া ৯৫৭৮০২৭৭০১  ০৪ 

২৪৮ বুলবুল আক্তার জদক্ষলায়ার জহাসক্ষন বুড়ািন্যা পাড়া ১৯৫১৫২৭৩০৬  ০৪ 

২৪৯ আবুল হাক্ষসম আব্দুর রবেদ িািার পাড়া ৪১৯৭২৭৪০৪৮  ০৪ 

২৫০ জরাবিনা আক্তার আরি আলী বুড়ািন্যা পাড়া ৬৪৪৭২৬৮৫৮৯ ০১৮২১৬৩৬৪৮৩ ০৪ 

২৫১ বমিানুর রহমান আবমর জহাক্ষসন িািার পাড়া ৫১০৬১৪৫৪১  ০৪ 

২৫২ কবরম আ: রবহম িািার পাড়া   ০৪ 

২৫৩ রবহম আ: কবরম িািার পাড়া   ০৪ 

২৫৪ সত্তার রবহম িািার পাড়া   ০৪ 

২৫৫ মাক্ষলক কবরম িািার পাড়া   ০৪ 

২৫৬ কমরুক্ষনছা জমা: আবুল হাক্ষসম িািার পাড়া ১৯৪৭৩২৮৪২১  ০৪ 

২৫৭ ছবকনা খাতুন আব্দুছ জছািাহান িািার পাড়া ৫৯৯৭৩৩৪৪৩৭  ০৪ 

২৫৮ সুবফয়া খাতুন আিদুর রহমান মসবিদবিটা পাড়া ৫৫৪৭৩০৯৫৬৬ ০১৬২১৬৩৪৬৯৬ ০৪ 

২৫৯ োহানাি জিগম নিী জহাক্ষসন বহমছবড় পাড়া ০৩১৫১৭৯৩২৬৯৩৯  ০৪ 

২৬০ মাইফুল আক্তার সাথী জমা: ওসমান গবন বকল্লারছড়া ৪২০১৪৬৮৮৮৩ ০১৮৮৫৩১১৪৯০ ০৪ 

২৬১ জমা: জসবলম উবিন আহমুদুর রহমান িািার পাড়া ২৮৪৭২৫৬৫৬৩ ০১৮১২৬০৭০৬২ ০৪ 

২৬২ আব্দুর শুক্কুর জমাস্তাক আহমদ িািার পাড়া ১৯৪৭৩৩৪৭৩৪ ০১৮২৪৯১১৭৪ ০৪ 

২৬৩ জমা: ওমর ফারুক জমা: েবরফ িটকািন্যা পাড়া ২৮৪৭২৬৪৩৭৭ ০১৮৬৯৭৩১৯৫৫ ০৪ 

২৬৪ িাক্ষহদা জিগম আিদুর ছমদ কালাম িকসু পাড়া ০৩১৫১৭৯৩২৪৯৩৭ ০১৮৩৫২৬৯৪১৯ ০৪ 

২৬৫ জিালবফকার আলী জগালাম কাক্ষদর িািার পাড়া ৮৬৭০৯২৬১০৭ ০১৮২৬৫৭৬৬৫৬ ০৪ 

২৬৬ জমা: জসাক্ষহল রানা জমা: আিদুর রহমান িািার পাড়া ৫০৯৭২৫৪৫২৭ ০১৮২৮০৯১৯১৪ ০৪ 

২৬৭ জিসবমন আক্তার মবমনুল ইসলাম মসবিদবিটা পাড়া ১৫০১৪৭৮৩৯৮  ০৪ 



২৬৮ আল ইমরান জমা: সতয়বুর রহমান জপালাং পাড়া ৩২৯১৫১৫৩৭১ ০১৮১২৭২১৮১০ ০৪ 

২৬৯ ইয়াছবমন আক্তার জমা: েবরফ িটবকিন্যা পাড়া ০৩১৫১৭৯৩২৩৯৮৬ ০১৫৮৫৭৯৮৭৯০ ০৪ 

২৭০ োহা আলম আব্দু শুক্কুর িটতলী পাড়া ২৮৪৭২৬৭৪৮৭ ০১৮১৫৫৬২৩৮৬ ০৪ 

২৭১ বমন্টু আক্তার আব্দু সালাম আন্দারী পাড়া ৮৬৯৩৮৬৪০৭৯ ০১৮৭১৬৫১০১৬ ০৫ 

২৭২ আলমগীর আবুল খাক্ষয়র মসবিদবিটা পাড়া ৩৩১৩৩১৬১০৫ ০১৮৭৯৪০৮১০৬ ০৫ 

২৭৩ জসবলনা আক্তার িবলল িকসু আন্দারী পাড়া ৪১৯৭৫৬৩০২৮ ০১৮৭৯৪০৮১০৬ ০৫ 

২৭৪ জমাতাহারা আক্তার বছবিক আহমদ ধুমছা পাড়া ৮৬৯৭৩৩৩৯১৫ ০১৮৭৯৪৮৮৮৪৪ ০৫ 

২৭৫ জিসবমন আক্তার জমা: জনিাম ধুমছা পাড়া ১৯৬৩৪৪৮৫৯০ ০১৮৮৫৩১৭৯৩৪ ০৫ 

২৭৬ নুরুন নাহার আব্দুল কবরম জকয়ািন্যা পাড়া ৪১৯৭২৬৮৮৮৩ ০১৮৮২৫৪৬১৩৪ ০৫ 

২৭৭ ইব্রাবহম িদন বময়া মসবিদবিটা পাড়া ০৩১৫১৭৯৩২৬০২৯ ০১৮৭৪৭৫৭২৯৬ ০৫ 

২৭৮ োহ আলম গুরা বময়া মসবিদবিটা পাড়া ০৩১৫১৭৯৩২৬০৮৩  ০৫ 

২৭৯ খাক্ষন আলম ঠান্ডা বময়া জকয়ািন্যা পাড়া ০৩১৫১৭৯৩২৬২৭১ ০১৮৩৬৬৪২১০৭ ০৫ 

২৮০ সাক্ষলখা জিগম জগালাম কাক্ষদর জকয়ািন্যা পাড়া ২৩৯৭৩১৫২৮০  ০৫ 

২৮১ সালাম জসাক্ষলমান গািী জকয়ািন্যা পাড়া ৩২৯৭২৮৯৯৭১  ০৫ 

২৮২ িবের আহামদ আবমর জহাক্ষসন িটতলী পাড়া ৬৮৯৭২৫৬৫১৪ ০১৮৩৬২৪৮০১৬ ০৫ 

২৮৩ নুরুল ইসলাম খবললুর রহমান ধুমছা পাড়া ৪১৯৭২৬৮৬৫১ ০১৮২৯৩৩৫২৪৫ ০৫ 

২৮৪ জকারিান আলী নুরুল ইসলাম ধুমছা পাড়া ৪৬৪৭৩০৬৯৫২ ০১৮২৭০৬৩০২৫ ০৫ 

২৮৫ সামশুল ইসলাম কবির আহমদ ধুমছা পাড়া ৬৮৯৭২৪৭০৭৫ ০১৮৪৯৮০৬২৭৮ ০৫ 

২৮৬ মবরয়ম জিগম দুলা বময়া ধুমছা পাড়া ৯১৪৭২৪৭০৩৬ ০১৮৩৯০৭৯২১৬ ০৫ 

২৮৭ আহমদ জহাক্ষসন আবমর জহাক্ষসন জকয়ািন্যা পাড়া ৩৭৪৭২৮৮৪৬০  ০৫ 

২৮৮ িনু বময়া আব্দুল মতলি িটতলী পাড়া ১৯৪৭৩৪২৩৫৬  ০৫ 

২৮৯ রওেন আরা নন্না বময়া আন্দারী পাড়া ১৪৯৭২৭২১৮৫ ০১৮৬০৪৩৩৪৯০ ০৫ 

২৯০ মরবিনা কালু বময়া বহমছবড় পাড়া ৪১৯৭২৭৯৮৫৬ ০১৮৩০১২৮০৬৯ ০৫ 

২৯১ জমা: ইসমাইল ছাক্ষল আহমদ িরাক্ষগাদা ৭৩৪৭৩২৯২২৪ ০১৫৩৭৩৮২৪৩২ ০৫ 

২৯২ জসবলম উবিন োমসুল আলম ধুমছা পাড়া ০৩১৫১৭৯৩২৬৬৪৮ ০১৮৬০৪৩৩৬৬৩ ০৫ 

২৯৩ ওয়াক্ষহদ জেৌধুরী িয়নাল আক্ষিবদন ধুমছা পাড়া ৬৯০১৪৫৩১৩১ ০১৮২৭২০৪৪৩২ ০৫ 

২৯৪ রুবি আক্তার ফক্ষয়ি উবিন ধুমছা পাড়া ১৯৫১৫২৬৫৮৯ ০১৮৫৯৪০৫৭২৬ ০৫ 



২৯৫ বমনু আক্তার আলী আহামদ আন্দারী পাড়া ৫৫৪৭৩১১৯৯২ ০১৮৭৯৮৭৮১৬২ ০৫ 

২৯৬ িাহাঙ্গীর আলম আব্দু শুক্কুর িটতলী পাড়া ৩২৮২৬৪৪৬৫১ ০১৮৬২৩৮০১৭১ ০৫ 

২৯৭ বদলূ আরা জিগম জমাস্তাবফজুর রহমান িটতলী পাড়া ৩২৯৭২৯১৫৪৮ ০১৮৭২০১৬১৬৮ ০৫ 

২৯৮ িাক্ষন আলম দানু বময়া ওয়াক্ষহদ পাড়া ১০২৩৬৫৫০৭৭  ০৫ 

২৯৯ হাক্ষফি আহমদ আবু েরীফ জকয়ািন্যা পাড়া ৩৭৪৭২৮৪০৯৩ ০১৮৩৯৫২৮৫১৬ ০৫ 

৩০০ আব্দুল গবণ ইউনুছ বহমছবড় পাড়া ০৩১৫১৭৯৩২৭৯৭৮  ০৫ 

৩০১ নজু বময়া আব্দুল মবিদ ধুমছা পাড়া ৯১৪৭২৪৯৭৭৬ ০১৮৬০১৫৩৮৫৩ ০৫ 

৩০২ সবফকুল কবফল উবিন আন্দারী পাড়া ২৮৪৭২৬৩২৩৯ ০১৮২৭২০৪৫৬৮ ০৫ 

৩০৩ আইন উবিন দুখু বময়া আন্দারী পাড়া ৯১৪৭২৪৯৯৮২ ০১৮৫০২৫৪৩৬৬ ০৫ 

৩০৪ নারবগস আক্তার নুরুল ইসলাম িরাক্ষগাদা পাড়া ২৮৩০৩০০০৭১  ০৫ 

৩০৫ লালমবত জিগম জমাক্তার জহাক্ষসন িটতলী পাড়া ২৩৮৮৪৫০৭৩২ ০১৮৭৭২২৮০৮৭ ০৫ 

৩০৬ কবফল উবিন খাইর আহমদ িটতলী পাড়া ৯১৩৮৫০৪১৬৩  ০৫ 

৩০৭ আবু তাক্ষলক আব্দুল খাক্ষলক িটতলী পাড়া ০৩১৫১৭৯০০০০৫০  ০৫ 

৩০৮ উসমান গবণ আব্দু সালাম িরাক্ষগাদা পাড়া ৩৭৪৭২৮৭৪১৯ ০১৮৭৯৫১১৯৪১ ০৫ 

৩০৯ জমািাফ্ফর আহামদ কবরি িরাক্ষগাদা পাড়া ৩২৯৭৩০৩৬০৮  ০৫ 

৩১০ বিয়াবুল হাবকম আবল জকয়ািন্যা পাড়া ১৪৬৪৪২৮৭৩৭ ০১৮৩৪৫৬৭৭৬ ০৫ 

৩১১ জরাহানা আক্তার সওকত আবল বহমছবড় পাড়া ৫৯৯৭৩৩২০৬৮ ০১৮২১০৯০৬১১ ০৫ 

৩১২ নাবছর ওমরা বময়া জকয়ািন্যা পাড়া ৮৬৯৭৩৩৫০২৭ ০১৮৭২৫০৭৬৩৮ ০৫ 

৩১৩ জহকমত আলী জসফাক্ষয়ত উল্লাহ গািী িটতলী পাড়া ৫৫৪৭৩০৭১২৩ ০১৬২৩১০১৪৩০ ০৫ 

৩১৪ কাউছার আক্তার বসরাি বময়া িটতলী পাড়া ২৪০৫৯১৪৯৪২ ০১৮৮৮২১১৭২৮ ০৫ 

৩১৫ মনজুর মকছুদুর রহমান ধুমছা পাড়া ৪৮০৪০৬২২ ০১৮৮২২৩৫৮১৮ ০৫ 

৩১৬ সাইফুল ওমরা বময়া ধুমছা পাড়া ৯১৪৭২৪৯২৯৭  ০৫ 

৩১৭ জসবলনা আক্তার জেখ আহমদ ধুমছা পাড়া ৭৩১৮৯৩০১১৭ ০১৬৪১৬৪৪৬২৮ ০৫ 

৩১৮ কমরুন বনছা আব্দু রহমান জকয়ািন্যা পাড়া ০১৫১৭৯৩২৭৮৮২ ০১৬৪১৬৮৯০০৮ ০৫ 

৩১৯ জরাকছানা জিগম রায়হান উল্লা িরাক্ষগাদা পাড়া ০৩১৫১৭৩২৬৬৭৫ ০১৩১৩৫৯৯৭৩৪ ০৫ 

৩২০ মাহমুদ বময়া খুলু বময়া িরাক্ষগাদা পাড়া ৪৪৯৭২৬৮৬৬২  ০৫ 

৩২১ জমা: ফারুখ জমাবমনুল ইসলাম মসবিদবিটা পাড়া ৯১১৮৬০২৯৮৭  ০৫ 



৩২২ আবুল কাক্ষেম নন্না বময়া বহমছবড় পাড়া ৯১৪৭২৫০১৭০ ০১৮৫৮৪৫৩৯১৬ ০৫ 

৩২৩ জমাস্তািা জিগম িাছা বময়া ধুমছা পাড়া ৫৫৪৭৩০৮৭০৯ ০১৮২৯৪৫১৭৪৮ ০৫ 

৩২৪ মবফজুর রহমান নবির আহাম্মদ বহবমছবড় পাড়া ৫৯৯৭৩২১২৩৬  ০৫ 

৩২৫ নজু বময়া আব্দুল মবিদ ধুমছা পাড়া ০৩১৫১৭৯৩২৬৬৭৩  ০৫ 

৩২৬ আহামদ ছবফ আবুল জহাক্ষসন িটতলী পাড়া ৯১৪৭২৫০০৩০  ০৫ 

৩২৭ িনু বময়া আব্দুল মতলি িটতলী পাড়া ১৯৪৭৩৪২৩৫৬  ০৫ 

৩২৮ নুর জমাহাম্মদ আব্দুল কবরম জকয়ািন্যা পাড়া ৯৫৭৩৬৪২১১৪ ০১৮৬৩৪৮১১৭২ ০৫ 

৩২৯ ফবরিা জিগম মবনর আহমদ হাছনা পাড়া ১৫১৪৭৮০০৩২৬১৫ ০১৮৭৩৮১৫৮০২ ০৫ 

২৩০ খুরবেদা জিগম িবের আহমদ িটতলী পাড়া ৫০৭৭৬৭৬৮২২ ০১৮৭২১০৯৭৪২ ০৫ 

৩৩১ আিম খান িয়তুন বময়া বহমছবড় পাড়া ৪১৯৭২৭৮৪১১  ০৫ 

৩৩২ বনতাই কম েকার মাবনক কম েকার িটতলী পাড়া ৬৪৫৫৭৯১৪৮০ ০১৮৭১২০৪৬৪২ ০৫ 

৩৩৩ নুর আক্ষয়ো জিগম আহম্মদ বময়া বহমছবড় পাড়া ৫৫৪৭৩০৭৪৪৬  ০৫ 

৩৩৪ নুরুল আলম কালু বময়া বহমছবড় পাড়া ৭৭৯৭২৯২৬৬৬  ০৫ 

৩৩৫ বুলু আক্তার িালাল আহমদ ধুমছা পাড়া ১৯৮৭১৫১৪৭৮০০৩৮৩৪৪  ০৫ 

৩৩৬ এনামুল হক জমািাহার বময়া কম্পবনয়া পাড়া ১০২৩৬৫৯৬৩২  ০৬ 

৩৩৭ িাবমরুক্ষন্নছা ছবমর জেখ পুইট্টাবিবর পাড়া ৯৫৭৩৬৫১৫৮৬ ০১৮৮৫৩৬৩৭৮৭ ০৬ 

৩৩৮ মবফি বময়া আবুল বময়া পুইট্টাবিবর পাড়া ১০২৩৬৫৯২৫১ ০১৮৪৩৫৭৭৯১৯ ০৬ 

৩৩৯ েহর িানু আব্দুল মাক্ষলক পুইট্টাবিবর পাড়া ৩৩১৩৩০৮৯২০ ০১৮৬১৫২৭১৫৯ ০৬ 

৩৪০ জমা: নুর আলম জমা: মহরম আলী পুইট্টাবিবর পাড়া ৫১১৩৩১৯৪৫২ ০১৮৪৬০১০৬৭৭ ০৬ 

৩৪১ আব্দুর রবহম জমা: আবুল কাক্ষসম পুইট্টাবিবর পাড়া ৭৩৪৭৩৩৯৩৩০ ০১৮৪২২২৮৪৫৮ ০৬ 

৩৪২ কুলছুমা জিগম আবুল কাক্ষসম পুইট্টাবিবর পাড়া ৫০৮২৮৯০১৪৫ ০১৮৪৯৯২০৭৩১ ০৬ 

৩৪৩ বসরাি খাতুন সুলতান আহমদ কম্পবনয়া পাড়া ৩৭৭৭৩০০৬৪২  ০৬ 

৩৪৪ জমা: আিদুল মাক্ষলক আব্দুল গফুর কম্পবনয়া পাড়া ১৯৪৭৩৪৯৮০৭  ০৬ 

৩৪৫ আবির জহাক্ষসন জমাস্তাবফজুর রহমান পুইট্টাবিবর পাড়া  ০১৮৮৩৮২৭১০৪ ০৬ 

৩৪৬ ফরহাদ জহাক্ষসন মবনরুজ্জামান পুইট্টাবিবর পাড়া  ০১৮৬৬৩৪৩৭২২ ০৬ 

৩৪৭ আব্দুর রবহম িবদ আলম জদরাি বময়া পাড়া ৪৬৬৩৩২৩৩৬০  ০৬ 

৩৪৮ সবলমা খাতুন খবললুর রহমান কম্পবনয়া পাড়া ৮৭১৩৩৯৮৮৭৬ ০১৮৮৫০০৪৪৩৯ ০৬ 



৩৪৯ সছয়দা খাতুন কবরম উল্লাহ ইসহাক জমিার পাড়া ২৮০৬৮৭২৯৬২  ০৬ 

৩৫০ ছবকনা খাতুন আব্দুছ জসািহান ইসহাক জমিার পাড়া ৫৯৯৭৩৩৪৪৩৭  ০৬ 

৩৫১ আক্ষমনা খাতুন জমা: ইবলয়াছ ইসহাক জমিার পাড়া ৯১৪৭৪১৭৮৪৫ ০১৮৮৯৩৭৯৮৭৪ ০৬ 

৩৫২ িাবকর জহাক্ষসন নুরুল ইসলাম ইসহাক জমিার পাড়া ৪৬৪৭৪৮৮১৮০ ০১৮৬০৯৩৫৯৪৪ ০৬ 

৩৫৩ ইউনুে আলী আয়নুিীন জেখ কম্পবনয়া পাড়া ২৩৯৩১১২২৯৩ ০১৯২২১৪৫৮৫০ ০৬ 

৩৫৪ জমা: মাসুম বিল্লাহ আয়নুু্িীন জেখ কম্পবনয়া পাড়া  ০১৮৩৭৫৮৬২৫২ ০৬ 

৩৫৫ জসানা বময়া গুনু বময়া কম্পবনয়া পাড়া ৭৩৪৭৩৪০১২২ ০১৮৮৮৬৫২৯১৩ ০৬ 

৩৫৬ রবহমা জিগম িাক্ষকর বময়া িটতলী পাড়া ৫৯৭৩৬৫২১৬২ ০১৮৩১৮৬০৬১২ ০৬ 

৩৫৭ আবমন উল্লাহ ইছহাক বময়া ইছহাক জমিার পাড়া ৭৩০৯৪৬৩৫০৮ ০১৮২৯৪৫৩৮৫০ ০৬ 

৩৫৮ উসমান গবন গুরাবময়া জদরাি বময়া পাড়া ৮২৫৫৮৩০৬১৭ ০১৮৮১৬৩৪৪১০ ০৬ 

৩৫৯ বদলুয়ারা জিগম সুরুি বময়া কম্পবনয়া পাড়া ৮২৪৭২৯৯৫৮২ ০১৮৩৫০৪৬৭৮৫ ০৬ 

৩৬০ সুলতান আহমদ হাবকম আলী িটতলী পাড়া ৭৩৪৭৩৪১১৮৭ ০১৮৩৫০৪৬৭৮৫ ০৬ 

৩৬১ জকাংোইবর মাম ো অংক্ষথায়াইপ্রু মাম ো বেহ্লামং পাড়া ২৩৯৭৩২৫৯৭৪ ০১৮৫৮৩৫৯৫৩০ ০৬ 

৩৬২ জরাক্ষকয়া জিগম কক্ষিি উবিন পুইট্টাবিবর পাড়া ১৯৪৭৩৫৯৩৫৯ ০১৮৮২২৭০৫৪৭ ০৬ 

৩৬৩ কবপল উবিন খবললুর রহমান কম্পবনয়া পাড়া ৫১০১৪৫৩৯৯০ ০১৮৬২৯১৩৪৯১ ০৬ 

৩৬৪ আবফয়া খাতুন ছবমর জেখ পুইট্টাবিবর পাড়া ৬৪৪৭২৮৩৯৫০ ০১৮৭৩৮০৯০৬৪ ০৬ 

৩৬৫ জমা: বনিাম আব্দুর রাজ্জাক ইছহাক জমিার পাড়া ১৯৮০১৯১৩১১০৫৪৩০৪ ০১৮১২৪৩৫৪৮০ ০৬ 
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৩৭৬ থুয়াইলং মাম ো বেংক্ষথায়াইপ্রু মাম ো কম্পবনয়া পাড়া ৫০৯৭২৭৫৩৫৭ ০১৮৬০১৫২০৯৩ ০৬ 
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৪৫৪ োবহন আক্তার জমা: জুলহাস লিাক্ষখালা পাড়া   ০৭ 

৪৫৫ আ: রবহম িাির আলী লিাক্ষখালা পাড়া   ০৭ 

৪৫৬ আক্ষনায়ার জহাক্ষসন কালু বময়া লিাক্ষখালা পাড়া   ০৭ 



৪৫৭ োরবমন আক্তার নুরুল আলম আমতলী পাড়া   ০৭ 

৪৫৮ গুরা বময়া সুলতান আহমদ আমতলী পাড়া   ০৭ 

৪৫৯ আবিম বময়া আলী আহমদ আমতলী পাড়া   ০৭ 

৪৬০ কামাল পাো জহাছন আলী আমতলী পাড়া   ০৭ 

৪৬১ হাবমদা জিগম সাবব্বর আহমদ আমতলী পাড়া   ০৭ 

৪৬২ রুহুল কাক্ষদর জদওয়ান আলী আমতলী পাড়া   ০৭ 

৪৬৩ ইবিছ নুরুল আলম আমতলী পাড়া   ০৭ 

৪৬৪ ফিলুল হক ওিাইদুল হাবকম আমতলী পাড়া   ০৭ 

৪৬৫ রাক্ষিয়া জিগম জমা: ইউনুস কালাইয়া পাড়া   ০৭ 

৪৬৬ মইনুবিন নবছম উবিন কালাইয়া পাড়া   ০৭ 

৪৬৭ সাহাবুবিন ফবকর জমাহাম্মদ কালাইয়া পাড়া   ০৭ 

৪৬৮ োহািালাল আ: কবরম কালাইয়া পাড়া   ০৭ 

৪৬৯ আ: মান্নান আলী আহামদ িাছুরী পাড়া   ০৭ 

৪৭০ নবিম উবিন আ: আলম আমতলী পাড়া   ০৭ 

৪৭১ আবু তাক্ষহর আ: ছালাম আমতলী পাড়া   ০৭ 

৪৭২ নবির আহামদ আ: রবেদ জকয়াজু পাড়া   ০৭ 

৪৭৩ কামাল জহাক্ষসন ফুল বময়া লিাক্ষখালা পাড়া   ০৭ 

৪৭৪ জরাক্ষকয়া জিগম বসবিকুর রহমান লিাক্ষখালা পাড়া   ০৭ 

৪৭৫ িাবুল জহাক্ষসন ফবরদুল আলম লিাক্ষখালা পাড়া   ০৭ 

৪৭৬ জিাসনা তং েোংক তং মাক্ষির পাড়া   ০৭ 

৪৭৭ ইকিাল জহাক্ষসন জমািারক আলী লিাক্ষখালা পাড়া   ০৭ 

৪৭৮ এরোদ আলী হযতর আলী লিাক্ষখালা পাড়া   ০৭ 

৪৭৯ জমা: রুক্ষিল আ: খাক্ষলক লিাক্ষখালা পাড়া   ০৭ 

৪৮০ জমা: জিল্লাল ফিলুল হক কালাইয়া পাড়া   ০৭ 

৪৮১ জমা: নিরুল আবুল জহাক্ষসন কালাইয়া পাড়া   ০৭ 

৪৮২ আয়ো খাতুন ফির আলী লিাক্ষখালা পাড়া   ০৭ 

৪৮৩ জমা: মুছা আলী উল্লাহ বময়া লিাক্ষখালা পাড়া   ০৭ 



৪৮৪ নুর আহামদ ননা ফবকর আমতলী পাড়া   ০৭ 

৪৮৫ নজু বময়া ননা ফবকর আমতলী পাড়া   ০৭ 

৪৮৬ জহাসক্ষন আরা ফুল বময়া লিাক্ষখালা পাড়া   ০৭ 

৪৮৭ মবহদুল ইসলাম বসবিক প্রধাবনয়া িাছুরী পাড়া   ০৭ 

৪৮৮ নুর জমাহাম্মদ জমা: নিী জকয়াজু পাড়া   ০৭ 

৪৮৯ জমা: হাসান জমা: আবু তাক্ষহর লিাক্ষখালা পাড়া   ০৭ 

৪৯০ দক্ষগরানী বত্রপুরা খামবন বত্রপুরা জকয়াজু পাড়া   ০৭ 

৪৯১ জমা: জিলাল িাির আলী লিাক্ষখালা পাড়া   ০৭ 

৪৯২ জরাক্ষকয়া জিগম রবহম ির লিাক্ষখালা পাড়া   ০৭ 

৪৯৩ কামাল মাহমদুল হক িাছূরী পাড়া   ০৭ 

৪৯৪ সবমকা তং সুকাি তং মাক্ষির পাড়া   ০৭ 

৪৯৫ নাবসমা আক্তার োহা আলম লিাক্ষখালা পাড়া   ০৭ 

৪৯৬ মাক্ষিরুং বত্রপুরা রবতেন্দ্র বত্রপুরা গািন পাড়া ০৩১৫১৪৭২৮৩২২৬  ০৮ 

৪৯৭ পত্নী বত্রপুরা মগেন্দ্র বত্রপুরা গািন পাড়া ২৩৯৭৩২০৯৫৯  ০৮ 

৪৯৮ নিাইবত বত্রপুরা গংপ্রু বত্রপুরা গািন পাড়া ৪১৯৭২৮৩৬৪৩  ০৮ 

৪৯৯ িাগ্যবত বত্রপুরা যবেন্দ্র বত্রপুরা গািন পাড়া ৩২৫৯৬৯৩৭৭২  ০৮ 

৫০০ জিরবনকা বত্রপুরা সুক্ষরন্দ্র বত্রপুরা গািন পাড়া ১৯৯৭০৩১৫১৭৯০০০৭৭৭  ০৮ 

৫০১ রুপবত বত্রপুরা সসয়েন্দ্র বত্রপুরা গািন পাড়া ৬৪৪৭২৭৮৭৮৬  ০৮ 

৫০২ সকনাবত বত্রপুরা গুবেরাং বত্রপুরা গািন পাড়া ৯১৪৭২৬০২৯৪  ০৮ 

৫০৩ বমলবত বত্রপুরা বিরেন্দ্র বত্রপুরা গািন পাড়া ২৮৪৭২৭৪২৩৬  ০৮ 

৫০৪ িলাইবত বত্রপুরা সুেন্দ্র বত্রপুরা গািন পাড়া ৪১৯৭২৮৪৪৮৪  ০৮ 

৫০৫ িবিতা তংেংগ্যা পূণ েেন্দ্র তংেংগ্যা গািন পাড়া ৬৮৯৭৪২১৬৯৬  ০৮ 

৫০৬ মংসাবেং মাম ো সথয়ংবহ মাম ো গািন পাড়া ৩৭৪৭৪৫১৭২৬  ০৮ 

৫০৭ ছবকনা জিগম আব্দুল শুক্কুর পদ্মান েবিরী পাড়া ০৩১৫১৭৯৩২৯২০১  ০৮ 

৫০৮ আদুরী আক্তার আক্ষনায়ার জহাক্ষসন পদ্মান েবিরী পাড়া ৬০০১৫০২৩৬৫  ০৮ 

৫০৯ সবুর মড়ল আকমান মড়ল পদ্মান েবিরী পাড়া   ০৮ 

৫১০ রবেেন্দ্র বত্রপুরা পাইনসাপ্রু বত্রপুরা টংগাবিরী পাড়া  ০১৮৮২৬৫১৩৮৫ ০৮ 



৫১১ বসয়ান্দ্র বত্রপুরা আমাদা বত্রপুরা টংগবিবর পাড়া ৪৬৪৭৩২১৬২১ ০১৮৬৯৩৫৫১১৬ ০৮ 

৫১২ গুংগািন বত্রপুরা সিরাম বত্রপুরা টংগবিবর পাড়া ৩৭৪৭২৯৩৩৪৩ ০১৮৬৬৪২২৫৪৯ ০৮ 

৫১৩ মুক্তারাম বত্রপুরা দুগ োরাম বত্রপুরা টংগবিবর পাড়া ২৩৯৭৩২০০৩৩ ০১৮২৮১০২০৪৫ ০৮ 

৫১৪ প্রোি বত্রপুরা সতযরাম বত্রপুরা টংগবিবর পাড়া ২৩৬০৬৫৭৭৯১ ০১৮৭৯০৬৮৮১ ০৮ 

৫১৫ বিদ্যরাম বত্রপুরা সাবথিন বত্রপুরা টংগবিবর পাড়া ৭৩৪৭৩২২৯৩৯ ০১৮৫৫২৭৬৩৪১ ০৮ 

৫১৬ ইস্রাইল বত্রপুরা এরামাবনক বত্রপুরা টংগবিবর পাড়া ৫৯৯৭৪৮১১৯৬ ০১৮৭০৫৪৫১৪৪ ০৮ 

৫১৭ সস্তমবন বত্রপুরা থাইপ্রুহা বত্রপুরা টংগবিবর পাড়া ৫৯৯৭৩৩১২৮৪ ০১৮৬১৬২৮৮০৩ ০৮ 

৫১৮ সিমাবনক বত্রপুরা গনেন্দ্র বত্রপুরা টংগবিবর পাড়া ৪৬৪৭৩২৪০৪০ ০১৮২৫৩২৫৪৬১ ০৮ 

৫১৯ তারাবেং বত্রপুরা োওক্তহা বত্রপুরা টংগবিবর পাড়া ৫৫৪৭৩১৩২৪০ ০১৭৬৫৪২৮৬৭৯ ০৮ 

৫২০ িাবেেন্দ্র বত্রপুরা জসানািন বত্রপুরা টংগবিবর পাড়া ৭৩৪৭৩৩১৫৯২ ০১৮৪৭৪১৯১৯২২ ০৮ 

৫২১ িাবেেন্দ্র বত্রপুরা গনেন্দ্র বত্রপুরা টংগবিবর পাড়া ৪৬৪৯৩২১১০০ ০১৮৯১৬৯৩২৮২ ০৮ 

৫২২ িীরিাহাদুর বত্রপুরা িাথাওহা বত্রপুরা টংগবিবর পাড়া ৫৪৪৭২৯৩৩৪৪ ০১৮২৮০৯১৯৪৯ ০৮ 

৫২৩ লগ্না বত্রপুরা থাওয়াইহা বত্রপুরা টংগবিবর পাড়া ৭৭৯৭২৯৭২১০ ০১৮৪৩০৮৯৬৬০ ০৮ 

৫২৪ বেরমবন বত্রপুরা জসানারাম বত্রপুরা টংগবিবর পাড়া ৩৭৪৭২৯৪২৮২ ০১৮৫০২৫৪৮৬৬ ০৮ 

৫২৫ বিশ্বম্ভ বত্রপুরা গুংগামাবনক বত্রপুরা টংগবিবর পাড়া ৪১৯৭৩৮৮৩৬৮ ০১৮১৮৩৪৫৬০২ ০৮ 

৫২৬ বদয়াম্ভ বত্রপুরা সুয্যমবন বত্রপুরা টংগবিবর পাড়া ৭৩৪৭৩৩২৪৭৫ ০১৮৫৮৬০৮২৩৩ ০৮ 

৫২৭ যাক্ষকাি বত্রপুরা সলয়াম্ভ বত্রপুরা টংগবিবর পাড়া ১৯৫৬৮৪১৭৮২৩০০০০০ ০১৮৬১৭১১৪৯৭ ০৮ 

৫২৮ বিক্ষরন্দ্র বত্রপুরা পুন েেন্দ্র বত্রপুরা টংগবিবর পাড়া ৪১৯৭২৮৩২৯০ ০১৮৬৯৭৩০০৮৮ ০৮ 

৫২৯ বিসন বত্রপুরা িাবেরাম বত্রপুরা টংগবিবর পাড়া ২৩৯৭২৩৭৭২১ ০১৮৬২৫৭৩৯৩০ ০৮ 

৫৩০ কাংেমবন বত্রপুরা নগেন্দ্র বত্রপুরা টংগবিবর পাড়া ১০০০১৩২৫০৪ ০১৮৮২২২৬৮৬৩ ০৮ 

৫৩১ আবু ছাক্ষলক িবের আহমদ কালাম িকসু পাড়া ১৯৩৭১৩৯৯৭৮  ০৮ 

৫৩২ নুরুন নাহার আবু বময়া কালাম িকসু পাড়া ৩২৯৭২৯৭১১৫  ০৮ 

৫৩৩ োহা আলম জমা: সবফ কালাম িকসু পাড়া ৪১৮২৮০৫৭৯৮  ০৮ 

৫৩৪ জরাবিনা আক্তার জমা: ছামাদ আলী কালাম িকসু পাড়া ৪১৯৭২৮৭১৫৬  ০৮ 

৫৩৫ িাবকর জহাক্ষসন োন বময়া কালাম িকসু পাড়া ৬৮৫৯০৬২৮২৬  ০৮ 

৫৩৬ বমনুয়ারা জিগম আ: কবরম কালাম িকসু পাড়া ৬৮৫৯০৬২৮২৭  ০৮ 

৫৩৭ মবন আক্তার আবুল জহাক্ষসন কালাম িকসু পাড়া ০৩১৫১৭৯৩২৯৪৪৫  ০৮ 



৫৩৮ আব্দু রাজ্জাক লাল বময়া কালাম িকসু পাড়া ৯১৩৮৫৪১২১৫  ০৮ 

৫৩৯ রাবিয়া জিগম আজু বময়া কালাম িকসু পাড়া ৭৩৪৭৩৫৮৩৩৫  ০৮ 

৫৪০ িাচ্চু বময়া আ: আউয়াল কালাম িকসু পাড়া ৫০৯৭৩২৩৩৮০  ০৮ 

৫৪১ জরনু য়ারা ফবকর জমাহাম্মদ িামালপুর ৭৭৯৯৬৮৮৩৫৮  ০৮ 

৫৪২ জরক্ষহনা আক্তার ইব্রাবহম প্রধানবিরী পাড়া ৭৭৯৭৩০১৬৬৫  ০৮ 

৫৪৩ জমা: সবফ নাবিম উবিন প্রধানবিরী পাড়া ৭৩৪৭৩৩৬০৫৪  ০৮ 

৫৪৪ তাছবলমা আকাির আলী প্রধানবিরী পাড়া ২৩৯৭৩২৪৬৩৯  ০৮ 

৫৪৫ জমা: িয়নাল আ: মবিদ গয়ালমারা পাড়া ৮২৪৭২৮৩৬৫০ ০১৮৭৭২২৬১৬১ ০৮ 

৫৪৬ জমা: সুরুি বময়া আব্দুস জসািহান গয়ালমারা পাড়া ৯১৫২৬৮৩০১২  ০৮ 

৫৪৭ আ: িবলল রিি আলী গয়ালমারা পাড়া ৪১৮৬৫০৪৬৭৮  ০৮ 

৫৪৮ জিাক্ষিদা জিগম আ: শুক্কুর গয়ালমারা পাড়া ৫৯৯৭৩২৮৫৩৮  ০৮ 

৫৪৯ িবসম উবিন আক্ষক্কল আলী গয়ালমারা পাড়া ৭৭৯৭৩০৩০৮৩  ০৮ 

৫৫০ বছবিক আকন আ: মবিদ গয়ালমারা পাড়া ১৪৯৭২৮৭৭৬১  ০৮ 

৫৫১ জমা: িয়নাল বছবিক প্রধানীয়া মুসবলম পাড়া ৭৩৪৭৩৩৬৮১৫  ০৮ 

৫৫২ কবির মবল্লক আফসার মবল্লক মুসবলম পাড়া ৬৮৭৬৭৬৮০৯১  ০৮ 

৫৫৩ িবন মবল্লক আক্ষনায়ার মবল্লক মুসবলম পাড়া ৩২২৭৬৫৮০৯৭  ০৮ 

৫৫৪ রমিান গািী রবেদ গািী মুসবলম পাড়া ৭৭৯৮৩৩২৩৪৪  ০৮ 

৫৫৫ সািাম জহাক্ষসন আ: মাক্ষলক মুসবলম পাড়া ৪১৫৭৭৯২১৩৪  ০৮ 

৫৫৬ খায়রুক্ষন্নছা আ: মাক্ষলক কুতুিবদয়া পাড়া ৪১৯৭২৮৪৯৬৩  ০৮ 

৫৫৭ জমা: িবহর তফর আলী কুতুিবদয়া পাড়া ২৮৫৬১২৪২১৩  ০৮ 

৫৫৮ আবু মুছা সানা সাদুল্লাহ সানা মুসবলম পাড়া ৬৪২৬৫৫৫৯৬৩  ০৮ 

৫৫৯ ইয়াবসন সানা মুছা সানা মুসবলম পাড়া ৬৮৭৭৭৯৩০৩১  ০৮ 

৫৬০ আবু হাবনফ িাহাঙ্গীর জহাক্ষসন আন্দারী িামালপুর ৬৮৬৭৩৩৪৪২৩  ০৮ 

৫৬১ নুর জমাহাম্মদ আকরাম আলী আন্দারী িামালপুর ৫২৮৬২৯৩০২১  ০৮ 

৫৬২ নুরুল আলম জমাস্তাক আহমদ আন্দারী িামালপুর ৮৬৯৭৩৪৫২৪০  ০৮ 

৫৬৩ আব্দুল হাবমদ ইসলাম উবিন আন্দারী িামালপুর ০৩১৫১৭৯৩২৫০২১  ০৮ 

৫৬৪ বরদুয়ান আব্দু ছালাম আন্দারী িামালপুর ৬২৯৮৫৯২৮৭৫  ০৮ 



৫৬৫ জমাোরফ জহাক্ষসন আব্দুল গবণ বহমছবড় পাড়া ২৩৫৬৮২৯২৩০  ০৮ 

৫৬৬ িাহানারা জিগম ইসলাম উবিন আন্দারী িামালপুর ৬৫২৯৫১৮১২৩  ০৮ 

৫৬৭ আফাি উবিন ওয়াক্ষহদ আলী আন্দারী িামালপুর ৪৬৪৭৩০৩০১৭  ০৮ 

৫৬৮ জমা: দুলাল বময়া জগালাম জহাক্ষসন বহমছবড় পাড়া ০৩১৫১৭৯৩২৬৫১০  ০৮ 

৫৬৯ গুেন্দ্র বত্রপুরা সকনাি বত্রপুরা গািন পাড়া ৭৭৯৭২৯৮৫৯৮  ০৮ 

৫৭০ জদিােী বত্রপুরা সুয্যমবন বত্রপুরা গািন পাড়া ০৩১৫১৭৯০০০৭৭০  ০৮ 

৫৭১ ইোরা বত্রপুরা সাধুমবন বত্রপুরা গািন পাড়া ৮৬৯৭৩৪৫১১৭  ০৮ 

৫৭২ িীক্ষরন্দ্র বত্রপুরা গংপ্রু বত্রপুরা গািন পাড়া ৩৩২৩২০১১০৬  ০৮ 

৫৭৩ যবেন্দ্র বত্রপুরা মুগেন্দ্র বত্রপুরা গািন পাড়া ৬৮৯৭২৬৬৭৩৭  ০৮ 

৫৭৪ অংকযজুর বত্রপুরা ইলােং বত্রপুরা গািন পাড়া ৯২৪৭২৬৯৬৫০  ০৮ 

৫৭৫ বপন্টু বত্রপুরা কযাি বত্রপুরা গািন পাড়া ৩৭৫৪৭৭৭২৪৫  ০৮ 

৫৭৬ মবথ ে বত্রপুরা লাস্কু বত্রপুরা গািন পাড়া ০৩১১৪১৫০০০০৫৮  ০৮ 

৫৭৭ নক্ষতরুং বত্রপুরা বিিমবন বত্রপুরা গািন পাড়া ৯৫৭৩৬৪৮০৮৭  ০৮ 

৫৭৮ জিরবনকা বত্রপুরা গুেন্দ্র বত্রপুরা গািন পাড়া ০৩১৫১৭৯০০০৭৭৭  ০৮ 

৫৭৯ রবত বত্রপরা গুেন্দ্র বত্রপুরা গািন পাড়া ৮৪১৭৮৪৬২৫০৩৫৩  ০৮ 

৫৮০ লুক্ষসন বত্রপুরা রবতেন্দ্র বত্রপুরা গািন পাড়া ৩১০৪৬৩২৪১৬৯৪  ০৮ 

৫৮১ সুক্ষরন্দ্র বত্রপুরা গংপ্রু বত্রপুরা গািন পাড়া ১৫০৪৭৯৫৭৪৯  ০৮ 

৫৮২ নরপবত বত্রপুরা সুেন্দ্র বত্রপুরা গািন পাড়া ৮২৪৭২৯১৫৩০  ০৮ 

৫৮৩ সুনািন বত্রপুরা মুদারাং বত্রপুরা গািন পাড়া ২৮৪৭২৬৯৫০৯  ০৮ 

৫৮৪ বরংরং মুরুং আবনয়া মুরুং জেঁবকছড়া পাড়া ১৯৪৭৩৪৬৬৪৯  ০৮ 

৫৮৫ বসংরাউ মুরুং জমনপই মুরুং জেঁবকছড়া পাড়া ১০২২৬৫৮০৯৭  ০৮ 

৫৮৬ জমনবসং মুরুং লাংরুং মুরুং জেঁবকছড়া পাড়া ১২৩৫৬৮২৯১০  ০৮ 

৫৮৭ কংদন মুরুং হাইেং মুরুং জেঁবকছড়া পাড়া ৭৩৪৭৩৩৮৩৪০  ০৮ 

৫৮৮ মাংবকং মুরুং কংদন মুরুং জেঁবকছড়া পাড়া ৬৪৩৯৪২০৯০৯  ০৮ 

৫৮৯ জরংয়ং মুরুং নাক্ষল মুরুং জেঁবকছড়া পাড়া   ০৮ 

৫৯০ ইয়াংবরং মুরুং জরংক্ষয়ন মুরুং জেঁবকছড়া পাড়া ১৯৯২০৩১৫১৪৭  ০৮ 

৫৯১ ক্াংওয়াই মুরুং জরংেং মুরুং জেঁবকছড়া পাড়া ৮৬৯৭৪৪৮৩১৭  ০৮ 



৫৯২ জমনরুং মুরুং লাংরুম মুরুং জেঁবকছড়া পাড়া ৬৮২৯৫৮২৩০০  ০৮ 

৫৯৩ আ: মন্নান জসাক্ষলমান কালাম িকসু পাড়া ৪২০১৪৬৫৭৩১  ০৮ 

৫৯৪ বরনা আক্তার আ: রহমান আন্দারী িামালপুর ৮৫২১৩০২৮৪৫  ০৮ 

৫৯৫ অনসাইয়া বত্রপুরা দুগ োেরন বত্রপুরা সবিিন পাড়া ৩২৯৭২৯৬২৫৭  ০৮ 

৫৯৬ জগাক্ষেন বত্রপুরা সবিিন বত্রপুরা সবিিন পাড়া ১৪৯৭২৮৫৮৩১  ০৮ 

৫৯৭ সতদুরাম বত্রপুরা নতুয়া বত্রপুরা সবিিন পাড়া ২৩৭৭৩২৪৫৮৯  ০৮ 

৫৯৮ সাদুরাম বত্রপুরা নতুয়া বত্রপুরা সবিিন পাড়া ০৩১৫১৭৯৩২৮৮৮৭  ০৮ 

৫৯৯ জেবিট বত্রপুরা িাবেেন্দ্র বত্রপুরা সবিিন পাড়া ৫১০১৪৫১৫২৩  ০৮ 

৬০০ শ্যামােরন বত্রপুরা ধনসাইয়া বত্রপুরা সবিিন পাড়া ৪১৯৭২৮৩৮৫৬  ০৮ 

৬০১ রবত বত্রপুরা সতদুরাম বত্রপুরা সবিিন পাড়া ১০২৩৬০৮০৬৮  ০৮ 

৬০২ েন্দ্রমবন বত্রপুরা হািমবন বত্রপুরা সবিিন পাড়া ০৩১৫১৭৯৩২৪৫৪৩  ০৮ 

৬০৩ আোেন্দ্র বত্রপুরা গ্রীেন্দ্র বত্রপুরা সবিিন পাড়া ৫৫৪৭৩১৩৬৩৪  ০৮ 

৬০৪ বদক্ষনে বত্রপুরা সবিেন্দ্র বত্রপুরা সবিিন পাড়া ৩২৯৭২৯৫৩৮২  ০৮ 

৬০৫ হািমাবনক বত্রপুরা গবেরাম বত্রপুরা সবিিন পাড়া ০৩১৯৫৭৬১১৭৮৮  ০৮ 

৬০৬ জমৌবে বত্রপুরা ধনসাইয়া বত্রপুরা সবিিন পাড়া ৩২৫৩১৪০৭৪৭  ০৮ 

৬০৭ সতযরাম বত্রপুরা িামােন্দ্রবত্রপুরা সবিিন পাড়া ৭৭৯৭২৯৭৮৪৮  ০৮ 

৬০৮ সতয মাবনক বত্রপুরা কাবপয়া বত্রপুরা সবিিন পাড়া ৮৯১৭২৩৬৮০২  ০৮ 

৬০৯ বিপ্লি বত্রপুরা অনি বত্রপুরা সবিিন পাড়া ৭৭৯৭৩০৩৬৮৭  ০৮ 

৬১০ রুনপাও মুরুং লালুয়া মুরুং লাংবগ পাড়া ০৩১১৪৭৯১৬১৯৮৪  ০৯ 

৬১১ মাংপুং মুরুং জমনতুই মুরুং আমতলী পাড়া ১৯২২৬৬০৩৩৫ ০১৩১৯০০৫২৭৪ ০৯ 

৬১২ ক্রােং মুরুং জলংপুং মুরুং রুইতন পাড়া ৪১৯৭৪৪৩৭২৬ ০১৭৮২৮২৪৪৫৪ ০৯ 

৬১৩ পায়া মুরুং য়াংবরং মুরুং নতুন জদওয়ান পাড়া ৫৯৯৭৪৮৮২৯০  ০৯ 

৬১৪ জমনক্ষপ্র মুরুং পারাও মুরুং সালা পাড়া ০৩১৫১৭৯৩২০৩২১  ০৯ 

৬১৫ তনক্ষলং মুরুং জমনবসন মুরুং সালা পাড়া ৭৩৪৭৪৯৮১৪৪  ০৯ 

৬১৬ িাবে মুরুং পারাও মুরুং সালা পাড়া ২৮৪৭৪৩০৮৯৫ ০১৭৩৫৬৬৬৩৭৮ ০৯ 

৬১৭ রামক্ষিত মুরুং জমনরত মুরুং ব্যাঙ পাড়া ৩৭৪৭৪৫৫২৩০  ০৯ 

৬১৮ জমনক্ষপ্র মুরুং জমরনত মুরুং ব্যাঙ পাড়া ৭৩৪৭৪৯৯১৯১  ০৯ 



৬১৯ সামসন মুরুং লাংরু মুরুং পালংমুখ পাড়া ৭৭৯৭৪৬২০১২ ০১৭৬২৫৬১৮৮৯ ০৯ 

৬২০ সুমরুই মুরুং জমনসাই মুরুং পালংমুখ পাড়া ০৩১৯১১৯২১৮৬৩৪  ০৯ 

৬২১ তনয়া মুরুং রুইতন মুরুং পালংমুখ পাড়া ২৩৫৭১৭১০১২  ০৯ 

৬২২ সাকওয়াক মুরুং নানুম মুরুং পালংমুখ পাড়া ৭৭৯৭৪৮২৯৪৭  ০৯ 

৬২৩ রাংরুয়া ু মুরুং জমনওয়াই মুরুং নতুন জদওয়ান পাড়া ০৩১৫১৭৯৩২৩৪১০ ০১৭০৪৬৮৭০২৭ ০৯ 

৬২৪ আক্ষমন মুরুং জমনয়াং মুরুং লাংবগ পাড়া ৫২৯৭৪৫৬৯৮৪ ০১৭০৪৪৬৪৩০৪ ০৯ 

৬২৫ জমনক্ষল মুরুং সমওয়াই মুরুং লাংবগ পাড়া ৮২৪৭৪৫৪৫৪২ ০১৮৭০৬৮১৩৩৫ ০৯ 

৬২৬ জমনকাই মুরুং আবদ মুরুং নয়া পাড়া ৮২৪৭৪৫৪১৫৩ ০১৫৫৪১৪৪২২৩ ০৯ 

৬২৭ নালাই মুরুং ধনরই মুরুং লাংবগ পাড়া ৩৭৪৭৪৫৪৪৩১  ০৯ 

৬২৮ েয়বরক মুরুং পাবি মুরুং লাংবগ পাড়া ৮৬৬২৫৩১৮৮১ ০১৫৫৩৭৫৮৯১৫ ০৯ 

৬২৯ বনয়াংঙার মুরুং পাটলং মুরুং লাংবগ পাড়া ৫৯৯৭৪৮৮০০১ ০১৮৭৫৫৩১৭৯৭ ০৯ 

৬৩০ মাংওয়াই মুরুং বসংরাও মুরুং ব্যাঙ পাড়া  ০১৫৩১৬৩৩৪২৭ ০৯ 

৬৩১ জমনএএ মুরুং খামক্ষরং মুরুং নয়া পাড়া ৫৯৯৭৪৮৯৯২৬  ০৯ 

৬৩২ জলংবরং মুরুং এমপু মুরুং আমতলী পাড়া ৩৭৪৭৪৫২৫৭৫  ০৯ 

৬৩৩ এমক্ষপা মুরুং বেংক্রাত মুরুং আমতলী পাড়া ১৯৪৭৫০৭০৫৭  ০৯ 

৬৩৪ জরংয়া মুরুং থংয়া মুরুং আমতলী পাড়া ৩৭৪৭৪৫৫৬০৫  ০৯ 

৬৩৫ তনয়া মুরুং জমনরাও মুরুং আমতলী পাড়া ৮২১৩৯০৫৯২৩  ০৯ 

৬৩৬ তুমপয় মুরুং নানেং মুরুং আমতলী পাড়া ০৩১০৪৩১২৬০০৩৯  ০৯ 

৬৩৭ জক্াংপাও মুরুং পারাও মুরুং মাংলাই পাড়া ৮২৪৭৪৫২০০৯ ০১৫৩৬০৫০৪৭৭ ০৯ 

৬৩৮ রুমবল মুরুং কমেং মুরুং কাপ্রু পাড়া   ০৯ 

৬৩৯ জমনলত মুরুং জরইংয়ং মুরুং ব্যাঙ পাড়া ৯১৪৭৪১৬০০৩ ০১৭২৩০৭৭৩৪১ ০৯ 

৬৪০ রুংপাও মুরুং জরংলুং মুরুং লুলাইং মুখ পাড়া ০৩১৫১৭৯৩২৩২৮৮  ০৯ 

৬৪১ িাক্ষকা বত্রপুরা সুবেয়াম বত্রপুরা নতুন বত্রপুরা পাড়া ১০১৬৪৩৮৪৩২ ০১৮৭৩৮১৫৭৮৪ ০৯ 

৬৪২ জমনপং মুরুং িাক্কা মুরুং িাক্কা পাড়া ২৩৯৭৪৭৯১৩৬ ০১৭৪৬৮০৩২৯৭ ০৯ 

৬৪৩ তনবসং মুরুং সাইতন মুরুং নতুন জদওয়ান পাড়া ০৩১৯১১৯০০০০১৬  ০৯ 

৬৪৪ ইয়ংরু মুরুং দনরই মুরুং ব্যাঙ পাড়া ৮৭০১৫২০৯৯৪ ০১৮০৭৮৮০৬১৩ ০৯ 

৬৪৫ লাংবক মুরুং জমনবরং মুরুং ব্যাঙ পাড়া ০৩১৫১৭৯৩২৩৪৫০  ০৯ 



৬৪৬ রুমািন বত্রপুরা মবনরাম বত্রপুরা নতুন বত্রপুরা পাড়া ০৩১০৪৩১২৬৮৪৪১ ০১৭০৫৮০৪৬২ ০৯ 

৬৪৭ দুবনিন বত্রপুরা রবনিন বত্রপুরা নতুন বত্রপুরা পাড়া ০৩১০৪৩১২৬৬৯৩২ ০১৮৮১০২৮২৭৮ ০৯ 

৬৪৮ ওয়াইবসং বত্রপুরা জিরবতেন্দ্র বত্রপুরা নতুন বত্রপুরা পাড়া ৫৯৯৭৪৪৬৬৫২ ০১৮৭৯৩৭০১২৭ ০৯ 

৬৪৯ বথথপ মুরুং জমনলং মুরুং নতুন বত্রপুরা পাড়া ০৩১৫১৭৯৩২৩১৯৫  ০৯ 

৬৫০ জরংক্ষল মুরুং জলংক্ষলং মুরুং ব্যাঙ পাড়া ৭৩৪৭৪৯৭৭৮১  ০৯ 

৬৫১ রুমরই মুরুং জমনরত মুরুং ব্যাঙ পাড়া ৮৬৯৭৫০৩৮৪৮ ০১৫৩১১৪২৯৯২ ০৯ 

৬৫২ রাওক মুরুং জলয়াম মুরুং রুইতন পাড়া ৫০৯৭৪৩২২৭১ ০১৭৬৫৩৮৩৩৪৬ ০৯ 

৬৫৩ তনরুং মুরুং জমনবসং মুরুং রুইতন পাড়া ৩২৯৭৪৫৭১৮০ ০১৩১৯০০৫২৮৪ ০৯ 

৬৫৪ জমনসাই মুরুং লাংক্ষো মুরুং নয়া পাড়া ৭৭৯৭৪৬৩৫৮৪ ০১৫৫২৯৮১৬৭৯ ০৯ 

৬৫৫ আব্দুল আলম জমা: কালু িাঙ্গালী পাড়া ৮৬৯৭৫০৯১৮৩  ০৯ 

৬৫৬ জমনওয়াই মুরুং এরং মুরুং ব্যাঙ পাড়া ৯১৪৭৪১৪৫৭৮ ০১৫৫৭৬৭৫১৭৯ ০৯ 

৬৫৭ হালয়ইপ্রু মাম ো সাহলাবেং মাম ো জমরতবতয়া পাড়া ০৩১৯৫১৯১৮০৪৯৫  ০৯ 

৬৫৮ েংক্ষরং মুরুং জমনদু মুরুং নয়া পাড়া ৫৯৮৯৪৬৮৯৩৮  ০৯ 

৬৫৯ সাকতই মুরুং তাংলাই মুরুং পালংমুখ পাড়া ৩২৯৭৪৫৮৪৬৯  ০৯ 

৬৬০ লংক্ষপ্র মুরুং বসংেং মুরুং মাংলাই পাড়া ৫৫৫৫৯১২৬০৮ ০১৫৫৮০৭২৪৯৯ ০৯ 

৬৬১ ফবরদ কবির আহমদ িাঙ্গালী পাড়া  ০১৮৩৫৪৯৬৫১৭ ০৯ 

৬৬২ পায়া মুরুং য়াংবরং মুরুং আমতলী পাড়া ৩৯৯৭৪৮৮২৯০  ০৯ 

৬৬৩ পারাও মুরুং কাইক্ষমন ু মুরুং ব্যাঙ পাড়া ৩৭০৩৯৪২১২২ ০১৮৩২১১১৮৮৬ ০৯ 

৬৬৪ েংক্ষরং মুরুং আদুই মুরুং লাংবগ পাড়া ১৪৯৭৪৪৭৪৪৯  ০৯ 

৬৬৫ জমনরুই মুরুং থনলক মুরুং মাংলাই পাড়া  ০১৮৬০৩৭০৮৩২ ০৯ 

৬৬৬ োমরুং মুরুং লাংেং মুরুং লাংবগ পাড়া ৫৯৯৭৪৮৭৭০৬ ০১৫৩২৮৩১৫৫২ ০৯ 

৬৬৭ রুমপাও মুরুং েংক্রং মুরুং মাংলাই পাড়া ৩০৯৭৪৩২০০৮ ০১৮৬৭৬২৯৭৪৮ ০৯ 

৬৬৮ রুমবল মুরুং কমউই মুরুং কাপ্রু পাড়া ২৮৪৭৪৩৬৪৩৯ ০১৩১৭৬৮৩০৭৪ ০৯ 

৬৬৯ মবরয়ম খাতুন ইব্রাবহম িাঙগালী পাড়া   ০৯ 

৬৭০ োহাি উবিন জমা: ইব্রাবহম আন্দারী পাড়া   ০৯ 

৬৭১ আক্ষনায়ারা জিগম জমা: োহীন আন্দারী পাড়া ৯১৫৫৯০০৫২৬  ০৯ 

৬৭২ ছবনয়া জমা: আছলাম প্রধানবিরী পাড়া ৮৭০২০৮৫০৮৮  ০৯ 



৬৭৩ কাউোর আলী তুফাক্ষয়ল আহমদ কুতুিবদয়া পাড়া ৮৬৯৭৫২০১৫৬  ০৯ 

৬৭৪ মাবিয়া খাতুন আিদুল মতলি কুতুিবদয়া পাড়া ১৯৪৭৫০১৩৪০  ০৯ 

৬৭৫ ছমুদা খাতুন ধানু বময়া কুতুিবদয়া পাড়া ৬৮৯৭৪২২১৩২  ০৯ 

৬৭৬ জমা: ইসমাইল জমা: ইব্রাবহম কুতুিবদয়া পাড়া ৬৪৫১৪৬১৩৬৯  ০৯ 

৬৭৭ িাবসেন্দ্র বত্রপুরা গনেন্দ্র বত্রপুরা টংগাবিবর পাড়া ৪৬৪৭৩২১১০০  ০৯ 

৬৭৮ োহীনা জিগম আব্দু ছবুর প্রধানবিরী পাড়া ২৩৯৭৩২৩৬৩১  ০৯ 

৬৭৯ আকবলমা জিগম জমা: মবহদুল খান প্রধানবিরী পাড়া ০১১৬০৭১৮৪৮৯৬১  ০৯ 

৬৮০ জরােনা খাতুন জতাফাইক্ষয়ল আহমদ কুতুিবদয়া পাড়া ০৩১৫১৭৯৩২৮৫৬৭  ০৯ 

৬৮১ জলাকেন্দ্র বত্রপুরা িগােন্দ্র বত্রপুরা টংগবিবর পাড়া   ০৯ 

৬৮২ রানী জিগম মাহাবুি রহমান প্রধানবিরী পাড়া   ০৯ 

৬৮৩ জগালাম জহাক্ষসন ছত্তার আলী প্রদানবিরী পাড়া   ০৯ 

৬৮৪ মক্ষনায়ারা জিগম আিদুর রহমান হাছনা পাড়া ১০২৩৬৫০৩৪১  ০২ 

৬৮৫ ইয়াসবমন আক্তার জমা: ইব্রাবহম হাছনা পাড়া ৫০৯৭২৫৯৬৪১  ০২ 

৬৮৬ জমা: আিছার উবিন রাহামত উল্লাহ হাছনা পাড়া ০৩১৫১৭৯৩২৫৫৬৭  ০২ 

৬৮৭ জমা: জমাোরফ জহাক্ষসন জমা: ওমর আলী লিাক্ষখালা পাড়া  ০১৮২৯২৪৪৭২৯০ ০৭ 

৬৮৮ িয়নাল আক্ষিবদন ওমর বময়া িািার পাড়া  ০১৮২৭২০৪৪৩২ ০৪ 

৬৮৯ মমতাি জিগম আবুল কাক্ষেম লিাক্ষখালা পাড়া  ০১৮৮৪০৩১৬৬৭ ০৭ 

৬৯০ জরৌেনা আক্তার আব্দুল আবিি িািার পাড়া  ০১৮১৮৩৪৩৩৭০ ০৪ 

৬৯১ নিাি আলী োমসুর আলী জপালাং পাড়া  ০১৮৯৩০১০২১৪ ০৪ 

৬৯২ আব্দুল আলীম জগালাম কাক্ষদর িািার পাড়া  ০১৮৬০৪৩৩৬২৩ ০৪ 

৬৯৩ জমা: জহাছাইন আব্দুল মবিদ হাবিবুর রহমান পাড়া  ০১৯৭৫২৮৩০১০ ০৩ 

৬৯৪ জমা: আইয়ুি আব্দুল হক িািার পাড়া  ০১৮১৫১৪৪৩৬৭ ০৪ 

৬৯৫ আব্দুল মবিদ আলী আহমদ হাছনা পাড়া  ০১৮৩২৬৬৮৮০৯ ০২ 

৮৯৬ আবুল কাক্ষসম অন বময়া িািার পাড়া  ০১৮৬০৫৮৪৭৮১ ০৪ 

৬৯৭ আব্দুর রবহম জলাকমান বময়ািী হাছনা পাড়া  ০১৮৪০৮৭৩৬৪৩ ০২ 

৬৯৮ আব্দুল ছালাম জহাক্ষসন আলী হাবিবুর রহমান পাড়া  ০১৮২৭৫৭৩২৬৬ ০৩ 

৬৯৯ মতহারা জিগম সাক্ষহি বময়া ছালাম পাড়া  ০১৮৭২০৩২৩০৯ ০৭ 



৭০০ রুবিনা আক্তার জহাক্ষসন আহমদ হাছনা পাড়া  ০১৮৮২৯১৪০৫৫ ০২ 

৭০১ আিদুল কুদ্দুস িবদউর রহমান হাবিবুর রহমান পাড়া  ০১৮৮১২৩৭৮৯৫ ০৩ 

৭০২ জমাক্তার জহাক্ষসন হারান আলী ছালাম পাড়া  ০১৮৩১৫৬৯৪৪৫ ০৭ 

৭০৩ রাবিয়া খাতুন জসাক্ষলমান আন্দারী পাড়া  ০১৮৩৫৯২৫৪৭১ ০৮ 

৭০৪ হাক্ষিরা খাতুন জমা: বছবিক আন্দারী পাড়া  ০১৮৮০৯৬১৯৮৩ ০৮ 

৭০৫ বমনু আক্তার জমা: ইবিছ হাবিবুর রহমান পাড়া  ০১৭০৬৬৭২২২৩ ০৩ 

৭০৬ আব্দুর রবেদ নুরুল আবমন হাবিবুর রহমান পাড়া  ০১৮৪৩১৯৭৪৩৭ ০৩ 

৭০৭ বদক্ষলায়ারা জিগম আব্দুল হাবকম হাবিবুর রহমান পাড়া  ০১৮৫০৭০৫০২৮ ০৩ 

৭০৮ আব্দুল খাক্ষলক িান িকসু িািার পাড়া  ০১৮২৬১৩১১১২ ০৪ 

৭০৯ নুরুন্নাহার জিগম জমা: জোয়াইি হাবিবুর রহমান পাড়া  ০১৮৫০৭০৩০২৮ ০৩ 

৭১০ আব্দুল শুক্কুর আব্দুল জমানাফ আন্দারী পাড়া  ০১৮১৩২৫৪৪২০ ০৮ 

৭১১ রাক্ষেদা জিগম আব্দুল শুক্কুর হাবিবুর রহমান পাড়া  ০১৮৯০৫০১৪৩৮ ০৩ 

৭১২ নুর নাহার খবললুর রহমান িািার পাড়া  ০১৮৬০১৫৩৫২৫ ০৪ 

৭১৩ জমা: ইব্রাবহম জমা: রািা বময়া িািার পাড়া  ০১৮৬৩০৭৯৮২৭ ০৪ 

৭১৪ জরক্ষহনা আক্তার সসয়দ বময়া হাবিবুর রহমান পাড়া  ০১৮২৩৫৪৪৭৯১ ০৩ 

৭১৫ হাছন আরা জিগম ওািইদুর হাবকম আন্দারী পাড়া  ০১৮৭৩৮১৩৫১০ ০৮ 

৭১৬ আব্দুল শুক্কুর জমাস্তাবফজুর রহমান আন্দারী পাড়া  ০১৮৮৩৮৫৩৩৭২ ০৮ 

৭১৭ আিদুল কবরম িবদউল আলম আন্দারী পাড়া  ১৮৬৬৭১৬৭০১ ০৮ 

৭১৮ নবির আহমদ আব্দুল রবেদ িািার পাড়া  ০১৫৮৫২৮০০০৬ ০৪ 

৭১৯ মকবুল আহমদ নজু বময়া হাছনা পাড়া  ০১৮৪৮১১০৮৪৯ ০২ 

৭২০ রবহম িকসু আবুল খাইর কালাম িকসু পাড়া  ০১৮২৪০৭৫৫৫৪ ০৮ 

৭২১ সুবফয়া খাতুন আব্দুর রহমান িািার পাড়া  ০১৬২১৬৩৪৬৯৬ ০৪ 

৭২২ আবমর আহমদ জমা: রািা বময়া িািার পাড়া  ০১৮৫২৭৭৭২৩০ ০৪ 

৭২৩ জমা: আবু হাবনফ রািা বময়া িািার পাড়া  ০১৮৬৫২৪১৭৯৪ ০৪ 

৭২৪ নুর িানু োন বময়া বকল্লারছড়া  ০১৮৪৯৯১৭৫৪৫ ০১ 

৭২৫ রওেন আক্তার মবনর আহম্মদ হাছনা পাড়া  ০১৮৫৯১৯৮০৪৫ ০২ 

৭২৬ ছাক্ষিরা জিগম জছালমান িািার পাড়া  ০১৮৬২৪০৯৪৫৮ ০৪ 



৭২৭ জগালাম জসািহান কালা বময়া আমতলী পাড়া  ০১৮৫৬৫১৬৪৭৯ ০৭ 

৭২৮ আক্ষয়ো আক্তার আব্দুল খাক্ষলক পুলাং পাড়া  ০১৮৫৭৯৬০০৮৩ ০২ 

৭২৯ নুরন্নাহার জিগম আলী আহমদ িািার পাড়া  ০১৬৪৪৮৩০০৫৫ ০৪ 

৭৩০ রুবম আক্তার িবসম উবিন িািার পাড়া  ০১৮৩৪৪৭০৪৭২ ০৪ 

৭৩১ এলহাি বময়া কালু বময়া লিাক্ষখালা পাড়া  ০১৮২২৮২২৯২৬ ০৭ 

৭৩২ রীনা আক্তার আব্দুল হাবকম পদ্মান েবিরী পাড়া  ০১৮৪৩২০৩৯৫৬ ০৮ 

৭৩৩ নুরুল আলম জমাস্তাক আহমদ িািার পাড়া  ০১৮৪০৮৭৪৫০৬ ০৪ 

৭৩৪ আব্দুল মন্নান নুর আহমদ আন্দারী পাড়া  ০১৮১১৫৪০৪৭১ ০৮ 

৭৩৫ মায়মুনা আক্তার আব্দুর রবহম আন্দারী পাড়া  ০১৮১৩২৫৩৭১২ ০৮ 

৭৩৬ বগয়াস উবিন বরদু আলম জেঁবকছড়া পাড়া ৫৫৪৮৮২০৪৩৯  ০৮ 

৭৩৭ জমা: ইউসুফ জমা: োমসু রহমান পুলাং পাড়া   ০১ 

৭৩৮ জমা: মবহ উবিন আব্দুল কাক্ষদর পুলাং পাড়া   ০১ 

৭৩৯ জিলাল জহাক্ষসন আলতাফ জহাক্ষসন িািার পাড়া   ০৪ 

৭৪০ োমসুল গািী ইমরান গািী পুলাং পাড়া   ০৪ 

৭৪১ সাজু আক্তার আবুল জহাক্ষছন িািার পাড়া   ০৪ 

৭৪২ বদলূয়ারা জিগম মুিাফ্ফর হাবিবুর রহমান পাড়া   ০৩ 

৭৪৩ ফাক্ষতমা জিগম িবন আবমন হাবিবুর রহমান পাড়া   ০৩ 

৭৪৪ জরক্ষহনা আক্তার আব্দুল হাবকম হাবিবুর রহমান পাড়া   ০৩ 

৭৪৫ কবহনুর জিগম আমিাদ আলী ধুমছা পাড়া   ০৫ 

৭৪৬ রাক্ষেদা জিগম জিলাল জহাক্ষসন জকয়ািন্যা পাড়া   ০৫ 

৭৪৭ রবহমা আক্তার মাহবুি রহমান বহমছবড় পাড়া   ০৫ 

৭৪৮ দয়ারাম বত্রপুরা হাতুরাম বত্রপুরা মাক্ষির পাড়া   ০৭ 

৭৪৯ রাংকুমার বত্রপুরা বসবলিন বত্রপুরা মাক্ষির পাড়া   ০৭ 

৭৫০ মবরয়ম জিগম জলয়াকত আলী লিাক্ষখালা পাড়া   ০৭ 

৭৫১ জমারবেদা জিগম হাবিবুল্লাহ জেয়ারম্যান পাড়া   ০৭ 

৭৫২ জিারহান সাক্ষিদুল্লাহ জেয়ারম্যান পাড়া   ০৭ 

৭৫৩ মবনর আহমদ নুরুল আবমন লিাক্ষখালা পাড়া   ০৭ 



৭৫৪ কাউছার আক্তার কামাল উবিন জেয়ারম্যান পাড়া   ০৭ 

৭৫৫ ইউসুফ আহমদ জহাক্ষসন জেয়ারম্যান পাড়া   ০৭ 

৭৫৬ কাবনছ ফাক্ষতমা নাবছর উবিন হাবিবুর রহমান পাড়া   ০৭ 

৭৫৭ মক্ষনায়ারা জিগম মফজুদুল হক কালাইয়া পাড়া   ০৭ 

৭৫৮ জমা: িয়নাল আব্দু রহমান পদ্মান েবিরী   ০৮ 

৭৫৯ েন্দ্রমান বত্রপুরা নগােন্দ্র বত্রপুরা টংগাবিবর পাড়া   ০৮ 

৭৬০ রানী জিগম মাহবুির রহমান পদ্মান েবিরী পাড়া   ০৮ 

৭৬১ মাক্ষনরুং বত্রপুরা যুদুবস্ত বত্রপুরা টংগাবিরী পাড়া   ০৮ 

৭৬২ সছয়দ জহাক্ষসন বদল জমাহাম্মদ লিাক্ষখালা পাড়া   ০৭ 

৭৬৩ মিলু ইসহাক আন্দারী পাড়া   ০৮ 

৭৬৪ পারবিন আক্তার আলমগীর আন্দারী পাড়া   ০৮ 

৭৬৫ আলী আহমদ আলী জহাক্ষসন লিাক্ষখালা পাড়া   ০৭ 

৭৬৬ জছনুয়ারা জিগম কালাম িকসু কালাম িকসু পাড়া   ০৮ 

৭৬৭ জমা: আবরফ নুর আহমদ হাছনা পাড়া   ০২ 

৭৬৮ জমািারক আলী আব্দুল হাবমদ হাছনা পাড়া   ০২ 

৭৬৯ উজ্জ্বল বত্রপুরা আলী মহন বত্রপুরা জকয়াজু পাড়া   ০৭ 

৭৭০ নুরুল আিছার আব্দুল মাক্ষলক ইসহাক জমিার পাড়া   ০৬ 

৭৭১ ওসমান গবন আলী আহমদ হাবিবুর রহমান পাড়া   ০৩ 

৭৭২ িয়নাল আক্ষিদীন আব্দুল খাক্ষলক পুলাং পাড়া   ০২ 

৭৭৩ আবুল কালাল খুইল্যা বময়া িািার পাড়া   ০৪ 

৭৭৪ জমা: জিলাল জহাক্ষসন বসরাজুল ইসলাম বুড়ািন্যা পাড়া   ০৫ 

৭৭৫ হাবিিা আক্তার নুর আহমদ হাছনা পাড়া   ০২ 

৭৭৬ োরবমন আক্তার তাক্ষরকুর রহমান হাছনা পাড়া   ০২ 

৭৭৭ ম্যানেযং মুরুং আক্ষমন মুরুং লাংবগ পাড়া   ০৯ 

৭৭৮ জলয়াকত আলী বছবিক আহমদ িাঙ্গালী পাড়া ৩২৯৭৪৫৯৬১৬ ০১৬০২৮৫২৩৫৬ ০৯ 

৭৭৯ জমাস্তফা জিগম জসালতান আহমদ িাঙ্গালী পাড়া ৫৯৯৭৪৯৪২০৭ ০১৮৩৭৪৬৯৩৫৭ ০৯ 

৭৮০ নবির আহমদ মফবিলুর রহমান িাংগালী পাড়া ৬৮৯৭৪২৬৮০২ ০১৮৩৭৪৬৯৩৫৭ ০৯ 



৭৮১ োহ আলম নুর আহাম্মদ িাংগালী পাড়া ৭৭৯৭৪৬৯২৮০ ০১৮৩১৮৭৫১৬০ ০৯ 

৭৮২ জগাল িাহার খাতুন কালা বময়া িাংগালী পাড়া ৬৮৯৭৪২৭৩৩৯ ০১৮১২৫৭৬৩০১ ০৯ 

৭৮৩ মবরয়ম খাতুন কালু বময়া িাংগালী পাড়া ৮৬৯৭৫০৪৪৬৫ ০১৮৪৩৬৮১৭৩৪ ০৯ 

৭৮৪ মাক্ষলকা জিগম নুর আহমদ িাংগালী পাড়া ২৩৯৭৪৮২১৮৯  ০৯ 

৭৮৫ ওসমান গবণ আব্দুল নিী িাংগালী পাড়া ৮২৪৭৪৫৫৯২৯  ০৯ 

৭৮৬ ফাক্ষতমা জিগম ফারুক আহম িাংগালী পাড়া ৭৭৯৭৪৬৯১৮১ ০১৮৭৫৩২৭০৩২ ০৯ 

৭৮৭ আব্দুল হাবকম কালা বময়া িাংগালী পাড়া ১৪৯৭৪৪৯৯৭৩ ০১৮৪৩১৮৬২৯৯ ০৯ 

৭৮৮ জিগম িাহার আবু জদরাি িাংগালী পাড়া ৪৬৪৭৪৬৪৮৭৪ ০১৮৫৯২৩২৪৪২ ০৯ 

৭৮৯ আব্দুল আলম জমা: কালু িাংগালী পাড়া ৮৬৯৭৫০৯১৮৩ ০১৭০৬৯৫৪৮৪ ০৯ 

৭৯০ পাবল জরা কাকদুই মুরুং ব্যাং পাড়া   ০৯ 

৭৯১ ইয়ামদুই মুরুং পাবল মুরুং ব্যাং পাড়া   ০৯ 

৭৯২ রাওক মুরুং আবদ মুরুং ব্যাং পাড়া   ০৯ 

৭৯৩ আবদ মুরুং পাতুই মুরুং ব্যাং পাড়া   ০৯ 

৭৯৪ দনরই মুরুং পাতুই মুরুং ব্যাং পাড়া   ০৯ 

৭৯৫ ইয়াংবরং মুরুং জমনইয়াম মুরুং ব্যাং পাড়া   ০৯ 

৭৯৬ খাইলা মুরুং জমনতুই মুরুং ব্যাং পাড়া   ০৯ 

৭৯৭ দনইয়া মুরুং খাইলা মুরুং ব্যাং পাড়া   ০৯ 

৭৯৮ ইরবখ মুরুং দনইয়া মুরুং ব্যাং পাড়া   ০৯ 

৭৯৯ রাক্ষফল মুরুং ইরবখ মুরুং ব্যাং পাড়া   ০৯ 

৮০০ বসংরং বত্রপুরা সসয়েন্দ্র বত্রপুরা গািন পাড়া   ০৮ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


