
 

Coochbehar and Alipurduar 
 

 
Mr. Dhananjay Barman 

কামতাপরু ভূমমপুত্র মহাজ াট প্রার্থী 

9-তুফানগঞ্জ মিধানসভা 

 
Mr. Sahidul Hussain 

কামতাপরু ভূমমপুত্র মহাজ াট প্রার্থী 

8-নাটািাম়ি মিধানসভা 

 
Mr. Samaresh Ray 

কামতাপরু ভূমমপুত্র মহাজ াট প্রার্থী 

3-ককাচমিহার উত্তর SC মিধানসভা 

 
Mr. Bidhan Barma 

কামতাপরু ভূমমপুত্র মহাজ াট প্রার্থী 

4-ককাচমিহার দমিণ মিধানসভা 

 
Mr. Nirmal Barman 

কামতাপরু ভূমমপুত্র মহাজ াট প্রার্থী 

7-মদনহাটা মিধানসভা 

Mr. 
Kashikanta Barman 

কামতাপরু ভূমমপুত্র মহাজ াট প্রার্থী 

6-মসতাই SC মিধানসভা 
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Coochbehar and Alipurduar 
 

 
Mr. Kangsa Raj Barman 

কামতাপরু ভূমমপুত্র মহাজ াট প্রার্থী 

2-মার্থাভাঙা SC মিধানসভা 

 
Mr. Manik Chandra Barman 

কামতাপরু ভূমমপুত্র মহাজ াট প্রার্থী 

5-শীতলকুমচ SC মিধানসভা 

 
Mr. Kukil Adhikary 

কামতাপরু ভূমমপুত্র মহাজ াট প্রার্থী 

1-কমখমলগঞ্জ SC মিধানসভা 

 
Mr. Ashim Roy 

কামতাপরু ভূমমপুত্র মহাজ াট প্রার্থী 

12-আমলপুরদযুার মিধানসভা 

 
Mr. Sreelal Urao 

কামতাপরু ভূমমপুত্র মহাজ াট প্রার্থী 

10 - কুমারগ্রাম ST মিধানসভা 

 
Mr. Binay Narjinary 

কামতাপরু ভূমমপুত্র মহাজ াট প্রার্থী 

11 - কালমচমন ST মিধানসভা 
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Coochbehar and Alipurduar 
 

 
Mr. Vivek Pradip Tete 

কামতাপরু ভূমমপুত্র মহাজ াট প্রার্থী 

14-মাদামরহাট ST মিধানসভা 

 
Mr. Swapan Roy 

কামতাপরু ভূমমপুত্র মহাজ াট প্রার্থী 

13-ফালাকাটা SC মিধানসভা 
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Darjeeling and Jalpaiguri 
 

 
Mr. Bablu Majhi 

কামতাপরু ভূমমপুত্র মহাজ াট প্রার্থী 

20 -মাল ST মিধানসভা 

 
Mr. Amit Lakra 

কামতাপরু ভূমমপুত্র মহাজ াট প্রার্থী 

27 - ফাাঁমসজদওযা ST মিধানসভা 

 
Mr. Prahlad Roy 

কামতাপরু ভূমমপুত্র মহাজ াট প্রার্থী 

17- লপাইগুম়ি SC মিধানসভা 

 
Mrs. Tapati Roy Barman 

কামতাপরু ভূমমপুত্র মহাজ াট প্রার্থী 

18-রা গঞ্জ SC মিধানসভা 

 
Mr. Sukumar Roy 

কামতাপরু ভূমমপুত্র মহাজ াট প্রার্থী 

15-ধূপগুম়ি SC মিধানসভা 

 
Mr. Biswanath Roy 

কামতাপরু ভূমমপুত্র মহাজ াট প্রার্থী 

16-মযনাগুম়ি SC মিধানসভা 
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Darjeeling and Jalpaiguri 
 

  
Mr. Benam Oraon  

কামতাপরু ভূমমপুত্র মহাজ াট প্রার্থী 

21 - নাগরাকাটা ST মিধানসভা 
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Uttardinajpur, Dakhsin Dinajpur and Malda 
 

  
Mr. Dinesh Chandra Singha 

কামতাপরু ভূমমপুত্র মহাজ াট প্রার্থী 

32-করণমদমি মিধানসভা 

 
Mr. Suresh Barman 

কামতাপরু ভূমমপুত্র মহাজ াট প্রার্থী 

34-কামলযাগঞ্জ SC মিধানসভা 

 
Mrs. Minakshi Roy 

কামতাপরু ভূমমপুত্র মহাজ াট প্রার্থী 

35-রাযগঞ্জ মিধানসভা 

 
Mr. Tufan Barman 

কামতাপরু ভূমমপুত্র মহাজ াট প্রার্থী 

36-ইটাহার মিধানসভা 

 
Mr. Dipu Barman 

কামতাপরু ভূমমপুত্র মহাজ াট প্রার্থী 

33-কহমতািাদ SC মিধানসভা 

 
Mr. Rubel Sarkar 

কামতাপরু ভূমমপুত্র মহাজ াট প্রার্থী 

38-কুমারগঞ্জ মিধানসভা 
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Uttardinajpur, Dakhsin Dinajpur and Malda 

 
Mr. Anup Barman 

কামতাপরু ভূমমপুত্র মহাজ াট প্রার্থী 

39-িালুরিাট মিধানসভা 

 
Mr. Nipesh Tirki 

কামতাপরু ভূমমপুত্র মহাজ াট প্রার্থী 

40 -তপন ST মিধানসভা 

 

 
Mr. Satish Rajbanshi 

কামতাপরু ভূমমপুত্র মহাজ াট প্রার্থী 

51-ইংজর িা ার মিধানসভা 

 

 
Mr. Biswanath Mardi 

কামতাপরু ভূমমপুত্র মহাজ াট প্রার্থী 

43 -হমিিপুর ST মিধানসভা 

 

 
Mst Aktari Khatun 

কামতাপরু ভূমমপুত্র মহাজ াট প্রার্থী 

52-কমার্থািাম়ি মিধানসভা 

 
Mrs. Mirana Sarkar 

কামতাপরু ভূমমপুত্র মহাজ াট প্রার্থী 

50 -মালদহ মিধানসভা 
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Uttardinajpur, Dakhsin Dinajpur and Malda 
 

 
Mr. Akshay Sarkar 

কামতাপরু ভূমমপুত্র মহাজ াট প্রার্থী 

41-গঙ্গারামপুর SC মিধানসভা 

 

 

 

 

 

https://www.aboriginal.blog/user/akshaysarkar/
https://www.aboriginal.blog/user/akshaysarkar/

