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AMÖvwaKvi ZvwjKv 

 

µwgK bs bvg wcZv/¯̂vgxi bvg Mªvg gšÍe¨ 

1.  আিছয়া খাতুন সু র আলী কািশমপুর  

2.  জয়ফুল  শামীম িময়া দৗলতপুর  

3.  আছমা খাতুন  আঃ হাই ঐ  

4.  িপয়ারা খাতুন খয়ার িময়া খুজারগাও  

5.  ফুল বানু  মত কালাই িময়াৃ  ঐ  

6.  জা া আ ার  মত ছু ক িময়াৃ  িবহারীপুর  

7.  জিমলা খাতুন আঃ হক ঐ  

8.  ফােতমা খাতুন মত ইউনুছ আলীৃ  পর জয়পুূ র  

9.  ছােলহা খাতুন সােহব আলী ঐ  

10.  শা া কল কািতক কল ফয়জাবাদ চা 
বাগান 

 

11.   হির তাতী মত শ াম তাতীৃ  রিশদপুর চা 
বাগান 

 

12.  জগিদশ ভর রামা ভর ঐ  

13.  িদিলপ মু া লাল বাবু মদাৃ  ফয়জাবাদ চা 
বাগান 

 

14.  সুেরশ মদাৃ  িচিনবাস মদাৃ  ঐ  

15.  বশাকী গড়াইত করমা গড়াইত ঐ  

16.  আবচান বগম আঃ হািমদ দৗলতপুর  

17.  ফােতমা বগম িছে ক আলী ঐ  

18.  সদর চান আঃ বািরক ঐ 

 

19.  ক রী িবিবু  আেনায়ার আলী পর ভােদ রূ   

20.  লু বগম মত িসরাজ আলীৃ  ঐ  

21.  মিন বগম আঃ সিহদ ঐ  
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22.  আিরফুে ছা আিনছ িময়া ঐ  

23.  আিবদা খাতুন মত ইি ছ িময়াৃ  ঐ  

24.  গাপাল নেরশ গায়ালা কামাইছড়া চা 
বাগান 

 

25.  রায় চরন পািশ কানাইলাল পািশ ঐ  

26.  িদেনশ কমকার রনিজত কমকার বালুছড়া চা 
বাগান 

 

27.  অন  বানাজী িহত বানাজী ঐ  

28.  পজা কলূ  কািতক কল ফয়জাবাদ চা 
বাগান 

 

29.  জিতন মু া বারী মু া ঐ  

30.  জয়ফুল নছা অমর উ া অিলপুর  

31.  মরম চান মত আঃ চ ার ৃ  ঐ  

32.  ফুল বানু  মত এরশাদ আলীৃ  ঐ  

33.  দুলাল িময়া লাল বাবু  ঐ  

34.  শারিফন সােহদ আলী ঐ  

35.  আঃ রউফ মামদ হােসন ঐ  

36.  িচ র ন স াসী  মত সারদা স াসীৃ  িচিচর ট  

37.  িদপালী স াসী াদ স াসী ঐ  

38.  র া স াসী তেজ  স াসী ঐ  

39.  গীতা রিবদাস গািব  রিবদাস পর জয়পুরূ   

40.  মাহমুদ িময়া খুেশদ আলী চ ামপুর  

41.  বিসর িময়া ম ব আলী বড়গাও  

42.  রাজু মারী সুের  কামাইছড়া  

43.  দুলাল ভুিমজ কা  লাল ঐ  

44.  িকতাব আলী সু র আলী পি ম ভােদ র  

45.  কাজল িময়া ফজর আলী ঐ  

46.  শািমম িময়া আঃ মনাফ ঐ  

47.  সুমন িময়া শাহজাহান িনজগাও  

48.  সুভাস চাষা শিচ  পাল ঐ  

49.  খুিশ পাল েবাদ পাল ঐ  

50.  বড় পািশ মত দওিশয়া পািশৃ  রিশদপুর চা 
বাগান 

 

51.  গেনািশয়া মত িক নৃ  ঐ  



52.  রসিত িবন রামনেকশ ঐ  

53.  আিজজ খান রজব খান বড়গাও  

54.  মািনক িময়া রং  িময়া ঐ  

55.  রবতী দাস ঠা র চান দাস সিফয়াবাদ  

56.  জ র চান িবিব কমলা িময়া সু া িক  

57.  আছমা খাতুন ছদু িময়া ঐ  

58.  আি য়া খাতুন মত আলতা িময়াৃ  ঐ  

59.  আউিলয়া থাতুন আ াহু  ঐ  

60.  রাকশানা আ ার  মনর উি ন ঐ  

61.  হািনফা খাতুন আ ম উ া ঐ  

62.  জিলল িময়া মত র আলীৃ  রিশদপুর চা 
বাগান  

 

63.  রাজু কহার চামটু কহার ঐ  

64.  িলয়াকত আলী মত সুলতান আলীৃ  ঐ  

65.  মামুন িময়া ইউসুফ আলী ঐ  

66.  সাবান িময়া রমজান আলী ঐ  

67.  সুেহল িময়া আ র আলী ঐ  

68.  িমনাজ িময়া মত আিনছ উি নৃ  পর ভােদ রূ   

69.  ফুলবানু  খুেশদ আলী ঐ  

70.  িশফা বগম আঃ বািরক ঐ  

71.  শফা আ ার  আঃ মিতন িনজগাও  

72.  খয় ে ছা আঃ হািমম পর ভােদূ বর  

73.  িব াল িময়া জুনাব আলী রিশদপুর  

74.  রােকয়া  িদল মামদ সু া িক  

75.  িলল বানু মত আঃ ছ ার ৃ  অিলপুর  

76.  বগম ছুরত আলী সু া িক  

77.  খুেদজা খাতুন ম ব আলী সু া িক  

78.  পারিভন ফুল িময়া ঐ  

79.  আদর চান আঃ ছ ার  ঐ  

80.  বােনছা ফিরদ িময়া ঐ  

81.  আ াছ আলী আঃ নুর পি ম ভােদ র  

82.  েহল িময়া িবলাত িময়া ঐ  

83.  দশরত রিবদাস নানকা রিবদাস রিশদপুর চা 
বাগান 

 



84.  রিফক িময়া মনর আলী বড়গাও  

85.  ছােলকা খাতুন শাহজাহান িনজগাও  

86.  িজনা খাতুন আল আিমন পর ভােদ রূ   

87.  রিজয়া খাতুন মরম আলী ঐ  

88. জাহা ীর আিছম উ া সু া িক  

89.  জিসম উি ন জািমর উি ন ঐ  

90.  কােশম িময়া  ফজর আলী ঐ  

91.  আল আিমন ইউনুছ িময়া কািশরামপুর  

92.  িহরা চান জমর উি ন সু া িক  

93.  িলজা আ ার  ইউনুছ আলী কািশরামপুর  

94.  িশফা বগম আঃ নুর সু া িক  

95.  আদর চান ছ ার িময়া সিফয়াবাদ  

96.  মমতা খাতুন মাসুক িময়া কাি গাও  

97.  কালাম িময়া আঃ বািরক িহমারগাও  

98.  কা ন দব মত িনিখল দবৃ  শাহপুর  

99.  সািফয়া খাতুন আজগর আলী দৗলতপুর  

100. সুমন িময়া আঃ কািদর পি ম ভােদ র  

 


