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৮ মৃত বসবদ্দকুর রিমান আসাদ উল্লযা ভ ুঁইয়া পূি ব দরজিিপুর ৭নং দরজিিপুর ৫৪৫

৯ এম, এ, আকির মৃত ফজয়ে িক্স অবভরামপুর ২নং ওয়াড ব জপ ঃ ৫৫৮

১০ জমাঃ রবফত উল্যা মৃত আিদুল ওয়াদুদ দবিন চবিপুর ৫নং চবিপুর ৫৬৪

১১ জমাঃ নুর নিী মৃত িােী নূর জমািাম্মদ পাটঃ রামনগর ৫নং চবিপুর ৫৬৫
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২৭ নাজয়ক আজনায়ার জিাজসন মৃত মাসছুল িক আথাকরা ৯নং জভালাজকাট ৬৫৫

২৮ আবুল কাজিম মৃত আলী আিজমদ পুি ব কাবের বখল ৩নং ভাদুয়া ৬৬১

২৯ বসরাজুল ইসলাম মৃত জমাঃ ইউনুছবময়া িাউর খাড়া ১০নং ভাটরা ৬৬২

৩০ নুরুল ইসলাম মৃত দুদবময়া পাটওয়ারী কাবেরবখল রামগঞ্জ ৬৬৭

৩১ জমাঃ িরকত উল্লযা মৃত নুরুল িক দরজিিপুর ৭নং দরজিিপুর ৬৭০
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৩৩ নাজয়ক আঃ মবমন জমাঃ োজিদ উল্লা পাটওয়ারী বিংিাইস ২নং জনায়াগাঁও ৬৮৩

৩৪ জমাঃ আঃ রবিদ মৃত িবির উদ্দীন েয়পুর ১নং কাঞ্চনপুর ৬৮৭

৩৫ মৃত আবমন ইসলাম মজুঃ জমাঃ  মুখজলছুর রিমান মজুমদার দবিনপাড়া ১০নং ভাটরা ৬৯১

৩৬ আবুল কালাম মািাতাি উবদ্দন আিজম্মদ িাউরপাড়া ১০নং ভাটরা ৭০৬

৩৭ মৃত রুহুল আবমন এয়াকুি আলী ি যামপুর ৮ নং করপাড়া ৭১৮

৩৮ সুলতান আিজম্মদ মৃত কবরম িক্স টামটা রামগঞ্জ জপ র ৭২৪

৩৯ নূরুল আলম মৃত জম ঃ ছবফ উল যাি উঃ দরজিিপুর ৭ নং দরজিিপুর ৭৩৩

৪০ জমাঃ আিদুল লবতফ মৃত িাসমত উল যাি উঃ িবরশ্চর ৫ নং চবিপুর ৭৩৬

৪১ বসপািী আঃ গফুর এিাদ উল যাি জসানাপুর রামগঞ্জ জপ র ৭৩৭
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