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ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ এস এম নওজের আলী মৃত মবনরুদ্দীন িাদঘাটা নবকপুর ১৪৪৬

২ বিদ্যনাথ মন্ডল অধীর কুমার মন্ডল কাবেমাড়ী কাবেমাড়ী ১৪৭৫

৩ মাওলা িক্স ঢালী মৃত ফেলুল হক ঢালী জগাবিন্দপুর জগাবিন্দপুর ১৪৭৬

৪ গােী আব্দুল হাবফে গােী পরান আলী েয়নগর কাবেমাড়ী ১৪৭৭

৫ জেখ আমোদ জহাজসন জেখ সালাহ উদ্দীন নবকপুর মাোট নবকপুর ১৪৯৮

৬ জমাঃ বেয়াদ আলী গােী জখারজেদ আবল বেলখালী বেলখালী ১৫০৫

৭ মনীন্দ্র নাথ মন্ডল রাজেন্দ্র নাথ মন্ডল ধানখালী কাবলনগর ১৫১১

৮ তারপদ মন্ডল মৃত রাখাল চন্দ্র মন্ডল ধানখালী পবিম কাবলনগর ১৫১২

৯ হবরপদ মন্ডল রাজেন্দ্র নাথ মন্ডল ধানখালী কাবলনগর ১৫১৩

১০ ওয়াজেদালী েহর আলী গােী চুনকুবড় হবরননগর ১৫১৫

১১ জেক নবেির রহমান মৃত তবমে উদ্দীন হবরনগর হবরনগর ১৫১৬

১২ জমাঃ আব্দুল েব্বার জমাঃ আবমনুদ্দীন জমাল্যা পঃ জপাড়াকাটলা কলিাড়ী ১৫১৮

১৩ বে,এম হুমায়ুন কিীর জকারিান আলী গােী আটুবলয়া নওয়াজিবক ১৫২৭

১৪ রিীন্দ্র নাথ মন্ডর মৃত জদজিন মন্ডল কাবলিাড়ী চাঁদনীমুখা ১৫৩১

১৫ এস এম আফছারউদ্দীন আব্দুস জসািহান সরদার অনন্তপুর ভুরুবলয়া ১৫৪০

১৬ এম এ গফুর মৃত িাসতুলাহ গােী জতঘবরয়া ভূরুবলয়া ১৫৪৩

১৭ জদি প্রসাদ মন্ডল রাধা পদ মন্ডল লক্ষ্মীনাথপুর কাবেমাড়ী ১৫৪৯

১৮ মৃত আব্দুল খাজলক মৃত ইউছুফ েয়নগর কাবেমাড়ী ১৫৫২

১৯ মুহাম্মদ আিদুল খাজলক জিলাজয়ত আলী গােী েয়নগর কাবেমাড়ী ১৫৫৩

২০ রাোগুলা িাহার আবলম িাহার কাবেমাড়ী কাবেমাড়ী ১৫৫৪

২১ আঃ রবহম মৃত গােী ছবকমুদ্দীন নবকপুর ৩নং ে যামনগর ১৫৫৫

২২ জমাঃ আব্দুর রাজ্জাক মাহমুদ আলী মাবি পদ্মপুকুর পদ্মপুকুর ১৫৬০

২৩ জমাঃ ছুন্নত আলী মবিক জমাঃ িকস মবিক ব্রহ্মোসন ভূরুবলয়া ১৫৬৩

২৪ গােী আব্দুল মবেদ জমাঃ আহম্মাদ গােী জগাপালপুর ৩নং ে যামনগর ১৫৬৫

২৫ মৃত স ম আতাউর রহমান মৃত হােী জকারিান আলী নবকপুর নবকপুর ১৫৬৬

২৬ আবতয়ার রহমান মৃত আঃ ওহাি হায়িাতপুর নবকপুর ১৫৬৮

২৭ নূর জমাহাম্মদ মৃত িাজেক হায়িাতপুর নবকপুর ১৫৭০

২৮ িাজছর আলী মৃত ফজের আলী চবন্ডপুর নবকপুর ১৫৭১

২৯ জমাঃ সামছুদ্দীন জমািা আয়নুদ্দীন জমািা দুরমুেখালী নুরনগর ১৫৭৩

৩০ ডাঃ জমাঃ মুরীদ আলী বকনু আলী গােী হবরপুর নুরনগর ১৫৭৪

৩১ নাথ অবনল কুমার বেিপদ নাথ নুরনগর নুরনগর ১৫৭৫

৩২ মইজুদ্দীন আহজমদ ওজমদ আলী ঢালী নূরনগর নূরনগর ১৫৭৬

৩৩ বিমল কৃষ্ণ গাজয়ন রােকৃষ্ণ গাজয়ন কাটিয়া কদমতলা ১৫৮৬

৩৪ মৃত আঃ সুকুর মৃত হােী জকারিান সরদার গুমানতলী ঈশ্বরীপুর ১৫৯০

৩৫ এম, আবুিকর বসবদ্দক তরফাতুল্যা নওয়াজেঁকী নওয়াজেঁকী ১৬০১
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ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

৪৪ জমাহাম্মাদ আলী ছবলমবদ্দন মড়ল কাবেমাড়ী কাবেমাড়ী ১৮৯১

৪৫ এস, এম, আবু মূসা ইসাহাক আলী সরদার জগাপালপুর নবকপুর ১৮৯২

৪৬ জমাঃ জমাহর আলী সরদার এলাহী িকস সরদার েয়নগর জগাবিন্দুর ১৮৯৩

৪৭ জমাঃ আব্দুল েবলল মাবনক গােী জগাবিন্দপুর জগাবিন্দপুর ১৮৯৪

৪৮ জমাঃ আঃ গবন রবহম িক্স তরফদার কাবেমাড়ী কাবেমবড়ী ১৮৯৫

৪৯ েজিদালী সরদার আবুল জহাজসন কাবেমাড়ী কাবেমাড়ী ১৮৯৬

৫০ গােী আব্দুর রাজ্জাক মৃত বরয়ে উদ্দীন জঘালা কাবেমাড়ী ১৮৯৭

৫১ বে,এম ইয়াবহয়ার রহমান মাবনক গােী জগাবিন্দপুর জগাবিন্দপুর ১৮৯৮

৫২ োলাল উদ্দীন ইকিাল বড, এ,এম, আক্কাস উদ্দীন আহজমদ জগাবিন্দপুর জগাবিন্দপুর ১৮৯৯

৫৩ জমাঃ সুলতান আহামদ োজিদ আলী কাবেমাড়ী কাবেমাড়ী ১৯০০

৫৪ জমাঃ আব্দুল েবলল বেন্নাতুল্যাহ সরদার নবকপুর নবকপুর ১৯০১

৫৫ মৃত জমাোজম্মল হক মৃত পাঁচু গােী চবন্ডপুর নবকপুর ১৯০২

৫৬ জেখ হারুন অর রেীদ জেখ আবুল কবরম হায়িাতপুর নবকপুর ১৯০৩

৫৭ জমাঃ দাউদ আলী মৃত োফর আলী গােী জগাপালপুর নবকপুর ১৯০৪

৫৮ ডাঃ জমাসজলম উদ্দীন মৃত জছফাতুিাহ নুরনগর নুরনগর ১৯০৫

৫৯ মুরেীদ গােী ছাকাত আলী রামেীিনপুর নূরনগর ১৯০৬

৬০ জমাঃ িখবতয়ার আহজমদ সাইদ আলী গােী হাবেপুর নুরনগর ১৯০৭

৬১ জমাঃ আবেজুর রহমান এন্তাে আলী গােী হােীপুর নুরনগর ১৯০৮

৬২ জমাঃ নূর আলী মৃত িড়ু গােী কুলতলী নুরনগর ১৯০৯

৬৩ গােী আব্দুল হাবমদ মৃত জকামরদ্দীন গােী দুরমুেখালী নুরনগর ১৯১০

৬৪ আবুল কাজেম মৃত বিজে গােী বকখালী বেলখালী ১৯১২

৬৫ জেখ আব্দুল মবেদ িাছতুল্যাহ জেখ পরানপুর আোদনগর ১৯১৩

৬৬ পবরমল গাজয়ন বকলাে চন্দ্র গাজয়ন জভটখালী জভটখালী ১৯১৪

৬৭ আলী পদ বিশ্বাস জদজিন্দ্র নাথ বিশ্বাস চুনকুবড় হবরনগর ১৯১৫

৬৮ জদিী রঞ্জন জোয়ারদার সূয য কান্ত জোয়ারদার হবরনগর হবরনগর ১৯১৬

৬৯ জমাঃ আব্দুল আবেে মালী নূরালী মাবল ধানখালী কাবলনগর ১৯১৭

৭০ জমাঃ নাবছরুদ্দীন িাহাদুর গুমানতলী গুমানতলী ১৯১৮

৭১ আবল আেরাফ আঃ রহমান ঈশ্বরীপুর ঈশ্বরীপুর ১৯১৯

৭২ এ. জক.ফেলুল হক ওমর আলী সরদার গুমানতলী গুমানতলী ১৯২০

৭৩ জমাঃ আবুল কালাম গাইন োমছুল হক গাইন শ্রীফলকাটি ঈশ্বরীপুর ১৯২১

৭৪ জমাঃ আব্দুল ওয়াহাি জমাঃ আবলজেল গােী ধুমঘাট ধুমঘাট ১৯২২

৭৫ জেখ মবহউবদ্দন জেখ আবলম উবদ্দন ভাবময়া ভাবময়া ১৯২৩

৭৬ জমাঃ নূরুল ইসলাম মৃত আলী বমঞা ভাবময়া বুবড়জগায়াবলনী ১৯২৪

৭৭ জমাঃ বসজয়দুর রহমান গােী এিাদুল গােী কলিাড়ী কলিাড়ী ১৯২৫

৭৮ জেখ আব্দুল খাজলক খাজদম আলী েয়নগর েয়নগর ১৯২৬

৭৯ জমাঃ অবেয়ার রহমান গােী কাজেম গােী িাইনতলা পদ্মপুকুর ১৯২৭

৮০ বিমল কৃষ্ণ বমস্ত্রী হৃদয় কৃষ্ণ বমস্ত্রী পদ্মপুকুর খূটিকাটা ১৯২৮

৮১ শ্রী যাদি চন্দ্র গাইন বনলম্বর গাইন কামালকাটি পদ্মপুকুর ১৯২৯

৮২ মৃত এস জক আব্দুল আলী মৃত আতর আলী চাঁদনীমুখা চাঁদনীমুখা ১৯৩০

৮৩ মৃত ইউনুস আলী মৃত ওমর আলী চাঁদনীমুখা চাঁদনীমুখা ১৯৩১

৮৪ এস,এম,ওয়াবেহুর রহমান জকরামতুিাহ সরদার খবলসাবুবনয়া গাইনিাড়ী ১৯৩২
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