
জেরাাঃ টুয়াখালর

ক্রলভক 

নং
উকাযভবাগীয নাভ লতা /স্বাভীয নাভ ঠিকানা

১ জপযদাউ আাঃ রলতপ মৃধা কারাইয়া

২ জভাাঃ লুপয জকান্দায জৌরা, কারাইয়া

৩ েলরর জফাযী এাক জফাযী কারাইয়া

৪ আব্দুর কাভদয লকদায আব্দুয যলদ লকাদায ০৪ নং ওয়ার্ ড, নালেযপুয

৫ জভা োলকয জাভন আবু জভাল্লা ০৪নং নালেযপুয

৬ জভাাঃ লযয়াে খান যলদ জফাযী ০১নং লনভলদ, নালেযপুয

৭ জভাাঃ ভঞ্জুয আরভ জকান্দায মৃধা ফড় র্ালরভা , নালেযপুয

৮ পুস্প যানী াা লফেয় াা াড়া, ফাউপর জৌযবা

৯ জভাাাঃ ালরভা জফগভ স্বাভীাঃ াাবুলিন মৃধা ৭নং ওয়ার্ ড,ফড় র্ালরভা , নালেযপুয

১০ যাভফয়া জফগভ াাবুলিন পযােী ফালযদাাড়া ,দাাড়া

১১ স্বন ভাতুব্বয লতাাঃ মৃত ইলি ভাতুব্বয ভাঝাড়া, ভদনপুযা

১২
জভাাাঃ োান আযা জফগভ স্বাভীাঃ ফীয মুলিভমাদ্ধা মৃত আব্দুর 

ভাভরক লকদায

জকফপুয কভরে, জকফপুয

১৩ ভায়া যানী কালর লতাাঃ পটিক দা যােনগয, ফগা

১৪ যাজু ফারা কালতডক ভারাকায ভারাকায ফালড়, ফাউপর জৌযবা

১৫ লভরন মৃধা জভাাঃ চান লভয়া জগালংগা, ফাউপর

১৬ জযফা যানী লনতাই ব্রাক্ষভনয লফর, কনকলদয়া

১৭ জভাাঃ লযয়াে খান ভন্নান খান ৯নং ওয়ার্ ড কনকলদয়া

১৮ জভাাঃ লদুর মৃত আাঃ অভদ াওরাদায গ্রাভাঃ জেৌতা  ফাউপর

১৯ যাজ্জাক াওরাদায মৃত যীফলর াওরাদায লকদায ফাড়ী,লঝরনা, কনকলদয়া

২০ জভাাঃ ালনপ াওরাদায জভভেয াওরাদায জগালংগা, ফাউপর

২১ গভন চন্দ্র বফযালগ নন্দ কুভায বফযালগ জগালংগা, ফাউপর

২২ ারভা জফগভ লতাাঃআব্দুয যফ জৌরা কারাইয়া

২৩ যাভফয়া জফগভ আব্দুর গােী ৫নং ওয়ার্ ড,জানাফাদ ফাউপর

২৪ জভাাঃ ইউসুপ জভৌভে আরী কাড়ার কাড়ার ফাড়ী, কালরকাপুয, সুম ডভলন

২৫ উজ্জরা যানী াা স্বাভীাঃ মৃত গভন চন্দ্র ৫নং ওয়ার্ ড,চন্দ্রাড়া, ফাউপর জৌযবা

২৬ ভতা যকায ল ভুলণ যকায ১নং ওয়ার্ ড, ভাধফপুয, আদাফালড়য়া

২৭ জভাাম্মদ আরভগীয জাভন আব্দু াত্তায কপু ডযকাঠী,কারাইয়া

২৮ জভাাঃ ভলেফয যদায মৃত েয়নার যদায সুম ডভলন

২৯ জভাাঃ আব্দুয যলদ যদায মৃত জভাকভেদ আরী যদায ইন্দ্রকুর, সুম ডভলন

৩০ পলযদা স্বাভীাঃ জকান্দায াওরাদায জকফপুয

৩১ ফঙ্গরার সুকুর মৃত ভলনি চন্দ্র সুকুর ০৭ ওয়ার্ ড, যাোপুয, কালরশুযী

দূভম ডাগ নীয় গৃ লনভ ডান প্রকভেয উকাযভবাগীয তালরকা

উভেরাাঃ ফাউপর


