পবিত্র ইদুল আযহা উপলক্ষে”বিবি এফ তাবলকা”
জিলা: িান্দরিান
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জমা: ইসমাইল
পারিীন আক্তার
মবিজুর রহমান
আব্দুল হক
জমা: জিলাল
ইয়াছবমন আক্তার
বমিানুর রহমান
জমা: আলহাজ্ব
জেমন খাতুন
আবুল হাক্ষেম
আব্দুল িব্বার
লায়লা খাতুন
রাবিয়া জসালতানা
ছারা জিগম
জমাহাম্মদুর রহমান
জছনুয়ারা জিগম
হাবছনা আক্তার
ছমুদা জিগম
জিবি আক্তার
নুরুন নাহার
আক্ষনায়ারুল
োমসুন্নাহার
বিয়াউর রহমান
আব্দুর রবহম

উপক্ষিলা: লামা
জমা: ইছহাক
আহমুদুর রহমান
আবুল হাক্ষেম
হাবমদুর রহমান
সবফউল আলম
আব্দুল জসািাহান
িাহাঙ্গীর আলম
জমা: িাহাঙ্গীর
িাফর আহম্মদ
আহমদ জহাক্ষসন
আব্দুল হাবকম
জমা: দানু বময়া
আব্দুল িবলল
আব্দুল মবিদ
আব্দুল কবরম
আলতাি বময়া
আব্দুল মতলি
আব্দুল কবরম
জমাহাম্মদ মুছা
নুর আহম্মদ
করম আলী
কালাম িকসু
জগালাম রহমান
হাবমদুর রহমান
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হাছনা পাড়া
হাছনা পাড়া
টুইন্যা পাড়া
বকল্লারছড়া পাড়া
জপালাং পাড়া
হাছনা পাড়া
জপালাং পাড়া
বকল্লারছড়া
জপালাং পাড়া
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হাছনা পাড়া
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টুইন্যা পাড়া
বকল্লারছড়া
বকল্লারছড়া
বকল্লারছড়া
জপালাং পাড়া
বকল্লারছড়া
বকল্লারছড়া
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আলী আকির
জসফাক্ষয়ত জহাক্ষসন
জরাবিনা জিগম
আব্দুল গফুর
জেখ আহম্মদ
আক্ষনায়ারা জিগম
িন্নাত খাতুন
আলী আহম্মদ
সাহাি উবিন
আব্দুর রহমান
আব্দুল ছবুর
লায়লা জিগম
জমা: জহলাল
িকুল আক্তার
িাহান আরা জিগম
জমাক্ষমনা খাতুন
হাক্ষফিা খাতুন
জছনু আরা জিগম
নুরুন নাহার
কবহনুর আক্তার
খাক্ষন আলম
কবির আহমদ
িাহার জহাসাইন
জিগম িান
জমা: জমাস্তাক
আসরাফ বময়া
জমা: কবলম উল্লাহ

আহম্মদ আলী
জমা: ইসলাম
আব্দুর রহমান
এস্তাবফজুর রহমান
আহমদ বময়া
আহমদ জহাক্ষসন
আসহাি বময়া
আব্দুর রবেদ
খাক্ষয়র আহমদ
আব্দুল খাক্ষলক
ফয়জুর রহমান
বময়া জহাক্ষসন
নিাি আলী
একরামুল হক
আব্দুল িব্বার
িাির আলী
আহমুদুর রহমান
আলী আহমদ
সাক্ষলহ আহমদ
জমা: জলাকমান
কবির আহমদ
নজু বময়া
আব্দুল হাবকম
জমা: ইসহাক
দবললুর রহমান
িাো বময়া
জমাহাম্মদ িকসু

জপালাং পাড়া
হাছনা পাড়া
বকল্লারছড়া
টুইন্যা পাড়া
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জমা: বলয়াকত আলী
বমরাজু জিগম
হাবমদ জহাক্ষসন
মাহাফুজুর রহমান
জিলাল উবিন
িাদো বমঞা
খাক্ষন আলম
জখারবেদা জিগম
নুরুল কবির
রুবি আক্তার
আবমন েরীফ
রাক্ষেদা জিগম
রাক্ষেদা জিগম
জমা: োহা আলম
জসবলনা আক্তার
জপটান খাতুন
কাওছার আক্তার
োরবমন আক্তার
রবহমা আক্তান
রুপসা আক্তার
রুবি আক্তার
সসয়দ কাক্ষসম
ফবরদ আহমদ
আিদুর রবেদ
জমা: োহিাহান
মাক্ষলকা জিগম
বদলুয়ারা জিগম

আব্দুল শুক্কুর
হাবছ বময়া
নুর আহমদ
মৃ. এস্তাবফজুর রহমান
নুরুল কবির
আিদুল িব্বার
জমািাফ্ফর আহম্মদ
আহমদ জহাক্ষসন
আেরাফ আলী
আিদুল গফুর
ফবকর জমাহাম্মদ
আব্দুস শুক্কুর
আব্দুল গফুর
আবুল হাক্ষেম
আব্দুল শুক্কুর
জসাক্ষলমান
হাবিবুর রহমান
জমািাক্ষের আহমদ
ফরম আলী
আিদুছ ছফুর
আলী আহমদ বসকদার
আব্দুল িবলল
আব্দুল জমানাফ
জমািাক্ষহর বমঞা
আবুল কাক্ষসম
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আলী আহমদ
আব্দুল আবিি
আব্দু ছালাম
খবললুর রহমান
নুর জহাক্ষসন
আেরাফ বময়া
নুরুল আলম
জমা: ওসমান গবন
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জরাবকয়া জিগম
আক্ষনায়ারা জিগম
সামছুন্নাহার জিগম
জমা: িাগাঙ্গীর আলম
মাহমুদা খাতুন
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আিদুল মাবুদ
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আবতকুর রহমান
আইয়ুি আলী
জমা: আইয়ুি আলী
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জমা: আলী
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আবমর হামিা
আিদুল হাবমদ
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নুরুল আলম
নবির আহমদ
আব্দুল আবিি
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মবরয়ম খাতুন
িান্নত আরা জিগম
জমা: আবু হাবনফ
জেনু আরা
জমা: আবু ছাক্ষলহ
মাইফুল আক্তার
জরনু আরা জিগম
আব্দুল কবরম
বদলু আরা জিগম
হযরত আলী
বসরাজু জিগম
োবহন আক্তার
সছয়দ নূর
বলটন েীল
পারবিন আক্তার
মবনর আহামদ
মনজুরা জিগম
আবুল কাক্ষসম
নুরুন নাহার
সুবফয়া খাতুন
জমাহছনা জিগম
আব্দুর রহমান
জিবি আক্তার
ছমুদা খাতুন
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জসবলনা আক্তার
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নুরুন নাহার
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আব্দুর রবহম
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সছয়দা খাতুন
ছবকনা খাতুন
আক্ষমনা খাতুন
িাবকর জহাক্ষসন
ইউনুে আলী
জমা: মাসুম বিল্লাহ
জসানা বময়া
রবহমা জিগম
আবমন উল্লাহ
উসমান গবন
বদলুয়ারা জিগম
সুলতান আহমদ
জকাংোইবর মামো
জরাক্ষকয়া জিগম
কবপল উবিন
আবফয়া খাতুন
জমা: বনিাম
োমসুল আলম
নুরুল আলম
তবু বময়া
আন্জজুমান আরা
জমাস্তাক আহাম্মদ
কবহনুর আক্তার
তাহবমনা আক্তার
রমিান আলী
জমা: িাক্ষসদ
খাইরুক্ষন্নছা

কবরম উল্লাহ
আব্দুছ জসািহান
জমা: ইবলয়াছ
নুরুল ইসলাম
আয়নুিীন জেখ
আয়নুু্িীন জেখ
গুনু বময়া
িাক্ষকর বময়া
ইছহাক বময়া
গুরাবময়া
সুরুি বময়া
হাবকম আলী
অংক্ষথায়াইপ্রু মামো
কক্ষিি উবিন
খবললুর রহমান
ছবমর জেখ
আব্দুর রাজ্জাক
জসানা বময়া
িালাল আহমদ
আব্দুল িারী
মবনরুজ্জামান
এিহার বময়া
নুর আহামদ
তাজুল ইসলাম
ছাক্ষলহ আহমদ
জমা: রবফক
হাবমদ আলী
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থুয়াইলং মামো
রাবিয়া জিগম
জমা: জহাক্ষছন
সাজু আক্তার
নুরুন্নাহার
হাছান িানু
জমক্ষহর আলী
হাক্ষিরা জিগম
আক্ষমনা খাতুন
নুরুজ্জাহান
কবরমুনক্ষনছা
নুরুল আলম
আবুল জহাছাইন
িবলল িকসু
ছবকনা জিগম
জমা: আক্কাছ আলী
কুলছুমা খাতুন
জমা: রবফক
হাবিবুর রহমান রক্ষিল
িবমর আহমদ
জমা: নাবছর উবিন
জমা: রবফক
জিসবমন আক্তার
আব্দুল জমানাফ
আব্দুল কবরম
জমা: হাসমত আলী
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আব্দুর শুক্কুর
জমা: খাক্ষলক
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জমািাহার বময়া
আব্দুল মাক্ষলক
জমা: সুলতান
আবু তাক্ষহর
আব্দু জছািহান
জুনু বময়া
মহরম বময়া
আব্দুস জসািহান
জমা: জসালতান
কক্ষিি উবিন
কক্ষিি উবিন
রমজু বময়া
আবমন উল্লাহ
আব্দুল গনী
সাহাি বময়া
জমা: ইসমাইল
নুরুল কবির
আমজু বময়া
আবুল ফিল
জমা: আব্দুর ছবুর
জমা: জমািারক আলী
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নুপুর জিগম
জমা: আব্দুল িব্বর
বরবিয়া জিগম
জমা: আব্দুর রবহম
নূর নাহার
আব্দুল আবিি
খাক্ষলদা জিগম
আব্দুস শুক্কুর
আবুল জহাক্ষসন
রহমান গািী
জমা: আবুল িের
বগয়াস উবিন
রাক্ষহলা জিগম
আ: ছত্তার
মাবিয়া খাতুন
নুরুল আলম
হাক্ষিরা খাতুন
জুক্ষিদা জিগম
জগালাম জমাস্তফা
জসবলম উল্লাহ
জমা: আব্দুর রাজ্জাক
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পারিীন আক্তার
সাবহদা জিগম
বনলুফা খাতুন
জমা: ইসহাক বময়া
খাক্ষলদা জিগম
বমলন তংেংগ্যা
োইন্দা মামো
োমসু আলম
রবেদা খাতুন
বরন্টু বিকাে তংেংগ্যা
কাক্ষলারানী তং
জযাহন বত্রপুরা
আোই মামো
জমা: আলমগীর
কবহনুর আক্তার
জরাক্ষকয়া জিগম
আব্দুল মাক্ষলক
মাবরয়া খাতুন
আক্ষনায়ারা জিগম
বসরাি খাতুন
বেরু আক্তার
আবু িক্কর
খবতিা জিগম
আকির আলী
োবহন আক্তার
আ: রবহম
আক্ষনায়ার জহাক্ষসন

উছমান
িাবুল
আব্দুল মবতন
নুরুল আলম
জগালাম জহাক্ষসন
িীর কুমার তংেংগ্যা
উগ্য মারমা
আ: ছালাম
কাক্ষদর িক্স
েোংক বিকাে তং
খুল্যামবন তং
রামবিং বত্রপুরা
অংগ্য মামো
হাক্ষরছ
আকির আলী
নবির আহমদ
সাহাি বময়া
ঠান্ডা বময়া
ওসমান গবন
জমািারক
আব্দুল গফুর
আব্দুল ছালাম
হাবকম আলী
ওমর আলী
জমা: জুলহাস
িাির আলী
কালু বময়া

লিাক্ষখালা পাড়া
কালাইয়া পাড়া
লিাক্ষখালা পাড়া
লিাক্ষখালা পাড়া
কালাইয়া পাড়া
জকজু পাড়া
িাছুরী পাড়া
ছালাম পাড়া
ছালাম পাড়া
জকয়াজু পাড়া
জকয়াজু পাড়া
জকয়াজু পাড়া
িাছুরী পাড়া
আমতলী পাড়া
আমতলী পাড়া
আমতলী পাড়া
আমতলী পাড়া
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লিাক্ষখালা পাড়া
লিাক্ষখালা পাড়া
লিাক্ষখালা পাড়া
লিাক্ষখালা পাড়া
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োরবমন আক্তার
গুরা বময়া
আবিম বময়া
কামাল পাো
হাবমদা জিগম
রুহুল কাক্ষদর
ইবিছ
ফিলুল হক
রাক্ষিয়া জিগম
মইনুবিন
সাহাবুবিন
োহািালাল
আ: মান্নান
নবিম উবিন
আবু তাক্ষহর
নবির আহামদ
কামাল জহাক্ষসন
জরাক্ষকয়া জিগম
িাবুল জহাক্ষসন
জিাসনা তং
ইকিাল জহাক্ষসন
এরোদ আলী
জমা: রুক্ষিল
জমা: জিল্লাল
জমা: নিরুল
আয়ো খাতুন
জমা: মুছা আলী

নুরুল আলম
সুলতান আহমদ
আলী আহমদ
জহাছন আলী
সাবব্বর আহমদ
জদওয়ান আলী
নুরুল আলম
ওিাইদুল হাবকম
জমা: ইউনুস
নবছম উবিন
ফবকর জমাহাম্মদ
আ: কবরম
আলী আহামদ
আ: আলম
আ: ছালাম
আ: রবেদ
ফুল বময়া
বসবিকুর রহমান
ফবরদুল আলম
েোংক তং
জমািারক আলী
হযতর আলী
আ: খাক্ষলক
ফিলুল হক
আবুল জহাক্ষসন
ফির আলী
উল্লাহ বময়া

আমতলী পাড়া
আমতলী পাড়া
আমতলী পাড়া
আমতলী পাড়া
আমতলী পাড়া
আমতলী পাড়া
আমতলী পাড়া
আমতলী পাড়া
কালাইয়া পাড়া
কালাইয়া পাড়া
কালাইয়া পাড়া
কালাইয়া পাড়া
িাছুরী পাড়া
আমতলী পাড়া
আমতলী পাড়া
জকয়াজু পাড়া
লিাক্ষখালা পাড়া
লিাক্ষখালা পাড়া
লিাক্ষখালা পাড়া
মাক্ষির পাড়া
লিাক্ষখালা পাড়া
লিাক্ষখালা পাড়া
লিাক্ষখালা পাড়া
কালাইয়া পাড়া
কালাইয়া পাড়া
লিাক্ষখালা পাড়া
লিাক্ষখালা পাড়া
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নুর আহামদ
নজু বময়া
জহাসক্ষন আরা
মবহদুল ইসলাম
নুর জমাহাম্মদ
জমা: হাসান
দক্ষগরানী বত্রপুরা
জমা: জিলাল
জরাক্ষকয়া জিগম
কামাল
সবমকা তং
নাবসমা আক্তার
মাক্ষিরুং বত্রপুরা
পত্নী বত্রপুরা
নিাইবত বত্রপুরা
িাগ্যবত বত্রপুরা
জিরবনকা বত্রপুরা
রুপবত বত্রপুরা
সকনাবত বত্রপুরা
বমলবত বত্রপুরা
িলাইবত বত্রপুরা
িবিতা তংেংগ্যা
মংসাবেং মামো
ছবকনা জিগম
আদুরী আক্তার
সবুর মড়ল
রবেেন্দ্র বত্রপুরা

ননা ফবকর
ননা ফবকর
ফুল বময়া
বসবিক প্রধাবনয়া
জমা: নিী
জমা: আবু তাক্ষহর
খামবন বত্রপুরা
িাির আলী
রবহম ির
মাহমদুল হক
সুকাি তং
োহা আলম
রবতেন্দ্র বত্রপুরা
মগেন্দ্র বত্রপুরা
গংপ্রু বত্রপুরা
যবেন্দ্র বত্রপুরা
সুক্ষরন্দ্র বত্রপুরা
সসয়েন্দ্র বত্রপুরা
গুবেরাং বত্রপুরা
বিরেন্দ্র বত্রপুরা
সুেন্দ্র বত্রপুরা
পূণ েেন্দ্র তংেংগ্যা
সথয়ংবহ মামো
আব্দুল শুক্কুর
আক্ষনায়ার জহাক্ষসন
আকমান মড়ল
পাইনসাপ্রু বত্রপুরা

আমতলী পাড়া
আমতলী পাড়া
লিাক্ষখালা পাড়া
িাছুরী পাড়া
জকয়াজু পাড়া
লিাক্ষখালা পাড়া
জকয়াজু পাড়া
লিাক্ষখালা পাড়া
লিাক্ষখালা পাড়া
িাছূরী পাড়া
মাক্ষির পাড়া
লিাক্ষখালা পাড়া
গািন পাড়া
গািন পাড়া
গািন পাড়া
গািন পাড়া
গািন পাড়া
গািন পাড়া
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গািন পাড়া
গািন পাড়া
গািন পাড়া
গািন পাড়া
পদ্মান েবিরী পাড়া
পদ্মান েবিরী পাড়া
পদ্মান েবিরী পাড়া
টংগাবিরী পাড়া
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বসয়ান্দ্র বত্রপুরা
গুংগািন বত্রপুরা
মুক্তারাম বত্রপুরা
প্রোি বত্রপুরা
বিদ্যরাম বত্রপুরা
ইস্রাইল বত্রপুরা
সস্তমবন বত্রপুরা
সিমাবনক বত্রপুরা
তারাবেং বত্রপুরা
িাবেেন্দ্র বত্রপুরা
িাবেেন্দ্র বত্রপুরা
িীরিাহাদুর বত্রপুরা
লগ্না বত্রপুরা
বেরমবন বত্রপুরা
বিশ্বম্ভ বত্রপুরা
বদয়াম্ভ বত্রপুরা
যাক্ষকাি বত্রপুরা
বিক্ষরন্দ্র বত্রপুরা
বিসন বত্রপুরা
কাংেমবন বত্রপুরা
আবু ছাক্ষলক
নুরুন নাহার
োহা আলম
জরাবিনা আক্তার
িাবকর জহাক্ষসন
বমনুয়ারা জিগম
মবন আক্তার

আমাদা বত্রপুরা
সিরাম বত্রপুরা
ে বত্রপুরা
দুগারাম
সতযরাম বত্রপুরা
সাবথিন বত্রপুরা
এরামাবনক বত্রপুরা
থাইপ্রুহা বত্রপুরা
গনেন্দ্র বত্রপুরা
োওক্তহা বত্রপুরা
জসানািন বত্রপুরা
গনেন্দ্র বত্রপুরা
িাথাওহা বত্রপুরা
থাওয়াইহা বত্রপুরা
জসানারাম বত্রপুরা
গুংগামাবনক বত্রপুরা
সুয্যমবন বত্রপুরা
সলয়াম্ভ বত্রপুরা
পুন েেন্দ্র বত্রপুরা
িাবেরাম বত্রপুরা
নগেন্দ্র বত্রপুরা
িবের আহমদ
আবু বময়া
জমা: সবফ
জমা: ছামাদ আলী
োন বময়া
আ: কবরম
আবুল জহাক্ষসন
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আব্দু রাজ্জাক
রাবিয়া জিগম
িাচ্চু বময়া
জরনু য়ারা
জরক্ষহনা আক্তার
জমা: সবফ
তাছবলমা
জমা: িয়নাল
জমা: সুরুি বময়া
আ: িবলল
জিাক্ষিদা জিগম
িবসম উবিন
বছবিক আকন
জমা: িয়নাল
কবির মবল্লক
িবন মবল্লক
রমিান গািী
সািাম জহাক্ষসন
খায়রুক্ষন্নছা
জমা: িবহর
আবু মুছা সানা
ইয়াবসন সানা
আবু হাবনফ
নুর জমাহাম্মদ
নুরুল আলম
আব্দুল হাবমদ
বরদুয়ান

লাল বময়া
আজু বময়া
আ: আউয়াল
ফবকর জমাহাম্মদ
ইব্রাবহম
নাবিম উবিন
আকাির আলী
আ: মবিদ
আব্দুস জসািহান
রিি আলী
আ: শুক্কুর
আক্ষক্কল আলী
আ: মবিদ
বছবিক প্রধানীয়া
আফসার মবল্লক
আক্ষনায়ার মবল্লক
রবেদ গািী
আ: মাক্ষলক
আ: মাক্ষলক
তফর আলী
সাদুল্লাহ সানা
মুছা সানা
িাহাঙ্গীর জহাক্ষসন
আকরাম আলী
জমাস্তাক আহমদ
ইসলাম উবিন
আব্দু ছালাম
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জমাোরফ জহাক্ষসন
িাহানারা জিগম
আফাি উবিন
জমা: দুলাল বময়া
গুেন্দ্র বত্রপুরা
জদিােী বত্রপুরা
ইোরা বত্রপুরা
িীক্ষরন্দ্র বত্রপুরা
যবেন্দ্র বত্রপুরা
অংকযজুর বত্রপুরা
বপন্টু বত্রপুরা
মবথ ে বত্রপুরা
নক্ষতরুং বত্রপুরা
জিরবনকা বত্রপুরা
রবত বত্রপরা
লুক্ষসন বত্রপুরা
সুক্ষরন্দ্র বত্রপুরা
নরপবত বত্রপুরা
সুনািন বত্রপুরা
বরংরং মুরুং
বসংরাউ মুরুং
জমনবসং মুরুং
কংদন মুরুং
মাংবকং মুরুং
জরংয়ং মুরুং
ইয়াংবরং মুরুং
ক্াংওয়াই মুরুং

আব্দুল গবণ
ইসলাম উবিন
ওয়াক্ষহদ আলী
জগালাম জহাক্ষসন
সকনাি বত্রপুরা
সুয্যমবন বত্রপুরা
সাধুমবন বত্রপুরা
গংপ্রু বত্রপুরা
মুগেন্দ্র বত্রপুরা
ইলােং বত্রপুরা
কযাি বত্রপুরা
লাস্কু বত্রপুরা
বিিমবন বত্রপুরা
গুেন্দ্র বত্রপুরা
গুেন্দ্র বত্রপুরা
রবতেন্দ্র বত্রপুরা
গংপ্রু বত্রপুরা
সুেন্দ্র বত্রপুরা
মুদারাং বত্রপুরা
আবনয়া মুরুং
জমনপই মুরুং
লাংরুং মুরুং
হাইেং মুরুং
কংদন মুরুং
নাক্ষল মুরুং
জরংক্ষয়ন মুরুং
জরংেং মুরুং

বহমছবড় পাড়া
আন্দারী িামালপুর
আন্দারী িামালপুর
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গািন পাড়া
গািন পাড়া
গািন পাড়া
গািন পাড়া
গািন পাড়া
গািন পাড়া
গািন পাড়া
গািন পাড়া
গািন পাড়া
গািন পাড়া
গািন পাড়া
গািন পাড়া
গািন পাড়া
গািন পাড়া
গািন পাড়া
জেঁবকছড়া পাড়া
জেঁবকছড়া পাড়া
জেঁবকছড়া পাড়া
জেঁবকছড়া পাড়া
জেঁবকছড়া পাড়া
জেঁবকছড়া পাড়া
জেঁবকছড়া পাড়া
জেঁবকছড়া পাড়া

২৩৫৬৮২৯২৩০
৬৫২৯৫১৮১২৩
৪৬৪৭৩০৩০১৭
০৩১৫১৭৯৩২৬৫১০
৭৭৯৭২৯৮৫৯৮
০৩১৫১৭৯০০০৭৭০
৮৬৯৭৩৪৫১১৭
৩৩২৩২০১১০৬
৬৮৯৭২৬৬৭৩৭
৯২৪৭২৬৯৬৫০
৩৭৫৪৭৭৭২৪৫
০৩১১৪১৫০০০০৫৮
৯৫৭৩৬৪৮০৮৭
০৩১৫১৭৯০০০৭৭৭
৮৪১৭৮৪৬২৫০৩৫৩
৩১০৪৬৩২৪১৬৯৪
১৫০৪৭৯৫৭৪৯
৮২৪৭২৯১৫৩০
২৮৪৭২৬৯৫০৯
১৯৪৭৩৪৬৬৪৯
১০২২৬৫৮০৯৭
১২৩৫৬৮২৯১০
৭৩৪৭৩৩৮৩৪০
৬৪৩৯৪২০৯০৯
১৯৯২০৩১৫১৪৭
৮৬৯৭৪৪৮৩১৭

০৮
০৮
০৮
০৮
০৮
০৮
০৮
০৮
০৮
০৮
০৮
০৮
০৮
০৮
০৮
০৮
০৮
০৮
০৮
০৮
০৮
০৮
০৮
০৮
০৮
০৮
০৮

৫৯২
৫৯৩
৫৯৪
৫৯৫
৫৯৬
৫৯৭
৫৯৮
৫৯৯
৬০০
৬০১
৬০২
৬০৩
৬০৪
৬০৫
৬০৬
৬০৭
৬০৮
৬০৯
৬১০
৬১১
৬১২
৬১৩
৬১৪
৬১৫
৬১৬
৬১৭
৬১৮

জমনরুং মুরুং
আ: মন্নান
বরনা আক্তার
অনসাইয়া বত্রপুরা
জগাক্ষেন বত্রপুরা
সতদুরাম বত্রপুরা
সাদুরাম বত্রপুরা
জেবিট বত্রপুরা
শ্যামােরন বত্রপুরা
রবত বত্রপুরা
েন্দ্রমবন বত্রপুরা
আোেন্দ্র বত্রপুরা
বদক্ষনে বত্রপুরা
হািমাবনক বত্রপুরা
জমৌবে বত্রপুরা
সতযরাম বত্রপুরা
সতয মাবনক বত্রপুরা
বিপ্লি বত্রপুরা
রুনপাও মুরুং
মাংপুং মুরুং
ক্রােং মুরুং
পায়া মুরুং
জমনক্ষপ্র মুরুং
তনক্ষলং মুরুং
িাবে মুরুং
রামক্ষিত মুরুং
জমনক্ষপ্র মুরুং

লাংরুম মুরুং
জসাক্ষলমান
আ: রহমান
ে
দুগােরন
বত্রপুরা
সবিিন বত্রপুরা
নতুয়া বত্রপুরা
নতুয়া বত্রপুরা
িাবেেন্দ্র বত্রপুরা
ধনসাইয়া বত্রপুরা
সতদুরাম বত্রপুরা
হািমবন বত্রপুরা
গ্রীেন্দ্র বত্রপুরা
সবিেন্দ্র বত্রপুরা
গবেরাম বত্রপুরা
ধনসাইয়া বত্রপুরা
িামােন্দ্রবত্রপুরা
কাবপয়া বত্রপুরা
অনি বত্রপুরা
লালুয়া মুরুং
জমনতুই মুরুং
জলংপুং মুরুং
য়াংবরং মুরুং
পারাও মুরুং
জমনবসন মুরুং
পারাও মুরুং
জমনরত মুরুং
জমরনত মুরুং
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রুমবল মুরুং
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রুমািন বত্রপুরা
দুবনিন বত্রপুরা
ওয়াইবসং বত্রপুরা
বথথপ মুরুং
জরংক্ষল মুরুং
রুমরই মুরুং
রাওক মুরুং
তনরুং মুরুং
জমনসাই মুরুং
আব্দুল আলম
জমনওয়াই মুরুং
হালয়ইপ্রু মামো
েংক্ষরং মুরুং
সাকতই মুরুং
লংক্ষপ্র মুরুং
ফবরদ
পায়া মুরুং
পারাও মুরুং
েংক্ষরং মুরুং
জমনরুই মুরুং
োমরুং মুরুং
রুমপাও মুরুং
রুমবল মুরুং
মবরয়ম খাতুন
োহাি উবিন
আক্ষনায়ারা জিগম
ছবনয়া

মবনরাম বত্রপুরা
রবনিন বত্রপুরা
জিরবতেন্দ্র বত্রপুরা
জমনলং মুরুং
জলংক্ষলং মুরুং
জমনরত মুরুং
জলয়াম মুরুং
জমনবসং মুরুং
লাংক্ষো মুরুং
জমা: কালু
এরং মুরুং
সাহলাবেং মামো
জমনদু মুরুং
তাংলাই মুরুং
বসংেং মুরুং
কবির আহমদ
য়াংবরং মুরুং
কাইক্ষমন ুমুরুং
আদুই মুরুং
থনলক মুরুং
লাংেং মুরুং
েংক্রং মুরুং
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ইব্রাবহম
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কাউোর আলী
মাবিয়া খাতুন
ছমুদা খাতুন
জমা: ইসমাইল
িাবসেন্দ্র বত্রপুরা
োহীনা জিগম
আকবলমা জিগম
জরােনা খাতুন
জলাকেন্দ্র বত্রপুরা
রানী জিগম
জগালাম জহাক্ষসন
মক্ষনায়ারা জিগম
ইয়াসবমন আক্তার
জমা: আিছার উবিন
জমা: জমাোরফ জহাক্ষসন
িয়নাল আক্ষিবদন
মমতাি জিগম
জরৌেনা আক্তার
নিাি আলী
আব্দুল আলীম
জমা: জহাছাইন
জমা: আইয়ুি
আব্দুল মবিদ
আবুল কাক্ষসম
আব্দুর রবহম
আব্দুল ছালাম
মতহারা জিগম

তুফাক্ষয়ল আহমদ
আিদুল মতলি
ধানু বময়া
জমা: ইব্রাবহম
গনেন্দ্র বত্রপুরা
আব্দু ছবুর
জমা: মবহদুল খান
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মাহাবুি রহমান
ছত্তার আলী
আিদুর রহমান
জমা: ইব্রাবহম
রাহামত উল্লাহ
জমা: ওমর আলী
ওমর বময়া
আবুল কাক্ষেম
আব্দুল আবিি
োমসুর আলী
জগালাম কাক্ষদর
আব্দুল মবিদ
আব্দুল হক
আলী আহমদ
অন বময়া
জলাকমান বময়ািী
জহাক্ষসন আলী
সাক্ষহি বময়া
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