
                   

 

          পবিত্র ঈদুল আযহা/২০২২উপলক্ষে বিবিএফ উপকারক্ষিাগীর তাবলকা 

ইউবিয়ি: সরই,      উপক্ষিলা: লামা,                    িান্দরিাি পাি বতয জিলা। 

ক্র:িং িাম বপতা/স্বামীর িাম ঠিকািা ওয়ার্ ব 

িং 

িাতীয় পবরচয় পক্ষত্রর 

িম্বর 

০১ আব্দুর রহমাি আব্দুল খাক্ষলক হাছিা পাড়া ০১ ৭৭৯৭২৯৪৯৬৯ 

০২ জসতারা জিগম ইবলয়াছ বময়া টুইন্যা পাড়া ০১ ৬৪৪৭২৭৫৬২৬ 

০৩ কবহনুর খািম জকবম জমা: ওসমাি হাছিা পাড়া ০১ ০৩১৫১৭৯৩২৭৫০৭ 

০৪ জহাসক্ষি আরা আব্দুল খাক্ষলক জপালাং পাড়া ০১ ৮২৪৭২৯০৪৫৮ 

০৫ ঝরিা জিগম সসয়দ আহমদ জপালাং পাড়া ০১ ৩২৯৭২৮২০৮৩ 

০৬ জমা: রাক্ষসল লুত্ফর রহমাি হাছিা পাড়া ০১ ৯১৬৩৩৭৩৮৭২ 

০৭ জমা: নুরুল জহাক্ষসি ফিল কবরম বকল্লারছড়া ০১ ০৩১৫১৭৯০০০০০১ 

০৮ আব্দুর রহমাি আব্দু রবিদ বকল্লারছড়া ০১ ২৮৪৭২৫৩৯৩৩ 

০৯ রবহমা খাতুি সসয়দ আহমদ টুইন্যা পাড়া ০১ ৯৫৭৩৬৪২৩০৪ 

১০ আব্দুল আলম িহর আলী টুইন্যা পাড়া ০১ ৫০৯৭২৫৫৫৭৩ 

১১ আব্দুল হাবকম আব্দু ছালাম বকল্লারছড়া ০১ ৯৭৫৩৬৪২৩৮৭ 

১২ জমা: সামশুল ইসলাম জমা: নুরুল ইসলাম হাছিা পাড়া ০১ ৩৭৪৭২৭৮৮৭১ 

১৩ জমা: মুছা আলতাফ বময়া বকল্লারছড়া ০১ ৮৬৭৯৩২৮৩৮৬ 

১৪ আকির আহামদ আব্দুল মাক্ষলক হাছিা পাড়া ০১ ০৩১৫১৭৯৩২৭৫৭৫ 

১৫ আব্দুল কবরম  হাবমদুর রহমাি টুইন্যা পাড়া ০১ ৪৬৪৭৩০৯১৭০ 

১৬ জমা: মবহ উবিি আব্দুল কাক্ষদর  পুলাং পাড়া ০১ ৮৭০১৫২৩১৮৮ 

১৭ মুবফজুর রহমাি িবললুর রহমাি বকল্লারছড়া ০১ ৯১৪৭২৫২৩৯০ 

১৮ িন্নাত আরা আিদুল খাক্ষলক হাছিা পাড়া ০১ ৫০৯৭২৫৬৯৪৪ 

১৯ জমা: ইয়াবছি আলী সাক্ষহি আলী জপালাং পাড়া ০১ ৩৭৩২০১৫৮৪১ 

২০ এরিাদুর রহমাি আব্দু ছাত্তার হাছিা পাড়া ০১ ২৩৭৯৩০৭৫৪৩ 

২১ িাহানু জিগম আব্দুল ওয়াদুদ বকল্লারছড়া ০১ ৪১৭৯২৭৯৪৪৩ 

২২ জরক্ষহিা জিগম বসরাি বময়া হাছিা পাড়া ০১ ৬৪৪৭২৬৬৭৮১ 

২৩ জমা: িামাল উবিি নুর আহামদ বকল্লারছড়া পাড়া ০১ ১৪৯৭২৭৪৩৩০ 

২৪ জসফাক্ষয়দ জহাক্ষসি জমা: ইসলাম হাছিা পাড়া ০১ ৭৮০৪৮০৯৫৯৩ 

২৫ িালাল উবিি  জগালাম িিী বকল্লারছড়া ০১ ৪১৮০৭৯০০৬৭ 

২৬ জচনুয়ারা জিগম আলতাি বময়া বকল্লারছড়া ০১ ৭৩৪৭৩২৯৮৯৩ 

২৭ আহম্মদ জহাক্ষসি জমািারক আলী বকল্লারছড়া ০১ ৪৬৪৭৩১৬৭৮৭ 

২৮ পারিীি আক্তার আহমদুর রহমাি বকল্লারছড়া ০১ ৪৬৪৭৩০৭৯৯২ 

২৯ জমা: জহলাল উবিি আহমদুর রহমাি বকল্লারছড়া ০১ ৯৫৭২০৮৮৭৫৬ 

৩০ িালাল উবিি নুর আহমদ বকল্লারছড়া ০১ ৮২৪৭২৭৬২০০ 

৩১ জমা: আলী জহাক্ষসি আিহাি বময়া  পুলাং পাড়া ০১ ০৩১৫১৭৯৩২৭২১০ 



৩২ রুস্তম আলী সাক্ষহি আলী পুলাং পাড়া ০১ ৭৩৩২৫৯৯৭৮১ 

৩৩ আব্দু ছালাম জমাক্ষসফ জিখ পুলাং পাড়া ০১ ৫৫৪৭২৯৭৬৭০ 

৩৪ আক্ষমিা জিগম সুলতাি আহামদ পুলাং পাড়া ০১ ১৯৪৭৩৪২৫৪৭ 

৩৫ লায়লা জিগম দবললুর রহমাি হাছিা পাড়া ০১ ৩৭৪৭২৮৮৬৫১ 

৩৬ আবমি উল্লাহ আবিজুর রহমাি হাছিা পাড়া ০১ ৭৩১৫৪০০৫৩৬ 

৩৭ িাক্ষরক উল্লাহ জগালাম িিী বকল্লারছড়া ০১ ৪১৯৭২৮০২৭৬ 

৩৮ জমা: িামসুর রহমাি গহর আলী পুলাং পাড়া ০১ ৬৮৯৭২৪৯৩৯৪ 

৩৯ িন্নাত আরা আলী আকির বকল্লারছড়া ০১ ০৩১৫১৭৯৩২৭০৪৩ 

৪০ আব্দুল গবি বময়া জহাক্ষসি পুলাং পাড়া ০১ ০৩১৫১৭৯৩২৭২৭১ 

৪১ আব্দুল মন্নাি জমা: ইছহাক টুইন্যা পাড়া ০১ ২৮৪৭২৫৫৬৪৯ 

৪২ জফয়ারু জমাহাম্মদ  ফিল কবরম বকল্লারছড়া ০১ ৩৭৪৭২৭৯২৬৭ 

৪৩ জগালাম জহাক্ষসি আহমদ আলী পুলাং পাড়া ০১ ৩৭৪৭২৮০৮৯৩ 

৪৪ জমা: িাহ আলম আব্দুর রবিদ  বকল্লারছড়া ০১ ১৯৪৭৩৩০২১১ 

৪৫ কাইছার হাবমদ  নুরুল আলম পুলাং পাড়া ০১ ৬৪৪৭২৭৫১৫৪ 

৪৬ জমা: মাহবুির রহমাি আব্দু ছত্তার হাছিা পাড়া ০১ ২৩৬৭৮৬৫০৪১ 

৪৭ মবির আহমদ আব্দুল মতলি বকল্লারছড়া ০১ ২৩৯৭৩১৬৯৭৩ 

৪৮ জমক্ষহর আলী জিট্টা বময়া হাছিা পাড়া ০১ ১৪৭৫২২৫৩৩৮ 

৪৯ জমা: িবমর উবিি আহমদ জহাক্ষসি িাইচ্ছারবঝবর  ০১ ৮৭০১৫২৩৫১৯ 

৫০ রবি জহাক্ষসি লাল বময়া টুন্যা পাড়া ০১ ৪৫৪৭৩১১৮৪৫ 

৫১ িবহর আহমদ আলী আহমদ জপালাং পাড়া ০১ ৫০৯৭২৬৭৬৬৯ 

৫২ হাক্ষফিা বময়া জগালাম িারী বকল্লারছড়া ০১ ৪৫৪৭৩১১৮৪৫ 

৫৩ িাহ আলম আলী আহমদ বকল্লারছড়া ০১ ৪১৯৭২৮০৮৯৬ 

৫৪ নুরুল হক আবমর হামিা জপালাং পাড়া ০১ ০৩১৫১৭৯৩২৭২৬৮ 

৫৫ জমা: িাহিাহাি জমা: নুরুল ইসলাম হাছিা পাড়া ০১ ৪৬১৬৫৮২৩৯৩ 

৫৬ তাহবমিা আক্তার িবকর আহমদ হাছিা পাড়া ০১ ১৫১৩৩৫৩২০৯ 

৫৭ িালাল উবিি আব্দুল কবরম টুইন্যা পাড়া ০১ ০৩১৫১৭৯৩২৭৭৪৬ 

৫৮ আব্দু ছালাম আবুল খাক্ষয়র  হাছিা পাড়া ০১ ৯১৪৭২৪৪০২৫ 

৫৯ আব্দুল হক হাবমদুর রহমাি টুইন্যা পাড়া ০১ ২৩৯৭৩০৬৭৩৫ 

৬০ জমা: আবুল কাক্ষিম মবিরুজ্জামাি জপালাং পাড়া ০১ ০৩১৫১৭৯৩২৭১০৫ 

৬১ আক্ষরফা জিগম আইয়ুি আলী হাছিা পাড়া ০১ ৪৬৪৭৩০৯১৯৬ 

৬২ নুরুল কবির আবুল হাক্ষিম হাছিা পাড়া ০১ ৭৭৯৭২৮২৩৯৪ 

৬৩ সাক্ষকরা জিগম ইয়াকুি বময়া হাছিা পাড়া ০১ ২৮৪৭২৫৪৭৩৩ 

৬৪ কবল আক্তার ওমর আলী হাছিা পাড়া ০১ ৩৭৪৭২৮২৭৪১ 

৬৫ জমা: আব্দুল আবিি মবিরুজ্জামাি টুন্যা পাড়া ০১ ৩২৫৭৬৯২৬৬৯ 

৬৬ রবফকুল ইসলাম মবিরুজ্জামাি টুন্যা পাড়া ০১ ০৩১৫১৭৯৩২৭৭১০ 

৬৭ জমা: িয়িাল আক্ষিদীি িবির আহামদ টুন্যা পাড়া ০১ ৫৫৫১৪৯৩৩১৪ 

৬৮ লুত্ফর রহমাি িিাি আলী জপালাং পাড়া ০১ ৬৮৯৭২৫০৭৯৮ 

৬৯ জমা: আকির আহামদ মবিরুজ্জামাি টুন্যা পাড়া ০১ ৭৭৫৩৩৬০৮৮৭ 



৭০ িান্নাত খাতুি আসহাি বময়া হাছিা পাড়া ০১ ৫৫৪৭৩০১৫৭১ 

৭১ আব্দুল সবুর জসালতাি আহম্মদ জপালাং পাড়া ০১ ১০২৫৭৫০৯০০ 

৭২ জরক্ষিকা জিগম মবির উবিি জপালাং পাড়া ০১ ৮৬৯৭৩২৭৭১৯ 

৭৩ িামসুন্নাহার কালাম িকসু জপালাং পাড়া ০১ ৬৪৪৭২৭৪৬২৯ 

৭৪ নুরুিবিছা জমাস্তাবফি হাছিা পাড়া ০১ ২৩৯৭৩০৪৯৪৬ 

৭৫ আবুল কালাম হাক্ষফি বময়া বকল্লারছড়া পাড়া ০১ ৪৬৪৭৩১৯৬৭৪ 

৭৬ জমা: ইবলয়াছ িাফর আহমদ টুন্যা পাড়া ০১ ৬৪৫৫৮৭০৪৪১ 

৭৭ আবমর আলী এয়ার আলী জপালাং পাড়া ০১ ৬৪৪৭২৬৪২৩২ 

৭৮ আক্ষিায়ারা জিগম জমািাফ্ফর আহমদ টুইন্যা পাড়া ০১ ৫৯৯৭২৩৪২০৬ 

৭৯ আব্দুল গফুর এস্তাফাজুর রহমাি টুন্যা পাড়া ০১ ৫০৯৭২৫৯৩১০ 

৮০ রাক্ষিয়া খাতুি জমাক্ষমি আলী বকল্লারছড়া ০১ ৩৭৪৭২৮৮০৮৬ 

৮১ মাসুদ কবরম িদি বময়া বকল্লারছড়া ০১ ২৮০২৫৭৮৪১৫ 

৮২ জমা: আবু বছবিক কালু বময়া বকল্লারছড়া ০১ ০৩১৫১৭৩২৭৮৭৬ 

৮৩ আব্দুল গফুর জসালতাি আহমদ জপালাং পাড়া ০১ ৭৭৯৭৪৯৭৩০৭ 

৮৪ খাক্ষয়র আহমদ আহমদ জহাক্ষসি জপালাং পাড়া ০১ ০৩১৫১৭৯৩২৭১৮২ 

৮৫ আসরাি বময়া িাচা বময়া টুইন্যা পাড়া ০১ ০৩১৫১৭৯৩২৭৩২০ 

৮৬ হাবছিা আক্তার আব্দুল মতলি হাছিা পাড়া ০১ ৬৪৪৭২৭৪৩১৪ 

৮৭ আক্ষয়িা আক্তার ওসমাি গবি িাইচ্ছাবঝবর পাড়া ০১ ৭৭৫২২৪০৫১০ 

৮৮ জমাহাম্মদুর রহমাি আব্দুল কবরম বকল্লারছড়া ০১ ২৩৯৭৩০৭৩৭৮ 

৮৯ মজুমা জিগম মবতউর রহমাি হাছিা পাড়া ০১ ১৯৪৭৩৩০৫০০ 

৯০ নুর আহামদ আবিজুর রহমাি হাছিা পাড়া ০১ ৮২৪৭২৭৯৮০৮ 

৯১ িবির আহমদ আবল আহমদ হাছিা পাড়া ০১ ২৮৪৭২৫৬১৫৯ 

৯২ জমা: ওসমাি গবি জমা: আব্দুল কবরম বকল্লারছড়া ০১ ৭৩৩৯৪০৬৩৯৪ 

৯৩ আক্ষিায়ারা জিগম আবল আহমদ বকল্লারছড়া পাড়া ০১ ৫৯৯৭৩১৫৬৩৪ 

৯৪ িাবহি আক্তার িামসুল ইসলাম হাছিা পাড়া ০১ ৫৯৯৭৩২৬৬৪৩ 

৯৫ জরািী আক্তার আহমদ জহাক্ষসি টুইন্যা পাড়া ০১ ২৮৪৭২৫৭২১৫ 

৯৬ আব্দুর শুক্কুর এস্তাফাজুর রহমাি টুইন্যা পাড়া ০১ ২৩৯৭৩০৬৫৭৮ 

৯৭ আবছয়া খাতুি আলী বময়া বকল্লারছড়া ০১ ৫০৯৭২৫৮৫৭৭ 

৯৮ জমা: িামাল উবিি নুরুল আলম টুইন্যা পাড়া ০১ ৩২৯৭২৭৯৬২৬ 

৯৯ জমাক্ষমিা খাতুি আক্ষমর সরদার জপালাং পাড়া ০১ ৮৬৯৭৩২৫৯৬০ 

১০০ জমা: ইছহাক আব্দুল লবতফ টুইন্যা পাড়া ০১ ৫০৯৭২৫৬৮১১ 

১০১ হামিা বময়া আব্দুল িবলল বময়া টুইন্যা পাড়া ০১ ২৮৪৭২৫৬৭৪৬ 

১০২ জগালাম রহমাি ফিল কবরম বকল্লারছড়া ০১ ৮২৪৭৪৮৮৯৩৮ 

১০৩ জমা: িাক্ষহদুল ইসলাম আব্দুল গফুর টুইন্যা পাড়া ০১ ২৮৫১৪৫৬১১৭ 

১০৪ রাবিয়া জসালতািা আব্দুল িবলল বকল্লারছড়া ০১ ৪৮৪৭৩০৯৮৫৭ 

১০৫ নুর িানু চাি বময়া জপালাং পাড়া ০১ ৭৩৪৭৩২১৮৮২ 

১০৬ িারবমি আক্তার জসালতাি আহমদ জপালাং পাড়া ০১ ৫৯৯৭৩১৬০১২ 

১০৭ মাহমুদা খাতুি আব্দুল কবরম টুইন্যা পাড়া ০১ ৬৪৪৭২৬৫৬৩৫ 



১০৮ িাবগর জহাক্ষসি ইছহাক বকল্লারছড়া ০১ ৫০৯৭২৫৮৫৩৬ 

১০৯ রাক্ষিয়া খাতুি আহম্মদ জহাক্ষসি বকল্লারছড়া  ০১ ০৩১৫১৭৯৩২৭০৩২ 

১১০ আহম্মদ আলী িামসুর রহমাি লম্বাক্ষখালা পাড়া ০১ ৬৪৪৭২৬৫৫৫১ 

১১১ হাবমদুর রহমাি ইন্না আবমি টুইন্যা পাড়া ০১ ৮৬৯৭৩২৬৮৫১ 

১১২ আবল আহমদ আব্দু রবিদ বকল্লারছড়া পাড়া ০১ ৮২৪৭২৭৯৭৬৬ 

১১৩ মুবিবুর রহমাি আবুল হাক্ষিম হাছিা পাড়া ০১ ৩২৯৭২৮২৭৭৮ 

১১৪ জমা: ইসমাইল জমা: ইছহাক হাছিা পাড়া ০১ ১০২৩৬৪৮৯৩২ 

১১৫ আবু হাবিফ সাক্ষলহ আহমদ হাছিা পাড়া ০১ ৮২৪৭২৯০৪৫৬ 

১১৬ নুরুিবিছা সাক্ষলহ আহামদ হাছিা পাড়া ০১ ৩২৯৭২৮২০৬৬ 

১১৭ িবির আহমদ মবিরুজ্জামাি টুইন্যা পাড়া ০১ ৭৭৯৭২৯৪৯৬৭ 

১১৮ ওসমাি গবি আহমদ জহাক্ষসি জপালাং পাড়া ০১ ৬৪৪৭২৭৫৬২৮ 

১১৯ আবুল কাক্ষিম সুবকর আহমদ জপালাং পাড়া ০১ ২৮৪৭২৫৩৯৩২ 

১২০ িালাল আহমদ িবির আহমদ টুইন্যা পাড়া ০১ ৯৫৭৩৬৪২৩০৭ 

১২১ জিসবমি আক্তার খাক্ষয়র আহমদ বকল্লারছড়া ০১ ৫০৯৭২৫৫৮৮৬ 

১২২ নুরুিবিছা আবুল হাক্ষিম হাছিা পাড়া ০১ ৯৫৭৩৬৪২৩৯৯ 

১২৩ আবিি উল্লাহ আব্দুল িিী বকল্লারছড়া ০১ ৩৭৪৭২৭৮৮৪১ 

১২৪ িাবির ইসলাম আব্দুল আবলম বকল্লারছড়া ০১ ৮৬৯৭৩২৮৩৮৭ 

১২৫ আব্দুল িব্বার সুলতাি জপালাং পাড়া ০১ ৩৭৪৭২৭৮৯৯১ 

১২৬ আব্দুল মাক্ষলক ইয়াকুি বময়া হাছিা পাড়া ০১ ৪৬৪৭৩০৯১৮০ 

১২৭ এহছাি জমা: ইবিস হাছিা পাড়া ০১ ৮৭০১৫২৩১৯৩ 

১২৮ নুরুল আবমি জমা: ইউনুস হাছিা পাড়া ০১ ৯১৪৭২৫২৩৬৯ 

১২৯ িাবছর উিীি আকির আহমদ টুইন্যা পাড়া ০১ ৫০৯৭২৫৫৮৬১ 

১৩০ বিরু আক্তার নুর আহমদ হাছিা পাড়া ০১ ২৩৯২০১৫৮৪২ 

১৩১ হামিা বময়া আব্দুল আবিি টুইন্যা পাড়া ০১ ২৩৯৭৩০৭৫৪৫ 

১৩২ রওিি আরা আবমর আহমদ বকল্লারছড়া  ০১ ৬৪৭২৬৬৭৭৩১ 

১৩৩ িন্নাত আরা আব্দু রবহম হাছিা পাড়া ০১ ১৪৯৭২৭৪৩৮০ 

১৩৪ িারবগস আক্তার িবকর আহমদ হাছিা পাড়া ০১ ৭৮০৪৮০৯৩২৩ 

১৩৫ বমনু আরা জিগম আব্দুর রহমাি হাছিা পাড়া ০১ ৪১৮০৭৯০০৬৮ 

১৩৬ আব্দু সবুর ফয়জুর রহমাি হাছিা পাড়া ০১ ৭৩৪৭৩২০০৭৭ 

১৩৭ খবললুর রহমাি মবিরুজ্জামাি বকল্লারছড়া ০১ ৪৬৪৭৩০৭৯৯৫ 

১৩৮ আক্ষিায়ারা জিগম িাক্ষি আলম বকল্লারছড়া ০১ ৭৩৪৭৩২৯৮৯৬ 

১৩৯ নুরুল কবির আবমর জহাক্ষসি জপালাং পাড়া ০১ ৭৩৪৭৩২৯৮৯৫ 

১৪০ আব্দুল িব্বার আব্দুল খাক্ষলক হাছিা পাড়া ০১ ৪৬৪৭৩৪৬৭৮৯ 

১৪১ জমা: রাহমত উল্লাহ জমািাব্বত আলী  হাছিা পাড়া ০২ ৭৭৯৭২৮৬৫৬৯ 

১৪২ িাদিা বময়া আব্দুল িব্বার হাছিা পাড়া ০২ ৬৪৪৭২৬১৭৯০ 

১৪৩ মবহ উবিি িবির আহামদ হাছিা পাড়া ০২ ৪১৮১৪৮৮৭২৯ 

১৪৪ আব্দুস শুক্কুর আব্দুল মবিদ হাছিা পাড়া ০২ ২৩৯৭৩০৩৫৯১ 

১৪৫ হাবমদ জহাছাইি নুর আহামদ হাছিা পাড়া ০২ ৫১১৩৩০৫৯০৭ 



১৪৬ জদক্ষলায়ার জহাক্ষসি নুরুল কবির হাছিা পাড়া ০২ ১৫০১৪৭৭১৩৫ 

১৪৭ জমা: ইবিস আব্দুল খাক্ষলক হাছিা পাড়া ০২ ৭৩৪৭৩১৬৭৬৭ 

১৪৮ তাক্ষরকুর রহমাি নুর আহামদ হাছিা পাড়া ০২ ০৩১৫১৭৯৩২৫৫১২ 

১৪৯ িান্নাতুল জফরক্ষদৌস নুরুল ইসলাম হাছিা পাড়া ০২ ৭৭৭৪৪৯৮২৭৮ 

১৫০ রুিা আক্তার আব্দুস শুক্কুর হাছিা পাড়া ০২ ৮৮৬৭২০০৭৫৭ 

১৫১ বরপু আক্তার িবির আহামদ হাছিা পাড়া ০২ ৫৯৭১৬৪২৯৮৭ 

১৫২ জমা: মনু আহমদ উল্লা হাছিা পাড়া ০২ ৯৫৭৩৬৪৩১০৪ 

১৫৩ নুর িাহার জিগম  হাছিা পাড়া ০২ ৮২৪৭২৭৮৮৩৪ 

১৫৪ লায়লা জিগম আব্দুল মবিদ হাছিা পাড়া ০২ ৪৬৪৭৩০৭৮০২ 

১৫৫ নুর িানু জিগম বছবিক আহমদ হাছিা পাড়া ০২ ৩২৯৭২৮৩৩৮৩ 

১৫৬ জহলাল উবিি নুরুল কবির হাছিা পাড়া ০২ ০৩১৫১৭৯৩২৫২৮৬ 

১৫৭ ইসলাম খাতুি নুর আহামদ হাছিা পাড়া ০২ ৪৬৪৭৩০৭৭৩৭ 

১৫৮ জিলাল উবিি নুরুল কবির হাছিা পাড়া ০২ ২৮৪৭২৬৬৮৯৩ 

১৫৯ নুরুল কবির আিরাফ আলী হাছিা পাড়া ০২ ৬৪৬৭৩০৮৭০১ 

১৬০ এিামুল হক ইসহাক হাছিা পাড়া ০২ ৯১৪৭২৪০২১৩ 

১৬১ িামাল উবিি নুরুল কবির হাছিা পাড়া ০২ ৫৫৫১৪৯৩৩২২ 

১৬২ নুরুিাহার জমািাহার বময়া হাছিা পাড়া ০২ ৯১৪৭২৩৯৬১১ 

১৬৩ জমা: ইউনুছ জমা: কবির আহামদ হাছিা পাড়া ০২ ১৯৪৭৩৩২৩৯৯ 

১৬৪ জমা: রবফক আহামদ রহমত উল্লাহ হাছিা পাড়া ০২ ৫৯৯৭৩১১৬৩৩ 

১৬৫ আব্দুল কবরম জমাহছি আলী হাছিা পাড়া ০২ ৭৭৯৭২৮৫৯১৪ 

১৬৬ আলী জিাহর নুরুল ইসলাম হাছিা পাড়া ০২ ২৩৯৭৩১৬৪৬০ 

১৬৭ জমা: জমািারক আলী ফবকর জমাহাম্মদ হাছিা পাড়া ০২ ৯১৪৭২৪২২৮৮ 

১৬৮ নুরুল ইসলাম জমাহাম্মদ আলী হাছিা পাড়া ০২ ৫০৯৭২৫৭২৬৪ 

১৬৯ আব্দুল্লাহ আল জিামাি ফবরদুল আলম হাছিা পাড়া ০২ ৩৩০১৪৮৪৮৫৭ 

১৭০ নুরুন্নাহার জিগম অক্ষলা বময়া হাছিা পাড়া ০২ ৯১৪৭২৪৪৩১৪ 

১৭১ সবখিা জিগম সমশুল বলর্ার হাছিা পাড়া ০২ ০৩১৫১৭৯৩২৫০০৫ 

১৭২ জমা: রবফক নুরুল ইসলাম হাছিা পাড়া ০২ ৬৪৫১৬৩৩০৮ 

১৭৩ আবুল হাক্ষসম ফয়জুর রহমাি হাছিা পাড়া ০২ ১৪৯৭২৮৪৬৫১ 

১৭৪ জচমি খাতুি জমািরাফ আলী হাছিা পাড়া ০২ ৫৫৪৭৩১০৮৩৮ 

১৭৫ জমা: জহলাল উবিি আলী আহমদ হাছিা পাড়া ০২ ৫৫৫৮৪০৪৪৫৪ 

১৭৬ জসক্ষহিা আক্তার আয়ুি আলী হাছিা পাড়া ০২ ৩৭৪৩৫৩১৯৩৫ 

১৭৭ ছমি খাতুি ইন্না আবমি হাছিা পাড়া ০২ ০৩১৫১৭৯৩২৫৩২৮ 

১৭৮ ইন্না আবমি খুলু বময়া হাছিা পাড়া ০২ ৯৫৭৩৬৪৩৩২৮ 

১৭৯ নুর আহমদ িাবির আলী হাছিা পাড়া ০২ ৩৭৪৭২৭৯৭৫৪ 

১৮০ জমাতাক্ষহরা জিগম আবমর জহাক্ষসি হাছিা পাড়া ০২ ৬৮৯৭২৫৯৪৮৪ 

১৮১ বমিহা জিগম আব্দুর রবিদ হাছিা পাড়া ০২ ০৩১৫১৭৯৩২২৭৯৪৯ 

১৮২ ওমর আবল দানু বময়া হাছিা পাড়া ০২ ৬৪৪৭২৭৪৯৪২ 

১৮৩ জরাক্ষকয়া জিগম কবির আহামদ হাছিা পাড়া ০২ ৭৩০২২৬৪৭১৩ 



১৮৪ ফবরদ আলম নুরুল কবির হাছিা পাড়া ০২ ৬৫০১২৪৮২০০ 

১৮৫ মাইফুল আক্তার আকির আহমদ হাছিা পাড়া ০২ ৪৬৫৫৮৭৬৫৬৫ 

১৮৬ আরবমি নুরুল হাবকম হাছিা পাড়া ০২ ৬৮৯৭২৫০২৫১ 

১৮৭ কবলমুল্লাহ কবরম িকসু হাছিা পাড়া ০২ ০৩১৫১৭৯৩২৪৪৩৩ 

১৮৮ আলমগীর নুরুল আলম হাছিা পাড়া ০২ ০৩১৫১৭৯৩২৪৪৩২ 

১৮৯ বদক্ষলায়ারা জিগম এিামুল হাছিা পাড়া ০২ ০৩১৫১৭৩২৪৪৫৩ 

১৯০ আফসািা আক্তার আবুল হাক্ষসম হাছিা পাড়া ০২ ৩৭৫১৪৭৬২৮৮ 

১৯১ রুবি আক্তার আবুল কালাম হাছিা পাড়া ০২ ৬৮৯৭৫১৬৭৬৮ 

১৯২ বিয়াবুল  আবুল কালাম হাছিা পাড়া ০২ ৪৬৬৩৩২৭৬৭৬ 

১৯৩ মামুনুর রবিদ আব্দুর রবহমদ হাছিা পাড়া ০২ ৪২১৩৩২৪২৫৬ 

১৯৪ পারক্ষিি সামশু বলর্ার হাছিা পাড়া ০২ ২৮৫১৪৫৫৮৯৫ 

১৯৫ িাক্ষিদ  িাবগর জহাক্ষসি হাছিা পাড়া ০২ ৫১০১৪৫৪৪৭৭ 

১৯৬ হাবছিা আক্তার ওয়াক্ষহদ আলী হাছিা পাড়া ০২ ৫৯৯৭২৫৭০৭৪ 

১৯৭ জমাহাম্মদুর রবিদ নুর আহামদ হাছিা পাড়া ০২ ৯১৩৯৮৫৮৮৪০ 

১৯৮ িাবছর উবিি আিরাফ আী হাছিা পাড়া ০২ ১৯৪৭৩৩০৩৮৫ 

১৯৯ নুর িিী মফবিলুর রহমাি হাছিা পাড়া ০২ ১৯৪৭৩২৯৮৪১ 

২০০ খাবদিা আক্তার আব্দুল জমািাফ হাছিা পাড়া ০২ ৩২৫৮৫৮৮৪৯৪ 

২০১ এহাছানুল হক আব্দুল জমািাফ হাছিা পাড়া ০২ ৫১১৩৩০৭৬৪৮ 

২০২ নুর িাহার জিগম আবল আহামদ হাছিা পাড়া ০২ ৫৯৯৭৩১৪২১৫ 

২০৩ আরমানুল হক আবির মাহবুবুর রহমাি হাছিা পাড়া ০২ ১৫১৩৩৩৭৮৩০ 

২০৪ নুরন্নাহার িবির আহামদ হাছিা পাড়া ০২ ৫৯৯৭৩১৪২১৫ 

২০৫ বদলু আরা জিগম আবল আহামদ হাছিা পাড়া ০২  

২০৬ িবসম উবিি িাক্ষি আলম হাছিা পাড়া ০২ ১৪৯৭৮৩৩২৩ 

২০৭ ইবিছ  িবির আহমদ হাছিা পাড়া ০২ ৩৩৯৭৩১৭১৮৭ 

২০৮ তাক্ষহরা জিগম জমাস্তাবফজুর রহমাি হাছিা পাড়া ০২ ৫৫৪৭৩০১৭৫৩ 

২০৯ ছাক্ষলহ আহামদ আহমদ জহাক্ষচি হাছিা পাড়া ০২ ৪৬৪৭৩১০৯৬২ 

২১০ আব্দুল মাক্ষলক লাল বময়া হাছিা পাড়া ০২ ৩২৯৭২৮০১৩২ 

২১১ জগালিাহার ফররুখ আহমদ হাছিা পাড়া ০২ ৬৮৬১৪০৫১৫৪ 

২১২ মাইফুল আক্তার আবিছুর রহমাি হাছিা পাড়া ০২  

২১৩ িাহালাম ফিল কবরম হাছিা পাড়া ০২ ১৯৪৭৩৪৫৮৪৭ 

২১৪ ফাক্ষতমা জিগম বিয়াবুল হাছিা পাড়া ০২ ৭৩৪৭৩৩০৯০৯ 

২১৫ আহামদ কবির আহামদ জহাক্ষছি হাছিা পাড়া ০২ ৬৪০৩৫৭৮৮৮৮ 

২১৬ জমা: মুছা মবফজুর রহমাি হাছিা পাড়া ০২ ৫০৯৭২৬৭৭০১ 

২১৭ ফারুক আকির আহমদ হাছিা পাড়া ০২ ৬০৫৭২১৯০২২ 

২১৮ িয়িাি জিগম জমা: ইবলয়াছ হাছিা পাড়া ০২ ৫০৯৭১২৫৮০১ 

২১৯ িয়িাি জিগম জমািাক্ষম্মল হাছিা পাড়া ০২  

২২০ কামাল উবিি আলী আহামদ হাছিা পাড়া ০২ ৫৯৯৭৩২৪৫৮৬ 

২২১ ফবরদুল আলম  নুরুল কবির হাছিা পাড়া ০২  



২২২ হুমায়ি িামাল উবিি হাছিা পাড়া ০২  

২২৩ িাবছমা আক্তার জমা: সাইফুল হাছিা পাড়া ০২ ২৮৪৭২৫৪৮৪০ 

২২৪ বুলবুল আক্তার আকির আহামদ হাছিা পাড়া ০২ ৬০০৫৮০৩৯৭৫ 

২২৫ িবির আহমদ আব্দুর রবহম হাছিা পাড়া ০২ ৪৬৪৭৩১৯২৯৪ 

২২৬ বিলুফা আক্তার আনুয়ার হাছিা পাড়া ০২ ৩৭২৬২১০০২৮ 

২২৭ আক্ষিায়ারা জিগম ওসমাি গবি হাছিা পাড়া ০২  

২২৮ িয়িাল আক্ষিদীি জমািাফ্ফর হাছিা পাড়া ০২ ৩৭৪৭২৯০৬৮৬ 

২২৯ রাক্ষিদা জিগম আব্দুল আবিি হাছিা পাড়া ০২  

২৩০ িারবমি আক্তার আব্দুল মাক্ষলক হাছিা পাড়া ০২ ০৩১৫১৭৯০০০০২০ 

২৩১ বমরাজু জিগম হাবরছ হাছিা পাড়া ০২ ৭৩৪৭২৯৯৮০৯ 

২৩২ আবু তাক্ষহর কালু  বময়া হাছিা পাড়া ০২ ৪১৯৭২৭২৯১৯ 

২৩৩ আবফয়া খাতুি আব্দুল িিী হাছিা পাড়া ০২ ৪১৯৭২৭২৯১৯ 

২৩৪ বগয়াস উবিি জমাক্তার জহাক্ষসি হাছিা পাড়া ০২ ০৩১৫১৭৯৩২৭৯৯৪ 

২৩৫ রাবিয়া জসালতািা আব্দুল মতলি হাছিা পাড়া ০২ ৪৬৬০২৫০৬৩২ 

২৩৬ মুসক্ষলম খাতুি িাহ আলম হাছিা পাড়া ০২ ৮৬০৭৩৩৮৬৫৫ 

২৩৭ জিাসিা আক্তার রবিদ হাছিা পাড়া ০২ ৪১৯৭২৮০৯৫৩ 

২৩৮ তাবিম উিীি  িবির আহমদ হাছিা পাড়া ০২ ৩২৯৭২৮৩৩১১ 

২৩৯ মাহমুদা খাতুি আবমর জহাক্ষসি হাছিা পাড়া ০২ ৫৫৪৭৩০৯৬৮১ 

২৪০ িাবগ বছ আক্তার আব্দুল মাক্ষলক হাছিা পাড়া ০২ ৪৪৯৭২৯২২১১ 

২৪১ সাক্ষলহা জিগম আব্দল মাক্ষলক হাছিা পাড়া ০২ ২৩৯৭২৭৮২৬২ 

২৪২ আব্দুল গবি আব্দুল মাক্ষলক হাছিা পাড়া ০২ ২৩৯৭২৭৮৬৪৯ 

২৪৩ জসবলিা আক্তার ফবরদুল আলম হাছিা পাড়া ০২ ৯৫৬৩০৪৬৪৩৩ 

২৪৪ িাহাঙ্গীর আলম নুরুল আলম হাছিা পাড়া ০২ ৬৪৩৮১০২১১০ 

২৪৫ জুিাইদ ফিল কবরম হাছিা পাড়া ০২ ২৮৪৭২৫৪৮৪০ 

২৪৬ িািাহাি ফিল কবরম হাছিা পাড়া ০২ ২৮৪৭২৫৪৮৪০ 

২৪৭ িাবিম  ফিল কবরম হাছিা পাড়া ০২ ২৮৪৭২৫৪৮৪০ 

২৪৮ এিাম ইসহাক হাছিা পাড়া ০২ ২৮৪৭২৫৪৮৪০ 

২৪৯ কবহনুর আক্তার ইসহাক হাছিা পাড়া ০২ ২৮৪৭২৫৪৮৪০ 

২৫০ সাক্ষিদা জিগম ইউনুছ হাছিা পাড়া ০২ ০৩১৫১৭৯৩২৪৪১২ 

২৫১ জসাক্ষহল  মবির আহামদ হাছিা পাড়া ০২ ২১৪৭২৫৪৮৪০ 

২৫২ সাক্ষহদ আব্দুল গফুর হাছিা পাড়া ০২ ২২৪৭২৫৩৮৪০ 

২৫৩ কবফল উিীি আকির আহমদ হাছিা পাড়া ০২ ২৭৪৭২৫২৮৪০ 

২৫৪ জমা: আবসফ উিীি আকির আহমদ হাছিা পাড়া ০২ ২৫৪৭২৫২২৪০ 

২৫৫ জমা: আবুল কালাম জমা: ইসলাম হাছিা পাড়া ০২ ২২৪৭২১৪৮৪১ 

২৫৬ িাবছমা আক্তার জমা: ইসলাম হাছিা পাড়া ০২ ২৩৪৭২৫৪৮৪২ 

২৫৭ রমিাি আলী জমা: ইছহাক হাছিা পাড়া ০২ ২১৪৭২৫৪৮৪৪ 

২৫৮ জমাস্তফা খাতুি টুনু বময়া হাছিা পাড়া ০২ ২১৪৭২৫৪৮৪৬ 

২৫৯ জরাক্ষকয়া জিগম িবির আহামদ হাছিা পাড়া ০২ ২৯৪৭২৫৪৮৪৮ 



২৬০ জমা: ইসলাম এিাহার বময়া হাছিা পাড়া ০২ ২৬৪৭২৫৪৮৪১ 

২৬১ জমা: হাছাি  আবু িক্কার হাছিা পাড়া ০২ ২২৪৭২৫৪৮৪২ 

২৬২ নুরুচ্ছাফা জিগম আয়ুি আলী হাছিা পাড়া ০২ ২৩৪৭২৫৪৮৪৪ 

২৬৩ বরকারািী দাি িি হবর লাল দাি হাছিা পাড়া ০২ ২৪৪৭২৫৪৮৪৬ 

২৬৪ সাক্ষিদা আক্তার আবুল িির হাছিা পাড়া ০২ ২৮৪৭২৫৪৮৪৮ 

২৬৫ িাসবরি জসালতািা আবু বছবিক হাছিা পাড়া ০২ ২৭৪৭২৫৪৮৪৯ 

২৬৬ রিবিদ কুমার দাি অিবি কুমার দাি হাছিা পাড়া ০২ ২৬৪৭২৫৪৮৪২ 

২৬৭ জমা: ইউছুফ ফবকর জমাহাম্মদ হাছিা পাড়া ০২ ২৫৪৭২৫৪৮৪৪ 

২৬৮ আলমগীর নুরুল আলম হাছিা পাড়া ০২ ২৪৪৭২৫৪৮৪১ 

২৬৯ মকবুল আহমদ িি বময়া হাছিা পাড়া ০২ ২১৪৭২৫৪৮৪৬ 

২৭০ জিসবমি আক্তার জিখ আহামদ হাছিা পাড়া ০২ ২২৪৭২৫৪৮৪৮ 

২৭১ জরক্ষহিা আক্তার জমা: হাক্ষসম হাছিা পাড়া ০২ ২৯৪৭২৫৪৮৪৩ 

২৭২ জখারবিদা আক্তার কালু বময়া হাছিা পাড়া ০২ ২৭৪৭২৫৪৮৪৫ 

২৭৩ আব্দুস ছবুর আবুল হাক্ষসম হাছিা পাড়া ০২ ২৭৪৭২৫৪৮৪২ 

২৭৪ আক্ষয়িা খাতুি আব্দুল আবিি হাছিা পাড়া ০২ ২৭৪৭২৫৪৮৪১ 

২৭৫ মাসুদ কবরম কালু বময়া হাছিা পাড়া ০২ ২৬৪৭২৫৪৮৪৩ 

২৭৬ ছবকিা জিগম আব্দু রবিদ হাছিা পাড়া ০২ ২৫৪৭২৫৪৮৪১ 

২৭৭ বমরাজু জিগম হাবছ বময়া হাছিা পাড়া ০২ ২১৪৭২৫৪৮৪৫ 

২৭৮ আব্দুর রবিদ জমািাক্ষহ বময়া হাছিা পাড়া ০২ ২২৪৭২৫৪৮৪৭ 

২৭৯ আব্দল খাক্ষলক তবু বময়ািী হাছিা পাড়া ০২ ২৩৪৭২৫৪৮৪৩ 

২৮০ নুরুল আলম লাল বময়া হাছিা পাড়া ০২ ২৪৪৭২৫৪৮৪১ 

২৮১ হাবমদা জিগম আিদুল রবহম হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৬৪৫১৪৬১৯৬৩ 

২৮২ ইসমত আরা িবফকুর রহমাি হাবিবুর রহমািপ পাড়া ০৩ ৩৭৫৫৮২৬২১৫ 

২৮৩ মাবিয়া খাতুি ফবকর জমাহাম্মদ ধুইল্যা পাড়া ০৩ ৬৪৪৭২৬৯২৬৪ 

২৮৪ সুমি বত্রপুরা িাবদচন্দ্র বত্রপুরা ধুইল্যা পাড়া ০৩ ২৪০১৫০০৩২৩ 

২৮৫ আব্দুল মবিদ আব্দুল জহাক্ষসি আবমর হামিা পাড়া ০৩ ৮৬৯৭৩৩০৫৭২ 

২৮৬ জরনু আরা জিগম আব্দুল গবি হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৪৬৪৭৩১৪৩৫৩ 

২৮৭ ইউনুস বময়া সাক্ষহি বময়া হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৫৫৫১৪৯৫১২৯ 

২৮৮ জমা: িালাল হাবিবুর রহমাি  হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৭৩৪৭৩২৩৩২৬ 

২৮৯ আলমগীর নুর জহাক্ষসি হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৬৪৪৭২৬৯৩৯৭ 

২৯০ জদিচন্দ্র বত্রপুরা বিক্ষলারাম বত্রপুরা ধুইল্যা পাড়া ০৩ ৩৭৪৭২১৯৮৫৯ 

২৯১ রওসিা জিগম বছবিক আহমদ হাববুির রহমাি পাড়া ০৩ ৪১৯৭২৭৫৬১৫ 

২৯২ নুর জিগম আব্দুল মন্নাি হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ১৯৪৭৩৩৪৪৫২ 

২৯৩ জহলাল উবিি নুরুল আবমি ধুইল্যা পাড়া ০৩ ২৪০১৪৯৯২২৯ 

২৯৪ কমরুবন্নছা িাহ আলম হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৫৫৫১৪৯৩৪৩৯ 

২৯৫ আব্দুর রহমাি নুরুল আবমি ধুইল্যা পাড়া ০৩ ৯১০৮৬৬০৭০৬ 

২৯৬ মাইফুল আক্তার আব্দুল ছালাম হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৯৫৭৫৫৩৮১৩৮ 

২৯৭ িাহাঙ্গীর আবুল িির হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ২৪০১৫০১২১৪ 



২৯৮ পারিীি আক্তার সাহাি বময়া ধুইল্যা পাড়া ০৩ ৩২৮৪০৯২১১৫ 

২৯৯ ইবলয়াছ আহম্মদ কবির আবমর হামিা পাড়া ০৩ ০৩১৫১৭৯৩২৫৯৪০ 

৩০০ টিপু সুলতাি আব্দু িব্বার হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ১৫১৩৩৭৯৪৩৬ 

৩০১ আবু তাক্ষহর নুরুল হক ধুইল্যা পাড়া ০৩ ৩২৯৭২৯২১৭৩ 

৩০২ বিরু আক্তার ফুরুক আহমদ িাছুরী পাড়া ০৩ ১৪৮৩৮৭৫৯১৮ 

৩০৩ িাহা আলম িালাল আহামদ আবমর হামিা পাড়া ০৩ ৩২৯৭২৯৩৬৪৩ 

৩০৪ জমা: িাবগর জহাক্ষসি িবির আহাম্মদ হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৪২০১৪৬৬২৪২ 

৩০৫ ইয়াছবমি আক্তার িাবগর জহাক্ষসি হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৬৪৪৭২৬৯৫৯৫ 

৩০৬ কাওছার জিগম আলা বময়া হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ১৫১৩৩৪৭৮২১ 

৩০৭ আতাউল্লাহ আবিজুল হক হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৩৭৫২৪৭৬৪৬০ 

৩০৮ িাবছমা আক্তার  মিজুর আলম হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৪১৯৭২৭৭০১৭ 

৩০৯ জিাসিা আক্তার কবির আহামদ হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৫৯৯৭৩২৩১০৯ 

৩১০ জমাহাম্মদ জহাছাইি আব্দুল মবিদ হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৩৭৪৭২৯২৯৪৫ 

৩১১ জমারক্ষিদা আক্তার নুরুল ইসলাম হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ২৪১৩৪৪৩০৮৫ 

৩১২ জমা: নুরুল ইসলাম একরাম বময়া হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৭৭৯৭০৪৭৬৭৩ 

৩১৩ রুিা আক্তার িাহ আলম হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ১৫০৫৮৭৯৪৮৪ 

৩১৪ জমা: কামাল উবিি আব্দুল হাবমদ হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ১৯৪৭৩৩৪৩৯৫ 

৩১৫ জমা:আলা বময়া আব্দুল আবিি হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৮২৪৭৩৮২৬৭৯ 

৩১৬ কমরুিাহার জমা: ইউনুচ হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৪১৯৭২৭৪০১৪ 

৩১৭ আব্দুল জমািাফ আবুল জহাক্ষসি হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ০৩১৫১৭৯৩২৫৮৪৮ 

৩১৮ আব্দুল হাবকম িবফকুর রহমাি হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৪৬৪৭৩১২৪৯৭ 

৩১৯ জমা: ইসমাইল হাবিবুর রহমাি হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৯১০৩৫৫১৮১৯ 

৩২০ আব্দুল মন্নাি আব্দুল মতলি ধুইল্যা পাড়া ০৩ ৭৭৯৭২৮৮৩০০ 

৩২১ আব্দুল গফুর আসহাি বময়া হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৩২৯৭২৯১৭৪৬ 

৩২২ িাহীি আক্তার নুরুল আলম হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৯৫৭৩৬৪১৪৮৮ 

৩২৩ রাক্ষিদা জিগম নুর আহমদ ধুইল্যা পাড়া ০৩ ৭৭৫২৭২৯৬১১ 

৩২৪ কামরুিাহার জমা: আিদুল্লাহ হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৮৬৯৭৩২৬৬০৪ 

৩২৫ জরক্ষহিা জিগম জমা: সুলতাি হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ১০২৩৬৫১৯০২ 

৩২৬ আব্দুল মাক্ষলক আলী আহামদ হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৪৬৪৭৩১৩১৮০ 

৩২৭ সাক্ষিদা জিগম জমা: জহাক্ষসি আবমর হামিা পাড়া ০৩ ২৮৪৭২৬৫৭৭০ 

৩২৮ আলমগীর নুর জহাক্ষসি হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৬৪৪৭২৬৯৩৯৭ 

৩২৯ আব্দুল কুদ্দুস জগালাম জহাক্ষসি হাববুির রহমাি পাড়া ০৩ ৩৭৪৭২৮৪০১০ 

৩৩০ আক্ষমিা জিগম আব্দুল মাক্ষলক হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৮৬৯৭৩৩১৭৮৬ 

৩৩১ আব্দু সত্তার আবল আহামদ হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৪৮৪৭৪৮৮২৭১ 

৩৩২ িাহীি আক্তার আব্দু সালাম ধুইল্যা পাড়া ০৩ ৪৬৪৭৩১৫৩৩৪ 

৩৩৩ নুর িাহার আলী আহামদ হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ১৪৯৭২৮২৬৭১ 

৩৩৪ মবহ উবিি নুর আহামদ ধুইল্যা পাড়া ০৩ ৯১৫১৪৩৯০৩২ 

৩৩৫ সাক্ষকরা জিগম িিী উল্লাহ ধুইল্যা পাড়া ০৩ ৫৯৯৭৩১৮৮০২ 



৩৩৬ ফাক্ষতমা জিগম আব্দুল মতলি ধুইল্যা পাড়া ০৩ ১৪৯৭২৭৮১৩৩ 

৩৩৭ রাক্ষিয়া জিগম এমদাদ বময়া ধুইল্যা পাড়া ০৩ ৪৬৪৭৩১৪১২১ 

৩৩৮ জরখা খাতুি আব্দুল্লাহ হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ০৩১৫১৭৯৩২৫৯২৮ 

৩৩৯ নুর আয়িা কবরম হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৫০৯৭২৬২২২৩ 

৩৪০ জরক্ষহিা আক্তার আব্দুস সত্তার হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ১৯৪৯৪১৭২৩০ 

৩৪১ আব্দুল মাবুদ আব্দুল জছািহাি হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ২৮৪৭২৬৫১৭৬ 

৩৪২ ফাক্ষতমা জিগম আব্দুল জমাতাক্ষলি ধুইল্যা পাড়া ০৩ ১৪৯৭২৭৮১৩৩ 

৩৪৩ মবহ উবিি নুর আহামদ ধুইল্যা পাড়া ০৩ ৯১৫১৪৩৯০৩২ 

৩৪৪ নুর আহামদ আব্দুল আবিি ধুইল্যা পাড়া ০৩ ৯১৪৭২৩৯৫২০ 

৩৪৫ রবিদাি রিবিদ দাি আবমর হামিা পাড়া ০৩ ২৮০২৯৬৩৭৭৩ 

৩৪৬ বদলুয়ারা জিগম িামসুল আলম ধুইল্যা পাড়া ০৩ ০৩১৫১৭৯৩২৫৬৫৭ 

৩৪৭ সাক্ষিদা জিগম জমা: জহাসাইি আবমর হামিা পাড়া ০৩ ২৮৪৭২৬৫৭৭০ 

৩৪৮ রওসি জিগম গুনু বময়া হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৯১৪৭২৪৭২৬৭ 

৩৪৯ আব্দুর রবহম আবুল জহাক্ষছি আবমর হামিা পাড়া ০৩ ১৯৪৭৩৩৪১৮৩ 

৩৫০ সাক্ষকরা জিগম িিী উল্লাহ ধুইল্যা পাড়া ০৩ ৫৯৯৭৩১৮৮০২ 

৩৫১ নুরুল আবমি আলী আহামদ হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৯১০৫১৮৮৭৪৩ 

৩৫২ জসবলিা আক্তার আব্দুল মন্নাি ধুইল্যা পাড়া ০৩ ৮২৬৩৩৭৩৮৫৭ 

৩৫৩ কক্ষি বল বত্রপুরা িাসারাং বত্রপুরা ধুইল্যা পাড়া ০৩ ৪৬৩৪৬২৬৭৭৬ 

৩৫৪ খুরবিদা জিগম সাক্ষহি বময়া হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৮৬৬৬৪৯৫৮২৮ 

৩৫৫ নুর জহাক্ষসি আলী আহামদ হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৫৫৪৭৩০২৯৩৪ 

৩৫৬ নুরুল জহাক্ষসি আবমর হামিা আবমর হামিা পাড়া ০৩ ৩৭৪৭২৮৫৪২১ 

৩৫৭ পারবিি আক্তার  আবুল জহাক্ষসি আবমর হামিা পাড়া ০৩ ১০২৩৬৫০৮২১ 

৩৫৮ সাবমমা আক্তার আব্দুল মাবুদ ধুইল্যা পাড়া ০৩ ০৩১৫১৭৯৩২৫৭০৫ 

৩৫৯ জমা: সবফকুর রহমাি এিাহার বময়া হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ০৩১৫১৭৯৩২৩০১১ 

৩৬০ আলী আকির নুর জহাক্ষসি হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৭৩৪৭৩২৫৬০২ 

৩৬১ জমা: আিদুর রবহম জমািাহার বময়া হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ২৮০৯১১৭২০৯ 

৩৬২ ইজ্জত আলী সাহাি বময়া ধুইল্যা পাড়া ০৩ ৮২৪৭২৮৮৬০১ 

৩৬৩ জমা: সবফ উলা বময়া আবমর হামিা পাড়া ০৩ ১৪৯৭২৮১৯৪৭ 

৩৬৪ সসয়দ আবমি আব্দুল জমািাফ হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৩৭৪৭২৮৪৫৯৮ 

৩৬৫ জমা: সবফ িাচা বময়া হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ০৩১৫১৭৯৩২১৯৪০ 

৩৬৬ আব্দুল শুক্কুর আব্দুল মাক্ষলক হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ০৩১৫১৭৯৩২৫৯৬৩ 

৩৬৭ রামসং মুরুং মাংওয়াই মুরুং হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ০৩১৫১৭৯৩২৫৬৩৬ 

৩৬৮ জিসবমি আক্তার জমা: িবরফ হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৮৩৪৪১৭১১৩৪ 

৩৬৯ রাক্ষিদা জিগম জমা: জহাক্ষসি হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ২৮৬৩৩২৮৩৪ 

৩৭০ কুলছুমা জিগম জদক্ষলায়ার জহাক্ষসি হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৪১৯৭২৭৯৮৪৯ 

৩৭১ জসনুয়ারা জিগম ইজ্জত আলী হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৪৬৪৭৩১৪৫১৯ 

৩৭২ আব্দুল কবরম বসরাি বময়া হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৬৪৪৭২৭০৯০৮ 

৩৭৩ নুরুজ্জাহাি জমািাহার বময়া হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ১৪৯৭২৮১৮৯৭ 



৩৭৪ িান্নাত আরা জিগম সসয়দ আহামদ হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৮৬৯৭৩৩১২৬৫ 

৩৭৫ িবমি খাতুি মবতউর রহমাি হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৭৭৯৭২৯৯৬০৫ 

৩৭৬ খাক্ষলদা জিগম িামসল আলম হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ২৩৯৭৩১৫৮৮৪ 

৩৭৭ জমাক্ষি বদ আলম আব্দুল মতলি হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ০৩১৫১৭৯৩২৫৮৭৭ 

৩৭৮ জমা: জমািাহার িফর মবলক হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৩২৯৭২৮৫২৫০ 

৩৭৯ সবকলা জিগম ইসাক বময়া হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ১৩৪৭২৩৬০৮২ 

৩৮০ জমা: িাহাবুল আবুল কাক্ষিম হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৫৯৯৭৩১৯৫৩৭ 

৩৮১ আসমা জিগম জমািাহার বময়া হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৪৬৪৭৩১৪২৭৯ 

৩৮২ জমা: আবু সসয়দ জমা: ইব্রাবহম হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৬৮৯৪৩২১২১৬ 

৩৮৩ খায়রুক্ষন্নছা জিািায়রুল ইসলাম হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ০৩১৫১৭৯৩২৫৬০৬ 

৩৮৪ িাহাঙ্গীর সসয়দুল্লাহ বমিবা হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৩৭৪৭২৮৪০১০ 

৩৮৫ জমা: আলমগীর জমািাহার বময়া হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৮৬৯০৬০২৮৮৬ 

৩৮৬ িয়িাি জিগম আমিাদ আলী হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৫৯৯৭৪৯৩২৭৪ 

৩৮৭ খুরক্ষিদ হাবিবুর রহমাি হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৫৫৫১৪৯৩৩৩০ 

৩৮৮ িানু জিগম জগালাম জসািহাি হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৩২৯৭২৮৬৭৮৭ 

৩৮৯ মবরয়ম জিগম জসািাহাি হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৬৪৪৭২৬৮৪৬৪ 

৩৯০ জগালাম কাক্ষদর আবমর জহাক্ষসি হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ২৮৪৭২৫৯৬৪১ 

৩৯১ সাহাি উবিি বমর কাক্ষিম হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ১৪৯৭২৮০০৫৫ 

৩৯২ ছবলমা খাতুি আনু বময়া হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ১৯৪৭৩৩৫১০৩ 

৩৯৩ জরবিয়া জিগম আব্দু ছালাম হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৪১৯৭২৭৩৫৫২ 

৩৯৪ আক্ষিায়ারা জিগম হাসাি আলী আবমর হামিা পাড়া ০৩ ৬৮৯৭২৫৩৯৭৪ 

৩৯৫ আবম্বয়া খাতুি  খবললুর রহমাি আবমর হামিা পাড়া ০৩ ৯১৪৭২৪৬৬৮১ 

৩৯৬ জমা: ইসমাইল আবমর হামিা আবমর হামিা পাড়া ০৩ ০৩১৫১৭৯৩২৫৮২৪ 

৩৯৭ িাহাদুর আলম আবুল জহাক্ষসি আবমর হামিা পাড়া ০৩ ১৯০৯৯৩৩৪০৮ 

৩৯৮ হাবমদা জিগম িাফর আহমদ আবমর হামিা পাড়া ০৩ ৭৩৫৫৯৫৯৯০১ 

৩৯৯ মাহমুদা জিগম রবিদ আহমদ আবমর হামিা পাড়া ০৩ ৩৭৪৭২৮০২৫৭ 

৪০০ ফাক্ষতমা খাতুি কালু বময়া আবমর হামিা পাড়া ০৩ ০৩১৫১৭৯৩২৫৬৫৫ 

৪০১ বদলূ আরা িবফকুর রহমাি আবমর হামিা পাড়া ০৩ ৪১৯৭২৭৫৬৬৪ 

৪০২ সাইফুল ইসলাম আবমর জহাক্ষসি আবমর হামিা পাড়া ০৩ ৩৩০১৪৮২১১৭ 

৪০৩ বমনু আক্তার আবমর হামিা আবমর হামিা পাড়া ০৩ ৩২৯৭২৯১৪০৭ 

৪০৪ নুরুল আলম আবুল জহাক্ষসি আবমর হামিা পাড়া ০৩ ৫৫৪৭৩০৫৩১৭ 

৪০৫ মিছুর আলম আবমর জহাক্ষসি আবমর হামিা পাড়া ০৩ ২৮০০১৭২৪০১ 

৪০৬ আব্দুল মাক্ষলক আলী আহামদ হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৬৪৬৪৭৩১৩১৮০ 

৪০৭ বিলবকস আক্তার আব্দুল জসািাহাি হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ২৮৫৫৮৫০৬৩৮ 

৪০৮ কমরুক্ষিছা জমা: িাহ আলম হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৫৫৫১৪৯৩৪৩৯ 

৪০৯ আব্দু রবিদ নুরুল আবমি হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ২৮১২২৭৩৪৯৪ 

৪১০ মাবিয়া খাতুি কবির আহামদ হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৬৪৪৭২৬৯২৬৪ 

৪১১ আলমগীর আব্দুল জছািহাি হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ২৪০১৫০০৩২৩ 



৪১২ িাক্ষহদ জহাক্ষসি িবির আহামদ হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৮৭০১৫২৩৫৬৮ 

৪১৩ িব্বার আলী আহামদ হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৭৭৯৭২৮৪৩৮২ 

৪১৪ িাহাঙ্গীর নুর জহাক্ষসি হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ২৪১৩৩৯৬১৮১ 

৪১৫ নুরুল আলম আলী আহামদ হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৪১৬৬০০০৭৬৭ 

৪১৬ আব্দুল গফুর িবকর আহামদ হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ০৩১৫১৭৯৩২৯০৩৮ 

৪১৭ বসরাি খাতুি আব্দু সালাম হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৭৭৯৭২৮৭৩৩৩ 

৪১৮ আব্দু রবিদ নুরুল হক হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৮২৪৭২৮২৯৭৬ 

৪১৯ সুবফয়া খাতুি িদি বময়া হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৯৫৫১৩৩০০৮৩ 

৪২০ আব্দুল আবিি হাবিবুর রহমাি  হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৫০১৬৩৯৯৬৩২ 

৪২১ িালাল উিীি জগালাম িিী বকল্লারছড়া ০১ ৪১৮০৭৯০০৬৭ 

৪২২ হাক্ষিরা জিগম জমা: িাগীর জহাক্ষসি বকল্লারছড়া ০১ ০৩১৫১৭৯৩২৭৮১০ 

৪২৩ জরনু আরা জিগম হাবিবুর রহমাি হাছিা পাড়া ০১ ৬৮৯৭২৬১৪১৫ 

৪২৪ জছনুয়ারা জিগম িবির বময়া হাছিা পাড়া ০১ ৫০৯৭২৫৬৭৪৬ 

৪২৫ নুরুি বিসা কবির আহমদ হাছিা পাড়া ০১ ৭৭৯৭২৮৩৮০৬ 

৪২৬ আব্দুর রবহম হাবমদুর রহমাি টুইন্যা পাড়া ০১ ৪৬৪৭৩০৯১৭০ 

৪২৭ জমা: জহলাল উবিি আহমদুর রহমাি বকল্লারছড়া ০১ ৯৫৭২০৮৮৭৫৬ 

৪২৮ আফসািা আক্তার আব্দু সবুর হাছিা পাড়া ০১ ৩৭৫১৪৭৬২৮৮ 

৪২৯ িাবছমা আক্তার আবুর িির হাছিা পাড়া ০১ ৫০৯৭২৫৮৯১৬ 

৪৩০ জরক্ষহিা জিগম আবু তাক্ষহর হাছিা পাড়া ০১ ০৩১৫১৭৯৩২৭৫৪৬ 

৪৩১ বিলুআরা জিগম িবফকুর  রহমাি বকল্লারছড়া ০১ ৬৮৯৭২৪৭৬৭৯ 

৪৩২ িবহর আহমদ আলী আহমদ পুলাং পাড়া ০১ ৫০৯৭২৬৭৬৬৯ 

৪৩৩ জহাছক্ষি আরা ওসমাি গবি হাছিা পাড়া ০১ ০৩১৫১৭৯৩২৭৫৪৮ 

৪৩৪ িয়িাি জিগম জমা: িাবিম উবিি হাছিা পাড়া ০১ ৯১৫৫৮৪৬৬০৪ 

৪৩৫ লাইলা জিগম জমা: িাবছর উবিি হাছিা পাড়া ০১ ৮৬৭৭৩২৮২১২ 

৪৩৬ জমা: আবুল কালাম হাক্ষফি বময়া বকল্লার ছড়া ০১ ৪৬৪৭৩১৯৬৭৪ 

৪৩৭ িামসুু্ন্নাহার কালামিকু্স পুলাং পাড়া ০১ ৬৪৪৭২৭৪৬২৯ 

৪৩৮ জমা: িবহর উবিি আব্দুর রবহম রহমাি পুলাং পাড়া ০১ ৬৪০৮৭০৯২৬৬ 

৪৩৯ রওিি আক্তার মবির আহাম্মদ হাছিা পাড়া ০১ ৫৯৯৭৩১৩৫৩০ 

৪৪০ জমা: হান্নাি িাক্ষরক গাবি পুলাং পাড়া ০১ ১৪৯৭২৭৩৫৯৭ 

৪৪১ আবমর আহমদ আবল আহমদ হাছিা পাড়া ০১ ৬৮৯৭২৫১৩৯০ 

৪৪২ ঝরিা জিগম  সসয়দ আহমদ হাছিা পাড়া ০১ ৩২৯৭২৮২০৮৩ 

৪৪৩ নুর িাহাি আব্দুল হাবকম হাছিা পাড়া ০১ ৯৫৭৩৮৪২৭৬৭ 

৪৪৪ িকুল আক্তার এিহার জহাক্ষসি হাছিা পাড়া ০১ ৫০৯৭২৫৮৪১১ 

৪৪৫ জমাতাক্ষহরা জিগম ইসহাক বময়া হাছিা পাড়া ০১ ৬৪৪৭২৭৫৬২৫ 

৪৪৬ বিরু জিগম িালাল আহমদ বকল্লারছড়া ০১ ৯১৩৯৪৬৭৭৭৪ 

৪৪৭ জিগম িাি লাল বময়া বকল্লারছড়া ০১ ৩৭৪৭২৮২৩৯৪ 

৪৪৮ জদক্ষলায়ার জহাক্ষসি এস্তাফাজুর রহমাি টুইন্যা পাড়া ০১ ৩২৯৭২৮২১৬৬ 

৪৪৯ কবহনুর আক্তার ফিল কবরম বকল্লারছড়া ০১ ৬৮৯৭২৫৯৫৮৩ 



৪৫০ মবরয়ম খাতুি আবুল জহাক্ষসি বকল্লারছড়া ০১ ৩২৯৭২৮৩৫৬০ 

৪৫১ জমা:: আব্দু িব্বার জমাস্তাক আহামদ বকল্লারছড়া ০১ ৯১৪৭২৫২০৯৩ 

৪৫২ জরবিয়া জিগম জমাখতার জহাক্ষসি বকল্লারছড়া ০১ ২৩৯৭৩১৬৫৪৪ 

৪৫৩ নুরুল হক আবমর হামিা  জপালাং পাড়া ০১ ০৩১৫১৭৯৩২৭২৬৮ 

৪৫৪ আক্ষিায়ারা জিগম জমািাফ্ফর আহমদ জপালাং পাড়া ০১ ৫৯৯৭৩২৪২০৬ 

৪৫৫ আব্দুল মন্নাি আব্দুল হাবকম বকল্লারছড়া পাড়া ০১ ৮২৪৭২৭৮১৫৬ 

৪৫৬ আব্দুল িব্বার আলতাি বময়া বকল্লারছড়া ০১ ২৮৪৭২৬৬২৯৯ 

৪৫৭ জমা: িাবুল জমাহাম্মদ মুছা বকল্লারছড়া ০১ ২৮৪৭৩৯৬৪৯১ 

৪৫৮ িামাল আলতাি বময়া বকল্লারছড়া ০১ ২৪০৯১৬২২০১ 

৪৫৯ কবির আহমদ িজু বময়া হাছিা পাড়া ০১ ৫৯০১৮১৮০০১ 

৪৬০ িাইতুি আক্তার আবি উল্লাহ হাছিা পাড়া ০১ ২৪০৫৯৫০১৪৪ 

৪৬১ নুরুল কবির করম আবল হাছিা পাড়া ০১ ৬০৯৫১৯৫০১৬ 

৪৬২ আক্ষিায়ার জহাক্ষসি করম আবল হাছিা পাড়া ০১ ৮০২৪৫৯৬০৪৫ 

৪৬৩ খবললুর রহমাি  হাছিা পাড়া ০১ ৭৩০৪৮৬৯১৬০ 

৪৬৪ আবছয়া খাতুি আবল বময়া হাছিা পাড়া ০১ ০৩১৫১৭৯৩২৮৬৯০ 

৪৬৫ রুবিিা আক্তার জগালাম নুর হাছিা পাড়া ০১ ০৩১৫১৭৯৩২২০৯১ 

৪৬৬ আবল বময়া িাবগর বময়া হাছিা পাড়া ০১ ৫৯১৬২০৬৬৯৯ 

৪৬৭ মবরয়ম জিগম মিছুর আবল হাছিা পাড়া ০১ ৫৫১৬২০৭৩৩৯ 

৪৬৮ জমা: িাহার আব্দুল হাবকম হাছিা পাড়া ০১ ৭৭৯৭২৮৪৬৮৯ 

৪৬৯ জমাক্ষমিা খাতুি িাক্ষরক গািী জপালাং পাড়া ০১ ৭৯১৫০৯৪০৬১ 

৪৭০ দাউদ আবল গহর আবল জপালাং পাড়া ০১ ৫০১৪০৯৯০১৬ 

৪৭১ আবু ইছা আব্দুল হাবকম জপালাং পাড়া ০১ ৯০১৬০৭০১৫০ 

৪৭২ আকির আলী আহমদ আলী জপালাং পাড়া ০১ ৫০৯৬০৪২০১১ 

৪৭৩ হাছাি সাক্ষহি আলী জপালাং পাড়া ০১ ৫০৯৬৩১৮২০৬ 

৪৭৪ এক্ষহছাি জমা: ইবিছ জপালাং পাড়া ০১ ৪১৯৮৯৮৬৬৮১ 

৪৭৫ আবমর আহমদ কামাল উবিি জপালাং পাড়া ০১ ৫০৮৩১৯৪৯৯০ 

৪৭৬ মুহাম্মদ ইউছুফ আবমর হামিা  জপালাং পাড়া ০১ ৫৫৮৯৫২২৮৮২ 

৪৭৭ রাক্ষিদা জিগম আব্দুল গফুর হাছিা পাড়া ০২ ৫৫১২৯৩৮১৬৭ 

৪৭৮ মুবফি বময়া জমা: জমাহবসি হাছিা পাড়া ০২ ৫০৯৭২৬১৫০৬ 

৪৭৯ জমা: হাছাি সামশুল আলম হাছিা পাড়া ০২ ১৯৪৭৩৪১৮২০ 

৪৮০ আকির আহমদ িাি আলী হাছিা পাড়া ০২ ০৩১৫১৭৯৩২৫০৯১ 

৪৮১ িহুরা খাতুি ঠান্ডা বময়া হাছিা পাড়া ০২ ০৩১৫১৭৩২৫৫৮৫ 

৪৮২ নুরুল কবরি আসরাফ আলী হাছিা পাড়া ০২ ৫০৯১২১১৪০৯১ 

৪৮৩ িালাল আহমদ িজু বময়া হাছিা পাড়া ০২ ৭২০৬৯১৪০১১ 

৪৮৪ িাদিা বময়া আব্দুল হাবকম হাছিা পাড়া ০২ ৯০০৪২৬৯৩১১ 

৪৮৫ আবুল কাক্ষসম হাক্ষরছ বময়া হাছিা পাড়া ০২ ৫০০৪২৬৯৩১০ 

৪৮৬ িাহ আলম আব্দুল মবিদ হাছিা পাড়া ০২ ৬৬০৪৩১৮০১০ 

৪৮৭ আব্দুল আবিি আব্দুল হাবমদ হাছিা পাড়া ০২ ৯১৪৬৩১৮৯০১ 



৪৮৮ লাইলা জিগম আবল আহমদ হাছিা পাড়া ০২ ১০১৬৯২৩১৪০ 

৪৮৯ মিবািা আক্তার  হাবকম বময়া হাছিা পাড়া ০২ ৪৬৪৭৩১১০০২ 

৪৯০ খাক্ষলদ আল মামুি িবহর আহামদ হাছিা পাড়া ০২ ৮২৫১৪৭৮১২২ 

৪৯১ রাক্ষিদা খাতুি িবহর আহমদ হাছিা পাড়া ০২ ০৩১৫১৭৯৩২৭২৬৯ 

৪৯২ জমা: কামরুল ইসলাম আবল আহমদ হাছিা পাড়া ০২ ৭৩৪৭৩১৭০৫৪ 

৪৯৩ জমা: রবফক আহমদ জমা: রহমত উল্লাহ হাছিা পাড়া ০২ ৫৯৯৭৩১১৬৩৩ 

৪৯৪ পলাি িীল বিম বল িীল হাছিা পাড়া ০২ ৮৬৬৭৪৯২৫৪৩ 

৪৯৫ আক্ষরফা জিগম িাহাি বময়া হাছিা পাড়া ০২ ৯১৪২৬০৭৩১৯ 

৪৯৬ রাক্ষিদা জিগম কামাল উবিি হাছিা পাড়া ০২ ৯০১৬০৪৭৩৩০ 

৪৯৭ জিসবমি আক্তার িবির আহমদ হাছিা পাড়া ০২ ৬১২২৫১৩৯১৪ 

৪৯৮ নুর িাহাি জমা: ইবিছ হাছিা পাড়া ০২ ৬০১৫০১৫৯২৬ 

৪৯৯ জমা: আবু হাবিফ ছাক্ষলহ আহম্মদ হাছিা পাড়া ০২ ৬৪৪৭২৬৪৯৩৫ 

৫০০ জমা: রবফক নুরুল ইসলাম হাছিা পাড়া ০২ ৫৪৫১৪৬৩৩০৮ 

৫০১ ফাক্ষতমা জিগম রবহম িকসু হাছিা পাড়া ০২ ৪১৯৭২৭০২৬৯ 

৫০২ আবছয়া খাতুি মাহমুদুল হক ধুইল্যা পাড়া ০৩ ২৩৯৭৩১০০৭৫ 

৫০৩ িাবহদ হাসাি িবির আহম্মদ হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৮৭০১৫২৩৫৬৮ 

৫০৪ জমাক্ষমিা খাতুি আব্দুল কবরম হাছিা পাড়া ০২ ৭৩৪৭৩১৯৩৩২ 

৫০৫ জরাক্ষকয়া জিগম কবির আহামদ হাছিা পাড়া ০২ ৭৩০২২৬৪৭১৩ 

৫০৬ নুরুল আবমি জমাহাম্মদ আলী হাছিা পাড়া ০২ ৫০৯৭২৫৭২৬৪ 

৫০৭ জমা: সাইফুল ইসলাম জমা: ইসলাম হাছিা পাড়া ০২ ২৮৪৭২৫৪৮৪০ 

৫০৮ জমরাি খাতুি আবমর হামিা হাছিা পাড়া ০২ ১০২৩৬৪৯৪৮৪ 

৫০৯ সুবমরািী িড়ুয়া িবলবি জসি িড়ুয়া হাছিা পাড়া ০২ ৪২০১৪৬৫৫৮২ 

৫১০ জমাহাম্মদ আবল  নুর আহমদ হাছিা পাড়া ০২ ১৯৪৭৩৩০৯৭১ 

৫১১ আব্দু শুক্কুর নুরুল হক হাছিা পাড়া ০২ ৫৯৬২৩২৩৭১২ 

৫১২ জমা: সাইফুল ইসলাম আহমদ জহাক্ষসি হাছিা পাড়া ০২ ৫৫৪৭৩১০৯৫২ 

৫১৩ জমা: ফক্ষয়ি আহমদ আবুল জহাক্ষসি হাছিা পাড়া ০২ ৭৭৯৭২৮৪৮৪৬ 

৫১৪ িবির আহমদ আব্দুর রবহম হাছিা পাড়া ০২ ৪৬৪৭৩১৯২৯৪ 

৫১৫ জিাসিা আক্তার আব্দুল আবিি হাছিা পাড়া ০২ ৪১৯৭২৮০৯৫৩ 

৫১৬ মুসক্ষলম খাতুি আব্দুল জমািাফ হাছিা পাড়া ০২ ৮৬৯৭৩৩৮৫৫৯ 

৫১৭ জমাক্তার জহাক্ষসি গুনু বময়া হাছিা পাড়া ০২ ৬৮৯৭২৪৬৭৭০ 

৫১৮ রাবিয়া খািম আহমদুর রহমাি হাছিা পাড়া ০২ ৫৫৩৯৬৯১০৮৮ 

৫১৯ রুবি আক্তার আব্দুল গফুর হাছিা পাড়া ০২ ৪১৯৭২৭৩৩১৩ 

৫২০ নুর আহামদ আবি উল্লাহ হাছিা পাড়া ০২ ০৩১৫১৭৯৩২৫৮৯৭ 

৫২১ িান্নাতুল জফরক্ষদৌস মবিরুজ্জামাি হাছিা পাড়া ০২ ০৯৯০৭০১৪২৩ 

৫২২ বমর আহামদ খবললুর রহমাি হাছিা পাড়া ০২ ২৩৯৭৩১৭৪৪৩ 

৫২৩ নুরুল কবির আব্দুল গিী হাছিা পাড়া ০২ ১৫১৪৭৮০০৩৩৪১০ 

৫২৪ জমা: ইসমাইল নুর আহামদ হাছিা পাড়া ০২ ০৩১৫১৭৯৩২৫৮৯৯ 

৫২৫ জমা: িাহা আলম আবুল হাক্ষিম হাছিা পাড়া ০২ ০৩১৫১৭৯৩২৫৫৯২ 



৫২৬ নুরুজ্জাহাি জমািাহার আলী হাছিা পাড়া ০২ ৮২৪৭২৭৯৬১৮ 

৫২৭ আবমি িরীফ ফবকর জমাহাম্মদ হাছিা পাড়া ০২ ০৩১৫১৭৯৩২৫০০৩ 

৫২৮ জমা: আবুল জহাছাইি জসালমাি হাছিা পাড়া ০২ ৬৮৯৭২৫৯৭৯৯ 

৫২৯ ইয়াছবমি আক্তার জমাহাম্মদুর রহমাি হাছিা পাড়া ০২ ৭৩২৫৪৮৩৮৭৮ 

৫৩০ বমনুআরা জিগম আব্দু রবিদ হাছিা পাড়া ০২ ২৮৪৭২৬৫৯৩৭ 

৫৩১ জমা: এরিাদুর রহমাি আব্দুল সত্তার হাছিা পাড়া ০২ ২৩৯৭৩০৭৫৪৩ 

৫৩২ মন্জজুর আলম িালাল আহামদ হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৪৬৪৭৩০৬৩৪১ 

৫৩৩ রওিািা আক্তার আকির আহামদ হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৪৬৪৭৩০৮০৩২ 

৫৩৪ আবুল কাক্ষসম আকির আহামদ হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ০৩১৫১৭৯৩২৫৮৮৪ 

৫৩৫ আক্ষিায়ার কালা বময়া হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ২৬৯২৪০২০০৯ 

৫৩৬ জমা: জপঠাি কালা বময়া হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ২৮৯৭২৫৯৭৯১ 

৫৩৭ আবু িবরি আব্দু রবিদ হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৩৮৯৭২৫৯৭৯২ 

৫৩৮ রাক্ষিদুল আলম আব্দুল গবি হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৪৮৯৭২৫৯৭৯৩ 

৫৩৯ আবুল কাক্ষিম আব্দু জছািহাি হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ২৮৯৭২৫৯৭৯৪ 

৫৪০ আক্ষমিা জিগম আবিজুর রহমাি হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ২৮৯৭২৫৯৭৯৫ 

৫৪১ আক্ষিায়ারা জিগম জমা: আবল হাছিা পাড়া ০২ ৩৮৯৭২৫৯৭৯৬ 

৫৪২ বিরু আক্তার আব্দুল কুদ্দুছ হাছিা পাড়া ০২ ৫৮৯৭২৫৯৭৯৭ 

৫৪৩ হাবছিা আক্তার ওয়াক্ষহদ আবল হাছিা পাড়া ০২ ৮৯৭২৫৯৭৯৯২ 

৫৪৪ নুর িানু জিগম বছবিক আহামদ হাছিা পাড়া ০২ ৩৮৯৭২৫৯৭৯১ 

৫৪৫ জমাক্তার জহাক্ষসি গুনু বময়া হাছিা পাড়া ০২ ৩৮৯৭২৫৯৭৯২ 

৫৪৬ হাবিবুর রহমাি  জমা:জপঠাি হাছিা পাড়া ০২ ৩৮৯৭২৫৯৭৯৩ 

৫৪৭ রমিাি আলী আব্দুল কবরম হাছিা পাড়া ০২ ২৮৯৭২৫৯৭৯৪ 

৫৪৮ িবফয়া জিগম জমািাক্ষহর বময়া হাছিা পাড়া ০২ ২৮৯৭২৫৯৭৯৫ 

৫৪৯ আক্ষিায়ারা জিগম জমা: আলী হাছিা পাড়া ০২ ৩৮৯৭২৫৯৭৯৬ 

৫৫০ জমা: আব্দুর রহমাি আবুল খাক্ষয়র হাছিা পাড়া ০২ ৩৮৯৭২৫৯৭৯৭ 

৫৫১ িািমা আক্তার আব্দুল মান্নাি হাছিা পাড়া ০২ ৪৮৯৭২৫৯৭৯১ 

৫৫২ আরফাতুল ইসলাম আব্দুল িব্বার হাছিা পাড়া ০২ ২৮৯৭২৫৯৭৯২ 

৫৫৩ জমা: এক্ষহছাি জদরাি বময়া হাছিা পাড়া ০২ ২৮৯৭২৫৯৭৯৩ 

৫৫৪ ছবকিা জিগম আবুল খাক্ষয়র হাছিা পাড়া ০২ ৩৮৯৭২৫৯৭৯৪ 

৫৫৫ জমা: জহলাল উবিি আবল আহমদ হাছিা পাড়া ০২ ৩৮৯৭২৫৯৭৯৪ 

৫৫৬ জমা: দবললুর রহমাি আব্দুল গফুর ধুইল্যা পাড়া ০৩ ২৮৯৭২৫৯৭৯৫ 

৫৫৭ জমা: ইসমাইল নুর আহামদ ধুইল্যা পাড়া ০৩ ৫৮৯৭২৫৯৭৯৬ 

৫৫৮ আব্দুল িব্বর িবদউর রহমাি ধুইল্যা পাড়া ০৩ ৪৮৯৭২৫৯৭৯২ 

৫৫৯ বিরু আক্তার কবির আহামদ ধুইল্যা পাড়া ০৩ ২৮৯৭২৫৯৭৯১ 

৫৬০ তবমজুর রহমাি আব্দুল হাবলম ধুইল্যা পাড়া ০৩ ২৮৯৭২৫৯৭৯৯ 

৫৬১ আব্দুল খাক্ষলক ফির আলী ধুইল্যা পাড়া ০৩ ৩৮৯৭২৫৯৭৯৪ 

৫৬২ সুবম আক্তার আব্দুল কুদ্দুস ধুইল্যা পাড়া ০৩ ২৮৯৭২৫৯৭৯৪ 

৫৬৩ মিজুর আলম জফারকাি আহমদ ধুইল্যা পাড়া ০৩ ৩৮৯৭২৫৯৭৯৫ 



৫৬৪ সাবব্বর আহম্মদ জফারকাি আহামদ ধুইল্যা পাড়া ০৩ ২৮৯৭২৫৯৭৯৬ 

৫৬৫ হাবিবুর রহমাি  আব্দু রহমাি হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৯৮৯৭২৫৯৭৯৬ 

৫৬৬ জরনু আরা জিগম ইব্রাবহম হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৮৮৯৭২৫৯৭৬৯ 

৫৬৭ বফক্ষরািা জিগম আব্দুল কবরম হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৭৮৯৭২৫৯৭৯৩ 

৫৬৮ িাবিম উবিি জমা: হাক্ষসি হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৭৮৯৭২৫৯৭৯২ 

৫৬৯ নুর িাহার আবল আহম্মদ হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৩৮৯৭২৫৯৭৯৪ 

৫৭০ িবসম  হাছি আলী হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ২৮৯৭২৫৯৭৯২ 

৫৭১ কাউছার ইসলাম হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ২৮৯৭২৫৯৭৯২ 

৫৭২ কবহনুর জমা: জসালতাি হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৩৮৯৭২৫৯৭৯২ 

৫৭৩ ইসলাম িানু আব্দুর রহমাি হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৩৮৯৭২৫৯৭৯৪ 

৫৭৪ জিাসিা আক্তার আব্দুল মতলি হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ২৮৯৭২৫৯৭৯৫ 

৫৭৫ বরিা আক্তার হাবিবুর রহমাি হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ১৮৯৭২৫৯৭৯৬ 

৫৭৬ আবু হাবিফ মবির আহামদ হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ২৮৯৭২৫৯৭৯৭ 

৫৭৭ কামরুন্নাহার আসাি বময়া হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ২৮৯৭২৫৯৭৯৮ 

৫৭৮ আবুল জহাক্ষসি আবমর হামিা হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৪৮৯৭২৫৯৭৯৮ 

৫৭৯ নুরুল হাবকম আবল আহমদ হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ২৮৯৭২৫৯৭৯৪ 

৫৮০ হাবছিা আক্তার িাহা আলম হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৩৮৯৭২৫৯৭৯২ 

৫৮১ নুরুি বিছা আবু তাক্ষহর হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৬৮৯৭২৫৯৭৯২ 

৫৮২ নুরুল আবিম  জমা: িবফ হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৭৮৯৭২৫৯৭৯৩ 

৫৮৩ আক্ষমিা জিগম জমা: ইউছুফ হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৩৮৯৭২৫৯৭৯৩ 

৫৮৪ জমা: আব্দুল খাক্ষলক জমা: িবফকুর রহমাি হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ২৮৯৭৩৫৯৭৯৪ 

৫৮৫ বদলুআরা জিগম বসরাি বময়া হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৯৮৯৭৩৫৯৭৯৫ 

৫৮৬ জছনু আক্তার আব্দুল মাক্ষলক হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৭৮৯৭৪৫৯৭৯৫ 

৫৮৭ আব্দুল সত্তার িয়িাল আবল হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ২৮৯৭২৫৯৭৯৬ 

৫৮৮ জমা: জপটাি আব্দুল কুদ্দুস হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ১৮৯৭২৫৯৭৯২ 

৫৮৯ জমা: ইবলয়াছ আবল আহমদ হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ২৮৯৭১৫৯৭৯১ 

৫৯০ িাবছমা জিগম আব্দুল খাক্ষলক হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৩৮৯৭২৫৯৭৯০ 

৫৯১ রামসং মরুং ময়ওয়াই মুরুং হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৪৮৯৭২৫৯৭৯৮ 

৫৯২ জরাক্ষকয়া জিগম হাবিবুর রহমাি হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ২৮৯৬২৫৯৭৯০ 

৫৯৩ ফক্ষয়ি আহমদ কবির আহম্মদ হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ২৮৯৬২৫৯৭৯০ 

৫৯৪ মমতাি জিগম আছহাি বময়া হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৩৮৯৪২৫৯৭৯০ 

৫৯৫ মক্ষিায়ারা জিগম আব্দুল গবি হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ২৮৯৩২৫৯৭৯৯ 

৫৯৬ আবম্বয়া জিগম আবল আহমদ হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ১৮৯২২৫৯৭৯২ 

৫৯৭ আলমগীর আব্দুল মতলি হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৩৮৯৩২৫৯৭৯২ 

৫৯৮ নুরিাহাি রাহমত উল্লাহ হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ২৮৯৪২৫৯৭৯১ 

৫৯৯ কবহনুর আক্তার িামসু বময়া হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৩৮৯৫২৫৯৭৯২ 

৬০০ আবু ছাক্ষলক িবফকুর রহমাি হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ২৮৯৩২৫৯৭৯০ 

৬০১ জমা: ইউছুফ আবু তাক্ষহর হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৬৮৯৩২৫৯৭৯০ 



৬০২ আবিসুর রহমাি জমাস্তাবফজুর রহমাি হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৪৮৯৩২৫৯৭৯৩ 

৬০৩ জমা: মাবিক মবির আহমদ হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ২৮৯১২৫৯৭৯২ 

৬০৪ িান্নাত আরা িবফকুর রহমাি হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৯৮৯২২৫৯৭৯২ 

৬০৫ জরনূয়ারা জিগম আব্দুল গবি হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৭৮৯৭২৫৯৭৯২ 

৬০৬ বিরু জিগম ইসলাম হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৬৮৯২২৫৯৭৯১ 

৬০৭ নুরুন্নাহার জমা: জসায়াইি হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৪৮৯৩২৫৯৭৯১ 

৬০৮ মুহাম্মদ আলী আিরাফ আলী হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ২৮৯৪২৫৯৭৯৫ 

৬০৯ আিরাফ আলী বিন্নাত আলী হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৩৮৯৪২৫৯৭৯৪ 

৬১০ নুর িাহাি কবির আহামদ হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ২৮৯৪২৫৯৭৯৩ 

৬১১ রাবিয়া খাতুি আবমর জহাক্ষসি পুলাং পাড়া ০৪ ৫০৯৭২৫৮৪৯৪ 

৬১২ জমা: িাহাঙ্গীর িবির আহামদ িািার পাড়া ০৪ ৭৩৪৭৩২৫১৫৬ 

৬১৩ তবি উল্লাহ মবফজুর রহমাি কমলাক্ষখালা ০৪ ১৯৪৭৩২৮৪৯৬ 

৬১৪ আব্দুল হাক্ষফি আব্দুল গফুর িািার পাড়া ০৪ ১৫১৪৭৮০০৩২৩১৮ 

৬১৫ আব্দু শুক্কুর জমা: জসকান্দর কমলাক্ষখালা ০৪ ৮৬৭৪৬৮৯৮৭৫ 

৬১৬ িামসুর িাহার জমািারক আলী িািার পাড়া ০৪ ১০২৮৬২৩৪৪২ 

৬১৭ জমাহরমবিবি লাকী সামশুল আলম িািার পাড়া ০৪ ২৮৫১৪৫৬৯১৯ 

৬১৮ ফাক্ষতমা জিগম আব্দুল মবিদ সামশু জমম্বার পাড়া ০৪ ৫২৮৫১৪৯১৬০ 

৬১৯ আলমগীর আব্দুর রি িািার পাড়া ০৪ ১৬০৬৮৪৬০৮২ 

৬২০ জমা: ওসমিা নুর জমাহাম্মদ িািার পাড়া ০৪ ৭৩৫১৫২৪১৮১ 

৬২১ জরাবিিা আক্তার নুরুল ইসলাম িািার পাড়া ০৪ ৫২৮৪১৫১৯৬০ 

৬২২ জসফাক্ষয়ত জমা: জসবলম িািার পাড়া ০৪ ৭৩৫১৫২৬১৮১ 

৬২৩ রািা কাবি িাথ বিিয় িাথ িািার পাড়া ০৪ ৮২৬৭২৭৪৩৪৫ 

৬২৪ সাক্ষগরা জিগম ইব্রাবহম িািার পাড়া ০৪ ৪৬৪৩৩০৫০৪২ 

৬২৫ ইয়াছবমি আক্তার জমা: ইউনুছ িািার পাড়া ০৪  

৬২৬ জিসবমি আক্তার আ: আউয়াল িািার পাড়া ০৪  

৬২৭ জমা: ইসলাম জমা: রবফক িািার পাড়া ০৪  

৬২৮ ইসরাত িাহাি কবল আব্দুল মবিদ িািার পাড়া ০৪ ৪৬৪৩৩০৫০৪২ 

৬২৯ িাবগ বস আক্তার জিিী আহম্মদ জহাক্ষসি িািার পাড়া ০৪ ৭৩৪৭৩১৬৪৫২ 

৬৩০ জমা: জিািাইর আহাম্মদ জহাক্ষসি িািার পাড়া ০৪ ৮৭০১৫২৪৬৪০ 

৬৩১ মবিবিা আক্তারমুবন্ন জমাস্তাক আহামদ িািার পাড়া ০৪ ৫০৫৮৩৭৮৮১০ 

৬৩২ জমাহছািা জিগম আব্দুল আবিি িািার পাড়া ০৪ ৫৫৪৭৩১১৯৬৮ 

৬৩৩ রাবিয়া জিগম সামশুল আলম বুড়ািন্যা পাড়া ০৪ ৭৩৪৭৩২৪৫৪৮ 

৬৩৪ জুক্ষলখা জিগম খবললুর রহমাি ঝটকীিন্যা পাড়া ০৪ ২৩৯৭৩১১২৭১ 

৬৩৫ আক্ষিায়ারা জিগম আবুল জহাক্ষসি মসবিদবিটা পাড়া ০৪ ৫৫৫৫৯৫৬৭৩৮ 

৬৩৬ জমা: িাবিম আবুল কাক্ষিম মসবিদবিটা পাড়া ০৪ ২৩৯৭৩১০৭১১ 

৬৩৭ কুলসুমা আক্তার জরিাউল কবরম বুড়ািন্যা পাড়া ০৪ ০৩১৫১৭৯৩২৬৩৬০ 

৬৩৮ মামুনুর রবিদদ আব্দু সামাদ িািার পাড়া ০৪ ০৩১৫১৭৯৩২৬৩৯৪ 

৬৩৯ জমা: রুক্ষিল নুরুল আলম িািার পাড়া ০৪ ৩৭৪৫৩২১৫০৯ 



৬৪০ জমা: ফবরদুল আলম জফৌজুল কবির িািার পাড়া ০৪ ৪৬৪৭৩০৬৮৮৭ 

৬৪১ ইয়াছবমি আক্তার আলী আকির িািার পাড়া ০৪ ২৪০৫৫৮৯৭৬৯ 

৬৪২ খবতিা আব্দুল আবিি িািার পাড়া ০৪ ২৮৪৭২৫৪৭৮২ 

৬৪৩ লুত্ফর গািী হাক্ষির গািী িািার পাড়া ০৪ ৬৪৫০২৪৫০৬০ 

৬৪৪ রাক্ষিয়া জিগম ওয়াক্ষহদ জিখ বুড়ািন্যা পাড়া ০৪ ৬০০১৫০৫৫২৫ 

৬৪৫ মাক্ষলকা আব্দুল িবলল িািার পাড়া ০৪ ৬২৪৭২৯২৯২৬ 

৬৪৬ জমা: নুরুল আবমি আতাউর রহমাি বুড়ািন্যা পাড়া ০৪ ৭৭৮৪৪০৭৬০৮ 

৬৪৭ জমা: আবু সতয়ি নুরুল ইসলাম সামশু জমম্বার পাড়া ০৪ ৯১৪৭২৪০৪০৩ 

৬৪৮ ফাক্ষতমা জিগম আব্দু সালাম বুড়ািন্যা পাড়া ০৪ ১৪৯৭২৭১৮১৫ 

৬৪৯ আব্দু শুক্কুর  গুনু বময়া মসবিদবিটা পাড়া ০৪ ০৩১৫১৭৯৩২৬০২১ 

৬৫০ খুল্লা বময়া আব্দু সাত্তার বুড়ািন্যা পাড়া ০৪ ৩২৯৭২৮৫৩০০ 

৬৫১ পারবিি আক্তার আলী আহামদ ঝটবকিন্যা পাড়া ০৪ ৪৬৫১৫১৪৩৮৪ 

৬৫২ আলী আকির আমাি আলী বুড়ািন্যা পাড়া ০৪ ৫১০১৪৫১৯৮৬ 

৬৫৩ জমা: সালা উবিি সামশুল আলম বুড়ািন্যা পাড়া ০৪ ৭৩১২৪১৮৫৪৯ 

৬৫৪ সাহাি উবিি আলী আহাম্মদ িািার পাড়া ০৪ ১৯৪৭৩৩৩৩৩০ 

৬৫৫ কবিকা দাি জগাপাল দাি িািার পাড়া ০৪ ১০২৩৬৫৪৯৪৮ 

৬৫৬ হাবিি উল্লাহ মবফজুর রহমাি কমলাক্ষখালা পাড়া ০৪ ৫৫৪৭৩১১৮৮৫ 

৬৫৭ নুরুিাহার িদি বময়া মসবিদবিটা পাড়া ০৪ ৩৭৪৭২৮৯৮৭৮ 

৬৫৮ আলম সাইর জিগম আবু তাক্ষহর িািার পাড়া ০৪ ০৩১৫১৭৯৩২৩৯৩০ 

৬৫৯ িাফর আহমদ আলী আহামদ িািার পাড়া ০৪ ১৫১০৮২৫৪৫৯৫৬৬ 

৬৬০ িাক্ষি আলম জমা: িবরফ মসবিদবিটা পাড়া ০৪ ২৩৯৭৩১২০৯৭ 

৬৬১ জমাতাক্ষহরা জিগম রবি আলম িািার পাড়া ০৪ ৯১৪৭২৪৭৪০৮ 

৬৬২ িবরিা জিগম মইি উবিি বুড়ািন্যা পাড়া ০৪ ৩২৯৭২৮৫০৬০ 

৬৬৩ িাক্ষকরা জিগম আবুল িির বুড়ািন্যা পাড়া ০৪ ৯৫৭৩৬৪১৩৩০ 

৬৬৪ জখারক্ষিদ আলম  আব্দুল গফুর কমলাক্ষখালা পাড়া ০৪ ৭৭৯৯৬৮৮৩৫৮ 

৬৬৫ রবিদা জিগম ঠান্ডা বময়া িািার পাড়া ০৪ ১৯৪৭৩২৮৪২১ 

৬৬৬ জরনু আরা জিগম ফবকর জমাহাম্মদ কুতুিবদয়া পাড়া ০৪ ০৩১৫১৭৯৩২৬৩৮৪ 

৬৬৭ কমরুক্ষিছা আবুল হাক্ষসম িািার পাড়া ০৪ ২৩৮২৮৪৪৯৬৩ 

৬৬৮ নুরুল আবমি দুলা বময়া বুড়ািন্যা পাড়া ০৪ ৩২৯৭২৮৭০০৯ 

৬৬৯ বিলু আক্তার আব্দুল আবিি বুড়ািন্যা পাড়া ০৪ ১০২৬৭৬২৯১৪ 

৬৭০ সাজু আক্তার িবির আহামদ িািার পাড়া ০৪ ৫০৭৭৩০৩৭২৪ 

৬৭১ রাইহাি িাহাঙ্গীর আলম কালাইয়া পাড়া ০৪ ৪২০৫৮৪৪৬০০ 

৬৭২ হাবলম গািী লুত্ফর গািী কমলাক্ষখালা পাড়া ০৪ ১৫১৪৭৬২০৮৭৫৪৭ 

৬৭৩ নুরুল আিছার িাহাি উবিি িািার পাড়া ০৪ ৯৫৭৩৬৪২২৭০ 

৬৭৪ টুনু বময়া জসালতাি আহামদ িািার পাড়া ০৪ ৬০০৫৮৪৭৮৭৩ 

৬৭৫ আক্ষিায়ারা জিগম আবুল জহাক্ষসি কমলাক্ষখালা পাড়া ০৪ ১৫১৪৭৬২০০০০০৯ 

৬৭৬ িাহ জিওয়াি আবুল কালাম িািার পাড়া ০৪ ৫৫৫১৪৯৫৬৮১ 

৬৭৭ ওসমাি গবি হাবিবুর রহমাি িািার পাড়া ০৪ ২৮৪৭২৫৬৫৬৩ 



৬৭৮ জহাছাইি আলী সাহাি আলী পুলাং পাড়া ০৪ ২৮৪৭২৬১৫৩০ 

৬৭৯ জমা: জসবলম উবিি আহামুদুর রহমাি িািার পাড়া ০৪ ০৩১৫১৭৯৩২৩৯৭৮ 

৬৮০ জমা: মইি উবিি আলী জহাক্ষসি িািার পাড়া ০৪ ৯১৪২৬২০০১৩ 

৬৮১ জমা: হাছাি মুরাদ আব্দুল মতলি ঝটকীিন্যা পাড়া ০৪ ১৯১৮২২৯৮২৩ 

৬৮২ িাইম আহাক্ষম্মদ জমাসক্ষলম আলী  পুলাং পাড়া ০৪ ১৪৭৭০৯১৯৮৫ 

৬৮৩ ইকিাল জহাক্ষসি ইিাদুল সরদার পুলাং পাড়া ০৪ ৯১৩৮৩৫৬৬৪৭ 

৬৮৪ জখারক্ষিদ সরদার ইিাদুল সরদাি পুলাং পাড়া ০৪ ১৪৭৭০৯১৯৮৫ 

৬৮৫ নুরুন্নাহার আহামুদুর রহমাি সামশু জমম্বার পাড়া ০৪ ৯১৩৯৩৫৬৬৪৭ 

৬৮৬ মবিবুর সািা সছয়দ আলী সািা পুলাং পাড়া ০৪ ৩২৭৭৪৩০৯৬৭ 

৬৮৭ সতক্ষয়বুর জমাল্লা মহরম জমাল্লা পুলাং পাড়া ০৪ ৩২৭৭৪৩৪৭০৪ 

৬৮৮ িাহািারা জিগম ওয়াক্ষিদ জিখ বুড়ািন্যা পাড়া ০৪ ৫০৯৭২৬৩২৯৬ 

৬৮৯ িাবকর জহাছাইি বুলু বময়া িািার পাড়া ০৪ ১৯৫৫৯৯০৯১৪ 

৬৯০ িামাল উবিি জসািা বময়া িািার পাড়া ০৪ ৫০৯১৩২০৮২৯ 

৬৯১ আব্দু শুক্কুর জমাস্তাক আহামদ িািার পাড়া ০৪ ১৯৪৭৩৩৪৭৩৪ 

৬৯২ আব্দুল মাবুদ জমািাফ্ফর আহামদ মসবিদবিটা পাড়া ০৪ ৯০৬১৩০২৯২৮ 

৬৯৩ জমা: ইব্রাবহম রািা বময়া িািার পাড়া ০৪ ১০২৩৫৬০৬৯৮ 

৬৯৪ জমাতাহারা জিগম খবললুর রহমাি  িািার পাড়া ০৪ ৮২৪৭২৭৮৩৯৬ 

৬৯৫ জমা: আকতার আব্দুল আবলম কমলাক্ষখালা পাড়া ০৪ ০৩১৫১৭৯৩২৬০১৭ 

৬৯৬ িান্নাতুল মাওয়া নুরুল আবমি বুড়ািন্যা পাড়া ০৪ ৭৩৫৫৮৬৬১৩৩ 

৬৯৭ বুলু আক্তার জিছার আহামদ িরাক্ষগাদা পাড়া ০৪ ৭৭৬৪৭৯১৭২৪ 

৬৯৮ আকতার বসরাজুল ইসলাম পুলাং পাড়া ০৪ ৩২৭১৫৬৫০২৪ 

৬৯৯ ইয়াছবমি আক্তার আলী আকির িািার পাড়া ০৪ ২৪০৫৫৮৯৭৬৯ 

৭০০ সবমর উবিি খবললূর রহমাি  ঝটকীিন্যা পাড়া ০৪ ৯৬৯৭৩৩০৯১১ 

৭০১ জরনু আরা জিগম জমাস্তাক আহামদ ঝটকীিন্যা পাড়া ০৪ ১৯৪৭৩৩৫৫০৯ 

৭০২ মাহামুদুর রহমাি আলী আহামদ িািার পাড়া ০৪ ৭৭৭৭৯১৭৬১৩ 

৭০৩ ফারুক আহামদ জহাছাইি িািার পাড়া ০৪ ১৯৪৭৩২৮২২৩ 

৭০৪ আিগর আলী আমাল আলী বুড়ািন্যা পাড়া ০৪ ০৩১৫১৭৯৩২৬৩৪০ 

৭০৫ পারিীি আক্তার আব্দুল কাক্ষদর িািার পাড়া ০৪ ৫৯৯৭৩২৮৩৯৭ 

৭০৬ মক্ষিায়ারা জিগম মুসবলম উবিি িািার পাড়া ০৪ ৯১৫০৮০৪৭২৩ 

৭০৭ ছাক্ষিরা জিগম জছাক্ষলমাি মসবিদবিটা পাড়া ০৪ ৯১৪৭২৫৩৬৮৭ 

৭০৮ সাগর িাথ বিিয় িাথ িািার পাড়া ০৪ ০৩১৫১৭৯৩২৬১৭১ 

৭০৯ নুরুল আবমি এয়াকুি আলী িািার পাড়া ০৪ ৭৭৯৭২৮২৮৯৯ 

৭১০ জরজু আক্তার সতয়বুর আলম মসবিদবিটা পাড়া ০৪ ৫৫৪৭৩১১৩৯৮ 

৭১১ ইউনুছ আলতাফ বময়া মসবিদবিটা পাড়া ০৪ ১৯৪৭৩২৯০৩৩ 

৭১২ জছনুয়ারা জিগম জমাস্তাক আহামদ ঝটকীিন্যা পাড়া ০৪ ৩৭৪৭২৮৪২৮৩ 

৭১৩ নুরুল ইসলাম আলী আহামদ িািার পাড়া ০৪ ৪১৯৭২৭০১৫২ 

৮১৪ আক্ষমিা জিগম সাক্ষয়দ আলী িািার পাড়া ০৪ ৮৬৯৭৩৩৭৪৮৬ 

৮১৫ জলাকমাি হাবকম িাফর আহামদ বুড়ািন্যা পাড়া ০৪ ৬৪৪৭২৮৮৯৫১ 



৭১৬ িাহ আলম গািী লুত্ফর গািী কমলাক্ষখালা পাড়া ০৪ ৮২৫৫৪৫২৯৯০ 

৭১৭ িাহাঙ্গীর আলম কায়ুম উবিি বুড়ািন্যা পাড়া ০৪ ৮৬৯৭৩৩০৭৯৬ 

৭১৮ রাক্ষিদা জিগম মুবফজুর রহমাি কমলাক্ষখালা পাড়া ০৪ ১৯৪৭৩৩৫৪১৮ 

৭১৯ আবুল কালাম খুল্লা বময়া বুড়ািন্যা পাড়া ০৪ ১৮৪৭৩৩৬৬৮৯ 

৭২০ রবিদ আহামদ ফজুল কবির সামশু জমম্বার পাড়া ০৪ ২৮৪৭৬৭৬১৩৩ 

৭২১ হযরত আলী আব্দু জসািহাি বুড়ািন্যা পাড়া ০৪ ৭৮০১৪৮৮১৫১ 

৭২২ নুরুল আবমি দুলা বময়া বুড়ািন্যা পাড়া ০৪ ৬৪৪৭২৬৮৪৪৯ 

৭২৩ জমাস্তাবফজুর  রহমাি বছবিক আহামদ িািার পাড়া ০৪ ৮২৪৭২৭৬৭৭৮ 

৭২৪ সবফ আলম জমািাক্ষহর বময়া িািার পাড়া ০৪ ৭৩৪৭৩২২৮৬৪ 

৭২৫ খাক্ষয়র আহামদ জমাস্তাক আহামদ িািার পাড়া ০৪ ৪১৯৭২৭৬৪৫৬ 

৭২৬ কাউছার আক্তার আলী আহামদ ঝটকীিন্যা পাড়া ০৪ ৬৮৯৭২৫৫৪০৯ 

৭২৭ জমা: আলম জমা: সবফ িািার পাড়া ০৪ ১৯৪৭৩৯৯৭৩৭ 

৭২৮ হালীম গািী লুত্ফর গািী কমলাক্ষখালা পাড়া ০৪ ৫০৯৭৩০৩৭২৪ 

৭২৯ বরদুয়াি কবরম আব্দুল আবিি িািার পাড়া ০৪ ২৩৫৫৮৫৩৭৫১ 

৭৩০ সাহাদাত জহাক্ষসি নুরুল কবির িািার পাড়া ০৪ ৫৫৪৭৩০৫৪৬৫ 

৭৩১ লায়লা জিগম অজু বময়া িািার  পাড়া ০৪ ৪৬৪৭৩০৭৩৪৯ 

৭৩২ আব্দুল আবলম জগালাম কাক্ষদর িািার পাড়া ০৪ ১৯৪৭৩৩৫৯৭০ 

৭৩৩ বিয়াবুল ইসলাম মিজুর আলম িািার পাড়া ০৪ ২৩৯৭৩১০০০০ 

৭৩৪ আলমগীর আব্দুর রি িািার পাড়া ০৪ ৫৫১২৩৮৫৯৫৫ 

৭৩৫ আবমর আলী আমাি আলী বুড়ািন্যা পাড়া ০৪ ৬৮৯৭২৫৩৭২৭ 

৭৩৬ বগয়াস উবিি সবমর উবিি বুড়ািন্যা পাড়া ০৪ ১৯৪৭৩৩৬১৬৮ 

৭৩৭ সাইদুল আলম ইউনুছ বময়া মসবিদবিটা পাড়া ০৪ ৮২৪৭২৮৫৯৪৬ 

৭৩৮ রুমািা আক্তার নুরুল আিছার মসবিদবিটা পাড়া ০৪ ৩৭৪৭২৯০৫৭৯ 

৭৩৯ লুত্ফর গািী  হাক্ষির গািী কমলাক্ষখালা পাড়া ০৪ ৭৭৭৭৩২০৮৬৭ 

৭৪০ বদক্ষলায়ারা জিগম আব্দুর রহমাি িািার পাড়া ০৪ ৬৯০৫৯৩২৯৮১ 

৭৪১ িাবুল চন্দ্র িীল জযাক্ষগন্দ্র িীল িািার পাড়া ০৪ ৫৯৯৭৩১২০৪৫ 

৭৪২ রহমাি গািী রবিদ গািী পুলাং পাড়া ০৪ ৫৫২৭৪২৩৮২৫ 

৭৪৩ বফরুিা ফারিািা নুরুল আলম িািার পাড়া ০৪ ৬০০১৫০৫৩০১ 

৭৪৪ িাবহি আক্তার আব্দুল আবিি িািার পাড়া ০৪ ১৪৭৩৫৬৩৮৫৪ 

৭৪৫ রীতা বত্রপুরা ছাইগা চন্দ্র বত্রপুরা জকয়াজু পাড়া ০৪ ০৩১৫১৭৯৩২৪২৪০ 

৭৪৬ রানু িবিক বচক্ত িন্দী িািার পাড়া ০৪ ৩৭৪৭২৭৪৭২৩ 

৭৪৭ মাবিয়া খাতুি গুনু বময়া িািার পাড়া ০৪ ২৩৯৭৩০৫৩৯৬ 

৭৪৮ িাবুল বময়া আব্দুল সালাম িরাক্ষগাদা পাড়া ০৪ ২৮০৬৩২৮৫৬৯ 

৭৪৯ লালমবত  জসালতাি ঝটকীিন্যা পাড়া ০৪ ৮২৪৭২৮১৮২০ 

৭৫০ কমরুক্ষিছা আবুল হাক্ষসম িািার পাড়া ০৪ ১৯৪৭৩২৮৪২১ 

৭৫১ আবুল জহাক্ষসি ইব্রাবহম িািার পাড়া ০৪ ৩২৭৮৯৪১৪১৮ 

৭৫২ রুবি আক্তার ইবিছ িািার পাড়া ০৪ ৬৮৯৭২৫৫১৯৩ 

৭৫৩ নুরুল ইসলাম তজু বময়া সামশু জমম্বার পাড়া ০৪ ৩২৯৭২৯৬৫৩৯ 



৭৫৪ জিালবফকার আলী জগালাম কাক্ষদর িািার পাড়া ০৪ ৮৬৭০৯২৬১০৭ 

৭৫৫ জমাহক্ষছিা জিগম আব্দুল আবিি িািার পাড়া ০৪ ৫৫৪৭৩১১৯৬৮ 

৭৫৬ আবুল কাক্ষিম আিরাফ বময়া  িািার পাড়া ০৪ ৯১৪৭২৫৩২৩২ 

৭৫৭ আব্দুর রহমাি বিরঞ্জি জদ িািার পাড়া ০৪ ৫৫২৩৪৯০১৮২ 

৭৫৮ নুরুিাহার িদি বময়া মসবিদবিটা পাড়া ০৪ ১০২৩৫৬৪৯৪৮ 

৭৫৯ সুবফয়া জিগম আব্দুর রহমাি মসবিদবিটা পাড়া ০৪ ৫৫৪৭৩০৯৫৬৬ 

৭৬০ পারবিি আক্তার িবফক আহামদ ঝটকীিন্যা পাড়া ০৪ ৫৯৯৭৩১৮৬৫৩ 

৭৬১ জরিাউল কবরম রবিদ আহামদ িািার পাড়া ০৪ ৫৫২৫২৭৩১৩২ 

৭৬২ জছমি খাতুি আলতাফ বময়া কমলাক্ষখালা পাড়া ০৪ ০৩১৫১৭৯৩২৬০৫৪ 

৭৬৩ নুরুল আলম দুলা বময়া বুড়ািন্যা পাড়া ০৪ ৫৯৯৭৩১৯৫০৩ 

৭৬৪ রাক্ষিদা জিগম মবির আহমদ মসবিদবিটা পাড়া ০৪ ৬৮০৮৩৩৯০৭০ 

৭৬৫ িাবিম উবিি আব্দুল হাবকম িািার পাড়া ০৪ ৮৬৯৭৩২৬৬৭৯ 

৭৬৬ নুর িাহার আব্দু ছালাম িািার পাড়া ০৪ ০৩১৫১৭৯৩২৬০৮৬ 

৭৬৭ নুরুল ইসলাম িবির আলম িািার পাড়া ০৪ ১৪৯৭২৮২৭৯৬ 

৭৬৮ বমরাি খাতুি মকবুল আল কমলাক্ষখালা পাড়া ০৪ ৮৬৯৭৩৩২৬১০ 

৭৬৯ রবিদা খাতুি ঠান্ডা বময়া িািার পাড়া ০৪ ৯৫৭৩৬৪১৩৩০ 

৭৭০ ছমুদা খাতুি বুলু বময়া মসবিদবিটা পাড়া ০৪ ৬৪৪৭২৭১৫০০ 

৭৭১ আব্দু জছািহাি জলয়াি উবিি জকয়ািন্যা পাড়া ০৫ ৭৩৪৭৩২৭৫০৯ 

৭৭২ নুর জমাহাম্মদ আব্দুল কবরম জকয়ািন্যা পাড়া ০৫ ৯৫৭৩০৪২১১৪ 

৭৭৩ মাইফুল আক্তার সাবথ জমা: ওসমাি গবি জকয়ািন্যা পাড়া ০৫ ৪২০১৪৬৮৮৮৩ 

৭৭৪ নুরুল বিছা আব্দুল কবরম জকয়ািন্যা পাড়া ০৫ ৭৭৯৭২৮৪৪৯৯ 

৭৭৫ িামসুর িাহার জিািাি আলী জকয়ািন্যা পাড়া ০৫ ৪৬৪৭৩০৭৩৮০ 

৭৭৬ আবিজুল হক কবির আহামদ জকয়ািন্যা পাড়া ০৫ ৭৭৯৭২৯৩৭৯৭ 

৭৭৭ বুলু আক্তার জিছার আহমদ িরাক্ষগাদা পাড়া ০৫ ৭৭৬৪৭৯১৭২৪ 

৭৭৮ িবফ আলম ফিল কবরম িরাক্ষগাদা পাড়া ০৫ ১০২৩৭৫৬২০৬ 

৭৭৯ নুর আহমদ ওয়াক্ষহদ আলী ধুমছা পাড়া ০৫ ৯৫৭৩৬৪৫৭৭৮ 

৭৮০ মাহমুদ বময়া দুলা বময়া ধুমছা পাড়া ০৫ ১৯৪৭৩২৮০৭৪ 

৭৮১ সাইফুল ইসলাম আব্দুল জমািাফ ধুমছা পাড়া ০৫ ৮৬৯৭৩৩৬২৫৬ 

৭৮২ মাইমুিা আব্দুল খাক্ষলক ধুমছা পাড়া ০৫ ৫৫৪৭৯৯৭২০৯ 

৭৮৩ িাহািবগর আলম নুরুল কবির ধুমছা পাড়া ০৫ ৮২৪৭২৯৯৯০৫ 

৭৮৪ জমা: আলমগীর নুর আহমদ ধুমছা পাড়া ০৫ ১৯৫৫৯৯৫৩০১ 

৭৮৫ িাহ আলম ঠান্ডা বময়া ধুমছা পাড়া ০৫ ৪৬৪৭৩১৮১৬৩ 

৭৮৬ রুবি আক্তার আবুল ফক্ষয়ি ধুমছা পাড়া ০৫ ১৯৫১৫২৬৫৮৯ 

৭৮৭ িান্নাত আরা  নুরুল ইসলাম ধুমছা পাড়া ০৫ ৮৬৯৭৩৩৫৬৬২ 

৭৮৮ জখারক্ষিদুল আলম মকসুদুল আলম ধুমছা পাড়া ০৫ ০৩১৫১৭৯৩২৬৬৭৭ 

৭৮৯ জমাহরম বময়া িহর আবল ধুমছা পাড়া ০৫ ৪৬৪৭৩১৫৬১৫ 

৭৯০ ফবরদুল আলম মকসুদুর রহমাি ধুমছা পাড়া ০৫ ৪৬৪৭৩০৬২৫৯ 

৭৯১ িাহাঙ্গীর মকসুদুর রহমাি ধুমছা পাড়া ০৫ ৬০০১৫০৫৬৫৭ 



৭৯২ বিয়াবুল জিছা আশ্রাফ বময়া ধুমছা পাড়া ০৫ ৪১৯৭২৭৮৮৭৪ 

৭৯৩ হাবসিা আক্তার িহর আলী ধুমছা পাড়া ০৫ ৮৬৮৭৩৩৫৬৭০ 

৭৯৪ সমুদা খাতুি কাক্ষদর িক্স ধুমছা পাড়া ০৫ ২৩৯৭৩১৪২৫৯ 

৭৯৫ জরনু আরা জিগম আবল আহমদ ধুমছা পাড়া ০৫ ৪৬৪৭৩১৭৮৫০ 

৭৯৬ িজু বময়া আব্দুল মবিদ ধুমছা পাড়া ০৫ ৯১৪৭২৪৯৭৬০ 

৭৯৭ জমা: জমারক্ষিদ  আকির আহমদ ধুমছা পাড়া ০৫ ২৮৪৭২৬৬৭৬০ 

৭৯৮ জমা: িাক্ষির ফিল কবরম ধুমছা পাড়া ০৫ ৪১৯৭২৭৭৬৬০ 

৭৯৯ সাইফুল ইসলাম ওমরা বময়া  ধুমছা পাড়া ০৫ ৯১৪৭২৪৯২৯৭ 

৮০০ জমা: িাবছর উবিি উমরা বময়া ধুমছা পাড়া ০৫ ৮৬৯৭৩৩৫০২৭ 

৮০১ নুরুল আলম কালু বময়া বহমছবড় পাড়া ০৫ ৭৭৯৭২৯২৬৬৬ 

৮০২ জরাক্ষকয়া জিগম জমা: খবলল বহমছবড় পাড়া ০৫ ২৮৪৭২৬৪৩৫১ 

৮০৩ জমা: মবহ উবিি সতয়ি উল্লা বহমছবড় পাড়া ০৫ ৯১৪৭২৪৯৫৩৭ 

৮০৪ জমা: ইসমাইল জহকমত আবল বহমছবড় পাড়া ০৫ ৫৯৯৭৩২২০২৮ 

৮০৫ িাহীি আক্তার চাি বময়া বহমছবড় পাড়া ০৫ ৮২৪৭২৮৭৫৯৫ 

৮০৬ জমা: রবফকুল ইসলাম জমা: খাক্ষলক গািী বহমছবড় পাড়া ০৫ ১০০০১১৪০৯৮ 

৮০৭ রবফকুল ইসলাম জমা: আ: ছালাম জকয়ািন্যা পাড়া ০৫ ৩৩০১৪৮৩০০৮ 

৮০৮ জমা: আবুল কালাম জছাক্ষলমাি জকয়ািন্যা পাড়া ০৫ ৩২৯৭২৮৮৬৭৬ 

৮০৯ বদলু আরা জিগম জমাস্তাবফজুর রহমাি িরাক্ষগাদা পাড়া ০৫ ৩২৯৭২৯১৫৪৮ 

৮১০ বিলবকছ িাহাি জমায়াক্ষজ্জম জহাক্ষসি িরাক্ষগাদা পাড়া ০৫ ১০২৩৬৫৩৮৮২ 

৮১১ বুলু আক্তার কালু বময়া বুড়ািন্যা পাড়া ০৫ ১৪৯৭২৮১৩৯২ 

৮১২ জমা: িাহ আলম দানু বময়া বহমছবড় পাড়া ০৫ ১৯৪৭৩৩৮১১৫ 

৮১৩ খাক্ষি আলম ঠান্ডা বময়া িািার পাড়া ০৫ ০৩১৫১৭৯৩২৬২৭১ 

৮১৪ আব্দুল গবি ইউনুছ বময়া ধুমছাপাড়া ০৫ ২৩৯৭৩১৬৫৫১ 

৮১৫ জগাল িাহার আব্দুল িিী ওয়াক্ষহদ আলী পাড়া ০৫ ৪১৯৭২৮১৯০২ 

৮১৬ জমা: িাবুল কবির আহমদ জকয়ািন্যা পাড়া ০৫ ৬৮৯৭২৬০২০১ 

৮১৭ িয়িাি জিগম আ: ছালাম ধুমছা পাড়া ০৫ ৯১০২২৬০০৯৯ 

৮১৮ িাহািাি জিগম িাফর আহমদ বহমছবড় পাড়া ০৫ ৩৭৪৭২৮৯৮০৩ 

৮১৯ লাবক আক্তার আহম্মদ জহাক্ষসি ধুমছা পাড়া ০৫ ৫৫২৭০৩০৬৫৩ 

৮২০ ইসমত আরা আলী আহামদ ধুমছা পাড়া ০৫ ৮৬৯৭৩৩৯২৪৩ 

৮২১ বমনু আরা আক্তার আবল আহামদ ধুমছা পাড়া ০৫ ৫৫৪৭৩১১৯৯২ 

৮২২ বমরাজু আক্তার আবুল কাক্ষিম িরাক্ষগাদা পাড়া ০৫ ৩২৯৭২৯১৪৯৮ 

৮২৩ আবল বময়া আ: মবিদ ধুমছা পাড়া ০৫ ৮২৪৭২৮৫৮৪৭ 

৮২৪ জমা: আবুল িিার জছাক্ষলামাি জকয়ািন্যা পাড়া ০৫ ১৯১৯১৩৫১৩৫ 

৮২৫ রাক্ষিদা জিগম আহমদ বময়া িটতলী পাড়া ০৫ ৫৯৯৭৩২২৫৩১ 

৮২৬ িবসম উবিি সামশুল হক ধুমছা পাড়া ০৫ ১৫১৩৩৮৩৬৮৫ 

৮২৭ িাবছমা আক্তার িাবির আহামদ িটতলী পাড়া ০৫ ৬৮৯৭২৫৬৭১২ 

৮২৮ িাহািারা জিগম সামশুল গাবি ধুমছা পাড়া ০৫ ৭৭৯৭২৯২৯১৪ 

৮২৯ জমা: রুক্ষিল বমিামুল হক ধুমছা পাড়া ০৫ ৩২৯৭৮৯৪১৭৬ 



৮৩০ আক্ষরফা জিগম জমাস্তাক আহমদ ধুমছা পাড়া ০৫ ৯১৪৭২৫১০৩৮ 

৮৩১ আব্দু রবহম জমা: জহাছাইি িটতলী পাড়া ০৫ ০৩১৫১৭৯৩২৮০৯৩ 

৮৩২ আলমগীর নুরুল কবির িটতলী পাড়া ০৫ ৬৯০৬৯৬০৬৭৬ 

৮৩৩ জরিমা আক্তার  জমা: মবহউবিি িটতলী পাড়া ০৫ ২৮৫১৪৫৬৯৩৫ 

৮৩৪ মক্ষিায়ারা জিগম কালু বময়া িটতলা পাড়া ০৫ ৫০৯৭২৭৬২৮০ 

৮৩৫ সাবমিা খাতুি মবির জহাক্ষসি ধুমছা পাড়া ০৫ ৫৫৫৫৯১৫৭৪২ 

৮৩৬ জমা: িাক্ষকর উল্লাহ জমক্ষহর আলী ধুমছা পাড়া ০৫ ০৩১৫১৭৯৩২৬৬৩৫ 

৮৩৭ সবখিা খাতুি আ: হাবকম ধুমছা পাড়া ০৫ ৯৫৭৩৬৪১৪৫৪ 

৮৩৮ িিলুর রহমাি আ: খাক্ষলক গাবি িটতলী পাড়া ০৫ ৭৭৫০২২৪২৪৩ 

৮৩৯ জমা: জদরাি জগালাম আলী জকয়ািন্যা পাড়া ০৫ ০৩১৫১৭৯৩২৬৫০৫ 

৮৪০ িাক্ষলকা জিগম জগালাম আবল জকয়ািন্যা পাড়া ০৫ ২৩৯৭৩১৫২৮০ 

৮৪১ রবফক আহমদ জগালাম কাক্ষদর জকয়ািন্যা পাড়া ০৫ ৯১৪৭২৫০৯৬৪ 

৮৪২ মিজুর আলম আবু িবরফ জকয়ািন্যা পাড়া ০৫ ৪৬৫১৫১৪৭৩১ 

৮৪৩ নুরুল হুদা  আ: কবরম বকল্লারছড়া ০৫ ৮২৪৭২৭৯১১৩ 

৮৪৪ ফবরদা জিগম সুরুি বময়া জকয়ািন্যা পাড়া ০৫ ০৩১৫১৭৯৩২৬৫৪৯ 

৮৪৫ উক্ষম্ম হাবিিা  হাক্ষরছ জকয়ািন্যা পাড়া ০৫ ১৯৪৭৩৩৮৭৩৫ 

৮৪৬ আলমগীর রহমত র্াবল জকয়ািন্যা পাড়া ০৫ ০৩১৫১৭৯০০০০১৩ 

৮৪৭ জকারিাি আলী নুরুল ইসলাম ধুমছা পাড়া ০৫ ৪৬৪৭৩০৬৯৪২ 

৮৪৮ জমাতাহারা জিগম জগালাম জছািহাি ধুমছা পাড়া ০৫ ১৯৪৭৩২৯৩৯৫ 

৮৪৯ রুবি আক্তার ফবরদুল আলম জকয়ািন্যা পাড়া ০৫ ৫০৯৭২৬৪৩৪৪ 

৮৫০ িাহািারা জিগম আবুল কাক্ষিম আন্দারী পাড়া ০৫ ৪৬৪৭৩১২৬১২ 

৮৫১ রাইহাি মগরি আলী আন্দারী পাড়া ০৫ ৫১০৫৮৫৭০২২ 

৮৫২ িাবকর জহাক্ষসি নুরুল জহাক্ষসি জকয়ািন্যা পাড়া ০৫ ৭৩৪৭৩৩০৫৩১ 

৮৫৩ আব্দু ছালাম ফিল কবরম িরাক্ষগাদা পাড়া ০৫ ৫৫৪৭৩০৭২৯৯ 

৮৫৪ আবু তাক্ষলি আব্দুল খাক্ষলক ধুমছা পাড়া ০৫ ০৩১৫১৭৯০০০০৫০ 

৮৫৫ সাইফুল ইসলাম আব্দু জছািহাি ধুমছা পাড়া ০৫ ৪৬৪৩৩০৩৬৬৬ 

৮৫৬ জতাফাইল আহামদ জগালাম আবল জকয়ািন্যা পড়াা ০৫ ১৪৯৭২৭২১১৬ 

৮৫৭ ফক্ষয়ি উিীি আহমদ কবরি জকয়ািন্যা পাড়া ০৫ ২৩৯৭৩১৭৯০৬ 

৮৫৮ মমতাি জিগম আব্দুল কবরম িটতলী পাড়া ০৫ ৪৬৪৭৩১৬৬৬২ 

৮৫৯ আব্দুল ওয়াক্ষহদ িয়িাল আক্ষিদীি িটতলী পাড়া ০৫ ৬৯০১৪৫৩১৩১ 

৮৬০ বমটু ইবলয়াছ আন্দারী পাড়া ০৫ ৯১৩৯৪৬৯৫৫৬ 

৮৬১ আব্দু রবহম জিট্টা বময়া আন্দারী পাড়া ০৫ ৩২৯৭২৮৯৯১৪ 

৮৬২ মিতাি উিীি কবরম িকসু জকয়ািন্যা পাড়া ০৫ ২৩৯৭৩১৪২২৬ 

৮৬৩ সাহাি বময়া খুলু বময়া ধুমছা পাড়া ০৫ ৮৬৯৭৩৩৪০৭৯ 

৮৬৪ সবখিা জিগম বসরাি র্াবল আন্দারী পাড়া ০৫ ৮৬৯৭৩৩৫৪৩১ 

৮৬৫ হাছাি মিতাি আবল আন্দারী পাড়া ০৫ ৩৩০১৪৮৩০১৬ 

৮৬৬ িাক্ষির  ফিল কবরম আন্দারী পাড়া ০৫ ৪১৯৭২৭৭৬৬০ 

৮৬৭ জলাকমাি নুরুল কবির িটতলী পাড়া ০৫ ১৯৪৭৩৪৯৬৩৩ 



৮৬৮ লাবক  কবরম িকসু িটতলী পাড়া ০৫ ৯১৫৫৮৫১৯৭৬ 

৮৬৯ ছাক্ষলয়া খাতুি আব্দু ছালাম জকয়ািন্যা পাড়া ০৫ ৬৪৪৭২৭২১৯৩ 

৮৭০ জিবি আক্তার  িবির আহামদ জকয়ািন্যা পাড়া ০৫ ৭৭৫১৭৪৬৫২৫ 

৮৭১ জিাহরা জিগম জগালাম  আবল জকয়ািন্যা পাড়া ০৫ ৫৫৪৭৩০৮৭৭৪ 

৮৭২ িাবহি আক্তার সামশুল আলম জকয়ািন্যা পাড়া ০৫ ৬৪৫৫৮৬১৮৮৭ 

৮৭৩ বদলু আরা জিগম ফিল কবরম জকয়ািন্যা পাড়া ০৫ ৭৭৯৭২৯১৪৩৭ 

৮৭৪ সামশুল আলম  জছাক্ষলমাি গািী জকয়ািন্যা পাড়া ০৫ ৫৯৯৭৩২১৩৩২ 

৮৭৫ নুরুল কবির আব্দু শুক্কুর িরাক্ষগাদা পাড়া ০৫ ৩২৮৯৯৩৬৩৬৮ 

৮৭৬ লািলু গািী সসয়দুর রহমাি বহমছবড় পাড়া ০৫ ৬৪০০২৮১২৯৮ 

৮৭৭ নুরুচ্চফা দানু বময়া জকয়ািন্যা পাড়া ০৫ ৬৮৯৭২৫৭৪৮৮ 

৮৭৮ মবহ উবিি সছয়দ উল্লাহ জকয়ািন্যা পাড়া ০৫ ২৮৪৭২৬৩১৭১ 

৮৭৯ নুরুল হাবমদ আব্দুল মাক্ষলক বহমছবড় পাড়া ০৫ ৪৬৩০৪৯২৯৬৭ 

৮৮০ সাজু খাতুি আব্দুল িিী বহমছবড় পাড়া ০৫ ৫০৯৭২৬৫৭৪৭ 

৮৮১ িহর িানু জমা: সবফ বহমছবড় পাড়া ০৫ ৮৬৯৭৩৩৬০১৭ 

৮৮২ বিরু আক্তার কবরম িকসু জকয়ািন্যা পাড়া ০৫ ১৯০৭৬৫১৫৭২ 

৮৮৩ জমাস্তিা জিগম িাছা বময়া ধুমছা পাড়া ০৫ ৫৫৪৭৩০৮৭০৯ 

৮৮৪ বদলরুিা মনু বময়া আন্দারী পাড়া ০৫ ৭৮০১৪৮৫৮৮৪ 

৮৮৫ আিদুল মন্নাি হাবকম আবল ধুমছা পাড়া ০৫ ৫০৯৭২৭৬০২৫ 

৮৮৬ নুরুল আিছার ফিল কবরম ধুমছা পাড়া ০৫ ৫৫৪৭৩০৭৭০১ 

৮৮৭ জমাস্তাবফজুর রহমাি ইয়াকুি আবল জকয়ািন্যা পাড়া ০৫ ৩৭৪৭২৭৯৬১৪ 

৮৮৮ জিছার উিীি নুরুল ইসলাম ধুমছা পাড়া ০৫ ০৩১৫১৭৯৩২৬৬১৭ 

৮৮৯ কাউছার পারিীি সবখর আহামদ ধুমছা পাড়া ০৫ ২৩৯৭৩০৫০৮৩ 

৮৯০ জিসবমি জপটাি ধুমছা পাড়া ০৫ ১৯৬৩৪৪৮৫৯০ 

৮৯১ আহামদ ছফা ফিল কবরম িরাক্ষগাদা পাড়া ০৫ ৮২৪৭৪৮৮৮৯৬ 

৮৯২ জিখ আহামদ আবু িবরফ িরাক্ষগাদা পাড়া ০৫ ৮৬৯৭৩৩৯৫৫৭ 

৮৯৩ আব্দু আলম ফিল কবরম িরাক্ষগাদা পাড়া ০৫ ৯২৯৭২৯০৯৪৬ 

৮৯৪ জসবলিা আক্তার িবলল িকসু আন্দারী পাড়া ০৫ ৪১৯৭৫৬৩০২৮ 

৮৯৫ তছবলমা আক্তার জমাক্তার জহাক্ষছি জকয়ািন্যা পাড়া ০৫ ৪১৯৭২৭৯০৫৪ 

৮৯৬ খবতিা জিগম খাক্ষি আলম জকয়ািন্যা পাড়া ০৫ ৪৬৪৭৩১৭৫৫৩ 

৮৯৭ উক্ষম্ম হাবিিা ইসলাম জকয়ািন্যা পাড়া ০৫ ৯৫৭৮২১৯৩১৪ 

৮৯৮ আব্দু শুক্কুর হাবিবুর রহমাি িরাক্ষগাদা পাড়া ০৫ ৪৬৩৯২৬৬৪৫৭ 

৮৯৯ িাহ আলম আব্দু শুক্কুর িটতলী পাড়া ০৫ ২৮৪৭২৬৭৪৮৭ 

৯০০ মকছুদুর রহমাি জসালতাি আহামদ ধুমছা পাড়া ০৫ ১০২৩৬৫২৭৪৪ 

৯০১ বদলুয়ারা জিগম জমািাহার জকয়ািন্যা পাড়া ০৫ ৭৭৯৭২৯৬৯৫৬ 

৯০২ সাইফুল ইসলাম জমাসবলম জকয়ািন্যা পাড়া ০৫ ৩২৯৭২৮৪০৯৩ 

৯০৩ হাক্ষফি আহামদ আবু িরীফ জকয়ািন্যা পাড়া ০৫ ৩৭৪৭২৮৪০৯৩ 

৯০৪ মবির আহমদ আবু িরীফ জকয়ািন্যা পাড়া ০৫ ২৩৯৭৩১৪০০২ 

৯০৫ কবরম িকসু িজু বময়া ধুমছা পাড়া ০৫ ৪১৯৭২৭০১৫৫ 



৯০৬ আহামদ জহাক্ষছি আবমর জহাক্ষসি ধুমছা পাড়া ০৫ ৩৭৪৭২৮৮৪৬০ 

৯০৭ কাউছার জিগম বসরাি বময়া িটতলী পাড়া ০৫ ২৪০৫৯১৪৯৪২ 

৯০৮ আবমর আহামদ আহমদ জহাক্ষসি িটতলী পাড়া ০৫ ৪৮০৪০৬৩১১১ 

৯০৯ মুবফি উিীি আরি আবল আন্দারী পাড়া ০৫ ১৪৯৭২৭৯৬৬৯ 

৯১০ আইি উবিি দুখু বময়া আন্দারী পাড়া ০৫ ৯১৪৭২৪৯৯৮২ 

৯১১ বদক্ষলায়ার জিগম নুরুিামাি কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৭৭৯৭৩০৪০৭৩ 

৯১২ জমা: জহাক্ষছি জমা: খাক্ষলত কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ২৮৪৭২৭৫৫৫৫ 

৯১৩ িাবমরুক্ষন্নছা ছবমর জিখ কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৯৫৭৩৬৫১৫৮৬ 

৯১৪ হাবছিা আক্তার নুর জহাক্ষসি কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৫৫৫৬৩৪৭৯৪৫ 

৯১৫ খুরবিদা জিগম সাহাি উবিি কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৬০০১৫০৫৫৩৩ 

৯১৬ রত্না আক্তার জমা: ইবলয়াস জহাক্ষসি কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৯৫৭৪৪৬৪৩৬৯ 

৯১৭ ফাক্ষতমা জিগম আরিাদ আলী কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ২৩৯৭৩২৬১৮৮ 

৯১৮ িবহদুল ইসলাম জমা: হযরত আলী কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ০৩১৫১৭৯৩২৮৩২৫ 

৯২০ আব্দুল িব্বার আবুল হাক্ষসম কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৪১৯৭২৮৮৫৮৪ 

৯২১ আবু তাক্ষহর জমা: ইসমাইল কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৮২৪৭২৯৭৮৪২ 

৯২২ জমা: আলী আবমর জহাক্ষসি কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ০৩১৫১৭৯৩২৮৩৩৪ 

৯২৩ আব্দুল িবলল জকারিাি আলী কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৪১৯৭২৮৮৫৮৪ 

৯২৪ রুহুল আবমি হাবিবুর রহমাি কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ০৩১৫১৭৯০০০০২৩ 

৯২৫ নুর িাহাি নুরুল ইসলাম কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৭৭৯৭৩০৫৪৪৩ 

৯২৬ জমা: আব্দুল মাক্ষলক আব্দুল গফুর কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ১৯৪৭৩৪৯৪৯৮ 

৯২৭ জমা: িাক্ষহর আলী জমা: হযরত আলী কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৮৬৯৭৩৪৬১৮০ 

৯২৮ আব্দুল গফুর সুলতাি আহম্মদ কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৮২৪৭২৯৮৩৫২ 

৯২৯ আকতার জহাক্ষসি জমা: বততি বময়া কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ২৮৫১৪৫৬৯০১ 

৯৩০ জসবলিা আক্তার আকির জহাক্ষসি কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৬৯০১৪৫৬৪৭২ 

৯৩১ ইয়াছবমি আক্তার আব্দু জছািহাি কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৫৫৪৭৩১৯৮৩৯ 

৯৩২ পারিীি আক্তার িহর আলী কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৯৫৭৯৬৫২০৭১ 

৯৩৩ জমা: আব্দুল আবিি আব্দুল গফুর কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৪৬১১০৯৭০৫৮ 

৯৩৪ ছবকিা খাতুি জমা: হাক্ষফি আহম্মদ কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৯১৪৭২৬১৯৯৫ 

৯৩৫ জুক্ষলখা খাতুি জমা: জিাহর আলী কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ১৫১৩৩৪৪৩৩০ 

৯৩৬ আব্দুল অদুদ আব্দুল গফুর কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ১৯৪৭৩৪৯০৩৭ 

৯৩৭ নুর জমাহাম্মদ এয়াকুি িবি কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৮২৪৭২৯৭৩৯৬ 

৯৩৮ মবরয়ম জিগম আহমদ বময়া কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৫৯৯৭৩৩৩৩৯৭ 

৯৩৯ ছারা খাতুি মবিদ আহমদ কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৬৮৯৭২৬৮৮৪০ 

৯৪০ জমা: হাবিি রবি উল্লাহ কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৫৫০৩৩৪০৮৩৭ 

৯৪১ রুমািা আক্তার ইবলয়াস জহাক্ষসি কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৬০০১৫০৫৬৪০ 

৯৪২ জুক্ষয়ল বময়া হাবিি কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ১০৩১৮৫১৯৮১ 

৯৪৩ মক্ষিায়ারা জিগম দুদু বময়া কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ১৪৯১২৯৩০১৭ 

৯৪৪ জরাক্ষিল বময়া আলী আহামদ কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৮২৬৩৩৩৬৫২৪ 



৯৪৫ আব্দল মন্নাি আব্দুল হক কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৪৬৪৭৩২৮৩৪৫ 

৯৪৬ মবরয়ম খাতুি তাক্ষহর জিখ কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৮২৪৭২৯৮৫০১ 

৯৪৭ জহাছক্ষি আরা জিগম আজু বময়া কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ১৪৯৭৯৯২৩৪০ 

৯৪৮ মবরয়ম বিবি িামশুল হক কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৫০৯৭২৭৬৫৬১ 

৯৪৯ মাসাইনু মাম বা জরক্ষথায়াই মাম বা কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৪১৯৭২৮৯১৪৫ 

৯৫০ জথায়াইবচং মাম বা হ্লক্ষথায়াই মাম বা কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৩২৯৭৩০২০৫৫ 

৯৫১ সুইবমউ মাম বা বচহ্লামং মাম বা কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৯৫৭৩৬৫২০১৪ 

৯৫২ বচম্রাউ মাম বা বচংস মাম বা কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৫৯৯৭৩৩৩০৯ 

৯৫৩ মংপ্রু মাম বা বরবচবচং মাম বা কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ১৯১১৮৮৮৯৪৭ 

৯৫৪ রবহম জকারিাি আলী কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৫৫৬৩৪৭৩৩৫৩ 

৯৫৫ জমা: কবফল উিীি খবললূর রহমাি কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৫১০১৪৫৩৯৯০ 

৯৫৬ মমতাি জিগম জগালাম আলী কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৯৫৭৩৬৫২৬৯১ 

৯৫৭ পারিীি আক্তার নুরুল ইসলাম কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ২৮৪৭২৭৫৮৬০ 

৯৫৮ জমা: মাক্ষিদ আলী আব্দুর রবিদ কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৬৪৪০৫৬২৯০৫ 

৯৫৯ জমা: নুরুল কবির কাক্ষিম আলী কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৩৩৩৮৩৯৭৪৯৩ 

৯৬০ রাক্ষিদা জিগম জমা: জহাক্ষসি কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৭৩৫৮১৫৪৭২৭ 

৯৬১ রমিাি আলী  নুরুল ইসলাম কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ২৩৬০৪৬৪৮৬৭ 

৯৬২ আব্দুল শুক্কুর কবির আহমদ কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৬৮৯৭২৬৮০৮৯ 

৯৬৩ সছয়দা খাতুি আব্দু জছািহাি কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৯৫৭৩৬৫১৫১১ 

৯৬৪ জমা: ফারুক আব্দু সবুর কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৬৮৯৭৪২৯৭৮০ 

৯৬৫ জমাহাম্মদ বময়া রমজু বময়া কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৭৩৪৭৩৪০৪৩৭ 

৯৬৬ বসরাি খাতুি সুলতাি আহমদ কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৩৭৪৭৩০০৬৪২ 

৯৬৭ জমা: ইউসুফ আলী নুরুল ইসলাম কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৩৭৪৭২৯৯৯৫০ 

৯৬৮ মক্ষিায়ারা জিগম িয়িাল আক্ষিদীি কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৭৩৪৭৩৩৯৫৯৫ 

৯৬৯ আব্দুল মাক্ষলক আলী জহাক্ষসি কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৪১৯৭২৮৮৭৯০ 

৯৭০ ছাক্ষলহা জিগম অক্ষমদ গািী কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৩২৯৭৩০২৫০১ 

৯৭১ মাক্ষিদা জিগম ফির বময়া কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ১৪৯৭২৯১৩৫৩ 

৯৭২ িাহািা আক্তার িাবছর উবিি কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৬৯১৩৪১৭৬৭৮ 

৯৭৩ আক্ষমিা জিগম জমা: বময়া কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৩২৬২৪৫৭৭৪১ 

৯৭৪ কাক্ষদর িকসু আব্দু জছািহাি কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৭৭৯৭৩০৫০০৫ 

৯৭৫ আন্জজুমাি আরা মবিরুজ্জামাি কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৫৫৪৭৩১৮৮১৫ 

৯৭৬ সছয়দ আলম কবির আহমদ কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৭৭৯৭৩০৫৩৭৭ 

৯৭৭ আবফয়া খাতুি ছবমর জিখ কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৬৪৪৭২৮৩৯৫০ 

৯৭৮ নুরুল আলম কবরি আহমদ কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ২৩৯৭৩২৪৮৮৬ 

৯৭৯ মমতাি বময়া কবির আহমদ কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৭৩৪৭৩২৮৫৮৯ 

৯৮০ িাক্ষহর িানু আবুল বময়া কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ২৩৮৫৫১৫৪১২ 

৯৮১ মবফি বময়া আবুলবময়া কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ১০২৩৬৫৯২৫১ 

৯৮২ ফিলুল হক হাইদার আলী কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৫০৯৭২৭৬৮৮৪ 



৯৮৩ মন্জজুরা জিগম হাঁবচ বময়া কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৭৩৪৭৩৩৯৭৬৯ 

৯৮৪ কাঞ্চি বিবি আব্দুল খাক্ষলক কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৮২৪৭২৯৮৬৮৩ 

৯৮৫ জরিমা আক্তার আব্দুল রাজ্জাক কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৬৪৬৩২৯৫০৩৭ 

৯৮৬ আব্দুল কবরম নুরুল ইসলাম কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ২৮৫১১৬৩৮৫৩ 

৯৮৭ ইয়াছবমি আক্তার িাদিাহ বময়া কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ০৩১৫১৭৯০০০০০৫ 

৯৮৮ আবুল কাক্ষিম জমা: ইউনুস কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ২৩৯৭৩২৭০৬১ 

৯৮৯ আবুল কালাম লাল বময়া কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৭৩৩২০১২৮২৭ 

৯৯০ কদিানু  আব্দুল কাক্ষদর কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ১৪৯৭২৯৩৬১১ 

৯৯১ িাহাঙ্গীর আলম আবুল হাক্ষিম কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৫৯৯৭৩৩৩২১৫ 

৯৯২ আবির জহাক্ষসি জমাস্তাবফজুর রহমাি কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ১৯৬৩৪৪০৭৮৭ 

৯৯৩ নুর িানু  আিদুল্লাহ কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ১৪৯৭২৯৪১১৪ 

৯৯৪ সাহাবুল  আব্দুল মাক্ষলক কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ১৯২৩১২৮৭৬১ 

৯৯৫ জমা: নুর আলম মহরম আলী পুইট্টাবঝবর পাড়া ০৬ ৫১১৩৩১৯৪৫২ 

৯৯৬ িন্নাত আরা জিগম আবুল হাক্ষসম পুইট্টাবঝবর পাড়া ০৬ ৮২৪৭২৯৯৬২৪ 

৯৯৭ পারুল জিগম আলী আকির পুইট্টাবঝবর পাড়া ০৬ ৩২৯৭৩০৩২১০ 

৯৯৮ িাক্ষহদুল ইসলাম িাহা আলম পুইট্টাবঝবর পাড়া ০৬ ২৩৯৭৩২৫৭১৯ 

৯৯৯ ফাক্ষতমা জিগম আব্দুল হাবকম পুইট্টাবঝবর পাড়া ০৬ ৭৩৩০৬১৯০৫২ 

১০০০ আবুল জহাক্ষসি জসালতাি আহমদ পুইট্টাবঝবর পাড়া ০৬ ৮২৪৭২৯৯৪৭৫ 

১০০১ িাহািারা জিগম জমা: জসালতাি পুইট্টাবঝবর পাড়া ০৬ ৬৪৪৭২৮৪০১৬ 

১০০২ িবফয়া খাতুি সছয়দ আহমদ পুইট্টাবঝবর পাড়া ০৬ ১৯৪৭৩৫০৪৩৩ 

১০০৩ আব্দু ছালাম কবির আহামদ পুইট্টাবঝবর পাড়া ০৬ ১৯২২৩৩৫২২৭ 

১০০৪ জমা: ফরহাদ মবিরুজ্জামাি পুইট্টাবঝবর পাড়া ০৬ ৫৫৬৩৪৮৩৯৬৪ 

১০০৫ িাবহনুর জিগম রুহুল আবমি পুইট্টাবঝবর পাড়া ০৬ ৫০৯৭২৭৭০৫৬ 

১০০৬ িাহা আলম আলী আহামদ পুইট্টাবঝবর পাড়া ০৬ ৪৬৪৭৩২৮৮১৬ 

১০০৭ রুহুল আবমি আবমরুল হক পুইট্টাবঝবর পাড়া ০৬ ৬৮৬০৬৭৮৯১৮ 

১০০৮ মবমি জহাক্ষসি আব্দুল মাক্ষলক পুইট্টাবঝবর পাড়া ০৬ ৪১৯৭১৮০১২০ 

১০০৯ আক্ষমিা খাতুি জমা: জসালতাি পুইট্টাবঝবর পাড়া ০৬ ৮২৪৯৭৯০৭৪৫ 

১০১০ আইয়ুি আলী নুরুল কবির পুইট্টাবঝবর পাড়া ০৬ ৮৬৯০৯৮৩১৫৩ 

১০১১ নুর িাহাি জিগম কক্ষিি উিীি পুইট্টাবঝবর পাড়া ০৬ ৯৫৭৩৬৫১৬১০ 

১০১২ জিয়াবুক্ষন্নছা এয়ার আলী পুইট্টাবঝবর পাড়া ০৬ ১৪৯৭২৯২৯১৭ 

১০১৩ আক্তার জহাক্ষসি আব্দুল মাক্ষলক পুইট্টাবঝবর পাড়া ০৬ ৩২৫১৬০১২৫২ 

১০১৪ জমা: মহরম আলী হাক্ষসম পুইট্টাবঝবর পাড়া ০৬ ১৫৯১৯০৫৭২৯৯১০ 

১০১৫ জমাস্তাবফজুর রহমাি ইছহাক আলী পুইট্টাবঝবর পাড়া ০৬ ৫০৯৭২৭৭১০৬ 

১০১৬ আবুল কাক্ষিম জগালাফুর রহমাি পুইট্টাবঝবর পাড়া ০৬ ৩২৯৭৩০২২৭৯ 

১০১৭ আব্দুর রবহম আবুল কাক্ষিম পুইট্টাবঝবর পাড়া ০৬ ৭৩৪৭৩৩৯৩৩০ 

১০১৮ আহমদ কবির আিরাফ বময়া পুইট্টাবঝবর পাড়া ০৬ ১৯৪৭৩৫১৭৩৮ 

১০১৯ বদলুয়ারা জিগম উলা বময়া পুইট্টাবঝবর পাড়া ০৬ ২২১৪৯৫৯১৮৭৬৪২ 

১০২০ জমা: বিিাম আব্দুল রাজ্জাক পুইট্টাবঝবর পাড়া ০৬ ১৯১৩১১০৫৪৩০১১ 



১০২১ আমমুল এহসাি ইছহাক বময়া পুইট্টাবঝবর পাড়া ০৬ ৬৪৪৭২৮৪৪১২ 

১০২২ হাবিবুর রহমাি জসালাইমাি গািী পুইট্টাবঝবর পাড়া ০৬ ৫৯৭৩৬৫২০৮৯ 

১০২৩ বদলয়ারা জিগম সুরুি বময়া পুইট্টাবঝবর পাড়া ০৬ ৮২৪৭২৯৯৫৮২ 

১০২৪ িারবমি আক্তার জমা: রবফক ইছহাক জমম্বার পাড়া ০৬ ৫১১৩৩০২৫৪০ 

১০২৫ জরক্ষহিা আক্তার আব্দুর রবহম ইছহাক জমম্বার পাড়া ০৬ ৪২০৬১৩২৮১৫ 

১০২৬ আক্ষিায়ারা জিগম আিল িকসু ইছহাক জমম্বার পাড়া ০৬ ১০২৩৬৫৯৮৯৭ 

১০২৭ িাক্ষহদুল ইসলাম িাবছর উবিি ইছহাক জমম্বার পাড়া ০৬ ১৯৬৩৪৫৯৪২৩ 

১০২৮ ইছমত আরা জিগম  িাবিম উিীি ইছহাক জমম্বার পাড়া ০৬ ৬৯০৬২৩৮৩৪৭ 

১০২৯ সালমা আক্তার হাবফি আহমদ ইছহাক জমম্বার পাড়া ০৬ ৮৬৯৭৩৪৯০৬৯ 

১০৩০ আব্দুল কবরম আবুল ফিল ইছহাক জমম্বার পাড়া ০৬ ০৩১৫১৭৯৩২৮৩৪৩ 

১০৩১ নুর আক্ষয়িা ইসমাইল ইছহাক জমম্বার পাড়া ০৬ ৫৯৯৭৩৩৪৫০২ 

১০৩২ িহর বময়া কালা বময়া ইছহাক জমম্বার পাড়া ০৬ ৪৬৪৭৩৩০০১০ 

১০৩৩ খাক্ষলদা জিগম আবমর জহাক্ষসি ইছহাক জমম্বার পাড়া ০৬ ৮২৪৭২৯৯৭৪৯ 

১০৩৪ সছয়দুল হক নুরুল হক ইছহাক জমম্বার পাড়া ০৬ ২৮৫৫৯২৭২৫৩ 

১০৩৫ রমিাি আলী ছাক্ষলহ আহমদ ইছহাক জমম্বার পাড়া ০৬ ৫৫৪১৩১৮৫৫৯ 

১০৩৬ আবুল জহাছাইি মরিরম আলী ইছহাক জমম্বার পাড়া ০৬ ০৩১৫১৭৯৩২৮০৬৫ 

১০৩৭ আক্ষয়িা খাতুি িবলল িকসু ইছহাক জমম্বার পাড়া ০৬ ৮১৫১৪৭৩২৬০৮২৮ 

১০৩৮ জমাহাম্মদ রবফক আহমদ বময়া ইছহাক জমম্বার পাড়া ০৬ ৪১৯৭২৯১৬১২ 

১০৩৯ খাক্ষলদা জিগম  িজু বময়া ইছহাক জমম্বার পাড়া ০৬ ৩৭২৩২৩৯৫০৭ 

১০৪০ িাহাি বময়া জমািাক্ষহর বময়া ইছহাক জমম্বার পাড়া ০৬ ৮২৪৭২৯৯৮০৬ 

১০৪১ জমা: আবরফ আব্দুল আউয়াল  ইছহাক জমম্বার পাড়া ০৬ ৭৭৫৭০০৪৫২৩ 

১০৪২ সুরুি বময়া লাল বময়া ইছহাক জমম্বার পাড়া ০৬ ০৩১৫১৭৯৩২৮০৩১ 

১০৪৩ নুরুন্নাহার জিগম আব্দুল মবিদ ইছহাক জমম্বার পাড়া ০৬ ৪১৯৭২৯০৪৯৯ 

১০৪৪ জিবি আক্তার িবির আহমদ ইছহাক জমম্বার পাড়া ০৬ ৮৬৭৪৮৮৩৫২৮ 

১০৪৫ িবদউল আলম আবুল জহাক্ষসি ইছহাক জমম্বার পাড়া ০৬ ২৮৪৭২৭৬৭৭৭ 

১০৪৬ িাবহিা আক্তার িাহা আলম জচৌ: ইছহাক জমম্বার পাড়া ০৬ ৫০৯৫২৪৯৩৩৯ 

১০৪৭ জমা: কামাল জমািাহার বময়া ইছহাক জমম্বার পাড়া ০৬ ১৪৯৭২৯৪২৪৭ 

১০৪৮ জমা: আবু রবহম িবদউল আলম ইছহাক জমম্বার পাড়া ০৬ ৪৬২৩৩২৩৩৬০ 

১০৪৯ মাহামুদুল হক আব্দুল কবরম ইছহাক জমম্বার পাড়া ০৬ ৮২১৪৮২৩৫০৫ 

১০৫০ িবফকুল ইসলাম জমা: ইসমাইল ইছহাক জমম্বার পাড়া ০৬ ৪৬৬৩৩৫৫৩২১ 

১০৫১ জমা: ইব্রাবহম িাহাি বময়া িািার পাড়া ০৪ ৩৭৪৭২৪৯৪০৮ 

১০৫২ জমা: রুস্তম আলী লুত্ফর রহমাি জপালাং পাড়া ০৪ ১৯৫১৫২৭১৭৩ 

১০৫৩ জিসবমি আক্তার আব্দুল আউয়াল জপালাং পাড়া ০৪ ৮২৪৭২৮৮৭৩৪ 

১০৫৪ আক্ষমিা জিগম সাক্ষয়দ আলী জপালাং পাড়া ০৪ ৮৬৯৭৩৭৪৮৬৫ 

১০৫৫ পারিীি আক্তার আব্দুল িব্বার মসবিদবিটা পাড়া ০৪ ৫৯৯৭৩২৮৩৯৪ 

১০৫৬ ইয়াছবমি আক্তার জমা: ইউসুফ মসবিদবিটা পাড়া ০৪ ৩২৯৭২৮৬০০১ 

১০৫৭ আক্ষয়িা খাতুি নুর জমাহাম্মদ িািার পাড়া ০৪ ১৪৯৭২৭১৮৯৮ 

১০৫৮ জমা: জমািাক্ষের িবির আহমদ িািার পাড়া ০৪ ৫০৯১২৮৬১৬০ 



১০৫৯ রািা কাবি িাথ বিিয় কুমার িাথ িািার পাড়া ০৪ ০৩১৫১৭৯৩২৬১৭২ 

১০৬০ জরৌিি আরা  িবির আহামদ িািার পাড়া ০৪ ৫৯৯৭৩১৮৭৪৫ 

১০৬১ বলটি িীল সুিল িীল িািার পাড়া ০৪ ৩২৯৭২৮০৭৬৪ 

১০৬২ জমা: জসবলম উিীি আহমুদুর রহমাি িািার পাড়া ০৪ ০৩১৫১৭৯৩২৭৮৪৮ 

১০৬৩ জমা: জহলাল উবিি সাহাি বময়া িািার পাড়া ০৪ ৭৭৯৪২৮৪৩১৭ 

১০৬৪ টিসু কাবি দাি তরিী জসাহি দাি িািার পাড়া ০৪ ২৩৯৭৩০৪৪১৭ 

১০৬৫ নুর িাহাি আব্দু রহমাি িািার পাড়া ০৪ ৬৮৯৭২৫৭৩৩০ 

১০৬৬ লাইলা আজু বময়া িািার পাড়া ০৪ ৪৬৪৭৩০৭৩৪৯ 

১০৬৭ আব্দুর শুক্কুর জমা: জসকান্দর িািার পাড়া ০৪ ৮৬৭৪৬৮৯৮৭৫ 

১০৬৮ আবু রাক্ষিদ জমা: মুছা মসবিদবিটা পাড়া ০৪ ১৯৬৩৪৫২২৮৮ 

১০৬৯ ছাক্ষিরা জিগম জমা: জছাক্ষলমাি িািার পাড়া ০৪ ৮৬৭৪৬৮৯৮৭৫ 

১০৭০ জমা: রায়হাি িাহাঙ্গীর আলম িািার পাড়া ০৪ ১০২৫৭২৩৬৪২ 

১০৭১ জমা: িাক্ষহদ মাহমুদুর রহমাি িািার পাড়া ০৪ ৫৯৬০২৭৮৬৪৫ 

১০৭২ ইয়ারু জিগম বছবিক আহমদ িািার পাড়া ০৪ ৬৪৪৭২৭০০৬৪ 

১০৭৩ ইয়াবছি জিখ জখাদািক্স জিখ জপালাং পাড়া ০৪ ৯৬৭৮০১২৫৭৯ 

১০৭৪ জমা: ওিাইদুল্লাহ আবু িক্কর সদ বার জপালাং পাড়া ০৪ ৪২০৮২৯০৪৪৭ 

১০৭৫ জমা: সতয়িবুর জমাল্লা মহিতক্ষমাল্লা জপালাং পাড়া ০৪ ৩৩৭৭৪৩৪৭০৪ 

১০৭৬ সসয়দ নুর জমা: িবরফ জপালাং পাড়া ০৪ ৮৯৪৭২৮৫১৫১ 

১০৭৭ আবতয়ার রহমাি মইি উবিি জপালাং পাড়া ০৪ ৮৬৭১৮৬৪১৫৮ 

১০৭৮ জখারক্ষিদ সরদার এিাদুল সদ বার জপালাং পাড়া ০৪ ১৪৭৭০৯১৯৫৮ 

১০৭৯ আক্ষমিা খাতুি বিিাতুল জপালাং পাড়া ০৪ ৩২৯৭৩০৫৩৪৩ 

১০৮০ জমা: িাবিম আব্দুল কাক্ষসম িািার পাড়া ০৪ ২৩৯৭৩১০৭১১ 

১০৮১ নুরিাহার আহাসুর রহমাি িািার পাড়া ০৪ ৯১৩৯৩৫৬৬৪৭ 

১০৮২ মাহাদুর রহমাি আলী আহমদ িািার পাড়া ০৪ ৭৭৭৭৯১৭৬১৩ 

১০৮৩ আবুল জহাক্ষসি কবরমুল্লাহ িািার পাড়া ০৪ ১৪৯৭২৭৭৫১৫ 

১০৮৩ িাবুল চন্দ্র িীল জযাক্ষগন্দ্র লাল িীল িািার পাড়া ০৪ ৫৯৯৭৩১৯০৪৫ 

১০৮৪ আব্দুর রহমাি বিরঞ্জিক্ষদ িািার পাড়া ০৪ ৫৫২৩৪৯০১৮২ 

১০৮৫ জমা: আব্দুর রবহম আব্দুর রহমাি িািার পাড়া ০৪ ৫০৯৭২৫৬৩৬৫ 

১০৮৬ হাবমদা আক্তার জমা: নুরুল আলম িািার পাড়া ০৪ ২৮৫৫৭০৮৯২৮ 

১০৮৭ নুর জমাহাম্মদ আব্দুর কবরম িািার পাড়া ০৪ ৯৫৭৩৬৪২১১৪ 

১০৮৮ িাহাঙ্গীর আলম আব্দুর শুক্কুর িািার পাড়া ০৪ ৩২৮২৬৪৪৬৩১ 

১০৮৯ আবমর আহমদ জমাস্তাক আহমদ জপালাং পাড়া ০৪ ৯১৪৭২৪৫৬২৬ 

১০৯০ িাহাঙ্গীর আলম জমা: আব্দুল ছালাম মসবিদবিটা পাড়া ০৪ ৮৬৯৭৩৩০৭৯৬ 

১০৯১ আব্দুর রাজ্জাক জমা: আব্দুল ছালাম মসবিদবিটা পাড়া ০৪ ১৫০১৪৭৫৫২৭ 

১০৯২ হাবসিা খাতুি আবু তাক্ষহর িািার পাড়া ০৪ ২৮৪২৬১২৪১১ 

১০৯৩ জমা: আলমগীর তবি উল্লাহ জপালাং পাড়া ০৪ ৯৫৭৫৭৯২৬৭ 

১০৯৪ উবম বি আক্তার জমা: ইব্রাবহম জপালাং পাড়া ০৪ ১৪৮৮৪৬৭৯২৬ 

১০৯৫ নুর জমাহাম্মদ ইয়াকুি বময়া িািার পাড়া ০৪ ৮৮৯৭৩৩৩২৭৯ 



১০৯৬ জরজু আক্তার সতয়ি জগালাম িািার পাড়া ০৪ ৫৫৪৭৩১১৩৯৮ 

১০৯৭ আলমাছ খাতুি জমা: আলী িািার পাড়া ০৪ ২৮৪৭২৬৫৭৬২ 

১০৯৮ নুরুি িাহার আব্দু ছালাম িািার পাড়া ০৪ ৭৩৪৭৩৩০৫৭৮ 

১০৯৯ আব্দুল খাক্ষয়র ফিল কবরম িািার পাড়া ০৪ ৬৮৯৭২৫৯১৯৫ 

১১০০ নুরুল ইসলাম িবির আহমদ জপালাং পাড়া ০৪ ১৪৯১২৮২৭৯৬ 

১১০১ িাবগ বস ফাক্ষতমা সুধাংশু বিমল দাি িািার পাড়া ০৪ ৮৬৯৭২৬০২৪ 

১১০২ জমা: আইয়ুি আলী গুরা বময়া িািার পাড়া ০৪ ২৮৪৭২৫৮৭৯৪ 

১১০৩ জিসবমি আক্তার িামাল উিীি িািার পাড়া ০৪ ৪২০৬২৭৪৩৪৪ 

১১০৪ আক্ষমিা খাতুি আব্দুল আবিি িািার পাড়া ০৪ ৩৩০৫৮৮৫০৮৩ 

১১০৫ রবফক আহমদ হাছি আলী িািার পাড়া ০৪ ৭৭৯৭২৮৪০৮১ 

১১০৬ জুক্ষলখা জিগম খবললুর রহমাি িািার পাড়া ০৪ ২৩৯৭৩১১২৭১ 

১১০৭ জমা: িাবকর জহাক্ষসি মবফজুর রহমাি িািার পাড়া ০৪ ২৩৯৭৩১৪৪২৪ 

১১০৮ ছাক্ষির আহমদ আব্দুল রবিদ িািার পাড়া ০৪ ২২১৪৯৮৩২১১৪৯৪ 

১১০৯ আব্দু শুক্কুর হাবিবুর রহমাি জপালাং পাড়া ০৪ ২৩৯৭৩১১২৭১ 

১১১০ মবরয়ম জিগম িামস উিীি িািার পাড়া ০৪ ৭৩৯৭৩১২২৪২ 

১১১১ জরাক্ষকয়া জিগম টুনু বময়া িািার পাড়া ০৪ ২৩৯৭৩১১২৩১ 

১১১২ মিজুর আলম মকছুদুর রহমাি ধুমছা পাড়া ০৫ ২৩৯৭৩১১২৭৪ 

১১১৩ মুবিবুর রহমাি িাদিা বময়া ধুমছা পাড়া ০৫ ৩৩৯৭৩১১২৭১ 

১১১৪ বিতাই কম বকার মাবলক কম বকার িটতলী পাড়া ০৫ ২৩৯৬৩১১২৭৩ 

১১১৫ আহমদ জহাক্ষসি গুরা বময়া িটতলী পাড়া ০৫ ৮৩৯৭৩১১২৭১ 

১১১৬ বরিা আক্তার সতয়ম গুলাল িটতলী পাড়া ০৫ ২৩৯৪৩১১২৭৬ 

১১১৭ িাবকর আহমদ ওয়াক্ষহদ আলী িটতলী পাড়া ০৫ ৩৩৯৭৩১১২৭৭ 

১১১৮ জমা: মুছা খবললুর রহমাি িটতলী পাড়া ০৫ ৮৩৯৭৩১১২৭১ 

১১১৯ বমছিাহ আক্তার মুহাম্মদ মুছা িটতলী পাড়া ০৫ ২৩৯৩৩১১২৭৮ 

১১২০ িাহাি আরা জদলুয়ার জহাক্ষসি িটতলী পাড়া ০৫ ৯৩৯৭৩১১২৭১ 

১১২১ কবির আহমদ ওয়াক্ষহদ আলী ধুমছা পাড়া ০৫ ২৩৯৭৩১১২৭৯ 

১১২২ আব্দু রবহম িামসুল আলম ওয়াক্ষহদ আলী পাড়া ০৫ ৪৩৯২৩১১২৭১ 

১১২৩ আক্ষিায়ারা জিগম জসালাইমাি জকয়ািন্যা পাড়া ০৫ ২৩৯৭৩১১২৭৩ 

১১২৪ িাক্ষহদা জিগম আহমদ বময়া জকয়ািন্যা পাড়া ০৫ ৭৩৯৭৩০১২৭১ 

১১২৫ িামসুল আলম খবললূর রহমাি িটতলী পাড়া ০৫ ২৩৯৭৩১১২৭২ 

১১২৬ আক্ষিায়ারা জিগম সছয়দুল রহমাি িটতলী পাড়া ০৫ ৩৩৯৭৩১১২৭১ 

১১২৭ রবিদা জিগম ঠান্ডা বময়া িটতলী পাড়া ০৫ ২৩৯৭৩১১২৭৩ 

১১২৮ হাবসিা জিগম রহমত উল্লাহ ধুমচা পাড়া ০৫ ৪৩৯৭৩০১২৩১ 

১১২৯ আবুল কাক্ষিম িন্না বময়া িটতলী পাড়া ০৫ ২৩৯৭৩১১২৭১ 

১১৩০ সাহাি উবিি জহকমতআলী িটতলী পাড়া ০৫ ২৩৯৭৩১১২৭১ 

১১৩১ রুবি আক্তার জমা: িবহদ িটতলী পাড়া ০৫ ৬৩৯৭৪১১২৭০ 

১১৩২ রাক্ষিদা জিগম খাইর আহমদ িটতলী পাড়া ০৫ ২৩৯৭৩১১২৭১ 

১১৩৩ মবির আহমদ ইকিাল জহাক্ষসি ধুমছা পাড়া ০৫ ৮৩৯৭৩১১২৭১ 



১১৩৪ ইব্রাবহম িদি বময়া ধুমছা পাড়া ০৫ ২৩৯৭৩১১২৭৮ 

১১৩৫ নুরুছছফা জিগম খবললুর রহমাি িটতলী পাড়া ০৫ ২৩৯৭৩১১২৭১ 

১১৩৬ বদলুয়ারা জিগম কালু বময়া িটতলী পাড়া ০৫ ২৩৯৭৩১১২৭১ 

১১৩৭ মক্ষিায়ারা জিগম কালু বময়া িটতলী পাড়া ০৫ ৭৩৯৭৩১১২৭৭ 

১১৩৮ জমাক্তার জহাক্ষসি জমা: আবু বময়া িটতলী পাড়া ০৫ ২৩৯৭৩১১২৭১ 

১১৩৯ জিিাম উবিি কবির আহামদ ধুমছা পাড়া ০৫ ২৩৯৭৩১১২৭১ 

১১৪০ হাবসিা আক্তার আহমদ কবরি ধুমচা পাড়া ০৫ ৯৩৯৭৩১০২৭১ 

১১৪১ জমা: রবফক জিট্টা বময়া ধুমছা পাড়া ০৫ ২৩৯৭৩১১২৭৯ 

১১৪২ জমা: ইসা জমাহাম্মদ আলী ধুমছা পাড়া ০৫ ২৩৯৭৩০১২৭১ 

১১৪৩ রাক্ষিয়া জিগম আিছার র্ালী  জকয়ািন্যা পাড়া ০৫ ১৩৯৭৩১১২৭১ 

১১৪৪ মুহাম্মদ আলমগীর রহমত র্ালী জকয়ািন্যা পাড়া ০৫ ২৩৯৭৩১১২৭৮ 

১১৪৫ জমা: জতাফাক্ষয়ল কমর উিীি িটতলী পাড়া ০৫ ২৩৯৭৩১১২৭১ 

১১৪৬ মবরয়ম জিগম দুলা বময়া িটতলী পাড়া ০৫ ৩৩৯৭৩৮১২৭৩ 

১১৪৭ আব্দুল খাক্ষয়র ফিল কবরম িটতলী পাড়া ০৫ ২৩৯৭৩১১২৭১ 

১১৪৮ জমা: জমািাফফর আহমদ কবির িটতলী পাড়া ০৫ ২৩৯৭৩৯১২৭৪ 

১১৪৯ নুর আহমদ খবললুর রহমাি ধুমছা পাড়া ০৫ ৪৩৯৭৩১১০৭১ 

১১৫০ জমা: জিখ আহমদ আহমদ জহাক্ষসি ধুমছা পাড়া ০৫ ২৩৯৭৩১৩২৭০ 

১১৫১ জমা: মহবসি জমা: রহমত আলী জকয়ািন্যা পাড়া ০৫ ৩৩৯৭৩১১২৭১ 

১১৫২ কবপল উিীি খাক্ষয়র আহমদ ওয়াক্ষহদ আলী পাড়া ০৫ ২৩৯৭৩১১২৭০ 

১১৫৩ মামুনুর রবিদ আবমি িরীফ িটতলী পাড়া ০৫ ৩৩৯৭৩১৪২৭১ 

১১৫৪ লালমবত জিগম জমাক্তার জহাক্ষসি িটতলী পাড়া ০৫ ২৩৯৭৩১১২৭৫ 

১১৫৫ রুবি আক্তার জমা: িবফ িটতলী পাড়া ০৫ ৬৩৯৭৩০১২৭১ 

১১৫৬ জমা: মইনুর  সতয়ি উল্লা িটতলী পাড়া ০৫ ২৩৯৭৩১৮২৭০ 

১১৫৭ জমা: হাসাি আব্দুল কুদ্দুস িটতলী পাড়া ০৫ ১৩৯৭৩৩১২৭১ 

১১৫৮ আব্দুল হাবকম জমা: জহাছাইি িটতলী পাড়া ০৫ ৪৩৯৭৩৪১২৭৭ 

১১৫৯ কুলছুমা আক্তার জমা: রায়হাি জকয়ািন্যা পাড়া ০৫ ৬৩৯৭৩৫১২৭৯ 

১১৬০ জমাস্তবফজুর রহমাি ইয়াকুি বময়া জকয়ািন্যা পাড়া ০৫ ৭৩৯৭৩৬১২৭০ 

১১৬১ মাছুমা জিগম সতয়ম জগালাম জকয়ািন্যা পাড়া ০৫ ৮৩৯৭৩৭১২৬১ 

১১৬২ জমাছা: সামছুর িাহার  জিছার আলী জকয়ািন্যা পাড়া ০৫ ৯৩৯৭৩৮১২৭৯ 

১১৬৩ তাহারু আক্তার জমা: রহমত উল্লাহ জকয়ািন্যা পাড়া ০৫ ২৮৪৭৩১১৩৭২ 

১১৬৪ জমা: নুরুল আলম মুস্তাবফজুর রহমাি জকয়ািন্যা পাড়া ০৫ ২৩৫৭৩১১২৭৩ 

১১৬৫ জরািিা জিগম ফাক্ষতমা জিগম ধুমছা পাড়া ০৫ ৭৩৩৭৩১১২২৩ 

১১৬৬ জরাকসাি আক্তার হাবফজুর রহমাি ওয়াক্ষহদ আলী ০৫ ৫৩৬৭৩১১২৭৯ 

১১৬৭ হাবলমা জিগম আহমদ কবরি িটতলী পাড়া ০৫ ৮৩৭৭৩১১২৭৫ 

১১৬৮ িািলু বময়া আব্দু সালাম জকয়ািন্যা পাড়া ০৫ ৯৩৯৭৩১১২৭৩ 

১১৬৯ সাইদুল আলম ইউসুফ বময়া ওয়াক্ষহদ আলী ০৫ ২৩৭৭৩১১২৭২ 

১১৭০ আব্দুর রবহম আব্দুল জহাক্ষসি কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ১৩২৭৩১১২৭৩ 

১১৭১ জমা: ইসমাইল জমািাক্ষহর বময়া পুইট্টাবঝবর পাড়া ০৬ ৪৩১৭৩১১২৭৪ 



১১৭২ হ্লথায়াই মাম বা ইঞক্ষম মাম বা কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৫৩২৭৩১১২৭৫ 

১১৭৩ উক্ষমবচং মাম বা সংকা মাম বা কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৭৩৯৭৩১১২৭৬ 

১১৭৪ সাংওয়াই মাম বা লাকাংউবস মাম বা কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৮৩৪৭৩১১২৭৭ 

১১৭৫ মাইক্ষকক্ষিা মাম বা হ্লক্ষথায়াই মাম বা কম্পবিয় পাড়া ০৬ ৯৩৯৭৩১১২৭৪ 

১১৭৬ আমাি উল্লাহ জমা: ইছহাক বময়া ইছহাক জমম্বার পাড়া ০৬ ২৩৬৭৩১১২৭২ 

১১৭৭ সুইবচংমং মাম বা জক্রবচংহ্লা মাম বা কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ১৩৭৭৩১১২৩১ 

১১৭৮ খবললুর রহমাি আতাআর আলী কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৪৩৮৭৩১১২৭৩ 

১১৭৯ ছানুবচং মাম বা বচংহ্লামং মাম বা কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৫৩৪৭৩১১২৭১ 

১১৮০ হ্লামংপ্রু মাম বা জখচাউ মাম বা কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৬৩৪৩৩৭৩২৭৫ 

১১৮১ জমা: রবফক রমজু বময়া কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৭৩৯৩০০১২৭৫ 

১১৮২ িামসুল আলম জসািা বময়া কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৭৩৩৩১০৩২৭১ 

১১৮৩ এিামুল হক জমািাহার বময়া কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৩৩৯৭৩১১২৭১ 

১১৮৪ কামাল জহাক্ষসি জমা: আরিাদ আলী কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ১৩৯৭৩১১২৭৭ 

১১৮৫ সাক্ষহদা জিগম রহামত উল্লাহ কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৪৩৯৭৩১১২৭৯ 

১১৮৬ আব্দু ছফুর জমা: ইসমাইল কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ২৩৯৭৩১১২৭৬ 

১১৮৭ িাক্ষহদ জহাক্ষসি ইউক্ষিত আলী কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৪৩৯৭৩১১২৭১ 

১১৮৮ আলতাফ বময়া ফবকর আহমদ কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৬৩৯৭৩১১২৭২ 

১১৮৯ জিলাল জহাক্ষসি িবলল িকসু  কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৭৩৯৭৩১১২৭১ 

১১৯০ জমক্ষহর আলী জমািাহার বময়া কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৩৩৯৭৩১১২৭৩ 

১১৯১ জিলাল উিীি বছবিক আহমদ কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ২৩৯৭৩১১২৭১ 

১১৯২ আব্দুল হাই মিজুর রহমাি পুইট্টাবঝবর পাড়া ০৬ ৩৩৯৭৩১১২৭০ 

১১৯৩ আবির জহাক্ষসি জমাক্তার রহমাি কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৬৩৯৭৩১১২৭২ 

১১৯৪ িহুরা জিগম মান্দার সদ বার কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৪৩৯৭৩১১২৭১ 

১১৯৫ আবলয়া জিগম আবল আহমদ কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৭৩৯৭৩১১২৭১ 

১১৯৬ রুক্ষিল বময়া িহর আলী কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৪৩৯৭৩১১২৭৩ 

১১৯৭ িাবছর উিীি জলচু বময়া কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ২৩৯৭৩০১২৩১ 

১১৯৮ নুর িাহাি ফক্ষয়ি উিীি কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৩৩৯৭৩১১২৭২ 

১১৯৯ রাবিয়া জিগম আব্দু শুক্কুর কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৭৩৯৭৩১১২৭১ 

১২০০ রবহমা জিগম আবমর হামিা কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৮৩৯৭৩১১২৭৩ 

১২০১ জমা: মামুি আব্দুল কবরম কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ২৩৯৭৩১১২৭১ 

১২০২ আয়ুি আলী কালা বময়া কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৯৩৯৭৩১১২৭৪ 

১২০৩ আক্ষমিা জিগম জমা: িাহাদাত কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৭৩৯৭৩১১২৭১ 

১২০৪ উক্ষপা মাম বা উচামং মাম বা কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৩৩৯৭৩১১২৭৫ 

১২০৫ সাক্ষহদা জিগম রহমত উল্লাহ কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ১৩৯৭৩১১২৭৫ 

১২০৬ হানুইবচং মাম বা বচহ্লামং মাম বা বচহ্লামং পাড়া ০৬ ২৩৯৭৩১০২৭১ 

১২০৭ আথুইক্ষস মাম বা জথাইসুইউ মাম বা বচহ্লামং পাড়া ০৬ ৭৩৯৭৩১৩২৭০ 

১২০৮ উক্ষমনু মাম বা জরক্ষথায়াই মাম বা বচহ্লামং পাড়া ০৬ ৫৩৯৭৩১২২৭১ 

১২০৯ সুলতাি আহামদ হাবকম আলী পুইট্টাবঝবর পাড়া ০৬ ২৩৯৭৩১১২৭২ 



১২১০ জমক্ষহর আলী জমািাক্ষহর আলী পুইট্টাবঝবর পাড়া ০৬ ১৩৯৭৩১৫২৭১ 

১২১১ িাদিা বময়া রমজু বময়া পুইট্টাবঝবর পাড়া ০৬ ২৩৯৭৩১০২৭০ 

১২১২ জমা: জহলাল উবিি মবফি উিীি পুইট্টাবঝবর পাড়া ০৬ ৯৩৯৭৩১১২৭৯ 

১২১৩ জমা: মহবসি জমা: রহমত িবল কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ২৩৯৭৩১০২৭১ 

১২১৪ জমা: িাক্ষহদুল ইসলাম জমা: ইসলাম িটতলী পাড়া ০৬ ৪৩৯৭৩৫৫২৭২ 

১২১৫ জিিাম উিীি কবির আহামদ পুইট্টাবঝবর পাড়া ০৬ ২৩৯৭৩১০২৭০ 

১২১৬ জমৌসুবম আক্তার জমা: উল্লাহ পুইট্টাবঝবর পাড়া ০৬ ২৩৯৭৩১১২৭১ 

১২১৭ আলী আহামদ হাবকম হাবকম  পুইট্টাবঝবর পাড়া ০৬ ৩৩৯৭৩৩১২৭৫ 

১২১৮ হাক্ষিরা জিগম আব্দুল মাক্ষলক পুইট্টাবঝবর পাড়া ০৬ ২৩৫৪৩১১২৭১ 

১২১৯ আব্দুল মাক্ষলক আব্দুল িবলল পুইট্টাবঝবর পাড়া ০৬ ২০৯৭৫১০২৭৭ 

১২২০ রবহমা জিগম মাদার গািী পুইট্টাবঝবর পাড়া ০৬ ২৩৯৭৩১১২৭১ 

১২২১ তসবলমা আক্তার আলী আহমদ পুইট্টাবঝবর পাড়া ০৬ ৪৩৯৭৩২১২৭৪ 

১২২২ চন্দ্রিাি মকরুপ আলী পুইট্টাবঝবর পাড়া ০৬ ২৩৯৭৩৪১২৭১ 

১২২৩ জুক্ষলখা জিগম জহমা জিখ পুইট্টাবঝবর পাড়া ০৬ ২৩৯৭৩১০২৭৪ 

১২২৪ জরাক্ষকয়া জিগম কক্ষিি উিীি কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৪৩৯৭৩০১২৭৯ 

১২২৫ জদক্ষলায়ার জহাক্ষসি কক্ষিি উবিি কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৯৩৯৭৩১০২৭১ 

১২২৬ হাওয়া খাতুি কক্ষিি উবিি কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ২৩৯৭৩১৩২৭৮ 

১২২৭ বরমা আক্তার আবমরুল হক কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৮৩৯৭৩০১২৭১ 

১২২৮ নুরুল আিছার আব্দুল মাক্ষলক কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ২৩৯৭৩১১২৭৬ 

১২২৯ জমা: বিয়াবুল আ: ছালাম কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৬৩৯৭৩০১২৭১ 

১২৩০ আব্দুল জমািাফ আমজু বময়া কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ২৩৯৪৩১১২৭১ 

১২৩১ িাহ আলম জদরাি বময়া কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ২৩৯৩৩১৩২৭৪ 

১২৩২ আহমদ কবির আিরাফ বময়া কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৪৩৯৭৩৩১২৭১ 

১২৩৩ জরাক্ষকয়া জিগম আহম্মদ বময়া কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৮৩৯৭৩৩১২৭২ 

১২৩৪ জমা: িামসুল আব্দুল শুক্কুর কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ২৮৯৭৩৪১২১০ 

১২৩৫ রাক্ষিয়া জিগম ইয়াকুি আলী কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ২৩৯৭৩১১২৭৫ 

১২৩৬ ওসমাি গবি আব্দুল ছালাম কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৯৩৯৭৩১১২৭২ 

১২৩৭ তছবলমা আক্তার রবফক আহমদ কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ২৩৯৭৩১৩২৭৩ 

১২৩৮ আব্দুল আলম ফিল কবরম কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ২৪৯৭৩৪১২৭১ 

১২৩৯ আলমাছ খাতুি ফক্ষয়ি উিীি কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ২৩৯৭৩১১২৭৯ 

১২৪০ জগালিাহার জিগম ফবকর আহামদ কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৩৩৯৭৩১১২৪১ 

১২৪১ জমা: আলমগীর জমা: হাক্ষরছ বময়া আমতলী পাড়া ০৭ ৩২৭১০৮৫৯৪০ 

১২৪২ মমতাি আহামদ জমা: বময়া আমতলী পাড়া ০৭ ৮৬৯৭৫৩৭৫৩১ 

১২৪৩ আিদুল গফুর আিদুল হাবকম আমতলী পাড়া ০৭ ৮২৪৭৪৫১৪৮০ 

১২৪৪ পারবিি আক্তার িাহা আলম আমতলী পাড়া ০৭ ৬৮৯৭৪২১৯৫১ 

১২৪৫ িাহাি বময়া আব্দুর ছালাম আমতলী পাড়া ০৭ ৩২৯৭৪৫৫৬০৬ 

১২৪৬ িাবছমা আক্তার আ: শুক্কুর ছালাম পাড়া ০৭ ৩৩০১৪৮২৫০৫ 

১২৪৭ বসরাি খাতুি জমািাক্ষরক আলী ছালাম পাড়া ০৭ ৯১৪৭৪১২০৬৯ 



১২৪৮ জছমি খাতুি এিার বময়া ছালাম পাড়া ০৭ ৮২৪৭৪৫১৫৪৮ 

১২৪৯ আব্দুল রবহম আবমি উল্লাহ ছালাম পাড়া ০৭ ১০২৩৭৩৬৬৯৫ 

১২৫০ জরামা আক্তার নুর জহাক্ষসি ছালাম পাড়া ০৭ ১৫০১৪৭৫৬২৬ 

১২৫১ জমা: আলমগীর নুর জহাক্ষসি জিাড়মবি পাড়া ০৭ ১৪৭২৮৮০৮১২ 

১২৫২ িবসম উবিি নুর জহাক্ষসি ছালাম পাড়া ০৭ ৭৩৪৭৪৯৫৪৬২ 

১২৫৩ িাবিম উবিি আব্দুল ছালাম ছালাম পাড়া ০৭ ৪৬৫১৫১২০৪০ 

১২৫৪ ইব্রাবহম খবলল আব্দুল হাবমদ ছালাম পাড়া ০৭ ২৮৪৭৪২৭৪৭৯ 

১২৫৫ আবু সছয়দ আব্দুল কবরম ছালাম পাড়া ০৭ ৮২৪৭৪৫৫৪৮১ 

১২৫৬ আবু ছাক্ষলক জগালাম জসািহাি আমতলী পাড়া ০৭ ৮৬৯৭৫০০০৫৯ 

১২৫৭ আক্ষয়িা খাতুি কালু বময়া আমতলী পাড়া ০৭ ৩২৫৮৪৯৭০৭৬ 

১২৫৮ িান্নাত জিগম আবু বছবিক আমতলী পাড়া ০৭ ৫৯৯৭৪৮৫৭৩০ 

১২৫৯ রওিিা জিগম কবির আহামদ জিাড়মবি পাড়া ০৭ ০৩১৫১৭৯০০০০৪১ 

১২৬০ নুর িানু আব্দুল মতলি ছালাম পাড়া ০৭ ২৮৪৭৪২৭৩৬২ 

১২৬১ আবুল কালাম আ: ছালাম ছালাম পাড়া ০৭ ৯১৪৭৪১২৪৪০ 

১২৬২ িয়িাি আক্তার নুরুল ইসলাম জিাড়মবি পাড়া ০৭ ৭৩৪৭৪৯৫১৬৫ 

১২৬৩ জছমি খাতুি ইউনুস ছালাম পাড়া ০৭ ১৪৯৭৪৪৪৬৫১ 

১২৬৪ জমা: রবফকুল ইসলাম মকবুল আহামদ আমতলী পাড়া ০৭ ৫৫৪৭৪৭১৪৬৫ 

১২৬৫ বরবিয়া সুলতািা আব্দুল কবরম ছালাম পাড়া ০৭ ৪৬৩১৯৪৮৭১০ 

১২৬৬ ফিলুল হক িহর আলী কালাইয়া পাড়া ০৭ ১৪৫১৫৯৯৮৬২ 

১২৬৭ উম্রাবচং মাম বা মংহ্লাবচং মাম বা মাক্ষির পাড়া ০৭ ৩২৯৭৪৫৩৯৭৩ 

১২৬৮ বমন্টু বিকাি তং শুিাংক বিকাি তং মাক্ষির পাড়া ০৭ ৪৬৪৭৪৭৬৬৮০ 

১২৬৯ বরন্টু বিকাি তং শুিাংক বিকাি তং মাক্ষির পাড়া ০৭ ১৯৪৭৫০১৭৫৩ 

১২৭০ িাহা আলম কবির আহামদ ছালাম পাড়া ০৭ ৪১৬১৩১৭১০৪ 

১২৭১ হারুির রবিদ জসালায়মাি আন্দারী পাড়া ০৭ ৪১৯৭৪৪১৪১৫ 

১২৭২ িাক্ষহিা জিগম জমা: িামাল উবিি লম্বাক্ষখালা পাড়া ০৭ ২৮৪৭২৬৯৫৯০ 

১২৭৩ লায়লা জিগম আ: রহমাি িাছুরী পাড়া ০৭ ৩৭৪৭৪৪৮২৮৪ 

১২৭৪ আ: শুক্কুর ফুরুক আহমদ িাছুরী পাড়া ০৭ ৪১৯৭৪৩৭১৬৫ 

১২৭৫ জমা: সক্ষরায়ার আব্দুল মান্নাি িাছূরী পাড়া ০৭ ৮৬৯৭৪৯৭৩১৪ 

১২৭৬ মমতাি জিগম জমা: জসাক্ষলমাি লম্বাক্ষখালা পাড়া ০৭ ৭৭৯৩২৮৪৭৭৪ 

১২৭৭ নুরুল ইসলাম আ: রাজ্জাক িাছুরী পাড়া ০৭ ০৩১৫১৭৯৩২৪৩১১ 

১২৭৮ জদক্ষলায়ার জহাক্ষসি জমা: ফির আলী লম্বাক্ষখালা পাড়া ০৭ ৬৮৯৭৪১৮৫২৮ 

১২৭৯ িারবমি আক্তার জমা: আলা উবিি লম্বাক্ষখালা পাড়া ০৭ ৯১৪৭৪১০২২০ 

১২৮০ িাবছর আলী হযরত আলী কালাইয়া পাড়া ০৭ ৮৬৮৩৭৭৯৩৭৮ 

১২৮১ আব্দুল আবিি আবুল জহাক্ষসি িাছুরী পাড়া ০৭ ৮২৪৭৪৫৫৬৪৮ 

১২৮২ নুর িানু জমা: ইসমাইল িাছুরী পাড়া ০৭ ৭৮১৩৩২৩৬৪৪ 

১২৮৩ আক্ষিায়ার জহাক্ষসি জমা: ফির আলী লম্বাক্ষখালা পাড়া ০৭ ৪১৯৭৪৩৭৬১১ 

১২৮৪ কামাল জহাক্ষসি িবির আহামদ লম্বাক্ষখালা পাড়া ০৭ ৮৬৯৭৪৯৭২০৭ 

১২৮৫ রংমাইবচং মাম বা আদুমং মাম বা িাছুরী পাড়া ০৭ ৯৫৭৮১৮৩১২২ 



১২৮৬ আক্ষিবচং মাম বা আদুমং মাম বা িাছুরী পাড়া ০৭ ৫৯৯৬৩৭৮৮৯৮ 

১২৮৭ জমা: িাহাঙ্গীর ফির আলী িাছুরী পাড়া ০৭ ১৪৭২৫২২২৮১ 

১২৮৮ চাইলামং মাম বা চাইলাপ্রু মাম বা িাছুরী পাড়া ০৭ ৭৩৪৭৪৯০৮০২ 

১২৮৯ আক্ষতাইবসং মাম বা মংচাইনু মাম বা িাছুরী পাড়া ০৭ ৬৮৯৭৪২০২৫০ 

১২৯০ জকৌচাবর মাম বা মাধি মাম বা জপাক্ষলাখাক্ষলর আগা ০৭ ১৪৯৭৪৪১০৭৯ 

১২৯১ িামসুল আলম আাক্ষখর উিীি লম্বাক্ষখালা পাড়া ০৭ ৯৫৭৩৭২৮৭৯৮ 

১২৯২ হাবছিা আক্তার ফির আলী লম্বাক্ষখালা পাড়া ০৭ ০৩১৫১৭৯৩২৪৩১০ 

১২৯৩ আদুমং মাম বা জমও মাম বা িাছুরী পাড়া ০৭ ৩২৯৭৪৫১৭৫৩ 

১২৯৪ খাক্ষলদা জিগম আব্দুস জসািাহাি িাছুরী পাড়া ০৭ ৮২৪৭৪৪৭০৯০ 

১২৯৫ মমতাি জিগম খুলু বময়া জিাড়মবি পাড়া ০৭ ২৮৪৭৪২৪২৫২ 

১২৯৬ মবরয়ম জিগম কবির আহামদ জিাড়মবি পাড়া ০৭ ৬৪৪৭৪৩৭৯৪৫ 

১২৯৭ জমা: হাসাি আবু তাক্ষহর লম্বাক্ষখালা পাড়া ০৭ ৬৮৯৭৪২২৫৫৩ 

১২৯৮ জমা: বিল্লাল জহাক্ষসি ফিলুল হক কালাইয়া পাড়া ০৭ ৯১১৯৮২৩৭৪৯ 

১২৯৯ ফিল কবরম িবফকুল ইসলাম ছালাম পাড়া ০৭ ৬৪০৮৬৭৮৩৫৪ 

১৩০০ আবুল কালাম আব্দুর রবিদ জপাক্ষলর আগা ০৭ ৪১৯৭৪৪৫০৯৩ 

১৩০১ নুর িানু  আব্দুল মতলি জিাড়মবি পাড়া ০৭ ৫০৯৭৪২৯৩১৯ 

১৩০২ জরাক্ষকয়া আক্তার জমাহাম্মদ বময়া জিাড়মবি পাড়া ০৭ ৯১৪৭৪১২৪৪০ 

১৩০৩ আব্দুল মন্নাি সাক্ষহি বময়া জিাড়মবি পাড়া ০৭ ৪৬৪৭৪৭৯৭৯১ 

১৩০৪ মমতাি জিগম জমাহাম্মদ বময়া জিাড়মবি পাড়া ০৭ ১৯৫১৫২৩৭৪৩ 

১৩০৫ খুবি বদা জিগম কবির আহামদ ছালাম পাড়া ০৭ ১৪৯৭৪৪৪৭৫০ 

১৩০৬ আক্ষয়িা জিগম আব্দুল ছালাম ছালাম পাড়া ০৭ ১৯৪৭৫০৫৯৩৭ 

১৩০৭ মাবিয়া খাতুি ঠান্ডা বময়া আমতলী পাড়া ০৭ ৬৪৪৭৪৩৭৯৬০ 

১৩০৮ আক্ষিায়ারা জিগম ওসমাি আলী আমতলী পাড়া ০৭ ৬৮৯৭৪২১৮৬০ 

১৩০৯ জমাহাম্মদ জহাক্ষসি জমাক্ষিাক্ষহর বময়া ছালাম পাড়া ০৭ ৩৭৪৭৪৫১৮৮২ 

১৩১০ হাক্ষফিা িবির আহামদ আমতলী পাড়া ০৭ ৪১৯৭৪৪১৩৪০ 

১৩১১ জমাস্তফা জিগম হায়দর রহমাি ছালাম পাড়া ০৭ ৯১৪৭৪১২০৪৪ 

১৩১২ ছবকিা জিগম আছাফ বময়া ছালাম পাড়া ০৭ ১০২৩৭৩৬৫৯৬ 

১৩১৩ িামসুর িাহার জমা: জহাক্ষসি আমতলী পাড়া ০৭ ২৩৯৭৪৭৮১০৪ 

১৩১৪ রবিদা খাতুি ইউছুপ আলী ছালাম পাড়া ০৭ ৭৭৯৭৪৫৮৮২০ 

১৩১৫ ইউছুফ আলী হাসাি আলী জপাক্ষলর আগা ০৭ ৭৩৪৭৫০২৫৩০ 

১৩১৬ নুরুল আলম হাবিবুর রহমাি  িাছুরী পাড়া ০৭ ৮৬৯৭৪৯৭১২৪ 

১৩১৭ হারুির রবিদ জসাক্ষলমাি আন্দারী পাড়া ০৭ ৬৮৯৭৪১৮৭৬৭ 

১৩১৮ জিলাল উিীি বময়া জহাক্ষসি ছালাম পাড়া ০৭ ২৮৪৭২৬৯৫৯০ 

১৩১৯ জমা: জফরক্ষদৌস আ: আবিি ছালাম পাড়া ০৭ ০৩১৫১৭৯৩২৪৬৪৭ 

১৩২০ জমা: সাইফুল ইসলাম িবহদুল ইসলাম কালাইয়া পাড়া ০৭ ০৩১৫১৭৯৩২৪৬৪৬ 

১৩২১ সূযধি তং আিন্দ মহি তং মাক্ষির পাড়া ০৭ ১৫০১৪৭৫৬১৮ 

১৩২২ আব্দুর রি আ: লবতফ জপাক্ষলর আগা ০৭ ১৪৯৭৪৪৬০৬০ 

১৩২৩ ছাক্ষলহা খাতুি বসরাি কালাইয়া পাড়া ০৭ ৬৮৯৭৪২২৭৪৪ 



১৩২৪ জমা: হারুি জমা: কামাল ফবরদ জচয়ারম্যাি পাড়া ০৭ ৪৬৪৭৪৭৮১২৪ 

১৩২৫ মরবিিা বসবিক বময়া লম্বাক্ষখালা পাড়া ০৭ ০৩১৫১৭৯৩২৪৬৯৭ 

১৩২৬ জমা: জিয়াবুল জহাক্ষসি আব্দু ছালাম ছালাম পাড়া ০৭ ১৪৯৭৪৪৪৫১১ 

১৩২৭ জরাবিিা নুরুল ছফা ছালাম পাড়া ০৭ ৪৬৬৩৩৩৫৬৪৬ 

১৩২৮ িাহনুর জিগম কবির আহমদ ছালাম পাড়া ০৭ ৭৭৯৭৪৩৯৩৯৮ 

১৩২৯ জরাক্ষকয়া জিগম আব্দুল হাবকম ছালাম পাড়া ০৭ ৫০৯৭৪২৮৭৭৪ 

১৩৩০ হাবসিা জিগম আব্দুল জসািাহাি ছালাম পাড়া ০৭ ১৯৪৭৫০২৯৮৩ 

১৩৩১ জমা: জিলাল আব্দুল মান্নাি জপাক্ষলর আগা ০৭ ৭৭৯৭৪৫৬৫৮৪ 

১৩৩২ জমা: িয়িাল আব্দুর রহমাি বহমছবড় পাড়া ০৭ ৭৭৭৯৪২৭৯০০ 

১৩৩৩ জলাকমাি জহাক্ষসি িিী জহাক্ষসি কালাইয়া পাড়া ০৭ ৬৮৯৭২৬৫৫২৩ 

১৩৩৪ আব্দুল িব্বার কালা বময়া ছালাম পাড়া ০৭ ৮২৫১৪১১৮৫৩ 

১৩৩৫ মাহমুদুল হক আব্দুল আবিি িাছুরী পাড়া ০৭ ৪১৯৭৪৪১৩৯৯ 

১৩৩৬ নুরিানু  ফুরুক আহম্মদ িাছুরী পাড়া ০৭ ০৩১৫১৭৯৩২৭৪৮৭ 

১৩৩৭ ধম বপবত তং আিন্দ মহি তং মাক্ষির পাড়া ০৭ ০৩১৫১৭৯৩২৭৬০৯ 

১৩৩৮ আন্নাই মাম বা করইও মাম বা িাছুরী পাড়া ০৭ ৩২৯৭৪৫১৯১০ 

১৩৩৯ জমা: িামাল মাহমুদুল হক িাছুরী পাড়া ০৭ ৭৩৪৭৪৯৩১৮৬ 

১৩৪০ জহলাল উবিি আব্দুস সালাম ছালাম পাড়া ০৭ ১৯৪৭৫০০৫৫৭ 

১৩৪১ ছফুরা খাতুি কালু বময়া জকজু পাড়া ০৭ ১৯৫১৫২৪৫২৭ 

১৩৪২ জমা: ইসমাইল জমা: িাির আলী লম্বাক্ষখালা পাড়া ০৭ ৫৫৪৭৪৬৮০৬৫ 

১৩৪৩ সামশুল আলম আসাদ আলী িাছূরী পাড়া ০৭ ৬৪৪৭৪৩৫৯৬৪ 

১৩৪৪ তাক্ষহরা জিগম কবির আহম্মদ বহমছবড় পাড়া ০৭ ৮৬৯৭৪৯৮৮৯০ 

১৩৪৫ আক্ষিায়ারা জহাক্ষসি মক্ষয়ি উবিি লম্বাক্ষখালা পাড়া ০৭ ২৩৯৭৩২৩৮৩৯ 

১৩৪৬ নুর িাহাি জিগম িবদ আলম লম্বাক্ষখালা পাড়া ০৭ ১৯৪৩৭৭৩১০৯ 

১৩৪৭ িাহা িালাল আব্দুল কবরম জপাক্ষলর আগা ০৭ ০৩১৫১৭৯৩২৪২৫৮ 

১৩৪৮ কবহনুর আক্তার আকির আলী জিাড়মবি পাড়া ০৭ ৪৬৪৭৪৭৬১৩২ 

১৩৪৯ িন্নাত আরা জিগম জমা: ইসহাক লম্বাক্ষখালা পাড়া ০৭ ০৩১৫১৭৯৩২৪৬২৩ 

১৩৫০ নুরুল আলম হাবিবুর রহমাি িাছুরী পাড়া ০৭ ৫১০৫৮৪৫৭৬১ 

১৩৫১ আক্ষয়িা বিবি আব্দুল খাক্ষলক জপালখাক্ষলর আগা ০৭ ৬৮৯৭৪১৮৭৬৭ 

১৩৫২ িাক্ষরক জহাক্ষসি জমা: িাির আলী লম্বাক্ষখালা পাড়া ০৭ ৮২৪৭৪৪৯৬৯০ 

১৩৫৩ বিরু আক্তার জফারক আহমদ িাছুরী পাড়া ০৭ ৫০৬৩৬৩০৪৮৬ 

১৩৫৪ আহামদ জহাক্ষসি িহর মুলুক ছালাম পাড়া ০৭ ১৪৮৩৮৭৫৯১৮ 

১৩৫৫ আবু সছয়দ আ: কবরম ছালাম পাড়া ০৭ ২৮৪৭৪২৭৯৬৬ 

১৩৫৬ জহাক্ষসি আহম্মদ িবলল জহাক্ষসি লম্বাক্ষখালা পাড়া ০৭ ৮৮৯৭৫০০০৫৯ 

১৩৫৭ নুর আহামদ আবিি লম্বাক্ষখালা পাড়া ০৭ ২৮৪৭৪২৫৩৫৮ 

১৩৫৮ জমা: আরিাদুল জমা: জমাস্তফা কালাইয়া পাড়া ০৭ ২৮৪৭৪২৩২২১ 

১৩৫৯ জমা: জহাক্ষসি আলীী জমা: শুক্কুর আলী কালাইয়া পাড়া ০৭ ২৩৯৭৪৭৮২৮৬ 

১৩৬০ নুর িাহার ময়িা নুরুল ইসলাম িাছুরী পাড়া ০৭ ০৩১৫১৭৯৩২৪৪৫৩ 

১৩৬১ আবমি উল্লাহ জসিাি আলী ছালাম পাড়া ০৭ ১৪৮৮০০৭০৩৮ 



১৩৬২ িবফকুল ইসলাম জমাসক্ষলম উবিি ছালাম পাড়া ০৭ ৮২৪৭৪৫১৪৬৪ 

১৩৬৩ আল আবমি িিী জহাক্ষসি কালাইয়া পাড়া ০৭ ১৪৯৭৪৪৫৭৩২ 

১৩৬৪ মাবিক জহাক্ষসি আবু তাক্ষহর আমতলী পাড়া ০৭ ৪১৬৩১৮৩৭০২ 

১৩৬৫ িাহা আলম কবির আহামদ জিাড়মবি পাড়া ০৭ ২৪০১৪৯৯০৫৪ 

১৩৬৬ জমা: ইসলাম কবির আহামদ জিাড়মবি পাড়া ০৭ ৪১৯৭৪৪১৪১৫ 

১৩৬৭ মক্ষিায়ারা জিগম ছাক্ষল আহামদ ছালাম পাড়া ০৭ ৫৯৯৭৪৮৫৫৭৭ 

১৩৬৮ নুরুছাফা আছাফ বময়া ছালাম পাড়া ০৭ ২৮৪৭৪২৭১০৭ 

১৩৬৯ সাইবদ আলম আব্দুল মাক্ষলক ছালাম পাড়া ০৭ ৮২৪৪৪৫০০৫২ 

১৩৭০ জমা: জিলাল উিীি আলী আহামদ ছালাম পাড়া ০৭ ৩২৯৭৪৫৫৮০৪ 

১৩৭১ িাবিম উবিি আ: আলম ছালাম পাড়া ০৭ ৩৭৪৭৪৫২০৫৪ 

১৩৭২ জমা: জসাক্ষলমাি জমা: কালাম ছালাম পাড়া ০৭ ৪৬৫১৫১২০৪০ 

১৩৭৩ িবির আহামদ জমা: কালু বময়া ছালাম পাড়া ০৭ ১০২৩৭৩৬৯৫০ 

১৩৭৪ আক্ষরফা আ: মাবুদ ফবরদ জচয়ারম্যাি পাড়া ০৭ ২৩৯৭৪৭৫২১৭ 

১৩৭৫ জহাসক্ষিয়ারা জিগম ইছাক বময়া ফবরদ জচয়ারম্যাি পাড়া ০৭ ২৩৯৭৪৭৭৭৪২ 

১৩৭৬ বিরু আক্তার এিাহার বময়া ফবরদ জচয়ারম্যাি পাড়া ০৭ ১৪৯৭৪৪৪৮০০ 

১৩৭৭ সবখিা জিগম আবুল কাক্ষিম ফবরদ জচয়ারম্যাি পাড়া ০৭ ৭৩৪৭৪৯৪৩৮২ 

১৩৭৮ উক্ষম্ম ছাক্ষলহা আক্তার জমা: কামাল উবিি ফবরদ জচয়ারম্যাি পাড়া ০৭ ৪১৯৭৪৪০২৫০ 

১৩৭৯ জমা: িবহর আলম আিািল হক জপাক্ষলর আগা ০৭ ৪১৫৪২১৪৫৫৭ 

১৩৮০ আক্ষরফা জিগম আইয়ুি আলী ছালাম পাড়া ০৭ ২৮৪৭৪২৮২৫৩ 

১৩৮১ মকবুল আহাং কবির আহামদ ছালাম পাড়া ০৭ ৭৩৪৭৪৯৩৯৭০ 

১৩৮২ হাক্ষরি বময়া িহর মুলুক জিাড়মবি পাড়া ০৭ ৪৬৪৭৪৮০২৯৪ 

১৩৮৩ মাহমুদা জিগম শুক্কুর আলী কালাইয়া পাড়া ০৭ ০৩১৫১৭৯৩২৪৬২৬ 

১৩৮৪ িাক্ষহরা জিগম গুিিার আলী কালাইয়া পাড়া ০৭ ৫০৯৭৪২৭৬৯৩ 

১৩৮৫ িবফকা জিগম জহাক্ষসি আহামদ ছালাম পাড়া ০৭ ১৪৯৭৪৪৩৩৩১ 

১৩৮৬ নুর আহম্মদ িািা ফবকর ছালাম পাড়া ০৭ ১৯৫১৫২৩৭৫০ 

১৩৮৭ আক্ষমিা জিগম জগালাম জছািাহাি আমতলী পাড়া ০৭ ৯১৪৭৪১৬১০২ 

১৩৮৮ ফবরদুল আলম আ: শুক্কুর ছালাম পাড়া ০৭ ৩২৯৭৪৫৪৮৮০ 

১৩৮৯ বরবিয়া সুলতািা আ: কবরম ছালাম পাড়া ০৭ ০৩১৫১৭৯৩২৪৭৭০ 

১৩৯০ জমা: ইবিস বসরাি বময়া ছালাম পাড়া ০৭ ১৪৫১৫৯৯৮৬২ 

১৩৯১ আব্দুর রহমাি জমািাক্ষহর বময়া ছালাম পাড়া ০৭ ৫৫৪৭৪৭১৮৮৭ 

১৩৯২ আক্ষয়িা বিবি আব্দুল খাক্ষলক ছালাম পাড়া ০৭ ২৮৪৭৪২৮০৩০ 

১৩৯৩ তছবলমা জমা: হািমত আলী লম্বাক্ষখালা পাড়া ০৭ ৮২৪৭৪৪৯৬৯০ 

১৩৯৪ জমা: ইকিাল জহাক্ষসি জমািারক আলী লম্বাক্ষখালা পাড়া ০৭ ৮৭০৬৯৭৭৬৭৬ 

১৩৯৫ জমা: আবু িক্কর আমছর আলী লম্বাক্ষখালা পাড়া ০৭ ২৪১৩৪০৫৩৮৮ 

১৩৯৬ কামাল জহাক্ষসি ফুল বময়া লম্বাক্ষখালা পাড়া ০৭ ৫৫৪৭৪৬৮৮৯১ 

১৩৯৭ আক্ষরফা জিগম িাক্ষকর আহামদ জপাক্ষলর আগা ০৭ ৮৬৯৮৮৬০৫১০ 

১৩৯৮ জমা: মন্নাি আলী জমা: আলী লম্বাক্ষখালা পাড়া ০৭ ০৩১৫১৭৯৩২৪০৬৭ 

১৩৯৯ জমা: বিল্লাল জহাক্ষসি জমা: িাির আলী লম্বাক্ষখালা পাড়া ০৭ ০৩১৫১৭৯৩২৪৩৭৯ 



১৪০০ জুক্ষিদা জিগম আবু িকর লম্বাক্ষখালা পাড়া ০৭ ৯৫৭৩৭২৭১৯৬ 

১৪০১ হাসিায়ারা জিগম ফুল বময়া কালাইয়া পাড়া ০৭ ৬০০৫৯৪৮৯০৩ 

১৪০২ আক্ষিায়ার জহাক্ষসি আব্দুল আবিি ফবরদ জচয়ারম্যাি পাড়া ০৭ ২৮৪৭৪৩১৮৯৩ 

১৪০৩ জমা: িাির আলী আমছর আলী লম্বাক্ষখালা পাড়া ০৭ ০৩১৫১৭৯৩২৪৭৬৪ 

১৪০৪ িাক্ষরক জহাক্ষসি িাির আলী লম্বাক্ষখালা পাড়া ০৭ ৫৫৪৭৪৬৭৬২০ 

১৪০৫ জমা: ইসমাইল িাির আলী লম্বাক্ষখালা পাড়া ০৭ ৫০৬৩৬৩০৪৮৬ 

১৪০৬ জমা: হাছাি আইয়ুি আলী কালাইয়া পাড়া ০৭ ৬৪৪৭৪৩৫৯৬৪ 

১৪০৭ িবফুকল ইসলাম আইয়ুি আলী কালাইয়া পাড়া ০৭ ৫১১৩৩১০৬৩৪ 

১৪০৮ িবরফুল ইসলাম জমা: িিরুল  কালাইয়া পাড়া ০৭ ৭৭৯১৯৪৩৪৩৯ 

১৪০৯ আবম্বয়া খাতুি জহাক্ষসি আলী কালাইয়া পাড়া ০৭ ৪২১৩৩৬৪৫৭৫ 

১৪১০ জমা: মক্ষয়ি উিীি িবছম উবিি কালাইয়া পাড়া ০৭ ৭৩৫৬৮৫৯৬০৬ 

১৪১১ জমা: জসবলম আব্দুস সালাম কালাইয়া পাড়া ০৭ ২৮৪৭৪২৬২১৬ 

১৪১২ জমা:জখারক্ষিদ আলম জমাস্তবফজুর রহমাি কালাইয়া পাড়া ০৭ ৯৫৬৫৯৭৪৭৮০ 

১৪১৩ ছাক্ষলহা খাতুি বসরাি কালাইয়া পাড়া ০৭ ৫১১৩৩৪৬৭৬০ 

১৪১৪ সাইফুল িবহদুল ইসলাম কালাইয়া পাড়া ০৭ ৪৬৪৭৪৭৮১২৪ 

১৪১৫ হাক্ষফিা খাতুি িবির আহামদ আমতলী পাড়া ০৭ ১৫০১৪৭৫৬১৭ 

১৪১৬ আক্ষয়িা আক্তার আবুল জহাক্ষসি কালাইয়া পাড়া ০৭ ৯১৪৭৪১২০৪৪ 

১৪১৭ কুলছুমা খাতুি আলী আহামদ লম্বাক্ষখালা পাড়া ০৭ ৫০৯৭৪২৭৩৫৪ 

১৪১৮ িবফকুল ইসলাম ইউছুফ আলী কালাইয়া পাড়া ০৭ ৭৩৪৭৪৯২৮০৮ 

১৪১৯ িবিতা তং পূি বচন্দ্র তং জপাক্ষলর আগা ০৭ ২৮৫৫৮৩৪৭০৭ 

১৪২০ আক্ষিায়ার জহাক্ষসি আব্দুল সুিহাি জপাক্ষলর আগা ০৭ ৬৮৯৭৪২১৬৯৬ 

১৪২১ জমা: রি আলী আব্দুল সুিহাি জপাক্ষলর আগা ০৭ ৪৬৪৭৪৭৬৮২১ 

১৪২২ িাহা আলম আব্দুল কবরম জপাক্ষলর আগা ০৭ ৭৩৪৭৪৯৩২৬৯ 

১৪২৩ জচমি আরা জিগম আব্দুল সুিহাি জপাক্ষলর আগা ০৭ ৪৬৪৭৪৭৭৬১৩ 

১৪২৪ রাবিয়া জিগম আবুল জহাক্ষসি ফবরদ জচয়ারম্যাি পাড়া ০৭ ১৪৯৭৪৪৪০৮১ 

১৪২৫ বিরু আক্তার জমািাক্ষহর বময়া ছালাম পাড়া ০৭ ৩২৯৭৪৫৪৭১৬ 

১৪২৬ মুহাম্মদ আলী িবির আহামদ ছালাম পাড়া ০৭ ৫৯৯৭৪৮৫২০৫ 

১৪২৭ হাক্ষফিা খাতুি িবির আহামদ ছালাম পাড়া ০৭ ১৪৯৭৪৪৫৩১০ 

১৪২৮ ইকিাল জহাক্ষসি িবির আহামদ ছালাম পাড়া ০৭ ৯১৪৭৪১২০৪৪ 

১৪২৯ িবরফুল ইসলাম জমা: িিরুল ইসলাম ছালাম পাড়া ০৭ ৭৩৬৩৪১১০৮৮      

১৪৩০ িবহদুল ইসলাম মকবুল আহামদ ছালাম পাড়া ০৭  

১৪৩১ জমিবরং জম্রা আবিয়া জম্রা জেঁবকছড়া পাড়া ০৮ ৫১১৩৩০৭১৫০ 

১৪৩২ মাংপং জম্রা বসংপাত জম্রা জেঁবকছড়া পাড়া ০৮ ৪৬৫১৫১২২১৪ 

১৪৩৩ জমিবসং জম্রা আবিয়া জম্রা জেঁবকছড়া পাড়া ০৮ ৩৩১৩৩১৮২৬৭ 

১৪৩৪ জমিচা জম্রা রাংলাই জম্রা জেঁবকছড়া পাড়া ০৮ ৬৪৪৭২৮০২৩৮ 

১৪৩৫ জমিপয় জম্রা আবিয়া জম্রা জেঁবকছড়া পাড়া ০৮ ৩৭৪৭২৯৮৩৮২ 

১৪৩৬ জমিপং জম্রা িাবুইয়া জম্রা জেঁবকছড়া পাড়া ০৮ ২৮৩৫১১৫০০৩ 

১৪৩৭ বসংপাত জম্রা পুবলি জম্রা জেঁবকছড়া পাড়া ০৮ ১৯৪৭৩৪৬৬৪৭ 



১৪৩৮ পাক্াং জম্রা পংবক্ম জম্রা জেঁবকছড়া পাড়া ০৮ ৫৫৪৭৩১৭১৬৩ 

১৪৩৯ পারাও জম্রা পংবক্ম জম্রা জেঁবকছড়া পাড়া ০৮ ৭৭৯৭৩০২২৩৪ 

১৪৪০ য়ুংচং জম্রা পাবখয়া জম্রা জেঁবকছড়া পাড়া ০৮ ৭৭৯৭৩০২৭৪৭ 

১৪৪১ বরংলত জম্রা জরািাই জম্রা জেঁবকছড়া পাড়া ০৮ ০৩১৫১৭৯৩২৯২৩২ 

১৪৪২ প্রচং জম্রা পাবরং জম্রা জেঁবকছড়া পাড়া ০৮ ৬৮৯৭২৬৬২৭৩ 

১৪৪৩ আবিয়া জম্রা জমিতুই জম্রা জেঁবকছড়া পাড়া ০৮ ০৩১৫১৭৯৩২৯২৩৬ 

১৪৪৪ জমিবচত জম্রা রাংলাই জম্রা জেঁবকছড়া পাড়া ০৮ ৬৪৪৭২৭৯৪১২ 

১৪৪৫ জলংবরং জম্রা পাবরং জম্রা জেঁবকছড়া পাড়া ০৮ ১৯৫১৫২৩৭২৭ 

১৪৪৬ জমিয়া জম্রা জমিরি জম্রা জেঁবকছড়া পাড়া ০৮ ৫৯৭৮২৮৯৩২৭ 

১৪৪৭ মাংইয়া জম্রা রুমথুই জম্রা জেঁবকছড়া পাড়া ০৮ ৮৭১৩৩৯৩১৮২ 

১৪৪৮ রবি জম্রা ইদয় জম্রা জেঁবকছড়া পাড়া ০৮ ০৩১১৪৬৩১৫৪১২৭ 

১৪৪৯ জমিসাই জম্রা িাবুইয়া জম্রা জেঁবকছড়া পাড়া ০৮ ৯১৪৭২৫৭৪০৭ 

১৪৫০ দিরই জম্রা তিক্াং জম্রা জেঁবকছড়া পাড়া ০৮ ০৩১৫১৭৯৩২৭৭৫৪ 

১৪৫১ নুর জহাক্ষসি আ: ছত্তার বহমছবড় পাড়া ০৮ ৯৫৭৩৬৪৮৭৬৪ 

১৪৫২ হাবফজুর রহমাি িিরুল ইসলাম বহমছবড় পাড়া ০৮ ৯৫৭৩৬৪৮৭৪৯ 

১৪৫৩ হাবফিা জিগম জলাকমাি সরদার বহমছবড় পাড়া ০৮ ৪৬৪৭৩২৩৮৫৮ 

১৪৫৪ িওিাদ সাক্ষহি বময়া আন্দারী পাড়া ০৮ ৪৬২৮৬৭৮০২৯ 

১৪৫৫ আ: ছালাম আকরাম আলী আন্দারী পাড়া ০৮ ১২০১০৬৭৮৯১ 

১৪৫৬ বিপু আক্তার আ: রহমাি আন্দারী পাড়া ০৮ ৬৭৮৩২৬১১৩০ 

১৪৫৭ সকবিয়াবত বত্রপুরা িাচামবি বত্রপুরা গািি পাড়া ০৮ ৯১৪৭২৬০২৯৪ 

১৪৫৮ বিলবত বত্রপরা বিরচন্দ্র বত্রপুরা গািি পাড়া ০৮ ২৮৪৭২৭৪২৩৬ 

১৪৫৯ রাংিাবত বত্রপুরা রবতচন্দ্র বত্রপুরা গািি পাড়া ০৮ ৮৪১৭৮৪৬২৫০৩৫০ 

১৪৬০ রুপবত বত্রপুরা রামকুমার বত্রপুরা গািি পাড়া ০৮ ৬৪৪৭২৭৮৭৮৬ 

১৪৬১ িাগ্যপবত বত্রপুরা জর্ন্দ্র বত্রপুরা গািি পাড়া ০৮ ১৯৪৭৩৪৮৩৭৯ 

১৪৬২ িাক্ষিরুং বত্রপুরা গুসন্দ্র বত্রপুরা গািি পাড়া ০৮ ২৮৪৭২৭৪১৫২ 

১৪৬৩ হাস্তবত বত্রপুরা বিরচন্দ্র বত্রপুরা গািি পাড়া ০৮ ৬৮৯৭২৬৭৫৯৪ 

১৪৬৪ রাংথুমা বত্রপুরা সামবি বত্রপুরা গািি পাড়া ০৮ ৪১৯৭২৮২৫৪৬ 

১৪৬৫ িিাইবত বত্রপুরা গুবিরাং বত্রপুরা গািি পাড়া ০৮ ৪১৯৭২৮৩৬৪৩ 
 

১৪৬৬ িইসিাবত বত্রপুরা গংফ্রু বত্রপুরা গািি পাড়া ০৮ ১৪৯৭২৯০৫৬৭ 

১৪৬৭ িরপবত বত্রপুরা জর্ন্দ্র বত্রপুরা গািি পাড়া ০৮ ৮২৪৭২৯১৫৩০ 

১৪৬৮ সাক্ষিরুং বত্রপুরা জসক্ষকচন্দ্র বত্রপুরা গািি পাড়া ০৮ ৬৮৯৭২৬৭২৬৩ 

১৪৬৯ বসগরুং বত্রপুরা লুক্ষসি বত্রপুরা গািি পাড়া ০৮ ০৩১০৪৬৩২৪১৬৯৫ 

১৪৭০ ধক্ষিরুং বত্রপুরা রবিি বত্রপুরা গািি পাড়া ০৮ ৮২৫৬২১২৫২৬ 

১৪৭১ বখলাবি বত্রপুরা দিসাইয়া বত্রপুরা গািি পাড়া ০৮ ৭৭৯৭৩০২৬৫৫ 

১৪৭২ খুক্ষিরুং বত্রপুরা বিসুহা বত্রপুরা গািি পাড়া ০৮ ১৯৪৭৩৪৮৯৩২ 

১৪৭৩ জিবি বত্রপুরা বিরচন্দ্র বত্রপুরা গািি পাড়া ০৮ ৩৭৬৩২৭৮২৮৪ 

১৪৭৪ গক্ষথরুং বত্রপুরা রুংিহা বত্রপুরা গািি পাড়া ০৮ ৫১১৩৩০৭৬৯৭ 



১৪৭৫ িাগ্যপবত বত্রপুরা রুমাচন্দ্র বত্রপুরা গািি পাড়া ০৮ ৩২৫৯৬৯৩৭৭২ 

১৪৭৬ বচতািি বত্রপুরা রুমাচন্দ্র বত্রপুরা গািি পাড়া ০৮ ৫০৯৭৭৭৪৪৭৫ 

১৪৭৭ রবিয়া বত্রপুরা চাইন্দাপ্রু বত্রপুরা টংগবঝবর পাড়া ০৮ ২৮৪৭২৬৮৩৮৬ 

১৪৭৮ অিবত বত্রপুরা হাবতরাম বত্রপুরা টংগবঝবর পাড়া ০৮ ৬৮৯৭২৬২৭৫১ 

১৪৭৯ বিদ্যামবি বত্রপুরা বিরমবি বত্রপুরা টংগবঝবর পাড়া ০৮ ৭৩৪২২৩৪০৮০ 

১৪৮০ রাংকুমা বত্রপুরা জখন্দ্র বত্রপুরা টংগবঝবর পাড়া ০৮ ৬৪৪৭২৭৮৬৪৬ 

১৪৮১ বিিল বত্রপুরা িািালী বত্রপুরা টংগবঝবর পাড়া ০৮ ১৪৯৭২৮৬৩১৮ 

১৪৮২ হাঁক্ষরমা বত্রপুরা জখমন্দ্র বত্রপুরা টংগবঝবর পাড়া ০৮ ৪১৯৭২৮২৫৮৭ 

১৪৮৩ লগ্না বত্রপুরা িাংয়ইয়া বত্রপুরা টংগবঝবর পাড়া ০৮ ৭৭৯৭২৯৭২১০ 

১৪৮৪ পবতিি বত্রপুরা থাওঐহা বত্রপুরা টংগবঝবর পাড়া ০৮ ১৯৪৭৩৪৩৪০৪ 

১৪৮৫ রাক্ষিরাম বত্রপুরা রবিচরি বত্রপুরা টংগবঝবর পাড়া ০৮ ৯১৪৭২৫৫৭২৪ 

১৪৮৬ ইব্রীয় বত্রপুরা চাইন্দাপ্রু বত্রপুরা টংগবঝবর পাড়া ০৮ ৫৯৯৭৩৩১১৯৩ 

১৪৮৭ বিদ্যাচন্দ্র বত্রপুরা রাক্ষিরাম বত্রপুরা টংগবঝবর পাড়া ০৮ ৮২৬৩৩৪৩১৯৯ 

১৪৮৮ অিারাম বত্রপুরা িাবিচন্দ্র বত্রপুরা টংগবঝবর পাড়া ০৮ ৮২৪৭২৯২৩০৬ 

১৪৮৯ বিদ্যাচন্দ্র বত্রপুরা বিেম্ভ বত্রপুরা টংগবঝবর পাড়া ০৮ ৪১৯৭২৮২২৬৪ 

১৪৯০ িািালী বত্রপুরা প্রিা বত্রপুরা টংগবঝবর পাড়া ০৮ ৫৫৪৭৩১২৭০১ 

১৪৯১ দয়ারাম বত্রপুরা গাবমিি বত্রপুরা টংগবঝবর পাড়া ০৮ ৩২৯৭২৯৫৮২০ 

১৪৯২ বিিা বত্রপুরা িাবিচন্দ্র বত্রপুরা টংগবঝবর পাড়া ০৮ ৯১৫১৪৩৯২৬৩ 

১৪৯৩ সারবত বত্রপুরা মগরাম বত্রপুরা টংগবঝবর পাড়া ০৮ ২৩৯৭৩১৯৮৪৫ 

১৪৯৪ প্রিাি বত্রপুরা সতযরাম বত্রপুরা টংগবঝবর পাড়া ০৮ ২৩৬০৬৫৭৭৯১ 

১৪৯৫ পাইিসাপ্রু বত্রপুরা বিলামবি বত্রপুরা টংগবঝবর পাড়া ০৮ ৮২৪৭২৯২৭০২ 

১৪৯৬ জদক্ষিন্দ্র বত্রপুরা হুমাদি বত্রপুরা টংগবঝবর পাড়া ০৮ ৬৮৯৭২৬২৬২৯ 

১৪৯৭ রুংসহা বত্রপুরা বিলামবি বত্রপুরা টংগবঝবর পাড়া ০৮ ১৯৪৭৩৪৩৪৪৬ 

১৪৯৮ সলমি বত্রপুরা আিাচন্দ্র বত্রপুরা সবিিি পাড়া ০৮ ৪১৯৭২৮৩১৮৯ 

১৪৯৯ অংসারাই বত্রপুরা দুগারাম বত্রপুরা সবিিি পাড়া ০৮ ৩২৯৭২৯৬২৫৭ 

১৫০০ িামাচরি বত্রপুরা ধি সাইয়া বত্রপুরা সবিিি পাড়া ০৮ ৪১৯৭২৮৩৮৫৮ 

১৫০১ রুংিািি বত্রপুরা কাবিচন্দ্র বত্রপুরা সবিিি পাড়া ০৮ ৫৯৯৭২৩৮০৫৮ 

 

১৫০২ বিক্ষফি বত্রপুরা িগমি বত্রপুরা সবিিি পাড়া ০৮ ৩৭৪৭২৯৪৬০৫ 

১৫০৩ অবিল বত্রপুরা হাঁতরাং বত্রপুরা সবিিি পাড়া ০৮ ৭৩৪৭৩৩২৩১৯ 

১৫০৪ রুরাক্ষমি বত্রপুরা কাবপয়া বত্রপুরা সবিিি পাড়া ০৮ ১৯৪৭৩৪২৯১৯ 

১৫০৫ বদক্ষিি বত্রপুরা ছবিচন্দ্র বত্রপুরা সবিিি পাড়া ০৮ ৩২৯৭২৯৫৩৮২ 

১৫০৬ বতকরাম বত্রপুরা িমাচন্দ্র বত্রপুরা সবিিি পাড়া ০৮ ৫৫৪৭২১৫৭৪৮ 

১৫০৭ িিব বত্রপুরা রুংিমা বত্রপুরা সবিিি পাড়া ০৮ ৩৭৪৭২৯৮৩৩৩ 

১৫০৮ সতযমাবিক বত্রপুরা কাবপয়া বত্রপুরা সবিিি পাড়া ০৮ ৭৭৯৭২৯৭৮৪৮ 

১৫০৯ মাবিকচন্দ্র বত্রপুরা িাচামবি বত্রপুরা সবিিি পাড়া ০৮ ৩৭৪৭২৯৪০৬৮ 

১৫১০ হাবছিা আক্তার িিা বময়া বহমছবড় পাড়া ০৮ ৫৯৯৭৩২৮৫৯৫ 

১৫১১ আ: ছালাম মবফজুল বহমছবড় পাড়া ০৮ ৮২৪৭২৯৬৮৬৯ 



১৫১২ আ: হাবকম তবু বময়া আন্দারী িামালপুর ০৮ ৯১০৬৪৮২৫৭৪ 

১৫১৩ আলতাি বময়া  ওক্ষহদ আলী জেঁবকছড়া পাড়া ০৮ ০৩১৫১৭৯৩২৯৩৪৫ 

১৫১৪ আফাি উবিি ওক্ষহদ আলী আন্দারী পাড়া ০৮ ৪৬৪৭৩০৩০১৭ 

১৫১৫ জমা: বময়া জমা: সবফ আন্দারী পাড়া ০৮ ১৯১৯৯৫৫২৮৪ 

১৫১৬ জমা: িামাল আব্দুল ছত্তার বহমছবড় পাড়া ০৮ ৪১৯৭২৮৪১৯৫ 

১৫১৭ মবতউর রহমাি জিাহর আলী বহমছবড় পাড়া ০৮ ৯১৪৭২৫৯৬৯২ 

১৫১৮ জছনুআরা কালাম িকসু কালাম িকসু পাড়া ০৮ ৪১৯৭২৮৭১৫৬ 

১৫১৯ বমনুআরা আব্দুল কবরম কালাম িকসু পাড়া ০৮ ৬৮৫৯০৬২৮২৭ 

১৫২০ মবিরুজ্জামাি আবু বছবিক  গয়ালমারা পাড়া ০৮ ৫৯৬৫৫৮০০৪৫ 

১৫২১ জমা: কামাল আ: ছত্তার বহমছবড় পাড়া ০৮ ১৯৪৭৩৪৩৬০২ 

১৫২২ রুহুল আবমি আবুল হাক্ষসম গয়ালমারা পাড়া ০৮ ২৮৪৭২৬৮৬২৬ 

১৫২৩ খবতিা জিগম কবির আহামদ পদ্মাি ববঝবর পাড়া ০৮ ৮২২১৮১০৮২৬ 

১৫২৪ িাবকর জহাক্ষসি আব্দুল ফবকর আন্দারী িামালপুর ০৮ ৪৬১৮৭৮৮৩৪৫ 

১৫২৫ জছনুআরা ফবকর জমাহাম্মদ বহমছবড় পাড়া ০৮ ৭৭৯৯৬৮৮৩৫৮ 

১৫২৬ আবুল কাক্ষসম নুরুল ইসলাম আন্দারী পাড়া ০৮ ৯১২২২৭২৫১২ 

১৫২৭ কবির আহমদ িবদউর রহমাি আন্দারী পাড়া ০৮ ৬৪৪৭২৭৭১৫০ 

১৫২৮ বিউবল জিগম আবুল জহাক্ষসি পদ্মাি ববঝবর পাড়া ০৮ ৫০৯৭২৭৭২০৫ 

১৫২৯ সুবমতা মহি অধীর মহি আন্দারী পাড়া ০৮ ৭৭৯৭২৯৯৬৯৫ 

১৫৩০ আব্বাছ উবিি নুরুল আলম আন্দারী িামলপুর ০৮ ০৩১৫১৭৯০০০০৪৮ 

১৫৩১ জমািারফ জহাক্ষসি আকরাম আলী আন্দারী িামলপুর ০৮ ৫৫১৩৩৪৭৫৫৮ 

১৫৩২ আ: গফুর আ: রবিদ আন্দারী িামলপুর ০৮ ৪৯১২৫৬১০১৩ 

১৫৩৩ আ: রবহম আবুল জহাক্ষসি আন্দারী িামলপুর ০৮ ৬৪২৮৭৩৩২৬২ 

১৫৩৪ জমা: জহাক্ষসি জমাক্তার জহাক্ষসি আন্দারী িামলপুর ০৮ ২২১৪৫২৭৯৬৫৬৮৮ 

১৫৩৫ নুর জহাক্ষছি আব্দুর রহমাি আন্দারী িামলপুর ০৮ ১৪৯৭২৮৫৭২৪ 

১৫৩৬ রবফকুল ইসলাম আবুল জহাক্ষসি পদ্মাি ববঝবর পাড়া ০৮ ২৩৯৭৩২৩৯০৪ 

১৫৩৭ রসুল গািী আিছার গািী বহমছবড় পাড়া ০৮ ৪৭১১৭৬৩৪৬৭৪৯২ 

১৫৩৮ জহাছক্ষি আরা আব্দুল হাবকম বহমছবড় পাড়া ০৮ ০৩১৫১৭৯৩২৬৩৩৩ 

১৫৩৯ জমা: ফবরদ আ: হাবকম বহমছবড় পাড়া ০৮ ৭৩৫১৫২১৩৪৪ 

১৫৪০ বছবিক আকি মবিদ আকি গয়ালমারা ০৮ ১৪৯৭২৮৭৭৬১ 

১৫৪১ হাবমদা জিগম ছির আলী গয়ালমারা ০৮ ১৪৯৭২৮৯২১৩ 

১৫৪২ জিাক্ষিদা জিগম আ: শুক্কুর গয়ালমারা ০৮ ৫৯৯৭৩২৮৫৩৮ 

১৫৪৩ তাছবলমা জিগম িবহদুল ইসলাম গয়ালমারা ০৮ ৩৭৪৭২৯৭২১০ 

১৫৪৪ বপয়ারা জিগম আ: আউয়াল গয়ালমারা ০৮ ৫৫৪৭৩১৬৫৫৩ 

১৫৪৫ ফাক্ষতমা জিগম জিলাল জহাক্ষসি পদ্মাি ববঝবর পাড়া ০৮ ৮৯০৫৯৩৯৪৮৯ 

১৫৪৬ জমা: ইবিস ফিল আহমদ আন্দারী িামালপুর ০৮ ৫৯৬৪৩৮৩২০১ 

১৫৪৭ জমাফাক্ষচ্ছল আকরাম আলী আন্দারী িামালপুর ০৮ ৮২১৬৮৫৫৪২২ 

১৫৪৮ জমা: মামুি আ: কবরম কালাম িকসু পাড়া ০৮ ১০২৩৬৫৮০৪৮ 

১৫৪৯ সুরিী জিগম আ: কুদ্দুস কালাম িকসু পাড়া ০৮ ৪১৯৭২৮৭৯৫৮ 



১৫৫০ জছমি খাতুি তজু বময়া কালাম িকসু পাড়া ০৮ ১০২৩৬৫৭৮১৮ 

১৫৫১ আ: হাবমদ আ: আউয়াল আন্দারী িামালপুর ০৮ ৭৭৯৭৩০১৫৩৩ 

১৫৫২ আবিি আহমদ ইমাি িরীফ আন্দারী িামালপুর ০৮ ৪১৯৭২৮৬৫৩৯ 

১৫৫৩ খুরবিদা জিগম আবু বছবিক আন্দারী িামালপুর ০৮ ৪১৯৭২৮৬৫৪০ 

১৫৫৪ খবতিা জিগম আ: গবি বহমছবড় পাড়া ০৮ ৭৭৯৭২৯৭৭৪৯ 

১৫৫৫ আকরাম আলী ফিল আকি আন্দারী িামালপুর ০৮ ৫০৯৭২৭১৬৮৭ 

১৫৫৬ িান্নাত আরা  আ: হাবকম আন্দারী িামালপুর ০৮ ৭৭৯৭৩১৬৩২১ 

১৫৫৭ মবি আক্তার আবুল জহাক্ষসি কালাম িকসু পাড়া ০৮ ০৩১৫১৭৯৩২৯৪৪৫ 

১৫৫৮ আহমদ কবির িজু বময়া আন্দারী িামালপুর ০৮ ০৩১৫১৭৯৩২৮৫৭৩ 

১৫৫৯ আ: মন্নাি জমা: জসাক্ষলমাি আন্দারী িামালপুর ০৮ ৪২০১৪৬৫৭৩১ 

১৫৬০ আবু বছবিক সাক্ষহদ আলী আন্দারী িামালপুর ০৮ ০৩১৫১৭৯৩২৯৫২৬ 

১৫৬১ মবতউর রহমাি জিাহর আলী আন্দারী িামালপুর ০৮ ৯১৪৭২৫৯৬৯২ 

১৫৬২ ছবকিা জিগম আলী আহামদ আন্দারী িামালপুর ০৮ ৬৮৯৭২৬৫৮২০ 

১৫৬৩ জরাক্ষকয়া আক্তার সািাম জহাক্ষসি আন্দারী িামালপুর ০৮ ৭৮০৫৮৫৩৬২৪ 

১৫৬৪ হাবছিা আক্তার এিামুল হক আন্দারী িামালপুর ০৮ ৯১৩৫৫৯৯১৫৮ 

১৫৬৫ ইসমতারা িবির আহামদ আন্দারী িামালপুর ০৮ ২৮৪৭২৭২৫৫২ 

১৫৬৬ নুর িাহার আজু বময়া আন্দারী িামালপুর ০৮ ৩২৯৭২৯৭১১৫ 

১৫৬৭ িাহা আলম জমা: সবফ আন্দারী িামালপুর ০৮ ৪১৮২৮০৫৭৯৮ 

১৫৬৮ িয়িাল আক্ষিদীি মবিদ আকি আন্দারী িামালপুর ০৮ ৮২৪৭২৩৩৬৫০ 

১৫৬৯ িাবহর জহাক্ষসি সছয়দুল আলম আন্দারী িামালপুর ০৮ ১০২৩৬৫৭৪৬১ 

১৫৭০ নুর ইসলাম আকরাম আলী আন্দারী িামালপুর ০৮ ০৩১৫১৭৯৩২৮৬১২ 

১৫৭১ রুহুল আবমি আবুল জহাক্ষসি আন্দারী িামালপুর ০৮ ২৮৪৭২৬৮৬২৬ 

১৫৭২ আিাদুল আ: কুদ্দুস আন্দারী িামালপুর ০৮ ১৯৪৭৩৪৩৫৬২ 

১৫৭৩ মুবি বদা জিগম আ: গফুর আন্দারী িামালপুর ০৮ ৮৬১০২০১১৪৫ 

১৫৭৪ আব্বাছ উবিি নুরুল আলম আন্দারী িামালপুর ০৮ ০৩১৫১৭৯০০০০৪৮ 

১৫৭৫ আবুল কাক্ষিম কালা বময়া আন্দারী িামালপুর ০৮ ৬৮৯৭২৬০১২৮ 

১৫৭৬ হাবিবুর রহমাি কালা বময়া আন্দারী িামালপুর ০৮ ৯৫৭৮০৫৭৫৯৯ 

১৫৭৭ খাক্ষলদা জিগম হাবিবুর রহমাি আন্দারী িামালপুর ০৮ ১৯২৬৮৫০৪৯৪ 

১৫৭৮ জরাবিিা আক্তার আবুল কাক্ষিম আন্দারী িামালপুর ০৮ ৪৬৩৯৮৫৬৯২৩ 

১৫৭৯ ওসমাি গবি আ: ছালাম আন্দারী িামালপুর ০৮ ৫৫৬৩৪৬৯৪৬৩ 

১৫৮০ জসাক্ষলমাি আবমর হামিা কালাম িকসু পাড়া ০৮ ২৮৪৫৩৭৩২৪২ 

১৫৮১ িবদ আলম আব্দু রহমাি আন্দারী িামালপুর ০৮ ৭৭৯৭৩০১৫৫৮ 

১৫৮২ আব্দুল কাক্ষদর হারুি রবিদ আন্দারী িামালপুর ০৮ ১৫১০৮১৮৪৪৬৭১৩ 

১৫৮৩ জমা: িবি  আক্ষিায়ার মবল্লক মুসবলম পাড়া ০৮ ৫৯৯৭৩১৫৬৮৩ 

১৫৮৪ জমা: জরিাউল িাদিা বময়া আন্দারী পাড়া ০৮ ৫৯৯৭৩১৮৩১০ 

১৫৮৫ জদক্ষলায়ার জহাক্ষসি জগালাম জহাক্ষসি পদ্মাি ববঝবর পাড়া ০৮ ৬৪৬৩৩০৫০৩৪ 

১৫৮৬ িাবহদা জিগম হাবিি উল্লাহ পদ্মাি ববঝবর পাড়া ০৮ ৭৩২৪১৬৫৯৬৩ 

১৫৮৭ আক্ষমিা খাতুি আব্দু ছমদ পদ্মাি ববঝবর পাড়া ০৮ ৯১৪৭২৫৭৫৫৩ 



১৫৮৮ জছাহরাি আলী জহাক্ষসি আলী কালাম িকসু পাড়া ০৮ ৯৪১৯৪৪৭৩১৬১৪৭ 

১৫৮৯ িবির আহমদ এিহার বময়া কালাম িকসু পাড়া ০৮ ৫৫৪৭৩১৭৩২০ 

১৫৯০ আবুল কাক্ষিম িবির আহমদ কালাম িকসু পাড়া ০৮ ৪৬৪৭৩২১৮১৯ 

১৫৯১ সুলতাি ফির আলী কালাম িকসু পাড়া ০৮ ৭৭৯৭৩০১৩৭৬ 

১৫৯২ জমা: আছলাম জমা: সবুর জমাড়ল পদ্মাি ববঝবর পাড়া ০৮ ৫০৯৭২৭১৫৬২ 

১৫৯৩ রাবিয়া জিগম আছু বমঞা কালাম িকসু পাড়া ০৮ ৭৩৪৭৩৩৫৮৩৩ 

১৫৯৪ আক্ষরফা জিগম িবির আহমদ কালাম িকসু পাড়া ০৮ ৪১৯৭২৮২৩২১ 

১৫৯৫ িবফকুর রহমাি কালাম িকসু কালাম িকসু পাড়া ০৮ ৮৬৯৭৩৪৩৬৩৩ 

১৫৯৬ জচমি আরা তজু বময়া কালাম িকসু পাড়া ০৮ ১০২৩৬৫৭৮১৪ 

১৫৯৭ পারিীি আক্তার আব্দু ছামাদ কালাম িকসু পাড়া ০৮ ২৩৮৯৫৭৪২১৭ 

১৫৯৮ রমিাি আলী রবিক গািী মুসবলম পাড়া ০৮ ২৩৮২০৯০২২৯ 

১৫৯৯ রুবিিা আক্তার আ: মাক্ষলক মুসবলম পাড়া ০৮ ৯৭১৩৩৯২৬৪৮ 

১৬০০ বছবিকুর রহমাি িাক্ষছর গািী মুসবলম পাড়া ০৮ ৫৫২৭৪৫৩৭১৫ 

১৬০১ আহসাি সািা মুছা সািা মুসবলম পাড়া ০৮ ২৩৭৭৭৯৬৯৪৭ 

১৬০২ আবু মুছা সািা সাদুল্যা সািা মুসবলম পাড়া ০৮ ৬৪২৭৫৫৫৯৬৩ 

১৬০৩ জসািা বিবি রবিদ গািী মুসবলম পাড়া ০৮ ৪৭১১৭৭৩৪৪৪২৯৫ 

১৬০৪ িহীদুল মবল্লক আহমদ মবল্লক মুসবলম পাড়া ০৮ ১৪১১৭৭৩৪৪৪৫৮ 

১৬০৫ আবুল কাক্ষিম িবির আহমদ কালাম িকসু পাড়া ০৮ ৪৬৪৭৩২১৮২৯ 

১৬০৬ িবির আহমদ এিাহার বময়া কালাম িকসু পাড়া ০৮ ৫৫৪৭৩১৭৩২০ 

১৬০৭ আক্ষমিা জিগম আব্দু ছমদ কালাম িকসু পাড়া ০৮ ৯১৪৭২৫৭৫৫৫ 

১৬০৮ জমা: জলাকমাি উলা বময়া কালাম িকসু পাড়া ০৮ ৪৬৪৭৩২৪২৪৫ 

১৬০৯ বগয়াস উিীি বরদু আলম কালাম িকসু পাড়া ০৮ ৫৫৪৭৩১৭৩২০ 

১৬১০ জমা: দুলাল বময়া হযরত আবল কালাম িকসু পাড়া ০৮ ৭৩৪৭৩৩৮৮১১ 

১৬১১ আ: হাবমদ নুরুল ইসলাম আন্দারী িামালপুর ০৮ ৩৩০৫৮১১৭০৯ 

১৬১২ িাহািা আক্তার নুর ইসলাম আন্দারী িামালপুর ০৮ ৯১৪৭২৪০৯২৪ 

১৬১৩ িাহা আলী আকির আলী আন্দারী িামালপুর ০৮ ৫০৯৭২৭২০৯৯ 

১৬১৪ জমা: আবিি িাবগর জহাক্ষসি আন্দারী িামালপুর ০৮ ৪৬৫৮১২৪৪০১ 

১৬১৫ িবসম উবিি জমা: বময়া আন্দারী িামালপুর ০৮ ২২১৯৪১৫৭৯০০০৩৭ 

১৬১৬ ছবকিা আক্তার আলী আহমদ বহমছবড় পাড়া ০৮ ৬৮৯৭২৬৫৮২০ 

১৬১৭ রবহমা জিগম আলী আহমদ বহমছবড় পাড়া ০৮ ৪৭৮০০০০০২৫ 

১৬১৮ জমা: হাছাি আ: ছামাদ পদ্মাি ববঝবর পাড়া ০৮ ৬৪৫৫৮৫০৫৭৫ 

১৬১৯ ওিাইদুল রহমাি জমা: ইউনুছ পদ্মাি ববঝবর পাড়া ০৮ ৬৪৪৭২৮১৯২১ 

১৬২০ জমা: সবফ িাবিম উবিি পদ্মাি ববঝবর পাড়া ০৮ ৭৩৪৭৩৩৬০৫৪ 

১৬২১ তাছবলমা জিগম আকব্বার আলী পদ্মাি ববঝবর পাড়া ০৮ ৪১৯৭৪৪০২৫০ 

১৬২২ রুমতুই মুরুং তাংলাই মুরুং লাংবগ পাড়া ০৯ ৬৪৫৫৮৫০৫৭০ 

১৬২৩ জকংবকত মুরুং বকরওয়াি মুরুং িয়া পাড়া ০৯ ৪৪৫৩৮৫০৫৭৬ 

১৬২৪ জমিরং মুরুং জমিপয় মুরুং িয়া পাড়া ০৯ ৫৪৫২৮৫০৫৭৫ 

১৬২৫ জমল্টি বত্রপুরা অিরাম বত্রপুরা িতুি বত্রপুরা পাড়া ০৯ ৩৪৫১৮৫০৫৭৩ 



১৬২৬ িয়মবি বত্রপুরা সাচন্দ্র বত্রপুরা িতুি বত্রপুরা পাড়া ০৯ ২৪৫৫৮৫০৫৭২ 

১৬২৭ িাক্ষকাি বত্রপুরা সুবদরাম বত্রপুরা িতুি বত্রপুরা পাড়া ০৯ ৬৪৫৬৮৫০৫৪৩ 

১৬২৮ বিিয়চন্দ্র বত্রপুরা কৃঞ্চচন্দ্র বত্রপুরা িতুি বত্রপুরা পাড়া ০৯ ৫৪৫৭৮৫০৫২৩ 

১৬২৯ িয়চন্দ্র বত্রপুরা সাচন্দ্র বত্রপুরা িতুি বত্রপুরা পাড়া ০৯ ৩৪৫২৮৫০৫৭৬ 

১৬৩০ জতক্ষরিা বত্রপুরা কৃচন্দ্র বত্রপুরা িতুি বত্রপুরা পাড়া ০৯ ২৪৫১৮৫০৫৭৯ 

১৬৩১ রুমাচন্দ্র বত্রপুরা মবিরাম বত্রপুরা িতুি বত্রপুরা পাড়া ০৯ ৬৪৬৫৮৫০৫৭৫ 

১৬৩২ সিশুরাম বত্রপুরা দূগ বরাম বত্রপুরা িতুি বত্রপুরা পাড়া ০৯ ৬৪৬৫৮৫০৫৭১ 

১৬৩৩ জলাংরাও মুরুং তিরু মুরুং মাংলাই পাড়া ০৯ ৬৪৫৫৮৫০৫৭৫ 

১৬৩৪ কাইরাও মুরুং লাস্কু মুরুং মাংলাই পাড়া ০৯ ৭৪৫৫৮৫০৫৭১ 

১৬৩৫ জমিরুই মুরুং থিলক মুরুং মাংলাই পাড়া ০৯ ৭৪৫৫৮৫০৫৭৪ 

১৬৩৬ লাংরুং মুরুং জমিবসি মুরুং মাংলাই পাড়া ০৯ ৮৪৫৫৮৫০৫৭৪ 

১৬৩৭ জমা: জহলাল উবিি রবফক আহামদ িাংগাবল পাড়া ০৯ ৯৪৫৫৮৫০৫৭৩ 

১৬৩৮ জলংবরং মুরুং এমপু মুরুং আমতলী পাড়া ০৯ ৯৪৫৫৮৫০৫৭৩ 

১৬৩৯ রুিপাও মুরুং লালুয়া মুরুং আমতলী পাড়া ০৯ ৫৪৫৫৮৫০৫৭৬ 

১৬৪০ তাংলাই মুরুং কাংক্ষদা মুরুং আমতলী পাড়া ০৯ ৩৪৫৫৮৫০৫৭৭ 

১৬৪১ বরংরং মুরুং ক্রংতি মুরুং আমতলী পাড়া ০৯ ৩৪৫৫৮৫০৫৭৮ 

১৬৪২ জিদুই মুরুং জিপুং মুরুং লাংবগ পড়া ০৯ ২৪৫৫৮৫০৫৭৩ 

১৬৪৩ রুমতুই মুরুং তাংলাই মুরুং লাংবগ পড়া ০৯ ৩৪৫৫৮৫০৫৭২ 

১৬৪৪ মাংরুং মুরুং কমচং মুরুং লাংবগ পড়া ০৯ ৫৪৫৫৮৫০৫৭৩ 

১৬৪৫ ওয়ািক্ষিা মুরুং িাক্ষয়াং মুরুং লাংবগ পড়া ০৯ ৪৫০৫৮৫০৫৭২ 

১৬৪৬ কাইক্ষপ্র মুরুং জমিক্ষল মুরুং লাংবগ পড়া ০৯ ৬৪৫৫৮৫০৫৭৪ 

১৬৪৭ জমিপং মুরুং আদুই মুরুং লাংবগ পড়া ০৯ ২০৪৫৫৮৫০৫৭ 

১৬৪৮ চয়াবরং মুরুং  হাবদ মুরুং লাংবগ পড়া ০৯ ৬৪৫৫৮৫০৫৭৫ 

১৬৪৯ বিয়াং মুরুং পাতলং মুরুং লাংবগ পড়া ০৯ ৪৪৫৫৮৫০৫৫৫ 

১৬৫০ লংঙাি মুরুং কমচং মুরুং লাংবগ পড়া ০৯ ৩৪৫৫৮৫০৫৩৫ 

১৬৫১ জিকখাই মুরুং িালাই মুরুং লাংবগ পড়া ০৯ ৩৪৫৫৮৫০৫৭৫ 

১৬৫২ ক্রংবলও মুরুং লাইলং মুরুং লাংবগ পড়া ০৯ ২৪৫৫৮৫০৫৩৫ 

১৬৫৩ রুইওয়াই মুরুং জমিপং মুরুং লাংবগ পড়া ০৯ ২৪৫৫৮৫০৫৫৪ 

১৬৫৪ কমচং মুরুং বিয়ানুম মুরুং লাংবগ পড়া ০৯ ৪৪৫৫৮৫০৫৭৫ 

১৬৫৫ রুইচুম মুরুং লামচক মুরুং িয়া পাড়া ০৯ ৩৪৫৫৮৫০৫৭৫ 

১৬৫৬ রুইতি মুরুং আবদ মুরুং িয়া পাড়া ০৯ ২৪৫৫৮৫০৫৭৩ 

১৬৫৭ মািবি মুরুং জমিলুং মুরুং িয়া পাড়া ০৯ ৪৪৫৫৮৫০৫৭৩ 

১৬৫৮ কাইচং মুরুং জরংসং মুরুং িয়া পাড়া ০৯ ৯৪৫৫৮৫০৫৭২ 

১৬৫৯ পাবরং মুরুং পাক্ষল মুরুং িয়া পাড়া ০৯ ৪৪৫৫৮৫০৫৭২ 

১৬৬০ সংক্ষলং মুরুং জরংচু মুরুং িয়া পাড়া ০৯ ৬০০৫৮৫০৫৭৪ 

১৬৬১ চংক্ষরং মুরুং জমিদু মুরুং িয়া পাড়া ০৯ ৬৪৫৫৮৫০৫৭৩ 

১৬৬২ জমিরাও মুরুং জমিপয় মুরুং িয়া পাড়া ০৯ ৬৪৫৫৮৫০৫৯৭ 

১৬৬৩ তুমরাও মুরুং জমিরাও মুরুং িয়া পাড়া ০৯ ৬৪৫৫৮৫০৫৩৫ 



১৬৬৪ ইিচং মুরুং দুইথং মুরুং িয়া পাড়া ০৯ ২৪৫৫৮৫০৫৭৫ 

১৬৬৫ বসংরাও মুরুং রুইবপয় মুরুং িয়া পাড়া ০৯ ৬৪৫৫৮৫০৪৩২ 

১৬৬৬ পািটি মুরুং জিইরাম মুরুং িয়া পাড়া ০৯ ৭৪৫৫৮৫০৫৭৫ 

১৬৬৭ পারাউ মুরুং রুইতি মুরুং িয়া পাড়া ০৯ ৮৪৫৫৮৫০৫৩৪ 

১৬৬৮ কাইবপম মুরুং রওয়াই মুরুং িয়া পাড়া ০৯ ৪৪৫৫৮৫০৪৩২ 

১৬৬৯ মংলুং মুরুং পাতুই মুরুং িয়া পাড়া ০৯ ৩৪৫৫৮৫০৫৫৩ 

১৬৭০ জমিরাও মুরুং জলংপুং মুরুং িাক্কা পাড়া ০৯ ৬৪৫৫৮৫০৫৭৫ 

১৬৭১ মাংচং মুরুং ক্রাতচং মুরুং িাক্কা পাড়া ০৯ ৬৪৫৫৮৫০৫৭০ 

১৬৭২ পায়া মুরুং জমিক্ষলং মুরুং িাক্কা পাড়া ০৯ ২৪৫৫৮৫০৫৭৫ 

১৬৭৩ তুমবসং মুরুং ক্রংঙাি মুরুং িাক্কা পাড়া ০৯ ৬৪৫৫৮৫০৫৭২ 

১৬৭৪ পাওরুং মুরুং রুইতু মুরুং িাক্কা পাড়া ০৯ ১৪৫৫৮৫০৫৭৫ 

১৬৭৫ জখতরুই মুরুং জলয়াং মুরুং িাক্কা পাড়া ০৯ ৬৪৫৫৮৫০৫৬২ 

১৬৭৬ মাংদম মুরুং থংক্ষপ্র মুরুং থংক্ষপ্র পাড়া ০৯ ৩৪৫৫৮৫০৫৭৫ 

১৬৭৭ করবল মুরুং কারা মুরুং থংক্ষপ্র পাড়া ০৯ ৬৪৫৫৮৫০৫৭৪ 

১৬৭৮ তিবিয়া মুরুং রুইতি মুরুং থংক্ষপ্র পাড়া ০৯ ২৪৫৫০৫০৫৭৫ 

১৬৭৯ জমিরাও মুরুং ক্রাতচং মুরুং থংক্ষপ্র পাড়া ০৯ ৬৪৫৫৮৫০৫৭৯ 

১৬৮০ দিওয়াই মুরুং থংক্ষপ্র মুরুং থংক্ষপ্র পাড়া ০৯ ৬৪৫৫৮৫০৫৭৫ 

১৬৮১ জমিক্রং মুরুং অল মুরুং িতুি জদওয়াি পাড়া ০৯ ২৪৫৫৮৫০৫৭৮ 

১৬৮২ সংক্র মুরুং জমিক্ষত মুরুং িতুি জদওয়াি পাড়া ০৯ ৬৪৫৫৮৫০৫৭৫ 

১৬৮৩ জমিকং মুরুং জমিসাই মুরুং িতুি জদওয়াি পাড়া ০৯ ২৪৫৫৮৫০৫৭২ 

১৬৮৪ তুমতাক মুরুং দিরই মুরুং িতুি জদওয়াি পাড়া ০৯ ৬৪৫৫৮৫০৫৭৫ 

১৬৮৫ রওক্ষলং মুরুং জরংচং মুরুং িতুি জদওয়াি পাড়া ০৯ ১৪৫৫৮৫০৫৭৪ 

১৬৮৬ চামরুই মুরুং জমিক্ষত মুরুং জিায়াি পাড়া ০৯ ৬৪৫৫৮৫০৫৭৫ 

১৬৮৭ বসংচং মুরুং জিবপউ মুরুং জিায়াি পাড়া ০৯ ৩৪৫৫৮৫০৫৭৬ 

১৬৮৮ জদওয়াই মুরুং জিবপউ মুরুং জিায়াি পাড়া ০৯ ৬৪৫৫৮৫০৫৭৫ 

১৬৮৯ জমিওয়াই মুরুং পাইওয়া মুরুং জিায়াি পাড়া ০৯ ৬৪৫৫৮৫০৫৭১ 

১৬৯০ রুইতি মুরুং রওয়াই মুরুং পালংমুখ পাড়া ০৯ ৬৪৫৫৮৫০৫৭৫ 

১৬৯১ জতক্ষরিা মুরুং হািরাই মুরুং পালংমুখ পাড়া ০৯ ৯৪৫৫৮৫০৫৭৩ 

১৬৯২ বরংপাও মুরুং জরংলুি মুরুং পালংমুখ পাড়া ০৯ ৬০৫৫৮৫০৫৭২ 

১৬৯৩ জমিক্ষপ্র মুরুং জমিরত মুরুং ব্যাঙ পাড়া ০৯ ৬৪৫৫৮৫০৫৭৫ 

১৬৯৪ য়ংয়া মুরুং জরয়ং মুরুং ব্যাঙ পাড়া ০৯ ৬৬৫৫৮৫০৫৭৩ 

১৬৯৫ ইয়াপাও মুরুং জমিরাও মুরুং ব্যাঙ পাড়া ০৯ ২৭৫৫৮৫০৫৭১ 

১৬৯৬ জমিলত মুরুং জরংয়ং মুরুং ব্যাঙ পাড়া ০৯ ৬৪৫৫৮৫০৫৭৩ 

১৬৯৭ লাংবঙ মুরুং খাদই মুরুং সালা পাড়া ০৯ ৬৪৫৫৮৫০৫৭৫ 

১৬৯৮ জমিপং মুরুং িাক্কা মুরুং িাক্কা পাড়া ০৯ ১৪৫৫৮৫০৫৭০ 

১৬৯৯ পারুং মুরুং জমিরাও মুরুং িাক্কা পাড়া ০৯ ৬৪৫৫৮৫০৫৭৫ 

১৭০০ লাংবঙ মুরুং জমিবরং মুরুং িাক্কা পাড়া ০৯ ৩৪৫৫৮৫০৫৭৬ 

১৭০১ থিরুং মুরুং জলংয়াং মুরুং মাংলাই পাড়া ০৯ ৬৪৫৫৮৫০৫৭৫ 



১৭০২ থংবরং মুরুং কাংক্ষদা মুরুং মাংলাই পাড়া ০৯ ৫৪৫৫৮৫০৫৭৫ 

১৭০৩ জরংচক মুরুং জরংলুং মুরুং পালংমুখ পাড়া ০৯ ৮৪৫৫৮৫০৫৭৫ 

১৭০৪ জমিতাং মুরুং ঙানুম মুরুং পালংমুখ পাড়া ০৯ ৬৪৫৫৮৫০৫৭২ 

১৭০৫ চংক্ষয়ং মুরুং অংফা মুরুং পালংমুখ পাড়া ০৯ ৪৪৫৫৮৫০৫৭৫ 

১৭০৬ থারপাও মুরুং জমিপয় মুরুং পালংমুখ পাড়া ০৯ ৩৪৫০৮৫০৫৭২ 

১৭০৭ সামচি মুরুং লাংরুং মুরুং পালংমুখ পাড়া ০৯ ২৪৫৫৮৫০৫৪৫ 

১৭০৮ রুক্ষলং মুরুং তাংলাই মুরুং িয়া পাড়া ০৯ ১৪৫৫৮৫০৫৬৫ 

১৭০৯ কাইরুং মুরুং রামচক মুরুং িয়া পাড়া ০৯ ৩৪৫৫৮৫০৫৫৪ 

১৭১০ খাক্ষলদা জিগম ফবরদ আহামদ িাংগালী পাড়া ০৯ ১৪৫৫৮৫০৫৩২ 

১৭১১ তুমক্ষল মুরুং জরংক্ষয়ি মুরুং িয়া পাড়া ০৯ ৪৪৫৫৮৫০৫৩৪ 

১৭১২ জমিয়া মুরুং লাংবরং মুরুং িতুি জদওয়াি পাড়া ০৯ ৫৪৫৫৮৫০৫৫৬ 

১৭১৩ জমিয়া মুরুং জমিবচং মুরুং আমতলী পাড়া ০৯ ৬৪৫৫৮৫০৫৩৪ 

১৭১৪ সাকতয় মুরুং লাংচং মুরুং পালংমুখ পাড়া ০৯ ৭৪৫৫৮৫০৫৫৬ 

১৭১৫ হাইবঙ মুরুং জরংতম মুরুং জিায়াি পাড়া ০৯ ৮৪৫৫৮৫০৫৩৩ 

১৭১৬ কাইওয়াই মুরুং চংতু মুরুং লাংবগ পাড়া ০৯ ৩৪৫৫৮৫০৫৫৬ 

১৭১৭ চামক্ষলইং মুরুং জিখাই মুরুং িয়া পাড়া ০৯ ২৪৫৫৮৫০৫২০ 

১৭১৮ ক্াদুই মুরুং জমিয়াম মুরুং িয়া পাড়া ০৯ ৬৪৫৫৮৫০৫৭০ 

১৭১৯ জমাসবলম  িবির জহাক্ষছি জমরতবতয়া পাড়া ০৯ ২৪৫৫৮৫০৫৩৪ 

১৭২০ জমিয়াম মুরুং পাতুই মুরুং লুলাইং মুখ পাড়া ০৯ ৩৪৫৫৮৫০৫২৩ 

১৭২১ সংয়া মুরুং নুদই মুরুং সালা পাড়া ০৯ ৪৪৫৫৮৫০৫৭৫ 

১৭২২ ইয়াপাও মুরুং জমিরাও মুরুং সালা পাড়া ০৯ ৪৪৫৫৮৫০৫৭২ 

১৭২৩ চারবসং মুরুং জরংসম মুরুং সালা পাড়া ০৯ ৪৫৫৮০৪০৫৩৪ 

১৭২৪ জরংরু মুরুং জরংচং মুরুং িতুি জদওয়াি পাড়া ০৯ ৬৪৫৫৮৫০৫৭৫ 

১৭২৫ থংয়া মুরুং জমিরাও মুরুং আমতলী পাড়া ০৯ ৫৪৫৫৮৫০৫৭৪ 

১৭২৬ পায়া মুরুং য়াংবরং মুরুং আমতলী পাড়া ০৯ ৬৪৫৫৮৫০৫৭২ 

১৭২৮ সুমবি মুরুং কমক্ষসি মুরুং আমতলী পাড়া ০৯ ৪৪৫৫৮৫০৫৭৬ 

১৭২৯ বক্রওয়াই মুরুং জমিরাও মুরুং আমতলী পাড়া ০৯ ৯৪৫৫৮৫০৫৭৭ 

১৭৩০ জরাক্ষকয়া জিগম এিাহার বময়া িাঙালী পাড়া ০৯ ৭৪৫৫৮৫০৫৭৮ 

১৭৩১ জমাহাম্মদ জলাকমাি বছবিক আহমদ িাঙালী পাড়া ০৯ ৪৪৫৫৮৫০৫৭৪ 

১৭৩২ মবরয়ম খাতুি জমা: ইব্রাবহম িাঙালী পাড়া ০৯ ৩৫৫৮৫০৫৭৫৩ 

১৭৩৩ মমতাি জিগম আব্দুল কবরম িাঙালী পাড়া ০৯ ২৪৫৫৮৫০৫৭২ 

১৭৩৪ বিলু আক্তার জমা: বসরাি িাঙালী পাড়া ০৯ ৬৪৫৫৮৫০৫৭৪ 

১৭৩৫ খাক্ষি আলম জমা: কবির িাঙালী পাড়া ০৯ ৪৪৫৫৮৫০৫৭৫ 

১৭৩৬ নুর আয়িা িবির আহমদ িাঙালী পাড়া ০৯ ৪৪৫৫৮৫০৫৭৩ 

১৭৩৭ িাহািাি জিগম জমা: রহমাি িাঙালী পাড়া ০৯ ৩৪৫৫৮৫০৫৪৩ 

১৭৩৮ জগালিাহার কালা বময়া িাঙালী পাড়া ০৯ ২৪৫৫৮৫০৫৩২ 

১৭৩৯ িন্নাত আরা জিগম জমা: ইউনুছ িাঙালী পাড়া ০৯ ৩৪৫৫৮৫০৫৫৪ 

১৭৪০ আবুল জহাক্ষসি িবির আহমদ িাঙালী পাড়া ০৯ ২৪৫৫৮৫০৩২১ 



১৭৪১ রংরুম মুরুং চংক্ষরং মুরুং জদওয়াি পাড়া ০৯ ৪৪৫৫৮৫০৫৫৬ 

১৭৪২ দারই মুরুং বিয়াক্ষি মুরুং জদওয়াি পাড়া ০৯ ৬৪৫৫৮৫০৫৭৪ 

১৭৪৩ তুইরুই মুরুং িাইওয়াই মুরুং জদওয়াি পাড়া ০৯ ৪৪৫৫৮৫০৫৭৩ 

১৭৪৪ পাইরুং মুরুং পাক্ষল মরুং জদওয়াি পাড়া ০৯ ৬৪৫৫৮৫০৫৭২ 

১৭৪৫ ক্ংপাও মুরুং পারাও মুরুং জদওয়াি পাড়া ০৯ ৬৪৫০৮৫০৫৭৫ 

১৭৪৬ তুমপই মুরুং পাতুই মুরুং জদওয়াি পাড়া ০৯ ৬৪৪৩৮৫০৭৬৫ 

১৭৪৭ তমরুং মুরুং জমিবসং মুরুং জদওয়াি পাড়া ০৯ ৬৪৫৫৮৫০৫৪৩ 

১৭৪৮ চামরুই মুরুং িাকয়াি মুরুং জদওয়াি পাড়া ০৯ ৬৩২১৮৫০৫৫৬ 

১৭৪৯ রুইরাও মুরুং জমটাং মুরুং জদওয়াি পাড়া ০৯ ৬৬৩৩৮৫০৫৪৫ 

১৭৫০ বসংরুং মুরুং রইবপয় মুরুং জদওয়াি পাড়া ০৯ ৬০৫৬৮৫০৫৭২ 

১৭৫১ জমিলং মুরুং আদুই মুরুং জদওয়াি পাড়া ০৯ ৬২৩৪৮৫০৫৩২ 

১৭৫২ জরইবল মুরুং কাপ্রই মুরুং জিায়াি পাড়া ০৯ ৬৩২৩৮৫০৫৭৯ 

১৭৫৩ জলয়াকত আলী বছবিক আহমদ িাঙালী পাড়া ০৯ ২৩৫৫৮৫০৫৭৫ 

১৭৫৪ কবির আহামদ আবুল খাক্ষয়র িাঙালী পাড়া ০৯ ২২৫৫৮৫০৫৭৮ 

১৭৫৫ লাল বময়া ছাক্ষলহ আহমদ িাঙালী পাড়া ০৯ ৩৩৫৫৮৫০৫৭৫ 

১৭৫৬ জমা: জহলাল িজু বময়া িাঙালী পাড়া ০৯ ৪৫৫৫৮৫০৫৭৪ 

১৭৫৭ চামপয় মুরুং িাক্ষল মুরুং জিায়াি পাড়া ০৯ ৭৫৫৮৫০৫৭৫০ 

১৭৫৮ কুরং মুরুং পাক্ষল মুরুং জিায়াি পাড়া ০৯ ৮৪৫৫৮৫০৫৭২ 

১৭৫৯ চামক্ষল মুরুং পাক্ষল মুরুং জিায়াি পাড়া ০৯ ৯৪৫৫৮৫০৫৭৩ 

১৭৬০ িাইবল মুরুং কুরং মুরুং জিায়াি পাড়া ০৯ ২৪৫৫৮৫০৫৭৫ 

১৭৬১ রাওপাও মুরুং কুরং মুরুং জিায়াি পাড়া ০৯ ৩৪৫৫৮৫০৫৭৪ 

১৭৬২ আয়িা জিগম কাক্ষিম আলী জপাক্ষলর আগা ০৭ ৪৭৪৭৪৪৭৫৮৩ 

১৭৬৩ নুর আয়িা জমা: কালু বময়া জপাক্ষলর আগা ০৭ ০৩১৫১৭৯৩২৪০৫৫ 

১৭৬৪ জমা: িাহাদাত জহাক্ষসি আব্দুর রাজ্জাক জপাক্ষলর আগা ০৭ ১৪৯৭৪৪২২৬৭ 

১৭৬৫ িাবহদ গািী আ: ওয়াক্ষহদ গািী জপাক্ষলর আগা ০৭ ৩২৫৪৮২৪৬৭৩ 

১৭৬৬ আিরাফ আলী িজু বময়া জপাক্ষলর আগা ০৭ ০৩১৫১৭৯৩২৭২১৬ 

১৭৬৭ রুবকয়া জিগম আবমর আলী জপাক্ষলর আগা ০৭ ১৫১৪৭৮০০৩৪৭৮ 

১৭৬৮ জমা: ইকিাল জহাসাইি জমা: জমািারক আলী লম্বাক্ষখালা পাড়া ০৭ ২৪১৩৪০৫৩৮৮ 

১৭৬৯ মক্ষিায়ারা জিগম নুরু বময়া লম্বাক্ষখালা পাড়া ০৭ ৬৪৪৭৪৭২৫৩৮ 

১৭৭০ নুর িাহার জসাক্ষলমাি লম্বাক্ষখালা পাড়া ০৭ ৮০০৫৪৯৭৯১৬ 

১৭৭১ মবিবয়া খািম ছাইপ উিীি মাক্ষঝর পাড়া ০৭ ৬৮৩৭৪২০৪৯০ 

১৭৭২ আব্দুল হাবমদ নুর জমাহাম্মদ লম্বাক্ষখালা পাড়া ০৭ ০৩১৫১৭৯৩২৪৭১৬ 

১৭৭৩ মক্ষিায়ারা জিগম জমাহাম্মদ মবিদ লম্বাক্ষখালা পাড়া ০৭ ৫০৯৭৪২৬২৪০ 

১৭৭৪ জমা: সাইফুল্লাহ নুর জমাহাম্মদ লম্বাক্ষখালা পাড়া ০৭ ৩৭১৩৯৯৭৭৬১ 

১৭৭৫ রবহমা খাতুি আবুল জহাক্ষসি জপাক্ষলখাক্ষলর আগা ০৭ ৩২৯৭৪৫১৮৮৬ 

১৭৭৬ জমা: মাইি উবিি আহমদ জহাক্ষসি ছালাম পাড়া ০৭ ২৪০১৪৯৯০৪৭ 

১৭৭৭ জমা:বিয়াবুল জহাক্ষসি আব্দুর ছালাম ছালাম পাড়া ০৭ ৪৬৬৩৩৩৫৬৪৬ 

১৭৭৮ িাবছমা জিগম আবুল খাক্ষয়র আমতলী পাড়া ০৭ ২৩৯৭৪৭৪০৩৩ 



১৭৭৯ রাক্ষিদা জিগম িবির আহমদ লম্বাক্ষখালা পাড়া ০৭ ৫০৯৭৪২৬০৮৩ 

১৭৮০ িাবিম উবিি িবদ আলম জকজু পাড়া ০৭ ৫০৯৭৪২৮২২০ 

১৭৮১ জিবুক্ষিছা িগম আলী বময়া জকজু পাড়া ০৭ ২৩৯৭৪৭৬১৯৯ 

১৭৮২ ছাইপ উবিি কবির আহমদ মাক্ষঝর পাড়া ০৭ ৯৫৭৩৭২৮১৫২ 

১৭৮৩ জমা: িাবছর উবিি জমা: আয়ুি ছালাম পাড়া ০৭ ২৩৮৯০৩৮৮২৫ 

১৭৮৪ খাক্ষদিা জিগম আবুল জহাক্ষসি কালাইয়া পাড়া ০৭ ৪৮৪৭৪৭৮২৭২ 

১৭৮৫ ইছমত আরা আব্দুল হাবকম কুতুিবদয়া ০৭ ৫৫৪৭৩১৪০৯৫ 

১৭৮৬ িামাল উবিি আব্দুল হাবকম জকজু পাড়া ০৭ ১৪৯৭৪৪৩৯৬৮ 

১৭৮৭ সাবিরাম বত্রপুরা জদয়াইবসং বত্রপুরা মাক্ষির পাড়া ০৭ ৫৫৪৭৪৬৯০১৪ 

১৭৮৮ হাঁিারুং বত্রপুরা বসগরাং বত্রপুরা মাক্ষঝর পাড়া ০৭ ৩৭৪৭৪৪৭৭৫৭ 

১৭৮৯ দক্ষগরািী বত্রপুরা খামবি বত্রপুরা মাক্ষঝর পাড়া ০৭ ৮৬৫৬৪৮৬৫১৪ 

১৭৯০ অসমবি বত্রপুরা জদয়াবসং বত্রপুরা মাক্ষঝর পাড়া ০৭ ৮৬৯৭৪৯৬৯৭৭ 

১৭৯১ রামক্ষকনু বত্রপুরা পুিরাম বত্রপুরা টংগবঝবর পাড়া ০৭ ৯৫৭৩৬৪৯৪৪০ 

১৭৯২ তারবি বত্রপুরা অবিচন্দ্র বত্রপুরা মাক্ষঝর পাড়া ০৭ ৫৬৯৭৪২৭২৩০ 

১৭৯৩ তুলাবি বত্রপুরা মুবগহা বত্রপুরা মাক্ষঝর পাড়া ০৭ ৩৭৪৭৪৪৭৮৩১ 

১৭৯৪ বরিা বত্রপুরা হাবিরাম বত্রপুরা মাক্ষঝর পাড়া ০৭ ৮৭১৩৪০৬৭৬০ 

১৭৯৫ খামবি বত্রপুরা আিাচন্দ্র বত্রপুরা মাক্ষঝর পাড়া ০৭ ৫৯৯৭৪৮২৭৭২ 

১৭৯৬ যাক্ষকাি বত্রপুরা পদ্মমবি বত্রপুরা মাক্ষঝর পাড়া ০৭ ৪১৭৬২২৬৯৪৪ 

১৭৯৭ লালক্ষমাহি বত্রপুরা হাঁিমবি বত্রপুরা মাক্ষঝর পাড়া ০৭ ২৮২২৯৮৬০৯৩ 

১৭৯৮ জদওয়াইবস বত্রপুরা দাওতহা বত্রপুরা মাক্ষঝর পাড়া ০৭ ৩২৯৭২৯৪৭৫৭ 

১৭৯৯ জগাংগারািী বত্রপুরা িীক্ষরন্দ্র বত্রপুরা মাক্ষঝর পাড়া ০৭ ৪২০১৪৫৫১৯৪ 

১৮০০ রামিাবু বত্রপুরা চন্দ্রমবি বত্রপুরা মাক্ষঝর পাড়া ০৭ ৯৫৭৩৭২৪৪৩০ 

১৮০১ িীক্ষরন্দ্র বত্রপুরা চন্দ্রিি বত্রপুরা মাক্ষঝর পাড়া ০৭ ১০২৩৭৩৬২০৩ 

১৮০২ অিাবত বত্রপুরা রসক্ষতমা বত্রপুরা মাক্ষঝর পাড়া ০৭ ৫৫৪৭৪৭০০০৪ 

১৮০৩ রক্ষমচরি বত্রপুরা জপতু বত্রপুরা মাক্ষঝর পাড়া ০৭ ৮৬৯৭৪৯৭০০৯ 

১৮০৪ রাংক্ষিরুং বত্রপুরা হাঁদুরাম বত্রপুরা জকয়াজু পাড়া ০৭ ৫০৯৭৪২৫৬২২ 

১৮০৫ বক্িটি বত্রপুরা অবসরাম বত্রপুরা জকয়াজু পাড়া ০৭ ৬৪৫৬৩৯১৩১৩ 

১৮০৬ মাইয়ারু বত্রপুরা আব্দুল হাবকম বত্রপুরা জকয়াজু পাড়া ০৭ ৩২৯৭৪৫০৯৭৯ 

১৮০৭ সুইটি বত্রপুরা কযমং বত্রপুরা জকয়াজু পাড়া ০৭ ৩৩১৩৩১২৬১৭ 

১৮০৮ বসগরাম বত্রপুরা বখরচন্দ্র বত্রপুরা জকয়াজু পাড়া ০৭ ৪৬৫৬১৭৯০০১ 

১৮০৯ িয়াবত বত্রপুরা িবথচন্দ্র বত্রপুরা জকয়াজু পাড়া ০৭ ৯১৪৭৪০৮৯৬৮ 

১৮১০ হািরাই বত্রপুরা রামক্ষকনু বত্রপুরা জকয়াজু পাড়া ০৭ ৫৫০৭৬৮১৬৭৩ 

১৮১১ মুবক্তরাম বত্রপুরা হাদুরাম বত্রপুরা জকয়াজু পাড়া ০৭ ৪৬৪৭৪৭৬১২৮ 

১৮১২ মক্ষথরুং বত্রপুরা অসমাবিক বত্রপুরা জকয়াজু পাড়া ০৭ ৯৫৭৩৭২৬৫৫২ 

১৮১৩ দয়ারাম বত্রপুরা হাদুরাম বত্রপুরা জকয়াজু পাড়া ০৭ ৯১৪৭৪০৮৪২২ 

১৮১৪ প্রীবত বত্রপুরা উজ্জল বত্রপুরা জকয়াজু পাড়া ০৭ ১৯৬৩৪৪২৫৯৩ 

১৮১৫ িবথচন্দ্র বত্রপুরা বরউ বত্রপুরা জকয়াজু পাড়া ০৭ ৮২৪৭৪৪৯৫১৮ 

১৮১৬ জসিাবত বত্রপুরা হাঁিমাবিক বত্রপুরা জকয়াজু পাড়া ০৭ ৮৬৯৭৪৯৫৯০৪ 



১৮১৭ সূযধি তং আিন্দ মহি তং মাক্ষঝর পাড়া ০৭ ১৪৯৭৪৪৬০৬০ 

১৮১৮ বমন্টু বিকাি তং শুিাংক বিকাি তং মাক্ষঝর পাড়া ০৭ ১৯৪৭৫০১৭৫৩ 

১৮১৯ বমঠু তং বকংকুর িড়ুয়া মাক্ষঝর পাড়া ০৭ ৩২৯৭৪৫৩৩১২ 

১৮২০ সুমি তং খুল্যামবি তং মাক্ষঝর পাড়া ০৭ ৬৪২৩৬০৭০২৪ 

১৮২১ উম্রাবচং মাম বা মংহ্লাবচং মাম বা মাক্ষঝর পাড়া ০৭ ৪৬৪৭৪৭৬৬৮০ 

১৮২২ িবফকুর রহমাি িবির আহমদ মাক্ষঝর পাড়া ০৭ ০৩১৫১৭৯৩২৪৩৩২ 

১৮২৩ বিবরি জিগম জমা: আিছার জমারল গয়ালমারা পাড়া ০৭ ৩৭৪৭২৯৭২৪৪ 

১৮২৪ জমা: হাসাি জমা: আইয়ুি আলী কালাইয়া পাড়া ০৭ ৫১১৩৩১০৬৩৪ 

১৮২৫ সুইক্ষয়বচং মাম বা কাক্ষলাইয়া মাম বা জকয়াজু পাড়া ০৭ ৪১৯৭৪৩৮৫৯৩ 

১৮২৬ রাক্ষিদা জিগম নুর আহামদ জকয়াজু পাড়া ০৭ ২৩৯৭৪৭৩৯৭২ 

১৮২৭ আলী আকির রজু আলী জকয়াজু পাড়া ০৭ ৮৬৯৭৪৯৬৮৯৪ 

১৮২৮ জযাক্ষসফ বত্রপুরা পদ্মমবি বত্রপুরা জকয়াজু পাড়া ০৭ ১৪৯৭৪৪৫৪২৭ 

১৮২৯ িবসিা বত্রপুরা কযমং বত্রপুরা জকয়াজু পাড়া ০৭ ৫৫০৮৪৭২৭৩৪ 

১৮৩০ রাক্ষিদা জিগম িাবগর জহাক্ষসি জকয়াজু পাড়া ০৭ ৬৯০১৪৫৩৮৫৯ 

১৮৩১ নুর জমাহাম্মদ আকরাম আলী আন্দারী িামালপুর ০৮ ১৯৪৭৩৪৬৮৬০ 

১৮৩২ আবু িক্কর বছবিক আকরাম আলী আন্দারী িামালপুর ০৮ ৩৭৪৭২৯৬৮৭৩ 

১৮৩৩ িাহা আলম রমিাি আলী আন্দারী িামালপুর ০৮ ৬৮৯৭৫০২০২২ 

১৮৩৪ আবু হাবিফ িাহাঙ্গীর আলম আন্দারী িামালপুর ০৮ ৫১০৫৮৬৫৪৩৯ 

১৮৩৫ হাসমত আবল ইয়াবছি আলী আন্দারী িামালপুর ০৮ ৮২৪৭২৯৮৫৩৯ 

১৮৩৬ িামসুল আলম জমািারক আলী আন্দারী িামালপুর ০৮ ১৯৩২৩০৬২৬৭ 

১৮৩৭ নুরুল আলম জমাস্তাক আহমদ আন্দারী িামালপুর ০৮ ৮৬৯৭৩৪৫২৪০ 

১৮৩৮ জরক্ষহিা জিগম সসয়দ আহমদ আন্দারী িামালপুর ০৮ ৪১৮৫৪৯৪৬৫৭ 

১৮৩৯ রুমথুই জম্রা লাংরুম জম্রা আন্দারী িামালপুর ০৮ ৯১৪৭২৬০১৩৮ 

১৮৪০ হাবিচরি বত্রপুরা যুবগবিয়া বত্রপুরা টংগবঝবর পাড়া ০৮ ০৩১৫১৭৯৩২১২৪৪ 

১৮৪১ রক্ষমছা জিগম রমিাি আলী কালাম িকসু পাড়া ০৮ ৩৭৪৭২৯৬৯৬৪ 

১৮৪২ রবহমা খাতুি ফাক্ষরাখ আহমদ আন্দারী পাড়া ০৮ ২৮৩০৯৫৪৪৮৯ 

১৮৪৩ িান্নাত আরা গুরা বময়া কালাম িকসু পাড়া ০৮ ৩৭৪৭২৯৬৫৫০ 

১৮৪৪ ফারিািা আক্তার নুরুরিামা আন্দারী িামালপুর ০৮ ৫৯৫২৮২৯৩০৬ 

১৮৪৫ িবরিা জিগম আব্দুল মতলি কালাম িকসু পাড়া ০৮ ৮৬৯৭৩৯৩৫২৬ 

১৮৪৬ জমা: িাহ আলম রমিাি আলী আন্দারী িামালপুর ০৮ ৩২৯৭৪৫৭১৪৯ 

১৮৪৭ মবরয়ম জিগম রমিাি আলী আন্দারী িামালপুর ০৮ ৫০৯৭২৭৩১৯৬ 

১৮৪৮ ছাক্ষলহা আক্তার আব্দু ছামাদ পদ্মাি ববঝবর পাড়া ০৮ ২৪০০৬৪২৪৮০ 

১৮৪৯ জমা: জখাকি আব্দুল খাক্ষলক আন্দারী পাড়া ০৮ ১০২৩৬৫৭১২৩ 

১৮৫০ জমা: আিছার বময়া আব্দুল হাবলম আন্দারী পাড়া ০৮ ৯৫৫৫৫৯৫৯২৬ 

১৮৫১ আক্ষলয়া জিগম আব্দুর রবিদ জমাল্লা আন্দারী পাড়া ০৮ ৪১৯৭২৮৫৬৯৭ 

১৮৫২ জমা: জমাস্তফা আলী জহাক্ষসি আন্দারী পাড়া ০৮ ৪৬৪৭৩২৫৫৯৮ 

১৮৫৩ জরক্ষহিা আক্তার আব্দুল হাবলম আন্দারী পাড়া ০৮ ৭৭৯৪০৮৯৭৭৬ 

১৮৫৪ রবহমা খাতুি বসবিক আকি গয়ালমারা পাড়া ০৮ ৬০১৩৩২৫০৪৩ 



১৮৫৫ জমা: মবিদ বময়া আবুল বময়া গয়ালমারা পাড়া ০৮ ১৯৩৮৪৮০৬০৩ 

১৮৫৬ আলী আকির আবুল বময়া গয়ালমারা পাড়া ০৮ ০৩১৫১৭৯৩২০০০২৩ 

১৮৫৭ হারুির রবিদ জসাক্ষলমাি আন্দারী পাড়া ০৮ ২৮৪৭২৬৯৫৯০ 

১৮৫৮ িিরুল ইসলাম আব্দুল গবি আন্দারী পাড়া ০৮ ৩২৯৭২৯৭৫১১ 

১৮৫৯ আব্দুল িবলল একহাি বময়া আন্দারী িামালপুর ০৮ ১৪৯৭২৯০৩৮৩ 

১৮৬০ জমা: ইসলাম িাচা বময়া আন্দারী িামালপুর ০৮ ১৪৯৭২৯৮৩০৪ 

১৮৬১ রাক্ষিদা জিগম মবির আহমদ আন্দারী িামালপুর ০৮ ৯১৪৭২৬০৮৮০ 

১৮৬২ জরক্ষহিা আক্তার জগালাম জহাক্ষছি আন্দারী িামালপুর ০৮ ৮২৪৭২৯৭০৭৩ 

১৮৬৩ মায়মুিা আক্তার আব্দুর রবহম আন্দারী িামালপুর ০৮ ৮৭০১৫২১৬৬১ 

১৮৬৪ রুিবল মুরং রুমক্াম মুরুং বছয়াছড়া পাড়া ০৮ ২৮৬৩৩২৯৭৪৬ 

১৮৬৫ ক্রংবসং মুরুং য়াংবরং মুরুং বছয়াছড়া পাড়া ০৮ ৪৬৪৭৩২৭৫৭৮ 

১৮৬৬ জমিটাং মুরুং পাকহাই মুরুং বছয়াছড়া পাড়া ০৮ ১৪৯৭২৮৯৫৫১ 

১৮৬৭ তুমবচত মুরুং থংক্ষেম মুরুং বছয়াছড়া পাড়া ০৮ ৮৬৯৭৩৪৩০৯৬ 

১৮৬৮ সংরাও মুরুং লাংবক্র মুরুং বছয়াছড়া পাড়া ০৮ ৫৫৪৭৩১৫৯০২ 

১৮৬৯ চিপয় মুরুং জমিক্ষট মুরুং বছয়াছড়া পাড়া ০৮ ৬৪৪৭২৮০২৪৬ 

১৮৭০ লংবক্র মুরুং থংক্ষপ্র মুরুং রািারাম পাড়া ০৮ ৯১৪৭২৫৪৭৫০ 

১৮৭১ তুমরুং মুরুং জরবক্র মুরং রািারাম পাড়া ০৮ ৪১৯৭২৮২৭১০ 

১৮৭২ কাইংএ মুরুং থংক্ষপ্র মুরুং রািারাম পাড়া ০৮ ২৮৪৭২৬৯৫৪৩ 

১৮৭৩ ক্রংচং মুরুং জমিছম মুরুং রািারাম পাড়া ০৮ ৫৯৯৭৩২৯৩৭২ 

১৮৭৪ জমিরাং মুরুং জমিবিং মুরুং রািারাম পাড়া ০৮ ৫৯৯৭৩২৯৩৭৬ 

১৮৭৫ লীংরা মুরুং জমিবঙ মুরুং রািারাম পাড়া ০৮ ৩২৯৭২৯৭০৭৩ 

১৮৭৬ ক্রইপাও মুরুং জমতুই মুরুং রািারাম পাড়া ০৮ ৬৪৪৭২৭৭০২৮ 

১৮৭৭ জরাওল্যাং মুরুং জমলকও মুরুং রািারাম পাড়া ০৮ ৬৮৯৭২৬২০২৫ 

১৮৭৮ পুমপাও মুরুং ইয়ংত্াং মুরুং রািারাম পাড়া ০৮ ০৩১৯১১৯২১৮৬০০ 

১৮৭৯ মাংরুম মুরং হাইচং মুরুং মাংরুম পাড়া ০৮ ৭৩৪৭৩৩৬৪০১ 

১৮৮০ মুংলাই মুরুং মাংরুম মুরুং মাংরুম পাড়া ০৮ ৯১৪৭২৫৭৮০৩ 

১৮৮১ কামলাই মুরুং মাংরুম মুরুং মাংরুম পাড়া ০৮ ৭৭৯৭২৯৮৬৩০ 

১৮৮২ খামরাই মুরুং মাংরুম মুরুং মাংরুম পাড়া ০৮ ৮২৪৭২৯৪৫৫৯ 

১৮৮৩ িাংরাও মুরুং মাংরুম মুরুং মাংরুম পাড়া ০৮ ৪১৯৭২৮৫৯২৯ 

১৮৮৪ মাইক্ষিরু বত্রপুরা ইেরচন্দ্র বত্রপুরা গািি পাড়া ০৮ ২৩৯৭৩১৯৮০৩ 

১৮৮৫ গংপ্রু বত্রপুরা ইেরচন্দ্র বত্রপুরা গািি পাড়া ০৮ ৩২৯৭২৯৬১৪১ 

১৮৮৬ সূযমবি বত্রপুরা গািি বত্রপুরা গািি পাড়া ০৮ ৪১৯৭২৮৭৫৬০ 

১৮৮৭ িলাইবত বত্রপুরা দুবিচরি বত্রপুরা গািি পাড়া ০৮ ৪১৯৭২৮৪৪৮৪ 

১৮৮৮ থুবিরাং বত্রপুরা মুগচন্দ্র বত্রপুরা গািি পাড়া ০৮ ৬৮৯৭২৬৭০৬৫ 

১৮৮৯ হাক্ষিরুং বত্রপুরা রবতচন্দ্র বত্রপুরা ছবিচন্দ্র পাড়া ০৮ ৬৮৯৭১৬৭০৮৩ 

১৮৯০ জসক্ষরন্দ্র বত্রপুরা বিিম্ভ বত্রপুরা ছবিচন্দ্র পাড়া ০৮ ১৪৯৭২৮৫২৯৪ 

১৮৯১ জর্বিদ বত্রপুরা বসগহা বত্রপুরা ছবিচন্দ্র পাড়া ০৮ ৭৩৫২৪৮৫৮৩১ 

১৮৯২ রবহম বত্রপুরা দিসাইয়া বত্রপুরা ছবিচন্দ্র পাড়া ০৮ ৯৫৮১৮১৪৮০১ 



১৮৯৩ রাংকামা বত্রপুরা পাইিসা প্রু বত্রপুরা টংগবঝবর পাড়া ০৮ ৫৫৪৭৩১৭৬০১ 

১৮৯৪ অিইবত বত্রপুরা রামকুমার বত্রপুরা টংগবঝবর পাড়া ০৮ ৫৯৯৭৩২৮১৬৫ 

১৮৯৫ গাবব্রক্ষয়ল বত্রপুরা পূি বচন্দ্র বত্রপুরা টংগবঝবর পাড়া ০৮ ৬৪৫১৪৬১৭৭৩ 

১৮৯৬ রুিাবসম বত্রপুরা আস্তাবিয়া বত্রপুরা টংগবঝবর পাড়া ০৮ ৬৪৪৭২৮০১৮১ 

১৮৯৭ কাংিমাবিক বত্রপুরা িগচন্দ্র বত্রপুরা টংগবঝবর পাড়া ০৮ ১০০০১৩২৫০৪ 

১৮৯৮ হাক্ষতরুং বত্রপুরা সাবথিি বত্রপুরা টংগবঝবর পাড়া ০৮ ০৩১৫১৭৯০০৯৬৩৭ 

১৮৯৯ সিশ্নাবত বত্রপুরা িগম বত্রপুরা টংগবঝবর পাড়া ০৮ ৮২৪৭২৮২৯৯১ 

১৯০০ গক্ষর্ বি বত্রপুরা সবতচন্দ্র বত্রপুরা টংগবঝবর পাড়া ০৮ ৫৫৪৭৩১৭০৩১ 

১৯০১ সবতিচন্দ্র বত্রপুরা জুবগচন্দ্র বত্রপুরা টংগবঝবর পাড়া ০৮ ৪২৪৭২৯১২৫৬ 

১৯০২ িাচামবি বত্রপুরা জদওয়াবসং বত্রপুরা টংগবঝবর পাড়া ০৮ ৯১৪৭২৯২৪৩৯ 

১৯০৩ হাবসরাম বত্রপুরা কযম্প বত্রপুরা টংগবঝবর পাড়া ০৮ ৩৭৪৭২৯৩৪৮২ 

১৯০৪ হাবিচরি বত্রপুরা হাবসরাম বত্রপুরা টংগবঝবর পাড়া ০৮ ৭৭৯৭৩০৩২৪০ 

১৯০৫ সাবহদা জিগম আব্দু ছমদ পদ্মাি ববঝবর পাড়া ০৮ ৯১৪৭২৫৬৩২৬ 

১৯০৬ জমিক্ষরাম মুরুং আিাং মুরুং কাপ্রু পাড়া ০৯ ৩২৯৭৪৬৪০৮৭ 

১৯০৭ জমিক্ষল মুরুং িাক্ষক মুরুং কাপ্রু পাড়া ০৯ ১৯৪৭৫১১৮২৮ 

১৯০৮ ইয়ংয়া মুরুং আিাং মুরুং কাপ্রু পাড়া ০৯ ৫০৯৭৪৩৮১৮৭ 

১৯০৯ ইিচযং মুরুং ধুইল্যা মুরুং কাপ্রু পাড়া ০৯ ৮৬৯৭৫০৯০৭৬ 

১৯১০ ফদই মুরুং বপয়াচযং মুরু কাপ্রু পাড়া ০৯ ৫৫৪৭৪৭৯৮০৭ 

১৯১১ জমিক্ষস মুরুং মাংলই মুরুং কাপ্রু পাড়া ০৯ ২৪০৫৪৯৫৭৫১ 

১৯১২ উইইি মুরুং খামলাই মুরুং কাপ্রু পাড়া ০৯ ৫৫৪৭৪৮০৬০৭ 

১৯১৩ হাইলাং মুরুং জমিপই মুরুং কাপ্রু পাড়া ০৯ ৫৫৪৭৪৭৯৭৮১ 

১৯১৪ জরংকাই মুরুং মাংলই মুরুং কাপ্রু পাড়া ০৯ ৫৯৯৭৪৯৪০৩৩ 

১৯১৫ জমিক্ষক্রাং মুরুং বপয়াচযং মুরুং কাপ্রু পাড়া ০৯ ৪১৯৭৪৪৯২৭৭ 

১৯১৬ জমিরুই মুরুং ইয়াবরং মুরুং কাপ্রু পাড়া ০৯ ১৯৪৭৫১২৩০৫ 

১৯১৭ য়ংরাও মুরুং ইয়াবরং মুরুং কাপ্রু পাড়া ০৯ ৫৫৪৭৪৭৯৭০৮ 

১৯১৮ সাকওয়াদ মুরুং বপয়াচযং মুরুং কাপ্রু পাড়া ০৯ ১৪৯৭৪৫৪৪৭৮ 

১৯১৯ জরংয়া মুরুং মাংলই মুরুং কাপ্রু পাড়া ০৯ ৩৭৪৭৪৬০২৫৫ 

১৯২০ য়াংবরং মুরুং ক্াংওয়াই মুরুং কাপ্রু পাড়া ০৯ ৫৫৪৭৪৮০৭৮৯ 

১৯২১ আদুই মুরুং পাতুই মুরু কাপ্রু পাড়া ০৯ ২৩৯৭৪৮৭৩২৯ 

১৯২২ জফকক্ষরা মুরুং রুইয়াং মুরুং কাপ্রু পাড়া ০৯ ১৪৯৭৪৫৪২৫৪ 

১৯২৩ পাবরং মুরুং খুইলা মুরুং কাপ্রু পাড়া ০৯ ৫০৯৭৪৩৮০৮৮ 

১৯২৪ জমিবসং মুরুং কমচযং মুরুং কাপ্রু পাড়া ০৯ ৪১৯৭৪৪৯৭৫৬ 

১৯২৫ পাবরং মুরুং ক্াংওয়াই মুরুং কাপ্রু পাড়া ০৯ ৩২৯৭৪৬৩৮৮১ 

১৯২৬ জমিরুং মুরুং পাবরং মুরুং কাপ্রু পাড়া ০৯ ১০২৩৭৪১৫৬২ 

১৯২৭ লাওয়াই মুরুং পাবরং মুরুং কাপ্রু পাড়া ০৯ ২৩৯৭৪৮৬৪৫৩ 

১৯২৮ খিওয়াই মুরুং সাকঙাি মুরুং কাপ্রু পাড়া ০৯ ২৩৯৭৪৮৭৪৩৬ 

১৯২৯ বচত্দুই মুরুং জমিসম মুরুং কাপ্রু পাড়া ০৯ ৫৯৯৭৪৯৪০২৫ 

১৯৩০ তাইয়াং মুরুং জমিবঙ মুরুং কাপ্রু পাড়া ০৯ ১৯৪৭৫১১৯১৯ 



১৯৩১ র্াইল মুরুং কমচযং মুরুং কাপ্রু পাড়া ০৯ ৫০৯৭৪৩৭৫৭৭ 

১৯৩২ পাবরং মুরুং ঙািয়াং মুরুং কাপ্রু পাড়া ০৯ ৪১৯৭৩৯৪৩৮২ 

১৯৩৩ ইয়ংরুং মুরুং জমিপা মুরুং কাপ্রু পাড়া ০৯ ৩৭৪৭৪৫৯৭৩৭ 

১৯৩৪ জমিতাং মুরুং জরংক্ষমি মুরুং কাপ্রু পাড়া ০৯ ৬৪৫৫৪৩৫৯৬৩ 

১৯৩৫ জমিইং মুরুং লংঙাি মুরুং কাপ্রু পাড়া ০৯ ৫৯৯৭৪৯৪১৭৩ 

১৯৩৬ পাক্ষল মুরুং চযংক্রাত মুরুং কাপ্রু পাড়া ০৯ ৩৭৪৭৪৫৯৫৮৮ 

১৯৩৭ তাংলাই মুরুং কাংদু মুরুং কাপ্রু পাড়া ০৯ ৮২৪৭৪৬০১১৯ 

১৯৩৮ দিরই মুরুং জমিবসং মুরুং কাপ্রু পাড়া ০৯ ৯১৪৭৪২১৫৯৯ 

১৯৩৯ লইলক মুরুং সাংরুই মুরুং কাপ্রু পাড়া ০৯ ৫৯৯৭৪৯৩৫৪৮ 

১৯৪০ জমিসম মুরুং জমিবঙ মুরুং কাপ্রু পাড়া ০৯ ১৪৯৭৪৫৩৮৮৪ 

১৯৪১ হমবক্র মুরুং আিাং মুরুং কাপ্রু পাড়া ০৯ ৪৬৪৭৪৮৯১৭০ 

১৯৪২ জরংক্ষয়ি মুরুং জমিসম মুরুং কাপ্রু পাড়া ০৯ ৭৭৯৭৪৬৭৭৮৯ 

১৯৪৩ জমিরুং মুরুং জমিপা মুরুং কাপ্রু পাড়া ০৯ ৭৩৪৭৫০২৯৯৪ 

১৯৪৪ মলই মুরুং জরসম মুরুং কাপ্রু পাড়া ০৯ ৬৪৪৭৪৪৬৭২১ 

১৯৪৫ জরংিং মুরুং খামলাই মুরুং কাপ্রু পাড়া ০৯ ৯১২৫২৫৯৭০৬ 

১৯৪৬ জমিরি মুরুং বপয়াচয মুরুং কাপ্রু পাড়া ০৯ ৮৬৯৭৫০৮৬৭২ 

১৯৪৭ জমিসাই মুরুং লাংক্ষিা মুরুং িয়া পাড়া ০৯ ৭৭৯৭৪৬৩৩৫৮ 

১৯৪৮ জমিওয়াই মুরুং এক্ষরং মুরুং ব্যাঙ পাড়া ০৯ ৯১৪৭৪১৪৫৭৮ 

১৯৪৯ রুইতু মুরুং জরংইয় মুরুং লুলাইংমুখ পাড়া ০৯ ১৯৪৭৫০৪২০৩ 

১৯৫০ রইতু মুরুং জলংতু মুরুং আমতলী পাড়া ০৯ ৭৭৯৭৪৬১৫৫০ 

১৯৫১ কাইরাম মুরুং পাংবদ মুরুং আমতলী পাড়া ০৯ ০৩১৫১৭৯৩২৩৪৮২ 

১৯৫২ জমা: রবফক  রমজু বময়া কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ২৩৯৭৩২৭৬২৪ 

১৯৫৩ টািপাও মুরুং লংরি মুরুং বচয়রছড়া পাড়া ০৮ ২৩৯৭৩২৩১৮৫ 

১৯৫৪ সাইফুল ইসলাম জমা: আবমর জহাক্ষসি হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৩৩০১৪৮২১১৭ 

১৯৫৫ জমা: সাইফুল ইসলাম জমা: কামাল উবিি ধুইল্যা পাড়া ০৩ ৫১০৪৭৬৫৭০৫ 

১৯৫৬ িমসু িাহার হাবিবুর রহমাি ধুইল্যা পাড়া ০৩ ৫০৯৭২৫৫৭৩০ 

১৯৫৭ জলংবরং মুরুং এমপু মুরুং আমতলী পাড়া ০৯ ৩৭৪৭৪৫২৫৭৫ 

১৯৫৮ সংক মুরুং জমিরাও মুরুং আমতলী পাড়া ০৯ ৩২৯৭৪৫৭৬৫১ 

১৯৫৯ বরংরাও মুরুং ক্রংতি মুরুং িতুি জদওয়াি পাড়া ০৯ ৯৫৭৩৭৩০০৯১ 

১৯৬০ জরংপর মুরুং জমিরু মুরুং পুরাতি জদওয়াি পাড়া ০৯ ২৮৪৭৪৩১৪৯০ 

১৯৬১ হাছাি িানু দানু বময়া জকয়ািন্যা পাড়া ০৫ ৬৮৯৭২৬০৬৬৪ 

১৯৬২ িিরুল ইসলাম জমক্ষহর আলী িটতলী পাড়া ০৫ ৫৯৯৭৩২৬৬৪৯ 

১৯৬৩ জিলাল আলতাফ িটতলী পাড়া ০৫ ৮৬৯৭৩৩৪২৬৯ 

১৯৬৪ িাহানু জিগম হাবিবুর রহমাি ধুইল্যা পাড়া ০৩ ৮২৪৭২৭৬৮৭৯ 

১৯৬৫ আবুল কালাম হাবিবুর রহমাি ধুইল্যা পাড়া ০৩ ০৩১৫১৭৯৩২৫৬০৭ 

১৯৬৬ আবুল িির হাবিবুর রহমাি হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৫৯৯৭৩২৩৮৭৭ 

১৯৬৭ আক্ষয়িা জিগম কিল জহাক্ষসি আবমর হামিা পাড়া ০৩ ৫৯৯৭৩১৭৪৯৯ 

১৯৬৮ আব্দুল হাবকম আবু তাক্ষহর হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৯১১৭৬০৮২৩৩ 



১৯৬৯ কুলছুমা আক্তার জমা: সুলতাি হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৮৭০৫৯১৯০৮৫ 

১৯৭০ জমা: আবু হাবিফ মবির আহামদ ফবরদ জচয়ারম্যাি পাড়া ০৭ ৮২৫৫৮২২০০২ 

১৯৭১ নুরুল আবিম জমা: িবফ হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৫৫৩০২০৯২১১ 

১৯৭২ জমা: ইউছুফ রাি জমাহি চাকমা হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৩৭৪৭২৮৪৯৪৫ 

১৯৭৩ নুক্ষরিা জিগম জমাহাম্মদ আলম আবমর হামিা পাড়া ০৩ ৩২৯৭২৯১৮৪৫ 

১৯৭৪ নুরুল আলম আবুল জহাছি আবমর হামিা পাড়া ০৩ ৫৫৪৭৩০৫৩১৭ 

১৯৭৫ নুরুল আলম  িটতলী পাড়া ০৫ ২৩৯৭৩২৬০৯৭ 

১৯৭৬ মবি আক্তার  কালাম িকসু পাড়া ০৮ ০৩১৫১৭৯৩২৯৪৪৫ 

১৯৭৭ িনু বময়া  িটতলী পাড়া ০৫ ১৯৪৭৩৪২৩৫৬ 

১৯৭৮ িাবহি আক্তার  িটতলী পাড়া ০৫ ২৮৪৭২৭৫৯৯৩ 

১৯৭৯ কবরমুক্ষন্নছা  িটতলী পাড়া ০৫ ৫৯৯৭৩৩৩৬৭৮ 

১৯৮০ জরক্ষহিা আক্তার  ধুমছা পাড়া ০৪ ৫৯৯৭৩৩২০৬৮ 

১৯৮১ আব্দু সালাম  গয়াল মারা ০৮ ৮২৪৭২৯৬৮৬৯ 

১৯৮২ আব্দুল গফুর  আবমর হামিা পাড়া ০৩ ৪১৯৭২৭৯৫৯১ 

১৯৮৩ সামশু বময়া  জকয়ািন্যা পাড়া ০৫ ২৩৯৭৩১৩২৯৩ 

১৯৮৪ জমাহছািা খাতুি  জকয়ািন্যা পাড়া ০৫ ৯১৪৭২৪৮৭৩৭ 

১৯৮৫ সুলতািা আক্তার মুবন্ন  জকয়ািন্যা পাড়া ০৫ ৭৭৫৮৬৯০৬৬৮ 

১৯৮৬ আবুল কাক্ষিম  বহমছবড় পাড়া ০৫ ৯১৪৭২৫০১৭০ 

১৯৮৭ রুমা আক্তার  হাসিা পাড়া ০২ ১৯২২১৮৮৬৪২ 

১৯৮৮ জমাহাং আব্দুর রবহম  হাসিা পাড়া ০২ ৭৭৯৭২৯৫৮৪২ 

১৯৮৯ বমর আহামদ  হাসিা পাড়া ০২ ৬৮৯৭২৪৮৬৬৯ 

১৯৯০ আবমি িরীফ  হাসিা পাড়া ০২ ৭৭৯৭২৮৫৬২৯ 

১৯৯১ আব্দুল মাবুদ  িািার পাড়া ০৪ ০৩১৫১৭৯৩২৬২৯৪ 

১৯৯২ বমর আহামদ  হাসিা পাড়া ০২ ২৩৯৭৩১৭৪৪৩ 

১৯৯৩ খবদিা জিগম  হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ১৯৪৭৩৩৬০০২ 

১৯৯৪ সাজ্জাদ জহাসাইি  হাসিা পাড়া ০২ ৫১০১৪৫৪৪৮৫ 

১৯৯৫ ইয়াছবমি আক্তার  হাসিা পাড়া ০২ ৭৩২৫৪৮৩৮৭৮ 

১৯৯৬ এিামুল হক  কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ১০২৩৬৫৯৬৩২ 

১৯৯৭ জমা: আিম  আন্দারী পাড়া ০৮ ২৩৯৭৩১২৯০৭ 

১৯৯৮ িাহা আলম  িটতলী পাড়া ০৫ ২৮৪৭২৬৭৪৮৭ 

১৯৯৯ ওসমাি গবি  জদরাি বময়া পাড়া ০৬ ৮২৫৫৮৩০৬১৭ 

২০০০ হাবলমা আক্তার  হাছিা পাড়া ০২ ৬৯০১৪৫৫৬২৩ 

২০০১ রাক্ষিদা জিগম  জদরাি বময়া পাড়া ০৬ ৪২০৫৮২৯৭৭৫ 

২০০২ জমক্ষহর আলী  িটতলী পাড়া ০৫ ৭৩৪৭৩৪১৭৭৩ 

২০০৩ হাক্ষিরা জিগম  িটতলী পাড়া ০৫ ৪৬৪৭৩৩০৮৬১ 

২০০৪ আক্তার আহমদ  জদরাি বময়া পাড়া ০৬ ৯১৫৪৮৪১৭১৩ 

২০০৫ নুরুল আিছার  জদরাি বময়া পাড়া ০৬ ৫০৯৭২৭৮২৪৫ 

২০০৬ আক্ষয়িা জিগম  ইছহাক জমম্বার পাড়া ০৬ ৩২৭৯৭৫১৫৯২ 



২০০৭ ছমুদা খাতুি  ছালাম জমম্বার পাড়া ০৭ ৬৮৯৭৪২২১৩২ 

২০০৮ আবুল জহাক্ষসি  ছালাম জমম্বার পাড়া ০৭ ১৪৯৭৪৪৫৫৮৩ 

২০০৯ জরাক্ষকয়া জিগম  ইছহাক জমম্বার পাড়া ০৬ ৩৭৪৭৩০২২৪২ 

২০১০ জিলাল জহাক্ষসি  ইছহাক জমম্বার পাড়া ০৬ ৮৬৯৭৩৪৮০৩৮ 

২০১১ জসবলিা আক্তার  ইছহাক জমম্বার পাড়া ০৬ ৪১৯৭৫৬৩০২৮ 

২০১২ িবলল িকসু  ইছহাক জমম্বার পাড়া ০৬ ৭৩৪৭৩৪০৯২৪ 

২০১৩ নুর পাবখ  আন্দারী পাড়া ০৫ ১৯৪৭৩৩৮৩০৫ 

২০১৪ আইয়ুি আলী  জদরাি বময়া পাড়া ০৬ ৫৫৪৭৩১৮৯৯৭ 

২০১৫ তছবলমা আক্তার  হাছিা পাড়া ০২ ৬০১৩৩২৩৫৪৫ 

২০১৬ রবহম িকসু  কালাম িকসু পাড়া ০৮ ১৪৯৭২৯০৭৬৫ 

২০১৭ জফারক আহক্ষম্মদ  আন্দারী পাড়া ০৫ ৫৫৪৭২৯৭৩২৪ 

২০১৮ জমা: মবফজুর রহমাি  আন্দারী পাড়া ০৫ ১০২৩৬৫৩৪৪৫ 

২০১৯ জিখ আহমদ  আন্দারী পাড়া ০৫ ৩৭৪৭২৭৮৬৫৭ 

২০২০ আক্ষমিা জিগম  আন্দারী পাড়া ০৫ ১৯৪৭৩৩৯৩৮৬ 

২০২১ রবহমা জিগম  কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৩২৯৭৩০২৭০৯ 

২০২২ মবফজুর রহমাি  বহমছবড় পাড়া ০৫ ৫৯৯৭৩২১২৩৬ 

২০২৩ নুরুল আলম  বহমছবড় পাড়া ০৫ ৭৭৯৭২৯২৬৬৬ 

২০২৪ ইবিছ বময়া  কালা বময়া পাড়া ০৬ ৬৮৯৭২৬৮৬৮৩ 

২০২৫ এস্তফা আলী  জদরাি বময়া পাড়া ০৬ ৩৭৪৭৩০২১১৯ 

২০২৬ িনু বময়া  িটতলী পাড়া ০৬ ১৯৪৭৩৪২৩৫৬ 

২০২৭ কুলছুমা জিগম  হাছিা পাড়া ০২ ১৪৯৭২৮২৯০৩ 

২০২৮ আক্ষয়িা খাতুি  হাছিা পাড়া ০২ ১৪৯৭২৮৩৯৪৩ 

২০২৯ রবহমা খাতুি  িটতলী পাড়া ০৫ ৯৫৭৩৬৫২১৬২ 

২০৩০ সুলতাি আহমদ  িটতলী পাড়া ০৫ ৭৩৪৭৩৪১১৮৭ 

২০৩১ মন্জজুরা জিগম  িটতলী পাড়া ০৫ ৫০৯৭২৭৭৯৪০ 

২০৩২ িামশুল আলম  জদরাি বময়া পাড়া ০৬ ২৩৯৭৪৮৫৯৯২ 

২০৩৩ আলী আহামদ  িটতলী পাড়া ০৬ ৭৩৪৭৩৩৯৩১৪ 

২০৩৪ িাহা আলম  আবমর হামিা পাড়া ০৩ ৩২৯৭২৯৩৬৪৩ 

২০৩৫ আছমা খাতুি  হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৩২৯৭২৮৭৩২২ 

২০৩৬ জরাবিিা জিগম  আবমর হামিা পাড়া ০৩ ৯১৪৭২৪৭১১৯ 

২০৩৭ আবুল ফক্ষয়ি  আবমর হামিা পাড়া ০৩ ৬৮৯৭২৫৪৬২৬ 

২০৩৮ আক্ষমিা জিগম  আবমর হামিা পাড়া ০৩ ৬৪৪৭২৬৯৮২৭ 

২০৩৯ মক্ষিায়ারা জিগম  ইছহাক জমম্বার পাড়া ০৬ ২৮৪৭২৭৭০৭২ 

২০৪০ িাবছমা আক্তার  ইছহাক জমম্বার পাড়া ০৬ ৫০৯৭২৭৭২৯৬ 

২০৪১ আইয়ুি আলী  আন্দারী পাড়া ০৮ ৭৭৯৭২৯২১০৪ 

২০৪২ খুরবিদা জিগম  িটতলী পাড়া ০৬ ৫০৭৭৬৭৬৮২২ 

২০৪৩ কবির আহমদ  বহমছবড় পাড়া ০৫ ৪৬৪৭৩১৬৯৪৪ 

২০৪৪ আব্দুল জমতাক্ষলি  বহমছবড় পাড়া ০৫ ৯১৪৭২৫০৬৬৭ 



২০৪৫ জিাসিা আক্তার  ইছহাক জমম্বার পাড়া ০৬ ৪৬৫১৫১১৪৭১ 

২০৪৬ িহীদুল ইসলাম  ইছহাক জমম্বার পাড়া ০৬ ১০২৮০৫১৫৬১ 

২০৪৭ জসািা বময়া  কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৭৩৪৭৩৪০১২২ 

২০৪৮ ফাক্ষতমা জিগম  িাঙ্গালী পাড়া ০৯ ৭৭৯৭৪৬৯১৮১ 

২০৪৯ আহাম্মদ জহাছি  ধুমছা পাড়া ০৫ ৩৭৪৭২৮৮৪৬৬ 

২০৫০ িজু বময়া  ধুমছা পাড়া ০৪ ৯১৪৭২৪৯৭৭৬ 

২০৫১ রুবিিা আক্তার  আন্দারী পাড়া ০৮ ৯১৪৫২৯৫৯১২ 

২০৫২ ফাক্ষতমা জিগম  বহমছবড় পাড়া ০৫ ৮২৪৭২৮৭৬০৩ 

২০৫৩ নুর জমাহাম্মদ  আন্দারী পাড়া ০৫ ৭৩৪৭৩২৭৪৫৯ 

২০৫৪ আব্দুল মন্নাি  আন্দারী পাড়া ০৫ ৪৬৬৩৩৩৬৬৫১ 

২০৫৫ জরািা আক্তার  বহমছবড় পাড়া ০৫ ৫৯৯৭৩২০৯৩১ 

২০৫৬ নুরিাহাি  আন্দারী পাড়া ০৫ ৮২৪৭২৮৬৫৬৩ 

২০৫৭ মকবুল আহমদ  হাছিা পাড়া ০২ ১৯৪৭৩৪০৭৪৯ 

২০৫৮ জমা: িাবচর উবিি  জকয়ািন্যা পাড়া ০৫ ৮৬৯৭৩৩৫০২৭ 

২০৫৯ ছাইফুল ইসলাম  জকয়ািন্যা পাড়া ০৫ ৯১৪৭২৪৯২৯৭ 

২০৬০ িবহর আহামদ  জকয়ািন্যা পাড়া ০৫ ৬৮৯৭২৫৬৬৪৭ 

২০৬১ আিম খাঁি  বহমছবড় পাড়া ০৫ ৪১৯৭২৭৮৪১১ 

২০৬২ আহামদ ছবফ  িটতলী পাড়া ০৫ ৯১৪৭২৫০০৩০ 

২০৬৩ মুবন্ন আক্তার  আন্দারী পাড়া ০৫ ১০২৩৬৫৩৬১৯ 

২০৬৪ জমা: ওিাইদুল হক  জকয়ািন্যা পাড়া ০৫ ১৯৪৭৩৩৭৯৯২ 

২০৬৫ লাল বময়া  িটতলী পাড়া ০৫ ৩৭১৫৩০৮৬৬৮ 

২০৬৬ হাবছিা আক্তার  কালাম িকসু পাড়া ০৮ ৫৯৯৭৩২৮৫৯৫ 

২০৬৭ নুরুচ্ছফা জিগম  হাছিা পাড়া ০২ ০৩১৫১৭৯৩২৫৫৩২ 

২০৬৮ িাবহিা জিগম  হাছিা পাড়া ০২ ১০২৫৭৫১৫০২ 

২০৬৯ জিনুস বত্রপুরা  দুইল্লা পাড়া ০৩ ৯৫৭৫৭৩১৮৩২ 

২০৭০ ফাক্ষতমা জিগম  িািার পাড়া ০৪ ২৩৭৬৪৯৭৭৯৪ 

২০৭১ জলাকমাি হাবকম  বুড়ািন্যা পাড়া ০৪ ০৩১৫১৭৯৩২৬৩৯৫ 

২০৭২ জরবিয়া জিগম  িািার পাড়া ০৪ ৮২৪৭২৮১৫৭২ 

২০৭৩ বফক্ষরািা জিগম  বুড়ািন্যা পাড়া ০৪ ৯১৪৭২৪৪৯৮৩ 

২০৭৪ জমা: আলমগীর  িািার পাড়া ০৪ ৯৫৭৫৭৩০৩৯৬ 

২০৭৫ আিদুর শুক্কুর  মসবিদবিটা পাড়া ০৪ ৯১৪৭২৪০৪০৩ 

২০৭৬ আলী আকির  আবমর হামিা পাড়া ০৩ ৪১৯৭২৭৯৮৯৮ 

২০৭৭ আবু সামা  িটতলী পাড়া ০৬ ২৩৯৭৩১৫৬০৩ 

২০৭৮ িামাল উবিি  ইছহাক জমম্বার পাড়া ০৬ ৫৫৪৭৩১৯০৯৪ 

২০৭৯ জমাহাম্মদ আলী  িটতলী পাড়া ০৬ ০৩১৫১৭৯৩২৮১০৭ 

২০৮০ জমা: ওসমাি গবি  জদরাি বময়া পাড়া ০৬ ৬৮৯৭২৭০৪৯৯ 

২০৮১ জমা: িাক্ষির  বহমছবড় পাড়া ০৫ ৪১৯৭২৭৭৬৬০ 

২০৮২ ফবরদুল আলম  বহমছবড় পাড়া ০৫ ৭৩৪৭৩২৬৫৫০ 



২০৮৩ জমা: রবফক  কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ২৩৯৭৩২৭৬২৪ 

২০৮৪ মমতাি জিগম  হাসিা পাড়া ০২ ৯১৪৭২৫৪২৫৫ 

২০৮৫ িাক্ষি আলম  ওয়াক্ষহদ আলী পাড়া ০৫ ১০২৩৬৫৫০৭৭ 

২০৮৬ নুর িাহাি জিগম  ওয়াক্ষহদ আলী পাড়া ০৫ ৪৬৪৭৩১২৬১২ 

২০৮৭ আবুল কাক্ষসম  আবমর হামিা পাড়া ০৩ ৫৫৪৭৩০৪৩৩৬ 

২০৮৮ ইয়াছবমি আক্তার  হাছিা পাড়া ০২ ৭৩২৫৪৮৩৮৭৮ 

২০৮৯ খাক্ষি আলম  হাছিা পাড়া ০২ ০৩১৫১৭৯৩২৫৩৫০ 

২০৯০ মবির আহামদ  বকল্লারছড়া পাড়া ০১ ২৩৯৭৩১৬৯৭৩ 

২০৯১ আক্ষিায়ারা জিগম  হাছিা পাড়া ০২ ৮২৪৭২৮৮৮৯০ 

২০৯২ িবহদা আক্তার  হাছিা পাড়া ০২ ৬৪৪৭২৭৫৯২৩ 

২০৯৩ জমািাক্ষহরা জিগম  হাছিা পাড়া ০২ ২৮৪৭২৫৮৫২৮ 

২০৯৪ আছমা খাতুি  হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৩২৯৭২৮৭৩২২ 

২০৯৫ আমাি উল্লাহ  ধুইল্যা পাড়া ০৩ ৮২৪৭২৮৮৩৯৫ 

২০৯৬ ছমুদা জিগম  আবমর হামিা পাড়া ০৩ ৯১৪৭২৫১৬৯৯ 

২০৯৭ জরক্ষহিা জিগম  আবমর হামিা পাড়া ০৩ ০৩১৫১৭৯৩২৫৮৮৯ 

২০৯৮ জতৌবহদুল আলম  আবমর হামিা পাড়া ০৩ ০৩১৫১৭৯৩২৫৯৬৭ 

২০৯৯ আক্ষছমা জিগম  হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৪৬৪৭৩১৪২৭৯ 

২১০০ রাক্ষিদা জিগম  আবমর হামিা পাড়া ০৩ ৬৮৯৭২৫৪৬০০ 

২১০১ জমা: িাহাবুল  আবমর হামিা পাড়া ০৩ ৫৯৯৭৩১৯৫৩৭ 

২১০২ জমা: জসািা বময়া  আবমর হামিা পাড়া ০৩ ০৩১৫১৭৯৩২৫৮৫৭ 

২১০৩ সুবফয়া জিগম  আবমর হামিা পাড়া ০৩ ৫০৯৭২৬০১৫১ 

২১০৪ নুরুজ্জাহাি জিগম  হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ১৪৯৭২৮১৮৯৭ 

২১০৫ আক্ষিায়ার জহাক্ষসি  বকল্লারছড়া ০১ ৭৭৯৭২৮৩২৯৩ 

২১০৬ মাবিয়া খাতুি  বকল্লারছড়া ০১ ৬৮৯৭২৫০৪৩৪ 

২১০৭ জচমি খাতুি  বকল্লারছড়া  ০১ ৫৫৪৭৩১০৮৩৮ 

২১০৮ সাইদুল আলম  মসবিদবিটা ০৪ ৮২৪৭২৮৫৯৪৬ 

২১০৯ জমাহাং রবফক  হাছিা পাড়া ০২ ০৩১৫১৭৯৩২৭৯৭২ 

২১১০ জমক্ষহর আলী  হাছিা পাড়া ০২ ১৪৭৫২২৫৩৩৮ 

২১১১ বগন্নী আক্তার  বকল্লারছড়া ০১ ০৩১৫১৭৯৩২৭৮১৬ 

২১১২ বিলু আক্তার  হাছিা পাড়া ০২ ১০২৩৬৫৪৫৫৯ 

২১১৩ ইয়াছবমি আক্তার  হাছিা পাড়া ০১ ৫০৯৭২৫৬৯০২ 

২১১৪ কমরুন্নাহার  টুইন্যা পাড়া ০১ ৬৮৯৭২৫০৪৫৯ 

২১১৫ জমাহাম্মদ রবফক  হাছিা পাড়া ০২ ০৩১৫১৭৯৩২৫৩২৩ 

২১১৬ মাসুদ কবরম  বকল্লারছড়া ০১ ২৮০২৫৭৮৪১৫ 

২১১৭ জমা: ওসমাি গবি   জপালাং পাড়া ০১ ৯১৪৭২৫১৯৫৪ 

২১১৮ িয়িাি জিগম  হাছিা পাড়া ০২ ৯১৫৫৮৪৬৬০৪ 

২১১৯ ছবকিা খাতুি  ইছহাক জমম্বার পাড়া ০৬ ৫৯৯৭৩৩৪৪৩৭ 

২১২০ ছবকিা খাতুি  হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ১৪৯৭২৭৭৯৬০ 



২১২১ জমা: িহীদুল ইসলাম  বহমছবড় পাড়া ০৫ ৮২৫৬৯১৮৮৯০ 

২১২২ আবম্বয়া খাতুি  বহমছবড় পাড়া ০৫ ২৮৪৭২৬৪৬৯০ 

২১২৩ বরিা আক্তার  বহমছবড় পাড়া ০৫ ১০৩১৮৫৬৩০৩ 

২১২৪ গুরা বময়া  ঝটবকিন্যা পাড়া ০৪ ০৩১৫১৭৯৩২৬০০৭ 

২১২৫ সািাম জহাক্ষসি  হাছিা পাড়া ০২ ৬০০১৫০৪৫২৮ 

২১২৬ আব্দু শুক্কুর  আবমর হামিা পাড়া ০৩ ০৩১৫১৭৯৩২৫৮৬২ 

২১২৭ িন্নাত আরা জিগম  হাছিা পাড়া ০২ ৪৬৪৭৩০৭০৮৩ 

২১২৮ চাঁদ বময়া  জকয়ািন্যা পাড়া ০৫ ৯১৪৭২৫০০০৬ 

২১২৯ জমা: জসাক্ষহল রািা জমা: আব্দুর রহমাি িািার পাড়া ০৪ ৫০৯৭২৫৪৫২৭ 

২১৩০ ফয়সাল জহাসাইি 

ছাবম 

জমা: িামাল িািার পাড়া ০৪ ৮২৫৬২০৫০৩৩ 

২১৩১ জমা: সাজ্জাদ জহাক্ষসি আলী আহামদ ঝটকীিন্যা পাড়া ০৪ ৭৮১৩৩২৯৭৮১ 

২১৩২ সাখাওয়াত জহাক্ষসি জমা: জখারক্ষিদ আলম কমলাক্ষখালা ০৪ ৬৪৬৩৩০৫৭১১ 

২১৩৩ জমা: িদি বময়া কাক্ষদর িকসু কম্পবিয়া পাড়া ০৪ ২৮৪৭২৭৫৭৭৯ 

২১৩৪ িাবকর হাসাইি বুলু বময়া িািার পাড়া ০৪ ১৯৫৫৯৯০৯১৪ 

২১৩৫ জমা: আবরফ জহাক্ষসি জমা: নুরুল হক কুতুিবদয়া পাড়া ০৮ ৬০১৩৩২৬৯১০ 

২১৩৬ জমাহাম্মদ মুছা মবফজুর রহমাি হাছিা পাড়া ০২ ৫০৯৭২৬৭৭০১ 

২১৩৭ জমা: িজু বময়া আমজু বময়া আবমর হামিা পাড়া ০২ ৮২৪৭২৮১৫৩১ 

২১৩৮ আিদুল গফুর আলী মুবিি হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৭৩৪৭৩২৯০৪২ 

২১৩৯ হাচিা আরা আব্দুল গফুর হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ০৩১৫১৭৯৩২৯০৪২ 

২১৪০ বুলবুল আকতার আিদুল গফুর আবমর হামিা পাড়া ০৩ ৫০৯৭২৬৯২৯৩ 

২১৪১ বরদুয়ানুল হক বরয়াদ মাহাফুজুর রহমাি হাছিা পাড়া ০২ ৬০০১৪৫২৪০৯ 

২১৪২ জসালতাি পারিীি মাহফুজুর রহমাি হাছিা পাড়া ০২ ৫১০১৪৫২০৩৪ 

২১৪৩ মাহাফুজুর রহমাি এস্তফাজুর রহমাি হাছিা পাড়া ০২ ০৩১৫১৭৯৩২৭৯৩০ 

২১৪৪ জমা: িাহ আলম জমা: ফিল কবরম হাসিা পাড়া ০২ ১৯৪৭৩৪৫৮৪৭ 

২১৪৫ জমািাক্ষম্মল হক িবির আহাম্মদ আন্দারী পাড়া ০৮ ৪৬৪৭৩১৬০৩৫ 

২১৪৬ িাসবরি জসালতািা জমািাক্ষের আহমদ হাছিা পাড়া ০২ ৫৯৯৭৩২৫৭১৬ 

২১৪৭ মাহমুদা জিগম িবদউল আলম হাছিা পাড়া ০২ ১৫১৪৭৮০০৩২২৪৪ 

২১৪৮ জমা: আব্দুল গফুর জমা: আছাল উবিি িাছরী পাড়া ০৭ ৩৭৪৭৪৫৯২০৮ 

২১৪৯ জমা: জসাক্ষলমাি আব্দুল হাবকম লম্বাক্ষখালা পাড়া ০৭ ৫৯৯৭৪৮৩০৫১ 

২১৫০ জমা: আব্দুর রহমাি আবুল খাক্ষয়র হাছিা পাড়া ০২ ১০২৩৬৫০১৯৩ 

২১৫১ জমা: খবললুর রহমাি আব্দুল হাবলম লম্বাক্ষখালা পাড়া ০৭ ৪১৯৭৪৩৮৩২০ 

২১৫২ জমা: জমািারক জহাক্ষসি জমা: মকবুল জহাক্ষসি জপাক্ষলাখাক্ষলর আগা ০৭ ৭৩৪৭৪৯০৬০৪ 

২১৫৩ আব্দুর রবিদ মিতাি উবিি লম্বাক্ষখালা পাড়া ০৭ ০৩১৫১৭৯৩২৪২৭০ 

২১৫৪ বগয়াস উবিি আিরাফ আলী জপাক্ষলাখাক্ষলর আগা ০৭ ৬৮৯৭৪২০৩৩৪ 

২১৫৫ আ:িব্বার আলী আহামদ িাছুরী পাড়া ০৭ ৭৩৪৭৪৯৩৩৯২ 

২১৫৬ জরাবিিা জিগম আ: শুক্কুর িাছুরী পাড়া ০৭ ০৩১৫১৭৯৩২৭৬১৬ 

২১৫৭ জুক্ষলখা জিগম আলী আহমদ িাছুরী পাড়া ০৭ ৮২৪৭৪৪৭৪২১ 



২১৫৮ লায়লা জিগম আব্দু ছালাম হাছিা পাড়া ০২ ০৩১৫১৭৯৩২৭৪৬৫ 

২১৫৯ নুর িাহাি নুরুল আিছার মসবিদবিটা ০৪ ০৩১৫১৭৯৩২৬০৬১ 

২১৬০ রুমািা আক্তার নুরুল আিছার িািার পাড়া ০৪ ৩৭৪৭২৯০৫৭৯ 

২১৬১ আব্দুর রহমাি আব্দুর রবিদ বকল্লারছড়া ০১ ২৮৪৭২৫৩৯৩৩ 

২১৬২ জমা: িাবিমুল ইসলাম জগালাম িিী বকল্লারছড়া ০১ ৫৫৪৭৩০২১৯৯ 

২১৬৩ জমা: িাবগর জহাক্ষসি জমা: ইছহাক  বকল্লারছড়া ০১ ০৩১৫১৭৯৩২৭৮০৯ 

২১৬৪ জমািারক আলী আব্দুল হাবমদ হাছিা পাড়া ০২ ৮২৪৭২৮০৮৪৮ 

২১৬৫ িয়িাল আক্ষিদীি আব্দুল খাক্ষলক হাছিা পাড়া ০১ ০৩১৫১৭৯৩২৪৪৫০ 

২১৬৬ আহমদুর রহমাি মবফজুর রহমাি হাছিা পাড়া ০২ ৬৪৪৭২৬৬৫৮৩ 

২১৬৭ ওসমাি গবি আলী আহমদ হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ১৯৪৭৩৩৪১৮৯ 

২১৬৮ আবুল কালাম  খুইল্যা বময়া িািার পাড়া ০৪ ১৯৪৭৩৩৬৬৫৯ 

২১৬৯ জিলাল জহাক্ষসি বসরাজুল ইসলাম বুড়ািন্যা পাড়া ০৫ ৩৩৭৫৪৫৬৭২১ 

২১৭০ নুরুল আিছার আব্দুল মাক্ষলক ইসহাক জমম্বার পাড়া ০৬ ৭৩৪৭৩৩৮৬৮৮ 

২১৭১ উজ্জল বত্রপুরা আলী মহি বত্রপুরা জহর্ম্যাি পাড়া ০৭ ২৮৪৭৪২৩৭৫৯ 

২১৭২ রবিচন্দ্র বত্রপুরা পাইিসাপ্রু বত্রপুরা টংগবঝবর পাড়া ০৮ ১৪৭৫৬৯৬২৮০ 

২১৭৩ জমিচযং জম্রা আক্ষমি জম্রা লাংবগ পাড়া ০৯ ৫১১৩৩২১৯৫৩ 

২১৭৪ জসবলিা আক্তার জমািারক আলী হাছিা পাড়া ০২ ৯১১৭৩০০৯৩০ 

২১৭৫ জিাক্ষলখা জিগম জমা: আব্দুছ ছবুর পদ্মাি ববঝবর পাড়া ০৮ ০৩১৫১৭৯৩২৪৯৯৯ 

২১৭৬ আক্ষিায়ার জহাক্ষসি আব্দুল গফুর পদ্মাি ববঝবরপাড়া ০৮ ২৮৪৭২৭৩৭১৭ 

২১৭৭ জমা: সাগর জহাক্ষসি আক্ষিায়ার জহাক্ষসি পদ্মাি ববঝবর পাড়া ০৮ ৯৫৮১৮১৭৬০৯ 

২১৭৮ িাবহনু জিগম আিছার আবল পদ্মাি ববঝবর পাড়া ০৮ ৩২৯৭২৯৭১৫৬ 

২১৭৯ িাবহিা জিগম আব্দু ছবুর পদ্মাি ববঝবর পাড়া ০৮ ২৩৯৭৩২৩৬৩১ 

২১৮০ আবতকুর রহমাি নুর আহামদ হাছিা পাড়া ০২ ১০১৬১৮৯৭৫৩ 

২১৮১ রাক্ষিয়া পবপ  আবতকুর রহমাি হাছিা পাড়া ০২ ৩৩১৩৩৪১৩৪৫ 

২১৮২ হাবিিা আক্তার নুর আহামদ হাছিা পাড়া ০২ ২২১৩৩১৭২১২ 

২১৮৩ জরিবম আক্তার নুর আহামদ হাছিা পাড়া ০২ ৩৩১৭২৯৭২৩২ 

২১৮৪ মামুি  নুর আহমদ হাছিা পাড়া ০২ ০৩১৫১৭৯০০৩৫৬৮ 

২১৮৫ মাহাবুর রহমাি আব্দুল হাবকম হাছিা পাড়া ০২ ২২১৩৩৪২২১৩ 

২১৮৬ সাহাি উবিি আব্দুল হাবকম হাছিা পাড়া ০২ ০৩১৫১৭৯৩২৪৩২২ 

২১৮৭ ইব্রাবহম আব্দুল হাবকম হাছিা পাড়া ০২ ০৩১৫১৭৯৩২৩৩২২ 

২১৮৮ বিপািা আক্তার  আব্দুল হাবকম হাছিা পাড়া ০২ ৩৩১৪৪২৫৬৭৪ 

২১৮৯ উক্ষম্ম ছালমা মহরম বময়া হাছিা পাড়া ০২ ৫৫৬৭৭৩২১২৩ 

২১৯০ নুরুল আিছার রহমত উল্লাহ হাছিা পাড়া ০২ ০৩১৫১৭৯৩২০০৭৬ 

২১৯১ রাক্ষিদা জিগম নুরুল আলম টুন্যা পাড়া ০১ ১৪৬৭৯২১৯৯৩ 

২১৯২ জিগমিাি লাল বময়া টুন্যা পাড়া ০১ ৩৭৪৭২৮২৩৯৪ 

২১৯৩ বমনু আরা জিগম আকির আহমদ বকল্লারছড়া পাড়া ০১ ৯১২৯২৪১৭১৮ 

২১৯৪ জমিপং মুরুং পারাউ মুরুং িয়া পাড়া ০৯ ০৩১৫১৭৯৩২০০৩৩ 

২১৯৫ রুিপাও মুরুং জমিকং মুরুং িয়া পাড়া ০৯ ০৩১৫১৭৯৩২৪৫৩২ 



২১৯৬ বচংচং মুরুং জমিকং মুরুং িয়া পাড়া ০৯ ০৩১৫১৭৯৩২৪০৩২ 

২১৯৭ লাংবগ মুরুং আক্ষমি মুরুং িয়া পাড়া ০৯ ০৩১৫১৭৯৩২৩০২২ 

২১৯৮ আক্ষমি মুরুং লংবঙ মুরুং িয়া পাড়া ০৯ ০৩১৫১৭৯৩২১২১১ 

২১৯৯ বসংক্ষমি মুরুং পাক্ষল মুরুং িয়া পাড়া ০৯ ০৩১৫১৭৯৩২৪৪৩৩ 

২২০০ ইয়ংবরং মুরুং পাক্ষল মুরুং িয়া পাড়া ০৯ ০৩১৫১৭৯৩২৮০৬৫ 

২২০১ জিসবমি আক্তার খাক্ষয়র আহমদ বকল্লারছড়া পাড়া ০১ ৭৭৯৭২৮৪৯৪৫ 

২২০২ আব্দু ছালাম জযাক্ষসফ জিখ পুলাং পাড়া ০১ ৫৫৪৭২৯৭৬৭০ 

২২০৩ রবি জহাক্ষসি লাল বময়া টুইন্যা পাড়া ০১ ৪৬৪৭৩১০০৭৯ 

২২০৪ জমা: ইসলাম ফক্ষয়ি আহম্মদ হাছিা পাড়া ০১ ৭৭৯৭২৮৭৫৯১ 

২২০৫ আব্দুল কাক্ষদর বিন্নাত আলী পুলাং পাড়া ০১ ০৩১৫১৭৯৩২৭১৫৪ 

২২০৬ কবল আক্তার উমর আলী হাছিা পাড়া ০১ ৩৭৪৭২৮২৭৪১ 

২২০৭ কবহনুর খািম জকবম জমা: ওসমাি হাছিা পাড়া ০১ ০৩১৫১৭৯৩২৭৫০৭ 

২২০৮ মবফজুল ইসলাম বছবিক প্রধাবিয়া গাির পাড়া ০৮ ৪৬৪৭৩২৪৪৪৩ 

২২০৯ বমর আহমদ খবললুর রহমাি হাছিা পাড়া ০২ ২৩৯৭৩১৭৪৪৩ 

২২১০ আবমি িবরফ ফবকর জমাহাম্মদ হাছিা পাড়া ০২ ৭৭৯৭২৮৫৬২৯ 

২২১১ মাইফুল আক্তার আবিছুর রহমাি হাছিা পাড়া ০২ ৯৫৭৮০২৫৮৬৯ 

২২১২ িাবছর উবিি আিরাফ বময়া হাছিা পাড়া ০২ ১৯৪৭৩৩০৩৮৫ 

২২১৩ আবুল জহাক্ষসি রহমত উল্লাহ হাছিা পাড়া ০২ ৭৭৯৭২৮২৬৫৯ 

২২১৪ জমা: ইসলাম এিাহার বময়া হাছিা পাড়া ০২ ৬৮৯৭২৪৫৯৯৬ 

২২১৫ জমা: হাসাি আবু িক্কার হাছিা পাড়া ০২ ৯১৬৩৩৩২০৪৩ 

২২১৬ রমিাি আলী জমা: ইসহাক হাছিা পাড়া ০২ ৪১৫৫৮৭২৭৪২ 

২২১৭ হাক্ষিরা খাতুি আব্দুল গবি হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ১০২৩৬৫৩৪১২ 

২২১৮ তাছবলমা জিগম দিীর উিীি জিখ মুসবলম পাড়া ০৮ ৫৯৯৭৩১৮৪৮৯ 

২২১৯ মুবফি বময়া জমা: জমাহবসি আবমর হামিা পাড়া ০৩ ৫০৯৭২৬১৫০৬ 

২২২০ িবরিা জিগম জমা: কালা বময়া হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ০৩১৫১৭৯৩২৫৮০৬ 

২২২১ জমা: আলী সাহাি বময়া হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ০৩১৫১৭৯৩২৮৯৭৬ 

২২২২ সবমিা খাতুি আিজু বময়া হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ০৩১৫১৭৯৩২৯০৬৫ 

২২২৩ মিজুর আলম  আহাম্মদ কবির হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ০৩১৫১৭৯৩২৪৪৪৩ 

২২২৪ পারিীি আক্তার  সাহাি বময়া ধুইল্যা পাড়া ০৩ ৩২৮৪০৯২১১৫ 

২২২৫ িাহা আলম িালাল আহাং আবমর হামিা পাড়া ০৩ ৩২৯৭২৯৩৬৪৩ 

২২২৬ নুরুজ্জাহাি জিগম জমািাহার বময়া হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ১৪৯৭২৮১৮৯৭ 

২২২৭ জমা: ইসমাইল সবফকুর রহমাি আবমর হামিা পাড়া ০৩ ০৩১৫১৭৯৩২৫৯২৬ 

২২২৮ নুরুল কবির করম আলী টুইন্যা পাড়া ০১ ২৩৯৭৩০৬৮৫৯ 

২২২৯ জমা: রবফক জমা: জপটাি হাছিা পাড়া ০১ ০৩১৫১৭৯৩২৭৯৭২ 

২২৩০ আক্ষছমা জিগম জমািাহর বময়া হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৩ ৪৬৪৭৩১৪২৭৯ 

২২৩১ িারবমি আক্তার জসালতাি আহমদ পুলাং পাড়া ০১ ৫৯৯৭৩১৬০১২ 

২২৩২ বদলুয়ারা জিগম বসরাি বময়া আবমর হামিা পাড়া ০৩ ৬৮৯৭২৫৫৪৫৮ 

২২৩৩ সাবমিা জিগম জগালাম জছািহাি িািার পাড়া ০৪ ৭৭৯৭২৮৯১১৮ 



২২৩৪ বমরাজু খাতুি মকবুল আহমদ িািার পাড়া ০৪ ৮৬৯৭৩৩২৬১০ 

২২৩৫ খবতিা জিগম আব্দুল আবিি িািার পাড়া ০৪ ৮৬৯৭৩২৬৬৭৯ 

২২৩৬ সবফ আলম জমািাহার বময়া িািার পাড়া ০৪ ৯১৪৭২৮০৪০৩ 

২২৩৭ খবতিা জিগম িাদিা বময়া িািার পাড়া ০৪ ০৩১৫১৭৯৩২৫০৭৫ 

২২৩৮ জগয়াস উবিি সবমর উবিি বুড়ািন্যা পাড়া ০৪ ১৯৫১৫২৭২৭৩ 

২২৩৯ নুরুিাহার জিগম মবির আহামদ মসবিদ বিটা পাড়া ০৪ ০৩১৫১৭৯৩২৬০৭৩ 

২২৪০ নুরুল আিছার সাহাি উবিি হাবিবুর রহমাি পাড়া ০৪ ৪২০৬৮৪৪৬০০ 

২২৪১ সাইফুল জমািাফ জকয়ািন্যা পাড়া ০৫ ৮৬৯৭৩৩৬২৫৬ 

২২৪২ কালাম জসাক্ষলমাি গািী জকয়ািন্যা পাড়া ০৫ ৩২৯৭২৮৮৬৭৬ 

২২৪৩ তছবলমা আক্তার রবফক জকয়ািন্যা পাড়া ০৫ ৪৮০৪০৬৬৩২৭ 

২২৪৪ মিতাচ  কবরম জকয়ািন্যা পাড়া ০৫ ২৩৯৭৩১৪২২৬ 

২২৪৫ কবরম িকসু িজু বময়া ধুমছা পাড়া ০৫ ৪১৯৭২৭০১৫৫ 

২২৪৬ রাজু জিগম িাদিা বময়া জকয়ািন্যা পাড়া ০৫ ১৪৯৭২৯২১৪২ 

২২৪৭ লাবক আক্তার কবরম িকসু  ধুমছা পাড়া ০৫ ৯১৫৫৮৫১৯৭৬ 

২২৪৮ মাহমুদ বময়া দুলা বময়া ধুমছা পাড়া ০৫ ১৯৪৭৩২৮০৭৪ 

২২৪৯ ইসকন্দার কবির আহামদ িটতলী পাড়া ০৫ ০০৫০১৭৮২১৮ 

২২৫০ মমতাি জিগম জিলা আহমদ িটতলী পাড়া ০৫ ১৯৩৯১৪৭৮৮৭ 

২২৫১ মুবফজুর রহমাি িবির আহমদ িটতলী পাড়া ০৫ ৫৯৯৭৩৭১২৩৬ 

২২৫২ সামসু আলম িবদ আলম মসবিদবিটা পাড়া ০৪ ০৩২১৪০৯১২৮০ 

২২৫৩ িাহ আলম মুসবলম বময়া মসবিদবিটা পাড়া ০৪ ১০২৫৭৫৩২৮৪ 

২২৫৪ বমটু আক্তার ইউনুছ মসবিদবিটা পাড়া ০৫ ৯১৩৯৪৬৯৫৫৬ 

২২৫৫ বসবিকুর রহমাি গািী িাক্ষছর গািী মুসবলম পাড়া ০৮ ৫৫০১৭৮২১৮৮ 

২২৫৬ সুবম আক্তার মনু বময়া িটতলী পাড়া ০৫ ০৩১১৩০৯১২৮০৩ 

২২৫৭ কবহনুর আক্তার নুর আহমদ কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৯৫৫৩৭৭২৫২৭ 

২২৫৮ রাবিয়া জিগম আব্দুর শুক্কুর কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৪১৬০৭৪৩০৯৪ 

২২৫৯ জমা: বিয়াবুল আ: ছালাম কম্পবিয়া পাড়া ০৬ ৭৮০১৪৮৫৭৮৫ 

২২৬০ আব্দুস শুক্কুর কালু বময়া ইছহাক জমম্বার পাড়া ০৬ ১৯৪৭৩৫১৫৮৯ 

২২৬১ জমা: জমারক্ষিদ আলম জমা: রবফক ইছহাক জমম্বার পাড়া ০৬ ৪৬৫১৫১১৭৩৭ 

২২৬২ জমা: িাক্ষসদ জমা: রবফক ইছহাক জমম্বার পাড়া ০৬ ৫১০৫৮৩৪৪৮৪ 

২২৬৩ খাক্ষলদা জিগম আব্দুছ জছািহাি ইছহাক জমম্বার পাড়া ০৬ ৭৩৪৭৩৪১৪৯২ 

২২৬৪ রাজু আক্তার িাদিা বময়া ইছহাক জমম্বার পাড়া ০৬ ৬৯০১৪৫৬২৮২ 

২২৬৫ সুবফয়া জিগম রুহুল আবমি লম্বাক্ষখালা পাড়া ০৭ ২৮২৫৭৫৬৩২৯ 

২২৬৬ বসমু আক্তার আব্দুল ছালাম লম্বাক্ষখালা পাড়া ০৭ ৬৪৫১৪৫০৭৫৩ 

২২৬৭ রুবি আক্তার এিাহার বময়া জপাক্ষলর আগা ০৭ ৪১৯৭৪৩৭৪৪৭ 

২২৬৮ সাংপাই মাম বা সাংক্ষথাপাই মাম বা িাছুরী পাড়া ০৭ ৫৯৯৭৪৮২৪৩৪ 

২২৬৯ তসবলমা আক্তার নুরু বময়া লম্বাক্ষখালা পাড়া ০৭ ৫১০৩৮০২১৪৩ 

২২৭০ আবল জহাক্ষসি জমাছাক্ষিক আবল লম্বাক্ষখালা পাড়া ০৭ ০৩১৫১৯৩২৪২৭৮ 

২২৭১ খাক্ষলদা জিগম হাবমদ জহাক্ষসি জপাক্ষলর আগা ০৭ ৭৩০৯৭১১৩৬৯ 



২২৭২ জরাক্ষকয়া জিগম রুহুল আবমি জপাক্ষলর আগা ০৭ ৬৮৯৭৪১৯৫৭৫ 

২২৭৩ িাগীর জহাক্ষসি সছয়দুল আলম আন্দারী িামালপুর ০৮ ১০২৩৬৫৭৪৬১ 

২২৭৪ আ: কাক্ষদর হারুি রবিদ আন্দারী িামালপুর ০৮ ১৫১০৮১৮২৪৬৭১৩ 

২২৭৫ ওসমাি গবি আব্দুস ছালাম আন্দারী িামালপুর ০৮ ৫৫৬৩৪৬৯৪৬৩ 

২২৭৬ জমা: রবিউল জমা: সবফ আন্দারী িামালপুর ০৮ ৫০৯৭২৭৫০৮৪ 

২২৭৭ জসাক্ষলমাি আবমর হামিা আন্দারী িামালপুর ০৮ ২৮৪৫৩৭৩২৪২ 

২২৭৮ িয়িাল আক্ষিদীি মবিদ আকি আন্দারী িামালপুর ০৮ ৮২৪৭২৩৩৬৫০ 

২২৭৯ আবিি আহমদ ইমাি িবরফ আন্দারী িামালপুর ০৮ ৪১৯৭২৮৬৫৩৯ 

২২৮০ জমা: জরিাউল িাদিা বময়া আন্দারী িামালপুর ০৮ ৫৯৯৭৩১৮৩১০ 

২২৮১ জরক্ষহিা  আক্তার জমা: ইব্রাবহম পদ্মাি ববঝবর পাড়া ০৮ ৭৭৯৭৩০১৫৬৫ 

২২৮২ আব্দুল হক িাফরুল হক পদ্মাি ববঝবর পাড়া ০৮ ২৮৩৭৫৯৮৬৪৪ 

২২৮৩ আব্দু চবুর আকমল পদ্মাি ববঝবর পাড়া ০৮ ৪১৯৭২৮৮৫১৯ 
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