
বিভাগঃ খুলনা জেলাঃ খুলনা উপজেলাঃ দাজ াপ

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডা ঘর জিসামবর  জগজেট

১ মজনারঞ্জন সর ার বিবপন বিহারী সর ার সাজহজির আিাদ দাজ াপ ৪৮৭

২ জমাঃ আমোদ জহাজসন জমাবমন উবিন গােী নবলয়ান সুতারখালী ৪৮৮

৩ বিমল কৃষ্ণ রায় জদজিন্দ্র নাথ রায় সাতঘবরয়া  াবলনগর ৪৯৩

৪ মরহুম জগালাপ গােী আশরাফ আলী গােী গড়খালী িটবুবনয়া ৪৯৪

৫ আব ে উবিন গােী আবফল উবিন গােী  াবমনী িাবসয়া িটবুবনয়া ৪৯৫

৬ জমাঃ দাউদ সরদার জ তািবদ সরদার গড়খালী িটবুবনয়া ৪৯৬

৭ মৃত মন্মথ নাথ জগালদার মৃত বিজরন্দ্র নাথ জগালদার আনন্দ নগর চালনা িাোর ৪৯৮

৮ নারায়ন চন্দ্র জগালদার লালচাঁদ জগালদার আনন্দনগর চালনা িাোর ৪৯৯

৯ জশখ আঃ মবেদ মৃত জশখ লাল বময়া চালনা িাোর চালনা িাোর ৫০০

১০ অমজরন্দ্র নাথ বিদ্য মন্মথনাথ বিদ্য লাউজডাি লাউজডাি ৫০২

১১ বচত্ত রঞ্জন মন্ডল জদজিন্দ্র নাথ মন্ডল সুতারখালী সুতার খালী ৫০৮

১২ আব্দুল গফুর গােী মুনছুর গােী সুতারখালী সুতারখালী ৫০৯

১৩

জমাঃ সামছুর রহমান গােী মবহউবিন গােী জমাহাম্মদ নগর ( 

বিসবমল্লাহ সড় ) কৃষ্ণ 

নগর

নবলয়ান ৫১০

১৪ মা ক আবশষ রায় সুজিাধ রায় চুনকুবড় িাজুয়া ৫১১

১৫ রজমশ চন্দ্র মন্ডল শশীভুষন মন্ডল চুনকুবড় িাজুয়া ৫১২

১৬ বিেন বিশ্বাস প্রফুল বিশ্বাস চুনকুবড় িাজুয়া ৫১৩

১৭ মরহুম জমাঃ সুলতান গােী জমাঃ ফুলগােী িানীশান্তা িানীশান্তা ৫১৫

১৮ ইবলয়াস বময়া জমাঃ মাজল  বময়া িাবনশান্তা িাোর আমতলা ৫১৬

১৯ জমাঃ জমাশারফ জহাজসন গহর আলী সানা েয়নগর রােনগর ৫১৭

২০ জমাঃ িেলুর রহমান সানা  বফল উবিন সানা েয়নগর দবিন পাড়া রােনগর ৫১৮

২১ গােী জমান্তাে উবিন তফর আলী গােী  ামারজখালা  াবলনগর ৫১৯

২২ জমাঃ আব্দুল ওয়াজহদ গােী জমাঃ দূ ল কভ গােী আঁচাভূয়া চালনা িাোর ৫২০

২৩ জমাঃ দবলল উবিন গােী আলম গােী  া ড়াবুবনয়া িটবুবনয়া ৫২১

২৪ শং র কুমার মন্ডল মনীন্দ্রনাথ মন্ডল  াবমনী িাবসয়া িটবুবনয়া ৫২৩

২৫ বচত্তরঞ্জন মন্ডল শ্রী  ান্ত মন্ডল রামনগর রামনগর ৫২৫

২৬ সজন্তাষ কুমার রায় মৃত অভয় চরন রায় ব লাশ গন্জ্ঞ ব লাশ গন্জ্ে ৫২৬

২৭ বদপ  সর ার মৃত  ালীপদ সর ার ব লাশ গন্জ্ঞ ব লাশ গন্জ্ে ৫২৭

২৮ আষীশ বিশ্বাস বির বধজরন্দ্র নাথ বিশ্বাস লাউজডাি লাউজডাি ৫২৮

২৯
 াবলপদ মন্ডল ভুিন মন্ডল দাজ াপ উত্তর পাড়া 

(জটংরার চর)

সাজহজির আিাদ ৫২৯

৩০ জমাঃ রুহুল আবমন গােী শহর আলী গােী গড়খালী িটবুবনয়া ৫৩০

৩১ আ ির আলী গােীঃ আবমর আলী গােী গুনারী গুনারী ৫৩১

৩২ নারায়ন চন্দ্র মণ্ডল বিজনাদ বিহারী মণ্ডল চালনা িাোর চালনা িাোর ৫৩২

৩৩ বনবশ ান্ত জগালদার রাে কুমার জগালদার খাটাইল চালনা িাোর ৫৩৩

৩৪ সু লাল সর ার আহলাদ সর ার  াবল ািাটি লাউজডাি ৫৩৫

৩৫ হবরপদ মণ্ডল বনমাই চাঁদ মণ্ডল লাউজডাি লাউজডাি ৫৩৬

৩৬ মৃত জমাঃ আলী গােী মৃত জেজহর উবিন গােী নবলয়ান নবলয়ান ৫৩৭

৩৭ আনছার সরদার লবতফ সরদার গড়খালী িটবুবনয়া ৫৩৯

৩৮ মৃত আবুল সরদার মৃত লবতফ শরদার গড়খালী িটবুবনয়া ৫৪০

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদশ সর ার 
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৩৯ অরবিন্দ কুমার রায় রঘুনাথ রায় িাজুয়া (মধ্য পবিম) চুনকুবড় ৫৪৩

৪০ পবরজতাষ রায় মৃত জদজিন্দ্র নাথ রায়  ামারজখালা  ালীনগর িাোর ৫৪৫
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৪৫ জমাোফফার সরদার  ওছার সরদার গড়খালী িটবুবনয়া ১৩০৭
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