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ক্রঃ নং না ম পি তা র না ম গ্রাম ডা কঘর বেসা মরিক গেজে ট

১ শেখ আতি য়া র রহমা ন অহেদ আলী মি র্জানগর ত্রিমোহিনী ২৫৫৫

২ মোঃ আব্দুস সা মা দ খাঁ ন মৃত রহমা তুল্লা ভা ন্ডারখোলা ভা ন্ডারখোলা ২৫৫৮

৩ আবুবকর সা না মা ন্দার সা না জা হানপর চালি তা বাড়ি য়া ২৫৬২

৪ ইছাক আলী  খা ন মৃত মনি রুদ্দিন খা ন বরণডা লী বরণডা লী ২৫৬৩

৫ আনছার আলি  খাঁ ন মুজি বর রহমা ন খাঁ ন বরণডা লী ত্রিমোহিনী ২৫৬৪

৬ মোঃ ইব্রাহিম হোসেন গা জী মোঃ ওসমা ন গা জী সা তবাড়ি য়া ত্রিমোহিনী ২৫৬৫

৭ মোঃ জবেদ আলী মৃত দি রাজ গা জী জা হানপুর চালি তা বাড়ি য়া ২৫৬৬

৮ মোমতা জ উদ্দিন বি শ্বাস মৃত করিম বক্স বি শ্বাস শ্রীফলা মজি দপুর ২৫৬৮

৯ মুহা ম্মদ লুৎফুর রহমা ন ওরফে  লুৎফর রহমা ন আহম্মেদ আলী আলতা পোল কে শবপুর ২৫৬৯

১০ বি শ্বনাথ দা স মৃত গোবি ন্দ দা স মধ্যকুল কে শবপুর ২৫৭৪
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১২ পরিতোষ কুমা র দত্ত মৃত গোলক বিহারি  দ্ত্ত মা গুরাডা ঙ্গা কে শবপুর ২৫৭৯

১৩ মৃত জহির উদ্দিন মৃত আমজা দ হোসেন হদ পা জিঁ য়া ২৫৮০

১৪ মোঃ আবুল হোসেন মৃত বা দল মোড়ল মা দা রডা ঙ্গা ডোঙ্গাঘা টা ২৫৮১

১৫ শেখ আব্দুস সা লা ম ছবেদ আলী  শেখ মহাদেবপুর শুড়ি ঘা টা ২৫৮৪

১৬ সি রা জুল ইসলা ম সরদা র মোহা ম্মাদ আলী বরণডা লী বরণডা লী ২৬৩৯
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১৮ গা জী  এরশা দ আলী মৃত ছবেদ আলী  গা জী আলতা পোল কে শবপুর ২৬৪১

১৯ আব্দুল মা ন্নান খা ন লূৎফর রহমা ন খা ন বরণডা লী বরণডা লী ২৬৪২
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২৪ নি র্মল কুমা র রা য় বৈ দ্যনাথ রা য় কোমরপুর সা গরদা ড়িঁ ২৬৪৭

২৫ মো ঃ রশি দুল হক মি . আহমা দ আলী  সরদা র রেজা কা টি শুড়ি ঘা টা ২৬৪৮

২৬ এমদা দ আলী  মোড়ল ছবেদ আলী  মোড়ল পাঁ চারই বড়ে ঙ্গা ২৬৪৯

২৭ মরহুম আবুল কা শেম খন্দকা র মৃত খন্দাকা র আব্দুল মা লেক বড়ে ঙ্গা বড়ে ঙ্গা ২৬৫০

২৮ মরহুম নূরোল ইসলা ম মৃত হাজী  কফি ল উদ্দিন কে শবপুর কে শবপুর ২৬৫১

২৯ অলি য়া র রহমা ন মৃত হাজে র আলী  ফকি র মা গুরাডা ঙ্গা কে শবপুর ২৬৫২

৩০ মরহুম জনাব আলী  সর্দার মৃত উজি র সর্দার সা বদি য়া কে শবপুর ২৬৫৩

৩১ আঃ  আজি জ খাঁ ন আঃ  করিম খাঁ ন মধ্যকুল কে শবপুর ২৬৫৪

৩২ অসি ত কুমা র মোদক হাজা রী  লা ল মোদক মধু সড়ক, কে শবপুর কে শবপুর ২৬৫৫

৩৩ ফজর আলী সি রাজ সরদা র মধ্যকুল কে শবপুর ২৬৫৬

৩৪ বাবর আলী মৃত জোহর সরদা র বালি য়া ডা ঙ্গা কে শবপুর ২৬৫৭

৩৫ নি ত্যানন্দ দে মৃত হাজা রী  লা ল দে কে শবপুর কে শবপুর ২৬৫৮

৩৬ অলো ক দে গোপা ল চন্দ্র মা দা রডা ঙ্গা পা জিঁ য়া ২৬৬০

৩৭ অশোক কুমা র ঘোষ যতী ন্দ্র নাথ ঘোষ হদ পাঁ জি য়া ২৬৬১

৩৮ মোঃ বা বুর আলী  গা জী নছী ম গা জী মা দা রডা ঙ্গা পা জিঁ য়া ২৬৬২

৩৯ চন্টা শেখ জয়নাল শেখ বেতী খোলা পা জিঁ য়া ২৬৬৩

৪০ মোঃ কওছার আলী জবেদ আলী পাঁ চ বাকা বর্শী ডোঙ্গাঘা টা ২৬৬৪
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