
ক্ৰম নাম পিতা / স্বমীৰ নাম ভপতি  তাপৰখ বহী নং ৰপিদ নং ফ ান নম্বৰ ঠিকনা সংগ্ৰাহক 

1 শ্ৰী বিপুল বিশ্য স্ব.ৰজত বিশ্য জাগাৰা সত্ৰ

2 শ্ৰী পুলক িৰুৱা নৃপপন শ্ীল জাগাৰা সত্ৰ

3 শ্ৰী কৃষ্ণ ডেকা স্ব. িৃবিৰাম ডেকা জাগাৰা সত্ৰ

4 শ্ৰী প্ৰনৱ তালুকদাৰ কৰুণা তালুকদাৰ জাগাৰা সত্ৰ

5 শ্ৰী  ডদৱবজত তালুকদাৰ অৰুণ তালুকদাৰ জাগাৰা সত্ৰ

6 শ্ৰী লপেশ্বৰ িৰুৱা নন্দী শ্ীল জাগাৰা সত্ৰ

7 শ্ৰী তৰুণ ডিজিৰুৱা স্ব. ৰবতৰাম জাগাৰা সত্ৰ

8 শ্ৰী ধপণশ্বৰ হালল স্ব. বমঠাৰাম জাগাৰা সত্ৰ

9 শ্ৰী উপপন্দ্ৰ চন্দ্ৰ ডেকা স্ব.কাশ্ীৰাম জাগাৰা সত্ৰ

10 শ্ৰী প্ৰপমাদ তালুকদাৰ স্ব.হপনাৰাম জাগাৰা সত্ৰ

11 শ্ৰী ৰিীন তালুকদাৰ স্ব. ভপিন্দ্ৰ জাগাৰা সত্ৰ

12 শ্ৰী ডসান কুমাৰ বিশ্য স্ব. ডদিীৰাম বিশ্য জাগাৰা সত্ৰ

13 শ্ৰী ডগাকুল ডেকা স্ব. চন্দ্ৰ ডমাহন ডেকা জাগাৰা সত্ৰ

14 শ্ৰী বহপতশ্ তালুকদাৰ স্ব. জগত জাগাৰা সত্ৰ

15 শ্ৰী উপপন তালুকদাৰ স্ব. পবিন জাগাৰা সত্ৰ

16 শ্ৰী জয়ন্ত দাস সনাৰাম হালল জাগাৰা সত্ৰ

17 শ্ৰী কমলা কান্ত ডেকা স্ব. উপপন্দ্ৰ নাথ ডেকা জাগাৰা সত্ৰ

18 শ্ৰী অৰবিন্দ বিশ্য স্ব. মবনৰাম বিশ্য জাগাৰা সত্ৰ

19 েঃ শ্ৰী অনীল কুমাৰ দাস গাওঁ - লবচমা, ডপা. সপথেিৰী, িৰপপটা 

20 শ্ৰী ৰূপধন ডেকা গাওঁ - লবচমা, ডপা. সপথেিৰী, িৰপপটা 

21 শ্ৰী অবজত িমেন গাওঁ - লবচমা, ডপা. সপথেিৰী, িৰপপটা 

22 শ্ৰী কন্দপে ডগাস্বামী গাওঁ - লবচমা, ডপা. সপথেিৰী, িৰপপটা 

23 শ্ৰী সুপৰণ িমেন গাওঁ - লবচমা, ডপা. সপথেিৰী, িৰপপটা 

24 শ্ৰী হৰকৃষ্ণ ডেকা ৩৬ ১ গাওঁ- ডিঙাপাৰা, ডপা. সপথেিাৰী সংগ্ৰাহক পৰপমশ্বৰ ডগাস্বামী, িবনয়াকুবি সত্ৰ  

25 শ্ৰী দীপজন চন্দ্ৰ শ্মো ৩৬ ২ গাওঁ - ভকুৱপটপা, ডপা. ৰাউলী, সপথেিাৰী সংগ্ৰাহক পৰপমশ্বৰ ডগাস্বামী, িবনয়াকুবি সত্ৰ  

26 শ্ৰী শ্ৰবিনু্দ ভূঞা ৩৬ ৩ গাওঁ - নামশ্লা, ডপা. সপথেিাৰী, িৰপপটা সংগ্ৰাহক পৰপমশ্বৰ ডগাস্বামী, িবনয়াকুবি সত্ৰ  

27 শ্ৰী ভুশ্ণ ডেকা ৩৬ ৪ গাওঁ - নামশ্লা, ডপা. সপথেিাৰী, িৰপপটা সংগ্ৰাহক পৰপমশ্বৰ ডগাস্বামী, িবনয়াকুবি সত্ৰ  

28 শ্ৰী অবিল ডগাস্বামী ৩৬ ৫ গাওঁ - িবনয়াকুবি, ডপা. সপথেিাৰী, িৰপপটা সংগ্ৰাহক পৰপমশ্বৰ ডগাস্বামী, িবনয়াকুবি সত্ৰ  

29 শ্ৰী প্ৰণি চন্দ্ৰ শ্মো ৩৬ ৬ গাওঁ - ডহপলনা , নলিাৰী, অসম সংগ্ৰাহক পৰপমশ্বৰ ডগাস্বামী, িবনয়াকুবি সত্ৰ  

30 শ্ৰী িপগেশ্বৰ িমেন ৩৬ ৭ গাওঁ - িবনয়াকুবি, ডপা. সপথেিাৰী, িৰপপটা সংগ্ৰাহক পৰপমশ্বৰ ডগাস্বামী, িবনয়াকুবি সত্ৰ  

31 শ্ৰী কৰুণা কবলতা ১৫-০৩-২০২০ ২১ ৰাজস্থান, িনলীয়া পাৰা, থমনা,  িাগসা 

32 বিবৰবি কবলতা ১৫-০৩-২০২০ ২২ িালাট্টাৰী , সৰুপপটা 

33 শ্ৰী িীপৰন দাস স্ব. ডদপৱন্দ্ৰ দাস ১৫-০৩-২০২০ ২৩ ভতলীয়া পাৰা, সৰুপপটা 

34 শ্ৰীমতী পাৰুল দাস স্বামী - শ্ৰী শ্ঙ্কৰ দাস ১৫-০৩-২০২০ ২৪ ৯৭০৬০৯১৬৫০ বমৰামাৰা, হাউলী 

35 শ্ৰী ধৰণীধৰ দাস বপতা - স্ব. ৰপেশ্বৰ দাস ১৫-০৩-২০২০ ২৫ বমৰামাৰা, হাউলী 

36 শ্ৰী দীপক দাস বপতা - শ্ৰী উদয় দাস ১৫-০৩-২০২০ ২৬ ৯৪০১৮৮৭২২ বমৰামাৰা, হাউলী 

37 শ্ৰী নৃপপন মড়ল বপতা - স্ব. মপনা মড়ল ১৫-০৩-২০২০ ২৭ ৮৮৭৬০৪৬২৬০ কুমাৰ পাৰা, িহবৰ 

38 শ্ৰী ডদপৱন্দ্ৰ চন্দ্ৰ কবলতা বপতা - স্ব. আমনুৰাম কবলতা ০৬/০৩/২০২০ ২৮ ৯৪৩৫০৪৮৪৪৭ পূৱ-সুৰুজ িজাৰ, কাবহবলপাৰা, গুৱাহাটী - ১৯ 

39 শ্ৰী অেয় কুমাৰ পাঠক বপতা - স্ব. ডগৌৰী পাঠক ০৩/০৩/২০২০ ৮ েঃ জাবকৰ হুপচইন পথ, ডহপঙৰািাৰী 

40 েঃ িণোলী তালুকদাৰ বপতা - ৰপমশ্ তালুকদাৰ ৩০/০৩/২০২০ ৯ ৭০০২৫৬১৩২ বলচুিাগান্, ডহপঙৰািাৰী , গুৱাহাটী - ৩৬ 

41 শ্ৰীমতী প্ৰণীতা তালুকদাৰ স্বামী - শ্ৰী ৰপমশ্ তালুকদাৰ ৩০/০৩/২০২০ ১০ ৮৪৮৬৮৭১২১৩ বলচুিাগান্, ডহপঙৰািাৰী , গুৱাহাটী - ৩৬ 

42 শ্ৰী নৱপজযাবত পাপটাৱাৰী বপতা - শ্ৰী কনক নাথ পাপটাৱাৰী ০৪/০৩/২০২০ ১১ ৯৭০৬৩৯০৩৫০ ডহপঙৰািাৰী , গুৱাহাটী - ৩৬ 

43 শ্ৰী কমলপজযাবত ভঁূঞা বপতা - েঃ অনন্ত ভঁূঞা ০৪/০৩/২০২০ ১২ ৯৪৩৫১০৩৬১৫ ডহপঙৰািাৰী , কাবলমবন্দৰ সংপ াগ পথ, গুৱাহাটী - ৩৬ 

44 শ্ৰী বৰপুন কবলতা বপতা - স্ব. মপনাহৰ কবলতা ০৯/০৩/২০২০ ১৩ ৮৮৭৬৮৭২৫০২ ডিলতলা 

45 শ্ৰী ভূপপন্দ্ৰ ৰালুকদাৰ বপতা - সন্তহবৰ তালুকদাৰ ১০/০৩/২০২০ ১৪ ৭৪৩৫৩৪৮১৬৯ স্বৰাজ নগৰ, সৰুমটৰীয়া, গুৱাহাটী - ৬ 

46 শ্ৰী ফনীধৰ ডচৌধুৰী বপতা - স্ব. বপপটাৰাম ডচৌধুৰী ১০/০৩/২০২০ ১৫ ৯৪৩৫৪৭২১৮৭ কুবিল নগৰ, সৰুমটৰীয়া, োক - সবচিালয়, গুৱাহাটী - ০৬ 

47 শ্ৰী অতুল িমেন বপতা - শ্ৰী সতীশ্ চন্দ ডচৌধুৰী ১৩/৩/২০২০ ১৬ ৬০০১৪৯৮৫ গবহয়া, কাঠিয়াপথৰ চুপা, ডপা. সপথেিাৰী বপন- ৭৮১৩০৭ 

48 শ্ৰী ৰুিুল ডেকা মাতৃ - প্ৰমীলা ডেকা ০৯/০৩/২০২০ ১৭ ৯৮৬৪৭৮৮৪৯৫ সৰুমটৰীয়া নামঘৰ পথ, ডহপঙৰািাৰী , গুৱাহাটী - ৩৬ 

নাম সবিবিষ্ট হি লগা আজীৱন সদসযৰ তাবলকা
        ফ াহাপৰ : এই তাবলকাত নাম থকা শ্ৰদ্ধাৰ হবৰগুৰুৰ অনুগামী সকলক বনজৰ বনজৰ নাম ঠিকনাৰ শুধৰবণ, িাকী থকা তথয বিবন বদিলল অনুপৰাধ জনাপলাঁ । তথয সমূহ ডৱিচাইট ড াপগ নতুিা 

৯৮৬৪০৮২৬৭০ নম্বৰত ৱাটসএপ কবৰ জনাি পাবৰি । ডকাপনা ডলাকৰ নাম আজীৱন সদসযৰ তাবলকাত সবিবিষ্ট ডহাৱা নাই, ডতপিতসকলক সবিপশ্ষ তথয জনািলল অনুপৰাধ জপনাৱা হল । ডৱিচাইট 

www.haridevsangha.co.in ৰ “Member List” বশ্তানত সংঘৰ আজীৱন সদসযৰ তাবলকা বদয়া আপি ।



ক্ৰম নাম পিতা / স্বমীৰ নাম ভপতি  তাপৰখ বহী নং ৰপিদ নং ফ ান নম্বৰ ঠিকনা সংগ্ৰাহক 

নাম সবিবিষ্ট হি লগা আজীৱন সদসযৰ তাবলকা
        ফ াহাপৰ : এই তাবলকাত নাম থকা শ্ৰদ্ধাৰ হবৰগুৰুৰ অনুগামী সকলক বনজৰ বনজৰ নাম ঠিকনাৰ শুধৰবণ, িাকী থকা তথয বিবন বদিলল অনুপৰাধ জনাপলাঁ । তথয সমূহ ডৱিচাইট ড াপগ নতুিা 

৯৮৬৪০৮২৬৭০ নম্বৰত ৱাটসএপ কবৰ জনাি পাবৰি । ডকাপনা ডলাকৰ নাম আজীৱন সদসযৰ তাবলকাত সবিবিষ্ট ডহাৱা নাই, ডতপিতসকলক সবিপশ্ষ তথয জনািলল অনুপৰাধ জপনাৱা হল । ডৱিচাইট 

www.haridevsangha.co.in ৰ “Member List” বশ্তানত সংঘৰ আজীৱন সদসযৰ তাবলকা বদয়া আপি ।

49 শ্ৰী মাধি চন্দ্ৰ তালুকদাৰ বপতা - স্ব. নন্দ ডমাহন তালুকদাৰ ১৪/৩/২০২০ ১৮ ৯৭০৬০১৪৮৭৯ লেীনাথ ডিজিৰুৱা পথ, হাটীগাওঁ, গুৱাহাটী - ৩৮ 

50 শ্ৰী মদন দাস বপতা - স্ব. ধৰম দাস ১৪/৩/২০২০ ১৯ ৯৫৭৭৩৮১৯৭৬ বসদ্ধপুৰ সত্ৰ, কলঙপাৰ, হঁহৰা 

51 শ্ৰী ধীৰাজ কুমাৰ ডগাস্বামী বপতা - ৰমানন্দ ডদৱ ডগাস্বামী ১৪/৩/২০২০ ২০ ৬৯০০২৪৯৩৩৫ বসদ্ধপুৰ সত্ৰ, জাবলকাটা , ডহলনা, পাঠশ্ালা 

52 শ্ৰী জীপৱশ্বৰ ডগাস্বামী বপতা - স্ব. ভুিপনশ্বৰ ডগাস্বামী ১৫/৩/২০২০ ১ 9864151623 / ৯৮৬৪১৫১৬২৩ডগাসাইিাৰী , ডিলতলা, গুৱাহাটী - ২৪ 

53 শ্ৰী বিৰজপমাহন ডগাস্বামী বপতা - স্ব.  ৰবতকান্ত ডগাস্বামী ১৫/৩/২০২০ ২ ৯৩৬৫৩০৪৯৫৩ বকহাটী, ডপা. ডশ্ালমাগা , নলিাৰী 

54 শ্ৰী ভূিনপমাহন ডগাস্বামী বপতা - মপহশ্ চন্দ্ৰ ডগাস্ৱামী ১৫/৩/২০২০ ৩ ৯৮৫৪১১৭১১০ সৰু বকহাটী 

55 শ্ৰী কন্দপে তালুকদাৰ বপতা- স্ব. দীনিনু্ধ তালুকদাৰ ১৫/৩/২০২০ ৪ ৯৯৫৪১৮৯৬০১ ভাস্কৰ নগৰ, িামুবনলমদান, গুৱাহাটী 

56 শ্ৰী কমল দাস বপতা - শ্ৰী প্ৰফুল্ল চন্দ্ৰ দাস ১৫/৩/২০২০ ৫ ৯৭০৬৩৩৪৬৮৩ বনজ িহবৰ সত্ৰ 

57 শ্ৰী মপহশ্ ডেকা বপতা - বততাৰাম ডেকা ২৫/০২/২০২০ ৬ সৰু মটৰীয়া, বদচপুৰ, গুৱাহাটী - ০৬ 

58 শ্ৰী অনন্ত ৰাম কবলতা বপতা- স্ব. কবিন্দ্ৰ কবলতা ২৯/২/২০২০ ৭ ৯১০১৮৬৬১৫১০ ডহপঙৰািাৰী , গুৱাহাটী 

59 শ্ৰী বিপনাদ ভাগৱতী ৮৮৭৬৫৭৮১৯৫ নাপৰঙ্গী 

60 শ্ৰী বজপতন শ্মো ৯৮৬৪০৮২২২১ কণোচল, বশ্লপুিুৰী 

61 শ্ৰী দীপক কুমাৰ ডগাস্বামী ৯৮৬৪০৪৫৪৩০ দবেন শ্ৰণীয়া 

62 শ্ৰী গীতা তালুকদাৰ ৯৪৩৫১৯৫০৪৩ ডহপঙৰািাৰী 

63 শ্ৰী গকুল ভঁূঞা ৯৪৩৫৩৪৩৫৩০ ভঙাগড় 

64 শ্ৰী বকৰণ ভঁূঞা ৭০০২৪১৯৯৫৩ ইন্দ্ৰপুৰ, লাবচতনগৰ 

65 শ্ৰী ভপিশ্ ভঁূঞা ৯৪৩৫০৩৬২৭৯ ডিলতলা বতবনআবল 

66 শ্ৰী মবত ডেফবদল পাপটাৱাৰী ৯৩৫৫৬৪৪৮২৩ ডহপঙৰািাৰী 

67 শ্ৰী মবত ৰশ্নালক্ষ্মী ৮৬৩৮২৫৩৯১০ ডহপঙৰািাৰী 

68 শ্ৰী ভূবমধৰ পাঠক ৯৮৫৯১২৯১৪৪ ডহপঙৰািাৰী 

69 শ্ৰী অনন্ত তালুকদাৰ ৯৪৩৫৪০৩৭২৮ ডহপঙৰািাৰী 

70 শ্ৰী ৰপমন দাস উলুিাৰী 

71 শ্ৰী গুপনশ্বৰ ডেকা ৯৮৫৪২৩৯৯৬৬ বিকাশ্ নগৰ, ওদালিািৰা 

72 শ্ৰী নৰহবৰ িমেণ বিকাশ্ নগৰ, ওদালিািৰা 

73 শ্ৰী িপগন ভঁূঞা ৭৫৭৭৯৩২৫৯০ কাবহবলপাৰা 

74 শ্ৰী ডগাপাল চন্দ্ৰ তালুকদাৰ ৯৭০৬৩৩৫৮৬৯ সপথেিাৰী 

75 শ্ৰী প্ৰসি ডেকা ৯৪৩৫৩০১২৮৪ ডিলতলা 

76 শ্ৰী সুিল ভঁূঞা ৯৪৩৫১৯২৭৭৭ ডিলতলা 

77 শ্ৰী ডদপিন্দ্ৰ চন্দ্ৰ কবলতা ৯২৩৫০৪৮৪৪৭ কাবহবলপাৰা 

78 শ্ৰী অসীম কুমাৰ ডচৌধুৰী ৯৪৩৫০৪৯৫২১ বৰহািাৰী 

79 শ্ৰী ডগৌৰি কুমাৰ ডচৌধুৰী ৮৮৭৬৬৫০০৯৯ বৰহািাৰী 

80 শ্ৰী ৰুপক মহন্ত ৯৮৫৪০০১৭০২ বৰহািাৰী 

81 শ্ৰী অজয় কুমাৰ দাস ৯৩৬৫৭৫২৩১৪ িহবৰ 

82 শ্ৰী মনবজত দাস ৯৮৬৪১২১৫৬১ ডজযাবত নগৰ 

83 শ্ৰী ৰামনাথ তালুকদাৰ ৯৮৬৪০২১১০৮ ডহপঙৰািাৰী 

84 শ্ৰী কুমাৰ ৰূপম দাস বপতা- শ্ৰী হৰকান্ত দাস (চত্ৰধৰ) ০১/০৯/২০১৬ ১৮৯ ৯৮৬৪৭৭৫৮৮৬ িহবৰ সত্ৰ কবলতা পাৰা বশ্পলন তালুকদাৰ 

85 শ্ৰী সূনীল ডিজিৰুৱা ২২/০১/২০১৭ ৬ জাগাৰা সত্ৰ, ডপা. জাগাৰা 

86 শ্ৰী দীপনশ্ চন্দ্ৰ তালুকদাৰ ৫ জাগাৰা সত্ৰ, ডপা. জাগাৰা 

87 শ্ৰী শ্ঙ্কৰ তালুকদাৰ ১৯৪ িহবৰ / নয়নপুৰ-উপপথ-২. গুৱাহাটী কৰুণা তালুকদাৰ 


