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১৫ আফতাফ উবিি আহজেদ আফোর উবিি আহজেদ গড়পাড়া গড়পাড়া ১৭৬

১৬ জমাঃ আইয়ুি আলী আিোর আলী গাড়াকুল োগীর ১৮৫
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২২ মৃত-সসয়দ জমাহােদ আলী জ ৌধুরী মৃত-সসয়দ সাহামি আলী জিবতলা ২১৪

২৩ েবহর বময়া মৃত মমতাে উবিি ফবকর িাতবা ২৪০
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