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১ আলমগীি জশখ জোহুি আলী জশখ জিনাখাবল ছাবিয়া ১২১২

২ জমাহাম্মদ নুরুল ইসলাম মৃত আিদুল মবেদ বময়া পূি ব িাবনয়াবি বদঘীেবান ১২৫৫

৩ জমাঃ নবেবুল ইসলাম এসএম মবেিি িহমান িিমাটিভাংগা মাটিভাংগা ১২৬২

৪ মবতউি হমান মৃত আিদুস গবি বময়া পূি ব িাবনয়ািী মাটিভাঙ্গা ১২৬৮

৫ এস এম নেরুল ইসলাম আব্দুল খারলক জসখ তািাবুবনয়া তািাবুবনয়া ১২৭৮

৬ জমাহাম্মদ আব্দুল খারলক দবলল উবিন বসকদাি িাকুবিয়া গাওখাবল ১৩২৭

৭ জমা ততয়ি আলী বেন্নাত আলী হাঃ জলবুবেলবুবনয়া দীঘ বা ১৩৩৭

৮ জমাঃ জমাফাজ্জল জহারসন জমাঃ জসানামুবিন িাঘারোড়া মাটিভাংগা ১৩৪৪

৯ এস এম মাহবুবুি িহমান মুন্সী জমরহি আলী জশখ জছাট বুইিাকাঠী নাবেিপুি ১৩৫৫

১০ জমাঃ হাবফজুি িহমান সিদাি েরয়ন উবিন সিদাি িঘুনাথপুি িঘুনাথপুি ১৩৬৮

১১ জমাঃ আশিাফ আলী আফসাি উবিন আহরমদ িঘুনাথপুি িঘুনাথপুি ১৩৭০

১২ জমাঃ নােমুল হুদা এস.এম. মুবেিি িহমান িিমাটিভাঙ্গা মাটিভাঙ্গা ১৩৮৪

১৩ এমান উবিন তবমজুিীন জশখ িঃ িাবনয়াবি দঃ িাবনয়াবি ১৩৮৯

১৪ জমাঃ শুকুি আলী বসকদাি আইনিীন বসকদাি তািাবুবনয়া তািাবুবনয়া ১৪২২

১৫ জমাঃ ছারিক আহম্মদ মৃত ইমান উবিন জসখ উত্তি িাবনয়ািী মাটিভাঙ্গা ১৪৩২

১৬ আঃ খারলক জশখ মৃত মধু জশখ তািাবুবনয়া তািাবুবনয়া ১৪৩৪

১৭ জমাঃ মনসুি আলী বশকদাি মিহুম আিদুল জমাতারলি বশকদাি উত্তি িাবনয়ািী তািাবুবনয়া ১৪৩৬

১৮ একিাম কিীি মৃত আঃ গবন বময়া পূি ব িাবনয়ািী মাটিভাঙ্গা ১৪৪৩

১৯ জশখ আবুল িাশাি জমাঃ আঃ খারলক জশখ তািাবুবনয়া তািাবুবনয়া ১৪৪৮

২০ প্রমথ কুমাি ঢালী মরনািঞ্জন ঢালী দীবঘিোন দীবঘিোন ১৪৬৭

২১ বদরেন্দ্র নাথ গাইন মৃত মনিঞ্জন ঢালী দীবঘিোন মাটিভাঙ্গা ১৪৬৮

২২ ফেি আলী জসখ এসমাইল জসখ মাটিভাংগা মাটিভাংগা ১৪৭৮

২৩ জমাঃ হাবনফ িালী জমাঃ আবুল হারসম পূি ব িাবনয়ািী দীবঘিোন ১৪৭৯

২৪ জমাঃ োমাল হায়দাি মৃত মুন্সী জতাফারজ্জল জহারসন জহাগলাবুবনয়া তািাবুবনয়া ১৪৮০

২৫ এফ, এম, িািি আলী মৃত জমাঃ মবতউি িহমান জহাগলাবুবনয়া তািাবুবনয়া ১৪৮১

২৬ জমাঃ োহাঙ্গীি আলম ছারলক আহরমদ জহাগলাবুবনয়া তািাবুবনয়া ১৪৮৩

২৭ বিমল কৃষ্ণ হালদাি েগদীশ িন্দ্র হালদাি পূি ব িাবনয়ািী দীবঘিোন ১৪৮৪

২৮ জমাঃ শাহোহান জসখ জমাঃ ফহম উবিন জসখ জহাগলাবুবনয়া মাটিভাঙ্গা ১৪৮৬

২৯ জ াৎ বলয়াকত আলী জমা আসমত আলী জসখ িিমাটিভাংগা মাটিভাংগা ১৪৮৭

৩০ লুৎফি িহমান জোনাি আলী পূি ব িাবনয়াবি বদঘীেবান ১৪৮৮

৩১ আহম্মদ জহারসন জফলূ উবিন জসখ উঃ িাবনয়াবি তাড়াবুবনয়া ১৪৮৯

৩২ এসএম আশিাক ইউনুছ আলী জশখ জহাগলাবুবনয়া মাটিভাঙ্গা ১৪৯০

৩৩ জমাক্তাি জমাক্তাি জহারসন আদম আলী বসকদাি তািাবুবনয়া তািাবুবনয়া ১৪৯১

৩৪ লাল বময়া আরয়ন উবিন পূি ব িাবনয়ািী দীবঘিোন ১৪৯২

৩৫ জমাঃ মুনসুি আলী জসখ জমাঃ জেনাি উবিন জসখ জিনাখাবল ছাবিয়া ১৫২২

৩৬ শাহ জমাঃ োহাঙ্গীি জহারসন শাহ জমাঃ আঃ হারসম কবিিাে পূ:ছাবিয়া ছাবিয়া ১৫২৯

৩৭ ভদ্র কান্ত তিিাগী মরনাহি তিিাগী গাঁওখালী মাটিভাঙ্গা ১৫৩৭

৩৮ শাহ্ আলম িাহাদুি আবেজুল হক কলািরদায়াবনয়া কলািরদায়াবনয়া ১৫৫২

৩৯ জমাঃ নেরুল ইসলাম আব্দুল মান্নান মুগাির াি তিঠাকাটা ১৫৫৩

৪০ আব্দুল হাবকম জমাঃ ইসমাইল সিদাি কলািরদায়াবনয়া কলািরদায়াবনয়া ১৫৫৪

৪১ মৃত জমাঃ কারশম আলী মৃত তারছন আলী কলািরদায়াবনয়া মাটিভাঙ্গা ১৫৫৫

৪২ আব্দুস ছারলক িবশি উিীন কলািরদায়াবনয়া কলািরদায়াবনয়া ১৫৫৬

৪৩ জমাঃ আইউি আলী হারসম আলী ডাকুয়া মুগাির াি তিঠাকাটা ১৫৫৭
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৪৫ মৃত জমাঃ আবু তারহি হােী সুিত আলী আকন্দ নাওটানা িাদকাঠি িাোি ১৫৭৩

৪৬ জমাঃ আবুল হারসম বময়া জমৌলভী নওয়াি আলী বময়া জলবুবেনবুবনয়া গাওখালী ১৫৭৫

৪৭ জমাঃ হাবিবুি িহমান িাহাদুি জমাঃ ছারদমান িাহাদুি ঊঃ দীঘ বা মাদািিাড়ী ১৫৭৭

৪৮ জে যাবতময় ও া মৃত অক্ষয় কুমাি ও া উত্তি জঘাষকাঠী মাটিভাঙ্গা ১৫৭৮

৪৯ মৃত ফবন ভূষি মবিক আঃ েনািবি মবিক িাদকাঠি িাদকাঠি িাোি ১৫৮০

৫০ মৃত োবকি জহারসন সিদাি আলী জসখ দীঘ বা মাটিভাঙ্গা ১৫৮১

৫১ োলাল উবিন হাং মৃত জমাঃ জখয়াল উবিন মাটিভাংগা িাঘারোড়া ১৫৯৭

৫২ ওরমদ আলী জসখ জমানতাে উবিন ভাইরোড়া মাটিভাংগা ১৫৯৮

৫৩ এম, এ, ওয়াদুদ মৃত জমাঃ জোনাি আলী তািাবুবনয়া ভাইরোড়া ১৫৯৯

৫৪ বিমল কৃষ্ণ সমিাি মৃত নরগন্দ্র নাথ সমিাি কাঠাবলয়া নাবেপুি ১৬০৮
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৫৬ জমাঃ জমাশারিফ জহারসন আবমি জহারসন আমতলা নাবেিপুি ১৬১২

৫৭ জমাঃ জকিামত আলী জশখ জমাোম জশখ আমতলা নাবেিপুি ১৬১৩

৫৮ মৃত ধীরিন িন্দ্র বমবি মৃত শ্রী উরমশ িন্দ্র বমবি নাবেিপুি ১৬১৪

৫৯ জসরকন্দাি আলী খান মৃত নয়ান খান আমতলা নাবেিপুি ১৬১৫

৬০ জমাঃ েরিদ জশখ জমাঃ মহব্বত আলী জশখ জগাদািা দঃিাবনয়ািী ১৬১৬
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