
ক্র. নং নাম পিতা/স্বামীর নাম ঠিকানা ইউপনয়ন

1 সত্তেন মৃত পিত্েন রাধানগর রাধানগর

2 মাপনক চন্দ্র বম মন গত্েন্দ্র নাথ বম মন রাধানগর রাধানগর

3 মপিদুল ইসলাম ইয়াকুব আলী রাধানগর রাধানগর

4 ববশাগু মৃত মনসা রাধানগর রাধানগর

5 সমারী ববওয়া স্বা- সাদাগর ব ৌবনশীপর িাড়া রাধানগর

6 আকবর রিমত আলী সাতিাপক দূগ মাপুর রাধানগর

7 সবানু পিতা- ধুকুরী সাতিাপক দূগ মাপুর রাধানগর

8 িরত্কম্বর বম মন রেকান্ত বম মন সাতিাপক দূগ মাপুর রাধানগর

9 সমত্সর মপির উদ্দীন সাতিাপক রাধানগর

10 শপিউদ্দীন চান পময়া সাতিাপক রাধানগর

11 বমাছাাঃ রুপিয়া পিতা- সাপিদ আলী সাতিাপক রাধানগর

12 সারদা ববওয়া পসংি রাম রত্সয়া রাধানগর

13 পুতুল রাণী পবত্রন চন্দ্র রত্সত্ য়া রাধানগর

14 মেনু িয়জুপদ্দন রত্সয়া রাধানগর

15 রবীন্দ্র বদব নাথ ধুপিচ চন্দ্র বদবনাথ রত্সয়া রাধানগর

16 দত্লো ববওয়া সপির উদ্দীন মাপলগাঁও রাধানগর

17 বমাছাাঃ তাত্িরা ববগম ছুটু মুিাম্মদ মাপলগাঁও রাধানগর

18 সুবাপসনী মৃত ববশাগু রত্সয়া রাধানগর

19 পনত্রা বালা বদবনাথ বইসাগুত্দবনাথ রত্সয়া রাধানগর

20 সাধনা তাপরনী রত্সয়া রাধানগর

21 শপন বালা ববওয়া িরসুন্দর বগাস্বামী রত্সয়া রাধানগর

22 ঘটু বম মন িাপরনাথ বন্মন মাপলগাঁও রাধানগর

23 পুতুল রানী কাপতক বম্মমন মাপলগাঁও রাধানগর

24 মঙ্গলী রানী পেত্কন বচমন রত্সয়া রাধানগর

25 পুতুলা রানী পবত্রন চন্দ্র বমন রত্সয়া রাধানগর

26 প্রপমলা রানী অতুল বমন রত্সয়া রাধানগর

27 কুঠিল ববওয়া কাপিচাল রত্সয়া রাধানগর

28 েীত্তন চন্দ্র বম মন বগত্দরু রত্সয়া রাধানগর

29 িদ বালা মৃত সুত্রন রত্সয়া রাধানগর

30 বুত্ধা বালা অপমক্ষ রত্সয়া রাধানগর

31 মমতা রানী কপলনাথ বম মন রত্সয়া রাধানগর

32 বিমসপর ববওয়া সুত্রন বমন রত্সয়া রাধানগর

33 চাকাপত ববওয়া সুত্রন বম মন রত্সয়া রাধানগর

34 সারদা ববওয়া পসংি রাম রত্সয়া রাধানগর

35 বমাাঃ বমাস্তিা বমাাঃ িাপকম উদ্দীন মসপেদ মাত্কমট রাধানগর

36 বমাছাাঃ কপবয়া ববগম সাপিদ আলী দূগাপুর রাধানগর

37 বমাাঃ মনজুর আলী ইশার উদ্দীন মাপলগাঁও রাধানগর

38 বমাছাাঃ বরপেয়া খাতুন বমাাঃ আব্দুল আপেে রাধানগর রাধানগর

39 তিপমনা ববগম মৃত তাপেম উদ্দীন বমত্িরিাড়া রাধানগর

40 নুকুল বসাক িত্রন বসাকিাড়া পমেমাপুর

41 রাজু বসাক রাখাল চন্দ্র বসাকিাড়া পমেমাপুর

42 রত্মশ চন্দ্র বদবনাথ ভব কুমার বদবনাথ বসাকিাড়া পমেমাপুর

43 টংক বালা ির নারায়ন কৃষ্ণনগর পমেমাপুর

44 সাগর ববশাগু কৃষ্ণনগর পমেমাপুর

45 লাইলী ববগম মপিকা বারআউপলয়া পমেমাপুর

46 সাজু পময়া ইনছান আলী পমেমাপুর পমেমাপুর

47 পেত্তন চন্দ্র খত্কন চন্দ্র কৃষ্ণনগর পমেমাপুর

48 সাদ্দাম বিাত্সন আলম উদ্দীন কৃষ্ণনগর পমেমাপুর

49 খাত্দমুল ইসলাম গবরধন ঝলঝপল পমেমাপুর



50 আত্লয়া খাতুন সুলতান কারী ঝলঝপল পমেমাপুর

51 রপশদা ববগম ইসমাইল উদ্দীন কাপলকাপুর পমেমাপুর

52 মরপেনা বমাো কাপলকাপুর পমেমাপুর

53 পিউস দাস নাটু দাস সদ মারিাড়া পমেমাপুর

54 ফুলবাা দাস বুধাররু দাস সদ মারিাড়া পমেমাপুর

55 আপেজুল তপির উদ্দীন সদ মারিাড়া পমেমাপুর

56 েয়নাল কুরিান লক্ষীপুর পমেমাপুর

57 নাপেরুল িাপিে উদ্দীন লক্ষীপুর পমেমাপুর

58 হুত্সন তপিজুল লক্ষীপুর পমেমাপুর

59 সপিকুল সুরুে আলী লক্ষীপুর পমেমাপুর

60 মইন দপের উদ্দীন িানবাড়া পমেমাপুর

61 আবু তাত্ির দাত্নশ বমািাম্মদ িানবাড়া পমেমাপুর

62 দপবরুল ইসলাম ধপেবুল ইসলাম িানবাড়া পমেমাপুর

63 আত্মনা ববগম শাটিয়া বারআউপলয়া পমেমাপুর

64 বমাাঃ বাবুল বিাত্সন বমাাঃ শমত্সর আলী বলরামপুর বলরামপুর

65 বমাছাাঃ পশপি ববগম বমাাঃ সাবুল বিাত্সন বলরামপুর বলরামপুর

66 বমাাঃ বরোউল কপরম বমাাঃ শমত্সর আলী বলরামপুর বলরামপুর

67 অঘপন বগাপবন্দ পনতুিাড়া বতাপড়য়া

68 েসনা মকত্ছদ পনতুিাড়া বতাপড়য়া

69 মত্মনা তপসর উদ্দীন ববাধগাঁও বতাপড়য়া

70 বমাৰ োত্িদুল মৃতাঃ ইব্রাপিম উ বতাপড়য়া দরমিাড়া বতাপড়য়া

71 বমাাঃ এনতাজুল বমাাঃ িপের উদ্দীন বতাপড়য়া(কসাইিাড়া) বতাপড়য়া

72 পততাই মৃতাঃ পগতালমালাগড় বতাপড়য়া(কােীিাড়া) বতাপড়য়া

73 বমাছাাঃ নােমা বপশর উদ্দীন সুখাতী (ববায়ালমারী) বতাপড়য়া

74 েয়গুন মৃতাঃ ধপেব উদ্দীন সুখাতী বতাপড়য়া

75 বমাছাাঃ লাইলী ববগম বমাাঃ েপমর উপদ্দন পনতুিাড়া বতাপড়য়া

76 বমাাঃ েব্বার আলী তপমে উদ্দীন কাটালী বতাপড়য়া

77 বমাছাাঃ পেয়ারা খাতুন বকছুত্য় বমািাম্মদ িপিম বতাপড়য়া বতাপড়য়া

78 বমাছাাঃ কত্বদা খাতুন তপেব উদ্দীন পনতুিাড়া বতাপড়য়া

79 রতন কমার বম্মন নত্গন্দ্র নাথ বম্মন বড়পসপঙ্গয়া আত্লায়াত্খায়া

80 পনপখল চন্দ্র বম্মন মধুসুদন বম্মন বড়পসপঙ্গয়া আত্লায়াত্খায়া

81 বাবুল ববসাগু বামনকুমার আত্লায়াত্খায়া

82 িাত্েরা ববগম িসীরউদ্দীন বামনকুমার আত্লায়াত্খায়া

83 বিলাল উদ্দীন শিীদুল ইসলা, বামনকুমার আত্লায়াত্খায়া

84 মুপি লত্তেন চন্দ্র বম্মন বমালানী আত্লায়াত্খায়া

85 বিম বালা অনাথ চন্দ্র বমালানী আত্লায়াত্খায়া

86 লত্েন উত্িন চন্দ্র বম্মন আত্লায়াত্খায়া আত্লায়াত্খায়া

87 সাবুল বদত্বং বামনকুমার আত্লায়াত্খায়া

88 আব্দুল মাপনক সাকালু বমািাম্মদ বামনকুমার আত্লায়াত্খায়া

89 আ: রাজ্জাক মিা: বদবারু মিা: বড়পসপঙ্গয়া আত্লায়াত্খায়া

90 আনু ববওয়া িপরন বামনকুমার আত্লায়াত্খায়া

91 সবুরা রবী বামনকুমার আত্লায়াত্খায়া

92 িারাধন দাস লালকদাস বামনকুমার আত্লায়াত্খায়া

93 কান্দুপর রানী িাল পগপরস চন্দ্র িাল িাল্টািাড়া আত্লায়াত্খায়া

94 আলাল চন্দ্র দাস বসােনী দাস বড়পসপঙ্গয়া আত্লায়াত্খায়া

95 আব্দুিাি বিাত্সন আলী িাল্টািাড়া আত্লায়াত্খায়া

96 মসপলমা ববগম তপসর উদ্দীন বামনকুমার আত্লায়াত্খায়া

97 পদপ্তী রানী মৃত- অমূল্য রায় পিশুপলয়া বলরামপুর

98 বমাাঃ ছাত্দকুল ইসলাম বমাাঃ েহুর আলী বলরামপুর বলরামপুর

99 বমাাঃ সুত্য়ল ইসলাম িাপলম উপদ্দন কালত্মঘ বলরামপুর

100 বমাছাাঃ বমাপমনা খাতুন মৃত- মমতাে উদ্দীন কালত্মঘ বলরামপুর

101 বমাাঃ বাবুল বিাত্সন বমাাঃ শমত্সর আলী বলরামপুর বলরামপুর



102 বমাছাাঃ পশপি ববগম বমাাঃ সাবুল বিাত্সন বলরামপুর বলরামপুর

103 বমাাঃ বরোউল কপরম বমাাঃ শমত্সর আলী বলরামপুর বলরামপুর

104 বমাাঃ নুরজ্জামান মৃত- েপসম উপদ্দন বলরামপুর বলরামপুর

105 বমাাঃ খায়রুল আলম রপিকুল ইসলাম বলরামপুর বলরামপুর

106 বমাাঃ বাদশা ইসলাম আসকর আলী বলরামপুর বলরামপুর

107 বমাছাাঃ খত্তো ববগম মৃত- আাঃ কাত্দর বলরামপুর বলরামপুর

108 আত্নায়ারা ববগম বমাাঃ কপলম উপদ্দন বলরামপুর বলরামপুর

109 িপবন্দ্র নাথ কাপল বমািন লক্ষীদ্বার বলরামপুর

110  ত্সি মুরমু মৃত- পবরপশং মুরমু পিশুপলয়া বলরামপুর

111 বাবুরাম মারপি কুমার মারপি পিশুপলয়া বলরামপুর

112 ধুমপস মুরমু োকি সত্রন পিশুপলয়া বলরামপুর

113 বিািাতী রানী মৃত- দাত্নশ চন্দ্র বম মন চুচুলী বলরামপুর

114 বমাছাাঃ সপমরন বমাাঃ তাবাব উদ্দীন চুচুলী বলরামপুর

115 বদবারু বম মন মৃত- গত্েন্দ্র নাথ বম মন চুচুলী বলরামপুর

116 বমাাঃ আনু খাঁন কালু খাঁন বদািশুি বলরামপুর

117 লতা রানী বটনত্টন বম মন চুচুলী বলরামপুর

118 সুমপত রানী সুকটা বম মন চুচুলী বলরামপুর

119 বমাাঃ আতাবুল ইসলাম লপখবত বগাপবন্দপুর রাধানগর

120 তুলা রাম বসন খুদুরাম বসন বগাপবন্দপুর রাধানগর

121 বমাাঃ নপসর উপদ্দন  িাপকম বগাপবন্দপুর রাধানগর

122 সপিদা ববগম তপমে উপদ্দন রাধানগর রাধানগর

123 বমাাঃ নুরপদ্দন চান্দু বমািাম্মদ রাধানগর রাধানগর

124 েয়নাল িক দপবর ঊপদ্দন রাধানগর রাধানগর

125 সমিরুল বমসরুল সসোনোপোমিলো িোদগ োজ ধোগিোর

126 শোমিদো নুরুল (স্বোিী) িোলগ োবো, নতুন বমি ধোগিোর

127 রমবউল ইসলোি গ্রোি পুমলশ সসোনোপোমিলো ধোগিোর

128 মসরোজুল ইসলোি প্রোক্তন গ্রোি পুমলশ সসোনোপোমিলো ধোগিোর

129 মসরোজুল ইসলোি সসোনোপোমিলো ধোগিোর

130 সুর জোিোন সসোনোপোমিলো ধোগিোর

131 সমিকুল মপিো- শরীফুদ্দীন সসোনোপোমিলো ধোগিোর

132 িমরকুল মপিো- শরীফুদ্দীন সসোনোপোমিলো ধোগিোর

133 লোমি স্বোিী- মৃি আমজজোর পোমনশোইল ধোগিোর

134 আমজিো স্বোিী- িোমিি উদ্দীন পোমনশোইল ধোগিোর

135 মিমল মপিো- িযরি আলী সসোনোপোমিলো ধোগিোর

136 সমিনো সসোনোপোমিলো ধোগিোর

137 সিোছো পোরুল সব ি শমিকুল ইসলোি পোমনশোইল ধোগিোর


