
বিভাগঃ খুলনা জেলাঃ যশ ার উপশেলাঃ জ ৌগাছা

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগশেট

১ আব্দুর রব দ আব্দুর রহমান জ ৌগাছা জ ৌগাছা-৭৪১০ ১৫১৮

২ জমাঃ সামছুল হক মকশছদ আলী জছাট কাবিলাপুর মুক্তারপুর ১৭৪৩

৩ জমাঃ সামছুল হক মৃত রবিউদ্দীন েগদী পুর েগদী পুর ১৭৮৯

৪ জমাঃ আঃ িকর মৃত ইন্তাে আলী  ীিনগর ফুলসারা-7410 ১৭৯৬

৫ জমাঃ জরোউল ইসলাম আিছার আলী সদ দার সসয়দপুর জগৌরীনাথপুর-7351 ১৭৯৮

৬ জমাঃ মবহউদ্দীন জুড়ন সদ দার সসয়দপুর জগৌরীনাথপুর ১৮১২

৭ জমাঃ  কম আলী আঃ রব দ দবিণসাগর মাড়ুয়া ১৮৪২

৮ জমাঃ বসরাজুল ইসলাম আব্দুল িাবরক মাড়ুয়া মাড়ুয়া ১৮৪৬

৯ জমাঃ সবহদুল ইসলাম সামছুবদ্দন কাবি েগদী পুর ১৮৪৭

১০ জগালাম কিীর োহািকস্ রামকৃষ্ণপুর সুখপুকুবরয়া ১৮৭৭

১১ জমাঃ আব্দুস সাত্তার আসগর আলী মুবি জহাগলডাঙ্গা গুয়াতলী-7410 ১৮৯০

১২ নুরুেোমান আরসাদ আলী আিরা সলুয়া িাোর-7407 ১৮৯১

১৩ জমাঃ আসাদুজ্জামান আকির আলী বিশ্বাস জিড়শগাবিিপুর জ ৌগাছা-7410 ১৮৯৬

১৪ জমাঃ সামসুজ্জামান সামসুবদ্দন আহম্মদ দুগ দািরকাটি রায়নগর-৭৪১০ ১৯০০

১৫ জমাঃ আবুল জহাশসন মৃত জমাঃ অশমদ আলী জমান্ডল জছাটকাবিলপুর মুক্তারপুর ২১৩৬

১৬ আবুল কালাম আযাদ কাশ ম বিশ্বাস  াঁদপুর জ ৌগাছা-7410, ২১৪৫

১৭ জমাঃ নেরুল ইসলাম দাউদ জহাশসন বিশ্বাস িবকরািাদ হাবকমপুর ২১৪৬

১৮ জমাঃ লুৎির রহমান হাশের আলী স্বপ দরােপুর েগদী পুর ২১৪৭

১৯ জমাঃ আবুল কাশ ম জ ৌধুরী আব্দুল মবতন দূগ দািরকাটি সলুয়া িাোর ২১৬৪

২০ জমাঃ আলতাি জহাশসন কলম মন্ডল িড় কাবিলপুর মুক্তারপুর-7410, ২১৭৪

২১ জমাঃ নূরুল আবমন সামসুল কমর উদ্দীন আিারশকাটা স্বরুপদাহ-7410 ২৬০০

২২ জমাঃ  বিউদ্দীন কাশ ম আলী বিশ্বাস জিড়শগাবিিপুর জ ৌগাছা ২৬০২

২৩ জমাঃ ওবলয়ার রহমান জনওয়াে আলী জমাল্লা জিড়শগাবিিপুর জ ৌগাছা-7410 ২৬০৩

২৪ জমাঃ ওয়াশেদ আলী মৃত আহাদ আলী জিড়শগাবিিপুর জ ৌগাছা ২৬০৪

২৫ জমাঃ আবুল এয়াশহদ মৃত জকদার উবদ্দন মশ্যমপুর মাব লা ২৬০৭

২৬ জমাঃ আবতয়ার রহমান সদ্দদার মৃত জগালাম রহমান সদ্দদার বদঘলবসংহা জ ৌগাছা ২৬০৯

২৭ জমাঃ মব য়ার রহমান ইরাদ আলী মাঝালী বসংহঝুলী-7410 ২৬১৭

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাশদ  সরকার 
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