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৪৬ জগালাম জমাস্তফা আহমদ ব্যাপািী িদনীকাঠী িাদুিতলা ১৩৩৪

৪৭ জমাঃ মনজুি আলম নেি আলী সিদাি বপংবড় বপংবড় ১৩৩৫

৪৮ জমান্নাফ ব্যাপািী আহম্মদ ব্যাপািী িদবনকাঠী িাদুিতলা ১৩৩৬

৪৯ নতয়ি আলী হাং এনজেি আলী হাং পবিম িাদুিতলা িাদুিতলা ১৩৩৭

৫০ সবফেউবিন আহজমদ মহম্মদ আলী গাবে পবিম ফুলহাি জিালা ১৩৩৮

৫১ জমাঃ আলাউবিন বময়া মৃত আফছাি আলী পূি ব ফুলহাি জিালা ১৩৩৯

৫২ সাজহি আলী জমাল্লা জতাজফল জমাল্লা দবিণ সাউদপুি িাোপুি ১৩৪০
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