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৮০ জমাঃ র্মনজুর আবল জমাঃ আলতাি জহাজসন নতুন নিািজায়গীর সুন্দরপুর ৮৮৫

৮১ জমাঃ সাইদুর রহমান মৃত মাওলানা জসরাজ উবিন সুন্দরপুর সুন্দরপুর ৮৮৬

৮২ জমাঃ আতাউর রহমান জমাঃ জপশকার আলী বিশ্বাস সুন্দরপুর সুন্দরপুর ৮৮৭

৮৩ জমাঃ সাইদুর রহমান আজয়শ উিীন জয়ন্দীপুর সুন্দরপুর ৮৮৮
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ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজজট

৮৪ জমাঃ জালাল উিীন জদরাসতুল্লাহ বিশ্বাস বপজরাজপুর সুন্দরপুর ৮৮৯

৮৫ জমাঃ মবতউর রহমান জসরাজুিীন বিশ্বাস সুন্দরপুর সুন্দরপুর ৮৯০

৮৬ জমাঃ নাইমূল হক মৃত সাবিরুবিন বিশ্বাস জয়ন্দীপুর সুন্দরপুর ৮৯১

৮৭ জমাঃ জমাস্তিা কামাল মাওলানা জছরাজ উবিন সুন্দরপুর সুন্দরপুর ৮৯২

৮৮ জমাহাঃ সুজারুিীন উনাল মন্ডল সূর্নূারায়নপুর সূর্নূারায়নপুর ৮৯৩

৮৯ জমাহাঃ আল জমাস্তান সাজয়দুর রহমান সুন্দরপুর সুন্দরপুর ৮৯৪

৯০ জমাঃ আইনাল হক মৃত লাল জমাহাম্মদ বিশ্বাস সুন্দরপুর সুন্দরপুর ৮৯৬

৯১ জমাঃ নজরুল ইসলাম জমাঃ আবুল জহাজসন সুন্দরপুর সুন্দরপুর ৮৯৮

৯২ জমাঃ শাহ জামাল হক ডাঃ মনসুর আহজম্মদ িাগডাঙ্গা সুন্দরপুর ৯০০

৯৩ জমাঃ মবিজ উিীন এমাজ উিীন সুন্দরপুর সুন্দরপুর ৯০১

িীর র্মবিজর্াদ্ধা র্াচাই-িাছাই
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