
যাদের (১-১০ শতাাংশ) জমি আদে মিন্তু জরাজীর্ ণ বসবাদসর 
অনুপদযাগী ঘর তাদের নাদির তামিিা : 

জেলা: খুলনা                                                                                        
উপজেলা: রূপসা,                                                   

ক্র: 
নাং 

উপিার 
ভ াগীর নাি 

মপতা/িাতা/স্বািী/স্ত্রীর 
নাি 

বতণিান ঠিিানা জন্ম তামরখ সহ 
ভ াটার আইমি 

নাং 
1.  বিশ্বজেৎ সাহা বপ: মৃত রিীন চন্দ্র 

সাহা 
কােবিয়া, টিএসবি, 
রূপসা, খুলনা 

০৪/০৪/১৯৮১ 
৪৭১৭৫৮১৬৯৫৬

১৭ 
2.  মতৃয ুম সাহা বপ:অবিলাশ সাহা কােবিয়া, টিএসবি, 

রূপসা, খুলনা 
২১/১১/১৯৭০ 

৪৭১৭৫৮১৬৯৫৫

৮৫ 
3.  ফাজতমা 

জিগম 
স্বা: েয়নাল আজিিীন কােবিয়া, টিএসবি, 

রূপসা, খুলনা 
১৩/০১/১৯৬২ 

৪৭১৭৫৮১৬৯৫২

৯৭ 
4.  নুর োহান 

জিগম 
স্বা: জশখ আ: মান্নান কােবিয়া, টিএসবি, 

রূপসা, খুলনা 
১২/০৬/১৯৫২ 

৪৭১৭৫৮১৬৯৪৯

৩৪ 
5.  জমাস্তাবকন 

আহজেি ধলু 
বপ: মুনসুর আলী কােবিয়া, টিএসবি, 

রূপসা, খুলনা 
০৭/০৩/১৯৮২ 

৪৭১৭৫৮১৬৯৪৯

৬৩ 
6.  ইসরাইল জশখ বপ: মুনসুর আলী কােবিয়া, টিএসবি, 

রূপসা, খুলনা 
৮/৭/১৯৮৫ 

৪৭১৭৫৮১৬৯৪৯

৬৯ 
7.  জশখ 

হাবিিুল্লাহ 
বপ: জমাোজহর জশখ কােবিয়া, টিএসবি, 

রূপসা, খুলনা 
১০/১১/১৯৭৭ 

৪৭১৭৫৮১৬৯৫১

২২ 
8.  আকবলমা 

জিগম 
বপ: সাজহি আলী কােবিয়া, টিএসবি, 

রূপসা, খুলনা 
২২/১০/১৯৭৭ 

৪৭১৭৫৮১৬৯৫২

৪০ 
9.  জনহার জিগম বপ: বসজিক কােবিয়া, টিএসবি, 

রূপসা, খুলনা 
১০/৮/১৯৫৭ 

৪৭১৭৫৮১৬৯৬১



২৩ 
10.  সসয়ি জমা: 

কবিনুর 
রহমান 

বপ: সসয়ি আিু সাঈি কােবিয়া, টিএসবি, 
রূপসা, খুলনা 

১৬/০৯/১৯৭০ 
৪৭১৭৫৮১৬৯৬৩

১০ 
11.  বমনা জসন 

 
স্বা: নি কুমার জসন কােবিয়া, টিএসবি, 

রূপসা, খুলনা 
০১/০১/১৯৭০ 

৪৭১৭৫৮১৬৯৫৮

৬৮ 
12.  রবিন রায় মতৃ শরৎচন্দ্র রায় কােবিয়া, টিএসবি, 

রূপসা, খুলনা 
১৭/০৯/১৯৬৯ 

৪৭১৭৫৮১৬৯৫৭

০৯ 
 

13.  জরখা জিগম 
 

জশখ বমোনুর রহমান কােবিয়া, টিএসবি, 
রূপসা, খুলনা 

০১/০১/১৯৭১ 
২৮২৫৫৭৮৫৮২ 

14.  আিু হাবনফ 
খান 
 

মতৃ জমাসজলম খান কােবিয়া, টিএসবি, 
রূপসা, খুলনা 

০৫/০৭/১৯৫৯ 
৪৭১৭৫৮১৬৯৬২

৪৪ 
15.  আবশকুর 

োমান নাবিম 
 

জশখ মুনিয র রহমান কােবিয়া, টিএসবি, 
রূপসা, খুলনা 

০৯/১০/১৯৭৪ 
১৯৭৪৪৭১৭৫৮১৬

৯৫৬২৮ 
16.  েয়জিি 

কুমার িাস 
মতৃ জেজতন্দ্রনাথ িাস কােবিয়া, টিএসবি, 

রূপসা, খুলনা 
০৭/০৩/১৯৭৮ 

৪৭১৭৫৮১৬৯৪৯১

২ 
17.  সীতা রানী 

হালিার 
স্বা: কাবতিক হালিার তালতলা,টিএসবি, 

 রূপসা,খুলনা 
২৪/০৩/১৯৭২ 

৪৭১৭৫৮১৬৯৬৫

৬৮ 
18.  িরুন হালিার বপ: সমর হালিার তালতলা,টিএসবি, 

 রূপসা,খুলনা 
০৭/০৫/১৯৮৫ 

৪৭১৭৫৮১৬৯৬৫

৪৬ 
19.  মলয় িাস বপ: কৃষ্ণ চন্দ্র িাস তালতলা,টিএসবি, 

 রূপসা,খুলনা 
০৭/০৩/১৯৭০ 

৪৭১৭৫৮১৬৯৬৫

২৩ 
20.  মজনাহর রায় রামলাল রায় তালতলা,টিএসবি, 

 রূপসা,খুলনা 
৩০/১২/১৯৭৭ 

৪৭১৭৫৮১৬৯৬৫

৪৯ 
21.  তরুণ কুমার 

িত 
বপ: শজিপি িত তালতলা,টিএসবি, 

 রূপসা,খুলনা 
০৩/০৭/১৯৮৩ 

৪৭১৭৫৮১৬৯৬৬



৯১ 
22.  জগৌর িাস অজেত িাস তালতলা,টিএসবি, 

 রূপসা,খুলনা 
২৭/০৫/১৯৫৫ 

৪৭১৭৫৮১৬৯৬৬

৭১ 
23.  রাজেনা সা: সামাি জশখ তালতলা,টিএসবি, 

 রূপসা,খুলনা 
০৩/০৪/১৯৮২ 

৪৭১৭৫৮১৬৯৬৯

২২ 
24.  জমাসা: 

জগালাপী 
জিগম 

স্বা: লুতফুর রহমান তালতলা,টিএসবি, 
 রূপসা,খুলনা 

৩/১১/১৯৮২ 
৪৭১৭৫৮১৬৯৬৯

৯৮ 
25.  জমাোঃ আোঃ 

মজেি জশখ 
োমাল উজিন জশখ তালতলা,টিএসবি, 

 রূপসা,খুলনা 
২১/৯/১৯৬৯ 

৪৭১৭৫৮১৬৯৭০৬

৬ 
26.  আবিয়া জিগম বপিং-কবরম জশখ তালতলা,টিএসবি, 

 রূপসা,খুলনা 
১৪/৩/৪৭ 

৪৭১৭৫৮১৬৯৬৯৩

২ 
27.  বনরাপি িত বপ: মৃত হজরন্দ্রনাথ িত তালতলা,টিএসবি, 

 রূপসা,খুলনা 
১৩/০৩/১৯৫৯ 

৪৭১৭৫৮১৬৯৬৬৫

৮ 
28.  সজিিা জিগম স্বা: সাইফুল ইসলাম তালতলা,টিএসবি, 

 রূপসা,খুলনা 
 

১০/০৪/১৯৭৬ 
৪৭১৭৫৮১৬৯৭০৭১ 

29.  হাবিিুর জশখ বপিং-ফের জশখ বগলাতলা, টিএসবি, 
রূপসা, খুলনা 

২৭/১০/১৯৮৯ 
৪৭১৭৫৮১৬৯৭৫৪

৭ 
30.  আজলয়া 

জিগম 
েিং-বসজিকুর রহমান বগলাতলা, টিএসবি, 

রূপসা, খুলনা 
৩০/১০/১৯৪৭ 

৪৭১৭৫৮১৬৯৮২০

০ 
31.  োবমলা 

জিগম 
েিং-রাজ্জাক জমাড়ল স্বল্পিাবহরবিয়া, 

টি.এস.বি 
রূপসা, খুলনা। 

১৩/৩/১৯৬৪ 
৪৭১৭৫৮১৭০৫১৮৯ 

32.  জমাোঃ জহাজসন 
জশখ 

বপিং-জমাোঃ মজেি জশখ সািং-স্বল্পিাবহরবিয়া, 
রূপসা, খুলনা। 

১০/৫/১৯৮১ 
১৯৮১৪৭১৭৫৮১০০

০০০৯ 
33.  ইসলাম জশখ বপিং-ইমান উিীন জশখ সািং-স্বল্পিাবহরবিয়া, 

রূপসা, খুলনা। 
২৩/১০/১৯৮০ 

৪৭১৭৫৮১৭৬৫১৩

২ 



34.  আকির আলী বপিং-মুনসুর জশখ সািং-স্বল্পিাবহরবিয়া, 
রূপসা, খুলনা। 

১২/১০/১৯৮৫ 
৪৭১৭৫৮১৭০৫৬৭

৬ 
35.  আলতাপ জশখ বপিং-মুনসুর জশখ সািং-স্বল্পিাবহরবিয়া, 

রূপসা, খুলনা। 
৫/১০/১৯৮৭ 

৪৭১৭৫৮১৭০৫৭৫

৩ 
36.  অবলয়ার জশখ বপিং-ইবিস জশখ সািং-স্বল্পিাবহরবিয়া, 

রূপসা, খুলনা। 
১৮/৬/১৯৭৭ 

৪৭১৭৫৮১৭০৩১২৭ 

37.  রনজেত 
কুমার জ াষ 

বপিং-বগবরষ চন্দ্র জ াষ সািং-স্বল্পিাবহরবিয়া, 
রূপসা, খুলনা। 

১০/২/১৯৮৫ 
৪৭১৭৫৮১৭০৪৯৫৭ 

38.  জমাোঃ জরািিান 
জশখ 

বপিং-েব্বার জশখ সািং-স্বল্পিাবহরবিয়া, 
রূপসা, খুলনা। 

১৫/৫/১৯৮২ 
৪৭১৭৫৮১৭০৫০২১ 

39.  রবশিা জিগম স্বা: বমন্িয মবল্লক সািং-স্বল্পিাবহরবিয়া, 
রূপসা, খুলনা। 

০৯/০৩/১৯৭৯ 
৪৭১৭৫৮১৭০৫৫৫

৩ 
40.  আব্দলু হাই বপিং-মতৃ বলয়কত আলী সািং-িবিণ 

খাোডাঙ্গা, রূপসা, 
খুলনা। 

১৭/২/১৯৭৯ 
৪৭১৭৫৮১৭০৪১৭৮ 

41.  জমাোঃ ওবহি 
জশখ 

বপিং-মতৃ বলয়কত আলী সািং-িবিণ 
খাোডাঙ্গা, 
রূপসা,খুলনা। 

১৭/৭/১৯৮১ 
৪৭১৭৫৮১৭০৩৫৪

৭ 

42.  জমাোঃ 
জহিাজয়ত 
জমাল্লা 

বপিং-মতৃ ফেলাক 
জমাল্লা 

সািং-িবিণ 
খাোডাঙ্গা, 
রূপসা,খুলনা। 

১২/৭/১৯৮৮ 
৪৭১৭৫৮১৭০৩৭৬

৬ 

43.  জমাোঃ জগালাম 
জশখ 

বপিং-জমাোঃ আক্কাস জশখ সািং-িবিণ 
খাোডাঙ্গা, 
রূপসা,খুলনা। 

১৩/১০/১৯৯০ 
১৯৯০৪৭১৭৫৮১০০

০১৩০ 

44.  জমাোঃ কালাম 
জশখ 

বপিং-জমাোঃ আোঃ গােী 
জশখ 

সািং-িবিণ 
খাোডাঙ্গা, 
রূপসা,খুলনা। 

 

৮/১০/১৯৭৯ 
৪৭১৭৫৮১৭০৪৭২৯ 

45.  জমাোঃ জশখ 
রবিউল 
ইসলাম 

বপিং-জশখ আোঃ লবতফ সািং-িবিণ 
খাোডাঙ্গা, 

৫/১১/১৯৮৬ 
৪৭১৭৫৮১৭০৪৫৯৭ 



রূপসা,খুলনা। 
46.  নুর ইসলাম 

ফবকর 
বপ: আ: সামাি ফবকর সািং-িবিণ 

খাোডাঙ্গা, 
রূপসা,খুলনা। 

২১/০৯/১৯৮২ 
৪৭১৭৫৮১৭০৩৭৯

৫ 

47.  েয়জিি িাস বপিং-সুজেত কুমার িাস সািং-িবিণ 
খাোডাঙ্গা, 
রূপসা,খুলনা। 

১২/১০/১৯৮২ 
৪৭১৭৫৮১৭০৩৭৪

৫ 

48.  আমোি 
জহাজসন 
তরফিার 

বপিং-মতৃ আক্কাস আলী 
তরফিার 

সািং-িবিণ 
খাোডাঙ্গা, 
রূপসা,খুলনা। 

২১/৭/১৯৫৯ 
৪৭১৭৫৮১৭০৩৯৫

০ 

49.  আেম আলী 
তরফিার 

বপিং-আক্কাস তরফিার সািং-িবিণ 
খাোডাঙ্গা, 
রূপসা,খুলনা। 

৩/৮/১৯৬৫ 
১৯৬৫৪৭১৬৯৩৮৭

৮৮৯৩৪ 

50.  বমরােলু 
ইসলাম জশখ 

বপিং-মতৃ িবলল উজিন 
জশখ 

সািং-িবিণ 
খাোডাঙ্গা, 
রূপসা,খুলনা। 

৩০/১২/১৯৮০ 
৪৭১৭৫৮১৭০৩৪৯

২ 

51.  হারুন অর-
রবশি 

বপিং-মহবসন সািং-িবিণ 
খাোডাঙ্গা, 
রূপসা,খুলনা। 

৭/৭/১৯৭৫ 
৪৭১৭৫৮১৭০৩৫৯

২ 

52.  োহানারা 
জিগম 

েিং-মৃত আিুল কাজসম সািং-িবিণ 
খাোডাঙ্গা, 
রূপসা,খুলনা। 

৮/৮/১৯৬১ 
১৯৬১৪৭১৭৫৮১০০

০০০১ 

53.  জশখ োবকর 
জহাজসন 

বপিং-মতৃ জশখ হাজিন 
আলী 

সািং-িবিণ 
খাোডাঙ্গা, 
রূপসা,খুলনা। 

১৫/১০/১৯৮২ 
৪৭১৭৫৮১৭০৮৩৮

৬ 

54.  জমাোঃ িাউি 
আলী জশখ 

বপিং-জমাোঃ আজেে সািং-িবিণ 
খাোডাঙ্গা, 
রূপসা,খুলনা। 

৮/৫/১৯৭৬ 
৪৭১৭৫৮১৭০৪৫৭১ 

55.  আলী জহাজসন 
জশখ 

বপিং-জমাহােি জশখ সািং-িবিণ 
খাোডাঙ্গা, 
রূপসা,খুলনা। 

১৭/৫/১৯৮১ 
৪৭১৭৫৮১৭০৩৬১

০ 

56.  জমাোঃ বকিবরয়া বপিং-মতৃ আবমন উিীন সািং-িবিণ ২৯/১/১৯৮০ 



জশখ খাোডাঙ্গা, 
রূপসা,খুলনা। 

৪৭১৭৫৮১৭০৩৫৩

৫ 

57.  আিুল িাসার বপিং-আিুল কালাম সািং-িবিণ 
খাোডাঙ্গা, 
রূপসা,খুলনা। 

৯/২/১৯৭৫ 
৪৭১৭৫৮১৭০৩৯০১ 

58.  জমাসাোঃ 
েজুলখা জিগম 

েিং-মৃত সুো সািং-িবিণ 
খাোডাঙ্গা, 
রূপসা,খুলনা। 

২/৭/৬৫ 
৪৭১৭৫৮১৭০৪০৯৩ 

59.  ফাবহমা জিগম েিং-হাবনফ মুজি বতলক, টিএসবি 
রূপসা, খুলনা 

২/৭/১৯৯৩ 
৫৯৯৪৩২২৩৮৫ 

60.  জোহরা জিগম েিং-মৃত এলাহী জশখ বতলক, টিএসবি 
রূপসা, খুলনা 

 

১১/১০/১৯৪৭ 
৪৭১৭৫৮১৭০০১০৮ 

61.  নেরুল 
হাওলািার 

বপিং-মতৃ নুর মহেি 
হাওলািার 

বতলক, টিএসবি 
রূপসা, খুলনা 

১০/৭/১৯৭৮ 
৪৭১৭৫৮১৭০০১০৫ 

62.  ইসাহাক গােী বপিং-মতৃ গহর গােী বতলক, টিএসবি 
রূপসা, খুলনা 

৮/১০/১৯৮৭ 
৪৭১৭৫৮১৭০০৪৭৮ 

63.  ইসরাইল 
গােী 

বপিং-মতৃ গহর গােী বতলক, টিএসবি 
রূপসা, খুলনা 

৯/৪/১৯৭৫ 
৪৭১৭৫৮১৭০০৩১০ 

64.  আসলাম 
উজিন জিপারী 

বপিং-মতৃ গহর গােী বতলক, টিএসবি 
রূপসা, খুলনা 

৭/৪/১৯৭৩ 
৪৭১৭৫৮১৭০০৩৮১ 

65.  হাবলমা জিগম েিং-মৃত আোঃ হাবলম বতলক, টিএসবি 
রূপসা, খুলনা 

২/৯/১৯৬৯ 
৪৭১৭৫৮১৭০০৩১৩ 

66.  জমাসাোঃ 
নাবসমা জিগম 

েিং-কামাল জহাজসন বতলক, টিএসবি 
রূপসা, খুলনা 

৮/৫/১৯৮৮ 
৩২৫৩৭০৯২১০ 

67.  জমাোঃ জসাহাগ 
জশখ 

বপিং-জমাোঃ মবনর জশখ বতলক, টিএসবি 
রূপসা, খুলনা 

১০/১২/১৯৯১ 
১৯৯১৪৭১৭৫৮১০০

০১২০ 
68.  জমা: কামাল 

জশখ 
বপ: এনাে উজিন বতলক, টিএসবি 

রূপসা, খুলনা 
১৮/১০/১৯৮৭ 

৪৭১৭৫৮১৬৯৯৯৯

০ 
69.  জমা: মত্ িতযো জমা: আিোল জশখ বতলক, টিএসবি 

রূপসা, খুলনা 
০৫/০৭/১৯৮৭ 

৪৭১৭৫৮১৭০০৪০৯ 



70.  বমোন জশখ বপ: আলতাফ জশখ বতলক, টিএসবি 
রূপসা, খুলনা 

২৯/০৭/১৯৮২ 
৪৭১৭৫৮১৭০০২০৭ 

71.  আব্দলু 
েব্বার জশখ 

বপ:  ইনিান জশখ বতলক, টিএসবি 
রূপসা, খুলনা 

০৭/১০/১৯৫৯ 
৪৭১৭৫৮১৬৯৮৫৫

৭ 
72.  খাবিো জিগম েিং-কামাল জমাল্লা বতলক, টিএসবি 

রূপসা, খুলনা 
২০/৮/১৯৮১ 

৪৭১৭৫৮১৬৯৯৬৭

৯ 
73.  রাজ্জাক জশখ বপিং-মতৃ জহাজসন জশখ বতলক, টিএসবি 

রূপসা, খুলনা 
২৮/৮/১৯৭২ 

৪৭১৭৫৮১৬৯৯৬৪

৮ 
74.  জমাসাোঃ 

আজলয়া 
খাতযন 

েিং-আব্দলু জিলাল জশখ বতলক, টিএসবি 
রূপসা, খুলনা 

১/১/১৯৭৩ 
২৬৯৩০১৪০০২৭২

০ 
75.  ওফাে উিীন 

জশখ 
বপিং-মবফে উজিন জশখ বতলক, টিএসবি 

রূপসা, খুলনা 
১৭/১১/১৯৭৫ 

৪৭১৭৫৮১৬৯৯০৩

৩ 
76.  জমা: বসরাে 

জচৌধুরী 
বপিং-মতৃ জতাফাজজ্জল 
জহাজসন জচৌধুরী 

বতলক, টিএসবি 
রূপসা, খুলনা 

 

০৪/১১/১৯৬৫ 
৪৭১৭৫৮১৬৯৯০৪

২ 

77.  মধু সিন রায় বপ: মৃত র ুনাথ রায় বতলক, টিএসবি 
রূপসা, খুলনা 

১৩/১২/১৯৭২ 
৪৭১৭৫৮১৭০০৭৬

৬ 
78.  পলাশ চন্দ্র 

িাশ 
বপ: মৃত নারায়ন চন্দ্র 
িাস 

বতলক, টিএসবি 
রূপসা, খুলনা 

২০/৯/১৯৬১ 
৪৭১৭৫৮১৭০০৫৭

৫ 
79.  স্বপন কুমার 

িাস 
বপ:মৃত বনরাপি িাস বতলক, টিএসবি 

রূপসা, খুলনা 
০৭/০৬/১৯৭২ 

৪৭১৭৫৮১৭০০৫৭২ 

80.  জরকিনা 
জিগম 

স্বা: কওিার আলী জশখ বতলক, টিএসবি 
রূপসা, খুলনা 

২৯/১২/১৯৮১ 
৪৭১৭৫৮১৭০০৭৭০ 

81.  স্বরসতী 
হালিার 

স্বা: তাপস হালিার পাথর ািা, টিএসবি 
রূপসা, খুলনা 

০২/১০/১৯৮২ 
৪৭১৭৫৮১৭০১৫৩৪ 

82.  সন্ধ্ুা রানী 
রায় 

স্বা: বিেন রায় পাথর ািা, টিএসবি 
রূপসা, খুলনা 

১৭/০৮/১৯৮৩ 
০১১৭৩৮৩৬৫৮০৮

০ 
83.  জেল্লাল ফবকর মতৃ হাজনফ ফবকর পাথর ািা, টিএসবি ১৫/৫/১৯৮৭ 

৪৭১৭৫৮১৭০২১২১ 



রূপসা, খুলনা 
84.  োবহিুল 

ইসলাম জশখ 
বপ: আতর আলী জশখ পাথর ািা, টিএসবি 

রূপসা, খুলনা 
১০/০৫/১৯৯০ 

১৯৯০৪৭১৭৫৮১০০

০২৬৯ 
85.  জমা: োবহিুল 

ইসলাম জশখ 
বপ: আতর আলী জশখ পাথর ািা, টিএসবি 

রূপসা, খুলনা 
১০/৫/১৯৯০ 

৪৭৪১৪০০০২০৯ 

86.  েন িাস বপ: সুজরন িাস পাথর ািা, টিএসবি 
রূপসা, খুলনা 

১৩/০৯/১৯৮০ 
৪৭১৭৫৮১৭০১৩৪০ 

87.  বচত রঞ্জন 
সরকার 

বপ: মৃত যবতন্দ্রনাথ 
সরকার 

পাথর ািা, টিএসবি 
রূপসা, খুলনা 

১৫/১২/১৯৭১ 
৪৭১৭৫৮১৭০১৬৪

৬ 
88.  
 
 

মজেিনা জিগম স্বা: মতৃ ফরহাি জমাল্লা সামন্তজসনা, রূপসা, 
খুলনা 

১৯/০২/১৯৭৮ 
৪৭১৭৫৫৪৬৯৩৬

৭৬ 

89.  ইকিাল জশখ বপ: আলতাফ উজিন োিুসা, রূপসা, 
খুলনা 

১০/০৯/১৯৭০ 
৪৭১১২১১৯১২১২৭ 

90.  জমা: রজ্জি 
আলী জশখ 

বপ: জহমাজয়ত আলী 
জশখ 

োিুসা, রূপসা, 
খুলনা 

১৩/০৮/১৯৭৭ 
৪৭১৭৫৫৪৬৭২৬

১৪ 
91.  রাজহলা জিগম স্বা: শওকত আলী োিুসা, রূপসা, 

খুলনা 
০৫/০৫/১৯৪২ 

৪৭১৭৫৫৪৬৭৪০

৬৩ 
92.  বপনজেরা 

জিগম 
স্বা: জমা: জমাতাহার 
গােী 

োিুসা, রূপসা, 
খুলনা 

০৫/০৪/১৯৬২ 
১৯৬২৪৭১৭৫৫৪

৬৭৫০৫৭ 
93.  বশউলী জিগম শবরফুল গােী োিুসা, রূপসা, 

খুলনা 
৩০/০১/১৯৮৫ 

৪৭১৭৫৫৪৬৭৫০

৬৩ 
94.  জমািা: 

আফজরাো 
জিগম 

স্বা: মবনরুল ইসলাম 
জমাল্লা 

োিুসা, রূপসা, 
খুলনা 

১৫/০৬/১৯৮৩ 
৪৭১৭৫৫৪৬৭২২

৪১ 
95.  জেজলখা 

জিগম 
স্বা: হাজরে উজিন জশখ োিুসা, রূপসা, 

খুলনা 
১৯/০৪/১৯৫২ 

৪৭১৭৫৫৪৬৭২৩

০৭ 
96.  োহানারা 

জিগম 
স্বা: মতৃ সালাম জশখ োিুসা, রূপসা, 

খুলনা 
১২/১২/১৯৫৭ 

৪৭১৭৫৫৪৬৭৫০



৭৮ 
97.  আলীোর 

জমাল্লা 
বপ: সামাি আলী জমাল্লা োিুসা, রূপসা, 

খুলনা 
১৬/১১/১৯৭৩ 

৪৭১৭৫৫৪৬৭২৭

১৪ 
98.  জমাহাোি 

আলী জেন্নাহ 
বপ: মৃত ওফাে উজিন 
জশখ 

োিুসা, রূপসা, 
খুলনা 

২৭/০৫/১৯৬২ 
১৯৬২৪৭১৭৫৫৪

৬৭৩৬৫৩ 
99.  আজনায়ারা 

জিগম 
মতৃ জমা: আলী বিশ্বাস োিুসা, রূপসা, 

খুলনা 
০৫/০৬/১৯৪২ 

৪৭১৭৫৫৪৬৭৪০

৩৯ 
 

100.  জমা: শাহািাৎ 
জমাড়ল 

বপ: জমাহর আলী 
জমাড়ল 

োিুসা, রূপসা, 
খুলনা 

 

০১/০৫/১৯৬৭ 
৩২৭১৯৬৫৭৩৭ 

101.  আবমরুন আ: ওহাি খান িাগমারা, রূপসা, 
খুলনা 

২১/০৫/১৯৬৫ 
৪৭১৭৫৫৪৬৬৫৬

১৯ 
102.  জরশমা 

পারিীন 
জমা: মবনরুজ্জামান িাগমারা, রূপসা, 

খুলনা 
০৫/০৪/১৯৮০ 

৪৭১৭৫৫৪৬৬৮০

১৬ 
103.  আয়শা বপ: মৃত শামসুর 

রহমান 
িাগমারা, রূপসা, 

খুলনা 
০৭/০৩/১৯৬৭ 
৪৭১৭৫৫৪৬৬৬

৬২৬ 
104.  রবহমা জিগম বপ: মৃত আ: লবতফ 

জশখ 
িাগমারা, রূপসা, 

খুলনা 
০৯/০৩/১৯৭৫ 
৪৭১৭৫৫৪৬৬৬

৬৪৪ 
 

105.  জমা: আ: হক 
জশখ 

বপ: মৃত আ: আজেে 
জশখ 

িাগমারা, রূপসা, 
খুলনা 

১২/০৭/১৯৫৩ 
৪৭১৭৫৫৪৬৬৪৮

৫৩ 
106.  গাউস জশখ বপ:মৃত আফিার জশখ সনহাটি, রূপসা, 

খুলনা 
০২/০৩/১৯৬২ 

৪৭১৭৫৫৪৬৮৫৫

৭১ 
107.  মবশউর জশখ বপ: জমাস্তফা জশখ সনহাটি, রূপসা, 

খুলনা 
০৩/১১/১৯৭৫ 

৪৭১৭৫৫৪৬৫৮৩

০৪ 



108.  সামিয  রহমান মতৃ আরশাি আলী সনহাটি, রূপসা, 
খুলনা 

১৩/০৯/১৯৫৭ 
৪৭১৭৫৫৪৬৮৬৯

৪২ 
109.  জসাহাগ জশখ বপ: জমা: মান্নান আবল সনহাটি, রূপসা, 

খুলনা 
১৫/০৬/১৯৮০ 

৪৭১৭৫৫৪৬৬৮৫

০০৬ 
110.  িাবিনা খাতয ন বপ: রুহয ল আবমন জশখ সনহাটি, রূপসা, 

খুলনা 
২০/১০/১৯৮৮ 

৪৭১৭৫৫৪৬৮৫৫

৯৮ 
111.  মাজেিা 

জিগম 
স্বা: জমা: আকরাম জশখ সনহাটি, রূপসা, 

খুলনা 
৫/৬/১৯৬৭ 

৪৭১৭৫৫৬৪৮৪৯

৭২ 
112.  আলী 

আকুব্বার 
বপ: শহর আলী জশখ সনহাটি, রূপসা, 

খুলনা 
৩০/০৭/১৯৭৫ 

৪৭১৭৫৫৪৬৮৫০

১২ 
113.  জহিাজয়তযল 

ইসলাম 
বপ: উজের আলী জশখ সনহাটি, রূপসা, 

খুলনা 
 

১০/০৬/১৯৬৭ 
৪৭১৭৫৫৪৬৮৫০

১১ 
114.  বমলন সিিার বপ: রবফকুল সরিার সনহাটি, রূপসা, 

খুলনা 
 
 

০৩/০১/১৯৯৩ 
১৯৯৩৪৭৪৭৫৫৪

০০০৩৬৮ 

115.  সালমা জিগম স্বা: আসলাম জশখ সনহাটি, রূপসা, 
খুলনা 

০১/০৩/১৯৮৫ 
৭৩২৩২৫৮২১৫ 

116.  আকবলমা 
জিগম 

স্বা: খাজলক জশখ সনহাটি, রূপসা, 
খুলনা 

১০/০৮/১৯৭২ 
১৯৭২৪৭১৭৫৫৪

৬৮৫১৭৩ 
117.  জসতারা জিগম স্বা: সাজহি আলী জশখ সনহাটি, রূপসা, 

খুলনা 
০২/১২/১৯৭১ 

৪৭১৭৫৫৪৬৮৬৭

১৪ 
118.  শাবহন 

হাওলািার 
বপ: মৃত িাউি 
হাওলািার 

সনহাটি, রূপসা, 
খুলনা 

০৪/১২/১৯৮৭ 
৪৭১৭৫৫৪৬৮৬১

৮৭ 
119.  রবহমা জিগম স্বা: মতৃ জমািারক 

জহাজসন 
সনহাটি, রূপসা, 

খুলনা 
০৬/০৯/১৯৮২ 

৪৭১৭৫৫৪৬৭৮৭

৯৪ 



120.  জমা: শবফক 
মীর 

বপ: মৃত শাহাোন 
আলী মীর 

সনহাটি, রূপসা, 
খুলনা 

২৫/০৬/১৯৭৪ 
১৯৭৪৪৭১৭৫৫৪০

০০০২৫ 
121.  সাবহনুর 

জিগম 
স্বা: পান্না আকন সনহাটি, রূপসা, 

খুলনা 
০৫/০৮/১৯৭৭ 

৪৭১৭৫৫৪৬৮৭৪

৪৮ 
122.  বশবরনা জিগম স্বা: এস এম জিলাল 

জহাজসন 
সনহাটি, রূপসা, 

খুলনা 
১৫/০৭/১৯৮১ 

৪৭১৭৫৫৪৬৮৭২

৩০ 
123.  নাবিমা জিগম স্বা: জমা: নুর আলম সনহাটি, রূপসা, 

খুলনা 
১৮/১০/১৯৭৭ 

৪৭১৭৫৫৪৬৮৭৭

৩৪০ 
124.  জরজহনা জিগম জমা: মুজেির রহমান 

জশখ 
সনহাটি, রূপসা, 

খুলনা 
১০/০৭/১৯৭৫ 

৪৭১৭৫৫৪৬৮৫৬

৯৮ 
125.  আ: মজেি 

জশখ 
মতৃ আ: িতার জশখ সনহাটি, রূপসা, 

খুলনা 
১২/০৩/১৯৮০ 

৪৭১৭৫৫৪৬৮৫৩

২২ 
126.  শবরফা জিগম স্বা: জমা: আকরাম 

জহাজসন 
সনহাটি, রূপসা, 

খুলনা 
২০/০৬/১৯৭৭ 

৪৭১৭৫৫৪৬৮৫৭

২৬ 
127.  সুবফয়া খাতয ন স্বা: জিজলায়ার হাওলািার সনহাটি, রূপসা, 

খুলনা 
০৩/০২/১৯৮৯ 
১৯৮৯৪৭১৭৫৫৪

০০০২৫৪ 
128.  জমা: লুৎফর 

জশখ 
বপ: বকরামতযল্লাহ জসখ জনহালপুর 

রূপসা, খুলনা 
২১/০৫/১৯৬৭ 

৪৭১৭৭৫৫৪৬৮৩

৭৬০ 
 

129.  রবহমা জিগম বপ: মৃত আ: আজেে  শ্রীরামপুর, রূপসা, 
খুলনা 

০২/০৪/১৯৭১ 
৪৭১৭৫৫৪৬৬৮১

১৪৬ 
130.  সািাম জশখ বপ: জমািা জশখ শ্রীরামপুর, রূপসা, 

খুলনা 
০৪/০৮/১৯৯১ 
১৯৯১৪৭৪৭৫৫৪০

৪৬০৯০ 
131.  বমোনুর 

রহমান 
বপ: মৃত জগারফান 
জমাল্লা 

শ্রীরামপুর, রূপসা, 
খুলনা 

২১/০৭/১৯৭৫ 
১৯৭৫৪৭৪৭৫৫৪

০২৫২৫০ 



132.  আবরফ জশখ মতৃ আবলম উজিন 
জশখ 

জনহালপুর, রূপসা, 
খুলনা 

১২/০৯/১৯৮৪ 
৪৭১৭৫৫৪৬৮৩২

৪২ 
133.  জমা: আকরাম 

তালুকিার 
জমা: আলতাফ 
তালুকিার 

বনকলাপুর, রূপসা, 
খুলনা 

১০/০৫/১৯৮৮ 
১৯৮৮৪৭১৭৫৫৪

০০০৫৬ 
134.  জমা: 

আলমগীর 
জশখ 

বপ: মৃত আলী আকির 
জশখ 

েয়পুর, রূপসা, 
খুলনা 

১৮/০৭/১৯৬৩ 
৪৭১৭৫৫৪৬৭৭৮

৮৫ 
135.  মজেিনা জিগম স্বা: আ: লবতফ জশখ সামন্তজসনা, রূপসা, 

খুলনা 
০৫/০১/১৯৭৭ 

৪৭১৭৫৫৪৬৯৩০

২৮ 
136.  আনজেরা 

জিগম 
স্বা: মতৃ সতয়ি আলী 
জশখ 

সামন্তজসনা, রূপসা, 
খুলনা 

১২/০২/১৯৬৭ 
৪৭১৭৫৫৪৬৯৩০

২৯ 
137.  জমা: 

জমাকজিি 
আলী জসখ 

মতৃ জমজল্লক জশখ সামন্তজসনা, রূপসা, 
খুলনা 

০১/০৮/১৯৪৭ 
১৯৪৭৪৭৪৭৯৪৫০

৯১২৫২০৪ 
138.  জশখ আব্দরু 

রাজ্জাক 
(রােন) 

বপ: আিু িক্কার বিজিক সামন্তজসনা, রূপসা, 
খুলনা 

০৫/০৭/১৯৮৬ 
৪৭১৭৫৫৪৬৯২৬

১৫ 
139.  জমা: জগালাম 

জমাস্তফা 
(িািুল) 
 

আব্দরু রবশি জশখ সামন্তজসনা, রূপসা, 
খুলনা 

০৩/০৪/১৯৭৫ 
৪৭১৭৫৫৪৬৯২৬

২৯ 

140.  আেগর 
আলী 

মতৃ গহর নারজকলী, আলাইপুর,  
রূপসা, খুলনা 

২৪/১০/১৯৫৮ 
৪৭১৭৫২৭৭২৭৩

২১ 
141.  মাফুো খাতয ন িাবরক জশখ নারজকলী, আলাইপুর,  

রূপসা, খুলনা 
১৪/০৩/১৯৮৮ 

৪৭১৭৫২৭৭২৭৭৭

৬ 
142.   জমা: মািয ম 

জশখ 
জমা: আব্দলু মজেি 
জসখ 

নারজকলী চািপুর 
রূপসা, খুলনা 

১৭/১০/১৯৮২ 
৪৭১৭৫২৭৭২৮১৪

৭ 
143.   জমাহর আলী 

জমাল্লা 
মতৃ জমা: জমাসজলম 
জমাল্লা 

নারজকলী চািপুর 
রূপসা, খুলনা 

১৪/০৩/১৯৫৯ 
৪৭১৭৫২৭৭২৮৭



২৯ 
144.  সাজেিা 

জিগম 
স্বা: জমা: নেরুল 
ইসলাম বিশ্বাস 

িাধাল, সমশা ুবন ১৩/০২/১৯৬২ 
৪৭১৭৫৬৭৬৪৬১

৪১ 
145.  জমািা: 

জোসনা 
জিগম 

জমা: আব্দলু েব্বার পজিম নন্দনপুর, 
জিলফুবলয়া 

১২/০১/১৯৭৭ 
৪৭১৭৫৬৭৬৫১৩

১৯ 
146.  নাবিরা জিগম আ: েবলল কােী বশরগাতী, 

িুজ্জিনীমহল 
১৬/০৯/১৯৬৭ 

৪৭১৭৫১৩৬৩২৮

৩৭ 
 


