
         
 

ঃ 
নং  

উপেজলার নাম  ইউিনয়েনর নাম  ধান সরবরাহকারী ষেকর নাম ও িপতার 
নাম   

 াম  িষ উপকরন সহায়তা  
কােড র ন র ও জাতীয় পিরচয়প  ন র  

মাবাইল ন র  জিমর পিরমান 
(একের)  

ষেকর ধরন  

০১ পর রাম  িচথিলয়া  আব স সাবহান চৗ,  
িপং- মাখেল র রহমান  

পঃ অলকা  ৫৭০১০৩১৪০১৫৮ 
৩০১৫১২৩৭৬৩৪৫৭ 

০১৮৮৪১৫৬০৯৮ ২.০    

০২ পর রাম  িচথিলয়া  আলী নায়াজ,িপং- 
ত-আজমত আলী  

পঃ অলকা  ৫৭০১০৩০৭০১৫৩ 
৩০১৫১২৩৭৬৩৪৩২ 

০১৮৭৮৬০৩৭৭২ ৪.০  

৩ পর রাম িচথিলয়া  মাঃ সাহাগ,  
িপং- ত আ ল কােশম, 

উঃ ধনী া ৫৭০১০৩১১০৪৮১ 
৩০১৫১২৩৭৬৪৭০৪ 

০১৮৫৮২৩৫৫২৩ ১.৬০  

৪ পর রাম িচথিলয়া মজ , 
িপং- ত আিমর হােসন,  

ঐ  ৫৭০১৩০৩১১০১১১ 
৩০১৫১২৩৭৬৪৮২৬ 

০১৭১৭৬৪৩০০৮ ২.০  

৫ পর রাম িচথিলয়া জালাল উি ন, 
 িপং- ত  িময়া,  

উঃ ধনী া ৫৭০১০৩১১০০০৬০ 
৩০১৫১২৩৭৬৪৮৫৬ 
 

০১৮৫৫০৬৭০৯৫  ৪.৮   

৬ পর রাম  িচথিলয়া  মিজ র রহমান বশর, 
িপং- ত আ ল খােয়র   

ঐ  ৫৭০১০৩১১০০৩৫ 
৩০১৫১২৩৭৬৪৫৫৯  

০১৮১৬০৬২৫৯২  ১.২০   

৭ পর রাম  িচথিলয়া  নজ ল ইসলাম, 
ত- ল হক  

ঐ  ৫৭০১০৩১১০০৪৮ 
৩০১৫১২৩৭৬৪৫৬৪  

০১৮১৪০৭৪৯৮৪  ০.৮০   

৮ পর রাম  িচথিলয়া  িমজা র রহমান, 
িপং- মমতাজ  

নায়া র  ৫৭০১০৩১৪০২৯২ 
৩০১৫১২৩৭৬২৩০৭  

০১৮৭২৬০১৪০৬ ৩.৪   

৯ পর রাম  িচথিলয়া  ল ইসলাম মা া, 
িপং- আলী নায়াজ মা া   

উঃ ধনী া  ৫৭০১০৩১১০১২১ 
৩০১৫১২৩৭৬৪১৯৮ 

০১৭৮৩৮২৩০১২ ৪.০   

১০ পর রাম  িচথিলয়া  আব ল কােদর, 
িপং- মাঃ ইউ ছ  

ঐ  ৫৭০১০৩১১০৩০২ 
৩০১৫১২৩৭৬৪৬৫০ 

 ৬.০   

১১ পর রাম  িচথিলয়া  ল আলম, 
িপং- ত-আলী নায়াজ  

ঐ  ৫৭০১০৩১১০১২৭ 
৩০১৫১২৩৭৬৪০৪৩  

০১৭৪৬৩৫৭৪০১  ৪.০   

১২ পর রাম  িচথিলয়া  মিফজ উি ন  
িপং-ধন িময়া   

ঐ  ৫৭০১১০৩০৭০৫০৭ 
১৯৮০৩০১৫১২৩০০০০২৬  

০১৮২৬৩২৬৭৮১ ৪.৪   

 



 

 

 

১৩ পর রাম  িচথিলয়া  আব ল কােদর মা া, 
িপং-আলী নায়াজ  

উঃ ধনী া  ৫৭০১০৩১১ 
৩০১৫১২৩৭৬৪০৪৪ 

০১৮৬৭১৪৫১০১ 
০১৮২৪৬৫৯৪৬৭৮ 

৪.৪   

১৪ পর রাম িচথিলয়া সাহানা আ ার, 
ামীঃ হািব র রহমান  

ঐ  ৫৭০১০৩০৭০৫১১ 
৩০১৫১২৩৭৬৪১৩১ 
 

০১৮৬৫১৭৩৩৩৬ ৪.৪০   

১৫ পর রাম িচথিলয়া মাঃ তা র রহমান, 
িপং- আঃ রহমান মা া  

ঐ  ৫৭০১০৩১১০০৬৯ 
৩০১৫১২৩৭৬৪০১০ 

০১৮৩২১২৪৯৯২ ২.৪০   

১৬ পর রাম িচথিলয়া জাহা ীর 
িপং- আ ল বশর  

ঐ  ৫৭০১০৩১১০০৭৪  
৩০১৫১২৩৭৬৪৬৫৩  
 

০১৮৩২২৫২১৮৬৮  ২.০   

১৭ পর রাম িচথিলয়া মাহা দ আঃ হাই ম ঃ 
হাজী কন উি ন ম ঃ  

নায়া র  ৫৭০১০৩১৪০৪১৪ 
৩০১৫১২৩৭৬২৫৩১  

০১৮১২৩১৪৩২৪ ৩.৬   

১৮ পর রাম িচথিলয়া মাঃ হা ন  
ত-আমীর হােসন  

ঐ  ৫৭০১০৩১৪০২৭৫ 
৩০১৫১২৩৭৬৩০১৩  

০১৮৮১৩২০৮৪৩  ৩.৬  

১৯ পর রাম িচথিলয়া মাঃ িমজা র রহমান 
নিছর আহা দ   

উঃ ধনী া  ৫৭০১০৩১১০০৯৫ 
৩০১৫১২৩৭৬৪৫৩৩ 

 ০.৮০   

২০ পর রাম িচথিলয়া মাঃ শামীম  
ত-আব ল হািলম  

ঐ  ৫৭০১০৩১১০০৯০ 
৩০১৫১২৩৭৬৫০৮১ 

০১৮৩২৯৯২৩১৫ ২.৪০   

২১ পর রাম িচথিলয়া রিহমা আ ার  
ামীঃ জাফর আহমদ ম মদার  

মঃ ধনী া  ৫৭০১০৩১১০২৩৮ 
৩০১৫১২৩৭৫৯৫৮১ 

০১৮১৬৩০৬৭১৪ ০.৮০   

২২ পর রাম িচথিলয়া রিব  মার দাশ  
ত- ধম ঘাষ  

ব অলকা  ৫৭০১০৩০৭০০০৭ 
৩০১৫১২৩৭৬১৬৪৭ 

০১৮৫৩৪৩০৪৯৮  ১.৬০   

২৩  পর রাম িচথিলয়া জামাল উি ন ঞ  
হাজী বজেলর রহমান  

উঃ ধনী া  ৫৭০১০৩০৫০০১১ 
৩০১৫১২৩৭৬৫০৭০ 

০১৮২২১২০৪১৮  ২.৫০   



২৪ পর রাম িচথিলয়া আব ল হািলম ম মদার  
হাজী ন উি ন ম ঃ  

নায়া র  ৫৭০১০৩১৪০৪১৩ 
৩০১৫১২৩৭৬২৫২ 

০১৮১৩২৯৫৩৩১৭  ২.০    

২৫  পর রাম িচথিলয়া মাঃ ন নবী  
ত- আ  িময়া  

উঃ শালধর  ৫৭০১০৩১৩০৬৬৮ 
৩০১৫১২৩৭ ৬০২২২ 

০১৮১৬৪২৯৪৯৭ ১.৭০   

২৬  পর রাম িচথিলয়া আ ল কােসম  
ত-লা  িময়া  

ঐ  ৫৭০১০৩১৩০১০৭ 
৩০১৫১২৩৭৬০২৭৯ 

০১৮৩২৫২১৮৭৮ ০.৮০   

২৭ পর রাম িচথিলয়া শহী ল ইসলাম  
জামাল উি ন  

উঃ ধনী া  ৫৭০১০৩০৭০০১৩ 
৬৪৫০৬৯২৬২৬ 

০১৮৩৬১৩৫৯২৪ ১.০০   

২৮  পর রাম িচথিলয়া আ ল কালাম  
আ ল হােসম  

উঃ ধনী া   ৫৭০১০৩০৫০০১২ 
৩০১৫১২৩৭ ৬৪৮৮২ 

০১৮৪৯৬৭৫৫৯৬ ২.২০   

২৯  পর রাম িচথিলয়া রতন চ  গান  
ত- ধাম চ  লাল  

ঃ অলকা   ৫৭০১০৩০৭০০২১ 
৩০১৫১২৩৭ ৬১৬২০ 

০১৫৫৮৩২৬৪৩৮  ২.০   

৩০  পর রাম িচথিলয়া িব  চ  ঘাষ  
ধাম চ  ঘাষ  

ঐ  ৫৭০১০৩০৭০০২০ 
৩০১৫১২৩৭৬১৬৫০  

০১৮২২৩৭৪২৩৮ ১.০   

৩১  পর রাম িচথিলয়া মাঃ কামাল  
ত- আর রিশদ  

পঃ অলকা  ৫৭০১০৩১৪০২২৮ 
৩০১৫১২৩৭৬৩৭৫০  

০১৮২৭৬০২১৯৮ ০.৮০   

৩২ পর রাম িচথিলয়া মাঃ খিল র রহমান 
মাঃ ছােদক   

 

ঐ  ৫৭০১০৩১৪০১৫৪ 
৩০১৫১২৩৭৬৩৪৭০  

০১৮১৭২৪৩৫৫১ ১.০   

৩৩ পর রাম িচথিলয়া মিহউি ন খা কার  
ত-ছােলহ উি ন খা কার  

উঃ ধনী া  ৫৭০১০৩১১০০৮ 
৩০১৫১২৩৭৬৪৩৪৭ 

০১৮১৫৮৫৯০০৮ ১.৬০   

৩৪ পর রাম িচথিলয়া বিশর আহমদ  
আব র রিশদ  

নায়া র  ৫৭০১০৩১৪০৩৩৩ 
৩০১৫১২৩৭৬২২১৭  

০১৮১৫৯১৩৭৪০   

৩৫  পর রাম িচথিলয়া মাঃ ইকবাল  
হািফ র রহমান  

উঃ ধনী া  ৫৭০১০৩৭০২৫০ 
১৯৮৩৩০১৫১২৩০০০০১৩ 

০১৮১৪৮০৪০৫৭ ০.৭০   



৩৬ পর রাম িচথিলয়া আঃ রা াক  
ত-কালা িময়া  

নায়া র  ৫৭০১০৩১৪০২৮৮ 
৩০১৫১২৩৭৬২৩৭৩ 

০১৮২৪৯৩৬০০৫ ২.৪৮   

 

 

 

৩৭ পর রাম িচথিলয়া আ ল হােসন 
হাজী আলতাফ চৗ   

পঃ অলকা  ৫৭০১০৩০৭০১৪৭ 
৩০১৫১২৩৮৫৮৪৮৫ 

০১৮১৭০৪৬৩৩৬ ৪.৪০   

৩৮ পর রাম িচথিলয়া ওমর ফা ক চৗঃ 
আ ল হােসন চৗ  

ঐ  ৫৭০১০৩০৭০১৬২ 
১৯৯৪৩০১৫১২৩০২৮৩৮২ 

০১৮৮৩৩৭১৯৯৮ ১.৫০   

৩৯ পর রাম িচথিলয়া পারভীন আ ার  
ামীঃ আ ল হােসন চৗঃ  

ঐ   ৫৭০১০৩০৭০১৫৯ 
৩০১৫১২৩৮৫৮৩১৬  

০১৮১৭০৪৬৩৩৬ ৩.০   

৪০ পর রাম িচথিলয়া র নবী  
ত আহ দ   

নায়া র ৫৭০১০৩১৪০২৬৪ 
৩০১৫১২৩৭৬২৬১১ 

০১৮৩৭০৪১৯৬৬ ০.৪১  

৪১ পর রাম িচথিলয়া বলাল হােসন  
ত আ ল কােশম  

উঃ ধনী া ৫৭০১০৩১১০১২২ 
৩০১৫১২৩৭৬৪৬৩০ 

০১৮৭৮৪০৩৭৮১ ৪.০  

৪২ পর রাম িচথিলয়া অিলউর কিবর  
ত আিজজ উ াহ   

 ঐ  ৫৭০১০৩১১০০৩৯ 
৩০১৫১২৩৭৬৪৭১৫ 

০১৭২১২৪২৭৬৬ ৫.২০  

৪৩ পর রাম িচথিলয়া বা  িময়া  
ত তাফা ল হােসন  

ঐ  ৫৭০১০৩১১০১৪৯ 
৩০১৫১২৩৭৩৪৯২৫ 

০১৭১৬৩৩০২৮৮ ৪.০  

৪৪ পর রাম িচথিলয়া খাকা িময়া  
ত নিছর আহেমদ   

 

ঐ  ৫৭০১০৩১১০০২৮ 
৩০১৫১২৩৭৬৪৭৮৫ 

০১৮১১৮১৫৯০৩ ০.৮০  

৪৫ পর রাম িচথিলয়া মাঃ আ া ল ইসলাম  
হাজী আিম র রহমান  

ঐ  ৫৭০১০৩১১০১৩২ 
৩০১৫১২৩৭৬৪৭২১ 

০১৮১৬৪৩৯১০৮ ৪.০  

৪৬ পর রাম িচথিলয়া মাঃ ইউ ছ  
ত নিচর আহেমদ  

ঐ  ৫৭০১০৩১১০১১ 
৩০১৫১২৩৭৬৪৭৮৯ 

০১৮৩৪৫৭৯১৪৫ ১.৬০  



৪৭ পর রাম িচথিলয়া আব ল হা ান  
আলী নায়াজ  

ঐ  ৫৭০১০৩১১০১২৩ 
৩০১৫১২৩৭৬৫১১৩ 

০১৮৩৩৩২০৬৭৭ ২.১০   

৪৮ পর রাম িচথিলয়া সাম ল দা   ঐ  ৫৭০১০৩১১০০০৪ 
৩০১৫১২৩৭৬৪৯৬ 

০১৭০০৬৪৭৬২৪ ৪.০  

৪৯ পর রাম িচথিলয়া মাঃ আজার উি ন 
সিফক আহা দ  

পঃ অলকা  ৫৭০১০৩১৪০০২৯ 
৩০১৫১২৩৭৬২১৯২  

০১৮৭৬১০৫৪৬৭ ৪.০  

৫০ পর রাম িচথিলয়া বলাল হােসন 
ত তম িময়া  

ঐ  ৫৭০১০৩১৪০২০০ 
৩০১৫১২৩৭৬৩২৬৩ 

০১৮১১৬০১১৫৫ ১.৬  

৫১ পর রাম িচথিলয়া মাঃ িমজান  
ত আিছ িময়া  

ঐ  ৫৭০১০৩১৪০১৭৩ 
৩০১৫১২৩৭৬৩৮১৪ 

০১৮২৫৭৪২০৩৭ ০.৬০  

৫২ পর রাম িচথিলয়া মাঃ ই াহীম হােসন  
ত হাজী আ ল বশর  

ঐ  ৫৭০১০৩১৪০১৪৫ 
৩০১৫১২৩৭৬৩৩৮৪ 

০১৮১৯৭৪০৮০৪ ২.০  

৫৩ পর রাম িচথিলয়া কাজী অিলউর রহমান  
কাজী আ  খােয়র   

ঐ  ৫৭০১০৩১৪০১৯৮ 
৩০১৫১২৩৭৬৩৪৭৭ 

০১৮২৮০৭০৪৬১ ১.৬   

৫৪ পর রাম িচথিলয়া মক ল আহা দ  
ত ড়া িময়া   

ঐ  ৫৭০১০৩০৭০১৪৬ 
৩০১৫১২৩৭৬৩৫০৭  

০১৬৪৪২১৯২৩৫ ০.৮০  

৫৫ পর রাম িচথিলয়া মাঃ হােফজ  
ত মাহ ল হক  

নায়া র ৫৭০১০৩১৪০৩০৪ 
৩০১৫১২৩৭৬২৪১৫ 

০১৮১৮২১৭১৬৭ ১.৬০  

৫৬ পর রাম িচথিলয়া মাঃ মা ফা  
তাজল ইসলাম রতন  

পঃ অলকা  ৫৭০১০৩০৭০১৫৪ 
৩০১৫১২৩৭৬৩৬৩৭ 

০১৭১৬৫২৬৩৭৪ ৩.২০  

৫৭ পর রাম িচথিলয়া মাঃ ল ইসলাম  
ত আঃ গিন কিরম   

ঐ  ৫৭০১০৩১৪০১৭২ 
৩০১৫১২৩৭৬৩৬৭০ 

০১৮২৮১৪৭৯৭১ ০.৮০  

৫৮ পর রাম িচথিলয়া হাবী র রহমান  
আ ল কােশম   

ঐ  ৫৭০১০৩০৭০১৫১ 
৩০১৫১২৩৭৬৩৩৮১ 

০১৮১৮৫৪৬৯৯১ ১.২০   

৫৯ পর রাম িচথিলয়া মাঃ রােশদ  
হাবী র রহমান  

ঐ  ৫৭০১০৩০৭০১৫২                                                          
৩০১৫১২৩৭৬৩৩৮৬ 

০১৮২০৯৩২১৮৫ ১.০  



৬০ পর রাম িচথিলয়া আব ল খােলক  
ত আব ল জ ার   

ঐ  ৫৭০১০৩১৪০১৩২ 
৩০১৫১২৩৭৬৩৩৬১ 

০১৮৫৫০৬৭০৮১ ১.৮০  

 

 

৬১ পর রাম িচথিলয়া মাঃ লতান আহেমদ  
ত- ল  িময়া  

িচথিলয়া  ৫৭০১০৩১২০০১০ 
৩০১৫১২৩৭৫৭৭৬৫ 

০১৮১১৯৭০১০৭ ৩.২০   

৬২ পর রাম িচথিলয়া মাঃ শািম র রহমান   
িফেরাজ আহা দ  

ব অলকা  ৫৭০১০৩০৭০০১৫ 
১৯৮২৩০১৫১২৩৭৩০০০০০১ 

০১৮৬১১১১৪৪৩ ২.০   

৬৩ পর রাম িচথিলয়া রিফ ল আলম ঞ  
িসরা ল ইসলাম  

ঐ  ৫৭০১০৩০৭০০১৪ 
৩০১৫১২৩৭৬১৯১৮ 

০১৮১৭৭৮৮৮১০ ০.৮০   

৬৪ পর রাম িচথিলয়া িসরা ল ইসলাম ঞ  
ত আলী আকবর ঁ ইয়া  

ঐ  ৫৭০১০৩০৭০০১৮ 
৩০১৫১২৩৭৬১৯১৭ 

০১৮১৭৭৮৮৮১০ ২.৮০   

৬৫ পর রাম িচথিলয়া আ াফ হােসন  
ত- িছি ক িময়া  

িচথিলয়া  ৫৭০১০৩০৬০১৬৯ 
১৯৫৯৩০১৫১২৩৭৩১০১১৭০ 

০১৮১৫৭২৪১১৪ ২.০০   

৬৬ পর রাম িচথিলয়া িলটন চ  ঘাষ  
নব ীপ চ  ঘাষ  

ব অলকা  ৫৭০১০৩১৪০১১৩ 
৩০১৫১২৩৭৬১৭২৬ 

০১৮৩৪৯১১৬১০  ১.০   

৬৭ পর রাম িচথিলয়া িসরা ল ইসলাম ঁ ইয়া  
মাঃ আসলাম ঁ ইয়া  

িচথিলয়া  ৫৭০১০৩১২০২১৭ 
৩০১৫১২৩৭৫৭৩০৯ 

০১৮১৪৯৩৯০১২ ০.৪০   

৬৮ পর রাম িচথিলয়া মাঃ হা ন  
ত-আিমর আলী  

ঐ  ৫৭০১০৩১২০০৪৭ 
৩০১৫১২৩৭৫৭৪৮৭ 

০১৮৪৩১২৮৯৪৩ ১.২   

৬৯ পর রাম িচথিলয়া মাঃ হািব র রহমান  
ত- ল ইসলাম  

ঐ  ৫৭০১০৩০৬০০৪৩ 
৩০১৪১২৩৭৫৭১৫৪ 

০১৮১৬৫৬৪৭৯৬ ১২.০   

৭০ পর রাম িচথিলয়া এনা ল হক  
মিফ র রহমান  

ঐ  ৫৭০১০৩০৬০৩০০ 
১৯৬৮৩০১৫১২৩০০০০২৩ 
 

০১৮১৯৫০৯৭০৮ ৪.৪   



৭১  পর রাম িচথিলয়া আলহা  বা  িময়া  
ত-িছি র রহমান  

ঐ  ৫৭০১০৩১২০১৫৩ 
৩০১৫১২৩৭৫৭০৩২ 

০১৮৪৫০০০৫০০ ১.৪   

৭২  পর রাম িচথিলয়া মাঃ পয়ার িময়া  
মাঃ বাহার িময়া  

ঐ  ৫৭০১০৩১২০১৩০ 
৩০১৫১২৩৭৫৭১৩৮ 

০১৮২৬১৩৬৫৫৩ ০.৬০   

 

৭৩  পর রাম িচথিলয়া রিজয়া খা কার 
ামীঃ মিহউি ন ম মদার   

ঐ  ৫৭০১০৩০৬০২৩৭ 
৩০১৫১২৩৭৬৮৫০৭ 

০১৮২৩১৫৪২৯৭ ২.০  

৭৪ পর রাম িচথিলয়া ছমনা খা ন  
ামীঃ এয়ার আহা দ  

ঐ  ৫৭০১০৩০৩০৬০২৬৮ 
৩০১৫১২৩৭৫৭৩১৫ 

০১৮৩৭২৯০৮৫৬ ০.৮০   

৭৫ পর রাম িচথিলয়া মাঃ মা ফা 
মা  িময়া   

ঐ  ৫৭০১০৩১২০১৬১ 
৩০১৫১২৩৭৫৭১৯৫ 

০১৮১১৬১৯৭৩৬ ৪.৮০  

৭৬ পর রাম িচথিলয়া মাঃ শাহ আলম  
ল দা  

ঐ  ৫৭০১০৩১২০১৩৮ 
৩০১৫১২৩৭৬৭৪০৩  

০১৮৫৬৩৩৯০৬৫ ২.৪  

৭৭ পর রাম িচথিলয়া মাখন লাল ধর  
শচী  মার ধর  

ঐ  ৫৭০১০৩১২০০৬৫ 
৩০১৫১২৩৭৫৭০৮০  

০১৭১০৮৮৮৮১৩ ১.৮০  

৭৮ পর রাম িচথিলয়া মাহা দ শাহ জাহান 
র আহা দ   

িচথিলয়া  ৫৭০১০৩১২০১৪৯ 
২৮৫৪৬৪৫৩৯৩  

০১৮৮২৯৩২০৭৭ ২.৮০  

৭৯ পর রাম িচথিলয়া মাঃ আব র রিহম  
ত আব র রহমান  

গ া র  ৫৭০১০৩০৬০৫০৪ 
১৯৬২৩০১৫১২৩০০০০০৪ 

০১৮১২৯৯২২০৮ ১.৮০  

৮০ পর রাম িচথিলয়া আিমর হােসন  
মিফ র রহমান  

িচথিলয়া  ৫৭০১০৩১২০০১৭ 
৩০১৫১২৩৭৫৭৫৪৪ 

০১৮১২১০৬২৩৭ ৬.৪  

৮১ পর রাম িচথিলয়া আ  িময়া  
ত হােফজ আহা দ  

িকছমত 
শালধর 

৫৭০১০৩১৩০০১২ 
৩০১৫১২৩৭৬০৮৮৬ 

০১৮১৮৮১১৫০৪ ২.৪০  

৮২ পর রাম িচথিলয়া মাঃ ই াহীম  
ত মমতাজ িময়া  

িচথিলয়া  ৫৭০১০৩১২০১২৭  
৩০১৫১২৩৭৫৭০৯১  

০১৮১২১০৬২৩৭ ২.২০  



৮৩ পর রাম িচথিলয়া মাঃ আলী  
আলী আকবর  

ঐ  ৫৭০১০৩০৬০০২৫ 
৩০১৫১২৩৭৬৮৫২৬ 

০১৮৩৮৭৫৩১০০ ১.০   

৮৪ পর রাম িচথিলয়া কিবর আহা দ  
ত হািছ িময়া  

ঐ  ৫৭০১০৩১২০০৮৪ 
৩০১৫১২৩৭৫৭৭৫৩ 

০১৮৫৭৮৮৬৭৮২ ১.৬০  

 

  

৮৫ পর রাম িচথিলয়া মাঃ জামাল উি ন  
ত আিম ল ইসলাম   

িচথিলয়া  ৫৭০১০৩১২০০৬৯ 
৩০১৫১২৩৭৫৭১৫৬ 

০১৮৬৪৯৪৩৬০১ ২.৮০  

৮৬ পর রাম িচথিলয়া মাঃ ল আিমন 
ত হােফজ মাশারফ  

ঐ  ৫৭০১০৩১২০০১৩৩ 
৩০১৫১২৩৭৫৭০৯০   

০১৮৮২২৫০১৮৩ ১.৩৬  

৮৭ পর রাম িচথিলয়া মাঃ ইয়া ব হা ন  
ত িসরা ল ইসলাম  

ঐ  ৫৭০১০৩০৬০২৩৬ 
৩০১৫১২৩৭৫৭৩৮   

০১৮১৯৯২৪৩৬৬  ১.২০   

৮৮ পর রাম িচথিলয়া িসরাজ উি ন   
ল আিমন মা া  

উ র শালধর  ৫৭০১০৩১৩০০৮ 
৩০১৫১২৩৭৬০৪০৩   

 ০.৮০  

৮৯ পর রাম িচথিলয়া আ  আহ দ মা া 
মাঃ ল ইসলাম মা া  

ঐ  ৫৭০১০৩১৩০০৫১ 
৩০১৫১২৩৭৬০৩৯৬   

 ১.২০   

৯০ পর রাম িচথিলয়া ইকবাল হােসন মা া  
ত- ল ইসলাম মা া  

ঐ  ৫৭০১০৩০৬০২৫১ 
১৯৭৬৩০১৫১২৩৭৬০৪৩৫     

০১৭৩০১৯৭২১৬  ২.২০   

৯১ পর রাম িচথিলয়া আব ল ম ান মা া  
ত- ল ইসলাম মা া  

ঐ  ৫৭০১০৩১৩০১০২  
৩০১৫১২৩৭৬০৩৯১     

০১৮২৫৬৮৩০৮৭  ৪.৬০   

৯২ পর রাম িচথিলয়া মাঃ আ ল কালাম আজাদ  
ত আব র রহমান  

গ া র  ৫৭০১০৩১১০৫০১ 
৩০১৫১২৩৭৫৮৩৭৩     

 ১.৪০  

৯২ পর রাম িচথিলয়া মাঃ দাউদ হােসন  
মাঃ সিফ র রহমান  

িচথিলয়া  ৫৭০১০৩১২০০৪৪ 
৩০১৫১২৩৭৫৭১২৫     

 ২.৪০  



৯২ পর রাম িচথিলয়া আিম ল ইসলাম  
মক ল আহা দ   

ঐ  ৫৭০১০৩১২০০৫৬ 
৩০১৫১২৩৭৫৭৫৩৫     

০১৮৫৩৫৯৮৪২২  ১.৬০  

৯৩ পর রাম িচথিলয়া আ ল হােসন  
ত আলতাফ হােসন   

ঐ  ৫৭০১০৩১২০০৯৯  
৩০১৫১২৩৭৫৭৭২৯      

০১৮২৭২১২৫৫৩  ১.৬০   

  ৯৪ পর রাম িচথিলয়া িনজাম উি ন 
ত ছিল র রহমান   

িচথিলয়া  ৫৭০১০৩০৬০১৬৩ 
৩০১৫১২৩৭৫৭৩২২ 

০১৮২৩৬৬৭২৯৫  ২.৬  

৯৫ পর রাম িচথিলয়া রিফ ল আলম ম ঃ 
ছিল র রহমান  

ঐ  ৫৭০১০৩০৬০২৪২ 
৫৫০৯৯৫৯৭৮৮  

০১৭১৮৫২৭৭৭৩  ২.৬  

৯৬ পর রাম িচথিলয়া মাঃ ছােদক  
মাঃ হািব াহ  

ঐ  ৫৭০১০৩১২০১১৪ 
৩০২৫১০৩৬৩০৭৮৪  

০১৮১৯৭৪৪১৭৪    ১.০   

৯৭ পর রাম িচথিলয়া মাঃ শমেসর আলী  
ত নবী হােসন  

িচথিলয়া ৫৭০১০৩০৬০২৩২ 
৭২১৪০৫৯৪৪৮৪৫৮ 

০১৮৩১৯১০৬৮৩  ২.০   

৯৮ পর রাম িচথিলয়া আলী আহমদ  
জােবদ উ াহ  

ঐ  ৫৭০১০৩১২০০৫৫ 
৩০১৫১২৩৭৫৭৪০৯  

০১৮৭৪৩২৯৭২৬  ১.৪০  

৯৯ পর রাম িচথিলয়া জিসম উি ন   
আব স সাবহান  

ঐ  ৫৭০১০৩১২০০৩০ 
৩০১৫১২৩৭৫৭৮০৬  

০১৮২৪৮২৫৫৩৬  ০.৮০   

১০০ পর রাম িচথিলয়া দেলায়ার হােসন  
মাঃ ছােদক  

ঐ  ৫৭০১০৩০৬০২৩১ 
৩০১৫১২৩৭৫৭৪৭৯  

০১৬৮০৮২৫২৯৫  ০.৮০  

১০১ পর রাম িচথিলয়া আব ল মােলক   
লিফকার হােসন   

উ র শালধর  ৫৭০১০৩১৩০০৩১ 
৩০১৫১২৩৭৬০৩৬৫  

০১৮৩৪৩৬৮০৯৪ ১.৪  

১০২ পর রাম িচথিলয়া মাঃ আলী  
ত ছােদক আলী  

 ঐ ৫৭০১০৩১৩০১১০  
৩০১৫১২৩৭৬০০৩৩  

০১৮১৬৪২৯৩৭৩ ১.১৬   

১০৩ পর রাম িচথিলয়া আব ল কিরম  
ত-আব ল সাবহান  

রাম র  ৫৭০১৩১১০৪৯৬  
৩০১৫১২৩৭৫৮৩২৪  

০১৭৩৫৭৩৪৭১৩  ০.৪০   



১০৪ পর রাম িচথিলয়া মাঃ জাহা ীর ম ঃ 
ত-নিছর আহ দ  

িচথিলয়া  ৫৭০১০৩১২০০১৪ 
৩০১৫১২৩৭৫৭৫৬৭   

০১৮৩০৩৪৯৭৭৯ ২.৫   

১০৫  পর রাম িচথিলয়া আব ল কিরম  
ত-আফাজ উি ন  

গ া র  ৫৭০১০৩১১০৪১৮ 
৩০১৫১২৩৭৫৮০৩২  

০১৮৭৫৯১৭৫৪৫ ১.৬০   

১০৬  পর রাম িচথিলয়া মাঃ কামাল উি ন  
ত-মমতাজ উি ন  

রতন র  ৫৭০১০৩১১০৪৪৮  
৩০১৫১২৩৭৫৯৭০৫  

০১৮৭৬৯৫২৭১২  ২.০   

১০৭  পর রাম িচথিলয়া সিফ র রহমান  
ত- ল  িময়া  

িচথিলয়া  ৫৭০১০৩১২০০২০  
৩০১৫১২৩৭৫৭৭৬৩  

০১৮১৫৯১০০৪৮ ১.৪০   

১০৮ পর রাম িচথিলয়া আ  ব র িছি ক  
ত-ফেয়জ আহাং  

গ া র  ৫৭০১০৩১১০৩৬১  
৩০১৫১২৩৭৫৮২২৮  

০১৭১৯৩৬৭৮৪৩  ১.৬০   

১০৯  পর রাম িচথিলয়া আব ল অ দ  
ত- অিহেদর রহমান  

গ া র  ৫৭০১০৩১১০৩৯৭  
৩০১৫১২৩৭৫৮৪৫০  

০১৮৫৪৮৮৯০০৪  ৪.০   

১১০ পর রাম িচথিলয়া শাম ল দা  
ত- অিহেদর রহমান  

ঐ    ৫৭০১০৩১১০৪০৪  
৩০১৫১২৩৭৫৮২০৯  

০১৮১৯৬৩৯১৯৬  ২.৮০   

১১১ পর রাম িচথিলয়া আব ল কােদর  
আ  ব র িছি ক  

ঐ  ৫৭০১০৩০৬০৫০৭  
৩০১৫১২৩৭৫৮২৫০  

০১৮১২৯০৯৮৫১ ২.০   

১১২ পর রাম িচথিলয়া ল ইসলাম  
সাম ল দা  

ঐ  ৫৭০১০৩০৬০২৪১  
৩০১৫১২৩৭৫৭৯০৭  

০১৮৭০৩২৪১১২  ২.০   

১১৩ পর রাম িচথিলয়া বারহান উি ন  
আেনায়ার হােসন  

িচথিলয়া  ৫৭০১০৩১১০৩১৯  
৩০১৫১২৩৭৬৮৬৫৩  

০১৮৮২৯২৪০৯২ ২.০   

১১৪  পর রাম িচথিলয়া মাঃ নজ ল ইসলাম  
ত- মাঃ রিফ ল ইসলাম  

রাম র  ৫৭০১০৩১২০১২৩ 
৩০১৫১২৩৭৫৭০৩৭  

০১৭১১৯৭৪৩৭৯  ২.৮০   

১১৫ পর রাম িচথিলয়া মাঃ রজাউল কিরম  
িসরাজ উি ন  

িচথিলয়া  ৫৭০১০৩১২০০০৪ 
৩০১৫১২৩৭৫৭৮৯১  

০১৮২৮০৭০৩৮৭  ১.৬০   



১১৬ পর রাম িচথিলয়া র নবী  
ত- লতান আহাং  

উঃ শালধর  ৫৭০১০৩১৩০১২৫  
৩০১৫১২৩৭৬০০৮৮  

০১৮২৫৬৮৩০৯৯  ২.৮০   

১১৭ পর রাম িচথিলয়া আ ল নাফ  
ি  আ ল খােয়র  

ঐ  ৫৭০১০৩০৬০৪৪০ 
৩০১৫১২৩৭৬০৭১৮  

০১৮১৫৯২২২৮৫  ১.৪০   

১১৮ পর রাম িচথিলয়া িফেরাজ আহা দ  
ত-আব র রা াক  

ঐ  ৫৭০১০৩১৩০৩০১৫২  
৩০১৫১২৩৭৫৯৯৫৮  

০১৮২৪৫৮৫৬২৪  ১.২০   

১১৯ পর রাম িচথিলয়া ন নবী 
ত-আলী আহাং   

ঐ  ৫৭০১০৩১৩০০৬৮ 
৩০১৫১২৩৭৫০৬৫৩  

০১৮৬৩৭৪৫৪৩৩  ২.৮০   

১২০  পর রাম িচথিলয়া মাঃ হােসন  
ত- রা িময়া  

ঐ  ৫৭০১০৩১৩০০৪২  
৩০১৫১২৩৭৬০১৪০  

০১৮২৩২৫৫৮৭৪  ১.৬০   

১২১ পর রাম িচথিলয়া ভ  িময়া  
ত-ব  িময়া  

গ া র  ৫৭০১০৩১১০৩৮৪  
৩০১৫১২৫৮৪৯২   

০১৮১৫৪৯৯০৬২  ১.০   

১২২ পর রাম িচথিলয়া বলাল হােসন  
ত- র আহা দ  

উঃ শালধর  ৫৭০১০৩১৩০০৫২  
৩০১৫১২৩৭৬১২৭৩  

০১৮২০৬২২১১৮  ১.২০   

১২৩ পর রাম িচথিলয়া নািসর উি ন মা া  
ত- ল ইসলাম মা া  

ঐ  ৫৭০১০৩১৩০০৯৯  
৩০১৫১২৩৭ ৬০৪০২  

 ১.৬০   

১২৪ পর রাম িচথিলয়া মাঃ আ ল কােসম  
ত- ল ইসলাম মা া  

ঐ  ৫৭০১০৩০৬০২৮২  
১৫৯৫৫০৯৬৬১২০২   

 ০.৮০   

১২৫ পর রাম িচথিলয়া মাঃ হািনফ  
ত- মাঃ ইসলাম  

িচথিলয়া  ৫৭০১০৩০৬০০৭৬  
৩০১৫১২৩৭৫৭৩৮০  

০১৮১৩৭৫৮৪০৩  ০.৮০   

১২৬ পর রাম িচথিলয়া িব িজৎ চৗ  
ধীর চ  চৗঃ  

ঐ  ৫৭০১০৩১২০২২৪  
৩০১৫১২৩৭৫৭৯৫১   

০১৭১৩৬০০৮৫২  ১.৪০   

১২৭  পর রাম িচথিলয়া মাঃ শরীফ 
ত-হাবীব উ াহ   

 

ঐ  ৫৭০১০৩০৬০২৪০ 
১৯৮৯৩০১৫১২৩০০০০৭৫   

০১৮৮৭৪৯৬১৪৬  ৪.০   

১২৮  পর রাম িচথিলয়া নজ ল ইসলাম  
ত- ফী আিল আজম  

ঐ  ৫৭০১০৩১২০০৩২  
৩০১৫১২৩৭৫৭৫৭৩   

০১৮৫৬১৩৩৬২৪  ২.০   



১২৯ পর রাম িচথিলয়া মাহা র রহমান ঁ ইয়া  
ত-হাজী মমতাজ উি ন  

ঐ  ৫৭০১০৩১২০০৬০ 
৩০১৫১২৩৭৫৭১৯১   

০১৮৩০২৮১৮৩৪  ২.৮০   

১৩০ পর রাম িচথিলয়া আ ল কােশম  
ত-নিছর আহাং  

ঐ  ৫৭০১০৩০৬০১৬৬  
৩০১৫১২৩৭৫৭৩২১   

 ১.২০   

১৩১  পর রাম িচথিলয়া আেনায়ার হােসন  
আ ল বশর  

রাম র  ৫৭০১০৩০৬০০৮২  
১০২৪৭৭৯২১৫   

০১৮৮০৩৮৬৭১৭ ১.৬   

১৩২ পর রাম িচথিলয়া ু িময়া  
আ ল বশর  

রাম র  ৫৭০১০৩০৬০০৮১  
৩০১৫১২৩৭৫৮৬৬৫   

০১৮২৫২১১৬৩৫  ১.৮০   

১৩৩ পর রাম িচথিলয়া আ ল কালাম  
আ ল বশর  

রাম র  ৫৭০১০৩০৬০০৮৩ 
৩০১৫১২৩৭৬৮৬১৬   

০১৮১৩০২৯৩৫৪  ২.০   

১৩৪ পর রাম িচথিলয়া আব ল কােদর  
ত-আলী আহ দ  

গ া র  ৫৭০১০৩১১০৩৪৫  
৩০১৫১২৩৭৫৮৬১৬   

০১৮৬১৪৭০১৪৯  ৪.৮০   

১৩৫  পর রাম িচথিলয়া মিফ র রহমান  
ত-মফ েলর রহমান  

ঐ  ৫৭০১০৩১১০৩৪০ 
৩০১৫১২৩৭৫৮১৪১   

০১৮৪৬৭৪৩৪৪৫ ১.৩০   

১৩৬  পর রাম িচথিলয়া মাঃ ছােদক  
ত-ত  িময়া  

ঐ  ৫৭০১০৩১১০৩৮৫  
১৯৭১৩০১৫১২৩০২৪৬৯৯   

০১৭১০৯৮১০২১  ০.৮০   

১৩৭  পর রাম িচথিলয়া িফেরাজ আহ দ  
ত-আিমর হােসন  

উঃ শালধর  ৫৭০১০৩১৩০০৫৯  
৩০১৫১২৩৭৫৯৮৪৩   

০১৮২৮৪০৯৪৭২  ১.৩০   

১৩৮ পর রাম িচথিলয়া পয়ার আহ দ  
ত- ল ইসলাম  

উঃ শালধর  ৫৭০১০৩১৩০১৫৩  
৩০১৫১২৩৭৬০০৮৩    

০১৮১৫৩১৩৯৮২  ০.৮০   

১৩৯  পর রাম িচথিলয়া েবদার কিলম উি ন  
ত-আলী আকবর  

ম ম 
ধনী া  

৫৭০১০৩০৬০২৩৬  
৩০১৫১২৩৭৫৯৫৬৭   

০১৮৮৬৬১১৭৪১  ২.০   

১৪০ পর রাম িচথিলয়া মীমদাল হাসাইন  
আব ল খােলক  

ম ম 
ধনী া  

৫৭০১০৩০৬০৪৮৭ 
১৯৯৩৩০১৫১২৩০০০০২৯   

০১৮৩৯৬৫৯৮০১  ১.২    



১৪১ পর রাম িচথিলয়া মাঃ সাহাজাহান  
ত-কিলম উ াহ  

দঃ শালধর  ৫৭০১০৩১৩০৫২৭  
৩০১৫১২৩৭৬১১১৩   

০১৪১১৬৬৬৯২৩  ১.২০   

১৪২ পর রাম িচথিলয়া মাঃ সাই ল ইসলাম  
আব র রা াক ঁ ইয়া  

িচথিলয়া  ৫৭০১০৩০৩০২৪৩  
১৯৯১৩০১৫১২৩০০১৮৭   

০১৮২৯৮১৫৬২৬  ১.২০   

১৪৩ পর রাম িচথিলয়া মাঃ হািনফ  
আ  ব র  

উঃ শালধর  ৫৭০১০৩০৬০৪৩৭  
৩০১৫১২৩৭৬০২৯২   

০১৮৩৬১৩৫৮৮৪  ১.০   

১৪৪ পর রাম িচথিলয়া মাওলানা মাঃ আঃ রিহম  
ত- ল  িময়া  

িচথিলয়া  ৫৭০১০৩১২০০১৫  
৩০১৫১২৩৭৫৭৭৬৯   

০১৮২৩১৯৫২৪৪  ০.৮০   

১৪৫ পর রাম িচথিলয়া আঃ হািলম  
ত-আ ল হােসন  

উঃ শালধর  ৫৭০১০৩১৩০১৭৮  
৩০১৫১২৩৭৫৯৯৬৫   

০১৮২৫২১১৬৭৭  ১.৪   

১৪৬ পর রাম িচথিলয়া র আহ দ  
ত- হািব র রহমান  

গ া র  ৫৭০১০৩১১০৩৭৭  
৩০১৫১২৩৭৫৮২৫৬   

০১৮২০৮৪০৫৭৫  ৪.০   

১৪৭ পর রাম িচথিলয়া ল দা  
ত হািব র রহমান  

ঐ  ৫৭০১০৩১১০৩৫৩  
৩০১৫১২৩৭৫৮৩০৬   

০১৮২৮৯৬৭২৭৫  ৪.০   

১৪৮ পর রাম িচথিলয়া আ ল কােশম  
ত- মাঃ জিমর উি ন  

দঃ শালধর  ৫৭০১০৩১৩০৫০৩   
৩০১৫১২৩৭৬০৯৮২     

০১৮৬৩৭০৮৭৯০ ১.২৬   

১৪৯ পর রাম িচথিলয়া মাঃ আ ল কােশম  
ত-আঃ মােলক  

িচথিলয়া  ৫৭০১০৩১২০১০৮  
৩০১৫১২৩৭৬৮৫০১    

০১৮১৮৮৩৯৫৬২  ১.৯৩   

১৫০ পর রাম িচথিলয়া সাই ল ইসলাম  
জ িময়া  

উঃ শালধর  ৫৭০১০৩০৬০৪৪২  
৩০১৫১২৩৭৫৯৯৩৯   

০১৮৩৩২১৬৬৭৫   ০.৮০   

১৫১ পর রাম িচথিলয়া আেনায়ার হােসন  
মক ল আহেমদ  

গ া র  ৫৭০১০৩০৬০৪২২  
৩০১৫১২৩৭৫৮১২২  

০১৮৬৭৭৯৩৭০৯  ১.২০   

১৫২ পর রাম িচথিলয়া আ ল হােসন  
ত মক ল আহা দ  

ঐ  ৫৭০১০৩০৬০৪২২  
৩০১৫১২৩৭৫৮৪৪০  

০১৮৮১৩২২৫৩১  ১.২০   

১৫৩ পর রাম িচথিলয়া মাঃ ইসমাইল  
িজ া ল কিরম    

উ র 
রাজষ র 

৫৭০১০৩১৫০৩৪৬  
৩০১৫১২৩৭৬৫৭২৯  

০১৮১৩৮০১১০১ ১.০  



১৫৪ পর রাম িচথিলয়া মাঃ ম আলী  
ত ল আিমন  

ঐ  ৫৭০১০৩১৫০০১০  
৩০১৫১২৩৭৫৫০৩৩  

০১৮২৬১৬২৩৩৩ ১.২   

১৫৫ পর রাম িচথিলয়া বলােয়ত হােসন  
ত জাফর আহা দ  

ঐ  ৫৭০১০৩১৫০০৬৬   
৩০১৫১২৩৭৫৫০৭৪ 

০১৮৮১২৮০১৫৩  ২.৪  

১৫৬ পর রাম িচথিলয়া মীর হােসন  
ত মাঃ হােসন   

দি ণ 
রাজষ র  

৫৭০১০৩১৫০০৯২   
৩০১৫১২৩৭৫৩৬৩২   

  
০১৮৪৩৯৭০৪১০   

২.৪  

১৫৭ পর রাম িচথিলয়া র হােসন  
ত িখ িময়া   

পাগলীর ল ৫৭০১০৩১৫০৩২৯  
৩০১৫১২৩৭৫৪৬২২  

০১৮৪৫৭০৬৫১৬   

১৫৮ পর রাম িচথিলয়া অ  িময়া  
ত রহান উি ন  

দঃ রাজষ র ৫৭০১০৩০৫০৭৮৫ 
১৯৬২৩০১৫১২৩০০০০৭  

০১৮১৮৮১১৫০৪  ৬.০  

১৫৯ পর রাম িচথিলয়া জাহা ীর আলম  
ত হািছ িময়া  

পাগলীর ল  ৫৭০১০৩০১০২০   
৩০১৫১২৩৭৫৪৭২৭   

০১৮৩৪৫৭৯১৮৭  ২.০  

১৬০ পর রাম িচথিলয়া আব ল মািনক  
শখ আহা দ   

পাগলীর ল  ৫৭০১০৩০৫১০১৮   
৩০১৫১২৩৭৫৪৭০৭   

০১৮৭৪৩২৯৬৮০ ২.৫   

১৬১ পর রাম িচথিলয়া ল আিমন  
আহছান উ াহ  

দঃ রাজষ র  ৫৭০১০৩১৫০০১২  
৩০১৫১২৩৭৫৩৬৭১   

০১৭১৪৪৩৫১৮৮  ১.৬  

১৬২ পর রাম িচথিলয়া ল ইসলাম  
ত আিমর হােসন  

পাগলীর ল  ৫৭০১০৩০৫১০২৩   
৩০১৫১২৩৭৫৪৮৮৭   

০১৮৬৩৪২৯১৬৭  ৫.০   

১৬৩ পর রাম িচথিলয়া ই ািহম খিলল  
ত মারছপ আলী  

উঃ রাজষ র  ৫৭০১০৩০৫০৭৮৬   
৩০১৫১২৩৭৬৫৭৭৩   

০১৮৫৮৩৭০১১৫  ১.৮০  

১৬৪ পর রাম িচথিলয়া জামাল উি ন  
জা  িময়া  

মািলপাথর  ৫৭০১০৩১৩০২৩৫   
৩০১৫১২৩৭৫৬৭৯৮    

০১৮১৭০৮২৫১৯  ১.৬   

     
১৬৫ 

পর রাম িচথিলয়া পয়ার আহা দ  
বাছা িময়া  

দঃ রাজষ র  ৫৭০১০৩০৫০৭৮৯২   
৩০১৫১২৩৭৫৩৬০০    

০১৮২১৯২৬৮২৪  ১.০  

১৬৬ পর রাম িচথিলয়া শাম ল হক  
ত নিছর আহা দ  

মালীপাথর  ৫৭০১০৩১৩০১৯২   
৩০১৫১২৩৭৫৬২৮১    

০১৮৫৬৩৩০৩৪১  ৪.৮০  



১৬৭ পর রাম িচথিলয়া ছরা ল হক চৗঃ  
ত জােবদ আলী চৗঃ  

দঃ চ না  ৫৭০১০৩১৬০০৯৬   
৩০১৫১২৩৭৫৪৪৯৭    

০১৮১১৮৯২০৬২  ৪.৪  

১৬৮ পর রাম িচথিলয়া আব ল কাই ম  
শখ আহা দ   

পাগলীর ল  ৫৭০১০৩৫১০২১  
৬৯০১৮৫৩৫৯৫    

০১৮১৪২৪৮৪০৭  ২.০   

১৬৯ পর রাম িচথিলয়া আ ল হাছনাত  
ত কা র আলী  

মািলপাথর  ৫৭০১০৩ ১৩০৩০৩  
৩০১৫১২৩৭৫৫৮৩৬    

০১৮১৪৪২০৪৬৯ ২.০   

১৭০ পর রাম িচথিলয়া ল আিমন পােটায়ারী  
আ াফ হােসন পােটায়ারী  

ঐ  ৫৭০১০৩০৫০৭৯১   
৩০১৫১২৩৭৫৬২২৫    

০১৮১৬৩০৬৭৩৩ ২.০  

১৭১ পর রাম িচথিলয়া এনা ল হক  
ত হাজী িসি র রহমান  

ঐ  ৫৭০১০৩১৩০৩৬৭   
৩০১৫১২৩৭৫৫৪৩৯    

০১৮৩১৬১৬২১৪ ১.২   

১৭২ পর রাম িচথিলয়া আলাম উি ন  
রিফক উি ন  

ঐ  ৫৭০১০৩১৩০৪১৪   
৩০১৫১২৩৭৫৬০১৫    

০১৮৪৬২২৩৩৮২ ২.৮   

১৭৩ পর রাম িচথিলয়া রিফক উি ন  
জাফর উি ন   

ঐ  ৫৭০১০৩১৩০৬১২   
৩০১৫১২৩৭৫৬০১৪    

০১৮৮৭৪৯৬১৯৪ ১.০   

১৭৪ পর রাম িচথিলয়া জামাল উি ন  
ত িছি র রহমান  

ঐ  ৫৭০১০৩০৫১১৩২   
৩০১৪১৬৭৬৮৪৮৬১    

০১৮২৩৫৮৮১৪৩ ১.০   

১৭৪ পর রাম িচথিলয়া মাঃ বলাল হােসন  
আলী আকবর  

ঐ  ৫৭০১০৩ ১৩০৪০৭  
৩০১৫১২৩৭৫৫৭৫৯    

০১৮১৮১৪৬০৯৮ ৩.২   

১৭৫ পর রাম িচথিলয়া ফেয়জ আহা দ ইয়া  
জাফর আহা দ ঁ ইয়া  

ঐ  ৫৭০১০৩১৩০৩০০   
৩০১৫১২৩৭৫৬০১৩     

০১৮২২৪৭৮২৩২ ১.০   

৭৬ পর রাম িচথিলয়া মাঃ মহসীন  
ত মৗঃ ফজল আহা দ   

জগেমাহন র  ৫৭০১০৩০৫০০৮৬ 
৩০১৫১২৩৭৫৩২১৬০  

০১৮২২০৬৯৩১০ ৪.০  

১৭৭ পর রাম িচথিলয়া মাঃ মিমন উ াহ িফয়ান  
ছয়দ আহছান আলী   

পাগলীর ল  ৫৭০১০৩০৫১০১৪ 
৫০৫৪৩৫০৯২০ 

০১৮২১৫৭৮৫৫৭ ৪.০  

১৭৮ পর রাম িচথিলয়া ল আিমন  
আহছান উ াহ  
 

দঃ রাজষ র ৫৭০১০৩০৫০৭৯৩ 
৩০১৫১২৩৭৫৩৬৭১ 

০১৭১৪৪৩৫১৮৮ ৩.০  



১৭৯ পর রাম িচথিলয়া কা াত আহা দ  
ত কালা িময়া  

ঐ  ৫৭০১০৩০৫০৭৯৯ 
৩০১৫১২৩৭৬৩৭৪৬ 

০১৮২১৫৭৮৫৫৭ ২.৫০  

১৮০ পর রাম িচথিলয়া মা ন কিবর  
ল ইসলাম  

পাগলীর ল  ৫৭০১০৩০৫১০১৬ 
১৯৭৭৩০১৫১২৩৭৩০০০০১৬ 

০১৭১৪৪৩৫১৮৮ ২.৭০   

১৮১ পর রাম িচথিলয়া মাঃ ইউ ফ  
ত আব ল লিতফ   

দঃ রাজষ র  ৫৭০১০৩০৫০৭৯৪ 
৩০১৫১২৩৭৫৩৬৭৩ 

০১৮২১৫৭৮৫৫৭ ৪.০  

১৮২ পর রাম িচথিলয়া আ ল কােসম  
ত মাহা দ আসলাম  

ঐ  ৫৭০১০৩০৫০৮০০ 
৩০১৫১২৩৭৫৩৯০১ 

০১৭১৪৪৩৫১৮৮ ২.৬০  

১৮৩ পর রাম িচথিলয়া লাকমান হােসন  
শিফ র রহমান  

ঐ  ৫৭০১০৩০৫০৮০২ 
৪৬১৫২১৮৬৬৮ 

০১৮২১৫৭৮৫৫৭ ৩.০   

১৮৪ পর রাম িচথিলয়া সাহাব উি ন আহমদ  
ত সানা িময়া পােটাঃ  

মালীপাথর  ৫৭০১০৩০৫১১০৭ 
৩০১৫১২৩৭৫৬২১৭ 

০১৮২৬৫৯২২৫২ ৫.০  

১৮৫ পর রাম িচথিলয়া আ  তােহর  
ত নিছর আহা দ  

পাগলীর ল  ৫৭০১০৩০৫১০২২ 
৩০১৫১২৩৭৫৪৭২৮ 

০১৮২৫৯১৩২৮৭ ২.৪  

১৮৬ পর রাম িচথিলয়া ল আিমন  
সাম  িময়া  

উঃ রাজষ র  ৫৭০১০৩০৫০৮০৪ 
৩০১৫১২৩৭৬৫৭৪৬ 

০১৮৫৩৫৭৪৫০১ ৩.০   

১৮৭ পর রাম িচথিলয়া ল আলম  
ত অিহেদর রহমান  

দঃ চ না  ৫৭০১০৩১৬০০৮২ 
৩০১৫১২৩৭৫৪৪২৪  

০১৮১৪২৫৯৯১০ ৪.০   

১৮৮ পর রাম িচথিলয়া মিফ র রহমান  
ত ধন িময়া    

দঃ চ না  ৫৭০১০৩০৫০৫৮২ 
৩০১৫১২৩৭৬৫৮৭১ 

০১৮৮৭৯৫০৬৬৩ ৪.০   

১৮৯ পর রাম িচথিলয়া মা ািফ র রহমান 
মিফ র রহমান  

ঐ  ৫৭০১০৩০৫০৫৮১ 
২৬৯৩৬২৫৭৯৫৯১৮ 

০১৮১৪৮৭৪৩৩৯ ৪.০   

১৯০ পর রাম িচথিলয়া আব ল জিলল  
শখ আহা দ  

পাগলীর ল  ৫৭০১০৩০৫১০১৯ 
৩০১৫১২৩৭৫৫২৭৪ 

০১৮১৪৪৯৪৫৮৩ ২.৫  

১৯১ পর রাম িচথিলয়া মা  
ত বাছা িময়া  

দঃ রাজষ র  ৫৭০১০৩০৫০৭৯০ 
৩০১৫১২৩৭৫৩৪২৭ 

০১৮২০০৭৬৪৪৪ ১.২০  



১৯২ পর রাম িচথিলয়া মাঃ ই াহীম  
ত চয়দ আলী  

মালীপাথর  ৫৭০১০৩১৩০৪০৯ 
৩০১৫১২৩৭৫৫৩১৭ 

০১৮১৩০২৯৮১৩ ৪.০  

১৯৩ পর রাম িচথিলয়া বািল আ ার  
িগয়াস উি ন   

দঃ রাজষ র  ৫৭০১০৩১৫০১৫১ 
৩০১৫১২৩৭৫৩৫৬০ 

০১৮২৫০১০২৪২ ০.৮০  

১৯৪ পর রাম িচথিলয়া মাঃ ফা ক  
ত এরশাদ িময়া  

উঃ র  ৫৭০১০৩১৬০৫৩৪ 
৩০১৫১২৩৭৫৩৪৬৬ 

০১৮২২০০৩৭৪৬ ৩.২   

১৯৫ পর রাম িচথিলয়া আব  চাবান  
আব ল হক  

মালীপাথর  ৫৭০১০৩১৩০৪৫৬ 
৩০১৫১২৩৭৫৫৯২১ 

০১৮৭৬১৩৫৫৬২ ১.২০   

১৯৬ পর রাম িচথিলয়া মাঃ মা ফা  
ত আব ল হািমদ  

ঐ  ৫৭০১০৩১৩০৬১৩ 
৩০১৫১২৩৭৫৬০৮০ 

০১৮১১১৫৩০১৬ ৩.৪০  

১৯৭ পর রাম িচথিলয়া মাঃ এয়া ব  
মাঃ মা ফা  

ঐ  ৫৭০১০৩১৩০১৩০৬১৩ 
৩০১৫১২৩৭৫৬০৮০ 

০১৮১১১৫৩০১৬ ০.৪০  

১৯৮ পর রাম িচথিলয়া ছােল আহা দ  
ত চান িময়া  

পাগলীর ল  ৫৭০১০৩১৫০২৮২ 
৩০১৫১২৩৭৫৪৫৫২ 

০১৮২১৭৬০৫৮৪ ১.২   

১৯৯ পর রাম িচথিলয়া জিসম উি ন  
আহা েদর রহমান  

জগেমাহন র  ৫৭০১০৩১৬০৫৭৯ 
৩০১৫১২৩৭৫৩১৯৯ 

০১৮২১৩২৭৮৮২ ২.৪  

২০০ পর রাম িচথিলয়া আ  ব র  
ত র িময়া    

জগেমাহন র  ৫৭০১০৩১৬০৫৮৯ 
৩০১৫১২৩৭৫৩২৩৮ 

০১৮৩৫৫২০১৫১ ২.৪  

২০১ পর রাম িচথিলয়া মাঃ  ইউ ছ  
লতান আহা দ  

দঃ রাজষ র  ৫৭০১০৩০৫০৮০৩ 
৩০১৫১২৬৭৬৩৮৪০ 

০১৮৫০৫৯২৩৩৬ ২.০   

২০২ পর রাম িচথিলয়া ল আিমন  
আিম ল ইসলাম  

ঐ  ৫৭০১০৩০৫০৮০১ 
৩০১৫১২৩৭৫৩৭৫৮ 

০১৮৭৪৮৬৬৪১১ ২.৫০  

২০৩ পর রাম িচথিলয়া বা ল িময়া  
ত িসরা ল ইসলাম  

ঐ  ৫৭০১০৩০৫০৭৮৯ 
৩০১৫১২৩৭৫৩৬৬৮ 

০১৮৫৮৬০৪৫৬৯ ১.২০  

২০৪ পর রাম িচথিলয়া আব ল জিলল  
মক ল আহা দ  

মালীপাথর  ৫৭০১০৩১৩০৩৬২ 
৩০১৫১২৩৭৫৫৮১৮ 

০১৮৪৩৪৪৯৩৫৫ ০.৯৮  



২০৫ পর রাম িচথিলয়া সাম ল কিরম  
ত ল ইসলাম  

দঃ রাজষ র  ৫৭০১০৩১৫০০৭৪ 
৩০১৫১২৩৭৫৩৭৭৭ 

০১৮১৬৪২৯৫৮০ ১.৬   

২০৬ পর রাম িচথিলয়া মক ল আহা দ  
ত আলা িময়া  

জগেমাহন র  ৫৭০১০৩১৬০৫৮৬ 
৩০১৫১২৩৭৫৩২২৫ 

০১৮২১৩২৭৮৮২ ২.০   

২০৭ পর রাম িচথিলয়া আব র রহমান  
ত আব ল হািমদ  

মালীপাথর  ৫৭০১০৩১৩০২৬৯ 
৩০১৫১২৩৭৫৬৭১৩ 

০১৮১৩০২৯৭৭৩  ১.০৫   

২০৮ পর রাম িচথিলয়া জিহ ল ইসলাম পন  
ত িমজা র রহমান  

ঐ  ৫৭০১০৩১৩০৫৯১ 
৩০১৫১২৩৭৫৬৫৮৪ 

০১৮৩০১৭৯৮২১ ২.৬  

২০৯ পর রাম িচথিলয়া আ ল হােসন  
মাহা দ আলী  

পাগলীর ল  ৫৭০১০৩১৫০৩৩০ 
৩০১৫১২৩৭৫৫১১৯ 

০১৮২৪৪৫৫৭০৬ ২.৮  

২১০ পর রাম িচথিলয়া আব ল স ঁ ইয়া  
আব ল হক  

মালীপাথর  ৫৭০১০৩১৩০৪৪৫ 
৩০১৫১২৩৭৫৫৯২৩ 

০১৮২২৯২১৩০৬ ১.২   

২১১ পর রাম িচথিলয়া আলাম উি ন  
আ ল খােয়র   

ঐ  ৫৭০১০৩১৩০৬০৪ 
৩০১৫১২৩৭৫৬৪৮৬  

০১৮৩৯৫৪৭০৮৬ ১.৬  

  ২১২ পর রাম িচথিলয়া ল কিরম  
আলী আ ম   

পাগলীর ল ৫৭০১০৩০৫১০২৪ 
৩০১৫১২৩৭৫৪৭৮৫ 

০১৮২০০৯০৩৮১ ১.০  

২১২ পর রাম িচথিলয়া ল আিমন  
ত নাবালক িময়া  

মািলপাথর  ৫৭০১০৩১৩০৬২৩ 
৩০১৫১২৩৭৫৬০০ 

০১৮৫১৯৩২৩৮০ ২.৬  

২১৩ পর রাম িচথিলয়া মাঃ শিফ ল 
 হায়দার চৗঃ  
 

পাগলীর ল  ৫৭০১০৩১৫০৩০৩ 
৩০১৫১২৩৭৫৫২৫৩ 

০১৮১২৬৫৯৫৯৩ ২.২   

২১৪ পর রাম িচথিলয়া জয়নাল আবদীন  
অিল র রহমান  

দঃ চ না  ৫৭০১০৩০৫০৭৮১ 
৩০১৫১২৩৭৫৩৯৭২ 

০১৮২৩৭২৮৫৮৮ ৩.৫   

২১৫ পর রাম িচথিলয়া রিফ ল ইসলাম  
আ  ব র িছি ক  

ঐ  ৫৭০১০৩০৫০৭৮৪ 
১৯৬১৩০১৫১২৩০০০০০৯ 

০১৮২৩৭২৮৫৮৮ ৩.০০   

২১৬ পর রাম িচথিলয়া জিসম উি ন  
আ  ব র িছি ক  

ঐ  ৫৭০১০৩০৫০১২৯ 
৩০১৫১২৩৭৫৪২০৪ 

০১৮২৩৭২৮৫৮৮ ৪.০০  



২১৭ পর রাম িচথিলয়া কামাল উি ন  
মসিলেমর রহমান  

ঐ  ৫৭০১০৩০৫০৭৮২ 
৩০১৫১২৩৭৬৫৮৭০ 

০১৮২৩৭২৮৫৮৮ ৩.০০  

২১৮ পর রাম িচথিলয়া মাঃ হােসন  
আ  ব র িছি ক  

ঐ  ৫৭০১০৩০৫০৫৮০ 
৩০১৫১২৩৭৫৪২০৭ 

০১৮২৩৭২৮৫৮৮ ১.৬   

২১৯ পর রাম িচথিলয়া মেনায়ারা বগম  
িসরাজ িময়া  

দঃ রাজষ র ৫৭০১০৩০৫০৭৮৮ 
৩০১৫১২৩৭৫৩৬৫০ 

০১৮৩০৯২৯৯৫৩ ১.২০   

২২০ পর রাম িচথিলয়া বা ল িময়া  
ত িসরা ল ইসলাম  

ঐ  ৫৭০১০৩০৫০০৮ 
৩০১৫১২৩৭৫৩৬৬৮৯ 

০১৮৫৮৬০৪৫৬৯ ১.২০  

২২১ পর রাম িচথিলয়া আ  আহা দ  
ত বা  িময়া   

রাজষ র  ৫৭০১০৩১৫০১৫০ 
৩০১৫১২৩৭৫৩৫২০ 

০১৮১৮৮২৪৬৯৯ ৪.৪  

২২২ পর রাম িচথিলয়া মাঃ ল হক  
িছিদ র রহমান  

মািলপাথর  ৫৭০১০৩১৩০৪০২ 
৩০১৫১২৩৭৫৫৭৯০ 

০১৮১২৫৩৯০৪৪ ২.০  

     
২২৩ 

পর রাম িচথিলয়া হা ন িময়া  
ত িসরা ল ইসলাম   

দঃ রাজষ র  ৫৭০১০৩১৫০০৯৫ 
৩০১৫১২৩৭৫৩৭৪৪ 

০১৮১৬৫৩২৯৪৮ ৪.৮  

২২৪ পর রাম িচথিলয়া ল ইসলাম  
ত বশর আলী  

পাগলীর ল  ৫৭০১০৩১৫০২৫৬ 
৩০১৫১২৩৭৫৫১৬৮ 

০১৮১৩৩৭২৫৩৩ ২.০  

২২৫ পর রাম িচথিলয়া িসরা ল ইসলাম  
ল আলম  

ঐ  ৫৭০১০৩০৫০৭৭৯৫ 
১৯৮১৩০১৫১২৩০০০০২১ 

০১৮১৩৬৮৭৭৯৮  ২.৫০   

২২৬ পর রাম িচথিলয়া আব ল ছা ার  
ত আব ল গ র  

ঐ  ৫৭০১০৩০৬০৫০৮ 
৩০১৫১২৩৭৫৮৪৪২   

০১৭৩৪৩৫১১০৮  ২.৮০   

২২৭ র রাম িচথিলয়া জিসম উি ন  
ত জ িময়া  

উ র 
ধনী া 

 ০১৮১৪৮৩৮৯০৪  ৪.০   

২২৮ পর রাম িচথিলয়া আ ল হােসম  
ত আলতাফ আলী 

মালীপাথর   ০১৮৫৪৪২৩২৫৭  ২.০   

 

 



 
  



 
     

ঃ নং  উপেজলার 
নাম  

ইউিনয়েনর নাম  ধান সরবরাহকারী ষেকর নাম ও 
িপতার নাম   

 াম  িষ উপকরন সহায়তা  
কােড র ন র ও জাতীয় পিরচয়প  
ন র  

মাবাইল ন র  জিমর পিরমান 
(একের)  

  ষেকর        
   ধরন   

২২৯ পর রাম িচথিলয়া  সােহল আহ দ  
মাঃ সিফক আহ দ  

নায়া র ৫৭০১০৩১৪০৪১০  
৩০১৫১২৩৭৬২৮৩৭  

০১৮৩৪৭৩৮১৪৮ ২.০   

২৩০ পর রাম িচথিলয়া  মাঃ কিবর  
ত শাম ল দা িময়া  

গ া র ৫৭০১০৩১১০৩৮৬ 
২৬১০৪৫৭০১০০৭০ 

০১৮৫৪২৪৬২৫৬ ১.০  

২৩১ পর রাম িচথিলয়া  মাঃ শাহজাহান  
ত মাখেল র রহমান  

নায়া র  ৫৭০১০৩১৪০৩৬৫ 
৩০১৫১২৩৭৬২৬৫৩  

০১৮৫২০৮৩২১৮  ১.২০  

২৩২ পর রাম িচথিলয়া  জািহ ল ইসলাম  
জামাল উি ন  

উ র ধনী া ৫৭০১০৫০৭০০১৪ ০১৮২২১২০৪১৮ ১.০   

২৩৩ পর রাম িচথিলয়া  আ ল খােয়র ঁ ইয়া  
হাজী বজেলর রহমান  

ঐ  ৫৭০১০৩১১০১০১  
৩০১৫১২৩৭৬৫০৬৫  

০১৮১৭৭৯৭৩০৭  ৪.৮  

২৩৪ পর রাম িচথিলয়া  জিসম উি ন  
খারেশদ আলম  

রাম র  ৫৭০১০৩১১০৩০২ 
৩০১৫১২৩৭৫৮৮৪২  

০১৮২৯৮৮৩৩৮৪ ৩.২০  

২৩৫ পর রাম িচথিলয়া  আলী আকবর  
ত আলী আজম  

মািলপাথর  ৫৭০১০৩১৩০২৯১ 
৩০১৫১২৩৭৫৬৬৮৮ 

০১৮৩০৯৪৭৬৬৮ ১.২০  

২৩৬ পর রাম িচথিলয়া  দেলায়ার হােসন  
ত ফেয়জ আহা দ  

মািলপাথর  ৫১০১০৩১৩০২৮৬ 
৩০১৫১২৩৭৫৬৫৫৯  

০১৮৩০৯৪৮৭৬৮ ২.৮  

২৩৭ পর রাম িচথিলয়া  মাঃ মিহউি ন  
মাঃ মমতাজ উি ন  

িচথিলয়া ৫৭০১০৩১২০০২১ 
৩০১৫১২৩৭৫৭১০৫ 

০১৮৪৯৭৩০৩৬০ ১.৮০  

              
২৩৮ 

পর রাম িচথিলয়া  মাঃ ল আিমন  
ত হািব াহ  

মািলপাথর  ৫৭০১০৩১৩০২৪৭ 
৩০১৫১২৩৭৫৬৩৪৮  

০১৮১৫০৬৭০০৯  ১.৮০  

২৩৯ পর রাম িচথিলয়া  মাঃ শাম ল আলম 
হাজী আ  বকর িছি ক  

পঃ অলকা  ৫৭০১০৩১৪০২৩৬ 
৩০১৫১২৩৭৬৩২১৩ 

০১৬২৬১১০৭০৪ ২.৮  



২৪০ পর রাম িচথিলয়া  মাঃ আ ল হােসম  
ত আলতাফ আলী  

মািল পাথর  ৫৭০১০৩১৩০১৯৬ 
৪৬২৪৯০১১০৩৮৮২  

০১৮১৫০৬৭০০৯  ২.০  

২৪১ পর রাম িচথিলয়া  চ ন গাজী  
ত  িময়া   

দি ণ রাজষ র  ৫৭০১০৩০৫০৭৯৭ 
৩০১৫১২৩৭৫৩৫৬৯  

০১৮১৩৩৭২৫৩৩ ২.৫   

২৪২ পর রাম িচথিলয়া  মাই ল হােসন ম ঃ 
বজেলর রহমান ম ঃ  

পঃ অলকা ৫৭০১০৩১৪০১৯১ 
৩০১৫১২৩৭৬৩৭২৪ 

 ৩.২০  

২৪৩ পর রাম িচথিলয়া  লাকমান হােসন  
ী হােফজ আহাঃ 

ঐ  ৫৭০১০৩০৭০০৩২ 
৩০১৫১২৩৮১৩৬৩৯ 

০১৮৫০০০১৬৭৮ ৩.২০  

২৪৪ পর রাম িচথিলয়া  সাম ল ইসলাম 
ল ইসলাম  

উ র ধনী া ৫৭০১০৩০৭০০৩১ 
১৯৫১৯২০৯৬৪ 

০১৭৬৩৮৩১৯০৪ 2.0  

২৪৫ পর রাম িচথিলয়া  লা  িময়া 
ত-আব ল আিজজ  

পঃ অলকা  ৫৭০১০৩০৭০০৩০ 
৩০১৫৩৭৬২১৯৫ 

০১৮২১০৪৫১৮২ ২.০  

২৪৬ পর রাম িচথিলয়া  মাঃ শাহীন ম মদার  
ত ু িময়া  

ঐ  ৫৭০১০৩০৭০০২৯ 
৩০১৫১২৩৭৬১৫৮৩ 

০১৬৩৮৬২৫৩৫৬ ২.০  

২৪৭ পর রাম িচথিলয়া  ল আিমন 
ত আলী আ াফ  

মািলপাথর ৫৭০১০৩০৫১১৩৬ 
১৯৬৭৩০১৫১২৩০১৪১৩১ 

০১৮২৩২৫৫৩৮৭ ৮.০  

২৪৮ পর রাম িচথিলয়া  আ ল কালাম  
িসরা ল ইসলাম  

ঃ অলকা  ৫৭০১০৩০৭০০২২ 
১৯৮৩৩০১৫১২৩০০০০২৬ 

০১৮১৭৭৮৮৮১০ ৩.৪  
 
 
 

২৪৯ পর রাম িচথিলয়া  মাঃ শিহদ উি ন  
হািরছ িময়া  

ঐ  ৫৭০১০৩০৭০০২৩ 
৩০১৫১২৩৭৬১৭৩২ 

০১৮১৩২০৯৭৪১ ৩.২০  

২৪৯ পর রাম িচথিলয়া  মাঃ িফেরাজ আহা দ 
ত জালাল আহা দ  

ঐ  ৫৭০১০৩০৭০০২৪ 
১৯৬৭৩০১৫১২৩০০০০১২ 
 

০১৮৬১১১১৪৪৩ ৪.২০  

২৫০ পর রাম িচথিলয়া  মাঃ ইউ ফ 
ল আিমন  

দঃ রাজষ র ৫৭০১০৩০৫০৭৯২ 
৩০১৫১২৩৭৫৩৭০৪ 

০১৮৩২৩০৯০১৭ ৬.০  

২৫১ পর রাম িচথিলয়া  শাহ আলম 
ত িসরা ল ইসলাম  

ঐ  ৫৭০১০৩০৫০৭৯৩ 
৩০১৫১২৩৭৫৩৯৯২ 

০১৮৫১৭৮৬৪১৭ ৪.০  



২৫২ পর রাম িচথিলয়া  কামাল উি ন 
আলী আহে দ  

পাগলীর ল ৫৭০১০৩০৫১০২৬ 
৩০১৫১২৩৭৫৪৬৭৪ 

০১৮৩১৬২১২৩৮ ২.৮০  

২৫৩ পর রাম িচথিলয়া  চ ন িময়া 
ত বা  িময়া  

দঃ রাজষ র ৫৭০১০৩০৫০৭৯১ 
৩০১৫১২৩৭৫৩৩৫১৯ 

০১৮৭৭৪৯৮৬৬৭ ২.৮০  

২৫৪ পর রাম িচথিলয়া  মাশারফ হােসন   
ত আব র রা াক  

উ র শালধর ৫৭০১০৩০৬০৪৪৪ 
২৪০৭৯৭১৮০০ 

০১৮৪৬৯৭৮৬৮৫ ১.২০  

২৫৫ পর রাম িচথিলয়া  ফেয়জ আহা দ চৗঃ  
ত  িময়া চৗ  

দঃ চ না  ৫৭০১০৩০৫০৫৮৫ 
৩০১৫১২৩৭৫৪৩৭১ 

 ৩.২০  

২৫৬ পর রাম িচথিলয়া  মাঃ মিনর আহা দ ম মদার 
ত বাদশা িময়া  

পালপাড়া ৫৭৬০১০৩০৫০১২৪ 
৩০১৫১২৩৭৫৩০৪৩ 

০১৮১১৯৩৪০৪৫৪ ২.০  

২৫৭ পর রাম িচথিলয়া  রাসনা আ ার 
িপং মাঃ মা ফা  

রাম র  ৫৭০১০৩০৬০০৮৪ 
৩০১৫১২৩৭৫৮৬৪০ 

০১৮১৯১৫৩০৫২ ৩.২০  

২৫৮ পর রাম িচথিলয়া  রােহলা খা ন  
াঃ আব ল জিলল  

উঃ শালধর  ৫৭০১০৩০৬০০৪৪৫ 
৩০১৫১২৩৭৫৯৯০০  

০১৮২৬৬৬৮২০৪ ৪.০  

২৫৯ পর রাম িচথিলয়া  আলী আ াফ  
কালা িময়া  

ঐ      

২৬০ পর রাম িচথিলয়া  মাঃ আব ল ম ান  
মাঃ আব ল মিজদ  

নায়া র ৫৭০১০৩০৭০০২৬ 
৩০১৫১২৩৭৬২৮৪৫ 

০১৮১৬৫৫৯২৭৩ ২.০  

২৬১ পর রাম িচথিলয়া  মাঃ জয়নাল  আেবদীন  
ত মক ল আহ দ  

  
৮৪১০৭৪৭৩০৮৬০৫ 

০১৮১৬৫৫৯২৭৩ ১.৬১  

 ২৬২ পর রাম িচথিলয়া  মাঃ ইসমাইল হােসন  
মাহা দ ইছহাক আলী  

িচথিলয়া ৫৭০১০৩০৬০২৪৮ 
১৯৮৯৩০১৫১২৩৭৫৭৫২৬ 

০১৮১৫৪০৪৭৯৫ ৩.০  

২৬৭ পর রাম িচথিলয়া  আব ল জ ার  
রমজান আলী  

  
১৯৯৬৩৩১৮৬৮৫০০০৭৭৮ 

 ২.০  

২৬৮ পর রাম িচথিলয়া  বলাল হােসন  
ত ধন িময়া  

উ ঃ শালধর  
৩০১৫১২৩৭৫৯৮৮৫ 

০১৮৩৮৬৬৮০৪৭ ২.৪০  

২৬৯ পর রাম িচথিলয়া  আ  তােহর 
ত ছরা ল হক   

উ র শালধর ৫৭০১০৩০৬০৪৪৩ 
৩০১৫১২৩৭৫৯৮৮৯ 

০১৮২৬১৪৮০৩৫ ২.৮০  



২৭০ পর রাম িচথিলয়া  আ ল কালাম  
ত আব ল হািমদ  

মািলপাথর  ৫৭০১০৩০৫১১৩৪ 
১৯৭৫৩০১৫১২৩০০০০০১৮ 

০১৮১১১৫৩০১৬ ৩.০  

২৭১ পর রাম িচথিলয়া  মাঃ ইয়ািছন ঁ ইয়া  
আব ল স ঁ ইয়া  

ঐ  ৫৭০১০৩০৫১১৩৫ 
৩০১৫১২৩৭৫৫৬৮৮ 

 ০১৮১৯৩৬৫৪১২ ১.২০  

২৭২ পর রাম িচথিলয়া  ল ইসলাম  
আ  তােহর  
 

উ র শালধর ৫৭০১০৩০৬০৪৪৭ 
৩০১৫১২৩৮১২১৫৮ 

০১৮১১২১৩৮৪৪ ৪.০  

২৭৩ পর রাম িচথিলয়া  ল ইসলাম  
ত নািছর আহা দ  

ঐ  ৫৭০১০৩১৩০০২৫ 
৩০১৫১২৩৭৬০৬১৬ 

০১৭২৬৮১৩১১০   

২৭৪ পর রাম িচথিলয়া  ফিকর চ ন  
ত লতান আহা দ  

পাগলীর ল ৫৭০১০৩০৫১০২৭ 
৩০১৫১২৩৭৫৪৮৫২ 

০১৮৬৯৯৫২০১৯ ১.৮০  

২৭৫ পর রাম িচথিলয়া  আব ল কিরম ম ঃ 
ত হাজী দানা িময়া  

িচথিলয়া ৫৭০১০৩১২০১১৫ 
৩০১৫১২৩৭৫৭৭৮১ 

০১৮৬৯১৪৭৮৪৭ ১.২০  

২৭৬ পর রাম িচথিলয়া  বলাল হােসন  
বাছা িময়া  

দি ণ চ না  
 

 ১.৩  

২৭৭ পর রাম িচথিলয়া  আব ল মােলক  
মনা িময়া  

ঐ    ১.৪  

২৭৮ পর রাম িচথিলয়া  জািকর হােসন  
ল ইসলাম  

পাগলীর ল ৫৭০১০৩০৫১০২৮ 
১৯৯৫৩০১৫১২৩০০০০১৩ 

০১৮৫৩২৫৭৩১১ ১.২০  

২৭৯ পর রাম িচথিলয়া  খা  িময়া 
র আহা দ  

ঐ  ৫৭০১০৩০৭১০৩০ 
৩০১৫১২৩৭৫৫১৮৯ 

০১৮৪০৬০১৫২৫  ১.২০  

২৮০ পর রাম িচথিলয়া  মাঃ পন  
র আহা দ  

পাগলীর ল ৫৭০১০৩০৭১০৩০ 
৩০১৫১২৩৮১২০৮০ 

০১৮৫৯০৭৬৩৫৫  ১.২০  

২৮১ পর রাম িচথিলয়া  িমজা র রহমান  
মাঃ মীর কােশম   

পাগলীর ল ৫৭০১০৩০৭১০৩১ 
৩০১৫১২৩৭৫৫২৪১ 

০১৮২৩৫৭৬৮৬৪ ২.৮০  

২৮২ পর রাম িচথিলয়া  ল দা  
ত জ িময়া  

 ঐ ৫৭০১০৩০৭১০৩২ 
৩০১৫১২৩৭৫৫১৬৫ 

০১৮৬৯৭৩১১৯৭ ০.৮০  



২৮৩ পর রাম িচথিলয়া  িফেরাজ আহা দ মা া 
ত আলী নওয়াজ  

উ র ধনী া ৫৭০১০৩০৭০০২৮ 
৩০১৫১২৩৭৬৪২৯৪ 

০১৮৫৮২৩৫৫২৮ ২.০  

২৮৪ পর রাম িচথিলয়া  শাম ল ইসলাম 
ল ইসলাম  

ঐ  ৫৭০১০৩০৭০০৩৪ 
১৯৫১৯২০৯৬৪  

০১৭৮৩৮২৩০১২  ২.০  

২৮৫ পর রাম িচথিলয়া  মাঃ ইসমাইল  
আবঃ আহা দ  

ঐ  ৫৭০১০৩০৭০০৩৫ 
৩০১৫১২৩৭ ৬৪৩৭৮ 

০১৮৭৫৯১৭৮০৬ ২.০  

২৮৬ পর রাম িচথিলয়া  মাঃ জয়নাল আেবদীন  
ত সয়দ আলী  

মািলপাথর  ৫৭০১০৩০৫১১৩৭ 
৩০১৫১২৩৭৫৫৩১০ 

০১৮৪৯৮৪৫৪২০ ২.৪০  

২৮৭ পর রাম িচথিলয়া  আ  তােহর 
জাফর আহা দ 

ঐ  ৫৭০১০৩০৫১১৩৮ 
৩০১৫১২৩৭৫৫৪৬৪ 

০১৮৫৭৯৩৭৬১০  ২.৪০  

২৮৮ পর রাম িচথিলয়া  সািকর উ াহ  
ল আিমন  

দঃ রাজষ র ৫৭০১০৩০৫০৭৯৫ 
৮২৫৬১৭১৭০৬ 

 ২.০  

২৮৯ পর রাম িচথিলয়া  মাঃ রিফক  
ত সকা র আলী  

 ঐ  ৫৭০১০৩০৫০৭৯৬ 
৩০১৫১২৩৭৫৩৭৪৮ 

০১৮৬৭৫৭৬৫৯০  ২.০  

২৯০ পর রাম িচথিলয়া  আব ল খােলক  
আব ল বািরক  

  ঐ  ৫৭০১০৩০৫০৭৯৭ 
৩০১৫১২৩৭৬৯৬ 

০১৬৩৫০০০৬৯৫ ২.০  

 ২৯১ পর রাম িচথিলয়া   আব র র ল  
ল আিমন  

ঐ  ৫৭০১০৩০৫০৭৯৮ 
৩০১৫১২৩৭৫৩৭০১ 

০১৮৭৫৬০২৪৪২ ২.৪  

২৯২ পর রাম িচথিলয়া  ইমাম হাছাইন  
ত সিফ র রহমান  

দঃ রাজষ র ৫৭০১০৩০৫০৮০০ 
১৯৯১৩০১৫১২৩০০০০৭৯ 

 ১.৪  

২৯২ পর রাম িচথিলয়া  ল ইসলাম 
ত ফেয়জ আহা দ  

ঐ  ৫৭০১০৩০৫০৮০১ 
৩০১৫১২৩৭৫৩৮০৯ 

০১৬৩৯০৪১৩৫৭ ১.২১  

২৯৩ পর রাম িচথিলয়া  আব ল অ দ  
কালা িময়া   

পাগলীর ল  ৫৭০১০৩০৫১০৩৩ 
৫৯৬৫৪৯৩১৩২ 

 ১.০  

২৯৪ পর রাম িচথিলয়া  মাহাঃ শাহািরয়া আলম  
সাম ল আলম  

িচথিলয়া  ৫৭০১০৩০৬০২৫১ 
৩০১৫১২৩৭ ৬৮৬৪৬ 

০১৮৭৮৭৬৩০৯২  ১.০  

২৯৫ পর রাম িচথিলয়া  মাহা দ ল আিমন  ঐ  ৫৭০১০৩০৬০২৫০ 
৪২০৪৬৪৭৯৪৭  

০১৮৬২৯৮৩১৬৩ ২.৮  



২৯৬ পর রাম িচথিলয়া  নজ ল ইসলাম  
ত আহছান উ াহ  

উঃ ধনী া ৫৭০১০৩০৭০০৩৬ 
৩০১৫১২৩৭৬৫৪৪৫ 

০১৮১২০৯৮৬৮৯০  ২.০  

২৯৭ পর রাম িচথিলয়া  আব ল আিলম ল ইসলাম 
ত মৗঃ মাঃ ছােদক  

 

পঃ অলকা  ৫৭০১০৩০৭০০২৫ 
৩০১৫১২৩৭৬৩৫৪৬  

০১৮১৫৩৭৭৬০৫  ২.৮০  

২৯৮ পর রাম িচথিলয়া  মাঃ হাছান  
মৗঃ আব ল কিরম  

পঃ অলকা  ৫৭০১০৩০৭০০২৭ 
৩০১৫১২৩৭৬৩৩৯৬ 

০১৮১৪৭৯৬৩৪৬ ৩.০  

২৯৯ পর রাম িচথিলয়া  মাঃ আ  হািনফ ঁ ইয়া  
ত হাজী মমতাজ ঁ ইয়া  

িচথিলয়া  ৫৭০১০৩০৬০২৪৯ 
৩০১৫১২৩৭৫৭১৭৫ 

০১৮১৪০৭৩৭৮৩ ৩.২০  

৩০০ পর রাম িচথিলয়া  আ ল বশর  
ত র আহা দ  

িকং শালধর ৫৭০১০৩০৫০৪৪৬ 
১৯৬৮৩০১৫১২৩০০০০০৫ 

০১৮৪৬০৮৪১১০  ১.০  

৩০১ পর রাম িচথিলয়া  সিহ ল ইসলাম 
সিফ র রহমান  

ে রপাড় ৫৭০১০৩০৫০৪১৭ 
৩০১৫১২৩৭৫২০৫৪ 

০১৮৩১৬৫৫৯৭৫ ১৬.০  

  ৩০২ পর রাম িচথিলয়া  শিহ ল ইসলাম ম মদার  
ত ফজ ল কিরম  

পালপাড়া  ৫৭০১০৩১৬০৫০৩ 
৩০১৫১২৩৭৫৩২৫৭  

০১৮২৪৫৬৫২৭৮ ১.০  

৩০৩ পর রাম িচথিলয়া  বাহার িময়া  
ত না িময়া  

ঐ  ৫৭০১০৩১৬০০৫২৬ 
৩০১৫১২৩৭৫৩৩০৭ 

০১৮২১১৫০৬৬১ ১.০  

৩০৪ পর রাম িচথিলয়া  আব ল লিতফ 
ত তিমজ উি ন  

ঐ  ৫৭০১০৩১৬০৫২২ 
৩০১৫১২৩৭৫৩২৯২ 

০১৮১৭৬৬৬৫৩৩ ১.০   

৩০৫ পর রাম িচথিলয়া  জািহ ল ইসলাম ম মদার 
ত ফজ ল রিহম ম ঃ  

পালপাড়া  ৫৭০১০৩০৫২৮৭ 
৬৭২৫৮১৬৬৭২৮০৬ 

০১৯১৮৬৩৭২৯৪ ১.০  

৩০৬ পর রাম িচথিলয়া  িমর হােসন  
ত তিমজ উি ন  

ঐ  ৫৭০১০৩১৬০৫২৩ 
৩০১৫১২৩৭৫৩২৯৭ 

০১৮১৭৬৬৬৫৩৩ ১.৪  

৩০৭ পর রাম িচথিলয়া  হাঃ ফির ল ইসলাম 
ত ফজ ল কিরম ম   

ঐ  ৫৭০১০৩০৫০১২২ 
৩০১৫১২৩০০০১৯২ 

০১৭২৫৩১২৬১৮ ১.০  

৩০৮ পর রাম িচথিলয়া  মা  িময়া  
ত তিমজ উি ন  

ঐ  ৫৭০১০৩১৬০৫২১ 
৩০১৫১২৩৭৫৩২৯৬ 

০১৮১২৩৩০৭০৩ ১.০  



৩০৯ পর রাম িচথিলয়া  দেলায়ারা বগম  
ামীঃ ত ফজ র রিহম  

ঐ  ৫৭০১০৩০৫০১২৩  
৩০১৫১২৩৭৫৩২৮৭ 

০১৮২৩০১৯৭৭৭ ১.৪  

৩১০ পর রাম িচথিলয়া  মাঃ মজল হক ম ঃ  
ত ছ ন িময়া ম ঃ  

উ র চ না  ৫৭০১০৩০৫২১৯ 
৩০১৫১২৩৭৫২৬৬৮ 

০১৮৬৩৭০৯৭২০ ১.৩  

৩১১ পর রাম িচথিলয়া  সাম ল কিরম  
িসরাজ িময়া  

ম ম চ না  ৫৭০১০৩০৫২১৪ 
৩০১৫১২৩৭৫২৯৭৬  

০১৮৪৫৪০৫৮৯৭ ১.৬  

৩১২ পর রাম িচথিলয়া  মাঃ মারেশদ 
তঃ সিফউল আলম  

উ র চ না  ৫৭০১০৩১৬০৫২৫ 
৩০১৫১২৩৭৫৩২৯৮ 

০১৮৩২৬৩৯০৬৯ ১.৪  

৩১৩ পর রাম িচথিলয়া  আেমনা আ ার  
াঃ আব ল নাফ  

দঃ রাজষ র ৫৭০১০৩০৫০৭৯৪ 
৩০১৫১২৩৭৫৩৬৮২  

০১৮৫৯৩৫৯৫ ১.৪০  

৩১৪ পর রাম িচথিলয়া  জােহরা খা ন 
মাঃ ইউ ফ 

দঃ রাজষ র ৫৭০১০৩০৫০৭৯৯ 
৩০১৫১২৩৭৫৩৬৭৪ 

০১৮৫০৯২৫১৫১ ০.৮  

৩১৫ পর রাম িচথিলয়া  এমাম হােসন 
মিফ র রহমান 

িচথিলয়া ৫৭০১০৩০৬০২৪৬ 
৩০১৫১২৩৭৫৭৫৪৩  

০১৮১২১০৬২৩৭ ০.৬  

 

  



৩১৬ পর রাম িচথিলয়া  জাফর আহ দ 
ত- সিলেসর রহমান 

দঃ চ না ৫৭০১০৩০৫০৭৮৩ 
৬৮৬০৫৮১৪৪৩ 

০১৮৩০২৩৩৮৮৯ ৩.০  

৩১৭ পর রাম িচথিলয়া  র নবী 
বলন িময়া 

িকংশালধর  
৩০১৫১২৩৭৫৩২৮৩ 

০১৮১৫২৮২৮২২ ২.০  

৩১৮ পর রাম িচথিলয়া  মা: আ ল ম ান 
ত- সিলেসর রহমান 

দঃ চ না ৩০১৫১২৩৭৬৫৫১২ ০১৮৩১৪১১৫৯৪ ১.৪  

৩১৯ পর রাম িচথিলয়া  তা ল ইসলাম ম মদার 
মাঃ মা ফা ম মদার 

দঃ শালধর  
৩০১৫১২৩৭৬১৪০১ 

০১৮১৯৭০৫৩৬৭ ১.৬  

৩২০ পর রাম িচথিলয়া  মাঃ জিহ ল ইসলাম 
মাঃ মা ফা 

ঐ  
১৯৮১৩০১৫১২৩০০০০১৩ 

০১৮২২৪৮৬৫২২ ১.৬  

৩২১ পর রাম িচথিলয়া  মাঃ মা ফা ম মদার 
ত- আিমর হােসন 

ঐ  
৩০১৫১২৩৭৬১৩৯৯ 

০১৯১৯৮১৬৪৩২ ৩.২  

৩২২ পর রাম িচথিলয়া  র  িময়া 
আঃ রহমান 

রাম র  
৩০১৫১২৩৭৫৮৮১৮ 

 
 

১.২  

৩২৩ পর রাম িচথিলয়া  মাঃ ইউ স 
সিলেমর রহমান 

িচথিলয়া ৫৭০১০৩১২০০৫৭ 
৩০১৫১২৩৭৫৭৯১২ 

০১৮৬৭৪৪২৯৫০ ১.২  

৩২৪ পর রাম িচথিলয়া  আলী হােসন 
আব ল বারী 

ে রপাড় ৫৭০১০৩১৬০৬১২ 
৩০১৫১২৩৭৫২১০৮ 

০১৮৩০৯৫০৯০৬ ২.০  

৩২৫ পর রাম িচথিলয়া  মাঃ এয়া ব 
ত- িসরা ল ইসলাম 

মািলপাথর ৫৭০১০৩১৩০২৯৫ 
৩০১৫১২৩৭৫৫৭৪৫ 

০১৮২৬৫৯২১১৬ ২.০  

৩২৬ পর রাম িচথিলয়া  আিম র রহমান 
ত- হােফজ আহ দ 

িচথিলয়া ৫৭০১০৩০৬০২৩৪ 
৩০০১৫১২৩৭৫৭০১৮ 

০১৮৭১৮০৫৯১২ ২.০  

৩২৭ পর রাম িচথিলয়া  মাঃ শাহাদাত 
ত- হািবব উ াহ 

ব অলকা ৫৭০১০৩০৭০০০৭ 
৩০০১৫১২৩০১৯৯০২ 

০১৮১৪৩২৭৩৫২ ১.৬  

৩২৮ পর রাম িচথিলয়া  মাঃ ইসমাইল মা া 
ত- আেনায়ার উ াহ 

উঃ ধিন া ৫৭০১০৩১১০১১৫ 
৩০০১৫১২৩৭৬৪৩৯৮ 

০১৭৫৩৯২১০৫১ ২.০  

৩২৯ পর রাম িচথিলয়া  মাঃ ওবায়দ উ াহ 
জিহ ল ইসলাম 

িচথিলয়া ৫৭০১০৩১২০১০৫ 
৩০১৫১২৩৭৫৭৫৭২ 

০১৮১৫৫০১৪৬৪ ২.০  

 

৩৩০ পর রাম িচথিলয়া  িফেরাজা বগম 
াঃ ল আিমন 

উঃ শালধর ৫৭০১০৩১৩০১০৫ 
৩০১৫১২৩৭৬০৬৭২ 

০১৮১৮৫১০৭৪৭ ২.০  

৩৩১ পর রাম িচথিলয়া  মাঃ আ ল কােশম 
মাঃ িছি র রহমান 

ঐ  
২৬৯০৪১৭১৪৮৪৩৪ 

০১৮২৬৬২৬৬৫৬ ৩.০  

৩৩২ পর রাম িচথিলয়া  মাঃ দাউদ হােসন িচথিলয়া  ০১৮৬৯০৬৭৬৩৭ ৫.০  



ত- হাজী ল ইসলাম ১৯৬৫৩০১৫১২৩০০০০৩ 

৩৩৩ পর রাম িচথিলয়া  হােফজ আ ল কিরম 
ত- আ  িময়া 

িচথিলয়া ৩০১৫১২৩৭৫৭১৬৮ ০১৮১১৬৩০৩৬১ ২.০  

৩৩৪ পর রাম িচথিলয়া  আব ল মা ান 
নিছর আহ দ 

ে রপাড়  
১০২৭৩৫০৫৫০ 

০১৮৭৫৮১১২৫০ ২.২  

৩৩৫ পর রাম িচথিলয়া  মাঃ শাহজাহান 
ত- আলী আকবর 

রাম র ৫৭০১০৩১১০২৭৩ 
৩০১৫১২৩৭৫৮৮০৭ 

০১৮২১১৮৯৮৯১ ০.৮  

৩৩৬ পর রাম িচথিলয়া  মাঃ দাউ ল হক 
ত- মাঃ আ াছ 

পাগলীর ল ৫৭০১০৩০৫১০২৫ 
৩০১৫১২৩৭৫৪৫০১ 

০১৭১০২২৬০১৮ ৪.০  

৩৩৭ পর রাম িচথিলয়া  আব ল কিরম 
ত- আিম ল কিরম 

দঃ রাজষ র ৫৭০১০৩১৫০০৯৯ 
৩০১৫১২৩৭৫৩৮৭১ 

০১৮১২৮১৭৭৪০ ৪.৮  

৩৩৮ পর রাম িচথিলয়া  মাঃ মা ফা চৗ রী 
ত- মিফ র রহমান 

িচথিলয়া ৫৫৭০১০৩১৬০০৩৭ 
৩০১৫১২৩৭৫২২২২২৫২২ 

০১৭৯৯৫৭৪৮৬৬ ২.০  

৩৩৯ পর রাম িচথিলয়া  এনাম হােসন 
মিফ র রহমান 

িচথিলয়া ৫৭০১০৩০৬০২৪৬ 
৩০১৫১২৩৭৫৭৫৪৩ 

০১৮১২১০৬২৩৭ ০.৬  

৩৪০ পর রাম িচথিলয়া  জালাল উি ন 
মজল হক 

িচথিলয়া ৫৭০১০৩০৬০২৪৭ 
৩০১৫১২৩৭৫৭৭০৪ 

০১৮১৪২৫৫৮২২ ৪.০  

৩৪১ পর রাম িচথিলয়া  আ র রা াক 
ত- আ ল আিজজ 

রাম র  
১৯৮১৩০০০১৫১২৩০২৫১৫৩ 

০১৮৮৩৬৭৩৯৭১ ৪.৪  

৩৪২ পর রাম িচথিলয়া  মাঃ শাহ আলম 
ত- র আহ দ 

রাম র ৫৭০১০৩১১০০১৯ 
৩০১৫১২৩৭৫৮৯০৪ 

০১৮৬৭৫৬৪৪৮১ ২.৪  

 
 


