
বিভা গঃ খুলনা জে লা ঃ যশোর উপজে লা ঃ বা ঘা রপা ড়া

ক্রঃ নং না ম পি তা র না ম গ্রাম ডা কঘর বেসা মরিক গেজে ট

১ মোঃ আব্দুস সা লা ম মৃত সববেস মোড়ল আজমেহেরপুর রায়পুর ১৯৪৫

২ মোঃ শা হাদৎ হোসেন (সেনা বা হিনী ) মৃত জগদি ল বি শ্বাস আলা দি পুর বসুনদি য়া ১৯৮৬

৩ মোঃ খা লি দ আনোয়া র মৃত আব্দুল হানিফ ষা টখা লি চাড়া ভি টা ১৯৮৭

৪ মোঃ ওসমা ন গনি আমি ন উদ্দিন বি শ্বাস ষা টখা লী বা ঘবপা ড়া ২০০২

৫ মৃত ইমরান হোসেন মৃত আমি র উদ্দিন বি শ্বাস ষা টখা লি চাড়া ভি টা ২০০৩

৬ মোঃ আনছার আলী মৃত কুদরতা ল ্ যা মোল ্ যা খোদ্দবনগ্রাম রায়পুর ২০২৯

৭ বাবর আলী   সরদা র মৃত মা নদা র সরদা র বড়ক্ষুসড়া বন্দবিলা ২০৬৭

৮ মোঃ মোসলেম উদ্দিন আব্দুল গণি  মণ্ডল হলি হট্ট জোহরপুর ২০৮৭

৯ মোঃ আঃ  মা ন্নান বি শ্বাস মোঃ মমি ন উদ্দীন বি শ্বাস প্রেমচারা বন্দবিলা ২১১১

১০ শ্রী পঞ্চানন সা হা মৃত হাজা রী  লা লা  সা হা না রিকে লবাড়ী য়া না রিকে লবাড়ী য়া ২১৩৫

১১ গোপা ল চন্দ্র দা স অভি মা ন্য দা স খা নপুর না রিকে লবাড়ী য়া ২১৩৬

১২ মসলেম উদ্দিন মৃহ মমি ন উদ্দিন মোল্যা মা লঞ্চি না রিকে লবাড়ী য়া ২১৪৪

১৩ গহর আলী মৃত নওশের আলী ইন্দ্রা বা ঘা রপা ড়া ২১৫৬

১৪ মৃত আজি জুল হক রিয়া জ উদ্দীন মুন্সী খলসী বহরামপুর ২১৫৭

১৫ মৃত শা মছুল রা হমা ন মৃত ইউনুচ বি শ্বাস কড়া ইতলা বাঘা র পা ড়া ২১৬৭

১৬ অনিল কুমা র ঘোষ অমৃতলা ল ঘোষ দা তপুর ছাতি য়া নতলা ২১৬৮

১৭ মোঃ মোশা রেফ হোসেন মৃত শা হসন মোল্যা সা ইটখা লী চাড়া ভি টা ২১৬৯

১৮ মৃত ডা ঃ মোঃ আমজা দ হোসেন মৃত হোচেন সি কদা র নওয়া পা ড়া বহরামপুর ২১৭৫

১৯ মোঃ মতি য়া র রহমা ন রজব আলী selumpur রায়পুর ২৬৭৪

২০ মৃত আঃ  গফুর মোল্যা মৃত পাঁ চু মোল্যা দরাজহাট ছাতি য়া নতলা ২৬৭৫

২১ মুহা ম্মদ আবু বকর মো ল্লা মুঃ ইব্রাহীম মো ল্লা তে ঘরী ভি টা বল্ল্যা ২৬৭৬

গণপ্রজা তন্ত্রী বা ংলা দেশ সরকা র 
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