
2019-20 A_© eQ‡ii Avgb Avev‡`i K…lK ZvwjKv 

 
 

eøKt ডমুরুয়া BDwbqbt   Dc‡Rjvt সেনবাগ   ‡Rjvt সনায়াখালী 

µwgK 

bs 

K…l‡Ki bvg, wcZvi bvg I wVKvbv K…lK cwiwPwZ bv¤̂vi, RvZxq cwiPqcÎ 

bv¤^vi I ‡gvevBj bv¤̂vi 

K…l‡Ki 

†kÖYx 

Avev`K…Z 

Rwgi cwigvb 

(‡n±i) 

েম্ভাবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

1 আবুল স াসেন 

পিতা- োমছল  ক 

গ্রাম- টরটপরয়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038841944 

সমাবাইল নং- 01818309665 

কু্ষদ্র 1.50 4.50  

2 আবু বকর পছপিক 

পিতা- আবদুল আউয়াল 

গ্রাম- ডমুরুয়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 6442743081 

সমাবাইল নং- 01688223030 

কু্ষদ্র 1.00 4.8  

3 একরাম স াসেন 

পিতা- আফজসলর র মান 

গ্রাম- ডমুরুয়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 5105457567 

সমাবাইল নং- 01829109422 

কু্ষদ্র 0.50 2.4  

4 পছপিকুর র মান 

পিতা- আবদুল মপজদ 

গ্রাম- ডমুরুয়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038000004 

সমাবাইল নং- 01835741055 

কু্ষদ্র 1.00 4.8  

5 সমাোঃ নাপছর উপিন 

পিতা- আবদুছ োত্তার 

গ্রাম-  পরণকাটা 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 5054825137 

সমাবাইল নং- 01712446694 

কু্ষদ্র 0.40 4.8  

6 সমাোঃ স াোইন 

পিতা- আবদুছ োত্তার 

গ্রাম-  পরণকাটা 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 5557395067 

সমাবাইল নং- 01634329917 

কু্ষদ্র 0.40 4.8  

7 আবদুর রপ ম 

পিতা- আবুল খাসয়র 

গ্রাম-  পরণকাটা 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 3767678325 

সমাবাইল নং- 01811956792 

কু্ষদ্র 1.00 4.8  

8 আবদুর োসয়ম 

পিতা- আবুল  াসেম 

গ্রাম-  পরণকাটা 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7807710459 

সমাবাইল নং- 01878573072 

কু্ষদ্র 0.20 2.4  

9 আবুল খাসয়র 

পিতা- ফাপজল পময়া 

গ্রাম-  পরণকাটা 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038861373 

সমাবাইল নং- 01763183101 

কু্ষদ্র 0.50 2.50  

10 সগালাম োসরায়ার 

পিতা- আবদুল কাসদর 

গ্রাম- টরটপরয়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 751803881399 

সমাবাইল নং- 01727784460 

কু্ষদ্র 1.00 4.8  
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eøKt ডমুরুয়া BDwbqbt   Dc‡Rjvt সেনবাগ   ‡Rjvt সনায়াখালী 

µwgK 

bs 

K…l‡Ki bvg, wcZvi bvg I wVKvbv K…lK cwiwPwZ bv¤̂vi, RvZxq cwiPqcÎ 

bv¤^vi I ‡gvevBj bv¤̂vi 

K…l‡Ki 

†kÖYx 

Avev`K…Z 

Rwgi cwigvb 

(‡n±i) 

েম্ভাবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

11 ওপ দুর র মান 

পিতা- বদু পময়া 

গ্রাম- টরটপরয়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038861424 

সমাবাইল নং- 01824962993 

মাঝাপর 1.00 08  

12 সমাোঃ শা  আলম 

পিতা- আবদুছ ছামাদ 

গ্রাম- টরটপরয়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038861493 

সমাবাইল নং- 01857668849 

প্রাপিক 1.00 4.50  

13 সমাোঃ জপেম উপিন 

পিতা- সেকাির পময়া 

গ্রাম- টরটপরয়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038861411 

সমাবাইল নং- 01827339965 

প্রাপিক 0.50 2.25  

14 পমজানুর র মান 

পিতা- আবদুে ছাত্তার 

গ্রাম- টরটপরয়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 75287018150 

সমাবাইল নং- 01768380004 

কু্ষদ্র 1.5 7.5  

15 আবদুল ও াব 

পিতা- বদু পময়া 

গ্রাম- টরটপরয়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038861427 

সমাবাইল নং- 01720163666 

প্রাপিক 0.5 2.30  

16 এমাম স াসেন 

পিতা- সমাোঃ ইউেুফ 

গ্রাম- টরটপরয়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 8707785088 

সমাবাইল নং- 01885963487 

প্রাপিক 0.50 2.30  

17 আল আপমন 

পিতা- আবদুল  ক 

গ্রাম- টরটপরয়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854400 

সমাবাইল নং- 01302984639 

প্রাপিক 1.00 4.50  

18 কপবর স াসেন 

পিতা- আবদুল কাসদর 

গ্রাম- োত বাপিয়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038000010 

সমাবাইল নং- 01785761987 

প্রাপিক 0.50 2.30  

19 েপফকুর র মান 

পিতা- আলতাফ পময়াা্ 

গ্রাম- টরটপরয়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038851628 

সমাবাইল নং- 01715355159 

প্রাপিক 0.50 2.25  

20 বজসলর র মান 

পিতা- ফজসলর র মান 

গ্রাম- কানুরির 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038855805 

সমাবাইল নং- 01822889096 

প্রাপিক 0.50 2.25  
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eøKt নলুয়া          BDwbqbt ডমুরুয়া   Dc‡Rjvt সেনবাগ                ‡Rjvt সনায়াখালী 
 

µwgK 

bs 
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েম্ভাবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

21 নাম- নূর আলম 

পিতা- আবদুল জপলল 

 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038845210 

সমাবাইল নং- 01816609391 

প্রাপিক 1.00 4.50  

22 নাম- আবদুল ওয়াদুদ 

পিতা- ছাসয়দুল  ক 

 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038844435 

সমাবাইল নং- 01824168044 

প্রাপিক 1.00 4.50  

23 নাম- সমা: ইউেুি 

পিতা- শপফক উল্লা 

 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518066828351 

সমাবাইল নং- 01824471670 

প্রাপিক 0.50 2.25  

24 নাম- আবদুল আপজজ  

পিতা- মৃত: কালা পময়া 

 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518066836905 

সমাবাইল নং- 01734075201 

কু্ষদ্র 1.5 7.5  

25 নাম- আপনেুর র মান 

পিতা- সবলাল স াসেন 

 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 6007295956 

সমাবাইল নং- 01818358033 

প্রাপিক 0.5 2.30  

26 নাম- সখাসদজা সবগম 

পিতা- পেরাজ পময়া 

 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038344974 

সমাবাইল নং- 01840532238 

প্রাপিক 0.50 2.30  

27 নাম- পনজাম উপিন 

পিতা- বজসলর র মান 

 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038844040 

সমাবাইল নং-  

প্রাপিক 1.00 4.50  

28 নাম- সমা: সো াগ 

পিতা- সমা: োসয়দুল  ক 

 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 1995510654645 

সমাবাইল নং-  

প্রাপিক 0.50 2.30  

29 নাম- সমা: পলটন 

পিতা- সমা: ইপদ্রে 

 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038843996 

সমাবাইল নং-  

প্রাপিক 0.50 2.25  

30 নাম- নাপছমা আক্তার 

পিতা- সমা:  াপনফ 

 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038845468 

সমাবাইল নং- 01726817326 

প্রাপিক 0.50 2.25  
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31 নাম- সমা:  াপববুর র মান 

পিতা- আোদুর র মান 

 

কৃষক িপরপিপত- 758038070596 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038847463 

সমাবাইল নং- 01816416139 

প্রাপিক 1.5 7.25  

32 নাম- তাস রা সবগম 

পিতা- সমা: ইপলয়াছ 

 

কৃষক িপরপিপত- 758038070535 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038847664 

সমাবাইল নং-  

প্রাপিক 0.50 2.25  

33 নাম- আ: মপতন 

পিতা- আ: কপরম 

 

কৃষক িপরপিপত- 758038070571 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038847563 

সমাবাইল নং- 01812829563 

প্রাপিক 1.00 4.50  

34 নাম- মমতাজ পময়া  

পিতা- মনছুর আলী 

 

কৃষক িপরপিপত- 758038070603 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038847570 

সমাবাইল নং-  

প্রাপিক 0.50 2.30  

35 নাম- আবদুল মাসলক 

পিতা- আবদুল কাপদর 

 

কৃষক িপরপিপত- 758038070575 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038847476 

সমাবাইল নং-  

প্রাপিক 1.00 4.50  

36 নাম- আ: মাসলক 

পিতা- প েমত আলী 

 

কৃষক িপরপিপত- 758038070583 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038847465 

সমাবাইল নং-  

প্রাপিক 1.00 3.90  

37 নাম- আবুল  াসেম 

পিতা- আবু তাস র  

 

কৃষক িপরপিপত- 758038070584 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038847571 

সমাবাইল নং-  

প্রাপিক 0.50 2.10  

38 নাম- আবুল বাোর  

পিতা- সমা: আবু তাস র 

 

কৃষক িপরপিপত- 758038070621 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038847635 

সমাবাইল নং- 01828069359 

কু্ষদ্র 1.5 7.10  

39 নাম- সমা: দুলাল  

পিতা- পেরাজুল  ক 

 

কৃষক িপরপিপত- 758038070511 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038847591 

সমাবাইল নং- 01837200740 

প্রাপিক 1.00 4.10  

40 নাম- আবদুল মাসলক 

পিতা- সমা: শপফক 

 

কৃষক িপরপিপত- 758038070521 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038847359 

সমাবাইল নং- 01824811865 

প্রাপিক 1.00 4.20  
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41 নাম- সমা: আবুল স াসেন 

পিতা- ইউনুছ পময়া 

 

কৃষক িপরপিপত- 758038070522 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038846821 

সমাবাইল নং- 01840754594 

প্রাপিক 1.00 3.80  

42 নাম- পশপি মা মুদ 

পিতা- খাসয়র মা মুদ 

 

কৃষক িপরপিপত- 758038070269 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038844964 

সমাবাইল নং- 01833651588 

কু্ষদ্র 1.00 4.1  

43 নাম- সমা: সবলাসয়ত স াসেন 

পিতা- আ: গফুর  

 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038845883 

সমাবাইল নং- 01926091642 

প্রাপিক 1 4.1  

44 নাম- আবদুল মন্নান 

পিতা- মৃত: আবদুল কাসদর 

 

কৃষক িপরপিপত- 758038070609 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038846806 

সমাবাইল নং- 01814486582 

প্রাপিক 1 3.7  

45 নাম- সমা: ইয়াপছন 

পিতা- মন্তু পময়া 

 

কৃষক িপরপিপত- 758038070391 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038846717 

সমাবাইল নং- 01734115899 

প্রাপিক 1 4.1  

46 নাম- সমা:  াসতম 

পিতা- সরৌশন আলী 

 

কৃষক িপরপিপত- 758038070392 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038846656 

সমাবাইল নং- 01752165483 

প্রাপিক 0.5 2.1  

47 নাম- মপফজুল  ক 

পিতা- আলী পময়া 

 

কৃষক িপরপিপত- 75803807401 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038846654 

সমাবাইল নং- 01928499137 

প্রাপিক 1 4.1  

48 নাম- আবদুর রপশদ 

পিতা- আবদুল লপতফ 

 

কৃষক িপরপিপত- 758038070522 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038847058 

সমাবাইল নং- 01821764585 

প্রাপিক 1 4.1  

49 নাম- আলী আক্কাে 

পিতা- মৃত: আবদুল খাসলক 

 

কৃষক িপরপিপত- 758038070520 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038845914 

সমাবাইল নং- 01820192557 

প্রাপিক 0.50 2.1  

50 নাম- আবদুল মাসলক 

পিতা- সমা: শপফক 

 

কৃষক িপরপিপত- 758038070521 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038847359 

সমাবাইল নং- 01824811865 

প্রাপিক 0.50 2.1  
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51 নাম- সমা: ইপলয়াছ 

পিতা- বপদউর র মান 

 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038843968 

সমাবাইল নং- 01881608520 

প্রাপিক 1.5 7.2  

52 নাম- জপেম উপিন 

পিতা- মৃত: িাাঁ ন পময়া 

 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038843570 

সমাবাইল নং- 01892068034 

প্রাপিক 1 4.2  

53 নাম- আবদুল বাসরক 

পিতা- মৃত ফজসলর র মান 

 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038000008 

সমাবাইল নং- 01811259282  

মাঝারী 1.5 7.10  

54 নাম- আবু তাস র  

পিতা- মৃত: আবদুল আপজজ 

 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038844143 

সমাবাইল নং- 01885286217 

কু্ষদ্র 2 9.1  

55 নাম- আবুল কাসশম 

পিতা- আলী আজম 

 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038844148 

সমাবাইল নং- 01767793117 

প্রাপিক 1 4.2  

56 নাম- খাসয়র মা মুদ 

পিতা- আবদুল  াপকম 

 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038844896 

সমাবাইল নং- 01680282353 

মাঝারী 1 4.2  

57 নাম- আবদুল ও াব 

পিতা- সমাখসরছুর র মান 

 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038844155 

সমাবাইল নং- 01780229071 

প্রাপিক 0.5 2.10  

58 নাম- জয়নাল আসবদীন 

পিতা- আলী আকবর 

 

কৃষক িপরপিপত- 580403060036 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038844099 

সমাবাইল নং-  

প্রাপিক 0.5 2.10  

59 নাম- আবদুল খাসলক  

পিতা- বদু পময়া 

 

কৃষক িপরপিপত- 5803100060761 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038844106 

সমাবাইল নং-  

প্রাপিক 0.5 2.2  

60 নাম- আবদুর রব 

পিতা- আবদুে ছামাদ 

 

কৃষক িপরপিপত- 75803807069 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038843653 

সমাবাইল নং-  

প্রাপিক 1 4.5  
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61 নাম- কমলা সবগম 

পিতা- আবদুল জপলল 

কৃষক িপরপিপত- 580403050142 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038850154 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 1.20 5.00  

62 নাম- সমা: সোলাইমান 

পিতা- আ: কাসশম 

কৃষক িপরপিপত- 580403050960 

জাতীয় িপরপিপত- 2695042983895 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 1.0 4.50  

63 নাম- সজেপমন আক্তার 

পিতা- জপ রুল ইেলাম 

কৃষক িপরপিপত- 580403050 

জাতীয় িপরপিপত- 751803885 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 1.00 4.50  

64 নাম- পবপব জয়নাব 

পিতা- মৃত: মনতাজ উপিন 

কৃষক িপরপিপত- 580403050755 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038851697 

সমাবাইল নং- 01852035149 

কু্ষদ্র 1.00 4.50  

65 নাম- পফসরাজ আলম 

পিতা- মমতাজ উপিন 

কৃষক িপরপিপত- 580403050266 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038850111 

সমাবাইল নং- 01720606606 

কু্ষদ্র 2.00 9.50  

66 নাম- সবলাল স াসেন 

পিতা- আ:  াপমদ 

কৃষক িপরপিপত- 580403050266 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038850443 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 1.00 4.50  

67 নাম- আবদুল মাসলক 

পিতা- আবদুল আপজজ  

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038850332 

সমাবাইল নং- 01624654825 

কু্ষদ্র 1.00 4.50  

68 নাম- সমা: জা াঙ্গীর 

পিতা- জালাল আ ম্মদ 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038862035 

সমাবাইল নং- 01611715164 

কু্ষদ্র 1.00 4.50  

69 নাম- সদসলায়ার স াসেন 

পিতা- আবদুল কপরম 

কৃষক িপরপিপত- 580403050863 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038853331 

সমাবাইল নং- 01836859505 

প্রাপিক .40 3.50  

70 নাম-  

পিতা-  

কৃষক িপরপিপত- 580403050 

জাতীয় িপরপিপত- 751803885 

সমাবাইল নং- 01 
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71 নাম- সমস্তাপফজুর র মান 

পিতা- মৃত: সমাস্তফা পময়া 

কৃষক িপরপিপত- 58040305101 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038852410 

সমাবাইল নং- 01817383913 

প্রাপিক 0.40 3.5  

72 নাম- আ: ছত্তার 

পিতা- ইয়াকুব আলী 

কৃষক িপরপিপত- 58040305100 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038851396 

সমাবাইল নং-  

প্রাপিক 0.20 2.00  

73 নাম- পজয়াউল  ক 

পিতা- োব উপিন 

কৃষক িপরপিপত- 580403051067 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038851662 

সমাবাইল নং- 01813383663 

প্রাপিক 0.40 3.50  

74 নাম- সতাফাসয়ল আ ম্মদ 

পিতা- আ: খাসলক 

কৃষক িপরপিপত- 580403050749 

জাতীয় িপরপিপত- 75180388511423 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 1.00 7.50  

75 নাম- আবু্দল  াই 

পিতা- ইউছুফ পময়া 

কৃষক িপরপিপত- 580403050150 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038851693 

সমাবাইল নং-  

প্রাপিক 0.40 3.50  

76 নাম- আবু তাস র 

পিতা- স ারন পময়া 

কৃষক িপরপিপত- 580403051008 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038851465 

সমাবাইল নং-  

প্রাপিক 0.40 3.50  

77 নাম- সমা: সেপলম 

পিতা- সদসলায়ার স াসেন 

কৃষক িপরপিপত- 580403050757 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038851599 

সমাবাইল নং- 01869151602 

কু্ষদ্র 1.00 7.50  

78 নাম- সমা: মপতন ভূইয়া 

পিতা- মৃত: আবু্দল  ক 

কৃষক িপরপিপত- 580403050282 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038851510 

সমাবাইল নং-  

প্রাপিক 0.40 3.80  

79 নাম- পেরাজ পময়া 

পিতা- মৃত: আবদুছ ছত্তার 

কৃষক িপরপিপত- 580403050299 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038851488 

সমাবাইল নং- 01709520470 

কু্ষদ্র 1.20 7.50  

80 নাম- সমা: জপলল 

পিতা- খপললুর র মান 

কৃষক িপরপিপত- 580403050020 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038850935 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 1.00 3.50  
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81 নাম- আবুল কালাম 

পিতা- আলতাফ মা মুদ 

কৃষক িপরপিপত- 580403060733 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038862426 

সমাবাইল নং- 01714779771 

কু্ষদ্র 1.00 4.50  

82 নাম- আেুরা সবগম 

পিতা- আশ্রাফুল আলম 

কৃষক িপরপিপত- 580403061615 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854371 

সমাবাইল নং- 01715922978 

প্রাপিক 0.40 2.00  

83 নাম- সগালাম সমা াম্মদ 

পিতা- ইব্রাপ ম পময়া 

কৃষক িপরপিপত- 58040306 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038855215 

সমাবাইল নং- 01715045457 

কু্ষদ্র 1.50 7.50  

84 নাম- সমা: ইয়াপছন 

পিতা- রপফক 

কৃষক িপরপিপত- 580403060689 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854380 

সমাবাইল নং- 01836065481 

কু্ষদ্র 1.00 4.50  

85 নাম- আবুল কালাম 

পিতা- আবদুল সছাব ান 

কৃষক িপরপিপত- 580403060719 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854360 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 1.00 4.50  

86 নাম- সদসলায়ার স াসেন 

পিতা- র মত উল্লা 

কৃষক িপরপিপত- 580403060707 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854359 

সমাবাইল নং-  

প্রাপিক 0.40 2.00  

87 নাম-  াপনফ পময়া 

পিতা- আবদুর রপশদ 

কৃষক িপরপিপত- 580403060 

জাতীয় িপরপিপত- 75180388 

সমাবাইল নং- 01 

প্রাপিক 0.40 2.00  

88 নাম-  

পিতা-  

কৃষক িপরপিপত- 580403060690 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854321 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 1.00 5.00  

89 নাম- আলা উপিন 

পিতা- নজরুল ইেলাম 

কৃষক িপরপিপত- 580403060728 

জাতীয় িপরপিপত- 1592036514833 

সমাবাইল নং-  

প্রাপিক 0.20 1.50  

90 নাম- কালাম উপিন 

পিতা- মৃত: জালাল আ ম্মদ 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854196 

সমাবাইল নং- 01819727216 

প্রাপিক 0.50 2.50  
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91 নাম- জা ানারা সবগম 

পিতা- আবদুল গফুর 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854305 

সমাবাইল নং- 01753197436 

প্রাপিক 0.40 2.50  

92 নাম- লালমা সবগম 

পিতা- মৃত রপফকুল ইেলাম 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854302 

সমাবাইল নং- 01840343516 

প্রাপিক 0.40 2.50  

93 নাম- মপ না সবগম 

পিতা- কামাল উপিন 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038000036 

সমাবাইল নং-  

প্রাপিক 0.20 2.00  

94 নাম- আবুল কালাম 

পিতা- আসনায়ার উল্লা 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038855112 

সমাবাইল নং- 01859462875 

কু্ষদ্র 0.60 3.00  

95 নাম- সমা: নূর নবী 

পিতা- আবদুল সছাব ান 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854290 

সমাবাইল নং-  

প্রাপিক 0.40 3.00  

96 নাম- োইফুল ইেলাম 

পিতা- আ: বাপরক 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 75180380000 

সমাবাইল নং- 01305905274 

প্রাপিক 0.40 2.50  

97 নাম- সমা: আলী আক্কাছ 

পিতা- সমা: আলী পময়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 2696830028219 

সমাবাইল নং-  

প্রাপিক 0.40 3.00  

98 নাম- ছাসল আ ম্মদ 

পিতা- তাজু পময়া 

কৃষক িপরপিপত- 580403060296 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854573 

সমাবাইল নং- 01815134244 

কু্ষদ্র 2.00 9.00  

99 নাম- বা ার পময়া 

পিতা- তাজু পময়া 

কৃষক িপরপিপত- 580403060379 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854557 

সমাবাইল নং- 01840616184 

কু্ষদ্র 1.00 4.50  

100 নাম- আ: মপতন 

পিতা- ফজলুর র মান 

কৃষক িপরপিপত- 580403060300 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854074 

সমাবাইল নং- 01938290244 

কু্ষদ্র 1.00 4.50  
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101 নাম- মপফজুর র মান 

পিতা- তাজু পময়া 

কৃষক িপরপিপত- 580403060282 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038853862 

সমাবাইল নং- 01856921108 

কু্ষদ্র 1.50 7.00  

102 নাম- জাপকর স াসেন 

পিতা- আবদুল মন্নান 

কৃষক িপরপিপত- 580403060337 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854150 

সমাবাইল নং- 01827980417 

কু্ষদ্র 1.00 4.50  

103 নাম- সগালাম নবী 

পিতা- আ ম্মদ উল্লা 

কৃষক িপরপিপত- 580403060702 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038859965 

সমাবাইল নং- 01829276405 

প্রাপিক 0.40 2.00  

104 নাম- সমা: পেপিক 

পিতা- তাজুল ইেলাম 

কৃষক িপরপিপত- 580403060755 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854031 

সমাবাইল নং- 01835659105 

কু্ষদ্র 2.00 9.00  

105 নাম- সমা: শা  আলম 

পিতা- আলী আ ম্মদ 

কৃষক িপরপিপত- 580403060293 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854510 

সমাবাইল নং- 01814998869 

কু্ষদ্র 1.00 4.50  

106 নাম- আসনায়ার স াসেন 

পিতা- আবদুল খাসলক 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 75180388545939 

সমাবাইল নং- 01309563930 

কু্ষদ্র 1.00 4.50  

107 নাম- আবুল কালাম 

পিতা- আলী আ ম্মদ 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854681 

সমাবাইল নং- 01872078350 

প্রাপিক 0.40 2.00  

108 নাম- কামাল উপিন 

পিতা- আবুল  াসেম 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854506 

সমাবাইল নং- 01830104206 

প্রাপিক 0.40 2.00  

109 নাম- সমা: জাফর আ ম্মদ 

পিতা- সমা: আলী 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 751803000037 

সমাবাইল নং- 01814171740 

প্রাপিক 0.50 2.00  

110 নাম- সমা: ইয়াপছন 

পিতা- অপজউল্লা  

কৃষক িপরপিপত- 580403060242 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038850321 

সমাবাইল নং-  

প্রাপিক 0.50 3.00  
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111 নাম- সলাকমান স াসেন 

পিতা- মৃত জাসকর স াসেন 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854588 

সমাবাইল নং- 01812873724 

কু্ষদ্র 2.00 10.00  

112 নাম- আবদুল ও াব 

পিতা- আ: রাজ্জাক 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854058 

সমাবাইল নং- 01833742608 

কু্ষদ্র 1.00 4.50  

113 নাম- অপ দুর র মান 

পিতা- িাাঁ ন পময়া 

কৃষক িপরপিপত- 580403060331 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854592 

সমাবাইল নং-  

প্রাপিক 0.40 2.50  

114 নাম- আবুল কাসশম 

পিতা- মৃত আবদুর র মান 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038851695 

সমাবাইল নং- 01830375539 

প্রাপিক 0.40 2.00  

115 নাম- রুহুল আপমন 

পিতা- আবুল কাসশম 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 1593526355969 

সমাবাইল নং- 01830375593 

প্রাপিক 0.60 3.00  

116 নাম- আ: সছাব ান 

পিতা- আ: রব 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038851685 

সমাবাইল নং- 01830375593 

প্রাপিক 0.40 3.00  

117 নাম- আবুল খাসয়র  

পিতা- সেকাির পময়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038851611 

সমাবাইল নং- 01819724306 

প্রাপিক 0.40 3.00  

118 নাম- সমা: রপফক 

পিতা- ছাদু পময়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038851421 

সমাবাইল নং- 01 

প্রাপিক 0.30 2.00  

119 নাম- আবুল কাসশম 

পিতা- মৃত: আবু্দে েত্তার 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038851462 

সমাবাইল নং- 01715071057 

প্রাপিক 0.40 3.00  

120 নাম- রপফক পময়া 

পিতা- সেয়দ আলী 

কৃষক িপরপিপত- 580403050346 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038851583 

সমাবাইল নং- 01856080626 

কু্ষদ্র 1.50 7.00  
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121 নাম- সমা: ইপলয়াছ 

পিতা- ফজসলর র মান 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038851282 

সমাবাইল নং- 01856080626 

প্রাপিক 0.40 3.00  

122 নাম- সমা: নুরুল আলম 

পিতা- সমা: স াসেন পময়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038851399 

সমাবাইল নং- 01864351347 

কু্ষদ্র 1.00 4.50  

123 নাম- ইব্রাপ ম খপলল 

পিতা- মৃত তাজু পময়া 

কৃষক িপরপিপত- 580403050746 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038857460 

সমাবাইল নং- 0183376749 

প্রাপিক 0.40 3.00  

124 নাম- জাসকর স াসেন 

পিতা- সমাখসলছুর র মান 

কৃষক িপরপিপত- 580403050333 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038851420 

সমাবাইল নং- 01851505308 

প্রাপিক 0.40 2.00  

125 নাম- আবুল খাসয়র  

পিতা- আবদুর সরজ্জাক 

কৃষক িপরপিপত- 580403050352 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038851728 

সমাবাইল নং- 01859476152 

কু্ষদ্র 1.50 7.00  

126 নাম- আ: মপতন 

পিতা- মৃত: রুস্তম আলী 

কৃষক িপরপিপত- 580403050101 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038851308 

সমাবাইল নং- 01714434030 

কু্ষদ্র 1.00 4.50  

127 নাম- সমা: আক্কাছ 

পিতা- মখসলছুর র মান 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038851490 

সমাবাইল নং- 01821518301 

প্রাপিক 0.40 2.00  

128 নাম- সমা: সেপলম 

পিতা- সতাফাজ্জল স াসেন 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038000134 

সমাবাইল নং- 01846471079 

কু্ষদ্র 1.00 4.50  

129 নাম- আ: বাসরক 

পিতা- মমতাজ পময়া 

কৃষক িপরপিপত- 758008080163 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038851260 

সমাবাইল নং- 01705888623 

প্রাপিক 0.40 2.00  

130 নাম- সমা: সখারসশদ আলম 

পিতা- সমা: রপফক 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038000037 

সমাবাইল নং- 01753557572 

কু্ষদ্র 1.00 4.50  
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131 নাম- পমজানুর র মান 

পিতা- মপজবুল 

কৃষক িপরপিপত- 580403061115 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854909 

সমাবাইল নং- 01816627839 

প্রাপিক 0.20 1.50  

132 নাম- আবুল খাসয়র  

পিতা- মপফজুর র মান 

কৃষক িপরপিপত- 580403060983 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038850302 

সমাবাইল নং- 01913037301 

কু্ষদ্র 1.00 4.50  

133 নাম- আবু্দল গফুর  

পিতা- বাদশা পময়া 

কৃষক িপরপিপত- 580407061103 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038850014 

সমাবাইল নং- 01866094391 

কু্ষদ্র 1.00 4.50  

134 নাম- সমা: সলাকমান 

পিতা- সমাবারক আলী 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038850412 

সমাবাইল নং-  

প্রাপিক 0.40 2.50  

135 নাম- োইফুল ইেলাম 

পিতা- সমা: পফসরাজ আলম 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038850123 

সমাবাইল নং-  

প্রাপিক 0.40 2.00  

136 নাম- সমা: নুরুল আলম 

পিতা- সলয়াকত উল্লা 

কৃষক িপরপিপত- 580403060003 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038850185 

সমাবাইল নং- 01740548888 

প্রাপিক 0.40 2.00  

137 নাম- আবদুর রপ ম 

পিতা- নূর সমা াম্মদ 

কৃষক িপরপিপত- 580403061259 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038850098 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 1.50 3.00  

138 নাম- আবদুল আউয়াল 

পিতা- সমা াম্মদ উল্লা 

কৃষক িপরপিপত- 580403060751 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038850097 

সমাবাইল নং- 01715809161 

প্রাপিক 0.40 2.00  

139 নাম- আবদুল আল মামুন 

পিতা- আবদুল মন্নান 

কৃষক িপরপিপত- 580403060235 

জাতীয় িপরপিপত- 2693622290012 

সমাবাইল নং- 01814221628 

প্রাপিক 0.50 3.00  

140 নাম- মা বুবুর র মান 

পিতা- আবদুল মন্নান 

কৃষক িপরপিপত- 580403060252 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038850433 

সমাবাইল নং- 01820198554 

প্রাপিক 0.40 2.00  



2019-20 A_© eQ‡ii Avgb Avev‡`i K…lK ZvwjKv 

 

eøKt  ডমুরুয়া          BDwbqbt  ডমুরুয়া   Dc‡Rjvt সেনবাগ                ‡Rjvt সনায়াখালী 
 

µwgK 

bs 

K…l‡Ki bvg, wcZvi bvg I wVKvbv K…lK cwiwPwZ bv¤̂vi, RvZxq cwiPqcÎ 

bv¤^vi I ‡gvevBj bv¤̂vi 

K…l‡Ki 

†kÖYx 

Avev`K…Z 

Rwgi cwigvb 

(‡n±i) 

েম্ভাবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

141 নাম- সমা: ইয়াপছন 

পিতা- অপজ উল্লা 

কৃষক িপরপিপত- 580403060242 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038850321 

সমাবাইল নং- 01813051847 

প্রাপিক 0.50 3.00  

142 নাম- োস ব উল্লা 

পিতা- সমা: রুস্তম 

কৃষক িপরপিপত- 758038080002 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038850185 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 1.00 4.50  

143 নাম- আবদুল্লা  মামুন 

পিতা- আবদুল মন্নান 

কৃষক িপরপিপত- 758038080004 

জাতীয় িপরপিপত- 269362229002 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 1.50 5.00  

144 নাম- সমা: এয়াকুব 

পিতা- সমা: পেপিক 

কৃষক িপরপিপত- 758038080006 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038850030 

সমাবাইল নং-  

প্রাপিক 0.40 3.00  

145 নাম- হুদা বক্স 

পিতা-  াপবব উল্লা 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038850275 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 1.00 3.00  

146 নাম- সমা: পফসরাজ আলম 

পিতা- মমতাজ উপিন 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038850111 

সমাবাইল নং- 01720606606 

কু্ষদ্র 1.00 4.00  

147 নাম- নুর সমা াম্মদ 

পিতা- পছপিকুর র মান 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038850447 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 1.00 3.00  

148 নাম- সমা: স দাসয়ত উল্লা 

পিতা- সমা াম্মদ উল্লযা 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038851663 

সমাবাইল নং-  

প্রাপিক 0.50 2.00  

149 নাম- মা াবুবুর র মান 

পিতা- আবু্দল মন্নান 

কৃষক িপরপিপত- 758038080021 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038850833 

সমাবাইল নং-  

প্রাপিক 0.40 2.00  

150 নাম- আলী আ ম্মদ 

পিতা- আবদুল  ক 

কৃষক িপরপিপত- 758038080022 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038850403 

সমাবাইল নং-  

প্রাপিক 0.40 2.00  
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151 নাম- সগালাম সমাস্তফা 

পিতা- আবদুল ডাক্তার 

গ্রাম- সকয়াডালা 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038858103 

সমাবাইল নং- 01815825858 

কু্ষদ্র 1.5 7  

152 নাম- সলাকমান 

পিতা- আবদুল লপতফ 

গ্রাম- লপক্ষিুর 

কৃষক িপরপিপত- 758038070640 

জাতীয় িপরপিপত- 1917470846425 

সমাবাইল নং- 01715752859 

প্রাপিক 2 9  

153 নাম- পেরাজ পময়া 

পিতা- ফজসলর র মান 

গ্রাম- লপক্ষিুর 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038856038 

সমাবাইল নং- 01626516433 

কু্ষদ্র 1 4.5  

154 নাম- আছান উল্লযা  

পিতা- মৃত িাাঁ ন পময়া 

গ্রাম- কানুির 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038856038 

সমাবাইল নং- 01869245945 

কু্ষদ্র 1.5 6.8  

155 নাম- সমা: ইউনুছ পময়া 

পিতা- িাাঁ ন পময়া 

গ্রাম- কানুির 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038000022 

সমাবাইল নং- 01838474679 

কু্ষদ্র 1 4.5  

156 নাম- রপবউল আলম 

পিতা- আবদুর রপশদ 

গ্রাম- কানুির 

কৃষক িপরপিপত- 580403050148 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038857071 

সমাবাইল নং- 01830276963 

প্রাপিক 1.5 7  

157 নাম- আবদুল সমাতাসলব 

পিতা- আবদুল মন্নান 

গ্রাম- কানুির 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038857001 

সমাবাইল নং- 01819707208 

প্রাপিক 1.5 7  

158 নাম- েপ দুল  ক 

পিতা- মৃত: মছুা পময়া 

গ্রাম- কানুির 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 1592823785252 

সমাবাইল নং- 01825211140 

প্রাপিক 1.0 4.6  

159 নাম- সমা: আতাউর র মান 

পিতা- মৃত: মকন পময়া 

গ্রাম- কানুির 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 19647518038000004 

সমাবাইল নং- 01742058852 

বি 3 12  

160 নাম- একরামুল  ক 

পিতা- আবদুল গফুর 

গ্রাম- কানুির 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038857051 

সমাবাইল নং- 01836360140 

কু্ষদ্র 1.5 7  
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161 নাম- মনপকরা খাতুন 

পিতা- জালাল আ ম্মদ 

গ্রাম- কানুির 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038857013 

সমাবাইল নং- 01864348533 

প্রাপিক 1 4.5  

162 নাম- ইউনুছ পময়া 

পিতা- মৃত: মুদা পময়া 

গ্রাম- কানুির 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038857052 

সমাবাইল নং- 018384746679 

কু্ষদ্র 1.5 7.1  

163 নাম- েপফকুর র মান 

পিতা- আবদুর সরজ্জাক 

গ্রাম- কানুির 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038000022 

সমাবাইল নং- 01879074699 

কু্ষদ্র 1.5 7  

164 নাম- সমাখসলিুর র মান 

পিতা- মৃত: তনু পময়া 

গ্রাম- কানুির 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038856550 

সমাবাইল নং- 01817230568 

কু্ষদ্র 1.5 7  

165 নাম- ফারুক স াসেন 

পিতা- এমরান পময়া 

গ্রাম- কানুির 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038856053 

সমাবাইল নং- 01822006487 

বি 3 12  

166 নাম- সমা: ইেমাঈল 

পিতা- এমবান পময়া 

গ্রাম- কানুির 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038856055 

সমাবাইল নং- 01840833399 

প্রাপিক 1 4.5  

167 নাম- আবদুল ওবায়দুদ 

পিতা- মৃত: নুনু পময়া 

গ্রাম- কানুির 

কৃষক িপরপিপত- 580403050122 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038855779 

সমাবাইল নং- 01817793564 

প্রাপিক 1 4.5  

168 নাম- েপফকুর র মান 

পিতা- সেকান্তুর পময়া 

গ্রাম- কানুির 

কৃষক িপরপিপত- 580403050159 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038855759 

সমাবাইল নং- 01715752859 

প্রাপিক 1 4.5  

169 নাম- ফপরদ পময়া 

পিতা- ফজসলর র মান 

গ্রাম- কানুির 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 751803855946 

সমাবাইল নং- 01715752859 

প্রাপিক 2 9  

170 নাম- স লাল স াসেন 

পিতা- শা  আলম 

গ্রাম- কানুির 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038857101 

সমাবাইল নং- 01869185473 

প্রাপিক 0.5 2.5  



2019-20 A_© eQ‡ii Avgb Avev‡`i K…lK ZvwjKv 

 

eøKt গাজীর াট          BDwbqbt ডমুরুয়া   Dc‡Rjvt সেনবাগ                ‡Rjvt সনায়াখালী 
 

µwgK 

bs 

K…l‡Ki bvg, wcZvi bvg I wVKvbv K…lK cwiwPwZ bv¤̂vi, RvZxq cwiPqcÎ 

bv¤^vi I ‡gvevBj bv¤̂vi 

K…l‡Ki 

†kÖYx 

Avev`K…Z 

Rwgi cwigvb 

(‡n±i) 

েম্ভাবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

171 নাম- মপজি না আক্তার 

পিতা- সমা: মাপনক 

গ্রাম- এনাসয়তিুর 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038856788 

সমাবাইল নং- 01871717793 

প্রাপিক 1.00 4.5  

172 নাম- আসমনা সবগম 

পিতা- তনু পময়া 

গ্রাম- এনাসয়তিুর 

কৃষক িপরপিপত- 580403050567 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038856835 

সমাবাইল নং- 01826677352 

প্রাপিক 1.00 4.5  

173 নাম- েপফকুল ইেলাম 

পিতা- মপ ন উপিন 

গ্রাম- এনাসয়তিুর 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 1957863085 

সমাবাইল নং- 01875170333 

কু্ষদ্র 1.00 4.5  

174 নাম- আবদুল সছাব ান 

পিতা- আবুল খাসয়র  

গ্রাম- এনাসয়তিুর 

কৃষক িপরপিপত- 580403050224 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038856790 

সমাবাইল নং- 01827042132 

কু্ষদ্র 1.00 4.5  

175 নাম- বা ার পময়া 

পিতা- ইপদ্রে পময়া 

গ্রাম- এনাসয়তিুর 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038856831 

সমাবাইল নং- 01859695297 

কু্ষদ্র 1.00 4.5  

176 নাম- আপজবা খাতুন 

পিতা- আবদুল গফুর 

গ্রাম- এনাসয়তিুর 

কৃষক িপরপিপত- 580403050213 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038856243 

সমাবাইল নং- 01837457657 

কু্ষদ্র 1.00 4.5  

177 নাম- আবদুল খাসলক 

পিতা- সমাখসলছুর র মান 

গ্রাম- এনাসয়তিুর 

কৃষক িপরপিপত- 580403050 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038857411 

সমাবাইল নং- 01826677352 

কু্ষদ্র 1.00 4.5  

178 নাম- আপমসর সনছা 

পিতা- সমা: আলী 

গ্রাম- এনাসয়তিুর 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038856819 

সমাবাইল নং- 01826677352 

কু্ষদ্র 1.00 4.5  

179 নাম- আবুল খাসয়র  

পিতা- আলী আজম 

গ্রাম- এনাসয়তিুর 

কৃষক িপরপিপত- 580403050117 

জাতীয় িপরপিপত- 750008000025 

সমাবাইল নং- 01715752859 

কু্ষদ্র 1.00 4.5  

180 নাম- পরদন আক্তার  

পিতা- সমা: রেুল পময়া 

গ্রাম- এনাসয়তিুর 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038856863 

সমাবাইল নং- 018226677352 

প্রাপিক 1.00 4.5  
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µwgK 

bs 

K…l‡Ki bvg, wcZvi bvg I wVKvbv K…lK cwiwPwZ bv¤̂vi, RvZxq cwiPqcÎ 
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Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

181 নাম- মসমনা সবগম 

পিতা- আবদুল সমাতাসলব 

গ্রাম- এনাসয়তিুর 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038856787 

সমাবাইল নং- 01826677352 

প্রাপিক 1.00 4.5  

182 নাম- আবদুল সমাতাসলব 

পিতা- আবদুর রাজ্জাক 

গ্রাম- এনাসয়তিুর 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038856786 

সমাবাইল নং- 01881126497 

প্রাপিক 1.50 7  

183 নাম- োরাফাত স াসেন 

পিতা- আপমন পময়া 

গ্রাম- এনাসয়তিুর 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038856853 

সমাবাইল নং- 01840343510 

প্রাপিক 1.00 4.5  

184 নাম- আবদুর র মান 

পিতা- মনতাজুর র মান 

গ্রাম- এনাসয়তিুর 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038856859 

সমাবাইল নং- 01858791963 

প্রাপিক 1.50 7  

185 নাম- োস দা সবগম 

পিতা- সমা: পশিন 

গ্রাম- এনাসয়তিুর 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038856245 

সমাবাইল নং- 01837457657 

প্রাপিক 1.00 4.5  

186 নাম- মপ ন উপিন 

পিতা- আপমন পময়া 

গ্রাম- এনাসয়তিুর 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038857410 

সমাবাইল নং- 01828403881 

প্রাপিক 1.00 4.5  

187 নাম- সো াগ 

পিতা- আবুল খাসয়র 

গ্রাম- এনাসয়তিুর 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038856837 

সমাবাইল নং- 01869294406 

প্রাপিক 1.00 4.5  

188 নাম- জপ রুল ইেলাম 

পিতা- অপল উল্লা পময়া 

গ্রাম- এনাসয়তিুর 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 75180388557362 

সমাবাইল নং- 01727474707 

প্রাপিক 1.00 4.5  

189 নাম- সখাসদজা সবগম 

পিতা- আলী আজগর 

গ্রাম- অশ্বপদয়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038858479 

সমাবাইল নং- 01838127311 

প্রাপিক 1.00 4.5  

190 নাম- ইপদ্রে পময়া 

পিতা- ছাসয়দুল  ক 

গ্রাম- এনাসয়তিুর 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038857041 

সমাবাইল নং- 01867625065 

প্রাপিক 1.50 7  
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(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

191 নাম- োমছুল  ক 

পিতা- মপফজুর র মান 

গ্রাম- কানুির 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038857596 

সমাবাইল নং- 01816721723 

প্রাপিক 1 4.5  

192 নাম- মাবুল  ক 

পিতা- আবদুল সরজ্জাক 

গ্রাম- কানুির 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038000001 

সমাবাইল নং- 01822482230 

প্রাপিক 2 9  

193 নাম- জয়নাল আসবদীন 

পিতা- টুকা পময়া 

গ্রাম- কানুির 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038857038 

সমাবাইল নং- 01860675012 

প্রাপিক 1 4.5  

194 নাম- নুরুল  ক 

পিতা- আবদুল সরজ্জাক 

গ্রাম- কানুির 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038000013 

সমাবাইল নং- 01829932373 

প্রাপিক 1.5 7  

195 নাম- শা  আলম 

পিতা- উপজর আলী 

গ্রাম- কানুির 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038857502 

সমাবাইল নং- 01639177589 

প্রাপিক 1 4.5  

196 নাম- আবদুল কুিুে 

পিতা- দারগা আলী 

গ্রাম- কানুির 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038857044 

সমাবাইল নং- 01835521700 

প্রাপিক 1 4.5  

197 নাম- আজ ারুল ইেলাম 

পিতা- মপজবল  ক 

গ্রাম- িদুয়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038852924 

সমাবাইল নং- 01866307871 

বি 4 18  

198 নাম-  

পিতা-  

গ্রাম-  

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত-  

সমাবাইল নং-  

    

199 নাম-  

পিতা-  

গ্রাম-  

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত-  

সমাবাইল নং-  

    

200 নাম-  

পিতা-  

গ্রাম-  

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত-  

সমাবাইল নং-  
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201 নাম- আবদুল মাসলক 

পিতা- আবদুল োত্তার  

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত- 758038070799 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038848403 

সমাবাইল নং- 01726048392 

প্রাপিক 1 4.5  

202 নাম- সমা: টিিু 

পিতা- মৃত: মকবুল আ ম্মদ 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038000012 

সমাবাইল নং- 01736855223 

প্রাপিক 1.5 7  

203 নাম- আবদুল খাসলক 

পিতা- আবদুল গফুর 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত- 758038070801 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038847897 

সমাবাইল নং- 01862070242 

প্রাপিক 1 4.2  

204 নাম- জয়নাল আসবদীন 

পিতা- আবদুল মপতন 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038847930 

সমাবাইল নং- 01712579376 

কু্ষদ্র 1 4.2  

205 নাম- ইব্রাপ ম 

পিতা- মৃত: বাদশা পময়া 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত- 758038070797 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038848397 

সমাবাইল নং- 01814946862 

প্রাপিক 2 9  

206 নাম- আবদুর রপ ম 

পিতা- আবদুে োত্তার 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত- 758038070805 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038848442 

সমাবাইল নং- 01819105317 

প্রাপিক 1 4.5  

207 নাম- আবুল  াসেম 

পিতা-  াপফজ উল্লযা 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত- 758038070806 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038848361 

সমাবাইল নং- 01823671343 

প্রাপিক 1 4.5  

208 নাম- মপ ন উপিন 

পিতা- সছাবান আলী 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038848106 

সমাবাইল নং- 01837200743 

প্রাপিক 1 4.5  

209 নাম- আবদুল খাসলক 

পিতা- আ ম্মদ উল্লা 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত- 758038070803 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038848224 

সমাবাইল নং- 01855880455 

কু্ষদ্র 2 5.0  

210 নাম- আবদুর রপশদ 

পিতা- আবদুল গফুর 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038847978 

সমাবাইল নং- 0181167499 

প্রাপিক 1.5 7  
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211 নাম-  ারুন পময়া 

পিতা- আবুল কাসয়র 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত- 758038070789 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038848037 

সমাবাইল নং- 01818094892 

কু্ষদ্র 2 9  

212 নাম- আপনছ পময়া 

পিতা-  াপরছ পময়া 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত- 758038070810 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038849136 

সমাবাইল নং- 01813308137 

প্রাপিক 0.5 2.5  

213 নাম- আলা উপিন 

পিতা- আবদুল ও াব 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038848002 

সমাবাইল নং- 01818348022 

কু্ষদ্র 1 4.5  

214 নাম- আবদুল বারী 

পিতা- মুকেদুর র মান 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত- 758038070791 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038848026 

সমাবাইল নং- 01818094892 

প্রাপিক 1 4.5  

215 নাম- জাফর আ ম্মদ 

পিতা- কালু পময়া 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038847996 

সমাবাইল নং- 01308758937 

প্রাপিক 0.5 2.2  

216 নাম- রুহুল আপমন 

পিতা- আবদুল কপরম 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত- 758038070798 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038848402 

সমাবাইল নং- 01843646323 

প্রাপিক 1 4.5  

217 নাম- আবদুল মপমন 

পিতা- আ ম্মদ উল্লা 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত- 758038070788 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038848069 

সমাবাইল নং- 01960995351 

কু্ষদ্র 1 4.5  

218 নাম- আবদুল মাসলক 

পিতা- আবদুল গফুর 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038847893 

সমাবাইল নং- 01795444691 

প্রাপিক 1 4.5  

219 নাম- মপফজুর র মান 

পিতা- মকবুল আ ম্মদ 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত- 758038070843 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038849573 

সমাবাইল নং-  

প্রাপিক 0.5 2.5  

220 নাম- আলী স াসেন 

পিতা- মপফজুর র মান 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত- 758038070690 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038848251 

সমাবাইল নং-  

প্রাপিক 0.5 2.5  
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221 নাম- সমা: ছায়দুল  ক 

পিতা-  াপফজ উল্লা 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত- 758038070811 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038848362 

সমাবাইল নং- 01823671343 

প্রাপিক 1 4.5  

222 নাম- ছাসল  আ ম্মদ 

পিতা-  াপকম আলী 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038844260  

সমাবাইল নং- 01864481143 

প্রাপিক 1 4.5  

223 নাম- আবু বকর  

পিতা- মাকু পময়া 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত- 758038070 

জাতীয় িপরপিপত- 75180388000021 

সমাবাইল নং- 01704079180 

প্রাপিক 1 4.5  

224 নাম- আবুল কাসশম 

পিতা- ইমাম আলী 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 6907760232 

সমাবাইল নং- 01821227265 

প্রাপিক 1 4.5  

225 নাম- সমা: েপফকুর র মান 

পিতা- ফজসলর র মান 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038848171 

সমাবাইল নং- 01790678791 

প্রাপিক 1 4.5  

226 নাম-  াসফজ আবুল কাসশম 

পিতা- আবু্দর জব্বার 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038849028 

সমাবাইল নং- 01830111923 

প্রাপিক 1 4.5  

227 নাম- আবদুল  ক 

পিতা- আবদুল আপজজ 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত-  

সমাবাইল নং- 01768565840 

প্রাপিক 1 4.5  

228 নাম- শা া আলম 

পিতা- ইব্রাপ ম 

গ্রাম- িলপত 

কৃষক িপরপিপত- 758038070416 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038846095 

সমাবাইল নং- 01928499137 

প্রাপিক 1 4.5  

229 নাম- সমা:  াপনফ 

পিতা- মৃত নুরুল  ক 

গ্রাম- িপরসকাট 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038844561 

সমাবাইল নং- 01742305641 

প্রাপিক 1 4.5  

230 নাম- আবদুল জপলল 

পিতা- কালু পময়া 

গ্রাম- িপরসকাট 

কৃষক িপরপিপত- 758038070486 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038845938 

সমাবাইল নং- 01811152432 

প্রাপিক 1 4.5  
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231 নাম- সমা: নূর নবী 

পিতা- ওপ দুর র মান 

গ্রাম- িপরসকাট 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038300028 

সমাবাইল নং- 01853637249 

প্রাপিক 1 4.5  

232 নাম- সমা: ইছ াক 

পিতা- কপরম বক্স 

গ্রাম- মতইন 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038846962 

সমাবাইল নং- 01726741974 

কু্ষদ্র 1.5 7.1  

233 নাম- সমা: কামরুজ্জামান 

পিতা- তবারক উল্লযা  

গ্রাম- িপরসকাট 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 9139733779 

সমাবাইল নং- 01715947305 

বি 1 4.5  

234 নাম- আবদুল মান্নান 

পিতা- আবদুর র মান 

গ্রাম- িপরসকাট 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038845256 

সমাবাইল নং- 01778709850 

বি 1 4.5  

235 নাম- সবলাল স াসেন 

পিতা- ওবায়দুল  ক 

গ্রাম- িপরসকাট 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 4627834817 

সমাবাইল নং- 01747110093 

প্রাপিক 1 4.5  

236 নাম- আবদুল বাসরক 

পিতা- ফজসলর র মান 

গ্রাম- িপরসকাট 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038000008 

সমাবাইল নং- 01811259282 

প্রাপিক 1 4.5  

237 নাম- সমা: আবদুর রব 

পিতা- পততা পময়া 

গ্রাম- িপরসকাট 

কৃষক িপরপিপত- 580403060949 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038844623 

সমাবাইল নং- 01872504664 

প্রাপিক 0.5 2.5  

238 নাম- আবদুল জপলল 

পিতা- মৃত: আশ্বাদ আলী 

গ্রাম- িপরসকাট 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038845420 

সমাবাইল নং- 01713803157 

প্রাপিক 1.5 7  

239 নাম- সমা: ইেমাঈল 

পিতা- আবদুল  ক 

গ্রাম- িপরসকাট 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 2802625812 

সমাবাইল নং- 01829084566 

প্রাপিক 1 4.5  

240 নাম- নুরুল ইেলাম 

পিতা- আবদুল ওয়াদুদ 

গ্রাম- িপরসকাট 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038845338 

সমাবাইল নং- 01825008522 

কু্ষদ্র 2 9  
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241 নাম-  ারুনুর রপশদ 

পিতা- সদসলায়ার স াসেন 

গ্রাম- িপরসকাট 

কৃষক িপরপিপত- 58403061151 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038845053 

সমাবাইল নং- 01817770323 

প্রাপিক 1 4.5  

242 নাম- নুরুল ইেলাম 

পিতা- মপজবুল  ক 

গ্রাম- িপরসকাট 

কৃষক িপরপিপত- 580403061133 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038845179 

সমাবাইল নং- 01829012413 

প্রাপিক 1 4.5  

243 নাম- রুহুল আপমন 

পিতা- জির আলী 

গ্রাম- িপরসকাট 

কৃষক িপরপিপত- 580403060941 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038845145 

সমাবাইল নং- 01864651408 

কু্ষদ্র 1 4.5  

244 নাম- আবু তাস র 

পিতা-  ােমত আলী 

গ্রাম- িপরসকাট 

কৃষক িপরপিপত- 580403060948 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038895083 

সমাবাইল নং- 01833078562 

কু্ষদ্র 1.5 7.1  

245 নাম- আবুল কাসশম 

পিতা- ছাসয়দুল  ক 

গ্রাম- িপরসকাট 

কৃষক িপরপিপত- 580403061134 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038844670 

সমাবাইল নং- 01840755072 

প্রাপিক 1 4.5  

246 নাম- সদসলায়ার স াসেন  

পিতা- ইপদ্রে পময়া 

গ্রাম- িপরসকাট 

কৃষক িপরপিপত- 580403061588 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038844614 

সমাবাইল নং- 01838268088 

প্রাপিক 1 4.5  

247 নাম- সমা: মােুদ 

পিতা- আবদুল জপলল 

গ্রাম- িপরসকাট 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038845176 

সমাবাইল নং- 01829286403 

প্রাপিক 1 4.5  

248 নাম- আবদুল মাসলক 

পিতা- আবদুল কপরম 

গ্রাম- িপরসকাট 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 9153377255 

সমাবাইল নং- 01871326534 

প্রাপিক 1 4.5  

249 নাম- আবদুল ওয়াদুদ 

পিতা- ছাসয়দুল  ক 

গ্রাম- িপরসকাট 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038844835 

সমাবাইল নং- 01840098102 

প্রাপিক 1 4.5  

250 নাম- ইস্রাপফল 

পিতা- ইেমাইল 

গ্রাম- িপরসকাট 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 19807518038000064 

সমাবাইল নং- 01857011242 

কু্ষদ্র 1 4.5  
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251 নাম- সমা: পশফন 

পিতা- আবদুল মপতন 

গ্রাম- িপরসকাট 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038000025 

সমাবাইল নং- 01850751595 

প্রাপিক 1 4.5  

252 নাম- আবদুল খাসলক 

পিতা- আশ্বাদ আলী 

গ্রাম- িপরসকাট 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038000005 

সমাবাইল নং- 01816191456 

প্রাপিক 1 4.5  

253 নাম- সমা: শা জা ান 

পিতা- সছরাজুল  ক 

গ্রাম- িপরসকাট 

কৃষক িপরপিপত- 7580380721 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038843725 

সমাবাইল নং- 0181525681 

প্রাপিক 1.5 7.1  

254 নাম- সলাকমান পময়া 

পিতা- আবদুল মপজদ 

গ্রাম- িপরসকাট 

কৃষক িপরপিপত- 758038070023 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038843782 

সমাবাইল নং- 01713516284 

প্রাপিক 1 4.5  

255 নাম- নজরুল ইেলাম 

পিতা- বপের উল্লা 

গ্রাম- িপরসকাট 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038843560 

সমাবাইল নং- 09256132812 

প্রাপিক 1.5 7.1  

256 নাম- আক্কাে পময়া 

পিতা- কালা পময়া 

গ্রাম- িপরসকাট 

কৃষক িপরপিপত- 758038070024 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038843560 

সমাবাইল নং- 01625382400 

প্রাপিক 1 4.5  

257 নাম- আবদুল গফুর 

পিতা- আবদুর র মান 

গ্রাম- িপরসকাট 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038843560 

সমাবাইল নং- 01826148099 

প্রাপিক 1 4.5  

258 নাম- সমা: সেপলম 

পিতা- ওেমান গপণ 

গ্রাম- িপরসকাট 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038843787 

সমাবাইল নং- 01725383205 

প্রাপিক 1.5 7.1  

259 নাম- সমা: জামাল  

পিতা- ইপদ্রে পময়া 

গ্রাম- িপরসকাট 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038844102 

সমাবাইল নং- 01625383239 

প্রাপিক 1 4.5  

260 নাম- আবদুল কাসদর 

পিতা- আ: আলী 

গ্রাম- িপরসকাট 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038844123 

সমাবাইল নং- 01725383952 

প্রাপিক 1 4.5  
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261 নাম- আবুল কালাম 

পিতা- মুকবুল আ ম্মদ 

গ্রাম- সজািতুলা 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038844476 

সমাবাইল নং- 01727067672 

প্রাপিক 2 9  

262 নাম- সমা: জপেম উপিন 

পিতা- আ: কাইয়ুম 

গ্রাম- মতইন 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038846812 

সমাবাইল নং- 01711711839 

কু্ষদ্র 1.5 7  

263 নাম- আবদুর র মান 

পিতা- আবদুল আপজজ 

গ্রাম- মতইন 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038847091 

সমাবাইল নং- 01834437885 

কু্ষদ্র 1.5 7  

264 নাম- আবু তাস র 

পিতা-  াপবব উল্লা 

গ্রাম- মতইন 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038037308 

সমাবাইল নং- 01700880469 

প্রাপিক 2 9  

265 নাম- আবদুল মপতন 

পিতা- সমা াম্মদ উল্লা 

গ্রাম- মতইন 

কৃষক িপরপিপত- 5804030607000 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038847562 

সমাবাইল নং- 01810009051 

প্রাপিক 1 4.5  

266 নাম- আবদুল কপরম 

পিতা- পেপিকুর র মান 

গ্রাম- মতইন 

কৃষক িপরপিপত- 758038070533 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038847490 

সমাবাইল নং- 01851795505 

প্রাপিক 1 4.5  

267 নাম- আবুল কালাম আজাদ 

পিতা- তবাব আলী 

গ্রাম- মতইন 

কৃষক িপরপিপত- 758038070533 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038847556 

সমাবাইল নং- 01885255883 

প্রাপিক 2 9  

268 নাম- সবলাল স াসেন 

পিতা- আপমন 

গ্রাম- মতইন 

কৃষক িপরপিপত- 758038070536 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038847602 

সমাবাইল নং- 01771314597 

প্রাপিক 2 9  

269 নাম- আলী আকবর 

পিতা- আবদুর র মান 

গ্রাম- মতইন 

কৃষক িপরপিপত- 758038070613 

জাতীয় িপরপিপত- 75180388000046 

সমাবাইল নং- 01710163640 

প্রাপিক 1.5 7  

270 নাম- তাস রা সবগম 

পিতা- সমা: ইপলয়াছ 

গ্রাম- মতইন 

কৃষক িপরপিপত- 758038070535 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038847664 

সমাবাইল নং- 01782992502 

প্রাপিক 1 4.5  
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271 নাম- মীর স াসেন 

পিতা- বাদশা পময়া 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত- 758038070814 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038848400 

সমাবাইল নং-  

প্রাপিক 1 4.5  

272 নাম- আবুল কাসশম 

পিতা- ভূইয়া 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত-  

সমাবাইল নং- 01889251770 

প্রাপিক 1 4.5  

273 নাম- জামাল উপিন 

পিতা- মৃত: সরজু পময়া 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038844852 

সমাবাইল নং- 01855712865 

প্রাপিক 1 4.5  

274 নাম- অজুি ন কুমার নাথ 

পিতা- শিীন্দ্র কুমার নাথ 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত- 758038070693 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038847823 

সমাবাইল নং-  

প্রাপিক 1 4.5  

275 নাম- শ্রী কনক কাপি 

পিতা- জগদীশ িন্দ্র সদব নাথ 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত- 758038070808 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038847916 

সমাবাইল নং-  

প্রাপিক 1 4.5  

276 নাম- সমা: বাপছর 

পিতা- আরব আলী 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত- 758038070728 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038849041 

সমাবাইল নং-  

প্রাপিক 1 4.5  

277 নাম- রঞ্জন কুমারশীল 

পিতা- দাে িন্দ্র শীল 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত- 758038070818 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038847796 

সমাবাইল নং-  

প্রাপিক 1 4.5  

278 নাম- সমা: মুেপলম 

পিতা- জীবন আলী 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত- 758038070819 

জাতীয় িপরপিপত- 751803884330 

সমাবাইল নং-  

প্রাপিক 1 4.5  

279 নাম-  

পিতা-  

গ্রাম-  

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত-  

সমাবাইল নং-  

    

280 নাম-  

পিতা-  

গ্রাম-  

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত-  

সমাবাইল নং-  
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281 নাম- সমা: ইপলয়াছ 

পিতা- ফজসলর র মান 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038851282 

সমাবাইল নং- 01856080626 

 0.40 3.00  

282 নাম- সমা: নুরুল আলম 

পিতা- সমা: স াসেন পময়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038851399 

সমাবাইল নং- 01864351347 

 1.00 4.50  

283 নাম- ইব্রাপ ম খপলল 

পিতা- মৃত তাজু পময়া 

কৃষক িপরপিপত- 580403050746 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038857460 

সমাবাইল নং- 0183376749 

 0.40 3.00  

284 নাম- জাসকর স াসেন 

পিতা- সমাখসলছুর র মান 

কৃষক িপরপিপত- 580403050333 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038851420 

সমাবাইল নং- 01851505308 

 0.40 2.00  

285 নাম- আবুল খাসয়র  

পিতা- আবদুর সরজ্জাক 

কৃষক িপরপিপত- 580403050352 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038851728 

সমাবাইল নং- 01859476152 

 1.50 7.00  

286 নাম- আ: মপতন 

পিতা- মৃত: রুস্তম আলী 

কৃষক িপরপিপত- 580403050101 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038851308 

সমাবাইল নং- 01714434030 

 1.00 4.50  

287 নাম- সমা: আক্কাছ 

পিতা- মখসলছুর র মান 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038851490 

সমাবাইল নং- 01821518301 

 0.40 2.00  

288 নাম- সমা: সেপলম 

পিতা- সতাফাজ্জল স াসেন 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038000134 

সমাবাইল নং- 01846471079 

 1.00 4.50  

289 নাম- আ: বাসরক 

পিতা- মমতাজ পময়া 

কৃষক িপরপিপত- 758008080163 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038851260 

সমাবাইল নং- 01705888623 

 0.40 2.00  

290 নাম- সমা: সখারসশদ আলম 

পিতা- সমা: রপফক 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038000037 

সমাবাইল নং- 01753557572 

 1.00 4.50  
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291 নাম- পমজানুর র মান 

পিতা- মপজবুল 

কৃষক িপরপিপত- 580403061115 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854909 

সমাবাইল নং- 01816627839 

 0.20 1.50  

292 নাম- আবুল খাসয়র  

পিতা- মপফজুর র মান 

কৃষক িপরপিপত- 580403060983 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038850302 

সমাবাইল নং- 01913037301 

 1.00 4.50  

293 নাম- আবু্দল গফুর  

পিতা- বাদশা পময়া 

কৃষক িপরপিপত- 580407061103 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038850014 

সমাবাইল নং- 01866094391 

 1.00 4.50  

294 নাম- সমা: সলাকমান 

পিতা- সমাবারক আলী 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038850412 

সমাবাইল নং-  

 0.40 2.50  

295 নাম- োইফুল ইেলাম 

পিতা- সমা: পফসরাজ আলম 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038850123 

সমাবাইল নং-  

 0.40 2.00  

296 নাম- সমা: নুরুল আলম 

পিতা- সলয়াকত উল্লা 

কৃষক িপরপিপত- 580403060003 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038850185 

সমাবাইল নং- 01740548888 

 0.40 2.00  

297 নাম- আবদুর রপ ম 

পিতা- নূর সমা াম্মদ 

কৃষক িপরপিপত- 580403061259 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038850098 

সমাবাইল নং-  

 1.50 3.00  

298 নাম- আবদুল আউয়াল 

পিতা- সমা াম্মদ উল্লা 

কৃষক িপরপিপত- 580403060751 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038850097 

সমাবাইল নং- 01715809161 

 0.40 2.00  

299 নাম- আবদুল আল মামুন 

পিতা- আবদুল মন্নান 

কৃষক িপরপিপত- 580403060235 

জাতীয় িপরপিপত- 2693622290012 

সমাবাইল নং- 01814221628 

 0.50 3.00  

300 নাম- মা বুবুর র মান 

পিতা- আবদুল মন্নান 

কৃষক িপরপিপত- 580403060252 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038850433 

সমাবাইল নং- 01820198554 

 0.40 2.00  



2019-20 A_© eQ‡ii Avgb Avev‡`i K…lK ZvwjKv 

 

eøKt  ডমুরুয়া          BDwbqbt 3নং ডমুরুয়া   Dc‡Rjvt সেনবাগ                ‡Rjvt সনায়াখালী 
 

µwgK 

bs 

K…l‡Ki bvg, wcZvi bvg I wVKvbv K…lK cwiwPwZ bv¤̂vi, RvZxq cwiPqcÎ 

bv¤^vi I ‡gvevBj bv¤̂vi 

K…l‡Ki 

†kÖYx 

Avev`K…Z 

Rwgi cwigvb 

(‡n±i) 

েম্ভাবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

301 নাম- সমা: ইয়াপছন 

পিতা- অপজ উল্লা 

কৃষক িপরপিপত- 580403060242 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038850321 

সমাবাইল নং- 01813051847 

 0.50 3.00  

302 নাম- োস ব উল্লা 

পিতা- সমা: রুস্তম 

কৃষক িপরপিপত- 758038080002 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038850185 

সমাবাইল নং-  

 1.00 4.50  

303 নাম- আবদুল্লা  মামুন 

পিতা- আবদুল মন্নান 

কৃষক িপরপিপত- 758038080004 

জাতীয় িপরপিপত- 269362229002 

সমাবাইল নং-  

 1.50 5.00  

304 নাম- সমা: এয়াকুব 

পিতা- সমা: পেপিক 

কৃষক িপরপিপত- 758038080006 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038850030 

সমাবাইল নং-  

 0.40 3.00  

305 নাম- হুদা বক্স 

পিতা-  াপবব উল্লা 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038850275 

সমাবাইল নং-  

 1.00 3.00  

306 নাম- সমা: পফসরাজ আলম 

পিতা- মমতাজ উপিন 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038850111 

সমাবাইল নং- 01720606606 

 1.00 4.00  

307 নাম- নুর সমা াম্মদ 

পিতা- পছপিকুর র মান 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038850447 

সমাবাইল নং-  

 1.00 3.00  

308 নাম- সমা: স দাসয়ত উল্লা 

পিতা- সমা াম্মদ উল্লযা 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038851663 

সমাবাইল নং-  

 0.50 2.00  

309 নাম- মা াবুবুর র মান 

পিতা- আবু্দল মন্নান 

কৃষক িপরপিপত- 758038080021 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038850833 

সমাবাইল নং-  

 0.40 2.00  

310 নাম- আলী আ ম্মদ 

পিতা- আবদুল  ক 

কৃষক িপরপিপত- 758038080022 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038850403 

সমাবাইল নং-  

 0.40 2.00  



2019-20 A_© eQ‡ii Avgb Avev‡`i K…lK ZvwjKv 

 

eøKt গাজীর াট          BDwbqbt ডমুরুয়া   Dc‡Rjvt সেনবাগ                ‡Rjvt সনায়াখালী 
 

µwgK 

bs 

K…l‡Ki bvg, wcZvi bvg I wVKvbv K…lK cwiwPwZ bv¤̂vi, RvZxq cwiPqcÎ 

bv¤^vi I ‡gvevBj bv¤̂vi 

K…l‡Ki 

†kÖYx 

Avev`K…Z 

Rwgi cwigvb 

(‡n±i) 

েম্ভাবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

311 নাম- সগালাম সমাস্তফা 

পিতা- আবদুল ডাক্তার 

গ্রাম- সকয়াডালা 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038858103 

সমাবাইল নং- 01815825858 

কু্ষদ্র 1.5 7  

312 নাম- সলাকমান 

পিতা- আবদুল লপতফ 

গ্রাম- লপক্ষিুর 

কৃষক িপরপিপত- 758038070640 

জাতীয় িপরপিপত- 1917470846425 

সমাবাইল নং- 01715752859 

প্রাপিক 2 9  

313 নাম- পেরাজ পময়া 

পিতা- ফজসলর র মান 

গ্রাম- লপক্ষিুর 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038856038 

সমাবাইল নং- 01626516433 

কু্ষদ্র 1 4.5  

314 নাম- আছান উল্লযা  

পিতা- মৃত িাাঁ ন পময়া 

গ্রাম- কানুির 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038856038 

সমাবাইল নং- 01869245945 

কু্ষদ্র 1.5 6.8  

315 নাম- সমা: ইউনুছ পময়া 

পিতা- িাাঁ ন পময়া 

গ্রাম- কানুির 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038000022 

সমাবাইল নং- 01838474679 

কু্ষদ্র 1 4.5  

 

316 

নাম- রপবউল আলম 

পিতা- আবদুর রপশদ 

গ্রাম- কানুির 

কৃষক িপরপিপত- 580403050148 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038857071 

সমাবাইল নং- 01830276963 

প্রাপিক 1.5 7  

317 নাম- আবদুল সমাতাসলব 

পিতা- আবদুল মন্নান 

গ্রাম- কানুির 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038857001 

সমাবাইল নং- 01819707208 

প্রাপিক 1.5 7  

318 নাম- েপ দুল  ক 

পিতা- মৃত: মছুা পময়া 

গ্রাম- কানুির 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 1592823785252 

সমাবাইল নং- 01825211140 

প্রাপিক 1.0 4.6  

319 নাম- সমা: আতাউর র মান 

পিতা- মৃত: মকন পময়া 

গ্রাম- কানুির 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 19647518038000004 

সমাবাইল নং- 01742058852 

বি 3 12  

320 নাম- একরামুল  ক 

পিতা- আবদুল গফুর 

গ্রাম- কানুির 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038857051 

সমাবাইল নং- 01836360140 

কু্ষদ্র 1.5 7  



2019-20 A_© eQ‡ii Avgb Avev‡`i K…lK ZvwjKv 

 

eøKt গাজীর াট          BDwbqbt ডমুরুয়া   Dc‡Rjvt সেনবাগ                ‡Rjvt সনায়াখালী 
 

µwgK 

bs 

K…l‡Ki bvg, wcZvi bvg I wVKvbv K…lK cwiwPwZ bv¤̂vi, RvZxq cwiPqcÎ 

bv¤^vi I ‡gvevBj bv¤̂vi 

K…l‡Ki 

†kÖYx 

Avev`K…Z 

Rwgi cwigvb 

(‡n±i) 

েম্ভাবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

321 নাম- মনপকরা খাতুন 

পিতা- জালাল আ ম্মদ 

গ্রাম- কানুির 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038857013 

সমাবাইল নং- 01864348533 

প্রাপিক 1 4.5  

322 নাম- ইউনুছ পময়া 

পিতা- মৃত: মুদা পময়া 

গ্রাম- কানুির 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038857052 

সমাবাইল নং- 018384746679 

কু্ষদ্র 1.5 7.1  

323 নাম- েপফকুর র মান 

পিতা- আবদুর সরজ্জাক 

গ্রাম- কানুির 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038000022 

সমাবাইল নং- 01879074699 

কু্ষদ্র 1.5 7  

324 নাম- সমাখসলিুর র মান 

পিতা- মৃত: তনু পময়া 

গ্রাম- কানুির 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038856550 

সমাবাইল নং- 01817230568 

কু্ষদ্র 1.5 7  

325 নাম- ফারুক স াসেন 

পিতা- এমরান পময়া 

গ্রাম- কানুির 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038856053 

সমাবাইল নং- 01822006487 

বি 3 12  

326 নাম- সমা: ইেমাঈল 

পিতা- এমবান পময়া 

গ্রাম- কানুির 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038856055 

সমাবাইল নং- 01840833399 

প্রাপিক 1 4.5  

327 নাম- আবদুল ওবায়দুদ 

পিতা- মৃত: নুনু পময়া 

গ্রাম- কানুির 

কৃষক িপরপিপত- 580403050122 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038855779 

সমাবাইল নং- 01817793564 

প্রাপিক 1 4.5  

328 নাম- েপফকুর র মান 

পিতা- সেকান্তুর পময়া 

গ্রাম- কানুির 

কৃষক িপরপিপত- 580403050159 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038855759 

সমাবাইল নং- 01715752859 

প্রাপিক 1 4.5  

329 নাম- ফপরদ পময়া 

পিতা- ফজসলর র মান 

গ্রাম- কানুির 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 751803855946 

সমাবাইল নং- 01715752859 

প্রাপিক 2 9  

330 নাম- স লাল স াসেন 

পিতা- শা  আলম 

গ্রাম- কানুির 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038857101 

সমাবাইল নং- 01869185473 

প্রাপিক 0.5 2.5  



2019-20 A_© eQ‡ii Avgb Avev‡`i K…lK ZvwjKv 

 

eøKt গাজীর াট          BDwbqbt ডমুরুয়া   Dc‡Rjvt সেনবাগ                ‡Rjvt সনায়াখালী 
 

µwgK 

bs 

K…l‡Ki bvg, wcZvi bvg I wVKvbv K…lK cwiwPwZ bv¤̂vi, RvZxq cwiPqcÎ 

bv¤^vi I ‡gvevBj bv¤̂vi 

K…l‡Ki 

†kÖYx 

Avev`K…Z 
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(‡n±i) 

েম্ভাবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

331 নাম- মপজি না আক্তার 

পিতা- সমা: মাপনক 

গ্রাম- এনাসয়তিুর 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038856788 

সমাবাইল নং- 01871717793 

প্রাপিক 1.00 4.5  

332 নাম- আসমনা সবগম 

পিতা- তনু পময়া 

গ্রাম- এনাসয়তিুর 

কৃষক িপরপিপত- 580403050567 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038856835 

সমাবাইল নং- 01826677352 

প্রাপিক 1.00 4.5  

334 নাম- েপফকুল ইেলাম 

পিতা- মপ ন উপিন 

গ্রাম- এনাসয়তিুর 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 1957863085 

সমাবাইল নং- 01875170333 

কু্ষদ্র 1.00 4.5  

335 নাম- আবদুল সছাব ান 

পিতা- আবুল খাসয়র  

গ্রাম- এনাসয়তিুর 

কৃষক িপরপিপত- 580403050224 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038856790 

সমাবাইল নং- 01827042132 

কু্ষদ্র 1.00 4.5  

336 নাম- বা ার পময়া 

পিতা- ইপদ্রে পময়া 

গ্রাম- এনাসয়তিুর 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038856831 

সমাবাইল নং- 01859695297 

কু্ষদ্র 1.00 4.5  

337 নাম- আপজবা খাতুন 

পিতা- আবদুল গফুর 

গ্রাম- এনাসয়তিুর 

কৃষক িপরপিপত- 580403050213 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038856243 

সমাবাইল নং- 01837457657 

কু্ষদ্র 1.00 4.5  

338 নাম- আবদুল খাসলক 

পিতা- সমাখসলছুর র মান 

গ্রাম- এনাসয়তিুর 

কৃষক িপরপিপত- 580403050 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038857411 

সমাবাইল নং- 01826677352 

কু্ষদ্র 1.00 4.5  

339 নাম- আপমসর সনছা 

পিতা- সমা: আলী 

গ্রাম- এনাসয়তিুর 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038856819 

সমাবাইল নং- 01826677352 

কু্ষদ্র 1.00 4.5  

340 নাম- আবুল খাসয়র  

পিতা- আলী আজম 

গ্রাম- এনাসয়তিুর 

কৃষক িপরপিপত- 580403050117 

জাতীয় িপরপিপত- 750008000025 

সমাবাইল নং- 01715752859 

কু্ষদ্র 1.00 4.5  

 নাম- পরদন আক্তার  

পিতা- সমা: রেুল পময়া 

গ্রাম- এনাসয়তিুর 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038856863 

সমাবাইল নং- 018226677352 

প্রাপিক 1.00 4.5  
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µwgK 

bs 
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(‡n±i) 

েম্ভাবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

341 নাম- মসমনা সবগম 

পিতা- আবদুল সমাতাসলব 

গ্রাম- এনাসয়তিুর 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038856787 

সমাবাইল নং- 01826677352 

প্রাপিক 1.00 4.5  

342 নাম- আবদুল সমাতাসলব 

পিতা- আবদুর রাজ্জাক 

গ্রাম- এনাসয়তিুর 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038856786 

সমাবাইল নং- 01881126497 

প্রাপিক 1.50 7  

343 নাম- োরাফাত স াসেন 

পিতা- আপমন পময়া 

গ্রাম- এনাসয়তিুর 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038856853 

সমাবাইল নং- 01840343510 

প্রাপিক 1.00 4.5  

344 নাম- আবদুর র মান 

পিতা- মনতাজুর র মান 

গ্রাম- এনাসয়তিুর 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038856859 

সমাবাইল নং- 01858791963 

প্রাপিক 1.50 7  

345 নাম- োস দা সবগম 

পিতা- সমা: পশিন 

গ্রাম- এনাসয়তিুর 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038856245 

সমাবাইল নং- 01837457657 

প্রাপিক 1.00 4.5  

346 নাম- মপ ন উপিন 

পিতা- আপমন পময়া 

গ্রাম- এনাসয়তিুর 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038857410 

সমাবাইল নং- 01828403881 

প্রাপিক 1.00 4.5  

347 নাম- সো াগ 

পিতা- আবুল খাসয়র 

গ্রাম- এনাসয়তিুর 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038856837 

সমাবাইল নং- 01869294406 

প্রাপিক 1.00 4.5  

348 নাম- জপ রুল ইেলাম 

পিতা- অপল উল্লা পময়া 

গ্রাম- এনাসয়তিুর 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 75180388557362 

সমাবাইল নং- 01727474707 

প্রাপিক 1.00 4.5  

349 নাম- সখাসদজা সবগম 

পিতা- আলী আজগর 

গ্রাম- অশ্বপদয়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038858479 

সমাবাইল নং- 01838127311 

প্রাপিক 1.00 4.5  

350 নাম- ইপদ্রে পময়া 

পিতা- ছাসয়দুল  ক 

গ্রাম- এনাসয়তিুর 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038857041 

সমাবাইল নং- 01867625065 

প্রাপিক 1.50 7  
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eøKt  ডমুরুয়া          BDwbqbt ডমুরুয়া   Dc‡Rjvt সেনবাগ                ‡Rjvt সনায়াখালী 
 

µwgK 

bs 
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েম্ভাবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

351 নাম- আবদুল  াই ফরাজী 

পিতা- মৃত: আইয়ুব আলী মুন্সী 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 19807518038000033 

সমাবাইল নং- 01860174448 

কু্ষদ্র 0.50 2.00  

352 নাম- পবপ্লবী বাসতন 

পিতা- মৃত: আইয়ুব আলী 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038855054 

সমাবাইল নং- 01777303036 

কু্ষদ্র 0.50 2.00  

353 নাম-  ারাধন সদ 

পিতা- কৃষ্ঞ সমা ন সদ 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038853764 

সমাবাইল নং- 01814700659 

মাঝারী 1.20 6.00  

354 নাম- সমা:  াপরজ পময়া 

পিতা- আ: োমাদ 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038855271 

সমাবাইল নং- 01866097069 

প্রাপিক 0.20 3.00  

355 নাম- অপ সদর র মান 

পিতা- মৃত: আ: সগারফান 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038855384 

সমাবাইল নং- 01718225418 

কু্ষদ্র 0.50 3.00  

356 নাম- মুনছর আ ম্মদ 

পিতা- মৃত: আকমত আলী 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038862243 

সমাবাইল নং- 01871620999 

কু্ষদ্র 1.00 4.00  

357 নাম- সমা: আবু তাস র 

পিতা- আবদুল বাসরক 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 2367004732 

সমাবাইল নং- 01887980335 

কু্ষদ্র 0.40 3.00  

358 নাম- আবুল কালাম 

পিতা- আবদুল কাসদর 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038862240 

সমাবাইল নং- 01714100494 

কু্ষদ্র 1.00 4.00  

359 নাম- সিয়ার আ ম্মদ 

পিতা- মৃত: আকমত আলী 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854951 

সমাবাইল নং- 01813693900 

কু্ষদ্র 1.00 4.00  

360 নাম- শাদাত স াসেন 

পিতা- আলী আ ম্মদ 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 6402268962 

সমাবাইল নং- 01814998869 

কু্ষদ্র 0.40 2.00  
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361 নাম- জালাল আম্মদ 

পিতা- নাদু পময়া 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 1462430933 

সমাবাইল নং- 01845412278 

কু্ষদ্র 1.00 4.00  

362 নাম- আবদুল ছত্তার 

পিতা- মৃত: আ ম্মদ উল্লা 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854955 

সমাবাইল নং- 01824365527 

কু্ষদ্র 0.50 4.00  

363 নাম- সমাখসছসদর র মান 

পিতা- মৃত: স াসেন আলী 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত- 580803064159 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038855170 

সমাবাইল নং- 01757246689 

কু্ষদ্র 1.00 9.00  

364 নাম- নরুন নবী 

পিতা- সেয়দ আলী 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038855231 

সমাবাইল নং- 01839177611 

কু্ষদ্র 0.75 7.00  

365 নাম- আবুল  াসেম 

পিতা- সমা: েুরুজ পময়া 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854853 

সমাবাইল নং- 01770343711 

কু্ষদ্র 1.00 9.00  

366 নাম- আলতাি আলী 

পিতা- মৃত: আলী পময়া 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 1592829380004 

সমাবাইল নং- 01872495824 

কু্ষদ্র 1.00 9.00  

367 নাম- সমা: কপবর আ ম্মদ 

পিতা- মৃত: আ:  ক 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038855026 

সমাবাইল নং- 01725964119 

কু্ষদ্র 0.75 6.00  

368 নাম- জাপকর স াসেন 

পিতা- জয়নাল আসবদীন 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038855071 

সমাবাইল নং- 01812994968 

কু্ষদ্র 1.00 8.00  

369 নাম- জা াঙ্গীর আলম 

পিতা- ছায়ার পময়া 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038855102 

সমাবাইল নং- 01838509666 

কু্ষদ্র 0.80 7.00  

370 নাম- সগালাম সমারসশদ 

পিতা- ইব্রা ীম পময়া 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত- 580803060350 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038855048 

সমাবাইল নং- 01718463402 

কু্ষদ্র 0.40 4.00  
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371 নাম- সমা: শা  আলম 

পিতা- মানু পময়া 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038855097 

সমাবাইল নং- 01813968962 

কু্ষদ্র 1.00 10.00  

372 নাম- জাপকর স াসেন 

পিতা- মৃত: তাজুল ইেলাম 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038855198 

সমাবাইল নং- 01855404177 

মাঝারী 1.20 12.00  

373 নাম- সমা: নুর আলম 

পিতা- োনু পময়া 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854984 

সমাবাইল নং- 01851227822 

কু্ষদ্র 0.40 4.00  

374 নাম- সবলাল স াসেন 

পিতা- তাজুল ইেলাম 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত- 580403060356 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038855045 

সমাবাইল নং- 0171796761 

কু্ষদ্র 1.00 9.00  

375 নাম- সমা: মপনর স াসেন 

পিতা- সমা: বপদউর র মান 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038855420 

সমাবাইল নং- 01883229811 

কু্ষদ্র 0.80 7.00  

376 নাম- ফজলুল  ক 

পিতা- মৃত: আ: কাসদর 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 19637518038000011 

সমাবাইল নং- 01956874934 

কু্ষদ্র 1.00 9.00  

377 নাম- শপরফুল ইেলাম 

পিতা- সগালাম মতুি জা 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 5103282850 

সমাবাইল নং- 01316791262 

কু্ষদ্র 0.20 3.00  

378 নাম- মা বুল  ক 

পিতা- এনামুল  ক 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854958 

সমাবাইল নং- 01830260272 

কু্ষদ্র 1.00 9.00  

379 নাম- মনছুর আ ম্মদ 

পিতা- আ: সছাব ান 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854947 

সমাবাইল নং- 0174710768 

কু্ষদ্র 0.80 5.00  

380 নাম-  ারুন আর রপশদ 

পিতা- তাজুল ইেলাম 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 1594313770183 

সমাবাইল নং- 01820071177 

কু্ষদ্র 0.90 7.00  



2019-20 A_© eQ‡ii Avgb Avev‡`i K…lK ZvwjKv 

 

eøKt মইশাই          BDwbqbt ডমুরুয়া   Dc‡Rjvt সেনবাগ                ‡Rjvt সনায়াখালী 
 

µwgK 

bs 

K…l‡Ki bvg, wcZvi bvg I wVKvbv K…lK cwiwPwZ bv¤̂vi, RvZxq cwiPqcÎ 

bv¤^vi I ‡gvevBj bv¤̂vi 

K…l‡Ki 

†kÖYx 

Avev`K…Z 

Rwgi cwigvb 

(‡n±i) 

েম্ভাবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

381 নাম- সমা: সিয়ার আ ম্মদ 

পিতা- মৃত:  াপনফ 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854377 

সমাবাইল নং-  

 0.50 3.00  

382 নাম- সফারকান আ ম্মদ 

পিতা- শামছুর র মান 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854336 

সমাবাইল নং- 01710540862 

 0.50 3.00  

383 নাম- পবপব  াসজরা 

স্বামী- আবু বক্কর পছপিক 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854342 

সমাবাইল নং- 01822193884 

 0.80 4.00  

384 নাম- মপ ন উপিন েুমন 

পিতা- মাইন উল্লা 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত- 7528006862223 

জাতীয় িপরপিপত-  

সমাবাইল নং- 01813934407 

 0.50 3.00  

385 নাম- সমা: ফপরদ আ ম্মদ 

পিতা- মৃত: তনু পময়া 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854385 

সমাবাইল নং-  

 0.60 3.00  

386 নাম- সমাছা: শামছুন না ার 

পিতা- মৃত: আ: ছামাদ 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854293 

সমাবাইল নং- 01760885860 

 0.50 3.00  

387 নাম- সমা: মপফজুর র মান 

পিতা- মৃত: েুজা পময়া 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038853902 

সমাবাইল নং- 01855481816 

 0.50 3.00  

388 নাম- সমনধন সবগম 

স্বামী- সগালাম রেুল  

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854355 

সমাবাইল নং- 01811633329 

 0.40 2.00  

389 নাম- নুরুন নবী 

পিতা- মৃ: আবদুে সোব ান 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854290 

সমাবাইল নং-  

 0.70 3.50  

390 নাম- শযামলা সবগম 

স্বামী- মৃ: রপফকুল ইেলাম 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854302 

সমাবাইল নং- 01840343516 

 0.40 3.00  



2019-20 A_© eQ‡ii Avgb Avev‡`i K…lK ZvwjKv 

 

eøKt  ডমুরুয়া          BDwbqbt 3bs ডমুরুয়া   Dc‡Rjvt সেনবাগ                ‡Rjvt সনায়াখালী 
 

µwgK 

bs 

K…l‡Ki bvg, wcZvi bvg I wVKvbv K…lK cwiwPwZ bv¤̂vi, RvZxq cwiPqcÎ 

bv¤^vi I ‡gvevBj bv¤̂vi 

K…l‡Ki 

†kÖYx 

Avev`K…Z 

Rwgi cwigvb 

(‡n±i) 

েম্ভাবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

391 নাম- মনছুরা সবগম 

স্বামী- মৃ: অপজ উল্লা 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854345 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.70 3.50  

392 নাম- সমা: মপফজ  

পিতা- মৃ: আবদুল বাপরক 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038855209 

সমাবাইল নং- 01766306673 

কু্ষদ্র 0.60 4.00  

393 নাম- সশখ আ ম্মদ 

পিতা- মৃত: আবদুর র মান 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 751803885592 

সমাবাইল নং- 01821917898 

কু্ষদ্র 0.40 4.00  

394 নাম- সমা: শাপ ন আলম 

পিতা- আ: মাসলক 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 1939884258 

সমাবাইল নং- 01751071069 

কু্ষদ্র 1.00 4.00  

395 নাম- আবুল কালাম 

পিতা- আলী আশ্বাদ 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038855139 

সমাবাইল নং- 01856656859 

কু্ষদ্র 0.40 2.00  

396 নাম- আবুল স াসেন 

পিতা-  াপনফ পময়া 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038855015 

সমাবাইল নং- 01825912951 

কু্ষদ্র 1.00 3.50  

397 নাম- অপ দুর র মান 

পিতা- বানু পময়া 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854996 

সমাবাইল নং- 01759350657 

কু্ষদ্র 0.40 2.00  

398 নাম- সগালাম রেুল  

পিতা- মৃত: জাসবদ আলী 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854967 

সমাবাইল নং- 01875919831 

কু্ষদ্র 0.70 2.50  

399 নাম- আবদুল খাসলক 

পিতা- আ: ও াব 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038855076 

সমাবাইল নং- 01872314713 

কু্ষদ্র 1.00 4.00  

400 নাম- জামাল উপিন 

পিতা- মৃত: আবদুল বাপরক 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038855136 

সমাবাইল নং- 01936989652 

কু্ষদ্র 0.40 2.00  



2019-20 A_© eQ‡ii Avgb Avev‡`i K…lK ZvwjKv 

 

eøKt  ডমুরুয়া          BDwbqbt 3bs ডমুরুয়া   Dc‡Rjvt সেনবাগ                ‡Rjvt সনায়াখালী 
 

µwgK 

bs 

K…l‡Ki bvg, wcZvi bvg I wVKvbv K…lK cwiwPwZ bv¤̂vi, RvZxq cwiPqcÎ 

bv¤^vi I ‡gvevBj bv¤̂vi 

K…l‡Ki 

†kÖYx 

Avev`K…Z 

Rwgi cwigvb 

(‡n±i) 

েম্ভাবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

401 নাম- সমা: ইয়াপছন 

পিতা- মৃত: মপজবুল  ক 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 1002202917 

সমাবাইল নং- 01829310312 

কু্ষদ্র 0.80 3.00  

402 নাম- সমা: জাপকর স াসেন 

পিতা- মৃত: শামছুল  ক 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038855014 

সমাবাইল নং- 01812418860 

কু্ষদ্র 0.50 2.00  

403 নাম- শপ দ উল্লা 

পিতা- মৃত: আবদুল মাসলক 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 19787518038000039 

সমাবাইল নং- 01767659350 

কু্ষদ্র 1.00 4.00  

404 নাম- আশরাফুল আলম 

পিতা- আলী আনছার 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854404 

সমাবাইল নং- 01788417095 

কু্ষদ্র 1.00 4.00  

405 নাম- মপজি না সবগম 

পিতা- আ: মপতন 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038855067 

সমাবাইল নং- 01721439548 

কু্ষদ্র 0.50 2.00  

406 নাম- মাঈন উপিন 

পিতা- নপজর আ ম্মদ 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038853866 

সমাবাইল নং- 01811001687 

কু্ষদ্র 1.00 4.00  

407 নাম- সমা: রপফকুল ইেলাম 

পিতা- মৃত: োমাদ আলী 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854365 

সমাবাইল নং- 01882870133 

কু্ষদ্র 0.40 1.50  

408 নাম- সতাফাজ্জল স াসেন 

পিতা- মৃত: রুহুল আপমন 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038855074 

সমাবাইল নং- 01736496837 

কু্ষদ্র 1.00 4.00  

409 নাম- আবু আ ার 

পিতা- মৃত: আসনায়ার  

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038855133 

সমাবাইল নং- 01874167644 

কু্ষদ্র 1.00 4.00  

410 নাম- সমা:  াপনফ পময়া 

পিতা- মৃ: টুকা পময়া 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038855018 

সমাবাইল নং- 01794602710 

কু্ষদ্র 1.00 4.00  



2019-20 A_© eQ‡ii Avgb Avev‡`i K…lK ZvwjKv 

 

eøKt নলুয়া          BDwbqbt ডমুরুয়া   Dc‡Rjvt সেনবাগ                ‡Rjvt সনায়াখালী 
 

µwgK 

bs 

K…l‡Ki bvg, wcZvi bvg I wVKvbv K…lK cwiwPwZ bv¤̂vi, RvZxq cwiPqcÎ 

bv¤^vi I ‡gvevBj bv¤̂vi 

K…l‡Ki 

†kÖYx 

Avev`K…Z 

Rwgi cwigvb 

(‡n±i) 

েম্ভাবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

411 নাম- আবুল স াসেন 

পিতা- আবুল কাসশম 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038847870 

সমাবাইল নং- 01772755554 

কু্ষদ্র 1.5 7.5  

412 নাম- োমছুল  ক 

পিতা- ছাসয়দুল  ক 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038847930 

সমাবাইল নং- 01823172648 

কু্ষদ্র 1 4.5  

413 নাম- সমা: জয়নাল আসবদীন 

পিতা- আবদুল মপতন 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038013473 

সমাবাইল নং- 01712579376 

কু্ষদ্র 2 9  

414 নাম- শা  আলম 

পিতা- আবদুছ ছত্তার 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038848692 

সমাবাইল নং- 01832290415 

কু্ষদ্র 2 9  

415 নাম- সমাছসল  উপিন 

পিতা- তাজুল ইেলাম 

গ্রাম- িলপত 

কৃষক িপরপিপত- 758038070432 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038845513 

সমাবাইল নং- 018124243907 

কু্ষদ্র 2 9  

416 নাম- জালাল আ ম্মদ 

পিতা- সছলামত উল্লা 

গ্রাম- িপরসকাট 

কৃষক িপরপিপত- 580403061150 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038845131 

সমাবাইল নং- 01924278596 

প্রাপিক 1 4.5  

417 নাম- উত্তম বিুয়া 

পিতা- ধীসরন্দ্র বিুয়া 

গ্রাম- মতইন 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038000019 

সমাবাইল নং- 01705167955 

কু্ষদ্র 3 13  

418 নাম- আবদুল মপমন 

পিতা- সবিু পময়া 

গ্রাম- িপরসকাট 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038845193 

সমাবাইল নং- 018293303302 

কু্ষদ্র 2 9  

419 নাম- পমরাজুল ইেলাম 

পিতা- সছলামত উল্লা  

গ্রাম- িপরসকাট 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038845138 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 2 9  

420 নাম-  

পিতা-  

গ্রাম-  

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038847 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র    
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eøKt গাজীর াট           BDwbqbt ডমুরুয়া   Dc‡Rjvt সেনবাগ                ‡Rjvt সনায়াখালী 
 

µwgK 

bs 

K…l‡Ki bvg, wcZvi bvg I wVKvbv K…lK cwiwPwZ bv¤̂vi, RvZxq cwiPqcÎ 

bv¤^vi I ‡gvevBj bv¤̂vi 

K…l‡Ki 

†kÖYx 

Avev`K…Z 

Rwgi cwigvb 

(‡n±i) 

েম্ভাবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

421 নাম- দুলাল পময়া 

পিতা- আবদুল মাসলক 

গ্রাম- গাজীর াট 

কৃষক িপরপিপত- 58040305012 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038855907 

সমাবাইল নং- 01836790889 

প্রাপিক 1 4.5  

422 নাম- নুরুল আপমন 

পিতা- আবদুল কাসদর 

গ্রাম- গাজীর াট 

কৃষক িপরপিপত- 580403050125 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038855876 

সমাবাইল নং- 01828879911 

প্রাপিক 1 4.5  

423 নাম- শা া আলম 

পিতা- আবদুল মপজদ 

গ্রাম- গাজীর াট 

কৃষক িপরপিপত- 580403050121 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038855874 

সমাবাইল নং- 01822006549 

প্রাপিক 1.5 7.5  

424 নাম-  াপনফ মজুমদার 

পিতা- জালাল আ ম্মদ 

গ্রাম- গাজীর াট 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 5987546735 

সমাবাইল নং- 01822045089 

প্রাপিক 1.5 7.5  

425 নাম- আবুল খাসয়র 

পিতা- ফজসলর র মান 

গ্রাম- গাজীর াট 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 4207272800 

সমাবাইল নং- 01854868908 

প্রাপিক 1 4.5  

426 নাম- ইেমাঈল স াসেন 

পিতা- আবুল খাসয়র 

গ্রাম- গাজীর াট 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 19947518038000094 

সমাবাইল নং- 01814452538 

প্রাপিক 1 4.5  

427 নাম- আবদুল  াপলম 

পিতা- আবুল খাসয়র 

গ্রাম- গাজীর াট 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038858899 

সমাবাইল নং- 01815931571 

প্রাপিক 1 4.5  

428 নাম- ওেমান গপণ 

পিতা- আ: কাসশম 

গ্রাম- গাজীর াট 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 19857518038000010 

সমাবাইল নং- 01727874581 

প্রাপিক 1.5 7.5  

429 নাম- জপেম উপিন 

পিতা- দুলাল পময়া 

গ্রাম- গাজীর াট 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 751803887110 

সমাবাইল নং- 01825273860 

প্রাপিক 1.5 7.5  

430 নাম- আলম পময়া 

পিতা- দুলা পময়া 

গ্রাম- গাজীর াট 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038856050 

সমাবাইল নং- 01860183801 

প্রাপিক 1 4.5  
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µwgK 

bs 

K…l‡Ki bvg, wcZvi bvg I wVKvbv K…lK cwiwPwZ bv¤̂vi, RvZxq cwiPqcÎ 

bv¤^vi I ‡gvevBj bv¤̂vi 

K…l‡Ki 

†kÖYx 

Avev`K…Z 

Rwgi cwigvb 

(‡n±i) 

েম্ভাবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

431 নাম- সমা: আ: আপলম 

পিতা- ইেমাইল 

গ্রাম- গাজীর াট 

কৃষক িপরপিপত- 580403050 

জাতীয় িপরপিপত- 19687518038000021 

সমাবাইল নং- 01842333574 

প্রাপিক 1.0 4.5  

432 নাম- আবদুল  াপমদ 

পিতা- আপল আজম 

গ্রাম- গাজীর াট 

কৃষক িপরপিপত- 580403050 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038858312 

সমাবাইল নং- 01869458704 

প্রাপিক 1.0 4.5  

433 নাম- কমল কাপি দাে 

পিতা- মৃ: সমা ন দাে 

গ্রাম- গাজীর াট 

কৃষক িপরপিপত- 580403050666 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038859258 

সমাবাইল নং- 01783780557 

প্রাপিক 1.0 4.5  

434 নাম- সশ; মপমন 

পিতা- আবদুল সগারফান 

গ্রাম- গাজীর াট 

কৃষক িপরপিপত- 580403050 

জাতীয় িপরপিপত- 19737518038000004 

সমাবাইল নং-  

প্রাপিক 1.0 4.5  

435 নাম- পছপিসকর র মান 

পিতা- জপলল পময়া 

গ্রাম- গাজীর াট 

কৃষক িপরপিপত- 580403050 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038855 

সমাবাইল নং- 01820538753 

প্রাপিক 1.0 4.5  

436 নাম- আবদুর রপ ম 

পিতা- বলু পময়া 

গ্রাম- গাজীর াট 

কৃষক িপরপিপত- 580403050909 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038855880 

সমাবাইল নং- 01858706208 

প্রাপিক 1.0 4.5  

437 নাম- আবুল কাসশম 

পিতা- বলু পময়া 

গ্রাম- গাজীর াট 

কৃষক িপরপিপত- 580403050391 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854009 

সমাবাইল নং- 01845126891 

প্রাপিক 1.0 4.5  

438 নাম- আপল আক্কাছ 

পিতা- মৃ: আতাউর র মান 

গ্রাম- গাজীর াট 

কৃষক িপরপিপত- 5804030501381 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038855 

সমাবাইল নং- 01818851182 

প্রাপিক 1.0 4.5  

439 নাম- আবুল  াসেম 

পিতা- মৃ: আবদুল গফুর 

গ্রাম- গাজীর াট 

কৃষক িপরপিপত- 580403050 

জাতীয় িপরপিপত- 6901219623 

সমাবাইল নং- 01837022733 

প্রাপিক 1.0 4.5  

440 নাম- আতাউর র মান 

পিতা- আফজাল 

গ্রাম- গাজীর াট 

কৃষক িপরপিপত- 580403050619 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038858022 

সমাবাইল নং- 01715681717 

প্রাপিক 1.0 4.5  
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µwgK 

bs 
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েম্ভাবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

441 নাম- নাছপরন আক্তার 

স্বামী- েপরফ উপিন 

গ্রাম- গাজীর াট 

কৃষক িপরপিপত- 580403050 

জাতীয় িপরপিপত- 19577518038000036 

সমাবাইল নং- 01868918013 

প্রাপিক 1 4.5  

442 নাম- আসনায়ারা সবগম 

স্বামী-  াপরছ পময়া 

গ্রাম- গাজীর াট 

কৃষক িপরপিপত- 580403050 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038856832 

সমাবাইল নং- 01828918013 

প্রাপিক 1 4.5  

443 নাম- ইেরাপফল আজাদ 

পিতা- আবদুল  াপমদ 

গ্রাম- গাজীর াট 

কৃষক িপরপিপত- 580403050 

জাতীয় িপরপিপত- 19887518038000074 

সমাবাইল নং- 01811843317 

প্রাপিক 1 4.5  

444 নাম- জালাল আজাদ 

পিতা- সদলু পময়া 

গ্রাম- গাজীর াট 

কৃষক িপরপিপত- 580403050 

জাতীয় িপরপিপত- 5950907112 

সমাবাইল নং- 01827337948 

প্রাপিক 1 4.5  

445 নাম- আবদুল কাসদর 

পিতা- রজব আলী 

গ্রাম- গাজীর াট 

কৃষক িপরপিপত- 580403050 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038857442 

সমাবাইল নং- 01929451902 

প্রাপিক 1 4.5  

446 নাম- রজসবর সনছা 

স্বামী- োপজদ 

গ্রাম- গাজীর াট 

কৃষক িপরপিপত- 580403050 

জাতীয় িপরপিপত- 19817518038000025 

সমাবাইল নং- 01727474707 

প্রাপিক 1 4.5  

447 নাম- আ: কুিুছ 

পিতা- নুর আ ম্মদ 

গ্রাম- গাজীর াট 

কৃষক িপরপিপত- 580403050 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038856730 

সমাবাইল নং- 01829711087 

প্রাপিক 1 4.5  
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eøKt নলুয়া           BDwbqbt ডমুরুয়া   Dc‡Rjvt সেনবাগ                ‡Rjvt সনায়াখালী 
 

µwgK 
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K…l‡Ki 
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েম্ভাবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

448 নাম- সমা: ইব্রাপ ম 

পিতা- সমা: ইপলয়াছ 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত- 580403060504 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038807659 

সমাবাইল নং- 01710683468 

প্রাপিক 3.0   

449 নাম- সমা: আলমগীর স াসেন 

পিতা- ইপলয়াছ পময়া 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত- 580403060436 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038849523 

সমাবাইল নং- 01710683468 

প্রাপিক 2.5   

450 নাম- রাস লা সবগম 

স্বামী- আবদুল মপতন 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত- 580403060556 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038849974 

সমাবাইল নং- 01829861272 

প্রাপিক 2.5   

451 নাম- ছাসল আ ম্মদ 

পিতা- তাজুল ইেলাম 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত- 580403060 

জাতীয় িপরপিপত- 1594131432098 

সমাবাইল নং- 01871769242 

প্রাপিক 1.5   

452 নাম- ো াব উল্লা 

পিতা- অপজ উল্লা 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত- 580403060498 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038849535 

সমাবাইল নং- 01887770703 

প্রাপিক 3.0   

453 নাম- ছাসয়দুল  ক 

পিতা- সিৌধুরী পময়া 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত- 580403061090 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038849893 

সমাবাইল নং- 01726372681 

প্রাপিক 1.5   

454 নাম- সমা: সলাকমান 

পিতা- জয়নাল আসবদীন 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত- 758038070972 

জাতীয় িপরপিপত- 19807518038000050 

সমাবাইল নং- 01935140838 

প্রাপিক 1   

455 নাম- আবদুল মন্নান 

পিতা- ওেমান আলী 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত- 580400061513 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038849294 

সমাবাইল নং- 01794577968 

প্রাপিক 1   

456 নাম- রাপজয়া খাতুন 

পিতা- মি পময়া 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত- 580403061223 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038849576 

সমাবাইল নং- 01636777163 

প্রাপিক 1   

459 নাম- রুস্তম আলী 

পিতা-  াপবব উল্লা 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত- 580403061533 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038849878 

সমাবাইল নং- 0172641511 

প্রাপিক 1   
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bv¤^vi I ‡gvevBj bv¤̂vi 

K…l‡Ki 

†kÖYx 

Avev`K…Z 

Rwgi cwigvb 

(‡n±i) 

েম্ভাবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

460 নাম- সমা: ইেমাঈল  

পিতা- ছাদু পময়া 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত- 580403060495 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038849268 

সমাবাইল নং- 01888744170 

 1.5   

461 নাম- সমা: ইউেুফ 

পিতা- কসি আলী 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত- 580403060441 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038849849 

সমাবাইল নং- 01917350547 

 1.5   

462 নাম- আবদুল মাসলক 

পিতা- আলী আকবর 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত- 580403041221 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038849369 

সমাবাইল নং- 01817383329 

 2.5   

463 নাম- কপবর আ ম্মদ 

পিতা- মসনা র আলী 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত- 580403060511 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038849322 

সমাবাইল নং- 01833431412 

 2   

464 নাম- আবদুল বাসরক 

পিতা- বদু পময়া 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত- 580403060487 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038849255 

সমাবাইল নং- 01865213026 

 2   

465 নাম- আবদুল মপজদ  

পিতা- সমাখসছতুর র মান 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত- 580403060486 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038849251 

সমাবাইল নং- 01772510770 

 1.5   

466 নাম- পমজানুর র মান 

পিতা- ইউনুছ পময়া 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত- 580403061053 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038849520 

সমাবাইল নং- 01780848099 

 2   

467 নাম- আবদুল মাসলক 

পিতা- খপললুর র মান 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত- 580403061054 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038849862 

সমাবাইল নং- 01817383329 

 3   

468 নাম- রাস লা সবগম 

পিতা- আবদুল  ক 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত- 580403061596 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038849104 

সমাবাইল নং- 01872504973 

 2   

469 নাম- আবুল বাোর 

পিতা- আবদুল গফুর 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত- 580403061598 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038849656 

সমাবাইল নং- 01812107320 

 1.5   



2019-20 A_© eQ‡ii Avgb Avev‡`i K…lK ZvwjKv 

 

eøKt নলুয়া           BDwbqbt ডমুরুয়া   Dc‡Rjvt সেনবাগ                ‡Rjvt সনায়াখালী 
 

µwgK 

bs 

K…l‡Ki bvg, wcZvi bvg I wVKvbv K…lK cwiwPwZ bv¤̂vi, RvZxq cwiPqcÎ 

bv¤^vi I ‡gvevBj bv¤̂vi 

K…l‡Ki 

†kÖYx 

Avev`K…Z 

Rwgi cwigvb 

(‡n±i) 

েম্ভাবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

470 নাম- আবদুল গফুর 

পিতা- মৃ: বায়ু পময়া 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত- 580403061593 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038849388 

সমাবাইল নং- 01727386958 

 1.5   

471 নাম- আবদুল  ক 

পিতা- রপক উল্লা 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত- 580403060437 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038849851 

সমাবাইল নং- 01715182234 

 1.5   

472 নাম- সমা: ইউেুফ 

পিতা- ইউনুছ পময়া 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত- 580403060496 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038849565 

সমাবাইল নং- 01879461957 

 2.5   

473 নাম- সমা: শা  আলম 

পিতা- দুলাল পময়া 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত- 580403060431 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038849332 

সমাবাইল নং- 01743135231 

 1   

474 নাম- মসনায়ারা সবগম 

পিতা- সমা: পরফান 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত- 580403061558 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038849377 

সমাবাইল নং- 01827415308 

 1.5   

475 নাম- নুর আলম 

পিতা- বলু পময়া 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত- 580403060479 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038849881 

সমাবাইল নং- 01861980236 

 1   

476 নাম- সমা: ইউনুছ 

পিতা- আরব আলী 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত- 580403061479 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038849621 

সমাবাইল নং- 01917350547 

 2.5   

477 নাম- আবদুর রাজ্জাক 

পিতা- পেরাজ পময়া 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত- 580403060481 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038849274 

সমাবাইল নং- 01813737684 

 2   

478 নাম- জয়নাল আসবদীন 

পিতা- মৃ: মমতাজ পময়া 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত- 758038070971 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038849116 

সমাবাইল নং- 01726674340 

 3   

479 নাম- সখারসশদ আলম 

পিতা- মপ ব উল্লা 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত- 580403060515 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038849873 

সমাবাইল নং- 01812988333 

 3   



2019-20 A_© eQ‡ii Avgb Avev‡`i K…lK ZvwjKv 

 

eøKt নলুয়া           BDwbqbt ডমুরুয়া   Dc‡Rjvt সেনবাগ                ‡Rjvt সনায়াখালী 
 

µwgK 

bs 

K…l‡Ki bvg, wcZvi bvg I wVKvbv K…lK cwiwPwZ bv¤̂vi, RvZxq cwiPqcÎ 

bv¤^vi I ‡gvevBj bv¤̂vi 

K…l‡Ki 

†kÖYx 

Avev`K…Z 

Rwgi cwigvb 

(‡n±i) 

েম্ভাবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

480 নাম- আবু তাস র 

পিতা- মৃ: পেপিকুর র মান 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত- 580403060422 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038849100 

সমাবাইল নং- 01775556643 

 1   

481 নাম- জপেম উপিন 

পিতা- অরাজ পময়া 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 1008203745 

সমাবাইল নং- 01817670549 

 1.5   

482 নাম- আবু বক্কর পছপিক 

পিতা- মৃ: সমাবারক আলী 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038849614 

সমাবাইল নং- 01887761759 

 1.5   

483 নাম- সমা: মুেপলম 

পিতা- মৃ: আপমন উল্লা 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038849589 

সমাবাইল নং- 01898155958 

 2   

484 নাম- সমা: আছলাম 

পিতা- ছাদু পময়া 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 19727518038849292 

সমাবাইল নং- 01857036197 

 1   

485 নাম- আবুল কালাম 

পিতা- মৃ: ফজসলর র মান 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 19707518038000057 

সমাবাইল নং- 01815134309 

 1   

486 নাম- আবুল খাসয়র  

পিতা- অমর আলী 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038849280 

সমাবাইল নং- 01761813678 

 2   

487 নাম- জামাল স াসেন 

পিতা- আবদুল গফুর 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038849311 

সমাবাইল নং- 01876666031 

 2   

488 নাম- আবদুল লপতফ 

পিতা- মৃ: ফাপজল পময়া 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038849517 

সমাবাইল নং- 01824470089 

 2.5   

489 নাম- আবদুল মপতন 

পিতা- মৃ: আলী আজম 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 19777518038000031 

সমাবাইল নং- 01838893095 

 2   



2019-20 A_© eQ‡ii Avgb Avev‡`i K…lK ZvwjKv 

 

eøKt নলুয়া           BDwbqbt ডমুরুয়া   Dc‡Rjvt সেনবাগ                ‡Rjvt সনায়াখালী 
 

µwgK 

bs 

K…l‡Ki bvg, wcZvi bvg I wVKvbv K…lK cwiwPwZ bv¤̂vi, RvZxq cwiPqcÎ 

bv¤^vi I ‡gvevBj bv¤̂vi 

K…l‡Ki 

†kÖYx 

Avev`K…Z 

Rwgi cwigvb 

(‡n±i) 

েম্ভাবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

490 নাম- নজরুল ইেলাম 

পিতা- মমতাজ পময়া 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038784405 

সমাবাইল নং- 01868093363 

 1   

491 নাম- সমা: সমারসশদ 

পিতা- মৃ: শপফকুর র মান 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 1594131370525 

সমাবাইল নং- 01821949940 

 2   

492 নাম- সলাকমান স াসেন 

পিতা- পেরাজ পময়া 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 19707518038000011 

সমাবাইল নং- 01882950834 

 1   

493 নাম- আবদুল জপলল 

পিতা- আবদুর র মান 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 19697518038849936 

সমাবাইল নং- 01881120934 

 2   

494 নাম- আলমগীর স াসমন 

পিতা- আবদুল লপতফ 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 19807518038000052 

সমাবাইল নং- 01737780721 

 3   

495 নাম- নুরুল  ক 

পিতা- মৃ: আবদুল সছাব ান 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038848850 

সমাবাইল নং- 0185226701 

 1.5   

496 নাম- আবদুল ও াব 

পিতা- মৃ: বদু পময়া 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038849950 

সমাবাইল নং- 01821846371 

 2   

497 নাম- সমা: েপফকুর র মান 

পিতা- ফজসলর র মান 

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 19607518038000003 

সমাবাইল নং- 01731663888 

 2.5   

498 নাম-  

পিতা-  

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038849 

সমাবাইল নং-  

    

499 নাম-  

পিতা-  

গ্রাম- নলুয়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038849 

সমাবাইল নং-  

    



2019-20 A_© eQ‡ii Avgb Avev‡`i K…lK ZvwjKv 

 

eøKt মইশাই          BDwbqbt ডমুরুয়া   Dc‡Rjvt সেনবাগ                ‡Rjvt সনায়াখালী 
 

µwgK 

bs 

K…l‡Ki bvg, wcZvi bvg I wVKvbv K…lK cwiwPwZ bv¤̂vi, RvZxq cwiPqcÎ 

bv¤^vi I ‡gvevBj bv¤̂vi 

K…l‡Ki 

†kÖYx 

Avev`K…Z 

Rwgi cwigvb 

(‡n±i) 

েম্ভাবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

500 নাম- সমাশাসরি স াসেন 

পিতা- মপজবুল  ক 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854641 

সমাবাইল নং- 0185743034 

কু্ষদ্র 1.20 5  

501 নাম- জাির আ ম্মদ 

পিতা- আবুল ইেলাম 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 2841912138 

সমাবাইল নং- 01827012415 

কু্ষদ্র 2 9  

502 নাম- মপজবুল  ক 

পিতা- মৃ: অপল উল্লা 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 19627518038000011 

সমাবাইল নং- 01715533955 

কু্ষদ্র 2.00 9  

503 নাম- সরাশন আরা সবগম 

স্বামী- আবদুল খাসলক 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854173 

সমাবাইল নং- 01872806414 

কু্ষদ্র 1.20 5  

504 নাম- সমা: আবদুর রপ ম 

পিতা- সমা:  াপরছ পময়া 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038851568 

সমাবাইল নং- 01789176179 

কু্ষদ্র 0.40 2.00  

505 নাম- আবদুল মপতন 

পিতা- আবদুল গফুর 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038851234 

সমাবাইল নং- 01823222409 

কু্ষদ্র 0.50 2.00  

506 নাম- জামাল উপিন 

পিতা- নাদসরর জামান 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 751803000010 

সমাবাইল নং- 01727516872 

কু্ষদ্র 0.50 2.00  

507 নাম- সমা: সমাতাসলব 

পিতা- আ: কাসশম 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038000016 

সমাবাইল নং- 01814722881 

মাঝারী 1.20 4.50  

508 নাম- েপফকুর র মান 

পিতা- মৃ: েুরুজ পময়া 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038851537 

সমাবাইল নং- 01887957800 

কু্ষদ্র 0.40 2.00  

509 নাম- আবদুল আ াদ 

পিতা- মৃ: েুরুজ পময়া 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038851544 

সমাবাইল নং- 01731732431 

কু্ষদ্র 0.40 2.00  



2019-20 A_© eQ‡ii Avgb Avev‡`i K…lK ZvwjKv 

 

eøKt মইশাই          BDwbqbt ডমুরুয়া   Dc‡Rjvt সেনবাগ                ‡Rjvt সনায়াখালী 
 

µwgK 

bs 

K…l‡Ki bvg, wcZvi bvg I wVKvbv K…lK cwiwPwZ bv¤̂vi, RvZxq cwiPqcÎ 

bv¤^vi I ‡gvevBj bv¤̂vi 

K…l‡Ki 

†kÖYx 

Avev`K…Z 

Rwgi cwigvb 

(‡n±i) 

েম্ভাবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

510 নাম- সমা: সোলাইমান 

পিতা- মুেপলম পময়া 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 751803885453001 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 2.50 10  

511 নাম- আ: জপলল 

পিতা- আ: কাসদর 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854579 

সমাবাইল নং- 01853345229 

কু্ষদ্র 1.50 5.5  

512 নাম- রপফকুল ইেলাম 

পিতা- মৃ: তাজুল ইেলাম 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 19512696827760 

সমাবাইল নং- 01816684892 

কু্ষদ্র 2.00 9  

513 নাম- সমা: ইেমাঈল স াসেন 

পিতা- তাজুল ইেলাম 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত- 580403060008 

জাতীয় িপরপিপত- 1518647199399 

সমাবাইল নং- 01815527061 

কু্ষদ্র 1.00 4.0  

514 নাম- আবুল  াসেম 

পিতা- পততু ভূইয়া 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038853907 

সমাবাইল নং- 01855994356 

কু্ষদ্র 1.00 4.5  

515 নাম- জপরনা সবগম 

স্বামী- জাফর আ ম্মদ 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 19891918734000011 

সমাবাইল নং- 018458104879 

কু্ষদ্র 1.50 6  

516 নাম- আবদুল মপতন 

পিতা- নাপজর পময়া 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038853869 

সমাবাইল নং- 01721016933 

কু্ষদ্র 1.50 6  

517 নাম- সছরাজুল  ক 

পিতা- মাখু ভূইয়া 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038853813 

সমাবাইল নং- 01845770550 

কু্ষদ্র 1.00 4.5  

518 নাম- োইফুল ইেলাম  

পিতা- নপজর আ ম্মদ 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 19947518038000257 

সমাবাইল নং- 01815129328 

কু্ষদ্র 1.00 4.5  

519 নাম- জাপকর স াসেন 

পিতা- আবদুর রপশদ 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 8253284122 

সমাবাইল নং- 01860028784 

কু্ষদ্র 1.00 4.5  
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520 নাম- কুলেুম আক্তার 

স্বামী- শা  জালাল 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038853860 

সমাবাইল নং- 01302984645 

প্রাপিক 0.50 2  

521 নাম- সেয়দ আ সম্মদ 

পিতা- সগালাম নবী 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038853870 

সমাবাইল নং- 01890767517 

প্রাপিক 0.80 3  

522 নাম- সমা: ইব্রাপ ম 

পিতা- সেতু পময়া 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038853853 

সমাবাইল নং- 01689377703 

প্রাপিক 0.40 2.5  

523 নাম- সমা: ইেমাঈল 

পিতা- সমা: ইব্রাপ ম 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038853924 

সমাবাইল নং- 01689377703 

কু্ষদ্র 0.50 3  

524 নাম- পনজাম উপিন 

পিতা- মপনর আ ম্মদ 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 1507308102 

সমাবাইল নং- 01689377703 

কু্ষদ্র 0.40 2  

525 নাম- আলা উপিন 

পিতা- আবদুল ও াব 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038853780 

সমাবাইল নং- 01811598062 

কু্ষদ্র 0.80 4  

526 নাম- অনি কুমার সদ 

পিতা- মৃ: েুসরন্দ্র কুমার সদ 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038853771 

সমাবাইল নং- 01647172140 

কু্ষদ্র 0.50 2.5  

527 নাম- সখারসশদ আলম 

পিতা- মৃ: আলী আ ম্মদ 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 19617518038000001 

সমাবাইল নং- 0186019802 

প্রাপিক 1.00 4.5  

528 নাম- আবদুল মপতন 

পিতা- মৃ: আলী আ ম্মদ 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854828 

সমাবাইল নং- 01869688191 

প্রাপিক 1.00 4.5  

529 নাম- আবদুল  াপলম 

পিতা- মৃ: সমাবারক আলী 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854928 

সমাবাইল নং- 0182799394 

প্রাপিক 2.50 9.5  
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530 নাম- সমাস্তফা 

পিতা- আবদুল োলাম 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 751803885321 

সমাবাইল নং- 01840201582 

প্রাপিক 2.00 9.40  

531 নাম- েপফকুর র মান 

পিতা- সমাখসলছুর র মান 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038855495 

সমাবাইল নং- 018376872442 

প্রাপিক 2.50 10  

532 নাম- সমাস্তফা কামাল 

পিতা- আবু তাস র 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854835 

সমাবাইল নং- 01814318760 

প্রাপিক 0.50 2.00  

533 নাম- নূর আ সম্মদ 

পিতা- মৃ: মি পময়া 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038855373 

সমাবাইল নং- 01856939166 

প্রাপিক 2.00 9.00  

534 নাম- সমা: কামাল 

পিতা- আবদুল ছত্তার 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7594313340082 

সমাবাইল নং- 01845513692 

কু্ষদ্র 1.00 4.50  

535 নাম- খাসদজা খাতুন 

পিতা- আবদুল োলাম 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038855326 

সমাবাইল নং- 01836129573 

কু্ষদ্র 0.80 4.00  

536 নাম- সমা: শপফকুর র মান 

পিতা- মৃ: আবদুল মাসলক 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854849 

সমাবাইল নং- 01833554223 

কু্ষদ্র 2.00 9.00  

537 নাম- েুবল িন্দ্র শীল 

পিতা- অরুন িন্দ্র শীল 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7510755774151 

সমাবাইল নং- 01747045746 

প্রাপিক 0.50 3.00  

538 নাম- বােিী রানী স াষ 

স্বামী- রাই সমা ন স াষ 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854202 

সমাবাইল নং- 01889842692 

প্রাপিক 0.60 3.00  

539 নাম- পপ্রয় লাল িন্দ্র িাল 

পিতা- সিারাঙ্গ িন্দ্র িাল 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত- 580403060754 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854105 

সমাবাইল নং- 01811805854 

প্রাপিক 1.00 4.5  
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540 নাম- জপেম উপিন 

পিতা- মন্তু পময়া 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত- 580403060283 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854013 

সমাবাইল নং- 01821823859 

কু্ষদ্র 0.60 3.00  

541 নাম- সমা: আপজম 

পিতা- আবদুল ওয়াব 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 19907518038000007 

সমাবাইল নং- 01822009519 

কু্ষদ্র 0.70 3.5  

542 নাম- ছাসল  আ ম্মদ 

পিতা- মৃ: আবদুর রপশদ 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 751803885402 

সমাবাইল নং- 01868461492 

প্রাপিক 0.60 3.5  

543 নাম- সমা: মপ ন উপিন 

পিতা- সমা: নুরুল   ক 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854020 

সমাবাইল নং- 01631545643 

প্রাপিক 0.60 3.00  

544 নাম- নুরুল ইেলাম 

পিতা- মৃ: অপল উল্লা 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854139 

সমাবাইল নং-  

প্রাপিক 1 4.5  

545 নাম- রুহুল আপমন 

পিতা- মৃ: আবদুল  াপলম 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854168 

সমাবাইল নং- 01757555932 

প্রাপিক 0.70 3.5  

546 নাম- আসনায়ার সবগম 

পিতা- নুর ইেলাম 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854565 

সমাবাইল নং- 018651633756 

কু্ষদ্র 0.40 3.00  

547 নাম- ছাসয়রা সবগম 

পিতা- আসনায়ার স াসেন 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854054 

সমাবাইল নং- 01854606746 

কু্ষদ্র 0.50 2.5  

548 নাম- জপরনা সবগম 

পিতা- জাফর আ ম্মদ 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 19891918734000011 

সমাবাইল নং- 0185810879 

কু্ষদ্র 0.50 2.5  

549 নাম- আবদুল কাসদর 

পিতা- মুছপলম পময়া 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038853801 

সমাবাইল নং- 01826587580 

কু্ষদ্র 0.60 3.00  
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550 নাম- পনমল িন্দ্র িাল 

পিতা- প্রেন্ন কুমার িাল 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854187 

সমাবাইল নং- 01819191605 

কু্ষদ্র 1 4.5  

551 নাম- আবুল কাসশম  

পিতা- মৃ: পততা পময়া 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038853895 

সমাবাইল নং- 01822193867 

কু্ষদ্র 0.50 2.50  

552 নাম- বাবুল িন্দ্র িাল 

পিতা-  পর সমা ন িন্দ্র িাল 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854095 

সমাবাইল নং- 01746365413 

কু্ষদ্র 0.80 4.00  

553 নাম- আবদুল খাসলক 

পিতা- আবদুল কাসদর 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038853760 

সমাবাইল নং- 01812839141 

প্রাপিক 0.50 3.00  

554 নাম- শা াব উপিন 

পিতা- মৃ: তাজু পময়া 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854081 

সমাবাইল নং- 01827475326 

প্রাপিক 1.50 8.00  

555 নাম- পমজানুর র মান 

পিতা- মৃ: রন্জন আলী 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854546 

সমাবাইল নং- 01823361526 

প্রাপিক 0.80 3.00  

556 নাম- েুমন 

পিতা- শপফকুল ইেলাম 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854163 

সমাবাইল নং- 0181153862 

প্রাপিক 0.60 3.00  

557 নাম- আবুল কাসশম 

পিতা- আবদুল  ক 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7316555080 

সমাবাইল নং- 01851716041 

প্রাপিক 1.00 4.5  

558 নাম- পমর আ ম্মদ 

পিতা- আবুল  ক 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854662 

সমাবাইল নং- 01746419698 

প্রাপিক 1.50 8.00  

559 নাম- জা াঙ্গীর আলম 

পিতা- আবদুর রব 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 5998783459 

সমাবাইল নং- 01881669703 

প্রাপিক 0.60 3.00  
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560 নাম- আবুল কুিুে 

পিতা- আজ র আলী 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত- 580403060302 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854175 

সমাবাইল নং- 01872314714 

প্রাপিক 1 4.5  

561 নাম- মাবুল  ক 

পিতা- আবদুল কুিুছ 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত- 580403060668 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854194 

সমাবাইল নং- 01721277636 

প্রাপিক 1 4.5  

562 নাম- হুমায়ন কবীর 

পিতা- আবদুল কুিুছ 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 751803885177 

সমাবাইল নং- 01869043399 

প্রাপিক 1 4.5  

563 নাম- নুরুল আপমন 

পিতা- সমাকজসলর র মান 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854527 

সমাবাইল নং- 0136504901 

প্রাপিক 1 4.5  

564 নাম- আবুল কালাম 

পিতা- সমাখসলছর র মান 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854050 

সমাবাইল নং- 01828610632 

প্রাপিক 1 4.5  

565 নাম- সদসলায়ার স াসেন 

পিতা- আবদুল কাসদর 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854623 

সমাবাইল নং- 01860423307 

প্রাপিক 1 4.5  

566 নাম- আবুল কালাম 

পিতা- আবদুল  াপলম 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854148 

সমাবাইল নং- 01880374596 

প্রাপিক 1 4.5  

567 নাম- সবলাল স াসেন 

পিতা- মৃ: ইব্রাপ ম 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854676 

সমাবাইল নং- 01874851037 

প্রাপিক 1 4.5  

568 নাম- সগালাফ র মান 

পিতা- মৃ: বজসলর র মান 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854062 

সমাবাইল নং- 01883826279 

প্রাপিক 1 4.5  

569 নাম- সমা: ইমরান স াসেন 

পিতা- মৃ: ইপলাছ 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 751803885 

সমাবাইল নং- 01861227878 

প্রাপিক 1 4.5  
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570 নাম- সমা: সদসলায়ার স াসেন 

পিতা- সমা: ইব্রাপ ম 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854602 

সমাবাইল নং- 01839043789 

প্রাপিক 1 4.5  

571 নাম- সমা: ওেমান পময়া 

পিতা- িনু্দ পময়া 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 19827518038000060 

সমাবাইল নং- 0182381347 

প্রাপিক 1 4.5  

572 নাম- সমা: শাওন 

পিতা- মপনর আ ম্মদ 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 2832246983 

সমাবাইল নং- 01743083553 

প্রাপিক 1 4.5  

573 নাম- সমা: শামছুল  ক 

পিতা- ফপরজ উপিন 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 19647518038000010 

সমাবাইল নং- 01862908742 

প্রাপিক 1 4.5  

574 নাম- আবু জাির 

পিতা- মমতাজ পময়া 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854587 

সমাবাইল নং- 01820296063 

প্রাপিক 1 4.5  

575 নাম- সমা: নুর ইেলাম 

পিতা- মৃ: তনু পময়া 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7357336598 

সমাবাইল নং- 01733143144 

প্রাপিক 1 4.5  

576 নাম- ছকন পময়া 

পিতা- মৃ: সমাখসলছুর র মান 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854026 

সমাবাইল নং- 01858834926 

প্রাপিক 1 4.5  

577 নাম- আবদুল্লা  আল মামুন 

পিতা- মৃ: আপজজুল  ক 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854235 

সমাবাইল নং- 01825025809 

প্রাপিক 1 4.5  

578 নাম- সমা: কামাপলউপিন 

পিতা- মৃ: আপমনুল  ক 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854043 

সমাবাইল নং- 01817779614 

প্রাপিক 1 4.5  

579 নাম- জাপকর স াসেন 

পিতা- মপজবুল  ক 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854223 

সমাবাইল নং- 01888529559 

প্রাপিক 1 4.5  
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580 নাম- সমা: ইেরাপফল 

পিতা- সমা: নজরুল ইেলাম 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 826000435 

সমাবাইল নং- 01829489032 

কু্ষদ্র 0.80 3.00  

581 নাম- আবু েুপফয়ান 

পিতা- বপদউর র মান 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038855303 

সমাবাইল নং- 01818719519 

কু্ষদ্র 0.60 2.00  

582 নাম- সমাশারফ স াসেন 

পিতা- মৃ: মপজবুল  ক 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854641 

সমাবাইল নং- 01850743034 

কু্ষদ্র 1.00 4.00  

583 নাম- ছাসয়দুল  ক মজুমদার 

পিতা- মৃ: েুলতান মজুমদার 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038855287 

সমাবাইল নং- 01726038068 

কু্ষদ্র 0.40 3.00  

584 নাম- সমা: জাফর আ ম্মদ 

পিতা- নুরুল ইেলাম 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854950 

সমাবাইল নং- 01839090466 

কু্ষদ্র 0.40 2.00  

585 নাম- নাপজমুল  ক 

পিতা- মৃ: আবুল কাসশম 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 2694262662919 

সমাবাইল নং- 01856083317 

কু্ষদ্র 0.50 1.50  

586 নাম- নপজর আ ম্মদ 

পিতা- মৃ: আকমত আলী 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038855238 

সমাবাইল নং- 01825603065 

কু্ষদ্র 0.50 2.00  

587 নাম- আ: সছাব ান 

পিতা- মৃ: ইউনুছ পময়া 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854998 

সমাবাইল নং- 01858413007 

কু্ষদ্র 0.30 1.50  

588 নাম- সরৌশন আরা সবগম 

পিতা- সোলাইমান 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038855245 

সমাবাইল নং- 01821056760 

কু্ষদ্র 0.30 1.50  

589 নাম- িাাঁ ন পময়া 

পিতা- তাজুল ইেলাম 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত- 580403060666 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038855100 

সমাবাইল নং- 01830193267 

কু্ষদ্র 1.00 3.50  



2019-20 A_© eQ‡ii Avgb Avev‡`i K…lK ZvwjKv 

 

eøKt মইশাই          BDwbqbt ডমুরুয়া   Dc‡Rjvt সেনবাগ                ‡Rjvt সনায়াখালী 
 

µwgK 

bs 

K…l‡Ki bvg, wcZvi bvg I wVKvbv K…lK cwiwPwZ bv¤̂vi, RvZxq cwiPqcÎ 

bv¤^vi I ‡gvevBj bv¤̂vi 

K…l‡Ki 

†kÖYx 

Avev`K…Z 

Rwgi cwigvb 

(‡n±i) 

েম্ভাবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

590 নাম- সমা: আবদুর সরজ্জাক 

পিতা- আ: মুনাফ 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038855095 

সমাবাইল নং- 01863745172 

প্রাপিক 1.50 6.5  

591 নাম- মাসমদুল আলম 

পিতা- আবু বক্কর পছপিক 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 3296404274 

সমাবাইল নং- 0179972576 

প্রাপিক 1.20 5  

592 নাম- আবুল কালাম 

পিতা- মৃ: আবদুল সছাব ান 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854360 

সমাবাইল নং- 01726553545 

প্রাপিক 2.20 10  

593 নাম- আসনায়ার স াসেন 

পিতা- মৃ: আবদুল জপলল 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7344001891 

সমাবাইল নং- 01789767307 

প্রাপিক 1.80 9  

594 নাম- মসমনা সবগম 

পিতা- মৃ: মুেপলম পময়া 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038800008 

সমাবাইল নং- 01825380085 

প্রাপিক 0.90 4  

595 নাম- সমা: শা াদাত 

পিতা- মৃ: সমা: টুকা পময়া 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038855017 

সমাবাইল নং- 01814946284 

প্রাপিক 1.00 4.5  

596 নাম- সমা: সদসলায়ার স াসেন 

পিতা- সমা: টুকা পময়া 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত- 580403060373 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038855675 

সমাবাইল নং- 01860817294 

প্রাপিক 1.80 9  

597 নাম- আবদুর র মান 

পিতা- আফজসলর র মান 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 5105457567 

সমাবাইল নং- 01829109422 

কু্ষদ্র 0.40 2.00  

598 নাম- আবু বক্কর পছপিক 

পিতা-আবদুল আওয়াল 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 6442743081 

সমাবাইল নং- 01688223030 

কু্ষদ্র 0.50 2.00  

599 নাম- সমা: আবু জাস র 

পিতা- আবদুর র মান 

গ্রাম- মইশাই 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038851481 

সমাবাইল নং- 01716255588 

কু্ষদ্র 0.40 2.00  



2019-20 A_© eQ‡ii Avgb Avev‡`i K…lK ZvwjKv 

 

eøKt গাজীর াট          BDwbqbt ডমুরুয়া   Dc‡Rjvt সেনবাগ                ‡Rjvt সনায়াখালী 
 

µwgK 

bs 

K…l‡Ki bvg, wcZvi bvg I wVKvbv K…lK cwiwPwZ bv¤̂vi, RvZxq cwiPqcÎ 

bv¤^vi I ‡gvevBj bv¤̂vi 

K…l‡Ki 

†kÖYx 

Avev`K…Z 

Rwgi cwigvb 

(‡n±i) 

েম্ভাবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

600 নাম- সমা: রুহুল আপমন 

পিতা- মৃ: রঙু্গ পময়া 

গ্রাম- বাবুিুর শ্রীিুর 

কৃষক িপরপিপত- 580403050420 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038861065 

সমাবাইল নং- 01719807821 

কু্ষদ্র 1 4.5  

601 নাম- সমা: শপফকুর র মান 

পিতা- মৃ: আ: ভাস্কর 

গ্রাম- বাবুিুর শ্রীিুর 

কৃষক িপরপিপত- 580403050 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038861031 

সমাবাইল নং- 01772492278 

কু্ষদ্র 1 4.5  

602 নাম- সমা: পেরাজ পময়া 

পিতা- ইব্রাপ ম পময়া 

গ্রাম- বাবুিুর শ্রীিুর 

কৃষক িপরপিপত- 580403050 

জাতীয় িপরপিপত- 75180388859693 

সমাবাইল নং- 01869185454 

কু্ষদ্র 1 4.5  

603 নাম- কাঞ্চন িাটওয়ারী 

পিতা- মৃ: আ: েত্তার 

গ্রাম- বাবুিুর শ্রীিুর 

কৃষক িপরপিপত- 580403050 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038859607 

সমাবাইল নং- 01862070989 

প্রাপিক 1 4.5  

604 নাম- সমা: বা ার পময়া 

পিতা- সমা: ইব্রাপ ম 

গ্রাম- বাবুিুর শ্রীিুর 

কৃষক িপরপিপত- 580403050 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038000005 

সমাবাইল নং- 01885286160 

প্রাপিক 1 4.5  

605 নাম- দুলাল পময়া 

পিতা- বপের আ ম্মদ 

গ্রাম- বাবুিুর শ্রীিুর 

কৃষক িপরপিপত- 580403050 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038859998 

সমাবাইল নং- 01821152626 

প্রাপিক 1 4.5  

606 নাম- সমা: ইস্রাপফল 

পিতা- ওপ দুর র মান 

গ্রাম- বাবুিুর শ্রীিুর 

কৃষক িপরপিপত- 580403050 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038859678 

সমাবাইল নং- 01846349520 

প্রাপিক 1 4.5  

607 নাম- োমছল  ক 

পিতা- আশরাফ র মান 

গ্রাম- বাবুিুর শ্রীিুর 

কৃষক িপরপিপত- 580403050 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038859642 

সমাবাইল নং- 01840755279 

প্রাপিক 1 4.5  

608 নাম- সলাকমান স াসেন 

পিতা- আোদুর র মান 

গ্রাম- বাবুিুর শ্রীিুর 

কৃষক িপরপিপত- 580403050 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038859605 

সমাবাইল নং- 01856549738 

প্রাপিক 1 4.5  

609 নাম- সকরামত আলী 

পিতা- মৃ: ছলামত উল্লা 

গ্রাম- বাবুিুর শ্রীিুর 

কৃষক িপরপিপত- 580403050 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038861117 

সমাবাইল নং- 01636229199 

প্রাপিক 1 4.5  



2019-20 A_© eQ‡ii Avgb Avev‡`i K…lK ZvwjKv 

 

eøKt নলুয়া          BDwbqbt ডমুরুয়া   Dc‡Rjvt সেনবাগ                ‡Rjvt সনায়াখালী 
 

µwgK 

bs 

K…l‡Ki bvg, wcZvi bvg I wVKvbv K…lK cwiwPwZ bv¤̂vi, RvZxq cwiPqcÎ 

bv¤^vi I ‡gvevBj bv¤̂vi 

K…l‡Ki 

†kÖYx 

Avev`K…Z 

Rwgi cwigvb 

(‡n±i) 

েম্ভাবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

610 নাম- সমা: সবলাসয়ত স াসেন 

পিতা- সমা: োমছুল  ক 

গ্রাম- িলপত 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038845691 

সমাবাইল নং- 01715981326 

কু্ষদ্র 1 4.5  

611 নাম- আপমর স াসেন 

পিতা- দপললুর র মান 

গ্রাম- িলপত 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038846588 

সমাবাইল নং- 01725918326 

কু্ষদ্র 1 4.5  

612 নাম- আপমর স াসেন 

পিতা- মৃ: দরসবশ আলী 

গ্রাম- িলপত 

কৃষক িপরপিপত- 758038070402 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038846596 

সমাবাইল নং- 01852167532 

কু্ষদ্র 1 4.5  

613 নাম- মীর আ ম্মদ 

পিতা- মৃ: দরসবশ আলী 

গ্রাম- িলপত 

কৃষক িপরপিপত- 758038070502 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038846640 

সমাবাইল নং- 01851922509 

কু্ষদ্র 1 4.5  

614 নাম- সনওয়াজ পময়া 

পিতা- মৃ: প কমত আলী 

গ্রাম- িলপত 

কৃষক িপরপিপত- 7580380070503 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038846581 

সমাবাইল নং- 01851926504 

কু্ষদ্র 1 4.5  

615 নাম- আমীর স াসেন 

পিতা- দপললুর র মান 

গ্রাম- িলপত 

কৃষক িপরপিপত- 580403060599 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038846588 

সমাবাইল নং- 01877788524 

কু্ষদ্র 1 4.5  

616 নাম- সমা: নুরুন নবী 

পিতা- আবদুল খাসলক 

গ্রাম- িলপত 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038861382 

সমাবাইল নং- 01772029002 

কু্ষদ্র 1 4.5  

617 নাম- জপ রুল আলম 

পিতা- মৃ: আপমরুল ইেলাম 

গ্রাম- িলপত 

কৃষক িপরপিপত- 580403050002 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038861475 

সমাবাইল নং- 01834033114 

কু্ষদ্র 1 4.5  

       

       



2019-20 A_© eQ‡ii Avgb Avev‡`i K…lK ZvwjKv 

 

eøKt ডমুরুয়া          BDwbqbt 3নং ডমুরুয়া   Dc‡Rjvt সেনবাগ                ‡Rjvt সনায়াখালী 

µwgK 

bs 

K…l‡Ki bvg, wcZvi bvg I wVKvbv K…lK cwiwPwZ bv¤̂vi, RvZxq cwiPqcÎ 

bv¤^vi I ‡gvevBj bv¤̂vi 

K…l‡Ki 

†kÖYx 

Avev`K…Z 

Rwgi cwigvb 

(‡n±i) 

েম্ভাবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

618 নাম- রতনা আক্তার 

পিতা- আ: বাপরক 

গ্রাম-  

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 199077518038000011 

সমাবাইল নং- 01307856544 

কু্ষদ্র 0.40 2.00  

619 নাম- আবু তাস র 

পিতা- আবদুল মপজদ 

গ্রাম-  

কৃষক িপরপিপত- 580403060718 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038855148 

সমাবাইল নং- 01887773398 

কু্ষদ্র 0.80 3.00  

620 নাম- ো াব উপিন 

পিতা- জানু পময়া 

গ্রাম-  

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 751803885504 

সমাবাইল নং- 01875910686 

কু্ষদ্র 0.80 2.50  

621 নাম- সমা: নপজর আ ম্মদ 

পিতা- মৃ: আকমত আলী 

গ্রাম-  

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038855238 

সমাবাইল নং- 01825603065 

কু্ষদ্র 1.00 3.50  

622 নাম- ইয়াপছন আরাফাত 

পিতা- আবুল কাসশম 

গ্রাম-  

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 607683700 

সমাবাইল নং- 01843529058 

কু্ষদ্র 0.80 3.30  

623 নাম- শা  ফরান 

পিতা- জামাল উপিন 

গ্রাম-  

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038000021 

সমাবাইল নং- 01999840845 

কু্ষদ্র 0.40 1.50  

624 নাম- আবু আ সম্মদ 

পিতা- আসনায়ার উল্লা 

গ্রাম-  

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038855133 

সমাবাইল নং- 01874167644 

কু্ষদ্র 1.40 4.50  

625 নাম- আলী আক্কাে 

পিতা- মৃ: আলী আকবর 

গ্রাম-  

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038855057 

সমাবাইল নং- 01839090460 

কু্ষদ্র 0.60 2.00  

626 নাম- অপ দুর র মান 

পিতা- মৃ: জেু 

গ্রাম-  

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038854996 

সমাবাইল নং- 01759350657 

কু্ষদ্র 2.00 3.50  

627 নাম- নুর সমা াম্মদ 

পিতা- রপফকুল ইেলাম 

গ্রাম-  

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038000168 

সমাবাইল নং- 01622957625 

কু্ষদ্র 0.40 2.00  
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628 নাম- জা াঙ্গীর আলম 

পিতা-  াপরছ পময়া 

গ্রাম- পজরুয়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038851674 

সমাবাইল নং- 01830415264 

কু্ষদ্র 0.40 2.50  

629 নাম- আ: লপতফ 

পিতা- মৃ: আবদুল  ক 

গ্রাম- পজরুয়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 19797518000005 

সমাবাইল নং- 0184190760 

কু্ষদ্র 0.30 2.00  

630 নাম- ছাসয়রা সবগম 

পিতা- আপমনুল  ক 

গ্রাম- পজরুয়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038851721 

সমাবাইল নং- 01715353022 

কু্ষদ্র 1.00 4.50  

631 নাম- সমাশাসরফ স াসেন 

পিতা- মৃ: আবুল  াসেম 

গ্রাম- পজরুয়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038851673 

সমাবাইল নং- 01827122789 

কু্ষদ্র 1.00 4.50  

632 নাম- সমা: ইপলয়াছ 

পিতা- বজসলর র মান 

গ্রাম- পজরুয়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038851242 

সমাবাইল নং- 01730950478 

কু্ষদ্র 1.50 6.00  

633 নাম- আবদুল জপলল 

পিতা- মৃ: মমতাজ পময়া 

গ্রাম- পজরুয়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038851371 

সমাবাইল নং- 01726045717 

কু্ষদ্র 1.40 5.50  

634 নাম- সমা:সেপলম পময়া 

পিতা- মৃ: সমা: মুেপলম 

গ্রাম- পজরুয়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038852628 

সমাবাইল নং- 01869151602 

কু্ষদ্র 1.00 4.00  

635 নাম- সমা: সেপলম 

পিতা- মৃ:  াপবব উল্লা 

গ্রাম- পজরুয়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038850868 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 1.00 4.00  

636 নাম- সমা: নাপছর 

পিতা- মৃ: সছয়দ পময়া 

গ্রাম- পজরুয়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038851501 

সমাবাইল নং- 01812780139 

কু্ষদ্র 0.50 2.00  

637 নাম- রপফক পময়া 

পিতা- সমা: ছাদু পময়া 

গ্রাম- পজরুয়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038851421 

সমাবাইল নং- 01812780139 

কু্ষদ্র 0.40 1.50  
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638 নাম- সমা: মপজবুল  ক 

পিতা- মৃ: আপিয়া খাতুন 

গ্রাম-  

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038850417 

সমাবাইল নং- 01727338875 

কু্ষদ্র 0.20 1.50  

639 নাম- আবুল কালাম 

পিতা- মৃ: খায়রুন সনছা 

গ্রাম-  

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038850422 

সমাবাইল নং- 01866094391 

কু্ষদ্র 0.20 1.50  

640 নাম- আলী আ ম্মদ 

পিতা- োসল া সবগম 

গ্রাম-  

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038850403 

সমাবাইল নং- 01827649664 

কু্ষদ্র 0.20 1.50  

641 নাম- জালাল আ ম্মদ 

পিতা- মৃ: আপছয়া খাতুন 

গ্রাম-  

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038850092 

সমাবাইল নং- 01862467757 

কু্ষদ্র 0.20 1.50  

642 নাম- িনু্দ পময়া 

পিতা- আপছয়া সবগম 

গ্রাম-  

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038850356 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.20 1.50  

643 নাম- আবদুল জব্বর 

পিতা- মৃ: পছপিসকর সনছা 

গ্রাম-  

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038850184 

সমাবাইল নং- 01865405501 

কু্ষদ্র 0.20 1.50  

644 নাম- সমা: আলম 

পিতা- জাস দা সবগম 

গ্রাম-  

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038850163 

সমাবাইল নং- 0186540550 

কু্ষদ্র 0.20 1.50  

645 নাম- োস ব উল্লা 

পিতা- মৃ: খায়রুন সনছা 

গ্রাম-  

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038850038 

সমাবাইল নং- 01857711669 

কু্ষদ্র 0.20 1.50  

646 নাম- আবদুল মাসলক 

পিতা- মৃ: খায়রুল 

গ্রাম-  

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 2694813866041 

সমাবাইল নং- 01876116242 

কু্ষদ্র 0.20 1.50  

647 নাম- সমা: ইপলয়াছ 

পিতা- মৃধ আশ্রাসফর সনছা 

গ্রাম-  

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038850031 

সমাবাইল নং- 01876116242 

কু্ষদ্র 0.20 1.50  
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648 নাম- খুরপশদ আলম 

পিতা- সমা: রপফক 

গ্রাম- পজরুয়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 19817518038000037 

সমাবাইল নং- 01621064334 

কু্ষদ্র 0.35 1.05  

649 নাম- সমা: ইপলয়াছ 

পিতা- মৃ: ইপদ্রে পময়া 

গ্রাম- োতবাপিয়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038850031 

সমাবাইল নং- 01855785180 

কু্ষদ্র 0.40 1.10  

650 নাম- আবুল কালাম 

পিতা- মৃ: মনতাজ পময়া 

গ্রাম- োতবাপিয়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038850422 

সমাবাইল নং- 01855785180 

মাঝারী 1.10 4.10  

651 নাম- েপফকুর র মান 

পিতা- আবদুর রপশদ 

গ্রাম-  পরনকাটা 

কৃষক িপরপিপত- 758038080111 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038850537 

সমাবাইল নং- 01890470697 

কু্ষদ্র 0.30 1.80  

652 নাম- আবদুল মন্নান 

পিতা- আবদুল  াপকম 

গ্রাম-  পরনকাটা 

কৃষক িপরপিপত- 758038080113 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038850721 

সমাবাইল নং- 018219595721 

কু্ষদ্র 0.40 1.00  

653 নাম- আবদুল জপলল 

পিতা- খপললুর র মান 

গ্রাম-  পরনকাটা 

কৃষক িপরপিপত- 758038080117 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038850699 

সমাবাইল নং- 01851929721 

মাঝারী 1.25 5.00  

654 নাম- সমা: মুফাজ্জল 

পিতা- বেু পময়া 

গ্রাম-  পরনকাটা 

কৃষক িপরপিপত- 758038080125 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038850707 

সমাবাইল নং- 01876664224 

মাঝারী 1.00 3.80  

655 নাম- পবপব আয়শা 

পিতা- রপফকুল ইেলাম 

গ্রাম-  পরনকাটা 

কৃষক িপরপিপত- 758038080129 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038850434 

সমাবাইল নং- 01733010709 

মাঝারী 1.05 4.00  

656 নাম- তাজুল ইেলাম 

পিতা- োরাফাত আলী 

গ্রাম-  পরনকাটা 

কৃষক িপরপিপত- 758038080132 

জাতীয় িপরপিপত- 75180388500511 

সমাবাইল নং- 01814500293 

মাঝারী 1.00 4.00  

657 নাম- সমা: ইেমাঈল 

পিতা- সমা: েুরুজ পময়া 

গ্রাম-  পরনকাটা 

কৃষক িপরপিপত- 758038080136 

জাতীয় িপরপিপত- 2692619472502 

সমাবাইল নং- 01857787065 

কু্ষদ্র 0.45 1.00  
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658 নাম-  আবদুল জপলল 

পিতা- ইপদ্রে পময়া 

গ্রাম-  পরনকাটা 

কৃষক িপরপিপত- 758038080138 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038850472 

সমাবাইল নং- 01877771383 

প্রাপিক 0.20 1.00  

659 নাম- আবদুল মাসলক 

পিতা- আবদুে েত্তার 

গ্রাম-  পরনকাটা 

কৃষক িপরপিপত- 758038080140 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038850813 

সমাবাইল নং- 01746884541 

প্রাপিক 2.5 1.20  

660 নাম- আবদুর র মান 

পিতা- আলী স াসেন 

গ্রাম-  পরনকাটা 

কৃষক িপরপিপত- 758038080145 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038850618 

সমাবাইল নং- 01762225697 

প্রাপিক 0.20 1.25  

661 নাম- িারুল সবগম 

স্বামী- আফজালুর র মান 

গ্রাম-  পরনকাটা 

কৃষক িপরপিপত- 758038080146 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038850718 

সমাবাইল নং- 01814819877 

কু্ষদ্র 0.40 2.10  

662 নাম- সিৌধুরী পময়া 

পিতা- ইেমাঈল পময়া 

গ্রাম-  পরনকাটা 

কৃষক িপরপিপত- 758038080149 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038850954 

সমাবাইল নং- 01837227374 

কু্ষদ্র 0.35 1.00  

663 নাম- নূর আ ম্মদ 

পিতা- িাাঁ ন পময়া 

গ্রাম-  পরনকাটা 

কৃষক িপরপিপত- 758038080154 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038850628 

সমাবাইল নং- 01843362689 

মাঝারী 1.15 4.30  

664 নাম- িারুল সবগম 

স্বামী- আপমর রেুল 

গ্রাম-  পরনকাটা 

কৃষক িপরপিপত- 758038080156 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038850526 

সমাবাইল নং- 01840640756 

কু্ষদ্র 1.20 4.50  

665 নাম- আবু জাফর 

পিতা- আবদুে েত্তার 

গ্রাম-  পরনকাটা 

কৃষক িপরপিপত- 758038080157 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038850552 

সমাবাইল নং- 01822233811 

কু্ষদ্র 0.20 0.80  

666 নাম- আবদুল জপলল 

পিতা- আবদুল লপতফ 

গ্রাম-  পরনকাটা 

কৃষক িপরপিপত- 758038080159 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038850436 

সমাবাইল নং- 01715895302 

প্রাপিক 0.15 0.85  

667 নাম- আবদুল মপতন 

পিতা- িাাঁ ন পময়া 

গ্রাম-  পরনকাটা 

কৃষক িপরপিপত- 758038080161 

জাতীয় িপরপিপত- 7518038850794 

সমাবাইল নং- 01876132465 

প্রাপিক 0.25 1.00  
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668 নাম- সমা: মপজবুল  ক 

পিতা- মৃ: ফজসলর র মান 

গ্রাম- োত বাপিয়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038850417 

সমাবাইল নং- 01872504229 

কু্ষদ্র 0.30 2.00  

669 নাম- আলী আ ম্মদ 

পিতা- মৃ: আবদুল  ক 

গ্রাম- োত বাপিয়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038850403 

সমাবাইল নং- 01827649664 

মাঝারী 1.20 5.00  

670 নাম- ছনু্দ পময়া 

পিতা- মৃ: ছালামত উল্লা 

গ্রাম- োত বাপিয়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038850355 

সমাবাইল নং- 01836404562 

কু্ষদ্র 0.60 3.50  

671 নাম- সমা: আলম 

পিতা- সমা: এন্তু পময়া 

গ্রাম- োত বাপিয়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038850355 

সমাবাইল নং- 01833409077 

কু্ষদ্র 0.45 2.70  

672 নাম- আবদুল জব্বার 

পিতা- মৃ: খপলসলর র মান 

গ্রাম- োত বাপিয়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038850188 

সমাবাইল নং- 01865405501 

মাঝারী 1.00 4.10  

673 নাম- সমা: আবদুল খাসলক 

পিতা- সমানতাজ উপিন 

গ্রাম- োত বাপিয়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 2694813866041 

সমাবাইল নং- 01876116242 

কু্ষদ্র 0.35 2.05  

674 নাম- জালাল আ ম্মদ 

পিতা- মৃ: আবদুল  াপমদ 

গ্রাম- োত বাপিয়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038850092 

সমাবাইল নং- 01857711669 

মাঝারী 1.05 4.00  

675 নাম- োস ব উল্লা 

পিতা- মৃ: সমা: রুস্তম 

গ্রাম- োত বাপিয়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 75180388500338 

সমাবাইল নং- 01857711669 

কু্ষদ্র 0.40 2.00  

676 নাম- সগালাম সছাব ান 

পিতা- আবদুর রব 

গ্রাম- পজরুয়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518038851526 

সমাবাইল নং- 01835388722 

মাঝারী 1.15 4.50  

677 নাম- সনওয়াজ শরীফ 

পিতা- আবদুে োত্তার 

গ্রাম- পজরুয়া 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 19927518003800074 

সমাবাইল নং- 01753277789 

মাঝারী 1.00 3.85  

 


