
বিভাগঃ খুলনা জেলাঃ যশ ার উপশেলাঃ অভয়নগর

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগশেট

১ বিবপন বিহাবর রায় ভুিন জমাহন রায় নওয়াপাড়া (দবিণ) নওয়াপাড়া ১৭২৮

২ বনতাই চন্দ্র িাছাড় মৃত অমূল্য রতন িাছাড় িারান্দী পায়রাহাট ২১৭৯

৩ জমাঃ এ ারত আলী মৃত সামছুর রহমান বিশ্বাস পাইকপাড়া ভূবগলহাট ২২১৫

৪ সরদার ফবরদ জহাশসন নাবদর আহম্মদ সরদার বসবিপা া বসবিপা া ২২৫৫

৫ সামসুল হক ব কদার (মকসুদ) জমাকাম ব কদার চন্দ্রপুর েয়ারািাদ ২২৫৬

৬ কাবলপদ ঢাবল রাশেন্দ্রনাথ ঢাবল মহাকাল জচঙ্গুটিয়া ২৩১৫

৭ জমাঃ নুরুল ইসলাম জ র আলী জমাড়ল মহাকাল জচঙ্গুটিয়া ২৩১৬

৮ রবসক লাল মজুমদার অন্নদা প্রমথ মজুমদার হবর পুর সুন্দলী ২৩১৭

৯ জমাঃ আঃ সালাম আঃ মবেদ জমাল্যা গুয়াশ ালা নওয়াপাড়া ২৩১৮

১০ এম বড সামসুর রহমান মৃত ইবিস আলী জমাল্যা রােঘাট রােঘাট ২৩২০

১১ মৃত জমাঃ কবরম আলী (করম) মৃত এশলম উবিন নওয়াপাড়া নওয়াপাড়া ২৬৭৮

১২ মৃত মুনছুর আলী বিশ্বাস মৃত এোর উবিন বিশ্বাস পাইকপাড়া ভূবগলহাট ২৬৭৯

১৩ মুহাম্মাদ আিদুস সামাদ সরদার বমনাে সরকার জপ্রমিাগ জচঙ্গুটিয়া ২৬৮০

১৪ জমাহাম্মদ আলী জমাল্যা  াশদম জমাল্যা সম পুর পায়রা হাট ২৬৮১

১৫ জমাঃ আব্দুল মান্নান কবির মৃত মুন্সী আব্দুল গবণ পাচুবড়য়া িাঘুটিযা ২৬৮২

১৬ জমাঃ ওমর আলী বিশ্বাস মৃত ডাঃ একলাে উবিন বহবদয়া বহবদয়া ২৬৮৩

১৭ মৃত সরদার আফছার আলী মৃত সরদার রইস উবিন জপাতপাড়া ভূবগলহাট ২৬৮৪

১৮ সাথী পারভীন যবতন্দ্র নাথ রায় বুইকরা নওয়াপাড়া ২৬৮৫

১৯ মৃত আব্দুল আবেে জমাল্যা (িাবু) মৃত জগালাম জমাহাম্মদ জমাল্যা িাশুয়াড়ী িাশুয়াড়ী ২৬৮৬

২০ জমাঃ জমাসশলম জ  জমাকাম জ  শুভরাড়া শুভরাড়া ২৬৮৭

২১ জমাঃ গণশের আলী জমাল্যা মৃত আঃ রহমান জমাল্যা গুয়াশ ালা নওয়াপাড়া ২৬৮৮

২২ মৃত মুন্সী মবহউবিন মৃত ফের আলী মুন্সী সম পুর পায়রা হাট ২৬৮৯

২৩ জমাঃ আবমন উবিন সরদার মৃত জমািারক আলী সরদার সম পুর পায়রা হাট ২৬৯০

২৪ জমাঃ জমা ারফ জহাশসন মৃত োশমদ আলী ফবকর একতারপুর তালতলাহাট ২৬৯১

২৫ মৃত দুলাল চন্দ্র মন্ডল মৃত বিদ্যনাথ মন্ডল দত্তগাতী োবমরা িাোর ২৬৯২

২৬ পবরমল মবিক পুবলন মবিক জগাবিন্দপুর সুন্দলী ২৬৯৩

২৭ জমাঃ েবলল জ  বপরু জ  জ াপাদী নওয়াপাড়া ২৬৯৪

২৮ আঃ গফুর  াঁন আদু  াঁন জগাপীনাথপুর বহবদয়া ২৬৯৫

২৯ ডা, ফেল জমািারক মরহুম জ   জমাহাম্মদ আবল বহরু বুইকরা নওয়াপাড়া ২৬৯৬

৩০ জমাঃ  বফ উবিন জমাল্যা মৃত জমাহাম্মদ হাশতম আলী বহবদয়া বহবদয়া ২৬৯৭

৩১ জমাঃ আইউি আলী মৃত ইব্রাবহম জ  শ্যামনগর বহবদয়া ২৬৯৮

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাশদ  সরকার 
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