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

 
 

eøKt ইয়ারপুর BDwbqbt কাবিলপুর  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 আকরাম উলযা 

বপতা- আিদুল আউয়াল 

গ্রাম- পবিম ইয়ারপুর 

কৃষক পবরবিবত- 758047160001 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047896463 

সমািাইল নং- 01740601141 

 

মাঝাবর 1.20 4.00  

2 অবল উলযা 

বপতা- মৃত আিদুল আউয়াল 

গ্রাম- পবিম ইয়ারপুর 

কৃষক পবরবিবত- 758047160002 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047896361 

সমািাইল নং- 01876115570 

 

কু্ষদ্র 0.80 2.50  

3 জয়নাল আিদীন 

বপতা- মৃত িজললর রহমান 

গ্রাম- পবিম ইয়ারপুর 

কৃষক পবরবিবত- 758047160007 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047896350 

সমািাইল নং- 01850600493 

 

কু্ষদ্র 0.30 1.00  

4 আলতু বময়া 

বপতা- মৃত দাইয়ু বময়া 

গ্রাম- পবিম ইয়ারপুর 

কৃষক পবরবিবত- 758047160008 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047896496 

সমািাইল নং- 01837041496 

 

কু্ষদ্র 0.50 1.50  

5 জায়দা খাতুন 

স্বামী- সমাোঃ সমাস্তফা 

গ্রাম- পবিম ইয়ারপুর 

কৃষক পবরবিবত- 758047160010 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047896366 

সমািাইল নং- 01856915822 

 

কু্ষদ্র 0.30 1.00  

6 কামাল সহালেন 

বপতা- মৃত মফজল বময়া 

গ্রাম- পবিম ইয়ারপুর 

কৃষক পবরবিবত- 758047160015 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047896885 

সমািাইল নং- 01638590205 

 

মাঝাবর 1.50 6.00  

7 সিলাল সহালেন 

বপতা- মৃত মফজল বময়া 

গ্রাম- পবিম ইয়ারপুর 

কৃষক পবরবিবত- 758047160016 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047896480 

সমািাইল নং- 01875919242 

 

কু্ষদ্র 0.60 2.00  

8 সিছু বময়া 

বপতা- সছরু বময়া 

গ্রাম- পবিম ইয়ারপুর 

কৃষক পবরবিবত- 758047160019 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047896347 

সমািাইল নং- 01638551985 

 

কু্ষদ্র 0.30 1.00  

9 সমাোঃ োহাি উললযা 

বপতা- মৃত আলী আহাং 

গ্রাম- পবিম ইয়ারপুর 

কৃষক পবরবিবত- 758047160046 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047896506 

সমািাইল নং- 01638551985 

 

কু্ষদ্র 0.80 2.50  

10 সতাফালয়ল আহম্মদ 

বপতা- মৃত ফজললর রহমান 

গ্রাম- পবিম ইয়ারপুর 

কৃষক পবরবিবত- 758047160050 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047896651 

সমািাইল নং- 01871325470 

 

কু্ষদ্র 0.50 2.00  



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

 
 

eøKt ইয়ারপুর BDwbqbt কাবিলপুর  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¨ 

11 মবফজ উলযা 

বপতা- অবল উলযা 

গ্রাম- পবিম ইয়ারপুর 

কৃষক পবরবিবত- 758047160097 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047898474 

সমািাইল নং- 01867600194 

 

কু্ষদ্র 0.30 1.20  

12 আহোন উলযা দুলাল 

বপতা- মৃত আিদুর রহমান 

গ্রাম- পবিম ইয়ারপুর 

কৃষক পবরবিবত- 758047160105 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047896504 

সমািাইল নং- 01851795704 

 

কু্ষদ্র 0.40 1.50  

13 মবমনুল হক মবমন 

বপতা- মৃত আবমন উলযা 

গ্রাম- পবিম ইয়ারপুর 

কৃষক পবরবিবত- 758047160173 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047917619 

সমািাইল নং- 01748532990 

 

কু্ষদ্র 0.50 2.00  

14 ছালল আহম্মদ 

বপতা- ফজললর রহমান 

গ্রাম- পবিম ইয়ারপুর 

কৃষক পবরবিবত- 758047160087 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047898069 

সমািাইল নং- 01836681113 

 

কু্ষদ্র 0.80 3.00  

15 ইব্রাহীম খবলল 

বপতা- সমাোঃ ইয়াবছন 

গ্রাম- পবিম ইয়ারপুর 

কৃষক পবরবিবত- 758047160136 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047897195 

সমািাইল নং- 01640684950 

 

কু্ষদ্র 3.00 1.20  

16 সিৌধুরী আিদুর রাজ্জাক 

বপতা- মৃত িজললর রহমান 

গ্রাম- পবিম ইয়ারপুর 

কৃষক পবরবিবত- 758047160219 

জাতীয় পবরবিবত- 19527518047898402 

সমািাইল নং- 0818997334 

 

মাঝাবর 1.50 5.00  

17 বেরাজ বময়া 

বপতা- আিদুল হাই 

গ্রাম- পবিম ইয়ারপুর 

কৃষক পবরবিবত- 7580471600144 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047896543 

সমািাইল নং- 01859455162 

 

কু্ষদ্র 0.50 1.50  

18 লুৎফুল হক 

বপতা- মৃত আিদুল মান্নান 

গ্রাম- পবিম ইয়ারপুর 

কৃষক পবরবিবত- 758047160089 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047897129 

সমািাইল নং- 01832712911 

 

কু্ষদ্র 0.60 1.50  

19 আিদুর রাজ্জাক 

বপতা- নবজর আহাম্মদ 

গ্রাম- পবিম ইয়ারপুর 

কৃষক পবরবিবত- 758047160183 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047898397 

সমািাইল নং- 01834213834 

 

কু্ষদ্র 0.80 2.50  

20 আিু ইউছুপ 

বপতা- মৃত আিদুল মবজদ 

গ্রাম- পবিম ইয়ারপুর 

কৃষক পবরবিবত- 758047160088 

জাতীয় পবরবিবত- 5580503010110501 

সমািাইল নং- 01811651692 

 

কু্ষদ্র 0.25 1.00  



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

 

eøKt কাবিলপুর          BDwbqbt কাবিলপুর   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¨ 

21 নাম- সজািালয়দুর রহমান 

বপতা- সতাফাজু্জল হক 

কৃষক পবরবিবত-                            0581 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047912119 

সমািাইল নং- 01735135210 

কু্ষদ্র 0.50 2.00  

22 নাম- সিলাল সহালেন 

বপতা- আিুল হালেম 

কৃষক পবরবিবত-                            0587 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047911628 

সমািাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.80 3.20  

23 নাম- সমা: ইউছুফ 

বপতা- আিদুর রবহম 

কৃষক পবরবিবত-                            0621 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047912089 

সমািাইল নং- 01813733798 

কু্ষদ্র 1.00 4.50  

24 নাম- মবজির রহমান 

বপতা- আিদুল হাবকম 

কৃষক পবরবিবত-                            0680 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047912963 

সমািাইল নং- 01830791202 

কু্ষদ্র 1.00 3.50  

25 নাম- সমা: ইউনুছ 

বপতা- আিদুর রবহম 

কৃষক পবরবিবত-                            0780 

জাতীয় পবরবিবত- 19817518747000022 

সমািাইল নং- 01871326159 

কু্ষদ্র 1.00 4.00  

26 নাম- আিুল সহালেন 

বপতা- আিদুছ ছত্তার 

কৃষক পবরবিবত-                            0762 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047911522 

সমািাইল নং- 01889880709 

কু্ষদ্র 0.50 2.00  

27 নাম- আিুল খালয়র  

বপতা- আলী আহম্মদ 

কৃষক পবরবিবত-                            0771 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047910931 

সমািাইল নং- 01840755004 

মাঝাবর 1.50 6.00  

28 নাম- তাজুল ইেলাম 

বপতা- নুরুল হক 

কৃষক পবরবিবত-                            0763 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047910861 

সমািাইল নং- 01823174469 

মাঝাবর 2.00 8.00  

29 নাম- সিলাল সহালেন 

বপতা- দানু বময়া 

কৃষক পবরবিবত-                            0751 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047910869 

সমািাইল নং- 01821915906 

কু্ষদ্র 0.50 1.75  

30 নাম- জেীম উবিন 

বপতা- আিদুে সছলামত 

কৃষক পবরবিবত-                            0767 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047913974 

সমািাইল নং- 01821764632 

কু্ষদ্র 0.50 2.00  



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

 

eøKt কাবিলপুর          BDwbqbt কাবিলপুর   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¨ 

31 নাম- জামাল সহালেন 

বপতা- সতাফজ্জল সহালেন 

কৃষক পবরবিবত-                            0571 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047912524 

সমািাইল নং-  

কু্ষদ্র 1.00 4.00  

32 নাম- জাহাবির সহালেন 

বপতা- আিুল কালেম 

কৃষক পবরবিবত-                            0764 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047912656 

সমািাইল নং- 01818975487 

কু্ষদ্র 0.60 2.40  

33 নাম- সমা: হাবনফ 

বপতা- আলী কবরম 

কৃষক পবরবিবত-                            0742 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047912748 

সমািাইল নং- 01863583416 

কু্ষদ্র 0.60 2.40  

34 নাম- আিুল কালেম  

বপতা- মবনর উবিন 

কৃষক পবরবিবত-                            0781 

জাতীয় পবরবিবত- 75180479112611 

সমািাইল নং- 01849387651 

কু্ষদ্র 0.60 2.40  

35 নাম- আিদুল মন্নান 

বপতা- মবনর উবিন 

কৃষক পবরবিবত-                            0782 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047912702 

সমািাইল নং- 01869185796 

কু্ষদ্র 0.50 2.00  

36 নাম- সমা: ইবদ্রছ  

বপতা- আফজল বময়া 

কৃষক পবরবিবত-                            0563 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047912562 

সমািাইল নং- 01815633479 

কু্ষদ্র 0.50 2.00  

37 নাম- মাবনকুল ইেলাম 

বপতা- মৃত: ইয়াকুি বময়া 

কৃষক পবরবিবত-                            0561 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047912555 

সমািাইল নং- 01817118106 

কু্ষদ্র 1.00 4.00  

38 নাম- সমাোঃ ইছমাইল 

বপতা- সমা: ইউছুফ বময়া 

কৃষক পবরবিবত-                            0565 

জাতীয় পবরবিবত- 751804791145 

সমািাইল নং- 01825742879 

কু্ষদ্র 0.50 2.00  

39 নাম- সমাোঃ ইব্রাবহম 

বপতা- ইউনুছ বময়া 

কৃষক পবরবিবত-                            0564 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047912560 

সমািাইল নং- 01716833157 

কু্ষদ্র 0.50 2.00  

40 নাম- জাবহদুল ইেলাম 

বপতা- োহ আলম 

কৃষক পবরবিবত-                            0652 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047911614 

সমািাইল নং- 01790166448 

কু্ষদ্র 0.50 2.00  



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

 

eøKt কাবিলপুর          BDwbqbt কাবিলপুর   Dc‡Rjvt সেনিাগ                ‡Rjvt সনায়াখালী 
 

µwgK 

bs 

K…l‡Ki bvg, wcZvi bvg I wVKvbv K…lK cwiwPwZ bv¤̂vi, RvZxq cwiPqcÎ 
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41 নাম- আিুল সহালেন বমলন 

বপতা- আিদুর রবহম 

কৃষক পবরবিবত-                           0659 

জাতীয় পবরবিবত- 19837518047000019 

সমািাইল নং- 01811653238 

কু্ষদ্র 0.50 1.75  

42 নাম- েরীফ উল্লা 

বপতা- আিদুল িালরক 

কৃষক পবরবিবত-                            0668 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047914000 

সমািাইল নং- 01833490159 

কু্ষদ্র 0.50 1.75  

43 নাম- সমালমনা খাতুন 

স্বামী- োহাি উবিন 

কৃষক পবরবিবত-                            0777 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047911633 

সমািাইল নং- 01881337444 

কু্ষদ্র 0.40 1.50  

44 নাম- ছিুরা খাতুন 

স্বামী- জালকর সহালেন 

কৃষক পবরবিবত-                            0706 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047912858 

সমািাইল নং- 01812649205 

কু্ষদ্র 0.40 1.50  

45 নাম- িবদউজ্বামান 

বপতা- মনতাজ বময়া 

কৃষক পবরবিবত-                            0585 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047911744 

সমািাইল নং- 01812937685 

কু্ষদ্র 0.50 1.75  

46 নাম- নাদলর জামান 

বপতা- মনতাজ বময়া 

কৃষক পবরবিবত-                            0776 

জাতীয় পবরবিবত- 19551592827442670 

সমািাইল নং- 01812649205 

কু্ষদ্র 0.40 1.50  

47 নাম- োহাি উবিন 

বপতা- আিদুল খাললক 

কৃষক পবরবিবত-                            0779 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047911632 

সমািাইল নং- 01881337444 

কু্ষদ্র 0.40 1.50  

48 নাম- সমা: েবহদুল ইেলাম 

বপতা- আিদুল হাবমদ 

কৃষক পবরবিবত-                            0589 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047911640 

সমািাইল নং- 01855342110 

কু্ষদ্র 0.50 1.50  

49 নাম- আিুল কালাম 

বপতা- আিদুল হাবমদ 

কৃষক পবরবিবত-                            0590 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047911646 

সমািাইল নং- 01858699548 

কু্ষদ্র 0.50 2.00  

50 নাম- ইেমাইল সহালেন 

বপতা- আিুল হালেম 

কৃষক পবরবিবত-                            0575 

জাতীয় পবরবিবত- 719787518047000033 

সমািাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.50 2.00  
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51 নাম- আিুল হালেম 

বপতা- আিদুল হক 

কৃষক পবরবিবত-                            0772 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047912844 

সমািাইল নং- 01834623812 

কু্ষদ্র 0.50 2.00  

52 নাম- অবজ উল্লা 

বপতা- হাবিি উল্লা 

কৃষক পবরবিবত-                            0783 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047912927 

সমািাইল নং- 01836063557 

কু্ষদ্র 0.50 2.00  

53 নাম- মাহফুজুর রহমান 

বপতা- সেখ আিদুল মন্নান 

কৃষক পবরবিবত-                            0557 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047912947 

সমািাইল নং- 01836260161 

কু্ষদ্র 0.50 2.00  

54 নাম- সতাফাজুল হক 

বপতা- সদললায়ার সহালেন 

কৃষক পবরবিবত-                            0786 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047912943 

সমািাইল নং- 01864728570 

কু্ষদ্র 0.50 2.00  

55 নাম- বিবি ফালতমা 

স্বামী- মাতু ভূইয়া 

কৃষক পবরবিবত-                            0785 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047912943 

সমািাইল নং- 01819484033 

কু্ষদ্র 0.40 1.50  

56 নাম- েবহদ উল্লযাহ 

বপতা- হাবিি উল্লযাহ 

কৃষক পবরবিবত-                             

জাতীয় পবরবিবত- 4203255114 

সমািাইল নং- 01820002754 

কু্ষদ্র 0.50 1.80  

57 নাম- মবহন উবিন  

বপতা- মনতাজ সমস্তরী 

কৃষক পবরবিবত-                             

জাতীয় পবরবিবত- 7518047912920 

সমািাইল নং- 01821761696 

কু্ষদ্র 0.50 1.80  

58 নাম- ফুল বময়া 

বপতা- নাদলরর জামান 

কৃষক পবরবিবত-                             

জাতীয় পবরবিবত- 7518047912838 

সমািাইল নং- 01859730760 

কু্ষদ্র 0.40 1.50  

59 নাম- আিুল কালাম আজাদ 

বপতা- সমা: বছবিক 

কৃষক পবরবিবত-                             

জাতীয় পবরবিবত- 7518047912863 

সমািাইল নং- 01842386123 

কু্ষদ্র 0.50 1.80  

60 নাম- বময়া সিল্লাল 

বপতা- োকালয়ত উল্লা 

কৃষক পবরবিবত-                             

জাতীয় পবরবিবত- 1974518047000028 

সমািাইল নং- 01986182998 

কু্ষদ্র 0.50 1.80  
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61 নাম- হারুনুর রবেদ 

বপতা- আিদুল কালদর 

কৃষক পবরবিবত-                             

জাতীয় পবরবিবত- 7518047918907 

সমািাইল নং- 01836063106 

কু্ষদ্র 1.00 3.50  

62 নাম- োহাদাৎ সহালেন 

বপতা- আিদুছ ছাত্তার 

কৃষক পবরবিবত-                             

জাতীয় পবরবিবত- 7518047911349 

সমািাইল নং- 01816248978 

কু্ষদ্র 0.50 2.00  

63 নাম- েবহদ উল্লা 

বপতা- আিদুল সগারফান 

কৃষক পবরবিবত-                             

জাতীয় পবরবিবত- 7518047911333 

সমািাইল নং- 01925625199 

কু্ষদ্র 0.50 2.00  

64 নাম- োলহি উল্লা 

বপতা- সেকান্দর বময়া 

কৃষক পবরবিবত-                             

জাতীয় পবরবিবত- 7518047911286 

সমািাইল নং- 01836262187 

কু্ষদ্র 0.50 2.00  

65 নাম- সহদালয়ত উল্লা 

বপতা- বেরাজ বময়া 

কৃষক পবরবিবত-                             

জাতীয় পবরবিবত- 7518047911288 

সমািাইল নং- 01764143106 

কু্ষদ্র 0.50 2.00  

66 নাম- জবহরুল হায়দার 

বপতা- মবজিল হায়দার 

কৃষক পবরবিবত-                             

জাতীয় পবরবিবত- 7518047912459 

সমািাইল নং- 01859821874 

কু্ষদ্র 0.50 2.00  

67 নাম- আিদুল সগারফান 

বপতা- আিদুল মাললক 

কৃষক পবরবিবত-                             

জাতীয় পবরবিবত- 1977518047000016 

সমািাইল নং- 01834646135 

কু্ষদ্র 0.80 3.20  

68 নাম- নুরুল ইেলাম  

বপতা- আিদুল মাললক 

কৃষক পবরবিবত-                             

জাতীয় পবরবিবত- 7518047912795 

সমািাইল নং- 01845577805 

কু্ষদ্র 0.40 1.50  

69 নাম- সমা: সলাকমান 

বপতা- আিদুল মাললক 

কৃষক পবরবিবত-                             

জাতীয় পবরবিবত- 8707356260 

সমািাইল নং- 01871796663 

কু্ষদ্র 0.40 1.50  

70 নাম- তাজুল ইেলাম 

বপতা- আিদুল মাললক 

কৃষক পবরবিবত-                             

জাতীয় পবরবিবত- 7518047912825 

সমািাইল নং- 01824871608 

কু্ষদ্র 0.40 1.50  
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71 নাম- সমাহাম্মদ উল্লযাহ 

বপতা- নাদু বময়া 

কৃষক পবরবিবত- 751847160613 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047898568 

সমািাইল নং- 01820516532 

কু্ষদ্র 0.50 1.5  

72 নাম- মকিুল আহম্মদ 

বপতা- আবিদ আলী 

কৃষক পবরবিবত- 7518471606170 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047898750 

সমািাইল নং- 01912724746 

মাঝাবর 1.10 4.0  

73 নাম- আিদুল লবতফ 

বপতা- আিদুে সোিহান 

কৃষক পবরবিবত- 751847160604 

জাতীয় পবরবিবত-  

সমািাইল নং- 01881153718 

কু্ষদ্র 0.70 2.5  

74 নাম- আিদুল রবহম 

বপতা- আিদুল সোিহান 

কৃষক পবরবিবত- 751847160603 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047898915 

সমািাইল নং- 01833653898 

কু্ষদ্র 0.20 0.50  

75 নাম- আিু ছুবফয়ান 

বপতা- বেরাজ বময়া 

কৃষক পবরবিবত- 586 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047898903 

সমািাইল নং- 01867444727 

কু্ষদ্র 0.60 2.0  

76 নাম- ওমর ফারুক 

বপতা- আিু েুবফয়ান 

কৃষক পবরবিবত- 751847160602 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047898905 

সমািাইল নং- 018740627190 

কু্ষদ্র 0.50 1.50  

77 নাম- সমা: ইেমাঈল সহালেন 

বপতা- েরীয়ত উল্লা 

কৃষক পবরবিবত- 751847160604 

জাতীয় পবরবিবত- 8203348703 

সমািাইল নং- 01846906213 

কু্ষদ্র 0.40 1.5  

78 নাম- েুলতান আহম্মদ 

বপতা- আিদুল সগারফান 

কৃষক পবরবিবত- 751847160601 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047898782 

সমািাইল নং- 01822796226 

কু্ষদ্র 0.50 1.5  

79 নাম- জামাল সহালেন 

বপতা- সতলু বময়া 

কৃষক পবরবিবত- 751847160533 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047900933 

সমািাইল নং- 01836704346 

কু্ষদ্র 0.40 1.5  

80 নাম- নূর ইেলাম 

বপতা- আিদুল সগাফরান 

কৃষক পবরবিবত- 751847160611 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047898816 

সমািাইল নং- 01829285754 

কু্ষদ্র 0.50 2.0  



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

 

eøKt ইয়ারপুর          BDwbqbt কাবিলপুর   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¨ 

81 নাম- বদদার সহালেন 

বপতা- এনামুল হক 

কৃষক পবরবিবত- 751847160605 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047898884 

সমািাইল নং- 01815453270 

কু্ষদ্র 0.30 1.0  

82 নাম- অইনুল হক 

বপতা- আিুল কালেম 

কৃষক পবরবিবত- 751847160606 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047898756 

সমািাইল নং- 01882950069 

কু্ষদ্র 0.50 1.5  

83 নাম- সমা: ছায়দুল হক 

বপতা- মৃত: জয়নাল আলিদীন 

কৃষক পবরবিবত- 751847160607 

জাতীয় পবরবিবত- 19817518047000044 

সমািাইল নং- 01825009489 

কু্ষদ্র 0.40 1.5  

84 নাম- আিদুল মন্নান 

বপতা- মৃত আিদুল কালদর 

কৃষক পবরবিবত- 751847160608 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047898676 

সমািাইল নং- 01964617524 

কু্ষদ্র 0.20 0.50  

85 নাম- সমা: েবফ উল্লা 

বপতা- হাজী সেয়দ বময়া 

কৃষক পবরবিবত- 751847160609 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047898889 

সমািাইল নং-  

মাঝাবর 1.20 4.0  

86 নাম- সমা: সহালেন 

বপতা- সমা: আিু তালহর 

কৃষক পবরবিবত- 751847160610 

জাতীয় পবরবিবত- 3303310282 

সমািাইল নং- 01937885541 

কু্ষদ্র 0.20 0.50  

87 নাম- সমা: আলী 

বপতা- ওদু বময়া 

কৃষক পবরবিবত- 751847160612 

জাতীয় পবরবিবত- 75180477917664 

সমািাইল নং- 01814905888 

কু্ষদ্র 1.0 3.5  

88 নাম- কামাল উবিন 

বপতা- মৃত: রহমত উল্লা 

কৃষক পবরবিবত- 751847160 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047900859 

সমািাইল নং- 01833006157 

কু্ষদ্র 1.0 3.5  

89 নাম- সেখ মবজিুর রহমান 

বপতা- মৃত: েুরুজ বময়া 

কৃষক পবরবিবত- 751847160615 

জাতীয় পবরবিবত-  

সমািাইল নং- 01829488178 

কু্ষদ্র 0.70 2.0  

90 নাম- নাবছমা আক্তার 

স্বামী- মৃত: েহীদ উল্লযা 

কৃষক পবরবিবত- 751847160545 

জাতীয় পবরবিবত- 4626328308 

সমািাইল নং- 01731222817 

কু্ষদ্র 0.30 5.00  



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

 

eøKt ইয়ারপুর          BDwbqbt কাবিলপুর   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¨ 

91 নাম- সমা: ফারুক 

বপতা- সছরাজুল হক 

কৃষক পবরবিবত- 751847160546 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047900971 

সমািাইল নং- 01815702031 

কু্ষদ্র .20 .500  

92 নাম- িাহার উল্লা 

বপতা- সগালালপর রহমান 

কৃষক পবরবিবত- 751847160544 

জাতীয় পবরবিবত- 6003283204 

সমািাইল নং- 01820724018 

কু্ষদ্র .20 .500 

 

 

93 নাম- ইউছুফ নিী 

বপতা- মবমনুল হক 

কৃষক পবরবিবত- 751847160221 

জাতীয় পবরবিবত-  

সমািাইল নং- 01812354201 

কু্ষদ্র .20 .700  

94 নাম- কামাল সহালেন 

বপতা- আিদুল কালদর 

কৃষক পবরবিবত- 751847160 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047899549 

সমািাইল নং-  

কু্ষদ্র .60 1.5  

95 নাম- আিদুল খাললক 

বপতা- মৃত: মনছুর আলী 

কৃষক পবরবিবত- 751847160548 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047899719 

সমািাইল নং- 01869758535 

কু্ষদ্র 0.50 1.5  

96 নাম- আিুল কালেম 

বপতা- মৃত: মুেবলম বময়া 

কৃষক পবরবিবত- 751847160209 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047897595 

সমািাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.40 1.5  

97 নাম- জবহর উবিন 

বপতা- নুরুল হক 

কৃষক পবরবিবত- 751847160213 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047898377 

সমািাইল নং- 01820602481 

কু্ষদ্র 0.50 1.5  

98 নাম- আিদুল রাজ্জাক 

বপতা- আিুল সহালেন 

কৃষক পবরবিবত- 751847160257 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047898312 

সমািাইল নং- 01884229249 

কু্ষদ্র 0.700 1.5  

99 নাম- আিু ছবফয়ান 

বপতা- মৃত: ফজল বময়া 

কৃষক পবরবিবত- 751847160547 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047899671 

সমািাইল নং- 01869758535 

কু্ষদ্র .60 1.5  

100 নাম- সতাফজ্জল সহালেন 

বপতা- সদলু বময়া 

কৃষক পবরবিবত- 751847160541 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047899099 

সমািাইল নং- 01818084096 

মাঝাবর 1.20 4.0  



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

 

eøKt ইয়ারপুর          BDwbqbt কাবিলপুর   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¨ 

101 নাম- সমা: সমাস্তফা 

বপতা- মৃত আিদুল মাললক 

কৃষক পবরবিবত- 751847160569 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047899143 

সমািাইল নং- 01818554015 

কু্ষদ্র 0.30 1.0  

102 নাম- হাবিি উল্লা 

বপতা- িাাঁ ন বময়া 

কৃষক পবরবিবত- 751847160584 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047899401 

সমািাইল নং- 01853758125 

মাঝাবর 1.50 4.5  

103 নাম- কবতছয় আলী 

বপতা- মৃত সখারলেদ আলম 

কৃষক পবরবিবত- 751847160585 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047899611 

সমািাইল নং- 01825740287 

কু্ষদ্র 0.8 2.5  

104 নাম- সমা: জাফর  

বপতা- মৃত : ছাবিদ বময়া 

কৃষক পবরবিবত- 751847160582 

জাতীয় পবরবিবত- 19727518047000005 

সমািাইল নং- 01919127756 

কু্ষদ্র 0.8 3.0  

105 নাম- সমা: ইবলয়াছ 

বপতা- মৃত: আিদুর রবেদ 

কৃষক পবরবিবত- 751847160568 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047899389 

সমািাইল নং- 01829717188 

কু্ষদ্র 0.5 1.5  

106 নাম- জামাল উবিন 

বপতা- মৃত: েুরুজ বময়া 

কৃষক পবরবিবত- 751847160222 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047897659 

সমািাইল নং- 01861129558 

কু্ষদ্র 0.5 1.5  

107 নাম- সমা: সমাস্তফা 

বপতা- মৃত : নাদু বময়া 

কৃষক পবরবিবত- 751847160407 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047900805 

সমািাইল নং- 01712503468 

মাঝাবর 1.20 4.0  

108 নাম- রবফক উল্লা 

বপতা- মৃত : নাদু বময়া 

কৃষক পবরবিবত- 751847160455 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047900803 

সমািাইল নং- 01712503468 

কু্ষদ্র 0.30 1.0  

109 নাম- নূর নিী 

বপতা- আলী আজম 

কৃষক পবরবিবত- 751847160476 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047899808 

সমািাইল নং- 01850177490 

কু্ষদ্র 0.40 0.800  

110 নাম- আহোন উল্লা 

বপতা- মৃত: হানু বময়া 

কৃষক পবরবিবত- 751847160404 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047900077 

সমািাইল নং- 01811757161 

কু্ষদ্র 0.70 2.0  

 



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

eøKt AvwRcyi BDwbqbt Kvwejcyi   Dc‡Rjvt †mbevM           ‡Rjvt †bvqvLvjx 

µwg

K 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) 

সম্ভাব্য 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

111 

bvg- Ave ỳj gbœvb 

পিতা- g„Z: ggZvR DwÏb 

গ্রাম- gwn`xcyi 

কৃষক িপিপিপত- 758047170191 

জাতীয় িপিপিপত- 7518047906446 

মমাব্াইল নং- 01824410865 

 

 

ÿz`ª 

1.00 4.5  

112 

bvg- mv‡ne Djø¨vn 

পিতা-  wQwÏK Djø¨vn 

গ্রাম- gwn`xcyi 

কৃষক িপিপিপত- 758047170195 

জাতীয় িপিপিপত- 7518047905533 

মমাব্াইল নং-  

 

ÿz`ª 

.5 2.00  

113 

bvg- Aveyj †nv‡mb 

পিতা-  g„Z: Avwgbyj nK 

গ্রাম- gwn`xcyi 

কৃষক িপিপিপত- 758047170323 

জাতীয় িপিপিপত- 7518047905712 

মমাব্াইল নং-  

 

ÿz`ª 

1.00 3.5  

114 

bvg- ‡Lvi‡k` Avjg 

পিতা-  g„Z: Ave ~̀j nvwg` 

গ্রাম- gwn`xcyi 

কৃষক িপিপিপত- 75804717 

জাতীয় িপিপিপত- 7518047906018 

মমাব্াইল নং-  01823580651 

 

ÿz`ª 

.5 2.00  

115 

bvg- †gv: †gv Í̄vdv Kvgvj 

পিতা- g„Z: †gv: nvwbd wgqv 

গ্রাম- gwn`xcyi 

কৃষক িপিপিপত- 758047170202 

জাতীয় িপিপিপত- 19667518047000013 

মমাব্াইল নং- 01817256550 

 

 

ÿz`ª 

.5 2.00  

116 

bvg- †gv: byiæj nK 

পিতা-  g„Z: †gv: nvwbd 

গ্রাম- gwn`xcyi 

কৃষক িপিপিপত- 758047170201 

জাতীয় িপিপিপত- 7518047902884 

মমাব্াইল নং-  

 

ÿz`ª 

1.00 4.00  

117 

bvg- †gv: ‡QivRyj nK 

পিতা- g„Z: †gv: nvwbd wgqv 

গ্রাম- gwn`xcyi 

কৃষক িপিপিপত- 758047170203 

জাতীয় িপিপিপত- 19557518047000011 

মমাব্াইল নং-  

 

ÿz`ª 

1.5 6.00  

118 

bvg- mvgQzj nK 

পিতা- g„Z: †gvt nvwbd wgqv 

গ্রাম- gwn`xcyi 

কৃষক িপিপিপত- 758047170204 

জাতীয় িপিপিপত- 7518047902782 

মমাব্াইল নং- 01834437943 

 

ÿz`ª 

1.2 5.00  

119 

bvg- Ave ỳj Mdyi 

পিতা- Ave ỳj RveŸvi 

গ্রাম- gwn`xcyi 

কৃষক িপিপিপত- 758047170221 

জাতীয় িপিপিপত- 7518047902966 

মমাব্াইল নং- 01733143061 

 

ÿz`ª 

1.00 4.00  



120 

bvg- ‡gv: Lyiwk` Avjg 

পিতা- g„Z: Ave ỳj gvbœvb 

গ্রাম- gwn`xcyi 

কৃষক িপিপিপত- 758047170223 

জাতীয় িপিপিপত- 7518047905658 

মমাব্াইল নং- 0181809124 

 

ÿz`ª 

.5 2.00  

121 

bvg- Aveyj Kv‡kg 

পিতা-  g„Z: Avie Avjx 

গ্রাম- gwn`xcyi 

কৃষক িপিপিপত- 758047170222 

জাতীয় িপিপিপত- 7518047902731 

মমাব্াইল নং- 01829712305 

 

ÿz`ª 

.6 2.5  

122 

bvg- Avwgi †nv‡mb 

পিতা-  g„Z: Avie Avjx 

গ্রাম- gwn`xcyi 

কৃষক িপিপিপত- 758047170225 

জাতীয় িপিপিপত- 7518047902637 

মমাব্াইল নং- 01829712305 

 

ÿz`ª 

.5 2.00  

123 

bvg- †Zvdv‡qj Avn¤§` †LvKb 

পিতা-  g„Z: †Kvievb Avjx 

গ্রাম- gwn`xcyi 

কৃষক িপিপিপত-  

জাতীয় িপিপিপত- 7518047905415 

মমাব্াইল নং- 01824811846 

 

ÿz`ª 

1.00 4.00  

124 

bvg- nvwKe Ejø¨vn 

পিতা-  g„Z: ggZvR DwÏb 

গ্রাম- gwn`xcyi 

কৃষক িপিপিপত-  758047170231 

জাতীয় িপিপিপত- 7518047905843 

মমাব্াইল নং- 01745724711 

 

ÿz`ª 

.2 1.00  

125 

bvg- Avwgi †nv‡mb 

পিতা-  g„Z: Ave ~̀j AvwRR 

গ্রাম- gwn`xcyi 

কৃষক িপিপিপত- 758047170241 

জাতীয় িপিপিপত- 7518047902644 

মমাব্াইল নং-  

 

ÿz`ª 

.5 2.00  

126 

bvg- iæûj Awgb 

পিতা-  g„Z: †gvnv¤§` wgqv 

গ্রাম- gwn`xcyi 

কৃষক িপিপিপত- 758047170242 

জাতীয় িপিপিপত- 7518047902691 

মমাব্াইল নং- 01714742565 

 

ÿz`ª 

.3 1.00  

127 

bvg- Rv‡Ki †nv‡mb 

পিতা-  g„Z: Ave ỳj nvwKg 

গ্রাম- gwn`xcyi 

কৃষক িপিপিপত- 758047170257 

জাতীয় িপিপিপত- 7518047902569 

মমাব্াইল নং-  

 

ÿz`ª 

.5 2.00  

128 

bvg- BmgvBj 

পিতা-  g„Z: Beªvnxg 

গ্রাম- gwn`xcyi 

কৃষক িপিপিপত- 758047170260 

জাতীয় িপিপিপত- 7518047902685 

মমাব্াইল নং-  

 

ÿz`ª 

.2 1.00  

129 

bvg- AveyZv‡ni 

পিতা-  g„Z: Qvwe ỳi ingvb 

গ্রাম- gwn`xcyi 

কৃষক িপিপিপত-  

জাতীয় িপিপিপত- 7518047902534 

মমাব্াইল নং-  01828404143 

 

ÿz`ª 

1.5 5.5  



130 

bvg- ‡gvi‡k` Avjg 

পিতা- g„Z: gyKeyj Avn¤§` 

গ্রাম- gwn`xcyi 

কৃষক িপিপিপত-  

জাতীয় িপিপিপত-  7518047902527 

মমাব্াইল নং-  

 

ÿz`ª 

.5 2.00  

131 

bvg- ‡gv: †mwjg  

পিতা- Rqbvj Av‡ew`b 

গ্রাম- gwn`xcyi 

কৃষক িপিপিপত-  

জাতীয় িপিপিপত- 7518047905525 

মমাব্াইল নং- 01819625885 

 

ÿz`ª 

1.00 3.5  

132 

bvg- byyiæj Bmjvg 

পিতা-  GQvKwgqv 

গ্রাম- gwn`xcyi 

কৃষক িপিপিপত- 758047170287 

জাতীয় িপিপিপত- 7518047905514 

মমাব্াইল নং- 01851259217 

 

ÿz`ª 

.5 2.00  

133 

bvg- †gv: Avey Rvdi 

পিতা-  Ave ỳj †gvZv‡je 

গ্রাম- gwn`xcyi 

কৃষক িপিপিপত- 758047170292 

জাতীয় িপিপিপত- 2613811342087 

মমাব্াইল নং- 01875299570 

 

 

gvSvix 

2.00 8.5  

134 

bvg- †gv: byyiæ¾vgvb 

পিতা-  Aveyj Lv‡qi 

গ্রাম- gwn`xcyi 

কৃষক িপিপিপত- 758047170293 

জাতীয় িপিপিপত- 7518047906444 

মমাব্াইল নং- 01882950252 

 

 

gvSvix 

2.5 9.5  

135 

bvg- Aveyj evnvi 

পিতা- Aveyj nv‡kg 

গ্রাম- gwn`xcyi 

কৃষক িপিপিপত- 758047170304 

জাতীয় িপিপিপত- 7518047906323 

মমাব্াইল নং- 014811227265 

 

ÿz`ª 

1.00 3.5  

136 

bvg- AvBDe Avjx 

পিতা-  g„Z: Aveyj †nv‡mb 

গ্রাম- gwn`xcyi 

কৃষক িপিপিপত-  758047170306 

জাতীয় িপিপিপত- 7518047905444 

মমাব্াইল নং- 01811227265 

 

ÿz`ª 

1.5 5.5  

137 

bvg- Ave ỳi †i¾vK 

পিতা-  g„Z: byiæ wgqv 

গ্রাম- gwn`xcyi 

কৃষক িপিপিপত- 758047170327 

জাতীয় িপিপিপত- 2696536093858 

মমাব্াইল নং- 01861596242 

 

ÿz`ª 

1.00 3.5  

138 

bvg- †gv: †Rej nK 

পিতা-  g„Z: Iev‡q ỳj nK 

গ্রাম- gwn`xcyi 

কৃষক িপিপিপত- 758047170337 

জাতীয় িপিপিপত- 7518047905507 

মমাব্াইল নং- 01821994076 

 

ÿz`ª 

.3 1.5  

139 

bvg- Rvnv½xi †nv‡mb 

পিতা- iæûj Avwgb 

গ্রাম- gwn`xcyi 

কৃষক িপিপিপত- 758047170339 

জাতীয় িপিপিপত7518047906011  

মমাব্াইল নং- 01823321842 

 

ÿz`ª 

1.5 6.00  



140 

bvg- 

পিতা-  

গ্রাম- gwn`xcyi 

কৃষক িপিপিপত-  

জাতীয় িপিপিপত-  

মমাব্াইল নং-  

    

141 

bvg- 

পিতা-  

গ্রাম- gwn`xcyi 

কৃষক িপিপিপত-  

জাতীয় িপিপিপত-  

মমাব্াইল নং-  

    

142 

bvg- 

পিতা-  

গ্রাম- gwn`xcyi 

কৃষক িপিপিপত-  

জাতীয় িপিপিপত-  

মমাব্াইল নং-  

    

143 

bvg- 

পিতা-  

গ্রাম- gwn`xcyi 

কৃষক িপিপিপত-  

জাতীয় িপিপিপত-  

মমাব্াইল নং-  

    

144 

bvg- 

পিতা-  

গ্রাম- gwn`xcyi 

কৃষক িপিপিপত-  

জাতীয় িপিপিপত-  

মমাব্াইল নং-  

    

145 

bvg- 

পিতা-  

গ্রাম- gwn`xcyi 

কৃষক িপিপিপত-  

জাতীয় িপিপিপত-  

মমাব্াইল নং-  

    

146 

bvg- 

পিতা-  

গ্রাম- gwn`xcyi 

কৃষক িপিপিপত-  

জাতীয় িপিপিপত-  

মমাব্াইল নং-  

    

147 

bvg- 

পিতা-  

গ্রাম- gwn`xcyi 

কৃষক িপিপিপত-  

জাতীয় িপিপিপত-  

মমাব্াইল নং-  
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148 

bvg- †gv: mvgQj nK 

পিতা- g„Z: Bš‘wgqv 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত- 758047170006 

জাতীয় িপিপিপত-7518047905147  

মমাব্াইল নং- 01815724468 

 

 

ÿz`ª 

1.00 4.5  

149 

bvg- Rv‡Ki †nv‡mb 

পিতা- g„Z: Ave ỳi †i¾vK 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত- 758047170007 

জাতীয় িপিপিপত-7518047904597  

মমাব্াইল নং- 01813729528 

 

 

ÿz`ª 

.50 2.5  

150 

bvg-  †gv: nv iæb  

পিতা-  Ievq ỳj nK 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত- 758047170030 

জাতীয় িপিপিপত-  7518047904129 

মমাব্াইল নং- 01829084654 

 

 

ÿz`ª 

1.00 4.00  

151 

bvg-  ‡gvt †gvi‡k` Avjg  

পিতা-  g„Z: Avjx Av¾g 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত-  758047170091 

জাতীয় িপিপিপত-  7518047904750 

মমাব্াইল নং- 01816-028526 

 

 

ÿz`ª 

1.5 6.5  

152 

bvg- ‡gv: kwn` Djø¨vn 

পিতা-  g„Z: ‡gvt GqKze 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত-  

জাতীয় িপিপিপত- 7518047904130 

মমাব্াইল নং- 01715739593 

ÿz`ª 2.00 9.00  

153 

bvg- bwRi Avn¤§` 

পিতা-  g„Z: wQwÏKzi ingvb 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত- 758047170185 

জাতীয় িপিপিপত- 7518047905210 

মমাব্াইল নং-  

 

 

ÿz`ª 

1.2 6.00  

154 

bvg- ‡gv: BDQzd  

পিতা-  g„Z: Qv‡q ỳj nK 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত-  

জাতীয় িপিপিপত- 7518047917361 

মমাব্াইল নং- 01859691755 

 

 

ÿz`ª 

1.00 4.00  

155 

bvg- wgRvbyi ingvb 

পিতা-  Avey e°i wQwÏK 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত-  

জাতীয় িপিপিপত- 7518047917361 

মমাব্াইল নং- 01812988777 

 

 

ÿz`ª 

1.2 6.00  

156 

bvg- ‡gvt kvRvnvb 

পিতা-  g„Z: ‡gv: Ave ỳi ie 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত-  758047170119 

জাতীয় িপিপিপত- 7518047904591 

মমাব্াইল নং- 01813303563 

 

 

ÿz`ª 

.5 2.00  



157 

bvg-‡gv: gvmy` 

পিতা- G.‡K.Gg Lv‡qiæj nK 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত-  758047170008 

জাতীয় িপিপিপত- 751804790  

মমাব্াইল নং- 01819826428 

ÿz`ª 1.00 4.5  

158 

bvg- Ave ỳj gv‡jK 

পিতা- g„Z: Imgvb MwY 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত-  758047170011 

জাতীয় িপিপিপত- 7518047904938  

মমাব্াইল নং- 01727633862 

gvSvwi 2.00 9.00  

159 

bvg- byiæj Bmjvg 

পিতা- g„Z: Imgvb MwY 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত- 758047170017 

জাতীয় িপিপিপত- 7518047904945 

মমাব্াইল নং-  

ÿz`ª .5 2.00  

160 

bvg- jyrdzbbvnvi †eMg 

¯^vgx- g„Z: Aveyj Kvjvg  

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত- 758047170019 

জাতীয় িপিপিপত- 7518047904904 

মমাব্াইল নং- 01812891832 

ÿz`ª .3 1.5  

161 

bvg- Qvq ỳj nK 

পিতা-  g„Z: Ave ỳj ev‡ie 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত- 758047170012 

জাতীয় িপিপিপত- 7518047904960 

মমাব্াইল নং- 01856139959 

eo 3.00 12.00  

162 

bvg- ‡gvt wMqvm DwÏb 

পিতা-  Qvq ỳj nK 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত- 758047170150 

জাতীয় িপিপিপত-  

মমাব্াইল নং- 0182758576 

eo 1.00 5.00  

163 

bvg- Ave ỳj nK 

পিতা-  Ave ỳj gv‡jK 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত- 758047170015 

জাতীয় িপিপিপত- 7518747303882  

মমাব্াইল নং- 01824147347 

ÿz`ª 1.00 4.00  

164 

bvg- †gv: Aveyj †nv‡mb 

পিতা-  g„Z: AvjZz wgqv 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত- 758047170016 

জাতীয় িপিপিপত- 7518047904421 

মমাব্াইল নং- 01859934470 

 

 

ÿz`ª 

.50 2.00  

165 

bvg- mvMi Avn¤§` 

পিতা-  g„Z: gbywgqv 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত-  758047170049 

জাতীয় িপিপিপত- 7518047904827 

মমাব্াইল নং-  01940408654 

 

 

ÿz`ª 

.50 2.00  

166 

bvg- †gv: †Zvdv¾j nK 

পিতা-  g„Z: Avwe` wgqv 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত- 758047170071 

জাতীয় িপিপিপত- 7518047903334 

মমাব্াইল নং- 01858177517 

 

ÿz`ª .50 2.00  



167 

bvg- †kL Avn¤§` 

পিতা- g„Z: gv°zwgqv 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত- 758047170072 

জাতীয় িপিপিপত- 75180479033560 

মমাব্াইল নং- 01825211357 

 

 

ÿz`ª 

.60 2.5  

168 

bvg- wewe nv‡Riv 

¯^vgx- Aveyj †nv‡mb 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত-  

জাতীয় িপিপিপত- 7518047904732 

মমাব্াইল নং- 01881920253 

ÿz`ª 1.00 4.00  

169 

bvg- †gv: byiBmjvg 

পিতা- g„Z: Avjxwgqv 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত-  

জাতীয় িপিপিপত- 7518047903314 

মমাব্াইল নং-  

cÖvwšÍK .20 1.00  

170 

bvg-‡`‡jvqvi †nv‡mb 

পিতা-  Ave ỳjnK 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত-  

জাতীয় িপিপিপত- 7518047903747 

মমাব্াইল নং- 01830017979 

ÿz`ª .50 2.25  

171 

bvg- †gv: mwn` Djø¨vn 

পিতা-  g„Z: Avie Avjx 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত- 758047170054 

জাতীয় িপিপিপত- 7518047903607 

মমাব্াইল নং- 01828399555 

gvSvwi 2.00 9.00  

172 

bvg- ZvRyj Bmjvg 

পিতা-  †gv: GqvKze 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত- 758047170055 

জাতীয় িপিপিপত- 7518047903625 

মমাব্াইল নং-  01865996999 

ÿz`ª .60 2.5  

173 

bvg- Ave ỳj gv‡jK 

পিতা-  g„Z: Ave ~̀j gwR` 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত- 758047170058 

জাতীয় িপিপিপত- 7518047903697 

মমাব্াইল নং-  

ÿz`ª .80 4.00  

174 

bvg- ‡gv: BmgvBj 

পিতা-  g„Z: †Zvdv¾j †nv‡mb 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত- 758047170060 

জাতীয় িপিপিপত- 7518047907389  

মমাব্াইল নং- 01830192610 

ÿz`ª .50 2.25  

175 

bvg- ‡Zvdv‡qj Avn¤§` 

পিতা-  g„Z: bRiæj Bmjvg 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত-  

জাতীয় িপিপিপত- 7518047903770 

মমাব্াইল নং- 01812530760 

ÿz`ª .50 2.25  

176 

bvg- ‡gvkvid †nv‡mb (wg›Uz †g¤^vi) 

পিতা-  g„Z: Ave~j †nv‡mb 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত-  

জাতীয় িপিপিপত- 7518047918306 

মমাব্াইল নং- 01711149892 

ÿz`ª .50 2.00  



177 

bvg- †gvt iwdKzj Avjg 

wcZv- ew`Dj Avjg 

MÖvg- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত-  

জাতীয় িপিপিপত- 19587518047000006 

মমাব্াইল নং- 01833554326 

cÖvwšÍK .20 1.00  

178 

bvg- ‰mq` Avn¤§` 

wcZv- g„Z: bv ỳ wgqv 

MÖvg- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত-  

জাতীয় িপিপিপত- 7518047903604 

মমাব্াইল নং- 01816833725 

ÿz`ª 1.00 4.00  

179 

bvg- Ave ỳi iwng 

wcZv- `wjjyi ingvb 

MÖvg- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত-   

জাতীয় িপিপিপত- 1997751804700052 

মমাব্াইল নং- 01854081085 

ÿz`ª .80 3.5  

180 

bvg- mvnve DwÏb 

পিতা-  Avjx Av¾g 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত- 758047170064 

জাতীয় িপিপিপত- 7518047903795 

মমাব্াইল নং- 01813309302 

cÖvwšÍK .20 1.00  

181 

bvg- mvwnbviv †eMg 

¯^vgx- †Mvjvg Kwei 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত-  758047170067 

জাতীয় িপিপিপত-  7518047920077 

মমাব্াইল নং-  01863023284 

cÖvwšÍK .20 1.00  

182 

bvg- kvnxb DwÏb  

পিতা-  g„Z: Ave ỳj †i¾vK 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত- 758047170085 

জাতীয় িপিপিপত- 7518047903470 

মমাব্াইল নং- 01822201415 

 

 

ÿz`ª 

.50 2.00  

183 

bvg- †Mqvm DwÏb  

পিতা- g„Z: †Zvdv¾j †nv‡mb 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত- 758047170082 

জাতীয় িপিপিপত- 7518047903274 

মমাব্াইল নং- 01819111032 

cÖvwšÍK .20 1.00  

184 

bvg- Qv‡jn DwÏb  

পিতা- Avjx Av¾g 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত-  

জাতীয় িপিপিপত- 3307735807 

মমাব্াইল নং-  

ÿz`ª 1.00 4.5  

185 

bvg- Rwniæj Bmjvg  

পিতা- g„Z: Rqbvj Av‡ew`b 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত-  

জাতীয় িপিপিপত- 7518047915922 

মমাব্াইল নং- 01878956872 

ÿz`ª .5 2.00  

186 

bvg- Ave ỳj gv‡jK 

পিতা-  Ave ỳj nvwg` 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত- 751847170047 

জাতীয় িপিপিপত- 7518047905025 

মমাব্াইল নং- 01866097075 

 

 

ÿz`ª 

.50 2.00  



187 

bvg- মবমনুল হক 

পিতা- িদু মবয়া 

গ্রাম- উত্তর োহাপুর 

কৃষক িপিপিপত-  

জাতীয় িপিপিপত- 7518047905231 

মমাব্াইল নং- 01827042443 

ÿz`ª 1.00 4.5  

188 

bvg- মবনর আহম্মদ 

পিতা- মৃত: িজললর রহমান 

গ্রাম- উত্তর োহাপুর 

কৃষক িপিপিপত-  

জাতীয় িপিপিপত- 7518047905215 

মমাব্াইল নং- 01815063466 

cÖvwšÍK .20 1.00  

189 

bvg- †gvt BmgvBj 

পিতা-  gbZvR wgqv 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত- 758047170070 

জাতীয় িপিপিপত-  7518047903976 

মমাব্াইল নং-  

ÿz`ª 1.00 4.00  

190 

bvg- †gvt gwbi Avn¤§` 

পিতা-  g„Z: †gw›` wgqv 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত- 758047170075 

জাতীয় িপিপিপত- 7518047904049 

মমাব্াইল নং-  01554351596 

ÿz`ª .80 3.5  

191 

bvg- LvRv gwnbDwÏb 

পিতা- ‡gvt Ave ỳi iwk` 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত- 758047170086 

জাতীয় িপিপিপত- 7518047904052 

মমাব্াইল নং-  

 

 

ÿz`ª 

1.00 4.5  

192 

bvg- Aveyj †nv‡mb 

পিতা- g„Z: †gvt e ỳwgqv 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত- 758047170093 

জাতীয় িপিপিপত- 3323019453271 

মমাব্াইল নং-  

 

 

ÿz`ª 

.8 3.5  

193 

bvg- Ave ỳj Inve 

পিতা- g„Z: ‡gw›` wgqv 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত-  

জাতীয় িপিপিপত- 7518047904133 

মমাব্াইল নং- 01821588684 

 

 

ÿz`ª 

.8 3.5  

194 

bvg- †ivwRbv LvZzb 

¯^vgx- gvnveyeyj nK 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত- 758047170076 

জাতীয় িপিপিপত- 7518047904210 

মমাব্াইল নং- 01821768091 

cÖvwšÍK .20 1.00  

195 

bvg-  †gv: byiæj Bmjvg 

পিতা- g„Z: †gvnv¤§` Bw ª̀Q 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত- 7580471700989 

জাতীয় িপিপিপত- 7518047903782 

মমাব্াইল নং- 01843492137 

 

 

ÿz`ª 

1.5 6.5  

196 

bvg- †gvt mvgQzi invgb 

পিতা-  †Mvjvg Qv‡ivqvi 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত- 758047170105 

জাতীয় িপিপিপত- 7518047904005 

মমাব্াইল নং- 01731345939 

 

 

ÿz`ª 

1.00 4.5  



197 

bvg- †gvt wRqv DwÏb 

পিতা-  †gvt BKevj 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত- 758047170103 

জাতীয় িপিপিপত- 7518047904002 

মমাব্াইল নং- 01933664023 

 

 

ÿz`ª 

.8 3.5  

198 

bvg- †gvnv¤§` Avjg½xi  

পিতা- g„Z: Ave ỳj evix 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত- 758047170102 

জাতীয় িপিপিপত- 7518047900080 

মমাব্াইল নং-  

cÖvwšÍK .20 1.00  

199 

bvg- †gvt Ggvg †nv‡mb 

পিতা- g„Z: ‰mq` Ave ỳj gv‡jK 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত- 758047170113 

জাতীয় িপিপিপত-  7518047917366 

মমাব্াইল নং-  

 

 

ÿz`ª 

.7 3.00  

200 

bvg- Aveyj †nv‡mb 

পিতা- g„Z: gdRj wgqv 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত-  

জাতীয় িপিপিপত-  2408279418 

মমাব্াইল নং- 01751378812 

 

 

ÿz`ª 

1.00 4.00 

 

 

ÿz`ª 

201 

bvg- †gvt dviæL  

পিতা-  †gvt Aveyj evkvi 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত- 758047170117 

জাতীয় িপিপিপত - 7518047903914  

মমাব্াইল নং- 01824554771 

cÖvwšÍK .20 1.00  

202 

bvg- Aveyj †nv‡mb  

পিতা-  g„Z: ˆmq` Ave ỳm †Qvevnvb 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত- 758047170111 

জাতীয় িপিপিপত - 7518047903827 

মমাব্াইল নং- 01814366291 

 

 

ÿz`ª 

1.2 5.00  

203 

bvg- Avey Qv‡q` 

পিতা-  g„Z: ‡Zvdv¾j †nv‡mb 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত-  

জাতীয় িপিপিপত - 7518047903947 

মমাব্াইল নং- 01812937592 

 

 

ÿz`ª 

1.00 4.5  

204 

bvg- †gvt Ave ỳj gwZb 

পিতা-  g„Z: ‡gvt gwdRyi ingvb 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত- 758047170138 

জাতীয় িপিপিপত- 7518047917353 

মমাব্াইল নং-  

 

 

ÿz`ª 

.8 3.5  

205 

bvg- mwd Djø¨vn 

পিতা-  g„Z: gKzwgqv 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত- 758047170141 

জাতীয় িপিপিপত- 7518047903376 

মমাব্াইল নং- 01815678385 

 

 

ÿz`ª 

1.00 4.5  

206 

bvg- ‡gv: BmgvBj 

পিতা-  mwdDjø¨vn 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত- 75804717 

জাতীয় িপিপিপত- 7518047903790 

মমাব্াইল নং- 01860487750 

 

 

ÿz`ª 

1.00 4.00  



207 

bvg- bqb P›`ª mvnv 

পিতা- bvivqb P›`ª mvnv 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত- 758047170144 

জাতীয় িপিপিপত- 7518047917456 

মমাব্াইল নং- 01856922114 

gvSvwi 2.00 9.00  

208 

bvg- mvab P› ª̀ bv_ 

পিতা- we‡bv` wenvix bv_ 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত-758047170145 

জাতীয় িপিপিপত- 7518047903849 

মমাব্াইল নং- 01846141617 

 

 

ÿz`ª 

.7 3.00  

209 

bvg- Avwgi †nv‡mb 

পিতা-  Ave ỳj RveŸvi 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত-  

জাতীয় িপিপিপত-  7518047903468 

মমাব্াইল নং- 018158056244 

 

 

ÿz`ª 

1.00 4.5  

210 

bvg- †Zvdv‡qj Avn¤§` 

পিতা- wQwÏ‡Ki ingvb 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত-  

জাতীয় িপিপিপত- 7518047955214 

মমাব্াইল নং- 01827057107 

 

 

ÿz`ª 

.8 3.5  

211 

bvg- Avwgb Djø¨vn 

পিতা- g„Z: ˆmq‡`i ingvb 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত- 758047170178 

জাতীয় িপিপিপত- 7518047904734 

মমাব্াইল নং- 01814832679 

 

 

ÿz`ª 

.5 2.00  

212 

bvg- mwd Djø¨vn 

পিতা-  g„Z: myjZvb Avn¤§` 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত-  

জাতীয় িপিপিপত- 7518047903512 

মমাব্াইল নং-  

 

 

ÿz`ª 

1.5 6.5  

213 

bvg- †gv: BmgvBj 

পিতা- g„Z: ggZvR wgqv 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত- 758047170173 

জাতীয় িপিপিপত- 7518047903687 

মমাব্াইল নং-  

 

 

ÿz`ª 

.7 3.00  

214 

bvg- Aveyj †nv‡mb 

পিতা-  mvnve DwÏb 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত- 7547170180 

জাতীয় িপিপিপত- 19877518047903409 

মমাব্াইল নং-  

 

 

ÿz`ª 

1.5 6.5  

215 

bvg- mvnve DwÏb 

পিতা-  g„Z: Avwgi Avjx 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত- 758047170183 

জাতীয় িপিপিপত-  7518047903407 

মমাব্াইল নং-  

 

 

ÿz`ª 

1.5 6.5  

216 

bvg- Ave ỳj †gvZv‡je 

পিতা-  g„Z: Ave ỳj evwiK 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত-  

জাতীয় িপিপিপত-  7518047903412 

মমাব্াইল নং- 01875299554 

 

 

ÿz`ª 

1.00 4.5  



217 

bvg- Aveyj nv‡kg 

পিতা-  g„Z: ‡bvqve Avjx 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত-  

জাতীয় িপিপিপত-  7518047903431 

মমাব্াইল নং- 01833281822 

 

 

ÿz`ª 

1.00 4.00  

218 

bvg- kvnRvjvj eveyj 

পিতা-  g„Z: †QivRyj nK 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত-  

জাতীয় িপিপিপত- 7518047904561 

মমাব্াইল নং- 01817382295 

 

 

ÿz`ª 

.7 3.00  

219 

bvg- Ave ỳj nvB 

পিতা- ‡gvt Avjx wgqv 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত-  

জাতীয় িপিপিপত- 7518047904537 

মমাব্াইল নং- 01843210918 

 

 

ÿz`ª 

1.2 5.00  

220 

bvg- Aveyj Kvjvg 

পিতা-  Aveyj Kv‡kg 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত-  

জাতীয় িপিপিপত- 7518047905183 

মমাব্াইল নং- 01874673133 

ÿz`ª 1.00 4.00  

221 

bvg- nviæbyi iwk` 

পিতা- kvivdvZ Avjx 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত-  

জাতীয় িপিপিপত- 7312560225 

মমাব্াইল নং-  

cÖvwšÍK .2 1.00  

222 

bvg- সমা:নুরুজ্জমান 

পিতা-  মৃত: আিদুলহক 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত- 758047170022 

জাতীয় িপিপিপত- 7518047905051 

মমাব্াইল নং- 01815640373 

cÖvwšÍK .2 1.00  

223 

bvg- নুরুল আবমন 

পিতা- মৃত: আিদুলহক 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত- 758047170023 

জাতীয় িপিপিপত- 7518047905075 

মমাব্াইল নং- 01811607154 

 

 

 

ÿz`ª 

.7 3.00  

224 

bvg- †gv: BmgvBj 

পিতা-  †gv: Aveyj ‡nv‡mb 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত- 758047170165 

জাতীয় িপিপিপত- 7518047905073 

মমাব্াইল নং- 01819927477 

 

 

ÿz`ª 

1.5 6.5  

225 

bvg- আিদুল মুনাফ 

পিতা-  সমা: িুলু বময়া 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত-  

জাতীয় িপিপিপত- 7518047905126 

মমাব্াইল নং- 01846171726 

 

 

ÿz`ª 

.7 3.00  

226 

bvg- নুরুজ্জামান 

পিতা- মৃত: আিদুলহক 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত- 758047170023 

জাতীয় িপিপিপত- 7518047905075 

মমাব্াইল নং- 01811607154 

 

 

ÿz`ª 

.7 3.00  



227 

bvg- আিু িক্কর বছবিক 

পিতা- আিুল কালেম 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত-  

জাতীয় িপিপিপত- 7518047905184 

মমাব্াইল নং- 01864727362 

cÖvwšÍK .2 1.00  

228 

bvg- আিুল কালাম আজাদ 

পিতা- আিুল কালেম 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত-  

জাতীয় িপিপিপত- 7518047905183 

মমাব্াইল নং- 01811607154 

 

 

ÿz`ª 

.7 3.00  

229 

bvg- Ave ỳi ie& 

পিতা- আিুল ‡Mvdivb 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত- 758047170040 

জাতীয় িপিপিপত- 7518047905169 

মমাব্াইল নং- 01875657754 

 

 

ÿz`ª 

.2 2.00  

230 

bvg-  Ave ỳj †Mvdivb 

পিতা- g„Z: dRj wgqv 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত- 758047170061 

জাতীয় িপিপিপত- 7518047905139 

মমাব্াইল নং- 01852408619 

 

 

ÿz`ª 

.5 2.00  

231 

bvg- আবমনুল হক 

পিতা- মৃত: আিদুল হক 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত-  

জাতীয় িপিপিপত- 7518047905051 

মমাব্াইল নং- 01815640373 

cÖvwšÍK .2 1.00  

232 

bvg- ছালয়দুল হক 

পিতা- মৃত: আিদুল মবজদ 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত- 758047170032 

জাতীয় িপিপিপত- 7518047904486 

মমাব্াইল নং- 01712530169 

 

 

ÿz`ª 

1.00 4.00  

233 

bvg- সগৌর িন্দ্র নাথ 

পিতা- মৃত: লবলত সমাহন নাথ 

গ্রাম- উত্তর োহাপুর 

কৃষক িপিপিপত- 758047170115 

জাতীয় িপিপিপত- 7518047904845 

মমাব্াইল নং- 01833689190 

 

 

 

ÿz`ª 

1.00 4.00  

234 

bvg- প্রলমাদ বিহারী সগাস্বামী 

পিতা- মৃত: সগৌরাি িাাঁ দ সগাস্বামী 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত- 758047170116 

জাতীয় িপিপিপত- 7518047904905 

মমাব্াইল নং- 01813682691 

 

 

 

ÿz`ª 

.7 3.00  

235 

bvg- মুরারী সমাহন সগাস্বামী 

পিতা- মৃত: স্বরুপ সগাস্বামী 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত- 758047170130 

জাতীয় িপিপিপত- 7518047904933 

মমাব্াইল নং-  

 

 

ÿz`ª 

.50 2.00  

236 

bvg- সমা: জাফর ইকিাল 

পিতা- সমা: নুরইেলাম 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত- 758047170133 

জাতীয় িপিপিপত- 7518047904393 

মমাব্াইল নং- 01718504288 

cÖvwšÍK .2 1.00  



237 

bvg- জামাল উবিন 

পিতা-  মৃত: আিদুে সছািান 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত- 758047170160 

জাতীয় িপিপিপত- 7518047905192 

মমাব্াইল নং- 01815640366 

 

 

ÿz`ª 

.50 2.00  

238 

bvg- আিুল িাোর 

পিতা- মৃত: সমা: এয়াকুি 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত- 758047170027 

জাতীয় িপিপিপত- 7518047905104 

মমাব্াইল নং- 01825312593 

 

cÖvwšÍK .2 1.00  

239 

bvg- আলী হায়দার 

পিতা- মৃত: আিদুল গফুর 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত- 758047170046 

জাতীয় িপিপিপত- 7518047905110 

মমাব্াইল নং- 01647423068 

 

 

ÿz`ª 

.50 2.00  

240 

bvg- আিুল িাোর 

পিতা- মৃত: আিদুল গফুর 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত- 758047170167 

জাতীয় িপিপিপত- 7518047905109 

মমাব্াইল নং- 01823979904 

 

 

ÿz`ª 

.50 2.00  

241 

bvg- সতাফালয়ল আহম্মদ 

পিতা- বছবিলকর রহমান 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত- 758047170166 

জাতীয় িপিপিপত- 7518047955214 

মমাব্াইল নং- 01827057107 

 

 

ÿz`ª 

.50 2.00  

242 

bvg- মবজিুল হক 

পিতা- মৃত: ফাবজল বময়া 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত- 758047170026 

জাতীয় িপিপিপত- 7518047905031 

মমাব্াইল নং- 01825393440 

cÖvwšÍK .2 1.00  

243 

bvg- সমা: আজাদ 

পিতা- মৃত: েবরয়ত উল্লযাহ 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত- 758047170010 

জাতীয় িপিপিপত- 7518047904723 

মমাব্াইল নং- 01815116952 

 

 

ÿz`ª 

.50 2.00  

244 

bvg- †gv: Ggvg †nv‡mb 

পিতা- ‡gv: Avey e°i wQwÏK 

গ্রাম- DËi mvnvcyi 

কৃষক িপিপিপত- 758047170042 

জাতীয় িপিপিপত 19747518047000006 

মমাব্াইল নং- 01811140778 

cÖvwšÍK .2 1.00  

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

eøKt ইয়ারপুর          BDwbqbt কাবিলপুর   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¨ 

245 নাম- আিদুল আউয়াল 

বপতা- মৃ: আলতু বময়া 

গ্রাম- cye© Bqvicyi 

কৃষক পবরবিবত- 758047160453 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047900546 

সমািাইল নং- 01811950924 

কু্ষদ্র 0.20 0.70  

246 নাম- নূর বময়া  

বপতা- সেখ আহম্মদ 

গ্রাম- cye© Bqvicyi 

কৃষক পবরবিবত- 758047160624 

জাতীয় পবরবিবত- 7773430512 

সমািাইল নং- 01825696439 

কু্ষদ্র 0.80 3.0  

247 নাম- নারায়ন িন্দ্র দাে 

বপতা- মৃ: তরনী কুমার দাে 

গ্রাম- cye© Bqvicyi 

কৃষক পবরবিবত- 758047160509 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047900906 

সমািাইল নং- 01744202855 

কু্ষদ্র 0.70 2.5  

248 নাম- সরজাউল হক 

বপতা- মৃ: সছরু বময়া 

গ্রাম- cye© Bqvicyi 

কৃষক পবরবিবত- 758047160510 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047898692 

সমািাইল নং- 01822914491 

কু্ষদ্র 0.20 1.0  

249 নাম- নূর নিী 

বপতা- আলী আজম 

গ্রাম- cye© Bqvicyi 

কৃষক পবরবিবত- 758047160476 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047899808 

সমািাইল নং- 01850177490 

কু্ষদ্র 0.30 1.5  

250 নাম- আিু তালহর 

বপতা- মৃ: রুস্তম আলী 

গ্রাম- cye© Bqvicyi 

কৃষক পবরবিবত- 758047160 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047898646 

সমািাইল নং- 01818090612 

কু্ষদ্র 0.50 2.0  

251 নাম- োইফুল ইেলাম 

বপতা- আিুল কালেম 

গ্রাম- cye© Bqvicyi 

কৃষক পবরবিবত- 758047160 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047898644 

সমািাইল নং- 01818090612 

কু্ষদ্র 0.20 1.0  

252 নাম- আিুল হালেম 

বপতা- সকরামত আলী 

গ্রাম- cye© Bqvicyi 

কৃষক পবরবিবত- 758047160 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047899243 

সমািাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.80 2.5  

253 নাম- সমা: সেবলম 

বপতা- মৃ: অবজ উল্লা 

গ্রাম- cye© Bqvicyi 

কৃষক পবরবিবত- 758047160 

জাতীয় পবরবিবত- 19727518047000007 

সমািাইল নং- 01646064134 

কু্ষদ্র 0.50 1.5  

254 নাম- বছবিক উল্লা 

বপতা- মৃ: আিদুল খাললক 

গ্রাম- cye© Bqvicyi 

কৃষক পবরবিবত-  

জাতীয় পবরবিবত-  

সমািাইল নং-  

মাঝারী 1.20 4.0  



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

 

eøKt ইয়ারপুর          BDwbqbt কাবিলপুর   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¨ 

255 নাম- আবমন উল্লা 

বপতা- মৃ: আলতু বময়া 

গ্রাম- দবক্ষন োহপুর 

কৃষক পবরবিবত-  

জাতীয় পবরবিবত- 7518047901925 

সমািাইল নং- 01887980102 

কু্ষদ্র 0.50 2.0  

256 নাম- আিদুল্লাহ আল মামুন 

বপতা- মবফজ উল্লা 

গ্রাম- দবক্ষন োহপুর 

কৃষক পবরবিবত-  

জাতীয় পবরবিবত- 199775180479000274 

সমািাইল নং- 01998969484 

কু্ষদ্র 0.80 3.0  

257 নাম- আিুল কালেম 

বপতা- মৃ: িাাঁ ন বময়া 

গ্রাম- দবক্ষন োহপুর 

কৃষক পবরবিবত-  

জাতীয় পবরবিবত- 7518047901578 

সমািাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.50 2.0  

258 নাম- সমা: আইয়ুি আলী 

বপতা- মৃ: নবজর আহম্মদ 

গ্রাম- দবক্ষন োহপুর 

কৃষক পবরবিবত-  

জাতীয় পবরবিবত- 7518047901594 

সমািাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.20 1.0  

259 নাম- রুহুল আবমন 

বপতা- মৃ: আলতু বময়া 

গ্রাম- দবক্ষন োহপুর 

কৃষক পবরবিবত-  

জাতীয় পবরবিবত- 7518047901924 

সমািাইল নং- 018879801102 

কু্ষদ্র 0.30 1.0  

260 নাম- সমা: স্বপন 

বপতা- মৃ: আিদুর রবহম 

গ্রাম- দবক্ষন োহপুর 

কৃষক পবরবিবত-  

জাতীয় পবরবিবত- 7518047901682 

সমািাইল নং- 01934632374 

কু্ষদ্র 0.50 2.0  

261 নাম- জামাল উবিন 

বপতা- মৃ: সমা ইউছুপ 

গ্রাম- দবক্ষন োহপুর 

কৃষক পবরবিবত-  

জাতীয় পবরবিবত- 7518047901395 

সমািাইল নং- 01815313295 

কু্ষদ্র 0.70 2.5  

262 নাম- োরা জাহান 

স্বামী- মবফজ উল্লা 

গ্রাম- দবক্ষন োহপুর 

কৃষক পবরবিবত-  

জাতীয় পবরবিবত- 7518047901938 

সমািাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.15 0.50  

263 নাম- আলনায়ারা সিগম 

বপতা- সমাস্তফা বময়া 

গ্রাম- দবক্ষন োহপুর 

কৃষক পবরবিবত-  

জাতীয় পবরবিবত- 7518047901939 

সমািাইল নং- 01998969484 

কু্ষদ্র 0.20 0.80  

264 নাম- আিদুল সগারফান 

বপতা- মৃ: আিদুর রহমান 

গ্রাম- দবক্ষন োহপুর 

কৃষক পবরবিবত-  

জাতীয় পবরবিবত- 7518047901065 

সমািাইল নং- 01811655435 

মাঝারী 1.20 5.0  



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

 

eøKt ইয়ারপুর          BDwbqbt কাবিলপুর   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¨ 

265 নাম- আিদুল সমাতাললি 

বপতা- মৃ: আিদুল হাবকম 

গ্রাম- দবক্ষন োহপুর 

কৃষক পবরবিবত-  

জাতীয় পবরবিবত- 7518047901471 

সমািাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.70 3.0  

266 নাম- সিলাল সহালেন 

বপতা- মৃ: সমা সমাস্তফা 

গ্রাম- দবক্ষন োহপুর 

কৃষক পবরবিবত-  

জাতীয় পবরবিবত- 7518047901966 

সমািাইল নং- 01824941119 

কু্ষদ্র 0.50 2.0  

267 নাম- হুমায়ন কিীর 

বপতা- মৃ: আবিদুর রহমান 

গ্রাম- দবক্ষন োহপুর 

কৃষক পবরবিবত-  

জাতীয় পবরবিবত- 7518047901066 

সমািাইল নং- 01881944680 

মাঝারী 1.20 5.0  

268 নাম- সমা: ইবলয়াছ 

বপতা- মৃ: আিদুর রহমান 

গ্রাম- দবক্ষন োহপুর 

কৃষক পবরবিবত-  

জাতীয় পবরবিবত- 7518047901068 

সমািাইল নং- 01872518775 

কু্ষদ্র 0.70 3.0  

269 নাম- আহম্মদ উল্লা 

বপতা- মৃ: সমাহাম্মদ বময়া 

গ্রাম- দবক্ষন োহপুর 

কৃষক পবরবিবত-  

জাতীয় পবরবিবত- 7518047901100 

সমািাইল নং- 01823980371 

কু্ষদ্র 0.50 2.0  

270 নাম- সমা: ইউেুফ 

বপতা- মৃ: সমা সমাস্তফা 

গ্রাম- দবক্ষন োহপুর 

কৃষক পবরবিবত-  

জাতীয় পবরবিবত- 7518047901968 

সমািাইল নং- 01823591676 

কু্ষদ্র 0.60 2.0  

271 নাম- তাপে িন্দ্র সদ 

বপতা- তরনী কুমার সদ 

গ্রাম- দবক্ষন োহপুর 

কৃষক পবরবিবত-  

জাতীয় পবরবিবত- 7518047901900 

সমািাইল নং- 01814312349 

কু্ষদ্র 0.80 3.0  

272 নাম- নন্দ লাল সদ 

বপতা- মৃ: েরত িন্দ্র সদ 

গ্রাম- দবক্ষন োহপুর 

কৃষক পবরবিবত-  

জাতীয় পবরবিবত- 7518047917810 

সমািাইল নং- 01814312349 

কু্ষদ্র 0.50 2.0  

273 নাম- বেরাজ বময়া 

বপতা- মৃ: সোনা বময়া 

গ্রাম- দবক্ষন োহপুর 

কৃষক পবরবিবত-  

জাতীয় পবরবিবত- 7518047917810 

সমািাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.20 1.0  

274 নাম- সনপাল িন্দ্র সদ 

বপতা- মৃ: বগবরে িন্দ্র সদ 

গ্রাম- দবক্ষন োহপুর 

কৃষক পবরবিবত-  

জাতীয় পবরবিবত- 7518047901803 

সমািাইল নং- 01814312349 

কু্ষদ্র 0.50 2.0  
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275 নাম- সমা: োহজাহান 

বপতা- মৃ: েবফ উল্লা 

গ্রাম- দবক্ষন োহপুর 

কৃষক পবরবিবত-  

জাতীয় পবরবিবত- 7518047901004 

সমািাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.20 0.70  

276 নাম- আিদুল কালদর 

বপতা- মৃ: আফজল বময়া 

গ্রাম- দবক্ষন োহপুর 

কৃষক পবরবিবত-  

জাতীয় পবরবিবত- 7518047901987 

সমািাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.50 1.5  

277 নাম- সমা: রবফক উল্লা 

বপতা- মৃ: িলু বময়া 

গ্রাম- দবক্ষন োহপুর 

কৃষক পবরবিবত-  

জাতীয় পবরবিবত- 7518047901958 

সমািাইল নং- 01815660393 

মাঝারী 1.5 5.0  

278 নাম- আিু েুবফয়ান 

বপতা- মৃ: এয়াকুি বময়া 

গ্রাম- দবক্ষন োহপুর 

কৃষক পবরবিবত-  

জাতীয় পবরবিবত- 8257263213 

সমািাইল নং- 01881815442 

কু্ষদ্র 0.40 1.5  

279 নাম- আিুল কালাম আজাদ 

বপতা- মৃ: োলয়দুল হক 

গ্রাম- দবক্ষন োহপুর 

কৃষক পবরবিবত-  

জাতীয় পবরবিবত- 19627518047000023 

সমািাইল নং- 01814419142 

কু্ষদ্র 0.40 1.5  

280 নাম- ইমাম সহালেন 

বপতা- এয়াকুি বময়া 

গ্রাম- দবক্ষন োহপুর 

কৃষক পবরবিবত-  

জাতীয় পবরবিবত- 7518047901988 

সমািাইল নং- 01832987033 

কু্ষদ্র 0.50 1.5  

281 নাম- সলাকমান বময়া 

বপতা- মৃ: রহমত উল্লা 

গ্রাম- দবক্ষন োহপুর 

কৃষক পবরবিবত-  

জাতীয় পবরবিবত- 7518047901275 

সমািাইল নং- 01751839484 

মাঝারী 1.20 5.0  

282 নাম- সরজাউল হক 

বপতা- মৃ: রহমত উল্লা 

গ্রাম- দবক্ষন োহপুর 

কৃষক পবরবিবত-  

জাতীয় পবরবিবত- 7518047901275 

সমািাইল নং- 01751839484 

কু্ষদ্র 0.80 2.5  

283 নাম- আিদুল মন্নান 

বপতা- মৃ: রহমত উল্লা 

গ্রাম- দবক্ষন োহপুর 

কৃষক পবরবিবত-  

জাতীয় পবরবিবত- 7518047901273 

সমািাইল নং- 01815808220 

মাঝারী 1.0 4.0  

284 নাম- রবফকুল ইেলাম 

বপতা- হাবিলির রহমান 

গ্রাম- দবক্ষন োহপুর 

কৃষক পবরবিবত-  

জাতীয় পবরবিবত- 7518047901299 

সমািাইল নং- 01860791780 

কু্ষদ্র 0.50 2.0  
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285 নাম- সমা: নুরুল হক 

বপতা- মৃ: ফজললর রহমান 

গ্রাম- দবক্ষন োহপুর 

কৃষক পবরবিবত-  

জাতীয় পবরবিবত- 7518047901819 

সমািাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.40 1.5  

286 নাম- আছমলতর সনছা 

স্বামী- সলাকমান বময়া 

গ্রাম- দবক্ষন োহপুর 

কৃষক পবরবিবত-  

জাতীয় পবরবিবত- 7518047901240 

সমািাইল নং- 01860791780 

কু্ষদ্র 0.50 1.5  

287 নাম- আিুল কালাম 

বপতা- মৃ: েুলতান 

গ্রাম- দবক্ষন োহপুর 

কৃষক পবরবিবত-  

জাতীয় পবরবিবত- 7518047901221 

সমািাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.20 0.80  

288 নাম- সছরাজল হক 

বপতা- মৃ: আিুল খালয়র 

গ্রাম- দবক্ষন োহপুর 

কৃষক পবরবিবত-  

জাতীয় পবরবিবত- 7518047901149 

সমািাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.70 2.0  

289 নাম- বছবিক উল্লা 

বপতা- মৃ: ইন্তু বময়া 

গ্রাম- দবক্ষন োহপুর 

কৃষক পবরবিবত-  

জাতীয় পবরবিবত- 7518047901208 

সমািাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.50 1.5  

290 নাম- েবরয়ত উল্লা 

বপতা- মৃ: রুস্তম আলী 

গ্রাম- দবক্ষন োহপুর 

কৃষক পবরবিবত-  

জাতীয় পবরবিবত- 7518047901470 

সমািাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.80 3.0  

291 নাম- আিু েুবফয়ান 

বপতা- মৃ: মবজিুল হক 

গ্রাম- দবক্ষন োহপুর 

কৃষক পবরবিবত-  

জাতীয় পবরবিবত- 7518047901768 

সমািাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.50 2.0  

292 নাম- বছবিক উল্লা 

বপতা- মৃ: রুস্তম আলী 

গ্রাম- দবক্ষন োহপুর 

কৃষক পবরবিবত-  

জাতীয় পবরবিবত- 7518047901236 

সমািাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.30 1.0  

293 নাম- আিদুল কালদর 

বপতা- মৃ: আফজল বময়া 

গ্রাম- দবক্ষন োহপুর 

কৃষক পবরবিবত-  

জাতীয় পবরবিবত- 7518047901987 

সমািাইল নং- 01866750785 

কু্ষদ্র 0.40 1.5  

294 নাম- আিদুল মন্নান 

বপতা- মৃ: আিদুল হাবকম 

গ্রাম- দবক্ষন োহপুর 

কৃষক পবরবিবত-  

জাতীয় পবরবিবত- 7518047901099 

সমািাইল নং- 01916003364 

কু্ষদ্র 0.20 0.70  
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295 নাম- আিু তালহর 

বপতা- মৃ: রকু বময়া 

গ্রাম- দবক্ষন োহপুর 

কৃষক পবরবিবত-  

জাতীয় পবরবিবত- 7518047901026 

সমািাইল নং- 01716926720 

কু্ষদ্র 0.70 2.5  

296 নাম- সমা: ইবদ্রে বময়া 

বপতা- মৃ: এয়াকুি বময়া 

গ্রাম- দবক্ষন োহপুর 

কৃষক পবরবিবত-  

জাতীয় পবরবিবত- 7518047901997 

সমািাইল নং- 01825126771 

কু্ষদ্র 0.50 1.5  

297 নাম- রাবজি িন্দ্র সদ 

বপতা- তরনী কুমার সদ 

গ্রাম- দবক্ষন োহপুর 

কৃষক পবরবিবত-  

জাতীয় পবরবিবত- 7518047917815 

সমািাইল নং- 01869983671 

কু্ষদ্র 0.50 1.5  

298 নাম- িািলু িন্দ্র মজুমদার 

বপতা- মৃ: পবরমল িন্দ্র মজুমদার 

গ্রাম- দবক্ষন োহপুর 

কৃষক পবরবিবত-  

জাতীয় পবরবিবত- 7518047901772 

সমািাইল নং- 01812462479 

কু্ষদ্র 0.70 2.0  

299 নাম- রবন মজুমদার 

বপতা- মৃ: পবরমল িন্দ্র মজুমদার 

গ্রাম- দবক্ষন োহপুর 

কৃষক পবরবিবত-  

জাতীয় পবরবিবত- 4635922885 

সমািাইল নং- 01812986776 

কু্ষদ্র 0.20 0.80  

300 নাম- নুরুল আবমন 

বপতা- মৃ: হাবরছ বময়া 

গ্রাম- দবক্ষন োহপুর 

কৃষক পবরবিবত-  

জাতীয় পবরবিবত- 7518047901058 

সমািাইল নং- 01812354254 

কু্ষদ্র 0.40 1.5  

301 নাম- বেরাজ বময়া 

বপতা- মৃ: আিদুল িাবর 

গ্রাম- দবক্ষন োহপুর 

কৃষক পবরবিবত-  

জাতীয় পবরবিবত- 7518047901041 

সমািাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.50 1.80  

302 নাম- জামাল সহালেন 

বপতা- মবজিল হক 

গ্রাম- দবক্ষন োহপুর 

কৃষক পবরবিবত-  

জাতীয় পবরবিবত- 7518047901202 

সমািাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.50 2.0  

303 নাম- ফজলুল হক 

বপতা- মৃ: হাবরছ বময়া 

গ্রাম- দবক্ষন োহপুর 

কৃষক পবরবিবত-  

জাতীয় পবরবিবত- 7518047901136 

সমািাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.70 2.0  

304 নাম- রিলাল িন্দ্র দাে 

বপতা- মনলমাহন দাে 

গ্রাম- দবক্ষন োহপুর 

কৃষক পবরবিবত-  

জাতীয় পবরবিবত- 7518047901084 

সমািাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.30 1.0  
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305 নাম- েবফ উল্লা 

বপতা- মৃ: নুরুল হক 

গ্রাম- দবক্ষন োহপুর 

কৃষক পবরবিবত- 758047160801 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047902406 

সমািাইল নং- 01813721851 

কু্ষদ্র 0.50 1.5  

306 নাম- সমাহাম্মদ উল্লা 

বপতা- মৃ: আিদুল িাবরক 

গ্রাম- দবক্ষন োহপুর 

কৃষক পবরবিবত- 758047160808 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047902400 

সমািাইল নং- 01813721851 

কু্ষদ্র 0.30 1.0  

307 নাম- নুরুল হুদা 

বপতা- মৃ: এছাক বময়া 

গ্রাম- দবক্ষন োহপুর 

কৃষক পবরবিবত-  

জাতীয় পবরবিবত-  

সমািাইল নং- 01811503296 

কু্ষদ্র 0.50 1.5  

308 নাম- আিু রায়হান 

বপতা- নূর সমাহাম্মদ 

গ্রাম- দবক্ষন োহপুর 

কৃষক পবরবিবত-  

জাতীয় পবরবিবত-  

সমািাইল নং- 01830834601 

মাঝারী 1.00 4.00  

309 নাম- সহালেন েহীদ 

বপতা- মৃ: মবজিুল হক 

গ্রাম- দবক্ষন োহপুর 

কৃষক পবরবিবত-  

জাতীয় পবরবিবত- 7518047901891 

সমািাইল নং- 01827042489 

কু্ষদ্র 0.80 3.0  
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eøKt কাবিলপুর           BDwbqbt কাবিলপুর   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¨ 

310 নাম- আিুল কালেম 

বপতা- সমাকজল বময়া 

গ্রাম- পূ: মইজদীপুর 

কৃষক পবরবিবত- 758047180310 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047916675 

সমািাইল নং- 01819911794 

 0.60 2.40  

311 নাম- আিদুল গফুর 

বপতা- টুকা বময়া 

গ্রাম- পূ: মইজদীপুর 

কৃষক পবরবিবত- 758047180384 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047916659 

সমািাইল নং- 01881441199 

 0.24 1.00  

312 নাম- আিু তালহর 

বপতা- সছরু বময়া 

গ্রাম- পূ: মইজদীপুর 

কৃষক পবরবিবত- 758047180397 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047916667 

সমািাইল নং- 01837023063 

 0.40 1.60  

313 নাম- আিুল খালয়র 

বপতা- সমাখজল  বময়া 

গ্রাম- পূ: মইজদীপুর 

কৃষক পবরবিবত- 758047180274 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047916630 

সমািাইল নং- 01812872895 

 0.20 0.80  

314 নাম- নুর নিী 

বপতা- আিদুর রবেদ 

গ্রাম- পূ: মইজদীপুর 

কৃষক পবরবিবত- 758047180382 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047919869 

সমািাইল নং- 01828337779 

 1.00 3.50  

315 নাম- সখারলেদ আলম 

বপতা- সিলালয়ত সহালেন 

গ্রাম- পূ: মইজদীপুর 

কৃষক পবরবিবত- 758047180281 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047916266 

সমািাইল নং- 01863894052 

 0.20 0.70  

316 নাম- অবজউল্লাহ বময়া 

বপতা- মবফজ উল্লা 

গ্রাম- পূ: মইজদীপুর 

কৃষক পবরবিবত- 758047180283 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047916349 

সমািাইল নং- 01821552722 

 0.20 7.0  

317 নাম- আবমন উল্লা বময়া 

বপতা- মবফজ উল্লা 

গ্রাম- পূ: মইজদীপুর 

কৃষক পবরবিবত- 758047180282 

জাতীয় পবরবিবত- 2696406732132 

সমািাইল নং- 01859455717 

 0.20 7.0  

318 নাম- সমা: সহালেন 

বপতা- হাবফজ উল্লা 

গ্রাম- পূ: মইজদীপুর 

কৃষক পবরবিবত- 758047180385 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047916332 

সমািাইল নং- 01857906035 

 0.20 7.0  

319 নাম- আিদুল হক 

বপতা- সমা: হাবরছ 

গ্রাম- পূ: মইজদীপুর 

কৃষক পবরবিবত- 758047180278 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047911202 

সমািাইল নং-  

 0.40 1.40  
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eøKt কাবিলপুর           BDwbqbt কাবিলপুর   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¨ 

320 নাম- জাহািীর আলম 

বপতা- আিু তালহর 

গ্রাম- পূ: মইজদীপুর 

কৃষক পবরবিবত- 758047180077 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047915100 

সমািাইল নং- 01826312544 

 0.80 3.00  

321 নাম- সমা: সোলহল 

বপতা- আিু তালহর 

গ্রাম- পূ: মইজদীপুর 

কৃষক পবরবিবত- 758047180043 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047915121 

সমািাইল নং- 01826312544 

 0.80 3.00  

322 নাম- জাহািীর আলম 

বপতা- আিুল কালাম 

গ্রাম- পূ: মইজদীপুর 

কৃষক পবরবিবত- 758047180069 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047915090 

সমািাইল নং- 01822482139 

 0.30 1.20  

323 নাম- আিুল কালাম 

বপতা- আিদুল হক 

গ্রাম- পূ: মইজদীপুর 

কৃষক পবরবিবত- 758047180064 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047915085 

সমািাইল নং- 01822482139 

 0.30 1.20  

324 নাম- োমছুল হক 

বপতা- সমা: আিদুল গবি 

গ্রাম- পূ: মইজদীপুর 

কৃষক পবরবিবত- 758047180061 

জাতীয় পবরবিবত- 75180479150001 

সমািাইল নং- 01812358480 

 0.20 0.70  

325 নাম- আিদুল আহাদ 

বপতা- আিদুর রহমান 

গ্রাম- পূ: মইজদীপুর 

কৃষক পবরবিবত- 758047180152 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047915078 

সমািাইল নং- 01819950150 

 0.60 2.40  

326 নাম- আিুল খালয়র  

বপতা- আিদুল আবজজ 

গ্রাম- পূ: মইজদীপুর 

কৃষক পবরবিবত- 758047180016 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047914370 

সমািাইল নং- 01819914441 

 0.20 0.70  

327 নাম- েবফ উল্লা 

বপতা- আিদুর রবহম 

গ্রাম- পূ: মইজদীপুর 

কৃষক পবরবিবত- 758047180128 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047914410 

সমািাইল নং- 01839827291 

 0.20 0.70  

328 নাম- সিলালয়ত সহালেন 

বপতা- মবজিল হক 

গ্রাম- পূ: মইজদীপুর 

কৃষক পবরবিবত- 758047180041 

জাতীয় পবরবিবত- 75180479150002 

সমািাইল নং- 01815078528 

 0.40 1.50  

329 নাম- সগালাম মাওলা 

বপতা- েুরুজ বময়া 

গ্রাম- পূ: মইজদীপুর 

কৃষক পবরবিবত- 758047180051 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047914155 

সমািাইল নং- 01818142901 

 0.30 1.20  
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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¨ 

330 নাম- আিু ছালয়দ 

বপতা- আিদুর সরজ্জাক 

গ্রাম- পূ: মইজদীপুর 

কৃষক পবরবিবত- 758047180797 

জাতীয় পবরবিবত- 2691650131221 

সমািাইল নং- 01718724857 

 0.50 1.80  

331 নাম- রছু বময়া 

বপতা- সদললায়ার সহালেন 

গ্রাম- রাজারামপুর 

কৃষক পবরবিবত- 758047180757 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047912928 

সমািাইল নং- 01843430428 

 0.40 1.50  

332 নাম- িাহার বময়া 

বপতা- আিু তালহর 

গ্রাম- রাজারামপুর 

কৃষক পবরবিবত- 758047180793 

জাতীয় পবরবিবত- 19687518313000015 

সমািাইল নং- 01855348586 

 0.40 1.50  

333 নাম- আহছান উল্লা 

বপতা- আিু তালহর 

গ্রাম- রাজারামপুর 

কৃষক পবরবিবত- 758047180794 

জাতীয় পবরবিবত- 1981751803000025 

সমািাইল নং- 0185538586 

 0.40 1.50  

334 নাম- অবল উল্লযা 

বপতা- আফজাল বময়া 

গ্রাম- রাজারামপুর 

কৃষক পবরবিবত- 758047180795 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047912785 

সমািাইল নং- 01818686017 

 0.40 1.50  

335 নাম- মাহফুজ উল্লা 

বপতা- েবহদ উল্লা 

গ্রাম- রাজারামপুর 

কৃষক পবরবিবত- 758047180800 

জাতীয় পবরবিবত- 19927518047000434 

সমািাইল নং- 01811657793 

 0.20 0.70  

336 নাম- সদললায়ার সহালেন 

বপতা- নুরুল ইেলাম 

গ্রাম- রাজারামপুর 

কৃষক পবরবিবত- 758047180761 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047910876 

সমািাইল নং- 01862067313 

 0.40 1.40  

337 নাম- সমা: হাছান 

বপতা- আিদুে োত্তার 

গ্রাম- রাজারামপুর 

কৃষক পবরবিবত- 758047180745 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047912337 

সমািাইল নং- 01829712220 

 0.24 0.90  

338 নাম- জুলবফকার হায়দার 

বপতা- আিদুর রি 

গ্রাম- c~e© jvjcyi 

কৃষক পবরবিবত- 758047180458 

জাতীয় পবরবিবত- 19657518047000040 

সমািাইল নং-  

 0.24 0.90  

339 নাম- জাহািীর আলম 

বপতা- আিদুর রি 

গ্রাম- c~e© jvjcyi 

কৃষক পবরবিবত- 758047180459 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047915297 

সমািাইল নং- 01855595763 

 0.18 0.70  
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eøKt কাবিলপুর           BDwbqbt কাবিলপুর   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¨ 

340 নাম- দুলাল বময়া 

বপতা- আিদুল হাবকম 

গ্রাম- c~e© jvjcyi 

কৃষক পবরবিবত- 758047180497 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047915401 

সমািাইল নং- 01846393094 

 0.50 1.60  

341 নাম- োহ আলম 

বপতা- দুলাল বময়া 

গ্রাম- c~e© jvjcyi 

কৃষক পবরবিবত- 758047180500 

জাতীয় পবরবিবত- 197375180470000332 

সমািাইল নং- 01865122995 

 0.30 1.20  

342 নাম- আইউি আলী 

বপতা- বেরাজ বময়া 

গ্রাম- c~e© jvjcyi 

কৃষক পবরবিবত- 758047180455 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047915838 

সমািাইল নং- 01762578616 

 0.20 0.70  

343 নাম- আিদুল ওয়াদুদ 

বপতা- আিুল হালেম 

গ্রাম- c~e© jvjcyi 

কৃষক পবরবিবত- 758047180503 

জাতীয় পবরবিবত- 1590602623111 

সমািাইল নং- 01858419923 

 0.30 1.20  

344 নাম- ইয়াকুি আলী 

বপতা- ইব্রবহম খবলল 

গ্রাম- c~e© jvjcyi 

কৃষক পবরবিবত- 758047180502 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047915918 

সমািাইল নং- 01882142107 

 0.20 0.70  

345 নাম- আিদুল মন্নান 

বপতা- আিদুর রি 

গ্রাম- c~e© jvjcyi 

কৃষক পবরবিবত- 758047180501 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047915460 

সমািাইল নং- 01673211771 

 0.40 1.40  

346 নাম- ছাললহ আহম্মদ 

বপতা- মকিুল আহম্মদ 

গ্রাম- c~e© jvjcyi 

কৃষক পবরবিবত- 758047180485 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047915751 

সমািাইল নং- 01726372679 

 0.60 2.40  

347 নাম- আিু সতয়ি বময়া 

বপতা- আিদুল কবরম 

গ্রাম- c~e© jvjcyi 

কৃষক পবরবিবত- 758047180491 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047915410 

সমািাইল নং- 01835907494 

 0.30 1.20  

348 নাম- আলী কবরম 

বপতা- আজগর আলী 

গ্রাম- c~e© jvjcyi 

কৃষক পবরবিবত- 758047180494 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047915332 

সমািাইল নং- 01815664502 

 0.20 0.70  

349 নাম- আবজজুর রহমান 

বপতা- আিুল কালেম 

গ্রাম- c~e© jvjcyi 

কৃষক পবরবিবত- 758047180 

জাতীয় পবরবিবত- 751804791 

সমািাইল নং- 01848030588 

 0.30 1.20  



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

 

eøKt কাবিলপুর           BDwbqbt কাবিলপুর   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¨ 

350 নাম- সমাস্তফা বময়া 

বপতা- সছরু বময়া 

গ্রাম- কাবিলপুর 

কৃষক পবরবিবত- 758047180 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047912798 

সমািাইল নং- 01835072395 

 0.20 0.70  

351 নাম- আিদুল সমাতাললি 

বপতা- সছরু বময়া 

গ্রাম- কাবিলপুর 

কৃষক পবরবিবত- 758047180 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047913997 

সমািাইল নং- 01881945240 

 0.18 0.70  

352 নাম- নুর নিী 

বপতা- আিদুল হাবমদ 

গ্রাম- কাবিলপুর 

কৃষক পবরবিবত- 758047180 

জাতীয় পবরবিবত- 2229002501190 

সমািাইল নং- 01838143073 

 0.30 1.20  

353 নাম- সমা: ইছমাইল 

বপতা- হাবিি উল্লা 

গ্রাম- কাবিলপুর 

কৃষক পবরবিবত- 758047180593 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047911260 

সমািাইল নং- 01818457497 

 0.40 1.50  

354 নাম- আবমরুল ইেলাম 

বপতা- সমাহাম্মদ উল্লা 

গ্রাম- কাবিলপুর 

কৃষক পবরবিবত- 758047180738 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047911992 

সমািাইল নং- 01892067436 

 0.35 1.30  

355 নাম- োমছল হক 

বপতা- মনু বময়া 

গ্রাম- কাবিলপুর 

কৃষক পবরবিবত- 758047180 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047911951 

সমািাইল নং- 01856140264 

 0.34 1.30  

356 নাম- োলহি উল্লা 

বপতা- আিদুর রবেদ 

গ্রাম- কাবিলপুর 

কৃষক পবরবিবত- 758047180 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047919997 

সমািাইল নং- 01843148356 

 0.32 1.30  

357 নাম- সতাফাজুল সহালেন 

বপতা- মনু বময়া 

গ্রাম- কাবিলপুর 

কৃষক পবরবিবত- 758047180 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047911953 

সমািাইল নং- 01826003088 

 0.24 1.05  

358 নাম- আিদুল ওহাি 

বপতা- আিদুল হক 

গ্রাম- কাবিলপুর 

কৃষক পবরবিবত- 758047180458 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047911606 

সমািাইল নং- 01838371490 

 0.24 1.05  

359 নাম- আিু িক্কর বছবিক 

বপতা- আিদুল িারীক 

গ্রাম- োলদকপুর 

কৃষক পবরবিবত- 758047180459 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047913780 

সমািাইল নং- 01813690163 

 0.30 1.20  



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

 

eøKt কাবিলপুর           BDwbqbt কাবিলপুর   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¨ 

360 নাম- সমাবমন উল্লা 

বপতা- সমাহাম্মদ উল্লা 

গ্রাম- োলদকপুর 

কৃষক পবরবিবত- 758047180176 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047913468 

সমািাইল নং- 01850105672 

 0.40 1.50  

361 নাম- সমাস্তফা বপয়ন 

বপতা- সমাহাম্মদ উল্লা 

গ্রাম- োলদকপুর 

কৃষক পবরবিবত- 758047180198 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047913488 

সমািাইল নং- 01815716150 

 0.30 1.20  

362 নাম- আিদুর রহমান 

বপতা- আিদুল হক 

গ্রাম- োলদকপুর 

কৃষক পবরবিবত- 758047180201 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047913256 

সমািাইল নং- 01822996848 

 0.80 3.00  

363 নাম- সমা: োহ জাহান 

বপতা- মনতাজ বময়া 

গ্রাম- োলদকপুর 

কৃষক পবরবিবত- 758047180203 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047913366 

সমািাইল নং-  

 0.40 1.50  

364 নাম- আিদুল হাবলম 

বপতা- সমাফাজ্জল সহালেন 

গ্রাম- োলদকপুর 

কৃষক পবরবিবত- 758047180228 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047913523 

সমািাইল নং- 01713605122 

 0.50 1.75  

365 নাম- আিুল খালয়ল  

বপতা- সমািারক আলী 

গ্রাম- োলদকপুর 

কৃষক পবরবিবত- 758047180244 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047913403 

সমািাইল নং- 018791019231 

 0.50 1.75  

366 নাম- আিুল কালাম 

বপতা- জবহর আলী 

গ্রাম- োলদকপুর 

কৃষক পবরবিবত- 758047180238 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047913894 

সমািাইল নং- 01821553634 

 0.50 1.75  

367 নাম- মবনর আহম্মদ 

বপতা- মকিুল আহম্মদ 

গ্রাম- োলদকপুর 

কৃষক পবরবিবত- 758047180249 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047913844 

সমািাইল নং- 01850711995 

 0.50 1.75  

368 নাম- ফারুক ইেলাম 

বপতা- আিদুে সছলাম 

গ্রাম- োলদকপুর 

কৃষক পবরবিবত- 758047180253 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047913826 

সমািাইল নং- 01732386702 

 0.40 1.50  

369 নাম- অবহদুর রহমান 

বপতা- িজললর রহমান 

গ্রাম- োলদকপুর 

কৃষক পবরবিবত- 758047180266 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047913271 

সমািাইল নং- 01822996848 

 0.50 1.75  



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

 

eøKt ইয়ারপুর                BDwbqbt কাবিলপুর    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¨ 

370 নাম- হাবিি উল্লা 

বপতা- আিদুর রি 

গ্রাম- c~e© Bqvicyi 

কৃষক পবরবিবত- 758047160401 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047900538 

সমািাইল নং- 01821856096 

কু্ষদ্র 0.20 0.500  

371 নাম- আিদুল আবলম 

বপতা- েুরুজ বময়া 

গ্রাম- c~e© Bqvicyi 

কৃষক পবরবিবত- 758047160423 

জাতীয় পবরবিবত- 75180479333 

সমািাইল নং- 01816574448 

কু্ষদ্র 0.40 1.00  

372 নাম- আিদুর রাজ্জাক 

বপতা- মৃত এছাক বময়া 

গ্রাম- c~e© Bqvicyi 

কৃষক পবরবিবত- 758047160413 

জাতীয় পবরবিবত- 751804790024 

সমািাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.50 1.80  

373 নাম- েবরয়ত উল্লা 

বপতা- মৃত: উবজর আলী 

গ্রাম- c~e© Bqvicyi 

কৃষক পবরবিবত- 758047160434 

জাতীয় পবরবিবত- 751804799963 

সমািাইল নং- 01850405141 

কু্ষদ্র 0.50 2.0  

374 নাম- আিদুল সমাতাললি 

বপতা- মৃত: আিজল বময়া 

গ্রাম- c~e© Bqvicyi 

কৃষক পবরবিবত- 758047160435 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047900597 

সমািাইল নং- 01818973778 

মাঝারী 1.0 3.5  

375 নাম- মবনর সহালেন 

বপতা- আিুল হালেম 

গ্রাম- c~e© Bqvicyi 

কৃষক পবরবিবত- 758047160436 

জাতীয় পবরবিবত- 19807518047000017 

সমািাইল নং- 01882750077 

কু্ষদ্র 1.5 5.5  

376 নাম- সমা: হাবনফ 

বপতা- মৃত: আমাজল বময়া 

গ্রাম- c~e© Bqvicyi 

কৃষক পবরবিবত- 7580471600437 

জাতীয় পবরবিবত- 751804799975 

সমািাইল নং- 01818973778 

কু্ষদ্র 0.70 2.0  

377 নাম- ওিায়দুল হক 

বপতা- আিদুল িাোর 

গ্রাম- c~e© Bqvicyi 

কৃষক পবরবিবত- 758047160621 

জাতীয় পবরবিবত- 19877518047000123 

সমািাইল নং- 01876772356 

কু্ষদ্র 0.20 0.40  

378 নাম- নুর নিী 

বপতা- এছাক বময়া 

গ্রাম- c~e© Bqvicyi 

কৃষক পবরবিবত- 758047160432 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047900750 

সমািাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.70 2.0  

379 নাম- নূর নিী 

বপতা- মৃত: উবজর বময়া 

গ্রাম- c~e© Bqvicyi 

কৃষক পবরবিবত- 758047160488 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047900747 

সমািাইল নং- 01850687744 

কু্ষদ্র 0.60 2.0  



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

 

eøKt ইয়ারপুর                BDwbqbt কাবিলপুর    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¨ 

380 নাম- আিুল কালাম 

বপতা- মৃত: মফজল বময়া 

গ্রাম- c~e© Bqvicyi 

কৃষক পবরবিবত- 758047160421 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047900412 

সমািাইল নং- 01838636605 

কু্ষদ্র 0.40 1.5  

381 নাম- ইবদ্রে বময়া 

বপতা- মৃত: জয়নাল আলিদীন 

গ্রাম- c~e© Bqvicyi 

কৃষক পবরবিবত- 758047160425 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047900482 

সমািাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.60 2.0  

382 নাম- আহোন উল্লা 

বপতা- আিুল িাোর 

গ্রাম- c~e© Bqvicyi 

কৃষক পবরবিবত- 758047160622 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047900612 

সমািাইল নং- 01887513327 

মাঝারী 1.5 5.0  

383 নাম- সমা: ইয়াবছন 

বপতা- মৃত: আবমন উল্লা 

গ্রাম- c~e© Bqvicyi 

কৃষক পবরবিবত- 758047160469 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047900656 

সমািাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.30 1.00  

384 নাম- সিলাল সহালেন 

বপতা- মৃত: আিদুর রি 

গ্রাম- c~e© Bqvicyi 

কৃষক পবরবিবত- 758047160470 

জাতীয় পবরবিবত- 751804799907 

সমািাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.20 0.50  

385 নাম- সমা: আলী হায়দার 

বপতা- মৃত: সমাস্তফা বময়া 

গ্রাম- c~e© Bqvicyi 

কৃষক পবরবিবত- 758047160623 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047900488 

সমািাইল নং- 01838265851 

মাঝারী 1.20 4.0  

386 নাম- সমা: োহ আলম 

বপতা- বছবিক উল্লা 

গ্রাম- c~e© Bqvicyi 

কৃষক পবরবিবত- 758047160458 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047917727 

সমািাইল নং- 01820020053 

কু্ষদ্র 0.60 2.0  

387 নাম- সমা: উল্লা 

বপতা- সমা: অবল উল্লা 

গ্রাম- c~e© Bqvicyi 

কৃষক পবরবিবত- 758047160460 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047900253 

সমািাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.50 1.5  

388 নাম- োমছুল হক 

বপতা- মৃত: ইমাম আলী 

গ্রাম- c~e© Bqvicyi 

কৃষক পবরবিবত- 758047160461 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047900286 

সমািাইল নং- 01866647635 

কু্ষদ্র 0.30 1.0  

389 নাম- আিদুর রবহম 

বপতা- সমা: বছবিক উল্লা 

গ্রাম- c~e© Bqvicyi 

কৃষক পবরবিবত- 758047160462 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047900442 

সমািাইল নং- 01866689635 

কু্ষদ্র 0.60 2.0  
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390 নাম- জবহরুল ইেলাম 

বপতা- আলী আজম 

গ্রাম- c~e© Bqvicyi 

কৃষক পবরবিবত- 758047160464 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047900302 

সমািাইল নং- 01839371232 

 

কু্ষদ্র 0.50 2.0  

391 নাম- সজাস্না আরা সিগম 

স্বামী- আিদুল মাললক 

গ্রাম- c~e© Bqvicyi 

কৃষক পবরবিবত- 758047160465 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047900275 

সমািাইল নং- 01856233997 

কু্ষদ্র 0.20 0.700  

392 নাম- মাবফয়া খাতুন 

স্বামী- মবজর উবিন 

গ্রাম- c~e© Bqvicyi 

কৃষক পবরবিবত- 758047160466 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047900322 

সমািাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.20 0.700  

393 নাম- আিুল সহালেন 

বপতা- আবমন উল্লা 

গ্রাম- c~e© Bqvicyi 

কৃষক পবরবিবত- 758047160467 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047900269 

সমািাইল নং- 01856233997 

কু্ষদ্র 0.50 2.0  

394 নাম- সমা: ইউনুছ 

বপতা- মৃত: জয়নাল আলিদীন 

গ্রাম- c~e© Bqvicyi 

কৃষক পবরবিবত- 758047160457 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047900288 

সমািাইল নং- 01892066434 

কু্ষদ্র 0.70 2.5  

395 নাম- নুরুল ইেলাম 

বপতা- মৃত: সদললায়ার সহালেন 

গ্রাম- c~e© Bqvicyi 

কৃষক পবরবিবত- 758047160424 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047900354 

সমািাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.50 1.5  

396 নাম- ইবদ্রে বময়া 

বপতা- মৃত: জয়নাল আলিদীন 

গ্রাম- c~e© Bqvicyi 

কৃষক পবরবিবত- 758047160425 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047900482 

সমািাইল নং- 01827045040 

কু্ষদ্র 0.70 2.0  

397 নাম- িাহার উল্লা 

বপতা- মৃত: জয়নাল আলিদীন 

গ্রাম- c~e© Bqvicyi 

কৃষক পবরবিবত- 758047160427 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047900437 

সমািাইল নং- 01829085080 

কু্ষদ্র 0.30 1.0  

398 নাম- আহোন উল্লা 

বপতা- আিদুর রি 

গ্রাম- c~e© Bqvicyi 

কৃষক পবরবিবত- 758047160430 

জাতীয় পবরবিবত- 751804799929 

সমািাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.60 2.0  

399 নাম- আিুল কালাম 

বপতা- মৃত: মমতাজ বময়া 

গ্রাম- c~e© Bqvicyi 

কৃষক পবরবিবত- 75804790421 

জাতীয় পবরবিবত- 7518047900412 

সমািাইল নং- 01838636605 

কু্ষদ্র 0.50 1.5  



 


