
বিভাগঃ খুলনা জেলাঃ খুলনা উপজেলাঃ রূপসা

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগজেট

১ জমাঃ আজনায়ার জেখ কাজেম আলী আইচগাতী জিলফুবলয়া ১১২৭

২ মরহুম জেখ আলতাফ আলহাজ্ব আক্কাস জহাজসন রাোপুর যুবগহাটি ১১২৮

৩ জমাঃ ইউসফ আলী দবলল উবিন জেখ আইচগাতী জিলফুবলয়া ১১৩১

৪ আঃ কুদ্দুস হালদার আজয়েউিীন হালদার ভিানীপুর আেগড়া ১১৩৪

৫ এস এম ফেলুর রহমান মৃত জমাদাজের জহাজসন রামনগর রবহমনগর ১১৩৫

৬ জমাস্তাইন তালুকদার জমামজরে তালুকদার িামনডাংগা িামনডাংগা িাোর ১১৩৯

৭ রবিন্দ্র নাথ বিশ্বাস বনজরাধ কুমার বিশ্বাস জডািা জডািা ১১৪৪

৮ মরহুম জমাল্লা জমাোজরফ জহাজসন মৃত আঃ হাবকম জমাল্লা আনন্দনগর আনন্দনগর ১১৫০

৯ জমাঃ রবফক আলী জমাঃ জিলাল উবিন জেখ িামনডাংগা িামনডাংগা িাোর ১১৫১

১০ সুকুমার হালদার বকরন হালদার পাথুবরঘাটা খাোডাংগা ১১৫৩

১১ মরহুম কােী আনসার জহাজসন মৃত কােী আঃ রহমান যুবগহাটি যুবগহাটি ১১৫৬

১২ জমাঃ আবুল জহাজসন সানা জমাঃ জমামতাে সানা আইচগাতী জিলফুবলয়া ১১৫৭

১৩ মরহুম আবু িককার মৃত জেখ ইসমাইল জদয়াড়া যুবগহাটি ১১৫৮

১৪ জেখ মকবুল জহাজসন জেখ জমানতাে উিীন আইচগাতী (যুবগহাটি) যুবগহাটি ১১৫৯

১৫ খন্দকার আবতয়ার রহমান খন্দকার সসয়াদ আলী যুবগহাটি যুবগহাটি ১১৬০

১৬ আব্দুল কাজদর আহম্মদ আলী আকন আইচগাতী জিলফুবলয়া ১১৬১

১৭ আব্দুল গবন খাঁ নওয়াি আলী খাঁ আইচগাতী জিলফুবলয়া ১১৬২

১৮ মরহুম জমাল্যা নােমুল হক মৃত জমাল্যা জনহাল উবিন নন্দনপুর নন্দনপুর ১১৬৭

১৯ মরহুম জেখ হাবিি উল্লাহ জেখ আঃ মবেদ আনন্দনহর ঘাটজভাগ ১১৬৯

২০ নুর বময়া ফবকর এছাহাক ফবকর পুটিমারী আলাইপুর ১১৭০

২১ জখাকা জেখ আঃ গফুর জেখ িামনডাংগা িামনডাংগা িাোর ১১৭৩

২২ জমাঃ কামাল উিীন আঃ িাবরক সরদার পুটিমারী আলাইপুর ১১৭৬

২৩ আঃ কাজদর জসখ আব্দুল ছামাদ জসখ িামনডাংগা িামনডাংগা িাোর ১১৭৭

২৪ বমনা বসরাজুল হক গফুর বমনা িামনডাংগা িামনডাংগা িাোর ১১৮১

২৫ জমাঃ ওয়াজেদ জেখ কজদার উবিন জেখ যুবগহাটি জদয়াড়া ১৩৫৪

২৬ জসখ নাবসর উবিন মবহউবিন জেখ জদয়াড়া যুবগহাটি ১৩৫৫

২৭ এস জক আব্দুল ওয়াদুধ জেখ হাবনফ আলী জদয়াড়া যুবগহাটি ১৩৫৬

২৮ জেখ জমাঃ আব্দুর রবেদ আব্দুল মবেদ জেখ বেরগাতী মধ্যপাড়া দুর্জ্জনীমহল ১৩৫৭

২৯ সুজিাধ কুমার রায় েনাধ জন রায় পাথরঘাটা জখাোডাংগা ১৩৫৮

৩০ কােী জিারহান উবিন মৃত কােী ওয়াজেদ আলাইপুর জগায়ালিাথান ১৩৫৯

৩১ জমাঃ আিদুল আবেে (পাইক) আবুল হাজসম সামন্তজসনা আলাইপুর ১৩৬০

৩২ মরহুম মামুন জেখ আলী আেগর জেখ িামনডাংগা িামনডাংগা িাোর ১৩৬১

৩৩ জমাল্লা জমাকজলছুর রহমান মৃত আব্দুস সামাদ জমাল্লা আনন্দনগর আনন্দনগর ১৩৬২

৩৪ খান জদজলায়ার জহাজসন জমাক্তার আলী খাঁ আইচগাতী জিলফুবলয়া ১৩৬৩

৩৫ কােী আবুল কালাম আোদ কােী আঃ মান্নান যুবগহাটি যুবগহাটি ১৩৬৪

৩৬ জমাঃ আবুল জহাজসন মৃত আবমন উবিন সরদার যুবগহাটি যুবগহাটি ১৩৬৫

৩৭ মবজেল জেখ জমাকাম জেখ পুটিমারী আলাইপুর ১৩৬৬

গণপ্রোতন্ত্রী িাংলাজদে সরকার 
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