
�ঃনং ইউিনয়ন �মৗজা/মহ�া �াম নাম িপতা/�ামীর নাম �মাবাইল ন�র

িপতাঃ �েমানাথ রায়

িপতাঃ অন� রায়

িপতাঃ মক�ল �হােসন

িপতাঃ রনিজত �মার 

িপতাঃ��কা�া রায়

িপতাঃেমা: জ�র আলী

িপতাঃেমা: আ�ল কােদর

িপতাঃ জগিদশ চ� রায়

িপতাঃঅিনল চ� রায়

িপতাঃ নেরশ চ� 

িপতাঃেমা: নজ�ল ইসলাম

িপতােমা: আিন�র রহমান

িপতাঃ আ�ল ওহাব আলী

িপতাঃ আমজাদ �হােসন

িপতাঃ পিরেতাষ রায়

িপতাঃ �মা: �মাকেলছার রহমান

িপতাঃজিসম উি�ন

িপতাঃ অ�য় �মার রায়

িপতাঃ িজেত� নাথ রা

িপতাঃ�িনল রায়

িপতাঃ �মা: রিফ�ল ইসলাম

িপতাঃ আ�ল �হােসন

িপতাঃ লালবা� 

িপতাঃ �রন চ� রায়

িপতা তিছর উি�ন

িপতাঃেমা: আ�ল মিজদ

িপতাঃ �মা: �গালাম সােরায়ার

িপতাঃবেসা� রায়

িপতাঃ িবের� নাথ রায়

িপতাঃ বিদউ�ামান

িপতাঃ িনিখল রায়

ইউিনয়নঃ ল�ীচাপ

01768840558

01725232846

৩১ ল�ীচাপ �বা�রী �বা�রী তাপস �মার রায়

01755100840

৩০ ল�ীচাপ �বা�রী �বা�রী �মা: লাল চাদ

01719087063

২৯ ল�ীচাপ �বা�রী �বা�রী অন� �মার রায়

01756632946

২৮ ল�ীচাপ �বা�রী �বা�রী আ�েতাষ

01521468373

২৭ ল�ীচাপ ল�ীচাপ �গােরক �মা: আিত�র রহমান

01796003715

২৬ ল�ীচাপ ল�ীচাপ ল�ীচাপ �মা: িলখন ইসলাম

01713672252

২৫ ল�ীচাপ ল�ীচাপ খামাত পাড়া সারিমন আ�ার

01756491945

২৪ ল�ীচাপ ল�ীচাপ কাছারী পাড়া কালীপদ রায়

01749828516

২৩ ল�ীচাপ ল�ীচাপ ল�ীচাপ �গৗতম রায়

01719002794

২২ ল�ীচাপ ল�ীচাপ ল�ীচাপ রােশল ইসলাম

.01738586786

২১ ল�ীচাপ সহেদব বড়গাছা সরকারপাড়া �মা: রিবউল ইসলাম

01719006945

২০ ল�ীচাপ ল�ীচাপ ল�ীচাপ �কামার রায়

0173/575918

১৯ ল�ীচাপ ল�ীচাপ ল�ীচাপ জয়হিরয়া রায়

01734861603

১৮ ল�ীচাপ ল�ীচাপ জংগলী পাড়া আকাশ চ� রায়

01760286320

১৭ ল�ীচাপ সহেদব বড়গাছা ব�র পাড়া তাসিমন আ�ার

01768842383

১৬ ল�ীচাপ সহেদব বড়গাছা সহেদব বড়গাছা এম �তৗিফক ইসলাম

01736160878

১৫ ল�ীচাপ সহেদব বড়গাছা সহেদব বড়গাছা ���য় রায়

01761207672

১৪ ল�ীচাপ সহেদব বড়গাছা সহেদব বড়গাছা �মাছা: আরিজনা আ�ার

01705981267

১৩ ল�ীচাপ সহেদব বড়গাছা সহেদব বড়গাছা �মৗ�মী আ�ার

01785271039

১২ ল�ীচাপ সহেদব বড়গাছা সহেদব বড়গাছা �মা: িসয়াম রানা

01751129163

১১ ল�ীচাপ সহেদব বড়গাছা সহেদব বড়গাছা জািহ�ল ইসলাম

01738381571

১০ ল�ীচাপ সহেদব বড়গাছা সহেদব বড়গাছা �পন রায়

01737563689

৯ ল�ীচাপ �বা�রী �বা�রী জয়েদব চ� রায়

01767028236

৮ ল�ীচাপ সহেদব বড়গাছা সহেদব বড়গাছা ধন�য় রায়

01756720401

৭ ল�ীচাপ সহেদব বড়গাছা সহেদব বড়গাছা �মা: মা�দ কিবর

017631282020

৬ ল�ীচাপ সহেদব বড়গাছা সহেদব বড়গাছা �মা: আ�ল জিলল

01797645656

৫ ল�ীচাপ দািড়হারা দািড়হারা কািলদাস রায়

01738375104

৪ ল�ীচাপ �বা�রী �বা�রী ন�ী রায়

07123357895

৩ ল�ীচাপ ক�য়া ক�য়া �চৗরা�ী �মা: মা�নার রিশদ

07123011573

২ ল�ীচাপ �বা�রী �বা�রী �কৗিশক রায়

১ ল�ীচাপ �বা�রী �বা�রী �ম� রায়



�ঃনং ইউিনয়ন �মৗজা/মহ�া �াম নাম িপতা/�ামীর নাম �মাবাইল ন�র

ইউিনয়নঃ ল�ীচাপ

িপতাঃ িহর� রায়

িপতাঃহিরবা� রায়

িপতাঃ জগিদশ চ� রায়

িপতা �েমাদচ� রায়

িপতাঃ �মা: সাহার আলী

িপতাঃেমা: আকবার আলী

িপতাঃেমা: রিফ�ল ইসলাম

িপতাঃ বা�ল রায়

িপতাঃ মািনক রায়

িপতাঃ �মা: বায়�ল ইসলাম

িপতাঃ ম�বার রহমান

িপতাঃ ��মার রায়

িপতাঃ ম� �দন রায়

িপতাঃ �মা: তিমজ উি�ন

িপতাঃ �েপ� নাথ রায়

িপতাঃে�ম �মার রায়

িপতাঃ �র ইসলাম

িপতাঃ �ষার কা� রায়

িপতাঃ কা� রাম রায়

িপতাঃ আ�রীশ চ� রায়

িপতাঃ �ষার কাি� রায়

িপতাঃ অিফজ উি�ন

িপতাঃ �মা: সমেসর আলী

িপতাঃ অিনল চ� রায়

িপতাঃ �মা: জহ�ল ইসলাম

িপতাঃ �মা: আলতাব �হােসন

িপতাঃ বিসর উি�ন

িপতাঃ িমলন রায়

িপতাঃ �েধন রায়

িপতাঃ বলরাম রায়

িপতাঃ বশ� �মার রায়য
01787922290

01751047933

৬২ ল�ীচাপ দািড়হারা দািড়হারা �জন চ� রায়

01796860877

৬১ ল�ীচাপ দািড়হারা দািড়হারা �েপন রায়

01722916706

৬০ ল�ীচাপ দািড়হারা দািড়হারা �গৗতম রায়

01722142617

৫৯ ল�ীচাপ ক�য়া ক�য়া উ�ল রায়

01719289766

৫৮ ল�ীচাপ ক�য়া ক�য়া �মা: আিরফ ইসলাম

01773470583

৫৭ ল�ীচাপ ক�য়া ক�য়া আন�য়ারা 

01792817211

৫৬ ল�ীচাপ ক�য়া ক�য়া �মা:  শির�ল ইসলাম

01722798001

৫৫ ল�ীচাপ ক�য়া ক�য়া িলটন রায়

01792701504

৫৪ ল�ীচাপ ক�য়া ক�য়া আির��ামান

01737076349

৫৩ ল�ীচাপ ক�য়া ক�য়া আফেরাজা আ�ার িলিপ

01304646330

৫২ ল�ীচাপ ককই বড়গাছা ককই বড়গাছা কলমী রানী

01318006301

৫১ ল�ীচাপ দািড়হারা দািড়হারা �েবশর রায়

01737084878

৫০ ল�ীচাপ দািড়হারা দািড়হারা রামপা�ারায়

01740340177

৪৯ ল�ীচাপ ককই বড়গাছা ককই বড়গাছা �মি� রায়

01798959163

৪৮ ল�ীচাপ ককই বড়গাছা ককই বড়গাছা �মা: আেনায়ার �হােসন

01773014461

৪৭ ল�ীচাপ ককই বড়গাছা ককই বড়গাছা �গৗতম রায়

01720571658

৪৬ ল�ীচাপ ককই বড়গাছা ককই বড়গাছা চ�না রানী রায়

01722774009

৪৫ ল�ীচাপ ককই বড়গাছা ককই বড়গাছা খািদ�ল ইসলাম

01307394423

৪৪ ল�ীচাপ ককই বড়গাছা ককই বড়গাছা িবমল চ� রায়

01738154037

৪৩ ল�ীচাপ ককই বড়গাছা ককই বড়গাছা পলাশ রায়

01705926335

৪২ ল�ীচাপ ক�য়া ক�য়া �মা:  আলী আকবর

01776809951

৪১ ল�ীচাপ ক�য়া ক�য়া �চয়ার�ান পাড়া �মা: ফির�ল ইসলাম

01764745517

৪০ ল�ীচাপ ক�য়া ক�য়া জয়�ী রানী রায়

01749875414

৩৯ ল�ীচাপ ক�য়া ক�য়া �চৗর�ী অ�রাধা রায়

01785228575

৩৮ ল�ীচাপ ক�য়া ক�য়া সাবিরনা �জিরন িপংিক

01761148202

৩৭ ল�ীচাপ ক�য়া ক�য়া �মা: �র আলম

01705923620

৩৬ ল�ীচাপ �বা�রী �বা�রী �মা: আ�র রা�াক

01738562283

৩৫ ল�ীচাপ �বা�রী �বা�রী জয়�ী রানী রায়

01728970216

৩৪ ল�ীচাপ আকাশ�িড় আকাশ�িড় টপন �মার রায়

01740478028

৩৩ ল�ীচাপ আকাশ�িড় আকাশ�িড় উ�ল রায়

৩২ ল�ীচাপ �বা�রী �বা�রী িলটন রায়



�ঃনং ইউিনয়ন �মৗজা/মহ�া �াম নাম িপতা/�ামীর নাম �মাবাইল ন�র

ইউিনয়নঃ ল�ীচাপ

িপতাঃ �মা: আিজজার রহমান

িপতাঃ তেলারাম রায়

িপতাঃ �েমানাথ রায়

িপতাঃ �মা: আমজাদ �হােসন

িপতাঃেমা: আমজাদেহােসন

িপতাঃ গিল মাহান

িপতাঃ আ�স সা�ার

িপতাঃ �মা: আেনায়া�ল ইসলাম

িপতাঃ �গালাম র�ানী

িপতাঃ ছিক�ল ইসলাম

িপতাঃ ি�েরাদ রায়

িপতাঃ শশী�ষ রায়

িপতাঃ শশী�ষ রায়

িপতাঃ ক�য়া রায়

িপতাঃ হায়া�র আলম

িপতাঃ ধীরন চ� রায়

িপতাঃেমা: হাজাহা�ীর আলম

িপতাঃ �মা: নজ�ল ইসলাম

িপতাঃ অমল রায়

িপতাঃ �রল সরকার

িপতাঃেমা: মন�র আলী

িপতাঃ �মা: সরবত আলী

িপতাঃ চ� �মার রায়

িপতাঃ সরনী কা�রায়

িপতাঃ ম� �দন রায়

িপতাঃ�েপন� নাথ রায়

িপতাঃ �দেব� নাথ রায়

িপতাঃ অ�রীশ চ� রায়

িপতাঃ  �মা: আফতাব আলী

িপতাঃ �েপ� নাথ রায়

িপতাঃ িদেনশ চ� রায়
01521252085

01783115971

৯৩ ল�ীচাপ �বা�রী �বা�রী িদনব�রায়

01720561922

৯২ ল�ীচাপ �বা�রী �বা�রী �পন�মার রায়

01740078877

৯১ ল�ীচাপ �বা�রী �বা�রী �মা: আ�র রিহম

01710548910

৯০ ল�ীচাপ �বা�রী �বা�রী �মৗ�মী রানী রায়

01797894474

৮৯ ল�ীচাপ �বা�রী �বা�রী ধন�য় রায়

01781007644

৮৮ ল�ীচাপ �বা�রী �বা�রী কািতক

01738757172

৮৭ ল�ীচাপ �বা�রী �বা�রী িদ�ী রায়

01938054318

৮৬ ল�ীচাপ �বা�রী �বা�রী িরপন চ� রায়

01784947316

৮৫ ল�ীচাপ �বা�রী �বা�রী িদপক চ� রায়

01707471985

৮৪ ল�ীচাপ �বা�রী �বা�রী �মা:বা�ল �হােসন

01773265503

৮৩ ল�ীচাপ ল�ীচাপ স�জপাড়া শািমমা কাওসা িশ�

01762131218

৮২ ল�ীচাপ ল�ীচাপ ল�ীচাপ সাদকা�ল বারী বা�ী সরকার

01717825765

৮১ ল�ীচাপ ল�ীচাপ ল�ীচাপ �গৗর রানী

01314231471

৮০ ল�ীচাপ ল�ীচাপ �দালাপাড়া �মা: রায়হান আলী

01767317737

৭৯ ল�ীচাপ ল�ীচাপ খামাত পাড়া �মা: িরপন ইসলাম

01735200952

৭৮ ল�ীচাপ ল�ীচাপ ল�ীচাপ রতন �মার

017718058835

৭৭ ল�ীচাপ ল�ীচাপ ল�ীচাপ �মা:মা�দ রায়

01725740681

৭৬ ল�ীচাপ ল�ীচাপ ল�ীচাপ িনমাই রায়

017783085199

৭৫ ল�ীচাপ ল�ীচাপ ল�ীচাপ িদ�ী রায়

01762788623

৭৪ ল�ীচাপ ল�ীচাপ ল�ীচাপ �শাভা রানী রায়

01761676402

৭৩ ল�ীচাপ ল�ীচাপ ল�ীচাপ �যােগন রায়

01750056779

৭২ ল�ীচাপ ল�ীচাপ ল�ীচাপ রােসল ইসলাম

01738552761

৭১ ল�ীচাপ ল�ীচাপ ল�ীচাপ �মারছািলন ইসলাম

01706763547

৭০ ল�ীচাপ ল�ীচাপ ল�ীচাপ খািদজা আ�ার

01785208235

৬৯ ল�ীচাপ ল�ীচাপ মা�ারপাড়া নওিরন ফারহা

01784948093

৬৮ ল�ীচাপ ল�ীচাপ ল�ীচাপ রতনা রানী

01792949618

৬৭ ল�ীচাপ ল�ীচাপ সরকারপাড়া আফেরাজা আ�ার

01763216809

৬৬ ল�ীচাপ ল�ীচাপ সরকারপাড়া �মা: �গালাপ

01738120240

৬৫ ল�ীচাপ ল�ীচাপ  �ভ�ীপাড়া অ��ল রায়

01784018382

৬৪ ল�ীচাপ ল�ীচাপ ল�ীচাপ র�ন রায়

৬৩ ল�ীচাপ ল�ীচাপ �দালাপাড়া �মা: িজয়াউর রহমান



�ঃনং ইউিনয়ন �মৗজা/মহ�া �াম নাম িপতা/�ামীর নাম �মাবাইল ন�র

ইউিনয়নঃ ল�ীচাপ

িপতাঃ িবকাশ চ� রায়

িপতাঃ িবমল চ� রায়

িপতাঃ িব�া� রায়

িপতাঃ রনিজত রায়

িপতাঃ নের� নাথ রায়

িপতাঃ গলর� রায়

িপতাঃ  �েধন রাম রায়

িপতাঃ ধনজয় রায়

িপতাঃ িনেপন রায়

িপতাঃ শা�� নাথ রায়

িপতাঃ �মা: সাম�ল হক

িপতাঃ �হম চ� রায়

িপতাঃ �মা: ইছাহাক আলী

িপতাঃ �েরশ চ� রা

িপতাঃ িবমল চ� রায়

িপতাঃেমা: আ�ল আিজজ

িপতাঃ �মা: ��ল ইসরাম

িপতাঃ  �ধীর রায়

িপতাঃ ধনজয় রায়

িপতাঃ জিহর উি�ন

িপতাঃ�ধীর রানী

িপতাঃ শরৎ চ�
০১৭৫৫-১৬৫৭৮১

০১৭৩৭-০৭৫৮৬৩

১১৫ ল�ীচাপ দািড়হারা দািড়হারা র�ন �মার

০১৭৯৬-০১০৭৮৪

১১৪ ল�ীচাপ ল�ীচাপ ল�ীচাপ উ�র িম� রানী

০১৭৪৪৬৩৫৯২৬

১১৩ ল�ীচাপ সহেদব বড়গাছা সহেদব বড়গাছা নাজিনন আ�ার

01737075863

১১২ ল�ীচাপ দািড়হারা দািড়হারা কািলদাশ রায়

01796770043

১১১ ল�ীচাপ ল�ীচাপ ল�ীচাপ উ�র িম� রানী

01767172050

১১০ ল�ীচাপ �বা�রী �বা�রী �মা: িজয়াউর রহমান

01773507459

১০৯ ল�ীচাপ �বা�রী �বা�রী �মা:ফা�ক

01770713862

১০৮ ল�ীচাপ �বা�রী �বা�রী ��ত রায়

01761372911

১০৭ ল�ীচাপ ল�ীচাপ ল�ীচাপ �কশব চ� রায়

01723313986

১০৬ ল�ীচাপ �বা�রী �বা�রী �মা: �জন ইসলাম

01787918094

১০৫ ল�ীচাপ ল�ীচাপ �ভি�পাড়া �জন রায়

01751078460

১০৪ ল�ীচাপ �বা�রী �বা�রী �মা: �সােহল রানা

01763179476

১০৩ ল�ীচাপ �বা�রী �বা�রী নেরশ চ�

01740055213

১০২ ল�ীচাপ �বা�রী �বা�রী ল�ী রায়

01708554594

১০১ ল�ীচাপ �বা�রী �বা�রী সনিজত রায

01717322095

১০০ ল�ীচাপ �বা�রী �বা�রী নিমতা রায়

01737582177

৯৯ ল�ীচাপ �বা�রী �বা�রী নিমতা

01784767724

৯৮ ল�ীচাপ ল�ীচাপ ল�ীচাপ রতন �মার

01762935295

৯৭ ল�ীচাপ আকাশ�িড় আকাশ�িড় িলিপ রানীরায়

013517715

৯৬ ল�ীচাপ আকাশ�িড় আকাশ�িড় �শা� রায়

01759872043

৯৫ ল�ীচাপ �বা�রী �বা�রী �দব� রায়

৯৪ ল�ীচাপ �বা�রী �বা�রী অ�রাধা




