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১২ জমাঃ সালাম জমাঃ  াকু বমঞা আবেে কাবেলপুর দাগনভূঞা ৩১২

১৩ সুজ িঃ  াজিদ আলী মৃত রবহম িক্স বমো ইোকুিপুর এবতমখানা িাোর-৩৯২০
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৩২ আযহারুল হক মৃত িেলুল হক রাোপুর রাোপুর ৩৮৪
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৪৬ আবুল কাজ ম  ালামত উল যা জদিরামপুর ইোকুিপুর-৩৯২০ ৪৫৫
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৬৫ মাহমুদুল হক বমঞা আিদুল হক বমঞা উত্তর আলীপুর জিজকর িাোর-৩৯০০ ৫২৯
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