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৭ আবুল জহাজসন মরহুম জমৌলভী আলী আহম্মদ মটুয়া ছাগলনাইয়া ১১০৬
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১২ বগয়াস উবিন মৃত আলী জহাজসন েয়পুর শুভপুর ১১৪৬
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৫২ এ, টি, এম, কামাল উবিন বসবিক আহমদ পাটুয়ারী পূি ব জদিপুর চাঁদগােী ১৪৩২
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৫৮ আব্দুল হাই নুরুল হক পঃ ছাগলনাইয়া ছাগলনাইয়া ১৪৪৯

৫৯ জতাোজয়ল আহাং হােী নুর আহাম্মদ িাঁেপাড়া ছাগলনাইয়া ১৪৫০

৬০ জমাঃ আলী জহাজসন জমাঃ আলী আকির পবিম ছাগলনাইয়া ছাগলনাইয়া ১৪৬১

৬১ মৃত হাবিঃ জদজলায়ার জহাজসন হােী আিদুল রবেদ পঃ ছাগলনাইয়া ছাগলনাইয়া ১৪৬২

৬২ মৃত জমাঃ আিদুল োব্বার নাবের আহাম্মদ দঃ সতর ছাগলনাইয়া ১৪৬৪
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৬৬ সমছুবিন আবু মহবসন দঃ যেপুর উঃ যেপুর ১৪৭২

৬৭ রবহম উল্লাহ আিদুল কাজদর উঃ পানুয়া ছাগলনাইয়া ১৪৭৭

৬৮ জমাোরে জহাজসন জচৌধুরী মৃত ইউছুপ জচৌধুরী দঃ সতর দঃ সতর ১৪৭৯

৬৯ হবিঃ জতাোজয়ল আহাং মৃত মুোেের আহাং  পূি ব বেলুয়া পূি ব বেলুয়া ১৪৮০

৭০ ছাজয়দুর রহমান মজুমদার আলী আকির মজুমদার পবিম পাঠানগড় পাঠাননগর ১৪৮২

৭১ োলাল আহজমদ মজুমদার আব্দুল মাজলক মজুমদার পাঠাননগর পাঠাননগর ১৪৮৪

৭২ আ,ক,ম, আিদুল হাই লবকয়ত উল্যাহ পাঠাননগর পাঠাননগর ১৪৮৫

৭৩ জমাঃ মুবেবুর রহমান জমৌলভী আলী আহমদ পূি ব পাঠানগড় পূি ব বেলুয়া ১৪৮৬

৭৪ জমাঃ হাবিবুর রহমান মুিী ছালামত উল্যাহ হবরপুর হবরপুর িাোর ১৪৮৮

৭৫ এস, এম, আিদুল জমাজমন মৃত মুিী ওবহজদর রহমান পঃ বেলুয়া ছাগলনাইয়া ১৪৮৯

৭৬ আবুল কাজসম মৃত আিদুল আবেে পূি ব বেলুয়া পাঠাননগর ১৪৯১

৭৭ জমাঃ আবুল খাজয়র মৃত মাক্কু বময়া সতযনগর চাঁদগােী ১৫০৭

৭৮ আবমর জহাজসন আিদুল আবেে মাটিয়াজগাধা চাঁদগােী ১৫০৮

৭৯ আবুল খাজয়র হাবেম উবিন সরকার েয়নগর চাঁদগােী ১৫০৯

৮০ জমাঃ আবমনুল হক আবুল িের উঃ যেপুর চাঁদগােী ১৫১১

৮১ বসরাে উল্যাহ জচৌধুরী আিদুর রউপ জচৌধুরী েয়নগর চাঁদগােী ১৫১২

৮২ সুলতান আহাম্মদ নুরুল আবমন লিীপুর কুহুমা োবির িাোর ১৫১৯

৮৩ আিদুল আবেে জচৌধুরী সুলতান আহাম্মদ কাবেপুর রাধানগর ১৫২১

৮৪ আবুল কালাম  মজুমদার জসরাজুল হক মুেমদার জমাকাবময়া রাধানগর ১৫২২

৮৫ মৃত সুমছুল হক ভুঞা দবলজলর রহঃ ভূঞা মধুগ্রাম মধুগ্রাম ১৫২৫

৮৬ আহাম্মদ জহাজসন নবের আহাম্মদ মধুগ্রাম মধুগ্রাম ১৫৩০

৮৭ েবরদ আহাম্মদ নবের আহাজমদ উত্তর কুহুমা কুহুমা োবির িাোর ১৫৩২

৮৮ জখারজেদ আলম আেছার উবিন লিীপুর কুহুমা োবির িাোর ১৫৩৩

৮৯ জমাঃ আিদুর রউে মৃত আলী আকির পূি ব মধুগ্রাম মধুগ্রাম ১৫৪০
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৯০ নাবছর উবদদ্ন জেখ আহাম্মদ মজুঃ দঃ আধার মাবনক বনে পানুয়া ১৫৪১

৯১ জমাঃ আিদুল কাইয়ুম োরুখ আহাম্মদ কােীপুর বনবচিা ১৫৪৫

৯২ আবু আহম্মদ আিদুর রহামান লিীপুর কুহুমা োবির িাোর ১৫৪৬

৯৩ আঃ হাবলম উবের আলী োবির হাট ছাগলনাইয়া ১৫৪৯

৯৪ আবু তাজহর জেখ আহাম্মদ োবির হাট ছাগলনাইয়া ১৫৫০

৯৫ মীর জহাজসন জমাহাম্মদ উল যাহ পঃমধুগ্রাম মধুগ্রাম ১৫৫৪

৯৬ জমাঃ হাবনে সুলতান আহাম্মদ মধুগ্রাম মধুগ্রাম ১৫৫৬

৯৭ আবুল কাজেম নুরুল ইসলাম পঃ মধুগ্রাম মধুগ্রাম ১৫৫৮

৯৮ আিদুল হাই আবল আহাম্মদ লিীপুর কুহুয়া োবির হাট ১৫৫৯

৯৯ আিদুর রউপ জেখ আহাম্মদ উঃ কুহুয়া কুহুয়া োবির হাট ১৫৬২

১০০ আিদুল খাজলক আহাজম্মদর রহমান উঃ কুহুয়া কুহুয়া োবির হাট ১৫৬৩

১০১ আবু আহাম্মদ জছরাজুল হক উঃ কুহুমা কুহুমা োবির হাট ১৫৬৪

১০২ জমাঃ আবেজুল হক আিদুর রহমান বনেপানুয়া বনেপানুয়া ১৫৬৫

১০৩ েয়নাল আিদীন জমাঃ মকবুল আহাং পঃ মধুগ্রাম মধুগ্রাম ১৫৬৬

১০৪ রুহুল আবমন জদলওয়ার জহাজসন পঃ মধুগ্রাম মধুগ্রাম ১৫৬৭

১০৫ আিদুল মবেদ জমাঃ নবের আহাং পঃ মধুগ্রাম মধুগ্রাম ১৫৬৮

১০৬ আহামদ জহাজসন জমাঃ নবের আহাং পঃ মধুগ্রাম মধুগ্রাম ১৫৬৯

১০৭ জমাঃ আবু তাজহর আিদুর রবেদ পঃ মধুগ্রাম মধুগ্রাম ১৫৭০

১০৮ মৃত বমোনুর রহমান অবহদুর রহমান প: মধুগ্রাম মধুগ্রাম ১৫৭৪

১০৯ মৃত জমাঃ জহাজসন মৃত ননা বময়া লক্ষ্মীপুর কুহুমা োবির হাট ১৫৭৫

১১০ জমাঃ জখারজেদ আলম পাজটায়ারী আেসার উবিন পাজটায়ারী লক্ষ্মীপুর কুহুমা োবির হাট ১৫৭৮

১১১ ওয়াজহদ উল্যাহ এম, এ, কবরম নাবছর গ্রাম বনেপানুয়া ১৫৭৯

১১২ েহীদ উল্লাহ আলী আজ্জম কাবেপুর কাবেপুর ১৫৮০

১১৩ েয়নাল আিবদন মৃত আঃ েবলল বময়া উঃ কুহুমা কুহুমা োবির হাট ১৫৮১

১১৪ কছয়জদর রহমান মৃত ননা বময়া উত্তর আধারমাবনক রাধানগর ১৫৮২

১১৫ োহ আলম মৃত েবরয়ত উল্যাহ েয়পুর শুভপুর ১৫৮৫

১১৬ মৃত কােী বগয়াস উবিন মৃত কােী ওয়াজহদ জহাজসন েয়পুর শুভপুর ১৫৮৯

১১৭ েবহদ কযাপঃ  িবদউল আলম মৃত আছান উল্যাহ েয়পুর শুভপুর ১৫৯০

১১৮ জমাঃ অলী আহমদ জমাঃ মবেবুল হক েয়চাদপুর শুভপুর ১৫৯৪

১১৯ জমাঃ ইবলয়াস মৃত ইবিস বময়া েয় চাঁদপুর শুভপুর ১৫৯৫

১২০ জিলাজয়ত জহাজসন ভু ূঁইয়া হােী ছাজলহ আহমদ ভূ ূঁইয়া েগন্নাথ জসানাপুর শুভপুর ১৫৯৯

১২১ আিদুল মাজলক মৃত মুছা বময়া চম্পকনগর চম্পকনগর ১৬০১

১২২ জমাঃ ইবিস মৃত নবের আহাং চম্পক নগর জসানাপুর ১৬০২

১২৩ জসখ আহাম্মদ মৃত মাধু বময়া চম্পক নগর জসানাপুর ১৬০৩

১২৪ মবহউবিন খিকার মৃত নূরুরল কবরম খিকার দবিি িল্লভপুর দাজরাগার হাট ১৬১২

১২৫ আবুল কাজসম মৃত আবেজুল হক িল্লভপুর দাজরাগাহাটঙ ১৬১৪

১২৬ নূরুল ইসলাম মৃত জুনাি আলী িল্লভপুর দাজরাগার হাট ১৬১৬

১২৭ আিদুর রউপ মৃত আিদুল মাজলক উঃ মবিয়া দঃ মবিয়া ১৬২৫

১২৮ আবুল কাজসম মৃত নুর জমাহাম্মদ উঃ মবিয়া দঃ মবিয়া ১৬২৬

১২৯ ছাজলহ আহাম্মদ মৃত আবুল িসর উঃ মবিয়া দঃ মবিয়া ১৬২৭

১৩০ জমাঃ আবু তাজহর মৃত আঃ রউপ দঃ মবিয়া পীর সুলতান ১৬৩০

১৩১ বগয়াস উবিন মজুমদার মৃত বসরাজুল ইসলাম মজুমদার দঃ মবিয়া পীর সুলতান ১৬৩১

১৩২ জমাঃ োহাোহান জচৌধুরী সালামত উল্লাহ জচৌধুরী দবিন িল্লভপুর দাজরাগার হাট ১৬৩৫

১৩৩ আিদুল কবরম মজুমদার মৃত আঃ মন্নান মজুমদার দঃ িল্লভপুর দাজরাগাহাট ১৬৩৬

১৩৪ আবুল কালাম মৃত এনামুল হক দঃ িল্লভপুর দাজরাগাহাট ১৬৩৮

১৩৫ আহাম্মদ উল্লাহ মৃত আছান উল্লাহ দঃ িল্লভপুর দাজরাগাহাট ১৬৪০
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১৩৬ মৃত জমাঃ আছান উল্লাহ সুলতান আহাম্মদ দঃ িল্লভপুর দাজরাগাহাট ১৬৪১

১৩৭ আিদুল হক মৃত আিদুর রহমান দঃ িল্লভপুর দাজরাগাহাট ১৬৪৩

১৩৮ ওিায়দুল হক মৃত আঃ ছাত্তার দঃ কুহুমা কজরয়া িাোর ১৬৫২

১৩৯ োলাল আহাং জসখ আহাং দঃ কুহুমা কজরয়া িাোর ১৬৫৩

১৪০ আলী আশ্রাে মৃত সুলতান আহাং দবিন কুহুমা কররয়া িাোর ১৬৫৬

১৪১ রবেকুল ইসলাম মজুমদার জেখ আহাম্মদ মজুমদার দবিন িল্লভপুর দাজরাগার হাট ১৬৫৭

১৪২ েেলুল হক মৃত আিদুজছািান বনেকুঞ্জরা বনেকুঞ্জরা ১৬৬৮

১৪৩ নুর ন্নিী মাহবুজির রহমান বনেকুঞ্জুরা বনেকুঞ্জুরা ১৬৭৪

১৪৪ নুরুল ইসলাম মৃত এছাক জমসুরী বনেকুঞ্জুরা বনেকুঞ্জুরা ১৬৭৬

১৪৫ মবেবুল হক িাচ্ছা বময়া বনেকুঞ্জরা বনেকুঞ্জরা ১৬৭৮

১৪৬ জমাঃ ইমাম রাব্বানী মৃত গবন আহাম্মদ জদৌলতপুর জদৌলতপুর ১৬৮০

১৪৭ জমাঃ সবেকুল ইসলাম মৃত আমান উল্যাহ জদৌলতপুর জদৌলতপুর ১৬৮১

১৪৮ জমাহাম্মদ আবমর জহাজসন জমাহাম্মদ মমতাজুল হক জদৌলতপুর জদৌলতপুর ১৬৮৬

১৪৯ জমাহাম্মদ ইউছুপ আহছান উল্যাহ জদৌলতপুর জদৌলতপুর ১৬৮৭

১৫০ জমাঃ নুরুল হুদা জচৌধুরী জমাহাম্মজদর রহমান জচৌধুরী লাঙ্গলজমাড়া আলম িাোর ১৬৯০

১৫১ মুোবহদ তাজুল ইসলাম মৃত নবছর আহাম্মদ জদৌলতপুর জদৌলতপুর ১৬৯৬

১৫২ আবেজুর রহমান আঃ সামাদ লাঙ্গল জমাড়া জদৌলতপুর ১৬৯৮

১৫৩ জমাঃ ইউছুপ গবন আহাম্মদ লাঙ্গলজমাড়া জদৌলতপুর ১৬৯৯

১৫৪ োহ আলম সামছুল হক জদৌলতপুর জদৌলতপুর ১৭০০

১৫৫ এনামুল হক আলী আহাম্মদ লাঙ্গল জমাড়া জদৌলতপুর ১৭০১

১৫৬ জমাবমনুল হক মৃত সুলতান আহাম্মদ দুগ বাপুর কররয়া িাোর ১৭০৭

১৫৭ জুলবেকার আহাম্মদ েহীদ আহাম্মদ দুগ বাপুর কররয়া িাোর ১৭১৪

১৫৮ মবহউিীন আহজমদ মৃতওয়াবল আহজমদ দূগ বাপুর বসংহনগর কররয়া িাোর ১৭১৫

১৫৯ নাবছর উবিন ডাঃ ওিায়দুল হক দুগ বাপুর আলম িাোর ১৭১৬

১৬০ ওিায়দুল হক আিদুছ ছত্তার দুগ বাপুর কররয়া িাোর ১৭১৭

১৬১ কবির আহাম্মদ কবির আহাম্মদ জঘাপাল মহারােগঞ্জ ১৭২০

১৬২ রবেক আহাম্মদ জমাঃ নূর ইসলাম পবিম জঘাপাল মহারােগঞ্জ ১৭২৬

১৬৩ জমাঃ েয়নাল আজিদীন জমাঃ ইসলাম জঘাপাল জঘাপাল ১৭২৯

১৬৪ এনামুল হক মৃত আিদুল হক দুগ বাপুর কররয়া িাোর ১৭৩০

১৬৫ কবির আহামদ আলহাে নুর আহাম্মদ িাথাবনয়া পূি ব বেলুয়া ১৭৩১
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