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

 
 

eøKt বিষু্ণপুর BDwbqbt bিীপুর  Dc‡Rjvt সেনিাগ   ‡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) 

েম্ভািয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

1 খুরবিদ আলম 

বপতা- আিদুল মাললক 

গ্রাম- সদিীবেিংহপুর 

কৃষক পবরবিবত-  

জাতীয় পবরবিবত- 7518085964329  

সমািাইল নিং- 01813829876 

 

মাঝাবর 1.50 5.00  

2 আিদুল মাললক 

বপতা- িজললর রহমান 

গ্রাম- সদিীবেিংহপুর 

কৃষক পবরবিবত-  

জাতীয় পবরবিবত- 7518085966782 

সমািাইল নিং- 01833730375 

 

কু্ষদ্র 1.00 5.00  

3 আিুল কালিম 

বপতা- বেরাজ বময়া 

গ্রাম- সদিীবেিংহপুর 

কৃষক পবরবিবত-  

জাতীয় পবরবিবত- 7518085968642 

সমািাইল নিং- 01838988581 

 

কু্ষদ্র 1.00 3.00  

4 আবজজুল হক সখাকন 

বপতা- হাবিি উলযা 

গ্রাম- সদিীবেিংহপুর 

কৃষক পবরবিবত-  

জাতীয় পবরবিবত- 7518085966424 

সমািাইল নিং- 01814432905 

 

কু্ষদ্র 1.00 4.00  

5 আবু্দর রবিদ 

বপতা- িজললর রহমান 

গ্রাম- সদিীবেিংহপুর 

কৃষক পবরবিবত-  

জাতীয় পবরবিবত- 7518085964445 

সমািাইল নিং- 01813829826 

 

কু্ষদ্র 1.00 4.00  

6 িাহ আলম িািুল 

বপতা- নুর সমাহাম্মদ 

গ্রাম- সদিীবেিংহপুর 

কৃষক পবরবিবত-  

জাতীয় পবরবিবত- 7518085964589 

সমািাইল নিং- 0815607315 

 

কু্ষদ্র 1.50 7.00  

7 মাবনক িন্দ্র মজুমদার 

বপতা- মলনারঞ্জন মজুমদার 

গ্রাম- সদিীবেিংহপুর 

কৃষক পবরবিবত-  

জাতীয় পবরবিবত- 7518085968423 

সমািাইল নিং- 01832759893 

 

কু্ষদ্র .80 4.00  

8 বনতয লাল  মজুমদার 

বপতা- দ্বীলেি িন্দ্র মজুমদার 

গ্রাম- সদিীবেিংহপুর 

কৃষক পবরবিবত-  

জাতীয় পবরবিবত- 751808596640 

সমািাইল নিং- 01832759893 

 

কু্ষদ্র .50 3.00  

       

       



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

 
 

eøKt সগাপালপুর BDwbqbt   Dc‡Rjvt সেনিাগ   ‡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) 

েম্ভািয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

9 ছালয়দুল হক 

বপতা- গুরু বময়া 

গ্রাম- সগাপালপুর 

কৃষক পবরবিবত-  

জাতীয় পবরবিবত- 7518085954321 

সমািাইল নিং- 01812497866 

 

কু্ষদ্র 1.00 5.00  

10 িাহ আলম 

বপতা- আিদুল মাললক 

গ্রাম- সগাপালপুর 

কৃষক পবরবিবত-  

জাতীয় পবরবিবত- 7518085956757 

সমািাইল নিং- 01814938568 

 

কু্ষদ্র 1.00 3.00  

11 আবমন উলযা 

বপতা- আিদুর রাজ্জাক 

গ্রাম- সগাপালপুর 

কৃষক পবরবিবত-  

জাতীয় পবরবিবত- 7518085957204 

সমািাইল নিং- 01832989252 

 

কু্ষদ্র 1.00 4.00  

12 নুর সমাহাম্মদ 

বপতা- নুরুল ইেলাম 

গ্রাম- সগাপালপুর 

কৃষক পবরবিবত-  

জাতীয় পবরবিবত- 7518085954218 

সমািাইল নিং- 01819189294 

 

কু্ষদ্র 1.00 4.00  

13 আিদুল মাললক সিৌধুরী 

বপতা- নাদু বময়া 

গ্রাম- সগাপালপুর 

কৃষক পবরবিবত-  

জাতীয় পবরবিবত- 7518085957321 

সমািাইল নিং-  

 

কু্ষদ্র 1.50 7.00  

14 সমাোঃ ইছমাইল সহালেন 

বপতা- সমাোঃ আিদুল লবতফ 

গ্রাম- সগাপালপুর 

কৃষক পবরবিবত-  

জাতীয় পবরবিবত- 7518085964786 

সমািাইল নিং- 01815724016 

 

কু্ষদ্র .80 4.00  

15 আবু্দ জালহর 

বপতা- সিক আহাম্মদ 

গ্রাম- িড়িারীগাাঁ ও 

কৃষক পবরবিবত-  

জাতীয় পবরবিবত- 7518085960478 

সমািাইল নিং- 01763304756 

 

কু্ষদ্র .50 3.00  

16 কাজী তালবজল বপয়াে 

বপতা- নুরুল আমীন 

গ্রাম- িড়িারীগাাঁ ও 

কৃষক পবরবিবত-  

জাতীয় পবরবিবত- 7518085900101 

সমািাইল নিং- 01822008660 

 

কু্ষদ্র 1.00 5.00  

17 আহছান উলযা 

বপতা- িামছল হক 

গ্রাম- িড়িারীগাাঁ ও 

কৃষক পবরবিবত-  

জাতীয় পবরবিবত- 7518085960251 

সমািাইল নিং- 01735227455 

 

কু্ষদ্র 1.00 3.00  

18 সমাোঃ ছাকালয়ত উলযা 

বপতা- আোঃ িাবরক 

গ্রাম- িড়িারীগাাঁ ও 

কৃষক পবরবিবত-  

জাতীয় পবরবিবত- 7518085960610 

সমািাইল নিং- 01830015953 

 

কু্ষদ্র 1.00 4.00  



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

 
 

eøKt সগাপালপুর BDwbqbt   Dc‡Rjvt সেনিাগ   ‡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) 

েম্ভািয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

19 সমাোঃ নুরুজ্জামান 

বপতা- সিখ আহািং 

গ্রাম- িড়িারীগাাঁ ও 

কৃষক পবরবিবত-  

জাতীয় পবরবিবত- 7518085960316  

সমািাইল নিং- 01855806324 

 

কু্ষদ্র .50 3.00  

20 আিদুল মবতন 

বপতা- হাবিি উলযা 

গ্রাম- িড়িারীগাাঁ ও 

কৃষক পবরবিবত-  

জাতীয় পবরবিবত- 7518085964878 

সমািাইল নিং- 01843970342 

 

কু্ষদ্র 1.00 5.00  

21 মবফজ উলযা 

বপতা- নবজর আহািং 

গ্রাম- িড়িারীগাাঁ ও 

কৃষক পবরবিবত-  

জাতীয় পবরবিবত- 7518085964799 

সমািাইল নিং- 0181997462 

 

কু্ষদ্র 1.00 3.00  

22 আিুল িাোর 

বপতা- ইেমাইল 

গ্রাম- িড়িারীগাাঁ ও 

কৃষক পবরবিবত-  

জাতীয় পবরবিবত- 7518085965897 

সমািাইল নিং- 01860121800 

 

কু্ষদ্র .50 3.00  

23 িাহ জাহান 

বপতা- আলী আকির 

গ্রাম- সগাপালপুর 

কৃষক পবরবিবত-  

জাতীয় পবরবিবত- 7518085957328 

সমািাইল নিং- 01724957108 

 

কু্ষদ্র 1.00 5.00  

24 মাখন েূত্রধর 

বপতা- উলমষ িন্দ্র েূত্রধর 

গ্রাম- সগাপালপুর 

কৃষক পবরবিবত-  

জাতীয় পবরবিবত- 7518085954326 

সমািাইল নিং- 01822482253 

 

কু্ষদ্র 1.00 3.00  

       

       

       

       

 


