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১ জমাঃ আঃ িাজেদ আকন আৎ িি আকন লবতফপুি খাপড়াডাঙ্গা ৬৪৩

২ এ, জক, এম আফোল জ াজসন মৃত ডাঃ নুরুল  ক কাউয়াি চি নতুন পাড়া ৬৪৫

৩ জমাঃ  াসন আলী আক্রাম আলী িাদুিতলী টিয়াখালী ৬৫৭

৪ সুিজে জমা ন জচৌধুিী মৃত িাজিশ্বি জচৌধুিী পুিান িাোি টিয়াখালী ৬৬৩

৫ এ জক এম োমাল জ াজসন নূরুল  ক কাউয়াি চি নতুন পাড়া ৬৭৪

৬ জমাঃ আলতাফ তালুকদাি আফাে উবিন তালুকদাি জোনখলা লালুয়া ৬৭৬

৭ এস, এম, মনজুল আ সান আল াজ্ব এ. জক িবফকউবিন আ জেদ সদি জিাড জখপুপাড়া ৬৭৮

৮ আল াজ্ব জমায়াজেম জ াজসন বগয়াস উবিন েমািাি চিচাপলী ধুলাসাি ৬৮১

৯ ডাঃ অবনল চে দাস শ্রীনাথ দাস মব পুি নেীিপুি, বনশানিাবড়য়া ৬৮২

১০ শব দুল  ক আকন আো াি আকন লবতফপুি খাপড়াভাঙ্গা ৬৮৩

১১  ােী আঃ িাোক (জসনাঃ )  াজতম আলী প্যাদা চাকামইয়া চাকামইয়া ৬৯৭
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১৯ কালীদাস  াওলাদাি বগবিশ চে  াং জিাশনািাদ নীলগঞ্জ ৭১৩
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২২ জমাঃ োলাল উবিন তালুকদাি জিলাজয়ত জ াজসন তালুকদাি ি মতপুি জখপুপাড়া ৭১৭
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৩২ এইচ এম মাসুদ আলী িাদল জমাঃ জতাফােল আলী  বময়া বনশান িাবড়য়া লালুয়া ৭৩০

৩৩ জমাঃ শা ো ান খাঁন শামসুিীন আ জমদ খান িড়পাচ িানাবত িাোি ৭৩১

৩৪ জমাঃ োবকউবিন ফকিউবিন আ জমদ বনশানিাবড়য়া িানখালী ৭৩৭

৩৫ আঃ োত্তাি মাষ্টাি মৃত মজ ি উবিন প যাদা মঞ্জুপাড়া িানাবত িাোি ৭৩৮

৩৬ িবফকুল ইসলাম আকজেি আলী প যাদা িানাতীপাড়া িানাতীিাোি ৭৪২

৩৭ মুঃ সা ািউবিন মবফজুি ি মান মৃিা পবিম িানখালী জলান্দা ৭৪৩

৩৮ মৃত জমাঃ শা  আলম হুদা মৃত  ােী নুরুল হুদা বনশানিাবড়য়া িানখালী ৭৪৯

৩৯ আঃ আবেে জমাল্া জমা ােদ আলী জমাল্া জলান্দা জলান্দা ৭৫৯

৪০ আঃ িব ম মৃিা ততয়ি আলী মৃিা মাছুয়াখালী মাছুয়াখাবল ৭৬০

৪১ জমাঃ আবেজুল  ক মৃত ফেলুল  ক অবফস ম ল্া জখপুপাড়া ৭৬১

৪২ আবনছুি ি মান আবেজুি ি মান উঃ বনশানিাবড়য়া লালুয়া ৭৬৩
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পৃষ্ঠা 2


