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

 
 

eøKt জামালপুর 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 সমাোঃ জয়নাল আববদীন 

পপতা-আবদুল আপজজ 

গ্রাম-কাদরা 

কৃষক পপরপিপত- 758057110058 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057877537 

সমাবাইল নং- 01878955421 

 

মাঝাপর 1.00 4.00  

2 সমাোঃ আবদুল আপজজ 

পপতা-মৃত নাপজর আলী 

গ্রাম-কাদরা 

কৃষক পপরপিপত- 758057110005 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057877832 

সমাবাইল নং- 01864349986 

 

কু্ষদ্র 1.00 3.8  

3 সমাোঃ আবুল কাবেম 

পপতা-মৃত স্বর বক্র 

গ্রাম-কাদরা 

কৃষক পপরপিপত- 580404070013 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057878375 

সমাবাইল নং- 01731883418 

 

কু্ষদ্র 1.00 4.00  

4 কুেুম কপল 

পপতা-মৃত আবদুল েত্তার 

গ্রাম-কাদরা 

কৃষক পপরপিপত- 758057110280 

জাতীয় পপরপিপত- 19947518057000088 

সমাবাইল নং- 01869899442 

 

কু্ষদ্র 0.5 2.00  

5 সমাোঃ তবারক আলী  

পপতা-উপজর আলী 

গ্রাম-কাদরা 

কৃষক পপরপিপত- 758057110008 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057878319 

সমাবাইল নং- 01719703532 

 

কু্ষদ্র 0.5 2.00  

6 নুরুল ইেলাম 

পপতা-আবদুল সগাফরান 

গ্রাম-কাদরা 

কৃষক পপরপিপত- 758057110010 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057878215 

সমাবাইল নং- 01822167123 

 

কু্ষদ্র 0.5 2.6  

7 েুপবমল কাপি স ৌপমক  

পপতা-দুলাল কাপি স ৌপমক 

গ্রাম-কাদরা 

কৃষক পপরপিপত- 580404070128 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057877072 

সমাবাইল নং- 01732484644 

 

মাঝাপর 1.00 4.00  

8 আবদুল ওহাব 

পপতা-মৃত ফাপজল পময়া 

গ্রাম-মগুয়া 

কৃষক পপরপিপত- 580404080109 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057877682 

সমাবাইল নং- 01836720002 

 

কু্ষদ্র 0.4 1.00  

9 সমাোঃ জাবকর সহাবেন 

পপতা-সখারবেদ আলম 

গ্রাম-কাদরা 

কৃষক পপরপিপত-  

জাতীয় পপরপিপত- 7518057877262 

সমাবাইল নং- 01710100345 

 

কু্ষদ্র 0.4 1.00  

10 সমাোঃ রুহুল আপমন 

পপতা-সমাোঃ হাপরছ আলী 

গ্রাম-মগুয়া 

কৃষক পপরপিপত-  

জাতীয় পপরপিপত- 7518057877322 

সমাবাইল নং- 01728419242 

 

কু্ষদ্র 0.4 1.00  



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

 

eøKt জামালপুর          BDwbqbt কাদরা   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 নাম- োলাউপিন 

পপতা- সমা:সবলাল সহাবেন 

 

কৃষক পপরপিপত-  

জাতীয় পপরপিপত- 19937518057000020 

সমাবাইল নং- 01840342392 

মাঝারী 1.2 4.8  

12 নাম- আবদুল মপজদ 

পপতা- মৃত ফজবলর রহমান 

 

কৃষক পপরপিপত-  

জাতীয় পপরপিপত- 7518057870805 

সমাবাইল নং- 01715146328 

মাঝারী 2.4 9.7  

13 

 

নাম- পবপব আবয়ো 

পপতা- ইপদ্রছ পময়া 

 

কৃষক পপরপিপত-  

জাতীয় পপরপিপত- 7518057870806 

সমাবাইল নং- 01838687161 

মাঝারী 1.20 4.80  

14 নাম- ইমাম সহাবেন 

পপতা- নপজর আহম্মদ 

 

কৃষক পপরপিপত- 758057110444 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057869744 

সমাবাইল নং- 01814499580 

মাঝারী  3.40 13.6  

15 নাম- দপলবলর রহমান 

পপতা- হাপফজ উল্লা 

 

কৃষক পপরপিপত- 758057110451 

জাতীয় পপরপিপত-  

সমাবাইল নং-  

বড় 4.30 17.40  

16 নাম- আ: রহমান 

পপতা- আ: আপজজ 

 

কৃষক পপরপিপত- 758057110452 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057870813 

সমাবাইল নং-  

বড় 3.80 15.50  

17 নাম- বুলু পময়া 

পপতা- মৃত: ইপদ্রে পময়া 

 

কৃষক পপরপিপত-  

জাতীয় পপরপিপত- 3012573525733 

সমাবাইল নং- 01863893684 

মাঝারী  2.90 11.60  

18 নাম- আবু তাবহর 

পপতা- লাল পময়া 

 

কৃষক পপরপিপত- 758057110445 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057870804 

সমাবাইল নং- 01794346379 

ÿz ª̀ 1.20 4.80  

19 নাম- আ: হক 

পপতা- আলতাফ সহাবেন 

 

কৃষক পপরপিপত- 758057110458 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057871917 

সমাবাইল নং- 018156140331 

মাঝারী  2.10 8.70  

20 নাম- আ: ওয়াদুদ 

পপতা- সতাফাবয়ল আহবম্মদ 

 

কৃষক পপরপিপত- 758057110462 

জাতীয় পপরপিপত-  

সমাবাইল নং-  

মাঝারী 2.90 11.60  



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

 

eøKt জামালপুর          BDwbqbt কাদরা   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¨ 

21 নাম- আবুল বের 

পপতা- নপজর আহবম্মদ 

 

কৃষক পপরপিপত- 758057110464 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057870798 

সমাবাইল নং- 01760688540 

বড় 5.30 21.30  

22 নাম- সমা: মপমনুল হক 

পপতা- আ: সছাবহান 

 

কৃষক পপরপিপত- 758057110835 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057868473 

সমাবাইল নং- 01811143947 

মাঝারী 2.50 10.00  

23 নাম- আ: হাপকম 

পপতা- আ: রহমান 

 

কৃষক পপরপিপত- 758057110837 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057868896 

সমাবাইল নং- 01817227919 

ÿz ª̀ 3.50 14.00 বর্গাচাষী 

24 নাম- আ: ওহাব  

পপতা- মফজল পময়া 

 

কৃষক পপরপিপত- 758057110838 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057868965 

সমাবাইল নং- 01923650372 

মাঝারী 4.50 18.00 বর্গাচাষী 

25 নাম- পনজাম উপিন 

পপতা- আবুল কালাম 

 

কৃষক পপরপিপত- 758057110840 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057868540 

সমাবাইল নং- 01834911240 

মাঝারী 4.00 16.00 বর্গাচাষী 

26 নাম- জয়নাল আববপদন  

পপতা- ফজবলর রহমান 

 

কৃষক পপরপিপত- 758057110843 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057868529 

সমাবাইল নং- 01838275107 

ÿz ª̀ 4.50 18.00 বর্গাচাষী 

27 নাম- আবুল হাবেম  

পপতা- আহম্মদ আলী 

 

কৃষক পপরপিপত- 758057110845 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057868445 

সমাবাইল নং- 01715436038 

মাঝারী 5.50 22.00 বর্গাচাষী 

28 নাম- আ: মপজদ 

পপতা- সছরাজুল হক 

 

কৃষক পপরপিপত- 758057110849 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057868608 

সমাবাইল নং- 01814422185 

মাঝারী 3.5 15.7  

29 নাম- োহাবউপিন 

পপতা- আ: সছাবহান 

 

কৃষক পপরপিপত- 758057110850 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057868906 

সমাবাইল নং- 01817767810 

ÿz ª̀ 4.50 20.2 বর্গাচাষী 

30 নাম- আলী হায়দার 

পপতা- ফজল পময়া 

 

কৃষক পপরপিপত- 758057110852 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057868936 

সমাবাইল নং- 01923650372 

মাঝারী 5.50 24.70 বর্গাচাষী 



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

 

eøKt জামালপুর          BDwbqbt কাদরা   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¨ 

31 নাম- োহাব উল্লা 

পপতা- বদু পময়া 

 

কৃষক পপরপিপত- 758057110448 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057871826 

সমাবাইল নং- 01828520250 

ÿz ª̀ 3.50 15.70  

32 নাম- আ: সগারফান 

পপতা- সকারবান আলী 

 

কৃষক পপরপিপত- 7580570067 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057878289 

সমাবাইল নং- 01822167123 

ÿz ª̀ 2.50 4.50  

33 নাম- আ: রাজ্জাক 

পপতা- সমাগজবলর রহমান 

 

কৃষক পপরপিপত- 7580570068 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057877300 

সমাবাইল নং- 01822461723 

মাঝারী 3.50 14.00  

34 নাম- নুরুল আপমন 

পপতা- আলী আকবর 

 

কৃষক পপরপিপত- 7580570069 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057877509 

সমাবাইল নং- 01866501845 

মাঝারী 3.00 12.00  

35 নাম- নূর সমাহাম্মদ 

পপতা- আবদুল হক 

 

কৃষক পপরপিপত- 7580570074 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057878468 

সমাবাইল নং- 01724939724 

বড় 4.50 18.00  

36 নাম- আ: ছত্তার 

পপতা- সমাবারক আলী 

 

কৃষক পপরপিপত- 7580570075 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057877024 

সমাবাইল নং- 01720606220 

ÿz ª̀ 3.5 14.00  

37 নাম- ইমাম েরীফ 

পপতা- বলু পময়া 

 

কৃষক পপরপিপত- 7580570081 

জাতীয় পপরপিপত- 751805787780 

সমাবাইল নং- 01932195134 

ÿz ª̀ 3.00 12.00  

38 নাম- োবহব উল্লা 

পপতা- সেখ আহম্মদ 

 

কৃষক পপরপিপত- 7580570086 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057878426 

সমাবাইল নং- 01858286621 

মাঝারী 4.00 16.00  

39 নাম- মপমনুল হক 

পপতা- আ: মপজদ 

 

কৃষক পপরপিপত- 7580570089 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057878483 

সমাবাইল নং- 01823532805 

ÿz ª̀ 4.50 18.00  

40 নাম- আব: লপতফ 

পপতা- আফজাল পময়া 

 

কৃষক পপরপিপত- 7580570093 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057878435 

সমাবাইল নং- 01813396682 

মাঝারী 4.00 16.00  



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

 

eøKt পনজ সেনবাগ          BDwbqbt কাদরা   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¨ 

41 নাম- রেুল পময়া 

পপতা- বলু পময়া 

 

কৃষক পপরপিপত- 758057100051 

জাতীয় পপরপিপত- 757057876933 

সমাবাইল নং- 01758974749 

কু্ষদ্র 1.5 8  

42 নাম- সমা: মপফজুর রহমান 

পপতা- ছপমর উপিন 

 

কৃষক পপরপিপত- 758057100069 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057876966 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 1.0 5  

43 নাম- রনপজত  

পপতা- সখাকন 

 

কৃষক পপরপিপত- 758057100026 

জাতীয় পপরপিপত-  

সমাবাইল নং- 01812101545 

কু্ষদ্র 1.0 5  

44 নাম- আবদুল আউয়াল  

পপতা- আবদুল লপতফ 

 

কৃষক পপরপিপত- 758057100762 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057873656 

সমাবাইল নং- 01726812342 

কু্ষদ্র 1.5 8  

45 নাম- সমা: জামাল পময়া  

পপতা- আবদুল সগারফান 

 

কৃষক পপরপিপত- 758057100246 

জাতীয় পপরপিপত- 7508057874238 

সমাবাইল নং- 01820212355 

কু্ষদ্র 1.5 8  

46 নাম- সমা: আবু ইউছুফ পময়া 

পপতা- সমা: োহ আলম 

 

কৃষক পপরপিপত- 758057100723 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057873568 

সমাবাইল নং- 01836754778 

কু্ষদ্র 1.0 5  

47 নাম- সমা: ইব্রাপহম খপলল 

পপতা- মপজবুর রহমান 

 

কৃষক পপরপিপত- 758057100741 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057873502 

সমাবাইল নং- 01815593909 

কু্ষদ্র 1.5 7  

48 নাম- নপজর আহম্মদ 

পপতা- সরজু পময়া 

 

কৃষক পপরপিপত- 75805710085 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057877638 

সমাবাইল নং- 01764123515 

কু্ষদ্র 1.0 5  

49 নাম- সমাহাম্মদ নূর নবী 

পপতা- আবদুল বাপরক  

 

কৃষক পপরপিপত- 758057100160 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057876457 

সমাবাইল নং- 01840532517 

কু্ষদ্র 1.5 7  

50 নাম- মপজবুল হক 

পপতা- তনু পময়া 

 

কৃষক পপরপিপত- 758057100769 

জাতীয় পপরপিপত-  

সমাবাইল নং- 01812606101 

কু্ষদ্র 1.5 8  
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51 নাম- ততয়ব খান 

পপতা- আবদুল হাপমদ 

 

কৃষক পপরপিপত- 758057100233 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057876380 

সমাবাইল নং- 01711304407 

মাঝারী 4.0 20  

52 নাম- ফজলুল হক 

পপতা- তনু পময়া 

 

কৃষক পপরপিপত- 758057100725 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057873687 

সমাবাইল নং- 01858024681 

কু্ষদ্র 1.5 8  

53 নাম- সগালাম েবরায়ার  

পপতা- আবুল খাবয়র  

 

কৃষক পপরপিপত- 758057100234 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057876259 

সমাবাইল নং- 01824995806 

কু্ষদ্র 1.0 5  

54 নাম- আবুল খাবয়র  

পপতা- আবজল পময়া 

 

কৃষক পপরপিপত- 758057100171 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057876471 

সমাবাইল নং- 01890470382 

কু্ষদ্র 1.0 5  

55 নাম- সমা: োহ আলম 

পপতা- সমাকারম আলী 

 

কৃষক পপরপিপত- 758057100882 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057876883 

সমাবাইল নং- 01815645134 

কু্ষদ্র 1.0 5  

56 নাম- ছানু পময়া 

পপতা- সছরু  ূইয়া 

 

কৃষক পপরপিপত- 758057100037 

জাতীয় পপরপিপত- 01855561939 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 1.5 8  

57 নাম- জপহরুল ইেলাম 

পপতা- আবদুল খাবলক 

 

কৃষক পপরপিপত- 758057100713 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057873534 

সমাবাইল নং- 01816653405 

মাঝারী 2.0 10  

58 নাম- আজাদ পময়া 

পপতা- আলী আহম্মদ 

 

কৃষক পপরপিপত- 758057100046 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057876901 

সমাবাইল নং- 01867177239 

কু্ষদ্র 1.0 5  

59 নাম- আ: মান্নান 

পপতা- মকু েওদাগর 

 

কৃষক পপরপিপত- 758057100016 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057876587 

সমাবাইল নং-  

মাঝারী 2.0 10  

60 নাম- আবদুল হান্নান  

পপতা- ছাবল আহম্মদ 

 

কৃষক পপরপিপত- 758057100001 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057876613 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 1.0 5  
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61 নাম- পদদারুল আলম 

পপতা- ইপলয়াছ পময়া 

কৃষক পপরপিপত- 758057120339 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057864091 

সমাবাইল নং- 01879074834 

মাঝারী 2.50 12  

62 নাম- আ: েত্তার 

পপতা- আ: রপহম 

কৃষক পপরপিপত- 758057120338 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057865204 

সমাবাইল নং- 0182850505 

কু্ষদ্র 1.5 7  

63 নাম- সমা: আপমর সহাবেন 

পপতা- সমা: হাপবব উল্লা 

কৃষক পপরপিপত- 758057120328 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057864972 

সমাবাইল নং- 01815953919 

মাঝারী 2.5 12  

64 নাম- আবু তাবহর  

পপতা- নজু মুন্সী 

কৃষক পপরপিপত- 758057120327 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057864972 

সমাবাইল নং- 01815091189 

কু্ষদ্র 1 5  

65 নাম- আহছান উল্লা 

পপতা- তফজ্জল সহাবেন 

কৃষক পপরপিপত- 758057120325 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057865468 

সমাবাইল নং- 01815550582 

কু্ষদ্র 1 5  

66 নাম- রমজান আলী  

পপতা- অপজ উল্লা 

কৃষক পপরপিপত- 7580571203 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057864998 

সমাবাইল নং- 01824763898 

কু্ষদ্র 1 5  

67 নাম- আমপরুল ইেলাম  

পপতা- আবদুর সরজ্জাক 

কৃষক পপরপিপত- 758057120318 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057864982 

সমাবাইল নং- 01827862000 

কু্ষদ্র 3 15  

68 নাম- রপফকুল ইেলাম 

পপতা- এছহাক 

কৃষক পপরপিপত- 758057120316 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057865151 

সমাবাইল নং- 01815825301 

কু্ষদ্র 1 5  

69 নাম- সবলাল সহাবেন 

পপতা- সমাগজল পময়া 

কৃষক পপরপিপত- 758057120312 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057865080 

সমাবাইল নং- 01830277022 

কু্ষদ্র 1 5  

70 নাম- সমা: মপজবুল হক 

পপতা- সখারবেদ আলম 

কৃষক পপরপিপত- 758057120308 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057864488 

সমাবাইল নং- 01817383782 

কু্ষদ্র 1 5  
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71 নাম- সমা: োমছুল হক 

পপতা- নুর পময়া 

কৃষক পপরপিপত- 758057120307 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057864963 

সমাবাইল নং- 01738859930 

কু্ষদ্র 1 5  

72 নাম- সমা: মপনরুজ্জামান 

পপতা- সগালাম মাওলা 

কৃষক পপরপিপত- 758057120304 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057000019 

সমাবাইল নং- 01856140044 

কু্ষদ্র 1 5  

73 নাম- মাহবুব উল্লা 

পপতা- ফাপজল পময়া 

কৃষক পপরপিপত- 758057120297 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057864222 

সমাবাইল নং- 01740518410 

মাঝারী 3 15  

74 নাম- সমাোরফ সহাবেন 

পপতা- খুরপেদ পময়া 

কৃষক পপরপিপত- 758057120295 

জাতীয় পপরপিপত- 19947518057000250 

সমাবাইল নং- 01812842577 

কু্ষদ্র 1 5  

75 নাম- তান ীরুল ইেলাম 

পপতা- পকেমতুল আলম 

কৃষক পপরপিপত- 758057120293 

জাতীয় পপরপিপত- 19957518057000086 

সমাবাইল নং- 01845478709 

কু্ষদ্র 1 5  

76 নাম- সমা: আবুল কাবেম 

পপতা- আলী পময়া 

কৃষক পপরপিপত- 758057120292 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057864382 

সমাবাইল নং- 01789644450 

কু্ষদ্র 1 5  

77 নাম- মধু পময়া 

পপতা- ফজু পময়া 

কৃষক পপরপিপত- 75805712291 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057865427 

সমাবাইল নং- 01970010862 

কু্ষদ্র 1 5  

78 নাম- পমজানুর রহমান 

পপতা- সতাফাবয়ল আহবম্মদ 

কৃষক পপরপিপত- 758057120290 

জাতীয় পপরপিপত- 19947518057000162 

সমাবাইল নং- 01939614323 

মাঝারী 2 10  

79 নাম- সরজাউল হক 

পপতা- ফজলুল হক 

কৃষক পপরপিপত- 758057120287 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057865252 

সমাবাইল নং- 01832260965 

কু্ষদ্র 1 5  

80 নাম- এছহাক পময়া 

পপতা- ফজবলর রহমান 

কৃষক পপরপিপত- 758057120286 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057865154 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 1 5  
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81 নাম- আবদুর রপহম 

পপতা- আবদুর রপেদ 

কৃষক পপরপিপত- 758057120281 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057864097 

সমাবাইল নং- 01833553541 

মাঝারী 2 10  

82 নাম- েপহদ উল্লা 

পপতা- আবদুল খাবলক 

কৃষক পপরপিপত- 758057120271 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057864007 

সমাবাইল নং- 01822242148 

কু্ষদ্র 1 5  

83 নাম- আবুল কালাম আজাদ 

পপতা- মপজবুল হক 

কৃষক পপরপিপত- 758057120273 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057864032 

সমাবাইল নং- 01831472047 

কু্ষদ্র 1 5  

84 নাম- আবদুল সমাতাবলব 

পপতা- আপমর আলী 

কৃষক পপরপিপত- 758057120276 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057865222 

সমাবাইল নং- 01815554224 

কু্ষদ্র 1 5  

85 নাম- হাপবব উল্লা 

পপতা- ফপরদ আহম্মদ 

কৃষক পপরপিপত- 758057120263 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057864699 

সমাবাইল নং- 01840238219 

কু্ষদ্র 1 5  

86 নাম- আপতকুর রহমান 

পপতা- আবুল কাবেম 

কৃষক পপরপিপত- 758057120005 

জাতীয় পপরপিপত- 751805786 

সমাবাইল নং- 01835911374 

কু্ষদ্র 1 5  

87 নাম- ইকবাল সহাবেন  ূইয়া 

পপতা- মপজবুল হক 

কৃষক পপরপিপত- 758057120007 

জাতীয় পপরপিপত- 19993758057000152 

সমাবাইল নং- 01850351343 

কু্ষদ্র 1 5  

88 নাম- জাফর আহম্মদ  

পপতা- রপহম বক্স 

কৃষক পপরপিপত- 758057120011 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057864609 

সমাবাইল নং- 01812874443 

মাঝারী 2 9  

89 নাম- হাোন উল্লা 

পপতা- তেয়দ আকরাম উল্লা 

কৃষক পপরপিপত- 758057120012 

জাতীয় পপরপিপত- 19917518057000145 

সমাবাইল নং- 01845886183 

কু্ষদ্র 1 4  

90 নাম- আবু োইদ 

পপতা- আবু েুপফয়ান 

কৃষক পপরপিপত- 758057120013 

জাতীয় পপরপিপত- 751805786 

সমাবাইল নং- 01822785609 

কু্ষদ্র 1 4  



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

 

eøKt িাাঁ দপুর          BDwbqbt কাদরা   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¨ 

91 নাম- পফবরাজ আলম 

পপতা- সমা: ইপদ্রে পময়া 

কৃষক পপরপিপত- 758057120016 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057864436 

সমাবাইল নং- 01811607128 

 2 9  

92 নাম- ওপহবদর রহমান 

পপতা- আলতু পময়া 

কৃষক পপরপিপত- 758057120017 

জাতীয় পপরপিপত- 1517017806292 

সমাবাইল নং- 01812460101 

 1 5  

93 নাম- পছপিক উল্লা 

পপতা- আক্তার পময়া 

কৃষক পপরপিপত- 758057120020 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057864461 

সমাবাইল নং- 01845885893 

 1 5  

94 নাম- আবদুছ সোবহান 

পপতা- আবদুল কাবদর 

কৃষক পপরপিপত- 758057120021 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057865442 

সমাবাইল নং- 01830791868 

 1 5  

95 নাম- সমাস্তফা কামাল  

পপতা- আবদুছ সোবহান 

কৃষক পপরপিপত- 758057120028 

জাতীয় পপরপিপত- 75818057864549 

সমাবাইল নং- 01820262709 

 1 5  

96 নাম- আবু জাফর 

পপতা- েপফ উল্লা 

কৃষক পপরপিপত- 758057120025 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057864283 

সমাবাইল নং- 01838902096 

 1 5  

97 নাম- ছায়দুল হক 

পপতা- জব্বর আলী 

কৃষক পপরপিপত- 758057120026 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057864246 

সমাবাইল নং- 01820262709 

 1 5  

98 নাম- রাম লাল দাে 

পপতা- জগবনু্ধ দাে 

কৃষক পপরপিপত- 758057120029 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057864871 

সমাবাইল নং- 01853187612 

 1 5  

99 নাম- জনাধধন িন্দ্র দাে 

পপতা- প্রফুল্ল িন্দ্র দাে 

কৃষক পপরপিপত- 758057120029 

জাতীয় পপরপিপত- 19597518057000006 

সমাবাইল নং- 01832290219 

 1 5  

100 নাম- জগনাথ িন্দ্র দাে 

পপতা- নারায়ন িন্দ্র দাে 

কৃষক পপরপিপত- 758057120031 

জাতীয় পপরপিপত- 19937518057000141 

সমাবাইল নং-  

 1 5  
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µwgK 

bs 

K…l‡Ki bvg, wcZvi bvg I wVKvbv K…lK cwiwPwZ bv¤̂vi, RvZxq cwiPqcÎ 
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(‡n±i) 

েম্ভাবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

101 নারায়ন িন্দ্র দাে 

পপতা- হবর কৃষ্ণ দাে 

গ্রাম- কাদরা 

কৃষক পপরপিপত- 758057110116 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057877148 

সমাবাইল নং- 01814419082 

কু্ষদ্র 1.00 3.50  

102 মরণ িন্দ্র দাে 

পপতা- হবর কৃষণ দাে 

গ্রাম- কাদরা 

কৃষক পপরপিপত- 580404070024 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057877131 

সমাবাইল নং- 01817407784 

কু্ষদ্র 1.00 4.00  

103 আোঃ মন্নান 

পপতা- তেয়দ আলী 

গ্রাম- কাদরা 

কৃষক পপরপিপত- 758057110120 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057878352 

সমাবাইল নং- 01881815336 

কু্ষদ্র 1.00 4.00  

104 আবুল হাবেম 

পপতা- আবদুল মপজদ 

গ্রাম- কাদরা 

কৃষক পপরপিপত- 758057110173 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057877419 

সমাবাইল নং- 01822547659 

কু্ষদ্র 1.50 5.00  

105 আবুল খাবয়র 

পপতা- আোঃ বাপরক 

গ্রাম- কাদরা 

কৃষক পপরপিপত- 758057100175 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057874446 

সমাবাইল নং- 01818563026 

কু্ষদ্র 2.00 7.00  

106 শুপনল িন্দ্র দাে 

পপতা- কােী িন্দ্র দাে 

গ্রাম- কাদরা 

কৃষক পপরপিপত- 580404070032 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057877128 

সমাবাইল নং- 01720870801 

কু্ষদ্র 1.00 3.50  

107 েপহদুল ইেলাম 

পপতা- আোঃ আউয়াল 

গ্রাম- কাদরা 

কৃষক পপরপিপত- 758057110136 

জাতীয় পপরপিপত- 751805778230 

সমাবাইল নং- 01860488631 

কু্ষদ্র 1.50 5.00  

108 জয়নাল আবপদন 

পপতা- আহম্মদ উলযা 

গ্রাম- কাদরা 

কৃষক পপরপিপত- 540404070006 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057878290 

সমাবাইল নং- 01859925664 

মাঝাপর 2.50 8.50  

109 সগালাম মাওলা 

পপতা- ঘরবক্স 

গ্রাম- কাদরা 

কৃষক পপরপিপত- 758057110105 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057878384 

সমাবাইল নং- 01878573357 

কু্ষদ্র 1.00 4.00  

110 আবদুর জব্বার 

পপতা- ফজবলর রহমান 

গ্রাম- কাদরা 

কৃষক পপরপিপত- 580404070046 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057878277 

সমাবাইল নং- 01881920430 

মাঝাপর 2.00 7.00  
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111 নাম- সমা: েপফ উল্লা 

পপতা- আবু বক্কর পছপিক 

গ্রাম- িাাঁ দপুর 

কৃষক পপরপিপত- 758057120479 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057867528 

সমাবাইল নং- 01894940936 

কু্ষদ্র 1 5  

112 নাম- সোলতান আহম্মদ 

পপতা- আলতু পময়া 

গ্রাম- িাাঁ দপুর 

কৃষক পপরপিপত- 758057120465 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057866081 

সমাবাইল নং- 01881919808 

কু্ষদ্র 1.5 8  

113 নাম- সমা: োহাবউপিন 

পপতা- সখাকা পময়া 

গ্রাম- হীরাপুর 

কৃষক পপরপিপত- 758057120051 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057864949 

সমাবাইল নং- 01824100740 

কু্ষদ্র 1 5  

114 নাম- েংকর িন্দ্র দাে 

পপতা- হরহপর িন্দ্রদাে 

গ্রাম- হীরাপুর 

কৃষক পপরপিপত- 758057120052 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057864816 

সমাবাইল নং- 01840833042 

কু্ষদ্র 1 5  

115 নাম- েুবীর িন্দ্র দাে 

পপতা- রমনী সমাহন দাে 

গ্রাম- হীরাপুর 

কৃষক পপরপিপত- 758057120053 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057864923 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 1 5  

116 নাম- কৃষ্ঞলাল িন্দ্র দাে 

পপতা- পগপরল িন্দ্র দাে 

গ্রাম- হীরাপুর 

কৃষক পপরপিপত- 758057120055 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057864919 

সমাবাইল নং- 01834063879 

কু্ষদ্র 1.5 5  

117 নাম- সখাকন িন্দ্র দাে 

পপতা- কৃষ্ঞলাল িন্দ্র দাে 

গ্রাম- হীরাপুর 

কৃষক পপরপিপত- 758057120057 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057864920 

সমাবাইল নং- 01843493131 

কু্ষদ্র 1 5  

118 নাম- েঞ্জয় িন্দ্র দাে 

পপতা- অমূলয রতন দাে 

গ্রাম- হীরাপুর 

কৃষক পপরপিপত- 758057120058 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057864884 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 1 5  

119 নাম- সনপাল িন্দ্র দাে 

পপতা- কাপমনী কুমার দাে 

গ্রাম- হীরাপুর 

কৃষক পপরপিপত- 758057120059 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057864798 

সমাবাইল নং- 01843486594 

কু্ষদ্র 1 5  

120 নাম- আবদুর রপেদ 

পপতা- মকু পময়া 

গ্রাম- হীরাপুর 

কৃষক পপরপিপত- 758057120062 

জাতীয় পপরপিপত- 751805786276 

সমাবাইল নং- 01837252006 

কু্ষদ্র 1 5  
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bs 
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121 নাম- মাখন িন্দ্র দাে 

পপতা- কাপমনী কুমার দাে 

গ্রাম- হীরাপুর 

কৃষক পপরপিপত- 758057120064 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057864918 

সমাবাইল নং- 01853181612 

কু্ষদ্র 1.5 5  

122 নাম- তপন িন্দ্র দাে 

পপতা- রেরাজ িন্দ্র দাে 

গ্রাম- হীরাপুর 

কৃষক পপরপিপত- 758057120065 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057864293 

সমাবাইল নং- 01824510658 

কু্ষদ্র 1 5  

123 নাম- টকন িন্দ্র দাে 

পপতা- রেরাজ িন্দ্র দাে 

গ্রাম- হীরাপুর 

কৃষক পপরপিপত- 758057120066 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057864567 

সমাবাইল নং- 01835072589 

কু্ষদ্র 1 4  

124 নাম- ধীবরন্দ্র কুমার দাে 

পপতা- পনপে কুমার দাে 

গ্রাম- হীরাপুর 

কৃষক পপরপিপত- 758057120068 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057864894 

সমাবাইল নং- 01827604767 

কু্ষদ্র 1 5  

125 নাম- কানু লাল দাে 

পপতা- িন্দ্র সমাহন দাে 

গ্রাম- হীরাপুর 

কৃষক পপরপিপত- 758057120070 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057864598 

সমাবাইল নং- 01714431496 

কু্ষদ্র 1.5 8  

126 নাম- েপফ উল্লযা 

পপতা- ফাপজল পময়া 

গ্রাম- হীরাপুর 

কৃষক পপরপিপত- 758057120072 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057864217 

সমাবাইল নং- 01831070274 

কু্ষদ্র 1.5 7  

127 নাম- সমা: অপল উল্লা 

পপতা- আবদুল মুনাফ 

গ্রাম- হীরাপুর 

কৃষক পপরপিপত- 758057120074 

জাতীয় পপরপিপত- 7518047920226 

সমাবাইল নং- 01823710423 

কু্ষদ্র 1 5  

128 নাম- সমা: ইেমাঈল 

পপতা- আবদুল মপতন 

গ্রাম- হীরাপুর 

কৃষক পপরপিপত- 758057120079 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057864504 

সমাবাইল নং- 01851227578 

কু্ষদ্র 1 4  

129 নাম- স্বপন িন্দ্র দাে 

পপতা- হপরহর িন্দ্র দাে 

গ্রাম- হীরাপুর 

কৃষক পপরপিপত- 758057120080 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057864844 

সমাবাইল নং- 01863023394 

কু্ষদ্র 1 5  

130 নাম- সনপাল িন্দ্র দাে 

পপতা- প্রফুল্ল িন্দ্র দাে 

গ্রাম- হীরাপুর 

কৃষক পপরপিপত- 758057120081 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057864867 

সমাবাইল নং- 01822554072 

কু্ষদ্র 1 5  
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131 নাম- আবদুল খাবলক 

পপতা- সোলতান আহম্মদ 

গ্রাম- হীরাপুর 

কৃষক পপরপিপত- 758057120091 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057864928 

সমাবাইল নং- 01834982606 

কু্ষদ্র 1 5  

132 নাম- আবদুল মন্নান 

পপতা- আবদুল গফুর  

গ্রাম- হীরাপুর 

কৃষক পপরপিপত- 758057120093 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057864777 

সমাবাইল নং- 01811619320 

কু্ষদ্র 1 4  

133 নাম- েহীদ উল্লা 

পপতা- সছরাজল হক 

গ্রাম- হীরাপুর 

কৃষক পপরপিপত- 758057120096 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057864519 

সমাবাইল নং- 01838902095 

কু্ষদ্র 1 5  

134 নাম- েপফ উল্লা 

পপতা- আবদুল মন্নান 

গ্রাম- হীরাপুর 

কৃষক পপরপিপত- 758057120099 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057864272 

সমাবাইল নং- 01834646106 

কু্ষদ্র 1 4  

135 নাম- আবদুল মন্নান 

পপতা- সছলামত উল্লা 

গ্রাম- হীরাপুর 

কৃষক পপরপিপত- 758057120100 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057864545 

সমাবাইল নং- 01726876031 

কু্ষদ্র 1 5  

136 নাম- সনপাল িন্দ্র দাে 

পপতা- যবগন্দ্র কুমার দাে 

গ্রাম- হীরাপুর 

কৃষক পপরপিপত- 758057120101 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057864913 

সমাবাইল নং- 01831719210 

কু্ষদ্র 1.5 7  

137 নাম- জয়বদব িন্দ্র দাে 

পপতা- পনমী কুমার িন্দ্র দাে 

গ্রাম- হীরাপুর 

কৃষক পপরপিপত- 758057120106 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057864851 

সমাবাইল নং- 01816643988 

কু্ষদ্র 1 5  

138 নাম- পনরন্জন কুমার দাে 

পপতা- তারনী কুমার দাে 

গ্রাম- হীরাপুর 

কৃষক পপরপিপত- 758057120106 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057864851 

সমাবাইল নং- 01816643988 

কু্ষদ্র 1 5  

139 নাম- সমা: আহছান 

পপতা- োমছুল হক 

গ্রাম- হীরাপুর 

কৃষক পপরপিপত- 758057120108 

জাতীয় পপরপিপত- 19907518057000038 

সমাবাইল নং- 01838636959 

কু্ষদ্র 1 5  

140 নাম- সমা: পলটন 

পপতা- আবদুল মন্নান 

গ্রাম- হীরাপুর 

কৃষক পপরপিপত- 758057120110 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057864769 

সমাবাইল নং- 01827042141 

কু্ষদ্র 1.5 7  
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141 নাম- সমা: মপহন উপিন 

পপতা- আবদুল মুনাফ 

গ্রাম- হীরাপুর 

কৃষক পপরপিপত- 758057120111 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057000033 

সমাবাইল নং- 01832713055 

কু্ষদ্র 1 5  

142 নাম- সমা: আমীর সহাবেন 

পপতা- সমাস্তফা কামাল  

গ্রাম- হীরাপুর 

কৃষক পপরপিপত- 758057120112 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057864863 

সমাবাইল নং- 01845412248 

কু্ষদ্র 1 4  

143 নাম- সমা: পছপিক উল্লা 

পপতা- আবদুল আপজজ 

গ্রাম- হীরাপুর 

কৃষক পপরপিপত- 758057120113 

জাতীয় পপরপিপত- 7518047914618 

সমাবাইল নং- 01851259295 

কু্ষদ্র 1 5  

144 নাম- সমা: আলী সহাবেন 

পপতা- এপতম আলী 

গ্রাম- হীরাপুর 

কৃষক পপরপিপত- 758057120114 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057864349 

সমাবাইল নং- 01854212270 

কু্ষদ্র 1 5  

145 নাম- তবারক আলী 

পপতা- সনওয়াজ পময়া 

গ্রাম- হীরাপুর 

কৃষক পপরপিপত- 758057120115 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057864224 

সমাবাইল নং- 01833007754 

কু্ষদ্র 1 4  

146 নাম- সপয়ার আহম্মদ 

পপতা- সেকাির পময়া 

গ্রাম- হীরাপুর 

কৃষক পপরপিপত- 758057120116 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057864721 

সমাবাইল নং- 01862467727 

কু্ষদ্র 1.5 7  

147 নাম- সমা: আবুল কাবেম 

পপতা- োমছুল হক 

গ্রাম- হীরাপুর 

কৃষক পপরপিপত- 758057120117 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057864193 

সমাবাইল নং- 01714268478 

কু্ষদ্র 1 5  

148 নাম- আবু তাবহর 

পপতা- োমছুল হক 

গ্রাম- হীরাপুর 

কৃষক পপরপিপত- 758057120118 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057864180 

সমাবাইল নং- 01864727456 

কু্ষদ্র 1 5  

149 নাম- আবদুল সমাতাবলব 

পপতা- আবদুল খাবলক 

গ্রাম- হীরাপুর 

কৃষক পপরপিপত- 758057120119 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057875088 

সমাবাইল নং- 01827042141 

কু্ষদ্র 1 4  

150 নাম- হারাধন িন্দ্র েীল  

পপতা- প্রকাে িন্দ্র েীল 

গ্রাম- হীরাপুর 

কৃষক পপরপিপত- 758057120120 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057864194 

সমাবাইল নং- 01830791850 

কু্ষদ্র 1.5 7  
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151 নাম- শুমন িন্দ্র েীল 

পপতা- যবগন্দ্র কুমার েীল 

গ্রাম- হীরাপুর 

কৃষক পপরপিপত- 758057120121 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057864195 

সমাবাইল নং- 01853436552 

কু্ষদ্র 1.5 7  

152 নাম- সমা: আবুল খাবয়র  

পপতা- োমছুল হক 

গ্রাম- হীরাপুর 

কৃষক পপরপিপত- 758057120122 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057864191 

সমাবাইল নং- 01821855887 

কু্ষদ্র 1 5  

153 নাম- সখাকন িন্দ্র েীল 

পপতা- একাম িন্দ্র েীল 

গ্রাম- হীরাপুর 

কৃষক পপরপিপত- 758057120123 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057864121 

সমাবাইল নং- 01830791850 

কু্ষদ্র 1 4  

154 নাম- আবদুল বাবতন 

পপতা- ফবয়জুর রহমান 

গ্রাম- আহাম্মদপুর 

কৃষক পপরপিপত- 758057120128 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057865093 

সমাবাইল নং- 01813678829 

কু্ষদ্র 1 5  

155 নাম- আবুল সহাবেন 

পপতা- হাপফজ পময়া 

গ্রাম- আহাম্মদপুর 

কৃষক পপরপিপত- 758057120125 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057864236 

সমাবাইল নং- 01830974050 

কু্ষদ্র 1.5 8  

156 নাম- জামাল উপিন 

পপতা- ফাপজল পময়া 

গ্রাম- আহাম্মদপুর 

কৃষক পপরপিপত- 758057120126 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057864238 

সমাবাইল নং- 01837495174 

কু্ষদ্র 1 4  

157 নাম- অপজ উল্লা 

পপতা- পেরাজ পময়া 

গ্রাম- আহাম্মদপুর 

কৃষক পপরপিপত- 758057120127 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057864199 

সমাবাইল নং- 01921749602 

কু্ষদ্র 1 5  

158 নাম- আবুল হাবেম 

পপতা- আবুল কাবেম 

গ্রাম- আহাম্মদপুর 

কৃষক পপরপিপত- 758057120134 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057864186 

সমাবাইল নং- 01834401567 

কু্ষদ্র 1 5  

159 নাম- বজবলর রহমান 

পপতা- ওেমান আলী 

গ্রাম- আহাম্মদপুর 

কৃষক পপরপিপত- 758057120135 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057864237 

সমাবাইল নং- 01861100725 

কু্ষদ্র 1 4  

160 নাম- সমা: আলমগীর 

পপতা- আবদুর রব 

গ্রাম- আহাম্মদপুর 

কৃষক পপরপিপত- 758057120136 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057865235 

সমাবাইল নং- 01824727479 

কু্ষদ্র 1 5  
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161 নাম- আবদুল্লাহ আল মামুন 

পপতা- আবু ওবাবয়ছ 

গ্রাম- িাাঁ দপুর 

কৃষক পপরপিপত- 7580571201 

জাতীয় পপরপিপত- 3757598283 

সমাবাইল নং- 01878837234 

 1 5  

162 নাম- সমা: আলমগীর 

পপতা- সমা: আবদুর রব 

গ্রাম- উত্তর সমাহাম্মদপুর 

কৃষক পপরপিপত- 758057120136 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057865235 

সমাবাইল নং- 01824727479 

 1 5  

163 নাম- সমা: আবুল কাবেম 

পপতা- োলামত উল্লা 

গ্রাম- আহাম্মদপুর 

কৃষক পপরপিপত- 758057120137 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057864934 

সমাবাইল নং- 0182712519 

 1.5 7  

164 নাম- জাহাঙ্গীর সহাবেন 

পপতা- আবদুর রব 

গ্রাম- আহাম্মদপুর 

কৃষক পপরপিপত- 758057120138 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057864660 

সমাবাইল নং- 01853187761 

 1 4  

165 নাম- আবদুল মন্নান 

পপতা- আবদুর রহমান 

গ্রাম- আহাম্মদপুর 

কৃষক পপরপিপত- 758057120139 

জাতীয় পপরপিপত-  

সমাবাইল নং- 01837226788 

 1 4  

166 নাম- সমা: হারুন পময়া 

পপতা- বজু পময়া 

গ্রাম- আহাম্মদপুর 

কৃষক পপরপিপত- 758057120140 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057875053 

সমাবাইল নং- 01811509089 

 1.5 8  

167 নাম- সকারবান আলী 

পপতা- বজবলর রহমান 

গ্রাম- আহাম্মদপুর 

কৃষক পপরপিপত- 758057120141 

জাতীয় পপরপিপত- 19927518057000278 

সমাবাইল নং- 01837624031 

 1 5  

168 নাম- মাঈনউপিন 

পপতা- আবদুল সছাবহান 

গ্রাম- আহাম্মদপুর 

কৃষক পপরপিপত- 758057120142 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057864342 

সমাবাইল নং- 01854608566 

 1 5  

169 নাম- নারায়ন িন্দ্র েীল 

পপতা- প্রকাে িন্দ্র েীল 

গ্রাম- হীরাপুর 

কৃষক পপরপিপত- 758057120143 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057864128 

সমাবাইল নং- 01834982608 

 1 4  

170 নাম- আবু োবকর 

পপতা- আবদুর রব 

গ্রাম- আহাম্মদপুর 

কৃষক পপরপিপত- 758057120144 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057864015 

সমাবাইল নং- 01864727451 

 1 5  



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

 

eøKt িাাঁ দপুর          BDwbqbt কাদরা   Dc‡Rjvt সেনবাগ                ‡Rjvt সনায়াখালী 
 

µwgK 

bs 

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

bv¤^vi I ‡gvevBj bv¤̂vi 

K…l‡Ki 

†kÖYx 

Avev`K…Z 

Rwgi cwigvb 

(‡n±i) 

েম্ভাবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

171 নাম- সমা: োবহব উল্লা 

পপতা- কালু পময়া 

গ্রাম- আহাম্মদপুর 

কৃষক পপরপিপত- 758057120340 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057864035 

সমাবাইল নং-  

 1.5 7  

172 নাম- রাবেল 

পপতা- আবদুল মপতন 

গ্রাম- আহাম্মদপুর 

কৃষক পপরপিপত- 758057120341 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057852725 

সমাবাইল নং- 01717957165 

 1 5  

173 নাম- কামরুজ্জামান স্বাধীন 

পপতা- এ সক এম োহাজাহান 

গ্রাম- আহাম্মদপুর 

কৃষক পপরপিপত- 758057120342 

জাতীয় পপরপিপত- 1904835996 

সমাবাইল নং- 01929605000 

 1 5  

174 নাম- সমা: েপহদ উল্লযাহ 

পপতা- আবদুল খাবলক 

গ্রাম- আহাম্মদপুর 

কৃষক পপরপিপত- 758057120343 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057864017 

সমাবাইল নং- 01833865417 

 1 4  

175 নাম- আবদুল কপরম 

পপতা- আবদুর রপহম 

গ্রাম- আহাম্মদপুর 

কৃষক পপরপিপত- 758057120344 

জাতীয় পপরপিপত- 19937518057000146 

সমাবাইল নং- 01819725188 

 1.5 7  

176 নাম- সমা: সেপলম 

পপতা- আবদুল হক 

গ্রাম- িাাঁ দপুর 

কৃষক পপরপিপত- 758057120781 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057866779 

সমাবাইল নং- 01912531841 

 1 5  

177 নাম- আবদুল মপতন 

পপতা- আবদুর রহমান 

গ্রাম- িাাঁ দপুর 

কৃষক পপরপিপত- 758057120783 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057866788 

সমাবাইল নং- 01857906012 

 1 4  

178 নাম- আবদুল ওহাব 

পপতা- আবদুর সরজ্জাক 

গ্রাম- িাাঁ দপুর 

কৃষক পপরপিপত- 758057120784 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057866762 

সমাবাইল নং- 01914674657 

 1 4  

179 নাম- আবুল খাবয়র  

পপতা- সমা: হাপনফ পময়া 

গ্রাম- িাাঁ দপুর 

কৃষক পপরপিপত- 758057120785 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057866828 

সমাবাইল নং- 01881629544 

 1 5  

180 নাম- োহ আলম 

পপতা- সমা: ইেহাক 

গ্রাম- িাাঁ দপুর 

কৃষক পপরপিপত- 758057120787 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057866981 

সমাবাইল নং- 01815325026 

 1 5  



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

 

eøKt িাাঁ দপুর          BDwbqbt কাদরা   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¨ 

181 নাম- সমা: ইউছুফ 

পপতা- ফপরদ আহম্মদ 

গ্রাম- আহাম্মদপুর 

কৃষক পপরপিপত-  

জাতীয় পপরপিপত- 7518057864992 

সমাবাইল নং- 01757154260 

 1 5  

182 নাম- সমা: সবলাবয়ত সহাবেন 

পপতা- আবদুল বারী 

গ্রাম- আহাম্মদপুর 

কৃষক পপরপিপত-  

জাতীয় পপরপিপত- 7518057865112 

সমাবাইল নং- 01726822169 

 1.5 7  

183 নাম- সমা: েপহদুল হক 

পপতা- সমা: েপফ উল্লা 

গ্রাম- আহাম্মদপুর 

কৃষক পপরপিপত-  

জাতীয় পপরপিপত- 7518057865197 

সমাবাইল নং-  

 1 5  

184 নাম- জাহাঙ্গীর সহাবেন 

পপতা- আবদুর রব 

গ্রাম- আহাম্মদপুর 

কৃষক পপরপিপত-  

জাতীয় পপরপিপত- 7518057864660 

সমাবাইল নং- 01816637154 

 1 4  

185 নাম- োমছু উপিন 

পপতা- োহাব উপিন 

গ্রাম- িাাঁ দপুর 

কৃষক পপরপিপত-  

জাতীয় পপরপিপত- 9103767654 

সমাবাইল নং- 01834913444 

 1 5  

186 নাম- আপমর সহাবেন 

পপতা- আবদুর রব 

গ্রাম- আহাম্মদপুর 

কৃষক পপরপিপত-  

জাতীয় পপরপিপত- 7518057875136 

সমাবাইল নং- 01816637154 

 1 5  

187 নাম- সমা: েুরুজ পময়া 

পপতা- নপজর আহম্মদ 

গ্রাম- আহাম্মদপুর 

কৃষক পপরপিপত-  

জাতীয় পপরপিপত- 7518057864961 

সমাবাইল নং- 01883694164 

 1 4  

188 নাম- আবদুল খাবলক 

পপতা- সোলতান পময়া 

গ্রাম- হীরাপুর 

কৃষক পপরপিপত-  

জাতীয় পপরপিপত- 7518057864928 

সমাবাইল নং- 01848143396 

 1.5 7  

189 নাম- আবুল হাবেম 

পপতা- আবুল কাবেম 

গ্রাম- আহাম্মদপুর 

কৃষক পপরপিপত-  

জাতীয় পপরপিপত- 7518057864186 

সমাবাইল নং- 01714208478 

 1 5  

190 নাম- আবু ছরওয়ার 

পপতা- েপফ উল্লা 

গ্রাম- হীরাপুর 

কৃষক পপরপিপত-  

জাতীয় পপরপিপত- 6448999372 

সমাবাইল নং- 01859846727 

 1 5  



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

 

eøKt িাাঁ দপুর          BDwbqbt কাদরা   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¨ 

191 নাম- নুরুল আপমন 

পপতা- আলী আকবর 

গ্রাম- উত্তর সমাহাম্মদপুর 

কৃষক পপরপিপত- 758057120791 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057866836 

সমাবাইল নং- 01983507712 

 1 5  

192 নাম- জপহরুল ইেলাম 

পপতা- কপবর আহম্মদ 

গ্রাম- উত্তর সমাহাম্মদপুর 

কৃষক পপরপিপত- 758057120792 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057866 

সমাবাইল নং- 01828770453 

 1.5 7  

193 নাম- সেখ ফপরদ 

পপতা- মমতাজ পময়া 

গ্রাম- উত্তর সমাহাম্মদপুর 

কৃষক পপরপিপত- 758057120793 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057866988 

সমাবাইল নং- 01712956445 

 1 5  

194 নাম- ইেমাঈল সহাবেন 

পপতা- আবদুল আপজজ 

গ্রাম- উত্তর সমাহাম্মদপুর 

কৃষক পপরপিপত- 758057120794 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057866046 

সমাবাইল নং- 01832469797 

 1.5 7  

195 নাম- কামরুল হাোন 

পপতা- সমা: আলী হায়দার 

গ্রাম- উত্তর সমাহাম্মদপুর 

কৃষক পপরপিপত- 758057120795 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057866 

সমাবাইল নং- 01812326205 

 1 5  

196 নাম- সগালাম সমাস্তফা 

পপতা- আবদুল বাপর 

গ্রাম- উত্তর সমাহাম্মদপুর 

কৃষক পপরপিপত- 758057120797 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057866197 

সমাবাইল নং- 01834225347 

 1 5  

197 নাম- ইব্রাপহম খপলল 

পপতা- আবদুল আপজজ 

গ্রাম- উত্তর সমাহাম্মদপুর 

কৃষক পপরপিপত- 758057120798 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057866049 

সমাবাইল নং- 01827815309 

 1 4  

198 নাম- মপনর আহম্মদ 

পপতা- মুজা পময়া 

গ্রাম- উত্তর সমাহাম্মদপুর 

কৃষক পপরপিপত- 758057120801 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057865919 

সমাবাইল নং- 01834935577 

 1 5  

199 নাম- লক্ষন িন্দ্র দাে 

পপতা- হবরন্দ্র িন্দ্র দাে 

গ্রাম- উত্তর সমাহাম্মদপুর 

কৃষক পপরপিপত- 7580571208 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057866 

সমাবাইল নং-  

 1 5  

200 নাম- সগাকুল িন্দ্র দাে 

পপতা- সহবমন্দ্র কুমার দাে 

গ্রাম- উত্তর সমাহাম্মদপুর 

কৃষক পপরপিপত- 758057120808 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057865754 

সমাবাইল নং- 01843155213 

 1 5  



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

 

eøKt পনজ সেনবাগ           BDwbqbt কাদরা   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¨ 

201 নাম- েপহদুল আলম 

পপতা- আলী সনওয়াজ 

গ্রাম-  াটিরির 

কৃষক পপরপিপত- 758057100013 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057876540 

সমাবাইল নং-  

 3 24  

202 নাম- সমা: আবদুল হাই 

পপতা- এবাদুল হক 

গ্রাম- জয়নগর 

কৃষক পপরপিপত- 758057100028 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057876128 

সমাবাইল নং-  

 2 10  

203 নাম- সমা: োহ জাহান 

পপতা- আবদুল খাবলক 

গ্রাম- জয়নগর 

কৃষক পপরপিপত-  

জাতীয় পপরপিপত- 3323012567217 

সমাবাইল নং- 01834494589 

 1 4  

204 নাম- ইেমাঈল সহাবেন 

পপতা- আবদুল আজাদ 

গ্রাম- জয়নগর 

কৃষক পপরপিপত-  

জাতীয় পপরপিপত- 5557393930 

সমাবাইল নং- 01814273571 

 1 5  

205 নাম- েপহদুল ইেলাম 

পপতা- আবদুল কপরম 

গ্রাম- জয়নগর 

কৃষক পপরপিপত-  

জাতীয় পপরপিপত- 7518057876397 

সমাবাইল নং- 01812152732 

 1 5  

206 নাম- মীর সহাবেন 

পপতা- আলী আকবর 

গ্রাম- জয়নগর 

কৃষক পপরপিপত-  

জাতীয় পপরপিপত- 7518057876406 

সমাবাইল নং- 01811358220 

 1 4  

207 নাম- বাহার পময়া 

পপতা- তনু পময়া 

গ্রাম- জয়নগর 

কৃষক পপরপিপত-  

জাতীয় পপরপিপত- 7518057876497 

সমাবাইল নং- 01817672271 

 1 5  

208 নাম- আবদুর রব 

পপতা- মকজবলর রহমান 

গ্রাম- জয়নগর 

কৃষক পপরপিপত-  

জাতীয় পপরপিপত- 7518057874210 

সমাবাইল নং- 01819675166 

 1 5  

209 নাম- আবদুল আলীম 

পপতা- আবদুর রপেদ 

গ্রাম- জয়নগর 

কৃষক পপরপিপত-  

জাতীয় পপরপিপত- 7518057876730 

সমাবাইল নং- 01864701391 

 1 4  

210 নাম- আবদুল হাপকম 

পপতা- আক্কাছ পময়া 

গ্রাম- জয়নগর 

কৃষক পপরপিপত-  

জাতীয় পপরপিপত- 7518057876421 

সমাবাইল নং- 01759812219 

 1 5  
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bs 
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K…l‡Ki 
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Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

211 নাম- সমা: ইব্রাপহম 

পপতা- আবদুল হাপমদ 

গ্রাম- জয়নগর 

কৃষক পপরপিপত- 7580571000 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057874235 

সমাবাইল নং- 01832290850 

 1 5  

212 নাম- সরজাউল হক 

পপতা- সছরাজুল হক 

গ্রাম- জয়নগর 

কৃষক পপরপিপত-  

জাতীয় পপরপিপত- 7518057876741 

সমাবাইল নং- 01712434497 

 1.5 7  

213 নাম- নুর নবী 

পপতা- আবদুল বাপরক 

গ্রাম- জয়নগর 

কৃষক পপরপিপত-  

জাতীয় পপরপিপত- 7518057876457 

সমাবাইল নং- 01840532517 

 1 5  

214 নাম- োমছুল হক 

পপতা- সছরাজল হক 

গ্রাম- জয়নগর 

কৃষক পপরপিপত-  

জাতীয় পপরপিপত- 7518057876433 

সমাবাইল নং- 01736797321 

 1 5  

215 নাম- জামাল পময়া 

পপতা- আবদুল সগারফান 

গ্রাম- জয়নগর 

কৃষক পপরপিপত-  

জাতীয় পপরপিপত- 7518057874238 

সমাবাইল নং- 01820212355 

 1 5  

216 নাম- আবুল কালাম 

পপতা- ইউেুফ আলী 

গ্রাম- জয়নগর 

কৃষক পপরপিপত-  

জাতীয় পপরপিপত- 7518057874215 

সমাবাইল নং- 01859934542 

 1 5  

217 নাম- আবুল হাবেম 

পপতা- আবদুর রপেদ 

গ্রাম- জয়নগর 

কৃষক পপরপিপত-  

জাতীয় পপরপিপত- 7518057876379 

সমাবাইল নং- 01832260934 

 1 5  

218 নাম- সগালাম সহাবেন 

পপতা- মমতাজ পময়া 

গ্রাম- জয়নগর 

কৃষক পপরপিপত-  

জাতীয় পপরপিপত- 1590603245501 

সমাবাইল নং- 01820229417 

 1.5 7  

219 নাম- আবদুর রপহম 

পপতা- সেখ আহম্মদ 

গ্রাম- জয়নগর 

কৃষক পপরপিপত-  

জাতীয় পপরপিপত- 7518057876347 

সমাবাইল নং- 01881815857 

 1 5  

220 নাম- সমা: কামাল 

পপতা- আবদুল বাবরক 

গ্রাম- জয়নগর 

কৃষক পপরপিপত-  

জাতীয় পপরপিপত- 1592827935560 

সমাবাইল নং- 01720627243 

 1 5  
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Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

221 নাম- আবদুল আপজম  

পপতা- সেখ আহম্মদ 

গ্রাম- জয়নগর 

কৃষক পপরপিপত-  

জাতীয় পপরপিপত- 7518057876344 

সমাবাইল নং- 01830633281 

 1 5  

222 নাম- আবদুল লপতফ 

পপতা- আবদুল মন্নান 

গ্রাম- জয়নগর 

কৃষক পপরপিপত-  

জাতীয় পপরপিপত- 7518057876398 

সমাবাইল নং- 01837560602 

 1 5  

223 নাম- আবু তাবহর 

পপতা- আবদুল ছত্তার 

গ্রাম- জয়নগর 

কৃষক পপরপিপত-  

জাতীয় পপরপিপত- 7518057874221 

সমাবাইল নং- 01830121776 

 1.5 7  

224 নাম- সতাফাবয়ল আহবম্মদ 

পপতা- বপদউর রহমান 

গ্রাম- জয়নগর 

কৃষক পপরপিপত-  

জাতীয় পপরপিপত- 7518057876366 

সমাবাইল নং- 01811506932 

 1 5  

225 নাম- নুরুল আপমন 

পপতা- নুরুল ইেলাম 

গ্রাম- জয়নগর 

কৃষক পপরপিপত-  

জাতীয় পপরপিপত- 7518057876356 

সমাবাইল নং- 01740114265 

 1 5  

226 নাম- আবদুল আপজম 

পপতা- আবদুর রপেদ 

গ্রাম- জয়নগর 

কৃষক পপরপিপত-  

জাতীয় পপরপিপত- 7518057876466 

সমাবাইল নং- 01823745213 

 1 5  

227 নাম- সমাহাম্মদ সহাবেন 

পপতা- সমা: আক্কাছ পময়া 

গ্রাম- জয়নগর 

কৃষক পপরপিপত-  

জাতীয় পপরপিপত- 7518057876420 

সমাবাইল নং- 01830943424 

 1 5  

228 নাম- েপফ উল্লা 

পপতা- আবদুল আপজজ 

গ্রাম- জয়নগর 

কৃষক পপরপিপত-  

জাতীয় পপরপিপত- 7518057874114 

সমাবাইল নং- 01721860355 

 1.5 7  

229 নাম- ওবায়দুল হক 

পপতা- সকারবান আলী 

গ্রাম- পুরুষ্কর 

কৃষক পপরপিপত-  

জাতীয় পপরপিপত- 7518057876745 

সমাবাইল নং- 01889251806 

 1 5  

230 নাম- আপমর সহাবেন 

পপতা- েবদর আলী 

গ্রাম- পুরুষ্কর 

কৃষক পপরপিপত-  

জাতীয় পপরপিপত- 7518057876968 

সমাবাইল নং- 01822971404 

 1 5  
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Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

231 নাম- আবদুল হাপলম 

পপতা- কালা পময়া 

গ্রাম- পুরুষ্কর 

কৃষক পপরপিপত-  

জাতীয় পপরপিপত- 7518057876918 

সমাবাইল নং- 01741829837 

 1 5  

232 নাম- আবদুল লপতফ 

পপতা- উপজর আলী 

গ্রাম- পুরুষ্কর 

কৃষক পপরপিপত-  

জাতীয় পপরপিপত- 7518057874145 

সমাবাইল নং- 01815607844 

 1.5 7  

233 নাম- ওেমান গপণ 

পপতা- ওমর আলী 

গ্রাম- পুরুষ্কর 

কৃষক পপরপিপত-  

জাতীয় পপরপিপত- 7518057875342 

সমাবাইল নং- 01866377284 

 2 9  

234 নাম- আবদুল জপলল 

পপতা- ওমর আলী 

গ্রাম- পুরুষ্কর 

কৃষক পপরপিপত-  

জাতীয় পপরপিপত- 7518057876998 

সমাবাইল নং- 01865611151 

 2 9  

235 নাম- আবদুল কুিুে 

পপতা- বলু পময়া 

গ্রাম- পুরুষ্কর 

কৃষক পপরপিপত-  

জাতীয় পপরপিপত- 7518057874173 

সমাবাইল নং- 01869895269 

 2 9  

236 নাম- জাহাঙ্গীর আলম 

পপতা- আবু তাবহর 

গ্রাম- পুরুষ্কর 

কৃষক পপরপিপত-  

জাতীয় পপরপিপত- 19917518057000071 

সমাবাইল নং- 01824128871 

 3 12  

237 নাম- সমা: ইকবাল 

পপতা- সগালাম মাওলা 

গ্রাম-  াটিরির 

কৃষক পপরপিপত-  

জাতীয় পপরপিপত- 7518057876528 

সমাবাইল নং- 01858036991 

 2 9  

238 নাম- বপছর আহম্মদ 

পপতা- মপমনুল হক 

গ্রাম-  াটিরির 

কৃষক পপরপিপত-  

জাতীয় পপরপিপত- 7518057878798 

সমাবাইল নং- 01863584125 

 2 9  

239 নাম- সমা: ইপলয়াছ 

পপতা- বজবলর রহমান 

গ্রাম-  াটিরির 

কৃষক পপরপিপত-  

জাতীয় পপরপিপত- 19547518057000001 

সমাবাইল নং- 01721237887 

 3 13  

240 নাম- সমারবেদ আলম 

পপতা- সগালাম মাওলা 

গ্রাম-  াটিরির 

কৃষক পপরপিপত-  

জাতীয় পপরপিপত- 7518057876532 

সমাবাইল নং- 01768688942 

 2 9  
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241 নাম- আীল সনওয়াজ 

পপতা- বজবলর রহমান 

গ্রাম-  াটিরির 

কৃষক পপরপিপত-  

জাতীয় পপরপিপত- 7518057876504 

সমাবাইল নং- 01726812800 

 2 9  

242 নাম- জামাল উপিন 

পপতা- সগালাম সমাস্তফা 

গ্রাম-  াটিরির 

কৃষক পপরপিপত-  

জাতীয় পপরপিপত- 7518057874196 

সমাবাইল নং- 01827477900 

 3 12  

243 নাম- ছাবল আহম্মদ 

পপতা- আবদুল মন্নান 

গ্রাম-  াটিরির 

কৃষক পপরপিপত-  

জাতীয় পপরপিপত- 7518057876633 

সমাবাইল নং- 01943259271 

 2 9  

244 নাম- আলী আক্কাে 

পপতা- বজবলর রহমান 

গ্রাম-  াটিরির 

কৃষক পপরপিপত-  

জাতীয় পপরপিপত- 7351197087 

সমাবাইল নং- 0182948319 

 2 9  

245 নাম- সগালাম মাওলা 

পপতা- কালা পময়া েওদাগর 

গ্রাম-  াটিরির 

কৃষক পপরপিপত-  

জাতীয় পপরপিপত- 7518057876526 

সমাবাইল নং- 01729719358 

 2 9  

246 নাম- আবদুর রপহম 

পপতা- আবদুর রপেদ 

গ্রাম-  াটিরির 

কৃষক পপরপিপত-  

জাতীয় পপরপিপত- 7518057876560 

সমাবাইল নং- 01815507616 

 1 5  

247 নাম- সমা: ইেমাঈল  

পপতা- বজবলর রহমান 

গ্রাম-  াটিরির 

কৃষক পপরপিপত-  

জাতীয় পপরপিপত- 7518057876506 

সমাবাইল নং- 01832364410 

 2 9  

248 নাম- জাবন আলম 

পপতা- সগালাম সমাস্তফা 

গ্রাম-  াটিরির 

কৃষক পপরপিপত-  

জাতীয় পপরপিপত- 19877518057876534 

সমাবাইল নং- 01818566239 

 3 12  

249 নাম- নূর জাহান সবগম 

স্বামী- আবদুর রপহম 

গ্রাম-  াটিরির 

কৃষক পপরপিপত-  

জাতীয় পপরপিপত- 19797518057000007 

সমাবাইল নং- 01824941199 

 1 5  

250 নাম- আলা উপিন 

পপতা- ছাবল আহম্মদ 

গ্রাম-  াটিরির 

কৃষক পপরপিপত-  

জাতীয় পপরপিপত- 7518057874191 

সমাবাইল নং- 01832639615 

 1.5 7  
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251 নাম- আবদুল মান্নান 

পপতা- ছাবল আহম্মদ 

গ্রাম-  াটিরির 

কৃষক পপরপিপত-  

জাতীয় পপরপিপত- 19667518057876613 

সমাবাইল নং- 01726253259 

 2 10  

252 নাম- জাহানারা সবগম 

স্বামী- আবদুল সগারফান 

গ্রাম-  াটিরির 

কৃষক পপরপিপত-  

জাতীয় পপরপিপত- 7518057876562 

সমাবাইল নং-  

 1 5  

253 নাম- নূর সহাবেন 

পপতা- পজতু পময়া 

গ্রাম- পনজ সেনবাগ 

কৃষক পপরপিপত- 758057100241 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057874709 

সমাবাইল নং-  

 2 9  

254 নাম- আলী আক্কছ 

পপতা- আবদুর রহমান 

গ্রাম- পনজ সেনবাগ 

কৃষক পপরপিপত- 758057100248 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057875573 

সমাবাইল নং-  

 1 4  

255 নাম- ছাবল আহম্মদ 

পপতা- জাফর আহম্মদ 

গ্রাম- পনজ সেনবাগ 

কৃষক পপরপিপত- 758057100257 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057875518 

সমাবাইল নং-  

 3 12  

256 নাম- জপেম উপিন 

পপতা- আ: ছত্তার 

গ্রাম- পনজ সেনবাগ 

কৃষক পপরপিপত- 758057100261 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057874319 

সমাবাইল নং-  

 2 9  

257 নাম- মপহন উপিন 

পপতা- ছাবয়দুল হক 

গ্রাম- পনজ সেনবাগ 

কৃষক পপরপিপত- 758057100270 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057874981 

সমাবাইল নং-  

 1 5  

258 নাম- দপলল আপমন 

পপতা- আ: সছাবহান 

গ্রাম- পনজ সেনবাগ 

কৃষক পপরপিপত- 758057100274 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057875644 

সমাবাইল নং-  

 2 9  

259 নাম- আবুল সহাবেন 

পপতা- আবদুল গফুর 

গ্রাম- পনজ সেনবাগ 

কৃষক পপরপিপত- 758057100282 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057873985 

সমাবাইল নং-  

 3 12  

260 নাম- ইপলয়াছ পময়া 

পপতা- আবদুল হাপকম 

গ্রাম- পনজ সেনবাগ 

কৃষক পপরপিপত- 758057100294 

জাতীয় পপরপিপত- 7518057874777 

সমাবাইল নং-  

 1 5  

 


