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

 
 

eøKt বীজবাগ 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 নুর স াহাম্মদ 

পিতা-বদু প য়া 

গ্রা -শ্যাম র গাাঁ ও 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত-7518019941344  

স াবাইল নং- 01847541329 

কু্ষদ্র 0.80 3.2  

2 দীন স াহাম্মদ 

পিতা-সলাক ান 

গ্রা -শ্যাম র গাাঁ ও 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518019941968 

স াবাইল নং- 01851648577 

কু্ষদ্র 0.60 2.5  

3 স াোঃ আবদুর রব 

পিতা- ৃত আবদুল সগাফরান 

গ্রা -শ্যাম র গাাঁ ও 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518019939505 

স াবাইল নং- 01779612258 

কু্ষদ্র 0.80 3.00  

4 রহ ত উলযা 

পিতা- ৃত েুজাময়ত উলযা 

গ্রা -শ্যাম র গাাঁ ও 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518019941968 

স াবাইল নং- 01851648577 

কু্ষদ্র 0.60 2.5  

5 স াোঃ হারুন 

পিতা-আবুল কামশ্  

গ্রা -শ্যাম র গাাঁ ও 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 19957518019000167 

স াবাইল নং- 01821047308 

 াঝাপর 1.2 4.00  

6 স াোঃ স াস্তফা 

পিতা-নপজর আহমম্মদ 

গ্রা -শ্যাম র গাাঁ ও 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518019941965 

স াবাইল নং- 01845817208 

কু্ষদ্র 0.60 2.5  

7 স াোঃ নুরুল হুদা 

পিতা-ওবায়দুল হক 

গ্রা -শ্যাম র গাাঁ ও 

কৃষক িপরপিপত- 758019230210 

জাতীয় িপরপিপত- 751801994147257517 

স াবাইল নং- 01817704304 

 াঝাপর 1.2 4.00  

8 আবুল হাোন 

পিতা-স াোঃ স াস্তফা 

গ্রা -শ্যাম র গাাঁ ও 

কৃষক িপরপিপত- 758019230002 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019942832 

স াবাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.80 3.00  

9 কা াল উপিন 

পিতা-আরমবর রহ ান 

গ্রা -শ্যাম র গাাঁ ও 

কৃষক িপরপিপত- 758019230028 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019941310 

স াবাইল নং- 01824948017 

কু্ষদ্র 0.60 2.5  

10 পবপব  পরয়  

পিতা-আবদুল  পজদ 

গ্রা -শ্যাম র গাাঁ ও 

কৃষক িপরপিপত- 758019230099 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019942796 

স াবাইল নং- 01718666599 

কু্ষদ্র 0.80 3.00  



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

 
 

ব্লKt বীজবাগ 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 েপ র  জু দার 

পিতা- পত লাল  জু দার 

গ্রা - 

কৃষক িপরপিপত- 758019230115 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019941443 

স াবাইল নং- 019244171770 

কু্ষদ্র 0.80 3.00  

12  ারজাহান সবগ  

পিতা-ইব্রাপহ  খপলল 

কৃষক িপরপিপত- 758019230147 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019942160 

স াবাইল নং- 01824417876 

কু্ষদ্র 0.60 2.5  

13 ছানা উপিন 

পিতা-আবদুল ছালা  

কৃষক িপরপিপত- 758019230203 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019942512 

স াবাইল নং- 01731274666 

 াঝাপর 1.20 4.00  

14 স াোঃ সদমলায়ার সহামেন 

পিতা-আবুল সহামেন 

কৃষক িপরপিপত- 758019230207 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019942468 

স াবাইল নং- 01759952204 

কু্ষদ্র 0.80 3.00  

15 রপফক উলযা 

পিতা-স াোঃ ইে াইল  

কৃষক িপরপিপত- 758019230195 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019940432 

স াবাইল নং- 01718666599 

কু্ষদ্র 0.60 2.5  

       

       

       

       

       

 



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

 

eøKt কাপজরপখল          BDwbqbt পবজবাগ   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¨ 

16 না - আবদুল গফুর 

পিতা-  ৃত: কাপজল প য়া 

গ্রা - নারায়নিুর 

কৃষক িপরপিপত- 758019220924 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019938097 

স াবাইল নং- 01849906319 

 াঝারী 1.5 4  

17 না - স া: ইয়াপছন 

পিতা- স া: শ্রীয়ত উল্লা 

গ্রা - কাপজরপখল 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518019939732 

স াবাইল নং- 01867027181 

কু্ষদ্র 0.75 2.5  

18 না - স া: আবু েুপফয়ান 

পিতা- স া: উল্লা 

গ্রা - কাপজরপখল 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518019940535 

স াবাইল নং- 01882279815 

 াঝারী 1.5 4  

19 না - আবদুর রব 

পিতা-  ৃত: সজবন আলী 

গ্রা - নারায়নিুর 

কৃষক িপরপিপত- 758019220417 

জাতীয় িপরপিপত- 3289178752 

স াবাইল নং-  

 াঝারী 1.5 4  

20 না - স া: রুহুল আপ ন 

পিতা- আবুল খাময়র 

গ্রা - নারায়নিুর 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518019940323 

স াবাইল নং- 01849906319 

কু্ষদ্র 0.75 2.5  

21 না - স া: পেরাজ উল্লযাহ 

পিতা-  ৃত: ফজমলর রহ ান 

গ্রা - নারায়নিুর 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518019000947 

স াবাইল নং- 01867027181 

 াঝারী 1.5 4  

22 না - বাবুল স াস্তফা 

পিতা-  ৃত: আবদুল সছলা  

গ্রা - নারায়নিুর 

কৃষক িপরপিপত- 758019220367 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019937994 

স াবাইল নং- 01814256759 

কু্ষদ্র 0.75 2.5  

23 না - আবু বক্কর পেপিক 

পিতা- আবদুল লপতফ 

গ্রা - নারায়নিুর 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518019940013 

স াবাইল নং- 01882279815 

কু্ষদ্র 0.75 2.5  

24 না - সরশ্ া খাতুন 

স্বা ী- ো ছুল হক 

গ্রা - নারায়নিুর 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518019939027 

স াবাইল নং- 01822831911 

 াঝারী 1.5 4  

25 না - স া: প জানুর রহ ান 

পিতা-  ৃত: আপজজুল হক 

গ্রা - নারায়নিুর 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518019938356 

স াবাইল নং- 01816116811 

 াঝারী 2 6  



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

 

eøKt কাপজরপখল          BDwbqbt পবজবাগ   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¨ 

26 না -  ন্জুর স ারমশ্দ শ্াহীন 

পিতা-  ৃত শ্পফকুল ইেলা  

গ্রা - কাপজরপখল 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত-  

স াবাইল নং- 01633776408 

 াঝারী 1.5 5  

27 না - শ্রী হপরিদ 

পিতা-  ৃত: িূনন িন্দ্র ভ াপ ক 

গ্রা - কাপজরপখল 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518019940034 

স াবাইল নং- 01824407568 

কু্ষদ্র 0.75 2.5  

28 না - স া: নাপছর 

পিতা- স া: নপজর আহম্মদ 

গ্রা - কাপজরপখল 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518019940697 

স াবাইল নং- 01814256759 

কু্ষদ্র 0.75 2.5  

29 না - সিয়ার আহম্মদ 

পিতা- স া: নপজর আহম্মদ 

গ্রা - কাপজরপখল 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 19747518019001756 

স াবাইল নং- 01822431911 

কু্ষদ্র 0.75 2.5  

30 না - পনতাই িন্দ্র ভ াপ ক 

পিতা- হপরি ভ াপ ক 

গ্রা - কাপজরপখল 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518019940033 

স াবাইল নং- 01822431911 

কু্ষদ্র 0.75 2.5  

31 না - ইকবাল সহামেন 

পিতা- আহোন উল্লযাহ 

গ্রা - ag©cyi 

কৃষক িপরপিপত- 758019220005 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019937287 

স াবাইল নং- 01633776408 

 াঝারী 0.75 2.5  

32 না - রপহ  উপিন 

পিতা- আবদুল  ামলক 

গ্রা - ag©cyi 

কৃষক িপরপিপত- 758019220008 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019951827 

স াবাইল নং- 01824464568 

কু্ষদ্র 0.75 2.5  

33 না - খুরপশ্দ আল  

পিতা- আলী আহম্মদ 

গ্রা - ag©cyi 

কৃষক িপরপিপত- 758019220009 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019937425 

স াবাইল নং- 01814256959 

 াঝারী 0.75 2.5  

34 না - োহাব উপিন 

পিতা- জালাল আহম্মদ 

গ্রা - ag©cyi 

কৃষক িপরপিপত- 758019220011 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019951831 

স াবাইল নং- 01814256959 

কু্ষদ্র 0.75 2.5  

35 না - হু ায়ন কপবর 

পিতা- শ্পরয়ত উল্লযাহ 

গ্রা - ag©cyi 

কৃষক িপরপিপত- 7580192237281 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019950017 

স াবাইল নং- 01814256759 

কু্ষদ্র 0.75 2.5  



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

 

eøKt কাপজর পখল          BDwbqbt পবজবাগ   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¨ 

36 না - জানু প য়া 

পিতা- আবদুল হক 

গ্রা - ag©cyi 

কৃষক িপরপিপত- 758019220019 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019951881 

স াবাইল নং- 01822831911 

 াঝারী 1.5 4  

37 না - আবদুল  ামলক 

পিতা- আলতু প য়া 

গ্রা - ag©cyi 

কৃষক িপরপিপত- 758019220021 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019937313 

স াবাইল নং- 01824407568 

 াঝারী 1.5 4  

38 না - আবুল হামে  

পিতা- আ: ছা াদ 

গ্রা - ag©cyi 

কৃষক িপরপিপত- 758019220027 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019937476 

স াবাইল নং- 018136901518 

 াঝারী 1.5 4  

39 না - আবু তামহর 

পিতা- আ: কুিুে 

গ্রা - ag©cyi 

কৃষক িপরপিপত- 758019220028 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019937675 

স াবাইল নং- 01817904304 

কু্ষদ্র 0.75 2.5  

40 না - হাজী সতাফাজ্জল হক 

পিতা- সনয়ামজর রহ ান 

গ্রা - ag©cyi 

কৃষক িপরপিপত- 758019220031 

জাতীয় িপরপিপত-  

স াবাইল নং- 01845604260 

 াঝারী 1.5 4  

41 না - ছানা উল্লা 

পিতা- আবু বকর পছপিক 

গ্রা - ag©cyi 

কৃষক িপরপিপত- 758019220035 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019937330 

স াবাইল নং- 01835479576 

কু্ষদ্র 0.75 2.5  

42 না - জাহানারা সবগ  

পিতা- আবু্দল  ামলক 

গ্রা - ag©cyi 

কৃষক িপরপিপত- 758019220037 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019937179 

স াবাইল নং- 01836934126 

 াঝারী 1.5 4  

43 না - সশ্ক আহম্মদ 

পিতা- আবদুল হক 

গ্রা - ag©cyi 

কৃষক িপরপিপত- 758019220039 

জাতীয় িপরপিপত- 75180199375761 

স াবাইল নং- 01817704304 

 াঝারী 1.5 4  

44 না - পদন ইেলা  

পিতা- বজমলর রহ ান 

গ্রা - ag©cyi 

কৃষক িপরপিপত- 758019220059 

জাতীয় িপরপিপত- 75180199374675 

স াবাইল নং- 01817904304 

 াঝারী 1.5 2.5  

45 না - এছাক সিৌধুরী 

পিতা- আ: ছালা  

গ্রা - ag©cyi 

কৃষক িপরপিপত- 758019220050 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019937478 

স াবাইল নং- 018136901518 

কু্ষদ্র 0.75 2.5  



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

 

eøKt কাপজর পখল          BDwbqbt পবজবাগ   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¨ 

46 না - নুরুর জা ান 

পিতা- আবদুল গফুর 

গ্রা - বীর নারায়নিুর 

কৃষক িপরপিপত- 758011220308 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019938568 

স াবাইল নং- 0186225152 

 াঝারী 1.5 4  

47 না - আবুল কামশ্  

পিতা- েমল ান 

গ্রা - বীর নারায়নিুর 

কৃষক িপরপিপত- 758011220320 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019937901 

স াবাইল নং- 018196306019 

কু্ষদ্র 0.75 2.5  

48 না - নুমরর জা ান 

পিতা- আবদুল লপতফ 

গ্রা - বীর নারায়নিুর 

কৃষক িপরপিপত- 758011220325 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019938557 

স াবাইল নং- 01845604260 

 াঝারী 1.5 4  

49 না - নূর আল  

পিতা- বপদউর রহ ান 

গ্রা - বীর নারায়নিুর 

কৃষক িপরপিপত- 758011220326 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019938630 

স াবাইল নং- 01862251524 

কু্ষদ্র 0.75 2.5  

50 না - পছপিক উল্লযাহ 

পিতা- ো ছুল হক 

গ্রা - বীর নারায়নিুর 

কৃষক িপরপিপত- 758011220328 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019938288 

স াবাইল নং- 01867656493 

 াঝারী 1.5 4  

51 না - োহাব উপিন 

পিতা- ো ছুল হক 

গ্রা - বীর নারায়নিুর 

কৃষক িপরপিপত- 758011220330 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019938738 

স াবাইল নং- 0184604266 

 াঝারী 1.5 2.5  

52 না - ভছয়দ আহম্মদ 

পিতা- সলদু প য়া 

গ্রা - বীর নারায়নিুর 

কৃষক িপরপিপত- 758011220331 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019938711 

স াবাইল নং- 01830317618 

 াঝারী 1.5 4  

53 না - হু ায়ন কবীর 

পিতা- আবু্দল গফুর 

গ্রা - বীর নারায়নিুর 

কৃষক িপরপিপত- 758011220332 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019938391 

স াবাইল নং- 01814326116 

 াঝারী 1.5 4  

54 না - খাজন আহমম্মদ 

পিতা- ো ছুল হক 

গ্রা - বীর নারায়নিুর 

কৃষক িপরপিপত- 758011220334 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019938353 

স াবাইল নং- 01823733708 

কু্ষদ্র 0.75 2.5  

55 না -  পজবল হক 

পিতা- বজমলর রহ ান 

গ্রা - বীর নারায়নিুর 

কৃষক িপরপিপত- 758011220335 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019938745 

স াবাইল নং- 01876998428 

 াঝারী 1.5 4  



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

 

eøKt কাপজরপখল          BDwbqbt পবজবাগ   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¨ 

56 না - আবদুল সছলা  

পিতা- আবদুল কামদর 

গ্রা - বীর নারায়নিুর 

কৃষক িপরপিপত- 758011220338 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019938530 

স াবাইল নং- 018247789 

কু্ষদ্র 0.75 2.5  

57 না - আবুল কালা  

পিতা- ফজমলর রহ ান 

গ্রা - বীর নারায়নিুর 

কৃষক িপরপিপত- 758011220340 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019937879 

স াবাইল নং- 01816795490 

 াঝারী 1.5 4  

58 না - স া:  পহন উপিন 

পিতা- আবদুল সছলা  

গ্রা - বীর নারায়নিুর 

কৃষক িপরপিপত- 758011220418 

জাতীয় িপরপিপত-  

স াবাইল নং- 018126871 

কু্ষদ্র 0.75 2.5  

59 না - স া:  া ুন  ূইয়া 

পিতা- ছাময়দুল হক 

গ্রা - কাপজরপখল 

কৃষক িপরপিপত- 758011220641 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019940551 

স াবাইল নং- 01824407568 

 াঝারী 1.5 4  

60 না - আপ র সহামেন 

পিতা- সছরাজুল হক 

গ্রা - কাপজরপখল 

কৃষক িপরপিপত- 758011220649 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019940551 

স াবাইল নং- 01824407568 

কু্ষদ্র 0.75 2.5  

61 না - আবুল কালা   ূইয়া 

পিতা- স াখমলছুর রহ ান 

গ্রা - কাপজরপখল 

কৃষক িপরপিপত- 7518019220654 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019940217 

স াবাইল নং- 01830317618 

কু্ষদ্র 0.75 2.5  

62 না - স াশ্ারফ সহামেন 

পিতা- আবদুল লপতফ 

গ্রা - কাপজরপখল 

কৃষক িপরপিপত- 758011220671 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019946179 

স াবাইল নং- 018122705028 

 াঝারী 1.5 4  

63 না - স াজামম্মল সহামেন 

পিতা- স াশ্ারফ সহামেন 

গ্রা - কাপজরপখল 

কৃষক িপরপিপত- 758011220700 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019000239 

স াবাইল নং- 018122705024 

 াঝারী 1.5 4  

64 না - ধীমরন্দ্র িক্রবতী 

পিতা- আনন্দা িক্রবতী 

গ্রা - কাপজরপখল 

কৃষক িপরপিপত- 758011220709 

জাতীয় িপরপিপত- 75180192240095 

স াবাইল নং- 01819018443 

কু্ষদ্র 0.75 2.5  

65 না - আপ র উল্লাহ 

পিতা- আরফ আলী 

গ্রা - কাপজরপখল 

কৃষক িপরপিপত- 758011220716 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019940057 

স াবাইল নং- 01817704304 

 াঝারী 1.5 4  



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

 

eøKt কাপজর পখল          BDwbqbt পবজবাগ   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¨ 

66 না - ছামলহা সবগ  

পিতা- আবদুল খামলক 

গ্রা - কাপজরপখল 

কৃষক িপরপিপত- 758019220717 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019940296 

স াবাইল নং- 01881440856 

কু্ষদ্র 0.75 2.6  

67 না - েপফ উল্লা 

পিতা- ফজলুর রহ ান 

গ্রা - কাপজরপখল 

কৃষক িপরপিপত- 758019220718 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019940132 

স াবাইল নং- 01845817268 

 াঝারী 1.5 4  

68 না - আবুল খাময়র  

পিতা- আবু্দল আপজজ 

গ্রা - কাপজরপখল 

কৃষক িপরপিপত- 758019220720 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019940321 

স াবাইল নং- 01824407568 

কু্ষদ্র 0.75 2.5  

69 না - আবুল বাশ্র 

পিতা- আবু্দর রব 

গ্রা - কাপজরপখল 

কৃষক িপরপিপত- 758019220729 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019940139 

স াবাইল নং- 01811606723 

কু্ষদ্র 0.75 2.5  

70 না -  পফজুর রহ ান 

পিতা-  ুনআফ প য়া 

গ্রা - কাপজরপখল 

কৃষক িপরপিপত- 758019220739 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019940616 

স াবাইল নং- 01817704304 

 াঝারী 1.5 4  

71 না - তাজুল ইেলা  

পিতা- ইে াইল  ূইয়া 

গ্রা - কাপজরপখল 

কৃষক িপরপিপত- 758019220745 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019940262 

স াবাইল নং- 01845817268 

 াঝারী 1.5 4  

72 না -  

পিতা-  

গ্রা -  

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত-  

স াবাইল নং-  

    

73 না -  

পিতা-  

গ্রা -  

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত-  

স াবাইল নং-  

    

74 না -  

পিতা-  

গ্রা -  

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত-  

স াবাইল নং-  

    

75 না -  

পিতা-  

গ্রা -  

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত-  

স াবাইল নং-  

    



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

 

eøKt বীজবাগ          BDwbqbt বাপলয়াকাপন্দ   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¨ 

76 না - প পহর  জুর দার  

পিতা- িপরমতা   জু দার 

গ্রা - উোঃ বীজবাগ 

কৃষক িপরপিপত- 758019240008 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019947901 

স াবাইল নং- 01924417870 

 াঝারী 1.5 4.5  

77 না - স া: নুর নবী 

পিতা- আবদুল  ামলক 

গ্রা - উোঃ বীজবাগ 

কৃষক িপরপিপত- 758019240001 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019947500 

স াবাইল নং- 01815180458 

কু্ষদ্র 1 3  

78 না - স া: জপে  উপিন 

পিতা- ফজলুর রহ ান 

গ্রা - উোঃ বীজবাগ 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 1968751801900 

স াবাইল নং- 01828403754 

কু্ষদ্র 1 3  

79 না - প্রনব কু ারশ্ীল 

পিতা- সগৌরাঙ্গকু ার 

গ্রা - উোঃ বীজবাগ 

কৃষক িপরপিপত- 758019240014 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019947933 

স াবাইল নং- 01814500719 

কু্ষদ্র 1 3  

80 না -  ুক্তারানী  জু দার 

পিতা- স্বিন  জু দার 

গ্রা - উোঃ বীজবাগ 

কৃষক িপরপিপত- 758019240009 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019947902 

স াবাইল নং- 01821211662 

কু্ষদ্র 1 3  

81 না - িমরশ্ িন্দ্র দাশ্ 

পিতা- ইন্দ্র কু ার দাে 

গ্রা - উোঃ বীজবাগ 

কৃষক িপরপিপত- 758019240135 

জাতীয় িপরপিপত- 751801994061 

স াবাইল নং- 01832275446 

কু্ষদ্র 1 3  

82 না - কা াল উপিন 

পিতা-  ৃত: আবদুল হক 

গ্রা - উোঃ বীজবাগ 

কৃষক িপরপিপত- 758019240446 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019950026 

স াবাইল নং- 0186033660 

কু্ষদ্র 1 3  

83 না - স া: আল গীর সহামেন 

পিতা- পেপিক উল্লযাহ 

গ্রা - উোঃ বীজবাগ 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518019948051 

স াবাইল নং- 01711710708 

কু্ষদ্র 1 3  

84 না -  পজব উপিন 

পিতা- ছাময়দুল হক 

গ্রা - উোঃ বীজবাগ 

কৃষক িপরপিপত- 758019240448 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019949170 

স াবাইল নং- 01813560904 

কু্ষদ্র 1 3  

85 না - স া: ইেলা  সহামেন 

পিতা- বলু প য়া  

গ্রা - উোঃ বীজবাগ 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 19757518019000002 

স াবাইল নং- 01853187791 

কু্ষদ্র 1 3  
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86 না - সতাফাজ্জল সহামেন 

পিতা- আবু্দল জব্বর 

গ্রা - উোঃ বীজবাগ 

কৃষক িপরপিপত- 75801924052 

জাতীয় িপরপিপত- 7518099949880 

স াবাইল নং- 01852039813 

কু্ষদ্র 1 3  

87 না - স া: রপফক 

পিতা-  ৃত সছরু প য়া 

গ্রা - উোঃ বীজবাগ 

কৃষক িপরপিপত- 75801924060 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019949853 

স াবাইল নং- 01811229544 

কু্ষদ্র 1 3  

88 না - স া: হাপনফ 

পিতা- অপল উল্লা 

গ্রা - উোঃ বীজবাগ 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518019948299 

স াবাইল নং- 01815437548 

কু্ষদ্র 1 3  

89 না - পবষু  জু দার 

পিতা- অপনল  জু দার 

গ্রা - উোঃ বীজবাগ 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518019947920 

স াবাইল নং- 01826106731 

কু্ষদ্র 1 3  

90 না - স া: ইকবাল 

পিতা-  ৃত আলী আকবর 

গ্রা - উোঃ বীজবাগ 

কৃষক িপরপিপত- 75801924061 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019950030 

স াবাইল নং- 01824309342 

কু্ষদ্র 1 3  

91 না - স া: সেপল  

পিতা- সেক আহম্মদ 

গ্রা - উোঃ বীজবাগ 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 09687518019003329 

স াবাইল নং- 01709257820 

কু্ষদ্র 1 3  

92 না - স া: আহম্মদ 

পিতা-  ৃত:  পতউর রহ ান 

গ্রা - উোঃ বীজবাগ 

কৃষক িপরপিপত- 758019240469 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019949890 

স াবাইল নং- 01834740617 

কু্ষদ্র 1 3  

93 না - স া: স াস্তফা 

পিতা-  ৃত: আলতু প য়া 

গ্রা - উোঃ বীজবাগ 

কৃষক িপরপিপত- 758019240492 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019948575 

স াবাইল নং- 01819594588 

কু্ষদ্র 1 3  

94 না - স া: সলাক ান সহামেন 

পিতা- আবু্দল কামদর 

গ্রা - উোঃ বীজবাগ 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত-  

স াবাইল নং- 01863893794 

কু্ষদ্র 1 3  

95 না - ফামত া সবগ  

পিতা-  ৃত: আবুল খাময়র 

গ্রা - উোঃ বীজবাগ 

কৃষক িপরপিপত- 758019240487 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019949840 

স াবাইল নং- 01827862024 

কু্ষদ্র 1 3  
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96 না - স া: বাহার 

পিতা-  ৃত: সেক আহম্মদ 

গ্রা - উোঃ বীজবাগ 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত-  

স াবাইল নং- 01931490538 

কু্ষদ্র 1 3  

97 না - আবদুল সগারফান 

পিতা-  ৃত: দানা প য়া 

গ্রা - উোঃ বীজবাগ 

কৃষক িপরপিপত- 758019240489 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019949722 

স াবাইল নং- 01815825623 

কু্ষদ্র 1 3  

98 না - ই রান সহামেন 

পিতা- স া: বাহার 

গ্রা - উোঃ বীজবাগ 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত-  

স াবাইল নং- 01832641931 

কু্ষদ্র 1 3  

99 না - স া: নূর নবী 

পিতা- আলী আজ  

গ্রা - উোঃ বীজবাগ 

কৃষক িপরপিপত- 7580192404 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019950 

স াবাইল নং-  

কু্ষদ্র 1 3  

100 না - স া: ইপলয়াে  

পিতা-  ানু প য়া 

গ্রা - উোঃ বীজবাগ 

কৃষক িপরপিপত- 758019240482 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019950108 

স াবাইল নং- 01860194236 

কু্ষদ্র 1 3  

101 না - হু ায়ন কপবর 

পিতা-  ৃত: আবদুল  

গ্রা - উোঃ বীজবাগ 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518019944797 

স াবাইল নং- 01834369405 

কু্ষদ্র 1 3  

102 না - হু ায়ন কপবর 

পিতা-  ৃত: স াপ নুল হক 

গ্রা - উোঃ বীজবাগ 

কৃষক িপরপিপত- 758019240531 

জাতীয় িপরপিপত- 751801994803 

স াবাইল নং- 01831471925 

কু্ষদ্র 1 3  

103 

 

না - রুস্ত  আলী 

পিতা-  ৃত: নুর ইেলা  

গ্রা - উোঃ বীজবাগ 

কৃষক িপরপিপত- 758019240507 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019949117 

স াবাইল নং- 01846141661 

কু্ষদ্র 1 3  

104 না - আবুল বাোর 

পিতা- আবদুল হায় 

গ্রা - উোঃ বীজবাগ 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518019948467 

স াবাইল নং- 01827342435 

কু্ষদ্র 1 3  

105 না - আমনায়ার উল্লযা 

পিতা- নুর ইেলা  

গ্রা - উোঃ বীজবাগ 

কৃষক িপরপিপত- 758019240525 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019949985 

স াবাইল নং- 01838972348 

কু্ষদ্র 1 3  
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106 না - ে ীর শ্ীল 

পিতা- সগারন্জা িন্দ্রশ্ীল 

গ্রা - উোঃ বীজবাগ 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518019947939 

স াবাইল নং- 01867600305 

কু্ষদ্র 1 3  

107 না - আবুল কামশ্  

পিতা- আবদুল হাপল  

গ্রা - উোঃ বীজবাগ 

কৃষক িপরপিপত- 758019240540 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019948833 

স াবাইল নং- 01732206319 

কু্ষদ্র 1 3  

108 না - সনজা  উপিন 

পিতা-  ৃত: োহাব উপিন 

গ্রা - উোঃ বীজবাগ 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত-  

স াবাইল নং- 01855635046 

কু্ষদ্র 1 3  

109 না - বামরক সহামেন 

পিতা-  ৃত: লুৎফুল হক 

গ্রা - উোঃ বীজবাগ 

কৃষক িপরপিপত- 758019240556 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019949812 

স াবাইল নং- 0183827032 

কু্ষদ্র 1 3  

110 না - শ্পরয়ত উল্লা 

পিতা- আবদুল গফুর 

গ্রা - উোঃ বীজবাগ 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518019948247 

স াবাইল নং- 01814312650 

কু্ষদ্র 1 3  

111 না - আজাদ সহামেন 

পিতা- আবদুে সোবহান 

গ্রা - উোঃ বীজবাগ 

কৃষক িপরপিপত- 758019240567 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019949636 

স াবাইল নং- 01832103294 

কু্ষদ্র 1 3  

112 না - আপরফুর রহ ান 

পিতা- জয়নাল আমবদীন 

গ্রা - উোঃ বীজবাগ 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518019939035 

স াবাইল নং- 01915934791 

কু্ষদ্র 1 3  

113 না - স া: আবুল খাময়র 

পিতা-  ৃত: ফজমলর রহ ান 

গ্রা - উোঃ বীজবাগ 

কৃষক িপরপিপত- 758019240575 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019946826 

স াবাইল নং- 0183349044 

কু্ষদ্র 1 3  

114 না - ছামলহ উপিন 

পিতা- বপশ্র উপিন 

গ্রা - উোঃ বীজবাগ 

কৃষক িপরপিপত- 758019240032 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019946326 

স াবাইল নং- 01930816921 

কু্ষদ্র 1 3  

115 না - কাপতন ক িন্দ্র দাে 

পিতা-  ৃত: ইন্দ্র কু ার 

গ্রা - উোঃ বীজবাগ 

কৃষক িপরপিপত- 758019240576 

জাতীয় িপরপিপত- 75180199406149 

স াবাইল নং- 01830037765 

কু্ষদ্র 1 3  
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116 না - নুর স াহাম্মদ 

পিতা-  ৃত: বদু প য়া 

গ্রা - বাপলয়া কাপন্দ 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518019941344 

স াবাইল নং- 01647541329 

কু্ষদ্র 1 3  

117 না - আপ র সহামেন 

পিতা- সদমলায়ার সহামেন 

গ্রা - বাপলয়া কাপন্দ 

কৃষক িপরপিপত- 758019240801 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019950364 

স াবাইল নং- 01931490538 

কু্ষদ্র 1 3  

118 না - দীন ইেলা  

পিতা- সলাক ান সহামেন 

গ্রা - বাপলয়া কাপন্দ 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518019941968 

স াবাইল নং-  

কু্ষদ্র 1 3  

119 না - সবলাময়ত সহামেন 

পিতা- সদমলায়ার সহামেন 

গ্রা - বাপলয়া কাপন্দ 

কৃষক িপরপিপত- 758019240803 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019950375 

স াবাইল নং- 01853187791 

কু্ষদ্র 1 3  

120 না - রহ ত উল্লা 

পিতা- েুজাময়ত উল্লযা 

গ্রা - বাপলয়া কাপন্দ 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518019941326 

স াবাইল নং- 017329798 

কু্ষদ্র 1 3  

121 না - স া: কা াল উপিন 

পিতা- স া: হাপনফ 

গ্রা - বাপলয়া কাপন্দ 

কৃষক িপরপিপত- 758019240810 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019950563 

স াবাইল নং- 01711710708 

কু্ষদ্র 1 3  

122 না - আবদুর রব 

পিতা-  ৃত: আ: সগারফান 

গ্রা - বাপলয়া কাপন্দ 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518019939505 

স াবাইল নং- 01779612258 

কু্ষদ্র 1 3  

123 না - িাাঁ ন প য়া 

পিতা-  ৃত: নপজর আহম্মদ 

গ্রা - বাপলয়া কাপন্দ 

কৃষক িপরপিপত- 758019240821 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019950454 

স াবাইল নং- 01853187796 

কু্ষদ্র 1 3  

124 না - স া: হারুন 

পিতা- আবুল কামশ্  

গ্রা - বাপলয়া কাপন্দ 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 199575180199000167 

স াবাইল নং- 01821047308 

কু্ষদ্র 1 3  

125 না - জপে  উপিন 

পিতা- পেরাজ উল্লযাহ 

গ্রা - বাপলয়া কাপন্দ 

কৃষক িপরপিপত- 758019240829 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019950600 

স াবাইল নং- 01834369405 

কু্ষদ্র 1 3  

 



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

 

eøKt বাপলয়াকাপন্দ          BDwbqbt বীজবাগ    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¨ 

146 না - স া: েপহদ উল্লা 

পিতা-  ৃত: আপজজ উল্লা 

গ্রা -  াদলা 

কৃষক িপরপিপত- 584408150309 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019950579 

স াবাইল নং- 01856664020 

কু্ষদ্র 1 3  

147 না - স া: আপজজ উপিন 

পিতা- স া:  পহন উপিন 

গ্রা -  াদলা 

কৃষক িপরপিপত- 584408150329 

জাতীয় িপরপিপত-  

স াবাইল নং- 0184697428 

কু্ষদ্র 1 3  

148 না - জাফর আহম্মদ 

পিতা-  কু প য়া 

গ্রা -  াদলা 

কৃষক িপরপিপত- 584408150075 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019951418 

স াবাইল নং- 01713635371 

কু্ষদ্র 1 3  

149 না - স া: ইউনুে 

পিতা- ছফর আলী 

গ্রা -  াদলা 

কৃষক িপরপিপত- 584408150372 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019951256 

স াবাইল নং-  

কু্ষদ্র 1 3  

150 না - োধন িন্দ্র শ্ীল 

পিতা-  ৃত: রম শ্ িন্দ্র 

গ্রা -  াদলা 

কৃষক িপরপিপত- 75801924896 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019959129 

স াবাইল নং- 01688057712 

কু্ষদ্র 1 3  

151 না - স া: ছানা উল্লা 

পিতা-  ৃত: আবদুল সছলা  

গ্রা -  াদলা 

কৃষক িপরপিপত- 584408150342 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019950889 

স াবাইল নং- 01824948017 

কু্ষদ্র 1 3  

152 না - আবদুল জব্বার 

পিতা- আপ ন উল্লযা 

গ্রা -  াদলা 

কৃষক িপরপিপত- 584408151365 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019951229 

স াবাইল নং- 01713635371 

কু্ষদ্র 1 3  

153 না -  পফজ উল্লা 

পিতা- স া: স াস্তফা প য়া 

গ্রা -  াদলা 

কৃষক িপরপিপত- 584408150404 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019950824 

স াবাইল নং- 0185668020 

কু্ষদ্র 1 3  

154 না - স া: ইউেুি 

পিতা-  ৃত: েফর আলী 

গ্রা -  াদলা 

কৃষক িপরপিপত- 75801924897 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019950970 

স াবাইল নং- 01865206637 

কু্ষদ্র 1 3  

155 না - দৃলাল িন্দ্র 

পিতা-  ৃত: অক্ষয় কু ার 

গ্রা -  াদলা 

কৃষক িপরপিপত- 758019240904 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019951153 

স াবাইল নং- 01846972124 

কু্ষদ্র 1 3  



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

 

eøKt বাপলয়াকাপন্দ          BDwbqbt বীজবাগ    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¨ 

156 না - জালাল আহম্মদ 

পিতা-  ৃত: স া: রহ ান 

গ্রা -  াদলা 

কৃষক িপরপিপত- 758019240908 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019951362 

স াবাইল নং- 01828403754 

কু্ষদ্র 1 3  

157 না - একরা  উপিন 

পিতা-  ৃত আ: সছলা  

গ্রা -  াদলা 

কৃষক িপরপিপত- 758019240910 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019950879 

স াবাইল নং- 01711710704 

কু্ষদ্র 1 3  

       

       

       

       

       

       

       

       



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

 

eøKt বীজবাগ          BDwbqbt বীজবাগ    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¨ 

158 না - জয়নাল আমবদীন 

পিতা- স া: েপফউল্লা 

গ্রা -  ধয: বীজবাগ 

কৃষক িপরপিপত- 758019230709 

জাতীয় িপরপিপত- 199225518019000204 

স াবাইল নং- 01817313629 

 াঝারী 1.2 4  

159 না - নজরুল ইেলা  

পিতা-  পফজুর রহ ান 

গ্রা -  ধয: বীজবাগ 

কৃষক িপরপিপত- 758019230708 

জাতীয় িপরপিপত- 758019945524 

স াবাইল নং- 0181313629 

 াঝারী 1.2 4  

160 না - জপহর উপিন 

পিতা- আবুল খাময়র 

গ্রা -  ধয: বীজবাগ 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত-1985718019000041  

স াবাইল নং- 01836651572 

কু্ষদ্র 0.88 3  

161 না - অপজ উল্লা 

পিতা- েপফ উল্লা 

গ্রা -  ধয: বীজবাগ 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 2393396870 

স াবাইল নং- 01813547139 

 াঝারী 1.2 4  

162 না - স া:  কবুল আহম্মদ 

পিতা- স া: উল্লা 

গ্রা -  ধয: বীজবাগ 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518019943976 

স াবাইল নং- 01813543139 

কু্ষদ্র 0.88 3  

163 না - স া: কা াল 

পিতা- জয়নাল আমবদীন 

গ্রা -  ধয: বীজবাগ 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7512183082710 

স াবাইল নং- 01813547139 

 াঝারী 1.2 4  

164 না - পন ল িন্দ্র  

পিতা- পখপতশ্ িন্দ্র 

গ্রা -  ধয: বীজবাগ 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518019938872 

স াবাইল নং- 018122705028 

কু্ষদ্র 0.88 3  

165 না - আবুল হাোন 

পিতা- স া: স াস্তফা 

গ্রা - শ্যাম র গাাঁ ও 

কৃষক িপরপিপত- 75801923002 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019944832 

স াবাইল নং- 018136651572 

 াঝারী 1.2 4  

166 না - ও র ফারুক 

পিতা- তলা আপকর 

গ্রা - শ্যাম র গাাঁ ও 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518019945709 

স াবাইল নং- 01813543199 

 াঝারী 1.2 4  

167 না -  পহ উপিন 

পিতা- জালাল আহম্মদ 

গ্রা - শ্যাম র গাাঁ ও 

কৃষক িপরপিপত- 580408230642 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019943757 

স াবাইল নং- 01813547139 

কু্ষদ্র 0.88 3  



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

 

eøKt বীজবাগ          BDwbqbt বীজবাগ    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¨ 

168 না - জয়নাল আমবদীন 

পিতা- স া: েপফউল্লা 

গ্রা -  ধয: বীজবাগ 

কৃষক িপরপিপত- 758019230709 

জাতীয় িপরপিপত- 199225518019000204 

স াবাইল নং- 01817313629 

 াঝারী 1.2 4  

169 না - নজরুল ইেলা  

পিতা-  পফজুর রহ ান 

গ্রা -  ধয: বীজবাগ 

কৃষক িপরপিপত- 758019230708 

জাতীয় িপরপিপত- 758019945524 

স াবাইল নং- 0181313629 

 াঝারী 1.2 4  

170 না - জপহর উপিন 

পিতা- আবুল খাময়র 

গ্রা -  ধয: বীজবাগ 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত-1985718019000041  

স াবাইল নং- 01836651572 

কু্ষদ্র 0.88 3  

171 না - অপজ উল্লা 

পিতা- েপফ উল্লা 

গ্রা -  ধয: বীজবাগ 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 2393396870 

স াবাইল নং- 01813547139 

 াঝারী 1.2 4  

172 না - স া:  কবুল আহম্মদ 

পিতা- স া: উল্লা 

গ্রা -  ধয: বীজবাগ 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518019943976 

স াবাইল নং- 01813543139 

কু্ষদ্র 0.88 3  

173 না - স া: কা াল 

পিতা- জয়নাল আমবদীন 

গ্রা -  ধয: বীজবাগ 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7512183082710 

স াবাইল নং- 01813547139 

 াঝারী 1.2 4  

174 না - পন ল িন্দ্র  

পিতা- পখপতশ্ িন্দ্র 

গ্রা -  ধয: বীজবাগ 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518019938872 

স াবাইল নং- 018122705028 

কু্ষদ্র 0.88 3  

175 না - আবুল হাোন 

পিতা- স া: স াস্তফা 

গ্রা - শ্যাম র গাাঁ ও 

কৃষক িপরপিপত- 75801923002 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019944832 

স াবাইল নং- 018136651572 

 াঝারী 1.2 4  

176 না - ও র ফারুক 

পিতা- তলা আপকর 

গ্রা - শ্যাম র গাাঁ ও 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518019945709 

স াবাইল নং- 01813543199 

 াঝারী 1.2 4  

177 না -  পহ উপিন 

পিতা- জালাল আহম্মদ 

গ্রা - শ্যাম র গাাঁ ও 

কৃষক িপরপিপত- 580408230642 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019943757 

স াবাইল নং- 01813547139 

কু্ষদ্র 0.88 3  



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

 

eøKt বীজবাগ          BDwbqbt বীজবাগ    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¨ 

178 না - নুর নবী  

পিতা- জা াল হক 

গ্রা - শ্যাম র গাাঁ ও 

কৃষক িপরপিপত- 758029230026 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019941850 

স াবাইল নং- 01817704304 

 াঝারী 1.2 4  

179 না - জপে  উপিন 

পিতা- র জান আলী 

গ্রা - শ্যাম র গাাঁ ও 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518019944285 

স াবাইল নং- 01416869933 

কু্ষদ্র 0.88 3  

180 না - ওবায়দুল হক 

পিতা- আ: বাপরক 

গ্রা - শ্যাম র গাাঁ ও 

কৃষক িপরপিপত- 758029230029 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019941343 

স াবাইল নং- 01813547139 

 াঝারী 1.2 4  

181 না - জপহর উপিন 

পিতা- আ:  ামলক 

গ্রা - শ্যাম র গাাঁ ও 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518019941 

স াবাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.88 3  

182 না - আবুল খাময়র 

পিতা- হাপবব উল্লা 

গ্রা - শ্যাম র গাাঁ ও 

কৃষক িপরপিপত- 758019230037 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019941739 

স াবাইল নং- 018122705028 

 াঝারী 1.2 4  

183 না - রপহ  উল্লা 

পিতা- হাপবব উল্লা 

গ্রা - শ্যাম র গাাঁ ও 

কৃষক িপরপিপত- 580408230407 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019230220 

স াবাইল নং- 01817704304 

 াঝারী 1.2 4  

184 না - নাজ ুল হুদা 

পিতা- ওবায়দুল হক 

গ্রা - শ্যাম র গাাঁ ও 

কৃষক িপরপিপত- 758019230210 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019941926 

স াবাইল নং- 01817704304 

কু্ষদ্র 0.88 3  

185 না - তাহপ না আক্তার 

স্বা ী- নাজ ুল হুদা 

গ্রা - শ্যাম র গাাঁ ও 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 3022509657111 

স াবাইল নং- 01817704308 

কু্ষদ্র 0.88 3  

186 না - স া: ো ছুল হুদা 

পিতা- ওবায়দুল হক 

গ্রা - শ্যাম র গাাঁ ও 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518019000012 

স াবাইল নং- 01716869933 

 াঝারী 1.2 4  

187 না - নুরুল হুদা 

পিতা- ওবায়দুল হক 

গ্রা - শ্যাম র গাাঁ ও 

কৃষক িপরপিপত- 75801923021 

জাতীয় িপরপিপত- 19897518019000008 

স াবাইল নং- 01817704304 

কু্ষদ্র 0.88 3  



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

 

eøKt বীজবাগ          BDwbqbt বীজবাগ    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¨ 

188 না - শ্ংকর স াে 

পিতা- পবমনাধ পবহারী 

গ্রা - শ্যাম র গাাঁ ও 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518019942855 

স াবাইল নং- 01817407424 

কু্ষদ্র 0.88 3  

189 না - স জবাহ উপিন 

পিতা- আবু তামহর 

গ্রা - শ্যাম র গাাঁ ও 

কৃষক িপরপিপত- 758019230048 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019941393 

স াবাইল নং- 01881919956 

 াঝারী 1.2 4  

190 না - আবু তামহর  

পিতা- আবদুল খামলক 

গ্রা - শ্যাম র গাাঁ ও 

কৃষক িপরপিপত- 758019230049 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019940786 

স াবাইল নং- 01836988014 

কু্ষদ্র 0.88 3  

191 না - স া: অপল উল্লা 

পিতা-  ৃত: লাল প য়া 

গ্রা - শ্যাম র গাাঁ ও 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 751801994246 

স াবাইল নং- 01881919956 

 াঝারী 1.2 4  

192 না -  মনায়ারা সবগ  

পিতা- আবুল খাময়র  

গ্রা - শ্যাম র গাাঁ ও 

কৃষক িপরপিপত- 758019230054 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019941316 

স াবাইল নং- 01881919956 

কু্ষদ্র 0.88 3  

193 না - োহাব উপিন 

পিতা- সহামেন স াল্লা 

গ্রা - শ্যাম র গাাঁ ও 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518019942799 

স াবাইল নং- 01836988014 

কু্ষদ্র 0.88 3  

194 না - শ্াহ জাহান 

পিতা- আবদুল ওহাব 

গ্রা - শ্যাম র গাাঁ ও 

কৃষক িপরপিপত- 75801923059 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019948884 

স াবাইল নং- 01881199956 

 াঝারী 1.2 4  

195 না - আপজজুল হক 

পিতা-  পজবুল হক 

গ্রা - শ্যাম র গাাঁ ও 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518019942775 

স াবাইল নং- 01815454879 

কু্ষদ্র 0.88 3  

196 না - স া: ইে াইল 

পিতা- ফজমলর রহ ান 

গ্রা - শ্যাম র গাাঁ ও 

কৃষক িপরপিপত- 758019230063 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019942716 

স াবাইল নং- 01881919956 

 াঝারী 1.2 4  

197 না - অপজত িন্দ্র 

পিতা- পনরঞ্জন স ৌপ ক 

গ্রা - শ্যাম র গাাঁ ও 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518019942720 

স াবাইল নং- 01814765850 

 াঝারী 1.2 4  



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

 

eøKt বীজবাগ          BDwbqbt বীজবাগ    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¨ 

198 না - নুরুল হুদা 

পিতা-  ৃত: জা াল হক 

গ্রা - শ্যাম র গাাঁ ও 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 7518019941482 

স াবাইল নং- 01815454879 

 াঝারী 1.2 4  

199 না - স া: ইপলয়াছ 

পিতা- স া: স াস্তফা 

গ্রা - শ্যাম র গাাঁ ও 

কৃষক িপরপিপত-  

জাতীয় িপরপিপত- 19927518019000057 

স াবাইল নং- 01824946949 

কু্ষদ্র 0.88 3  

200 না - পবপব  পরয়  

পিতা- আবদুল  পতন 

গ্রা - শ্যাম র গাাঁ ও 

কৃষক িপরপিপত- 758029230099 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019942796 

স াবাইল নং-  

 াঝারী 1.2 4  

201 না - কা াল উপিন 

পিতা-  পনর উপিন 

গ্রা - শ্যাম র গাাঁ ও 

কৃষক িপরপিপত- 758019230105 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019940972 

স াবাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.88 3  

202 না - ছালা উপিন 

পিতা- পিন ইেলা  

গ্রা - শ্যাম র গাাঁ ও 

কৃষক িপরপিপত- 758019230108 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019942626 

স াবাইল নং-  

 াঝারী 1.2 4  

203 না - আবদুল  ন্নান 

পিতা- আবদুল হক 

গ্রা - শ্যাম র গাাঁ ও 

কৃষক িপরপিপত- 758019230160 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019941543 

স াবাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.88 3  

204 না - স া: সদমলায়ার সহামেন 

পিতা- আবুল সহামেন 

গ্রা - শ্যাম র গাাঁ ও 

কৃষক িপরপিপত- 758019230207 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019942468 

স াবাইল নং-  

 াঝারী 1.2 4  

205 না - রামেল  

পিতা- সোলতান আহম্মদ 

গ্রা - দোঃ বীজবাগ 

কৃষক িপরপিপত- 758019230301 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019800029 

স াবাইল নং-  

 াঝারী 1.2 4  

206 না - স া: নুরুল হুদা 

পিতা- আবদুল সছলা  

গ্রা - দোঃ বীজবাগ 

কৃষক িপরপিপত- 758019230308 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019943475 

স াবাইল নং-  

 াঝারী 1.2 4  

207 না - স া: সেপল  

পিতা- কপর ুল হক 

গ্রা - দোঃ বীজবাগ 

কৃষক িপরপিপত- 7580192303010 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019943384 

স াবাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.88 3  



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

 

eøKt বীজবাগ          BDwbqbt বীজবাগ    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¨ 

208 না - নুরুল হক 

পিতা- আবদুল  ুনাফ 

গ্রা - দোঃ বীজবাগ 

কৃষক িপরপিপত- 758019230324 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019943611 

স াবাইল নং- 01859732408 

কু্ষদ্র 0.88 3  

209 না - োহাব উপিন 

পিতা- আলী আকবর 

গ্রা - দোঃ বীজবাগ 

কৃষক িপরপিপত- 758019230335 

জাতীয় িপরপিপত-  

স াবাইল নং-  

 াঝারী 1.2 4  

210 না - সবলাময়ত সহামেন 

পিতা- নুরুল হক 

গ্রা - দোঃ বীজবাগ 

কৃষক িপরপিপত- 758019230359 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019963798 

স াবাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.88 3  

211 না - আবুল খাময়র  

পিতা- স াবারক আলী 

গ্রা -  োঃ বীজবাগ 

কৃষক িপরপিপত- 758019230611 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019945383 

স াবাইল নং- 01815454879 

 াঝারী 1.2 4  

212 না - আবুল হামে  

পিতা-  মহার আলী 

গ্রা -  োঃ বীজবাগ 

কৃষক িপরপিপত- 758019230618 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019945415 

স াবাইল নং- 01824946949 

কু্ষদ্র 0.88 3  

213 না - আবদুল সগারফান 

পিতা- ননা প য়া 

গ্রা -  োঃ বীজবাগ 

কৃষক িপরপিপত- 758019230626 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019945847 

স াবাইল নং- 01716869933 

কু্ষদ্র 0.88 3  

214 না - জা াল উপিন 

পিতা- আবদুর রপশ্দ 

গ্রা -  োঃ বীজবাগ 

কৃষক িপরপিপত- 758019230633 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019945250 

স াবাইল নং- 01824946949 

 াঝারী 1.2 4  

215 না - ও র ফারুক 

পিতা- আলী প য়া 

গ্রা -  োঃ বীজবাগ 

কৃষক িপরপিপত- 758019230639 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019945709 

স াবাইল নং- 01817704304 

 াঝারী 1.2 4  

216 না - েপফ উল্লযা 

পিতা- ফজল হক 

গ্রা -  োঃ বীজবাগ 

কৃষক িপরপিপত- 758019230646 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019945299 

স াবাইল নং- 01817704304 

 াঝারী 1.2 4  

217 না - জপে  উপিন 

পিতা- নুরুল ইেলা  

গ্রা -  োঃ বীজবাগ 

কৃষক িপরপিপত- 758019230648 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019945200 

স াবাইল নং- 01817407424 

 াঝারী 1.2 4  



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

 

eøKt বীজবাগ          BDwbqbt বীজবাগ    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¨ 

218 না - অপহদুর রহ ান 

পিতা- েপফ উল্লা 

গ্রা -  োঃ বীজবাগ 

কৃষক িপরপিপত- 758019230653 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019945125 

স াবাইল নং- 01816809933 

কু্ষদ্র 0.88 3  

219 না - এমকএ  নুরুল ইেলা  

পিতা- ছাময়দুল হক 

গ্রা -  োঃ বীজবাগ 

কৃষক িপরপিপত- 758019230657 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019945007 

স াবাইল নং- 01817407424 

 াঝারী 1.2 4  

220 না -  পনর আহম্মদ 

পিতা- ফজল প য়া 

গ্রা -  োঃ বীজবাগ 

কৃষক িপরপিপত- 758019230659 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019944696 

স াবাইল নং- 017116869933 

কু্ষদ্র 0.88 3  

221 না -  পফজ উল্লযাহ 

পিতা- খাজু প য়া 

গ্রা -  োঃ বীজবাগ 

কৃষক িপরপিপত- 758019230673 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019945509 

স াবাইল নং- 01816869933 

 াঝারী 1.2 4  

222 না - ইপলয়াছ 

পিতা-  ুরাদ প য়া 

গ্রা -  োঃ বীজবাগ 

কৃষক িপরপিপত- 758019230676 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019944887 

স াবাইল নং- 01817407424 

 াঝারী 1.2 4  

223 না - আবুল বশ্র 

পিতা- আলী প য়া 

গ্রা -  োঃ বীজবাগ 

কৃষক িপরপিপত- 758019230692 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019944702 

স াবাইল নং- 01881969956 

কু্ষদ্র 0.88 3  

       

       

       

       



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

 

eøKt বাপলয়াকাপন্দ          BDwbqbt বীজবাগ   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¨ 

224 না - সকারবান আলী 

পিতা- আলতাি প য়া 

গ্রা - বাপলয়া কাপন্দ 

কৃষক িপরপিপত- 758019240831 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019950919 

স াবাইল নং- 01834369405 

কু্ষদ্র 1 3  

225 না - স া: স াস্তফা 

পিতা- নপজর আহম্মদ 

গ্রা - বাপলয়া কাপন্দ 

কৃষক িপরপিপত- 758019241966 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019950919 

স াবাইল নং- 01845817208 

কু্ষদ্র 1 3  

226 না - সবলাল সহামেন 

পিতা- আ: কামদর 

গ্রা - বাপলয়া কাপন্দ 

কৃষক িপরপিপত- 7580192408 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019954950 

স াবাইল নং- 01924419896 

কু্ষদ্র 1 3  

227 না - স া: আোন উল্লা 

পিতা-  পফজ উল্লা 

গ্রা - বাপলয়া কাপন্দ 

কৃষক িপরপিপত- 580408150895 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019950578 

স াবাইল নং- 01824948017 

কু্ষদ্র 1 3  

228 না - স া: পজয়াউর রহ ান 

পিতা- নুর আল  

গ্রা -  াদলা 

কৃষক িপরপিপত- 58440815891 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019951566 

স াবাইল নং- 01688057712 

কু্ষদ্র 1 3  

229 না - রপফক উল্লা 

পিতা- ো ছুল হক 

গ্রা -  াদলা 

কৃষক িপরপিপত- 75801924893 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019951325 

স াবাইল নং- 01713635371 

কু্ষদ্র 1 3  

230 না - প জানুর রহ ান 

পিতা- হু ায়ুন কপবর 

গ্রা -  াদলা 

কৃষক িপরপিপত- 584408150892 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019950541 

স াবাইল নং- 01713635371 

কু্ষদ্র 1 3  

231 না - সরামকয়া সবগ  

পিতা- পজয়াউর রহ ান 

গ্রা -  াদলা 

কৃষক িপরপিপত- 584408150345 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019951566 

স াবাইল নং- 01846972128 

কু্ষদ্র 1 3  

232 না - নুর নাহার সবগ  

পিতা- আহোন উল্লা 

গ্রা -  াদলা 

কৃষক িপরপিপত- 584408150903 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019950570 

স াবাইল নং- 01846972128 

কু্ষদ্র 1 3  

233 না - োহাব উপিন 

পিতা- ইপদ্রে প য়া 

গ্রা -  াদলা 

কৃষক িপরপিপত- 584408150334 

জাতীয় িপরপিপত- 6457300140 

স াবাইল নং- 01865206637 

কু্ষদ্র 1 3  



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

 

eøKt বাপলয়াকাপন্দ          BDwbqbt বীজবাগ    Dc‡Rjvt সেনবাগ                ‡Rjvt সনায়াখালী 
 

µwgK 
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Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

234 না - স া: েপহদ উল্লা 

পিতা-  ৃত: আপজজ উল্লা 

গ্রা -  াদলা 

কৃষক িপরপিপত- 584408150309 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019950579 

স াবাইল নং- 01856664020 

কু্ষদ্র 1 3  

235 না - স া: আপজজ উপিন 

পিতা- স া:  পহন উপিন 

গ্রা -  াদলা 

কৃষক িপরপিপত- 584408150329 

জাতীয় িপরপিপত-  

স াবাইল নং- 0184697428 

কু্ষদ্র 1 3  

236 না - জাফর আহম্মদ 

পিতা-  কু প য়া 

গ্রা -  াদলা 

কৃষক িপরপিপত- 584408150075 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019951418 

স াবাইল নং- 01713635371 

কু্ষদ্র 1 3  

237 না - স া: ইউনুে 

পিতা- ছফর আলী 

গ্রা -  াদলা 

কৃষক িপরপিপত- 584408150372 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019951256 

স াবাইল নং-  

কু্ষদ্র 1 3  

238 না - োধন িন্দ্র শ্ীল 

পিতা-  ৃত: রম শ্ িন্দ্র 

গ্রা -  াদলা 

কৃষক িপরপিপত- 75801924896 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019959129 

স াবাইল নং- 01688057712 

কু্ষদ্র 1 3  

239 না - স া: ছানা উল্লা 

পিতা-  ৃত: আবদুল সছলা  

গ্রা -  াদলা 

কৃষক িপরপিপত- 584408150342 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019950889 

স াবাইল নং- 01824948017 

কু্ষদ্র 1 3  

240 না - আবদুল জব্বার 

পিতা- আপ ন উল্লযা 

গ্রা -  াদলা 

কৃষক িপরপিপত- 584408151365 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019951229 

স াবাইল নং- 01713635371 

কু্ষদ্র 1 3  

241 না -  পফজ উল্লা 

পিতা- স া: স াস্তফা প য়া 

গ্রা -  াদলা 

কৃষক িপরপিপত- 584408150404 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019950824 

স াবাইল নং- 0185668020 

কু্ষদ্র 1 3  

242 না - স া: ইউেুি 

পিতা-  ৃত: েফর আলী 

গ্রা -  াদলা 

কৃষক িপরপিপত- 75801924897 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019950970 

স াবাইল নং- 01865206637 

কু্ষদ্র 1 3  

243 না - দৃলাল িন্দ্র 

পিতা-  ৃত: অক্ষয় কু ার 

গ্রা -  াদলা 

কৃষক িপরপিপত- 758019240904 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019951153 

স াবাইল নং- 01846972124 

কু্ষদ্র 1 3  
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bs 
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gšÍe¨ 

244 না - জালাল আহম্মদ 

পিতা-  ৃত: স া: রহ ান 

গ্রা -  াদলা 

কৃষক িপরপিপত- 758019240908 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019951362 

স াবাইল নং- 01828403754 

কু্ষদ্র 1 3  

245 না - একরা  উপিন 

পিতা-  ৃত আ: সছলা  

গ্রা -  াদলা 

কৃষক িপরপিপত- 758019240910 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019950879 

স াবাইল নং- 01711710704 

কু্ষদ্র 1 3  

246 না - জয়নাল আমবদীন 

পিতা-  ৃত: সোমল ান 

গ্রা -  াদলা 

কৃষক িপরপিপত- 758019240912 

জাতীয় িপরপিপত- 7518019951510 

স াবাইল নং- 01853187791 

কু্ষদ্র 1 3  

       

       

       

       

       

       

       

 


