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১ ছাজমদুল হক মৃত জমাঃ গলাম মস্তফা হাবিল রঘুনাথপুর ধানগড়া ১১০৪

২ গাজী জিািহান ফবকর িামাদ উবিন ফবকর ঘুড়কা ঘুড়কা ১১৫৩

৩ জমাঃ জরজাউল কবরম জমাঃ শাহাদৎ জহাজিন পূি ব লবিজকালা ধানগড়া ১১৬৫

৪ জমাশারফ জহাজিন কবি মইনুল হক রনবতথা ধানগড়া ১১৬৬

৫ শচীন্দ্র নাথ ঠাকুর শ্রী জদজিন্দ্র নাথ ঠাকুর জতিাবড়য়া ব্রহ্মগাছা ১১৭১

৬ জমাঃ জাজহর আলী মৃত আনছার আলী চকমজনাহরপুর রবশদািাদ ১১৮৭

৭ জমাঃ আবু হাজিম িরকার মৃত মহাব্বত আলী িরকার ধানগড়া ধানগড়া ১১৯২

৮ মঃ মহিিত জহাজিন িরকার আব্দুি িামাদ িরকার বতননাবিনা িাজহিগঞ্জ ১১৯৪

৯ জমাঃ ফবরদুল ইিলাম বময়া জমাঃ আশরাফ আলী বময়া কৃষ্ণবদয়া কৃষ্ণবদয়া ১১৯৫

১০ জমাঃ জতৌবহদুল ইিলাম দীন জমাহাম্মাদ িরকার ধানগড়া ধানগড়া ১১৯৬

১১ জমাঃ আব্দুল হাবকম জমাঃ িাজমজ উবিন িাসুজদিজকাল জগন্নাথপুর ১১৯৭

১২ সুলতান মাহমদ বময়া মৃত আঃ কাজদর বময়া হাবিল ব্রহ্মগাছা ১১৯৮

১৩ জিবলম উবিন িরকার মৃত মমতাজ উবিন রনবতথা ধানগড়া ১১৯৯

১৪ গাজী জমাঃ রওশনুল হক মৃত মবঞ্জল আলী ব্রাহ্মনিাড়ীয়া নারায়নশালুয়া ২৬৯৩

১৫ জমাঃ আবু জহনা িরকার মৃত জ াদা িক্স িরকার রনবতথা ধানগড়া ২৬৯৪

১৬ জমাঃ রওশন আলী জফরজদৌি মৃত দবললুর রহমান চক-চািাইজকাণা ধানগড়া ২৬৯৫

১৭ জক, এম ইমদাদুল হক জমাঃ নূরুল হক ধানগড়া ধানগড়া ২৬৯৬

১৮ জগালাম জমাহাম্মদ িরকার মৃত জমাকজছদ আলী রনবতথা ধানগড়া ২৬৯৭

১৯ জমাঃ আব্দুল  াজলক তালুকদার মৃত মমতাজ উবিন তাং কাবলয়ািাড়ী িারইভাগ ২৬৯৮

২০ মৃত জ ািকার আব্দুল হাবকম (িাদশা) মৃত জ ািকার জতৌমছ আলী জানকী গাবত ব্রিগাছা ২৬৯৯

২১ এি,এম আফছার আলী হাবফজুর রহমান রনবতথা ধানগড়া ২৭০০

২২ জমাঃ আব্দুি িামাদ জিজকিার আলী িাশুবড়য়া আটঘবরয়া ২৭০১

২৩ জমাঃ আলমগীর জহাজিন শাহজাহান আলী িাশুবড়য়া আটঘবরয়া ২৭০২

২৪ জমাঃ নুরুল ইিলাম জমাঃ জিানা উল্লা চাজিরপাইকড়া শাবলয়াগাড়ী ২৭০৩

২৫ শ্রী রাম জীিন দত্ত বকজশারী জমাহন দত্ত বনমগাবছ বনমগাছী ২৭০৪

২৬ জমাঃ আবুল কালাম মৃত মনজছর আলী ধানগড়া ধানগড়া ২৭০৫

২৭ জমাঃ গাবজ জমাক্তার জহাজিন িরকার মওলা িকি িরকার পুল্লা বনমগাছী ২৭০৬

২৮ মৃত ডাঃ রবফকুল ইিলাম মৃত আবু িকর বিবিকী ধানগড়া ধানগড়া ২৭০৭

২৯ জমাঃ আবু িাছার িরকার জমাঃ আব্দুি িাত্তার িরকার ধানগড়া ধানগড়া ২৭০৮

৩০ হাজী জমাঃ হাবিবুর রহমান মৃত হাজী বিকািার আলী চক জমাহনিাড়ী ব্রিগাছা ২৭০৯

৩১ জমাঃ বলয়াকত আলী আকি জমাঃ নওজশর আলী আকি িারইভাগ িারইভাগ ২৭১০

৩২ জমাঃ আব্দুর রহমান নওজির আলী আকি িারইভাগ িারইভাগ ২৭১১

৩৩ জমাঃ রবফকুল ইিলাম জমাঃ িবদউজ্জামান তালুকদার বনঝুড়ী চািাইজকানা ২৭১২

৩৪ শ্রী জরিতী ভন্নি রায় লাল চাঁন রায় উত্তর জদিীপুর িািা১/৩৪, বচবড়য়া ানা জরাড, বমরপুর ২৭১৩

৩৫ জমাঃ জলাকমান জহাজিন মৃত হাজী এিাদত আলী জতবলজানা আটঘবরয়া ২৭১৪

৩৬ জমাঃ আঃ হাবমদ িরকার আজগর আলী িরকার পূি ব জতবলজানা রায়গঞ্জ ২৭১৫

৩৭ শ্রী বনব ল রঞ্জন িরকার মৃত রাধা জগাবিি বিলচবি রায়গঞ্জ ২৭১৬

৩৮ জমাঃ জরাস্তম আলী িরকার জমাঃ আলতাফ জহাজিন িরকার নলবছয়া দবড়পাড়া রায়গঞ্জ ২৭১৭

৩৯ তরঙ্গ আজনায়ার মহ বিন আলী হাবিল রঘুনাথপুর ধানগড়া ২৭১৮

৪০ জমাঃ মাহবুি হািান মৃত হাজী আবছর উবিন পূি ব আটঘবরয়া আটঘবরয়া ২৭১৯

৪১ মৃত আবনছুর রহমান িাদশা মৃত নুর জমাহাম্মদ চকজমাহনিাড়ী ব্রহ্মগাছা ২৭২০

৪২ শ্রী ভাজন বিশ্বাি মৃত মবনন্দ্র নাথ বিশ্বাি বনমগাছী জিানা াড়া ২৭২১
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