
বিভাগঃ খুলনা জেলাঃ যশ ার উপশেলাঃ মবনরামপুর

ক্রঃ নং নাম বপতার নাম গ্রাম ডাকঘর জিসামবরক জগশেট

১ ডাঃ জমাঃ নওশ র আলী মৃত হারান আলী জমাড়ল োলঝাড়া চালবকডাঙ্গা ২০৯৯

২ মরহুম আব্দুল আবেে সরদার ছশিদ আলী সরদার হানুয়ার রােগঞ্জ িাোর ২১২৪

৩ ডাঃ জমাঃ ফেলুর রহমান - চাকলা পারখাজুরা ২১৭২

৪ ঠাকুর দা  বিরাগী কু ই বিরাগী িাশেকুলটিয়া মব য়াহাটি ২১৭৬

৫ জমাঃ আঃ গফুর ছামছুদ্দীন জমাড়ল মহাশদিপুর এস িাঁকড়া ২১৭৮

৬ শ্রী পুরঞ্জয় কুমার বনশরাদ মণ্ডল ভিানীপুর মশনাহরপুর ২৪০৯

৭ শ্রী সুব্রত কুমার বিরাগী মৃত যুক্ত নীল মবন বিরাগী হাটগাচ্ছা মব য়াহাটি ২৪৫৬

৮ বচত্ত রঞ্জন ভদ্র মৃত নারায়ন চন্দ্র ভদ্র হশকািা মবিরামপুর ২৪৫৭

৯ আঃ সাত্তার মৃত বফশরাে তুল্লাহ সরদার খাবলয়া চবিপুর ২৪৭৩

১০ জনছার আলী মৃত  লাল চাদ গােী ঝাাঁপা ঝাপা ২৪৭৮

১১ জমাঃ আবু দাউদ মৃত রমোন সরদার তােপুর ডুমুর খাবল ২৪৮৬

১২ জমাঃ ইসমাইল জহাশসন মৃত আসমত উল্লাহ সরদার কামালপুর মবিরামপুর ২৫০১

১৩ আহম্মদ আলী মৃত আলহাজ্ব েবমর উদ্দীন এশড়ন্দা জগায়ালদাহ িাোর ২৫০৬

১৪ জমাঃ ছশিদ আলী ভােন সরদার হানুয়ার রােগঞ্জ ২৫০৭

১৫ জমাঃ আঃ মবেদ জমাড়ল সশলমান জমাড়ল িড়শচতলা ডুমুরখালী ২৬২৩

১৬ জমাঃ ইবদ্রস আলী ইমান আলী জমাড়ল বদঘীরপাড় বদঘীরপাড় ২৬২৪

১৭ শ্রী নারায়ন চন্দ্র সরকার মৃত বিহারীলাল সরকার হাশকািা মবিরামপুর ২৬২৫

১৮ আিদুল হাবলম সরদার মৃত আোহার উবদ্দন সরকার জনায়াগ্রাম জকালা-বদঘবলয়া ২৬২৬

১৯ জমাঃ জমাস্তাবফজুর রহমান জমাঃ হাসান আলী জপাষ্ট অবফস পাড়া যশ ার সদা ২৬২৭

২০ জমাঃ আিদুল আবেে অশমদ আলী সরদার পাঁচশপাতা এস িাঁকড়া ২৬২৮

২১ জমাঃ নুরুল ইসরাম মৃত নাশছর গােী ডুমুরখালী ডুমুরখালী ২৬২৯

২২ জমাঃ সামছুর রহমান মত হাবকম বিশ্বাস গাংড়া মবিরামপুর ২৬৩০

২৩ সরদার জগালাম বকিবরয়া আিদুল হাবলম সরদার জনায়াগ্রাম জকালা-বদঘবলয়া ২৬৩১

২৪ জমাঃ সামসুল আলম ছশিদালী জমাড়ল জগাবিন্দপুর দূি বাডাঙ্গা ২৬৩২

২৫ হরপ্রসাদ ব্যানােী মৃত জগৌরহবর ব্যানাবেব িাহাদুরপুর মধুপুর িাোর ২৬৩৪
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