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

 
 

eøKt মানিকপুর BDwbqbt অরুু্িতলা   Dc‡Rjvt সেিবাগ  ‡Rjvt সিায়াখালী 

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 আবদুল কুদু্দছ দুলাল 

নপতা- রুহুল আনমি 

গ্রাম- উত্তর সগারকাটা 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013887963 

সমাবাইল িং- 01834273240 

মাঝানর 1.20 4.00  

2 আবুল কালাম 

নপতা-মিহর আলী 

গ্রাম- সগারকাটা 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013888145 

সমাবাইল িং-  

কু্ষদ্র 0.80 2.50  

3 আবু র্াহহর 

নপতা- রনহম বক্স 

গ্রাম- উত্তর সগারকাটা 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013888301 

সমাবাইল িং-  

মাঝানর 0.75 3.00  

4 োহহব উলযা 

নপতা- মফর্হলর রহমাি 

গ্রাম- উত্তর সগারকাটা 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013888447 

সমাবাইল িং-  

মাঝানর 1.50 5.00  

5 িুর ইেলাম 

নপতা- সেখ আহম্মদ 

গ্রাম- উত্তর সগারকাটা 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত- 19537538009023672 

সমাবাইল িং-  

মাঝানর 1.10 3.50  

6 হুমায়ুি কনবর 

নপতা- সমাোঃ সগালাম সমাস্তফা 

গ্রাম- উত্তর সগারকাটা 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত- 1592828778398 

সমাবাইল িং-  

কু্ষদ্র 0.50 2.00  

7 আবুল কাহেম 

নপতা- মুখবুল আহম্মদ 

নপতা- উত্তর সগারকাটা 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013888275 

সমাবাইল িং-  

প্রানিক 1.25 4.00  

8 েনহদুল ইেলাম 

নপতা- সমাোঃ সোহলমাি  

গ্রাম- উত্তর সগারকাটা 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত- 75180131410149 

সমাবাইল িং-  

প্রানিক 0.75 2.50  

9 সমাোরফ সহাহেি 

নপতা- হানরছ নময়া 

গ্রাম- তুলা পুকুনরয়া 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত- 7350315778 

সমাবাইল িং-  

প্রানিক 0.50 2.00  

10 সগালাম সমাহাম্মদ 

নপতা- ইনলয়াছ নময়া 

গ্রাম- উত্তর সগারকাটা 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013888450 

সমাবাইল িং-  

কু্ষদ্র 1.00 3.50  



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

 
 

eøKt মানিকপুর BDwbqbt অরুু্িতলা   Dc‡Rjvt সেিবাগ  ‡Rjvt সিায়াখালী 

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 সমাোঃ িুর ইেলাম 

নপতা- হানবব উলযাহ 

গ্রাম- উত্তর মানিকপুর 

কৃষক পনরনিনত- 580405130302 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013885216 

সমাবাইল িং- 01828810918 

 

মাঝানর 1.50 5.50  

12 সমাোঃ রুহুল আনমি 

নপতা- আরব আলী 

গ্রাম- উত্তর মানিকপুর 

কৃষক পনরনিনত- 758013140091 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013884271 

সমাবাইল িং- 01817691511 

 

কু্ষদ্র 0.50 2.00  

13 এোক সমাল্লা 

নপতা- েুরু্ত আনল 

গ্রাম- উত্তর মানিকপুর 

কৃষক পনরনিনত- 758013140044 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013884308 

সমাবাইল িং- 01828611925 

 

কু্ষদ্র 0.25 1.00  

14 সমাোঃ সোহলমাি েবুর্ 

নপতা- ছানবত আলী 

গ্রাম- উত্তর মানিকপুর 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত- 8203737229 

সমাবাইল িং- 01756537172 

 

কু্ষদ্র 0.50 1.80  

15 বনদউল আলম 

নপতা- মৃত ছানবত আলী 

গ্রাম- উত্তর মানিকপুর 

কৃষক পনরনিনত- 758013140120 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013885650 

সমাবাইল িং- 01766579362 

 

প্রানিক 0.50 2.00  

16 ছায়দল হক 

নপতা- ছানবত আলী 

গ্রাম- উত্তর মানিকপুর 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013885785 

সমাবাইল িং- 01834911296 

 

প্রানিক 0.25 1.00  

17 সমাোঃ আবুল কাহেম 

নপতা- আোঃ মনর্দ 

গ্রাম- উত্তর মানিকপুর 

কৃষক পনরনিনত- 758013140088 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013885647 

সমাবাইল িং- 01713613229 

 

প্রানিক 0.10 0.50  

18 সমাোঃ োহর্াহাি ভ ূঁ ইয়া 

নপতা- মৃত োমছল হক 

গ্রাম- উত্তর মানিকপুর 

কৃষক পনরনিনত- 758013140001 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013885202 

সমাবাইল িং- 01719804786 

 

বড় 1.50 5.00  

19 সমাোঃ েনহদ আলী 

নপতা- তনরক আলী 

গ্রাম- উত্তর মানিকপুর 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত- 19559014766066847 

সমাবাইল িং- 014860419051 

 

প্রানিক 0.25 1.00  

20 আোঃ রহমাি 

নপতা- েরবত আলী 

গ্রাম- উত্তর মানিকপুর 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013885437 

সমাবাইল িং-  

 

প্রানিক 1.00 3.50  



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

 
 

eøKt মানিকপুর BDwbqbt অরুু্িতলা  Dc‡Rjvt সেিবাগ   ‡Rjvt সিায়াখালী 

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 ‡gvt †mv‡jgvb  

wcZv-mivdZ Avjx  

MÖvg-DËi gvwbKcyi 

কৃষক পনরনিনত- 758013140200 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013885439 

সমাবাইল িং- 01872506292 

 

f‚wgnxb 1.50 5.5  

22 gšÍvR wgqv 

wcZv-‡Qiæ wgqv 

MÖvg-DËi gvwbKcyi 

কৃষক পনরনিনত- 580405100715 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013885580 

সমাবাইল িং- 01740473919 

 

gvSvwi 1.00 4.00  

23 Ave`yj ReŸvi 

wcZv-‡gvt kvgQzj nK 

MÖvg-DËi gvwbKcyi 

কৃষক পনরনিনত- 758013140025 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013885496 

সমাবাইল িং- 01811971839 

 

কু্ষদ্র 1.00 4.00  

24 Ave`yj nvwjg 

wcZv-byiæj nK 

MÖvg-DËi gvwbKcyi 

কৃষক পনরনিনত- 758013140113 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013885188 

সমাবাইল িং- 01831072566 

 

কু্ষদ্র 0.50 1.50  

25 gšÍvR wgqv 

wcZv-d‡im Avwj  

MÖvg-DËi gvwbKcyi 

কৃষক পনরনিনত- 758013140020 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013884718 

সমাবাইল িং-  

 

কু্ষদ্র 0.50 1.50  

26 gšÍvR wgqv 

wcZv-Kvjv wgqv 

MÖvg-DËi gvwbKcyi 

কৃষক পনরনিনত- 758013140196 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013884214 

সমাবাইল িং-  

 

কু্ষদ্র 0.75 2.00  

27 ‡ejv‡qZ †nv‡mb 

wcZv-mivdZ Avjx 

MÖvg-DËi gvwbKcyi 

কৃষক পনরনিনত- 758013140115 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013884380 

সমাবাইল িং-  

 

কু্ষদ্র 0.50 1.75  

28 Rwmg DwÏb 

wcZv-eR‡ji ingvb 

MÖvg-DËi gvwbKcyi 

কৃষক পনরনিনত- 758013140175 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013885037 

সমাবাইল িং- 01832986953 

 

মাঝানর 1.50 5.00  

29 Rqbvj Av‡e`xb 

wcZv-d‡im Avjx  

MÖvg-DËi gvwbKcyi 

কৃষক পনরনিনত- 758013140021 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013884747 

সমাবাইল িং-  

 

কু্ষদ্র 0.25 1.00  

30 ‡gvt Ave`yi iwk`  

wcZv-‡gvt nvweeyi ingvb 

MÖvg-DËi gvwbKcyi  

কৃষক পনরনিনত- 758013140 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013885266 

সমাবাইল িং-  

 

কু্ষদ্র 1.00 4.00  



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

 
 

eøKt evZvKvw›` BDwbqbt অরুু্িতলা  Dc‡Rjvt সেিবাগ   ‡Rjvt সিায়াখালী 

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 ‡gvt byiæj nK 

wcZv-mvgQzj nK 

MÖvg-‡`ŠjZcyi 

কৃষক পনরনিনত- 580405090990 

র্াতীয় পনরনিনত- 751803890763 

সমাবাইল িং- 01789277822 

 

কু্ষদ্র 0.72 3.25  

32 ivqnvb DwÏb 

wcZv-byiæj nK 

MÖvg-‡`ŠjZcyi 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত-3305499026  

সমাবাইল িং- 01875992249 

 

কু্ষদ্র 0.50 2.00  

33 Av‡bvqvi †nv‡mb 

wcZv-`wj‡ji ingvb 

MÖvg-‡`ŠjZcyi 

কৃষক পনরনিনত- 580405090962 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013890875 

সমাবাইল িং- 01717494403 

 

কু্ষদ্র 0.30 1.2  

34 Aveyj Kvjvg 

wcZv-g„Z ‡gvNj Avnv¤§` 

MÖvg-‡`ŠjZcyi 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013890677 

সমাবাইল িং- 01830839505 

 

কু্ষদ্র 0.50 2.00  

35 gKz wgqv 

wcZv-Ave`yj iwk` 

MÖvg-‡`ŠjZcyi 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013890682 

সমাবাইল িং- 01821049587 

 

কু্ষদ্র 0.65 2.90  

36 ‡gvt w``vi  

wcZv-mvgmyj nK 

MÖvg-‡`ŠjZcyi 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত-1026659209  

সমাবাইল িং- 01875299502 

 

মাঝানর 2.20 8.75  

37 Aveyj †nv‡mb 

wcZv-Ave`yj Lv‡jK 

MÖvg-‡`ŠjZcyi 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013890627 

সমাবাইল িং- 01871326020 

 

কু্ষদ্র 0.50 2.00  

38 ‡gvt BmgvBj  

wcZv-‡gvt gwdR‡ji ingvb 

MÖvg-‡`ŠjZcyi 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013890607 

সমাবাইল িং- 01861981312 

 

কু্ষদ্র 0.50 2.00  

39 ‡gvt mvgQz DwÏb 

wcZv-weQwgjøv gvóvi  

MÖvg-evZvKvw›` 

কৃষক পনরনিনত- 75801350071 

র্াতীয় পনরনিনত- 751801389167 

সমাবাইল িং- 01812418857 

 

কু্ষদ্র 0.80 3.3  

40 mvBdzj Bmjvg 

wcZv-Ave`yj Inve 

MÖvg-evZvKvw›` 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত- 19917518013000171 

সমাবাইল িং- 01823584555 

 

কু্ষদ্র 0.45 1.8  



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

 
 

eøKt নছহলানিয়া BDwbqbt অরুু্িতলা  Dc‡Rjvt সেিবাগ   ‡Rjvt সিায়াখালী 

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 সমাোঃ ইউছুফ 

নপতা-আহাম্মদ উলযাহ 

গ্রাম-িানর্র িগর 

কৃষক পনরনিনত- 580405090939 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013882958 

সমাবাইল িং- 01890469312 

কু্ষদ্র 0.25 1.00  

42 সমাোঃ হানিফ 

নপতা-সছরু নময়া 

গ্রাম-িানর্র িগর 

কৃষক পনরনিনত- 580405090799 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013883197 

সমাবাইল িং- 01857416791 

কু্ষদ্র 0.50 2.00  

43 আনমি উলযাহ 

নপতা-মৃত খনললুর রহমাি 

গ্রাম-িানর্র িগর 

কৃষক পনরনিনত- 580805061050 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013882955 

সমাবাইল িং-  

কু্ষদ্র 0.25 1.00  

44 োহর্াহাি 

নপতা-মৃত আিু নময়া 

গ্রাম-িানর্র িগর  

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013882868 

সমাবাইল িং- 01811706374 

কু্ষদ্র 0.25 1.00  

45 সমাোঃ ইনদ্রছ 

নপতা-আবদুল মাহলক 

গ্রাম-িানর্র িগর 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013883454 

সমাবাইল িং- 01830432597 

কু্ষদ্র 0.40 1.5  

46 রুহুল আনমি 

নপতা-এলাহী বক্র 

গ্রাম-িািুয়া 

কৃষক পনরনিনত- 580405100007 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013879329 

সমাবাইল িং- 01812619889 

কু্ষদ্র 0.50 2.00  

47 আবদুল বারী  

নপতা-নছনদ্দক উলযাহ 

গ্রাম-িািুয়া 

কৃষক পনরনিনত- 580405100017 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013879348 

সমাবাইল িং-  

কু্ষদ্র 0.25 1.00  

48 আনমর সহাহেি 

নপতা-আবদুল মাহলক 

গ্রাম-িানর্র িগর  

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত- 19857518013882573 

সমাবাইল িং- 01815738625 

কু্ষদ্র 0.80 3.00  

49 সবলাল সহাহেি 

নপতা-আবদুল মাহলক 

গ্রাম-িানর্র িগর 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013882585 

সমাবাইল িং- 01843978633 

কু্ষদ্র 0.60 2.00  

50 সগালাফ সহাহেি 

নপতা-আবদুল মাহলক 

গ্রাম-িানর্র িগর 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013882572 

সমাবাইল িং- 01829882273 

কু্ষদ্র 0.40 1.5  
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51 িাম- সমা: ইনলয়াছ 

নপতা- আবদুল কনরম 

 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013889122 

সমাবাইল িং- 01708768090 

কু্ষদ্র 0.65 2.60  

52 িাম- সমা: আর্াদ 

নপতা- েুরুর্ নময়া 

 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013891691 

সমাবাইল িং- 01813380007 

কু্ষদ্র 0.55 2.20  

53 িাম- আলী আক্কাে নময়া 

নপতা- েুরুর্ নময়া 

 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত- 75180138894 

সমাবাইল িং- 01867223413 

কু্ষদ্র 0.45 1.80  

54 িাম- সমা: আ: হাই 

নপতা- সমা: সহাহেি 

 

কৃষক পনরনিনত- 758013150072 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013889314 

সমাবাইল িং- 01856140263 

কু্ষদ্র 1 হে: 4.00  

55 িাম- অনল উল্লা  

নপতা- িাবালক নময়া 

 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013889380 

সমাবাইল িং-  

কু্ষদ্র 0.50 2.00  

56 িাম- আবুল কালাম আর্াদ 

নপতা- আবু্দল মনর্দ 

 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013889548 

সমাবাইল িং- 01827590313 

কু্ষদ্র 0.50 2.50  

57 িাম- সগালাম সহাহেি 

নপতা- সমা: আনমি উল্লযা  

 

কৃষক পনরনিনত- 758013150108 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013889663 

সমাবাইল িং- 01732229208 

কু্ষদ্র 0.50 2.00  

58 িাম- সবলাল সহাহেি 

নপতা- অনহদ উল্লযাহ 

 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত- 19767518013001146 

সমাবাইল িং-  

কু্ষদ্র 0.40 1.60  

59 িাম- সগালাম েহরায়ার  

নপতা- সমা: আনমি উল্লযা  

 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013889661 

সমাবাইল িং- 01732229208 

কু্ষদ্র 0.60 2.40  

60 িাম- ফখরুল ইেলাম 

নপতা- সমা: সেখ েনফ 

 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013889673 

সমাবাইল িং- 0187470648 

কু্ষদ্র 1.00 4.00  
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61 িাম- োহাব উনদ্দি  

নপতা- আলী আকবর 

 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013889622  

সমাবাইল িং- 01813089814 

কু্ষদ্র 0.40 3.20  

62 িাম- কুদু্দে নলটি  

নপতা- র্য়িাল আহবনদি 

 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013889271 

সমাবাইল িং- 01813089814 

কু্ষদ্র 0.40 3.20  

63 িাম- মুনর্বুর রহমাি  

নপতা- রু্লনফকার আলী 

 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত-  

সমাবাইল িং- 01859852554 

কু্ষদ্র 1.40 5.60  

64 িাম- দনললুর রহমাি 

নপতা- সমা: কনরম  

 

কৃষক পনরনিনত- কু্ষদ্র 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013891995 

সমাবাইল িং- 01872504716 

কু্ষদ্র 1.00 4.00  

65 িাম- আবুল কালাম  

নপতা- মুন্সী এিারু্ল হক 

 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত-7518013891969  

সমাবাইল িং- 01728273896 

কু্ষদ্র 0.50 1.75  

66 িাম- আবুল কাহেম 

নপতা- মুকবুল আহম্মদ 

 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013888275 

সমাবাইল িং- 01875419309 

কু্ষদ্র 1.00 3.50  

67 িাম- সমা: র্াহকর সহাহেি 

নপতা- র্য়িাল আহবদীি 

 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013888346 

সমাবাইল িং- 01407270066 

মাঝারী 2.00 7.00  

68 িাম- আবু্দল মনতি 

নপতা- েনফক উল্লযাহ 

 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013891954 

সমাবাইল িং- 01307860742 

কু্ষদ্র 1.00 3.50  

69 িাম- োহাব উল্লযাহ 

নপতা- আলী হায়দার 

 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013897994 

সমাবাইল িং- 01725504773 

কু্ষদ্র 0.50 2.00  

70 িাম- ছাহবদা খাতুি 

স্বামী- মৃত: েনফ উল্লযাহ 

 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013891952 

সমাবাইল িং- 01824658660 

কু্ষদ্র 0.50 2.00  
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71 িাম- র্াহহদুল কনরম েুর্ি 

নপতা- োত্তার মাষ্টার  

 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013891949 

সমাবাইল িং- 01820923925 

মাঝারী 1.30 4.55  

72 িাম- িনর্র আহম্মদ 

নপতা- সমা: ইনদ্রছ 

 

কৃষক পনরনিনত- 580405100332 

র্াতীয় পনরনিনত- 75180138919 

সমাবাইল িং- 01746362894 

কু্ষদ্র 1.00 3.50  

73 িাম- আ: লনতফ 

নপতা- আ: হাহেমআ: হাহেম 

 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013891719 

সমাবাইল িং- 01764076120 

কু্ষদ্র 0.72 2.55  

74 িাম- সমা: দনললুর রহমাি 

নপতা- সমা: নেরার্ নময়া 

 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত- 75180138912 

সমাবাইল িং- 01862951521 

কু্ষদ্র 1.00 4.00  

75 িাম- আবু োহয়ম 

নপতা- আবদুল সমাতাহলব 

 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত-7518013891627  

সমাবাইল িং- 01819421297 

মাঝারী 1.20 4.20  

76 িাম- েনহদ উল্লা 

নপতা- সমা: উল্লা 

 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013891632 

সমাবাইল িং- 01713632060 

কু্ষদ্র 1.00 3.50  

77 িাম- িুর িবী 

নপতা- েনফ উল্লা 

 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013890060 

সমাবাইল িং- 01829966994 

কু্ষদ্র 0.40 1.40  

78 িাম- সখারহেদ আলম  

নপতা- েুলতাি আহম্মদ 

 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত- 75180138900342 

সমাবাইল িং- 01839827727  

কু্ষদ্র 0.40 1.40  

79 িাম- আবদুর রনহম 

নপতা- আ: সোবহাি খাূঁ ি 

 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013890036 

সমাবাইল িং- 01824064382 

কু্ষদ্র 0.50 2.00  

80 িাম- সমা: োহর্াহাি 

নপতা- আবু হানিফ 

 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত- 2692619404409 

সমাবাইল িং- 01837942161 

কু্ষদ্র 1.00 4.00  
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81 িাম- আবু্দল আউয়াল 

নপতা- রুস্তম আলম 

 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013890099 

সমাবাইল িং- 01819035832 

কু্ষদ্র 1.00 4.00  

82 িাম- সমা: ইনলয়াছ 

নপতা- ইউিুে পাহটায়ারী 

 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013890346 

সমাবাইল িং-  

কু্ষদ্র 1.00 3.50  

83 িাম- আবু্দল বানরক 

নপতা- বলাকাত উল্লা 

 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013890045 

সমাবাইল িং-  

কু্ষদ্র 1.00 3.50  

84 িাম- মনর্বুল হক 

নপতা- বলু নময়া 

 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত- 751801390359 

সমাবাইল িং- 01307860739 

কু্ষদ্র 0.50 2.00  

85 িাম- নবনব ররােি আরা 

নপতা- রুহুল আনমি 

 

কৃষক পনরনিনত- 580405090433 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013490353 

সমাবাইল িং- 01627863969 

কু্ষদ্র 0.50 2.00  

86 িাম- এমাম সহাহেি 

নপতা- আবুল কাহেম 

 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013892053 

সমাবাইল িং- 01739076787 

কু্ষদ্র 0.50 2.00  

87 িাম- হুমায়ি কবীর  

নপতা- সমা: আবদুল রনেদ 

 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013891241 

সমাবাইল িং- 01811950876 

কু্ষদ্র 2.00 7.00  

88 িাম- সমা: কামাল  

নপতা- ফর্লুল হক 

 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013889894 

সমাবাইল িং- 01796546525 

কু্ষদ্র 1.00 2.00  

89 িাম- আ: বাহরক 

নপতা- তনরক উল্লযাহ 

 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত- 751801392382 

সমাবাইল িং- 01817230288 

মাঝানর 2.00 7.00  

90 িাম- িুরুি িবী 

নপতা- আহম্মদ সছাবহাি 

 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013892056 

সমাবাইল িং- 01715188278 

মাঝানর 1.50 6.00  
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91 িাম- সমা: ইউেুফ 

নপতা- এবাদুল হক 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013887197 

সমাবাইল িং- 01783603863 

মাঝানর 1.50 4.50  

92 িাম- র্াহকর সহাহেি 

নপতা- আনল আহম্মদ 

কৃষক পনরনিনত- 758013140027 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013887099 

সমাবাইল িং- 01832292416 

কু্ষদ্র 1.00 3.50  

93 িাম- এনবএম সেনলম 

নপতা- আবু্দল সগারফাি 

কৃষক পনরনিনত- 758013140003 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013886576 

সমাবাইল িং- 01713623575 

কু্ষদ্র 0.50 2.00  

94 িাম- সবলাল  

নপতা- বদু নময়া 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013886287 

সমাবাইল িং- 01825331359 

মাঝানর 2.00 6.50  

95 িাম- আবু্দল মন্নাি 

নপতা- েুলতাি আহম্মদ 

কৃষক পনরনিনত- 758013140043 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013886292 

সমাবাইল িং- 01779706111 

কু্ষদ্র 1.00 3.50  

96 িাম- আবুল হাহেম 

নপতা- সমা: ইব্রানহম 

কৃষক পনরনিনত- 758013140191 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013886768 

সমাবাইল িং- 01821553324 

কু্ষদ্র 1.00 3.50  

97 িাম- আ: মাহলক 

নপতা- েুলতাি আহম্মদ  

কৃষক পনরনিনত- 758013140199 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013886255 

সমাবাইল িং- 01859102880 

মাঝানর 1.80 3.50  

98 িাম- েুলতাি আহম্মদ 

নপতা- হানবব উল্লা 

কৃষক পনরনিনত- 758013140063 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013886552 

সমাবাইল িং- 01750387197 

মাঝানর 2.00 5.50  

99 িাম- নেরারু্ল ইেলাম 

নপতা- আ: রনেদ 

কৃষক পনরনিনত- 758013140157 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013886767 

সমাবাইল িং- 01726212954 

মাঝানর 2.50 6.80  

100 িাম- ফর্লুল কনবর 

নপতা- কাহদর নময়া 

কৃষক পনরনিনত- 758013140172 

র্াতীয় পনরনিনত- 7528704128083 

সমাবাইল িং- 01817731010 

মাঝানর 2.00 7.00  
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101 িাম- আ: ওহাব 

নপতা- আ: সগারফাি 

কৃষক পনরনিনত- 758013140190 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013886575 

সমাবাইল িং- 01813380017 

কু্ষদ্র 0.50 1.50  

102 িাম- আবু র্াহহর 

নপতা- আ: রনেদ 

কৃষক পনরনিনত- 758013140219 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013886746 

সমাবাইল িং- 01830812569 

মাঝানর 1.50 5.00  

103 িাম- সগালাফ সহাহেি 

নপতা- আ: সগারফাি 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত-4631330232  

সমাবাইল িং- 01782548606 

কু্ষদ্র 1.00 3.50  

104 িাম- মনহি উনদ্দি 

নপতা- আ: রহমাি 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013886769 

সমাবাইল িং- 01852410784 

কু্ষদ্র 0.80 3.00  

105 িাম- হুমায়ি কনবর 

নপতা- ঈেমাইল 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013887934 

সমাবাইল িং- 01817400469 

কু্ষদ্র 0.75 2.50  

106 িাম- আ: হাই 

নপতা- আ: গনি 

কৃষক পনরনিনত- 758013140048 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013885998 

সমাবাইল িং- 01840030092 

কু্ষদ্র 0.75 2.50  

107 িাম- সবলাল সহাহেি 

নপতা- আবু হানিফ 

কৃষক পনরনিনত- 758013140101 

র্াতীয় পনরনিনত- 75180138887734 

সমাবাইল িং-  

কু্ষদ্র 0.75 2.50  

108 িাম- র্নেম উনদ্দি 

নপতা- এিামুল হক 

কৃষক পনরনিনত- 758013140143 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013887232 

সমাবাইল িং- 01727079070 

কু্ষদ্র 0.50 2.00  

109 িাম- আবুল কাহেম 

নপতা- সমহহর আনল 

কৃষক পনরনিনত- 758013140188 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013886768 

সমাবাইল িং- 01820611571 

কু্ষদ্র 0.50 1.50  

110 িাম- আ: মন্নাি 

নপতা- েুলতাি আহম্মদ 

কৃষক পনরনিনত- 758013140197 

র্াতীয় পনরনিনত- 19607518013000002 

সমাবাইল িং- 01833012649 

কু্ষদ্র 0.75 2.50  
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111 িাম- সমা: েনফক 

নপতা- মনফর্ উল্লযাহ 

কৃষক পনরনিনত- 758013140276 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013887662 

সমাবাইল িং- 01871330158 

কু্ষদ্র 0.75 2.50  

112 িাম- োহদক আলী 

নপতা- রমর্াি আলী 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত-  

সমাবাইল িং- 01811606967 

মাঝানর 1.50 4.50  

113 িাম- র্াহাঙ্গীর আলম 

নপতা- মৃত: বদী আলম 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত-  

সমাবাইল িং- 01715531948 

কু্ষদ্র 1.00 3.50  

114 িাম- সমা: সিয়ামত উল্লা 

নপতা- আবদুল মনর্দ 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত- 19587538009002117 

সমাবাইল িং- 01749264625 

মাঝানর 1.50 4.50  

115 িাম- সমা: দুলাল নময়া 

নপতা- সতারাব আলী 

কৃষক পনরনিনত- 758013140277 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013886259 

সমাবাইল িং- 01815110274 

কু্ষদ্র 1.00 4.00  

116 িাম- িুরুল আনমি 

নপতা- রাস্েদ সছরাং 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013886810 

সমাবাইল িং- 01823705094 

কু্ষদ্র 1.00 3.00  

117 িাম- ওবায়দুল হক 

নপতা- আ: গনি 

কৃষক পনরনিনত- 758013140128 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013885238 

সমাবাইল িং- 01715966305 

মাঝানর 2.00 6.50  

118 িাম- ছাহল আহম্মদ 

নপতা- সছরারু্ল হক 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত- 751801385211 

সমাবাইল িং- 018902170639 

মাঝানর 2.00 6.50  

119 িাম- আক্কাে নময়া  

নপতা- হানববুর রহমাি 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013885265 

সমাবাইল িং- 01758416939 

মাঝানর 1.50 4.50  

120 িাম- আলী আশ্বাদ 

নপতা- নততানময়া 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013885676 

সমাবাইল িং- 01826538145 

মাঝানর 2.50 7.00  
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121 িাম- সতাফাজ্জল সহাহেি 

নপতা- হানর্ সদহলায়ার সহাহেি 

কৃষক পনরনিনত- 758013140 

র্াতীয় পনরনিনত- 3323016377394 

সমাবাইল িং-  

কু্ষদ্র 1.00 4.00  

122 িাম- রনবউল আউয়াল 

নপতা- র্য়িাল আহবদীি 

কৃষক পনরনিনত- 758013140133 

র্াতীয় পনরনিনত- 1594309981854 

সমাবাইল িং- 01822203838 

মাঝানর 1.50 5.50  

123 িাম- রুহুল আনমি 

নপতা- বর্হলর রহমাি 

কৃষক পনরনিনত- 758013140138 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013885285 

সমাবাইল িং- 01712844281 

মাঝানর 1.75 6.00  

124 িাম- সলাকমাি সহাহেি 

নপতা- বর্হলর রহমাি 

কৃষক পনরনিনত- 758013140118 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013885582 

সমাবাইল িং- 01743956932 

মাঝানর 2.00 6.50  

125 িাম- ি র িবী 

নপতা- সমা: োহর্াহাি 

কৃষক পনরনিনত- 758013140147 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013885284 

সমাবাইল িং- 01818890642 

মাঝানর 2.00 6.50  

126 িাম- সমা: হারুি 

নপতা- বাদো নময়া 

কৃষক পনরনিনত- 758013140056 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013885284 

সমাবাইল িং- 01818890642 

মাঝানর 1.50 5.75  

127 িাম- সমা: রনফক 

নপতা- বাদো নময়া 

কৃষক পনরনিনত- 758013140 

র্াতীয় পনরনিনত- 751801388 

সমাবাইল িং- 01924116482 

কু্ষদ্র 1.00 4.00  

128 িাম- মনির আহম্মদ 

নপতা- সছরারু্ল হক সমম্বার 

কৃষক পনরনিনত- 758013140 

র্াতীয় পনরনিনত- 751801388 

সমাবাইল িং-  

মাঝানর 1.50 5.00  

129 িাম- আনমর সহাহেি 

নপতা- সছরারু্ল হক সমম্বার 

কৃষক পনরনিনত- 758013140 

র্াতীয় পনরনিনত- 751801388 

সমাবাইল িং- 01701808321 

মাঝানর 1.50 5.00  

130 িাম- সরাহবল 

নপতা- আবুল হাহেম 

কৃষক পনরনিনত- 758013140 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013885 

সমাবাইল িং-  

কু্ষদ্র 1.00 4.00  



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

 

eøKt মানিকপুর          BDwbqbt 5িং অরুু্িতলা   Dc‡Rjvt সেিবাগ                ‡Rjvt সিায়াখালী 
 

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¨ 

131 িাম- তানরক উল্লা 

নপতা- আহম্মদ উল্লা 

কৃষক পনরনিনত- 758013140012 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013887755 

সমাবাইল িং- 01787439417 

মাঝানর 1.50 5.50  

132 িাম- আবদুল মনতি 

নপতা- আবদুল সছাবহাি 

কৃষক পনরনিনত- 758013140022 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013887122 

সমাবাইল িং- 01766304873 

মাঝানর 2.00 7.00  

133 িাম- আ: ছত্তার 

নপতা- আ: সগারফাি 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013885985 

সমাবাইল িং- 01779868406 

কু্ষদ্র 1.00 3.50  

134 িাম- োমছুল হক 

নপতা- সেকাির আলী 

কৃষক পনরনিনত- 758013140215 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013886616 

সমাবাইল িং- 01925135242 

মাঝানর 1.50 5.50  

135 িাম- বাচু্চ নময়া 

নপতা- মনর্বুল হক 

কৃষক পনরনিনত- 758013140236 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013886358 

সমাবাইল িং- 01822482127 

কু্ষদ্র 1.00 4.00  

136 িাম- মনহি উনদ্দি 

নপতা- সগালাহফর রহমাি 

কৃষক পনরনিনত- 758013140004 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013886610 

সমাবাইল িং- 01715641793 

মাঝানর 2.00 7.00  

137 িাম- সমা: দুলাল 

নপতা- ইনদ্রেনময়া 

কৃষক পনরনিনত- 758013140016 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013887317 

সমাবাইল িং- 01757793137 

কু্ষদ্র 1.00 4.00  

138 িাম- খনললুর রহমাি 

নপতা- আলী এরোদ 

কৃষক পনরনিনত- 758013140056 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013886229 

সমাবাইল িং- 01795792797 

কু্ষদ্র 1.00 4.00  

139 িাম- আবু র্াফর 

নপতা- আহহমদ উল্লযাহ 

কৃষক পনরনিনত- 758013140076 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013887441 

সমাবাইল িং-  

মাঝানর 1.50 6.00  

140 িাম- আবদুল আউয়াল 

নপতা- বর্লুর রহমাি 

কৃষক পনরনিনত- 758013140084 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013886967 

সমাবাইল িং-  

মাঝানর 1.50 5.75  
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µwgK 

bs 

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

bv¤^vi I ‡gvevBj bv¤̂vi 

K…l‡Ki 

†kÖYx 

Avev`K…Z 

Rwgi cwigvb 

(‡n±i) 

েম্ভাবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

141 িাম- র্াহকর সহাহেি 

নপতা- র্য়িাল আহবদীি 

কৃষক পনরনিনত- 758013140121 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013888346 

সমাবাইল িং- 01 

মাঝানর 2.00 7.00  

142 িাম- সগালাম মাওলা  

নপতা- সমা: ইনলয়াছ 

কৃষক পনরনিনত- 758013140103 

র্াতীয় পনরনিনত- 751801388 

সমাবাইল িং-  

মাঝানর 2.00 7.00  

143 িাম- বলাকাতুল্লা 

নপতা- অনর্উল্লযাহ 

কৃষক পনরনিনত- 758013140147 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013888457 

সমাবাইল িং- 01824099973 

মাঝানর 2.00 6.50  

144 িাম- আ: সছাবহাি 

নপতা- আবর্হলর রহমাি 

কৃষক পনরনিনত- 758013140147 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013888007 

সমাবাইল িং- 01830167361 

মাঝানর 3.00 9.00  

145 িাম- আ: লনতফ 

নপতা- আবর্হলর রহমাি 

কৃষক পনরনিনত- 758013140074 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013888004 

সমাবাইল িং- 01821332812 

মাঝানর 2.00 7.00  

146 িাম- আবুল কাহেম 

নপতা- আ: সগারফাি 

কৃষক পনরনিনত- 758013140115 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013888054 

সমাবাইল িং- 01823588333 

মাঝানর 2.00 6.00  

147 িাম- আবু বক্কর নেনদ্দক 

নপতা- সিয়ার্ নময়া 

কৃষক পনরনিনত- 758013140084 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013888058 

সমাবাইল িং- 01817097445 

মাঝানর 2.50 7.50  

148 িাম- িুরুল ইেলাম 

নপতা- ইউিুছ নময়া 

কৃষক পনরনিনত- 758013140051 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013888126 

সমাবাইল িং- 01818290216 

মাঝানর 2.00 6.50  

149 িাম- আ: মান্নাি 

নপতা- আ: রনেদ 

কৃষক পনরনিনত- 758013140154 

র্াতীয় পনরনিনত- 19637518013000004 

সমাবাইল িং- 01839733315 

মাঝানর 2.00 6.25  

150 িাম- রনফকুল ইেলাম 

নপতা- মুখবুল আহম্মদ 

কৃষক পনরনিনত- 758013140044 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013888461 

সমাবাইল িং- 01855634969 

মাঝানর 2.00 6.25  
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µwgK 

bs 

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

bv¤^vi I ‡gvevBj bv¤̂vi 

K…l‡Ki 

†kÖYx 

Avev`K…Z 

Rwgi cwigvb 

(‡n±i) 

েম্ভাবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

151 িাম- র্য়িাল আহবদীি 

নপতা- মমতার্ নময়া 

কৃষক পনরনিনত- 758013140033 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013888819 

সমাবাইল িং- 01712512934 

মাঝানর 2.00 6.50  

152 িাম- রনফকুল ইেলাম  

নপতা- বর্হলর রহমাি 

কৃষক পনরনিনত- 758013140023 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013888752 

সমাবাইল িং- 01714289949 

মাঝানর 2.00 6.25  

153 িাম- ছায়দুল হক 

নপতা- রনহম বক্স 

কৃষক পনরনিনত- 758013140133 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013888462 

সমাবাইল িং-  

মাঝানর 2.00 6.00  

154 িাম- র্াহাঙ্গীর আলম 

নপতা- োিু নময়া 

কৃষক পনরনিনত- 758013140 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013888419 

সমাবাইল িং- 01831072624 

মাঝানর 2.50 7.50  

155 িাম- মনমি উল্লা 

নপতা- অনর্ উল্লযাহ 

কৃষক পনরনিনত- 758013140077 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013888240 

সমাবাইল িং- 01855634969 

মাঝানর 2.00 6.50  

156 িাম- োহাব উল্লযাহ 

নপতা- সমা: হানিফ 

কৃষক পনরনিনত- 758013140 

র্াতীয় পনরনিনত- 751801388 

সমাবাইল িং-  

মাঝানর 2.00 6.50  

157 িাম- আ: রব 

নপতা- আ: রনেদ 

কৃষক পনরনিনত- 758013140 

র্াতীয় পনরনিনত- 751801388 

সমাবাইল িং-  

মাঝানর 2.00 6.25  

158 িাম- বাচু্চ নময়া 

নপতা- তিু নময়া 

কৃষক পনরনিনত- 758013140 

র্াতীয় পনরনিনত- 751801388 

সমাবাইল িং- 01 

মাঝানর 2.00 6.25  

159 িাম- োহার্াহাি 

নপতা- আলী আহম্মদ 

কৃষক পনরনিনত- 758013140 

র্াতীয় পনরনিনত- 751801388 

সমাবাইল িং- 01 

মাঝানর 2.00 6.50  

160 িাম- সমা: সোলায়মাি 

নপতা- আতু নময়া 

কৃষক পনরনিনত- 758013140086 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013887976 

সমাবাইল িং- 0182102790 

মাঝানর 2.50 8.00  
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bv¤^vi I ‡gvevBj bv¤̂vi 
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†kÖYx 

Avev`K…Z 
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161 িাম- আবুল কালাম 

নপতা- বর্হলর রহমাি 

কৃষক পনরনিনত- 758013140013 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013887966 

সমাবাইল িং- 01837200417 

মাঝানর 2.00 7.00  

162 িাম- িুরুল আনমি 

নপতা- মৃত: আবুল কাহেম 

কৃষক পনরনিনত- 758013140043 

র্াতীয় পনরনিনত- 19777518013000002 

সমাবাইল িং- 01917657438 

মাঝানর 2.00 7.00  

163 িাম- সরাহকয়া সবগম 

নপতা- আনমিুল ইেলাম 

কৃষক পনরনিনত- 758013140098 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013888162 

সমাবাইল িং- 01812937582 

মাঝানর 2.00 7.00  

164 িাম- রমর্াি আলী 

নপতা- আকি আলী 

কৃষক পনরনিনত- 758013140 

র্াতীয় পনরনিনত- 751801388 

সমাবাইল িং-  

মাঝানর 1.50 5.00  

165 িাম- র্নলল নময়া 

নপতা- আবু্দল হক 

কৃষক পনরনিনত- 758013140 

র্াতীয় পনরনিনত- 751801388 

সমাবাইল িং-  

মাঝানর 1.50 5.25  

166 িাম- আ: গফুর  

নপতা- আকি আলী 

কৃষক পনরনিনত- 758013140 

র্াতীয় পনরনিনত- 751801388 

সমাবাইল িং-  

মাঝানর 1.50 5.25  

167 িাম- মমিা খাতুি 

স্বামী- সোহলমাি 

কৃষক পনরনিনত- 758013140 

র্াতীয় পনরনিনত- 751801388 

সমাবাইল িং-  

মাঝানর 2.00 6.50  

168 িাম- আ: সগারফাি 

নপতা- মিার্ নময়া 

কৃষক পনরনিনত- 758013140011 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013888809 

সমাবাইল িং- 01712512934 

মাঝানর 2.00 7.00  

169 িাম- র্াফর আহম্মদ 

নপতা- তিু নময়া 

কৃষক পনরনিনত- 758013140016 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013888028 

সমাবাইল িং- 01823133003 

মাঝানর 2.00 6.50  

170 িাম- সমাকারম আলী 

নপতা- আনর্রু্র রহমাি 

কৃষক পনরনিনত- 758013140025 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013888830 

সমাবাইল িং- 01712512934 

মাঝানর 2.50 7.00  
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bs 

K…l‡Ki bvg, wcZvi bvg I wVKvbv K…lK cwiwPwZ bv¤̂vi, RvZxq cwiPqcÎ 
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171 িাম- সমা: সদহলায়ার সহাহেি 

নপতা- র্য়িাল আহবদীি 

কৃষক পনরনিনত- 758013140037 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013888598 

সমাবাইল িং- 

মাঝানর 1.50 5.25  

172 িাম- অনর্ উল্লা 

নপতা- আবু নময়া 

কৃষক পনরনিনত- 758013140060 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013888229 

সমাবাইল িং- 01855634969 

কু্ষদ্র 1.00 3.75  

173 িাম- আ: ছত্তার  

নপতা- মৃত: কালা নময়া 

কৃষক পনরনিনত- 758013140063 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013888101 

সমাবাইল িং- 01845897554 

কু্ষদ্র 1.00 4.00  

174 িাম- হারুিুর রনেদ 

নপতা- আবু্দর রহমাি 

কৃষক পনরনিনত- 758013140066 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013888057 

সমাবাইল িং- 0140238189 

মাঝানর 2.00 7.00  

175 িাম- নেরারু্ল হক 

নপতা- েুলতাি আহম্মদ 

কৃষক পনরনিনত- 758013140067 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013888131 

সমাবাইল িং-  

মাঝানর 1.50 5.50  

176 িাম- আ: কাহদর 

নপতা- আ: রহমাি 

কৃষক পনরনিনত- 758013140070 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013888569 

সমাবাইল িং- 01821332823 

কু্ষদ্র 1.00 4.00  

177 িাম- আবুল খাহয়র  

নপতা- উনর্র আনল 

কৃষক পনরনিনত- 758013140071 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013888726 

সমাবাইল িং- 01821177710 

মাঝানর 1.50 5.25  

178 িাম- আতহরর সিছা 

নপতা- সগালাম রেুল  

কৃষক পনরনিনত- 758013140085 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013888887 

সমাবাইল িং-  

কু্ষদ্র 1.00 3.75  

179 িাম- আবুল খাহয়র  

নপতা- আবদুর রনেদ 

কৃষক পনরনিনত- 758013140093 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013888160 

সমাবাইল িং- 01832986793 

মাঝানর 2.00 7.00  

180 িাম- হানর্ সহাহেি 

নপতা- সেকাির নময়া 

কৃষক পনরনিনত- 758013140125 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013888747 

সমাবাইল িং-  

মাঝানর 1.50 5.50  



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

 

eøKt মানিকপুর          BDwbqbt 5িং অরুু্িতলা   Dc‡Rjvt সেিবাগ                ‡Rjvt সিায়াখালী 
 

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 িাম- র্াহাঙ্গীর আলম 

নপতা-মৃত: এয়াকুব আলী 

কৃষক পনরনিনত- 758013140127 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013888715 

সমাবাইল িং- 01715891605 

কু্ষদ্র 1.00 4.00  

182 িাম- িাবালক নময়া 

নপতা- িাদু নময়া 

কৃষক পনরনিনত- 758013140137 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013888177 

সমাবাইল িং-  

কু্ষদ্র 1.50 5.25  

183 িাম- সবলাল সহাহেি 

নপতা- র্য়িাল আহবদীি 

কৃষক পনরনিনত- 758013140148 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013888650 

সমাবাইল িং-  

মাঝানর 1.50 5.50  

184 িাম- আ: রনহম 

নপতা- আ: রহমাি 

কৃষক পনরনিনত- 758013140152 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013888100 

সমাবাইল িং- 01835342986 

মাঝানর 1.00 3.75  

185 িাম- সমা: োহর্াহাি 

নপতা- দনললুর রহমাি 

কৃষক পনরনিনত- 758013140153 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013888401 

সমাবাইল িং- 01829084908 

কু্ষদ্র 1.00 4.00  

186 িাম- সমা: োহহব উল্লা 

নপতা- মফর্হলর রহমাি 

কৃষক পনরনিনত- 758013140155 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013888447 

সমাবাইল িং- 01863593657 

মাঝানর 1.50 5.25  

187 িাম- র্ালাল আহম্মদ 

নপতা- আবু র্াহহর 

কৃষক পনরনিনত- 758013140157 

র্াতীয় পনরনিনত- 19927518013000307 

সমাবাইল িং- 01840344302 

কু্ষদ্র 1.00 3.75  

188 িাম- র্াহািারা সবগম 

স্বামী- মৃত: োমছুল হক 

কৃষক পনরনিনত- 758013140162 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013888313 

সমাবাইল িং- 01723185584 

কু্ষদ্র 1.00 4.00  

189 িাম- সগালাম কুদু্দে 

নপতা- সগালাম রেুল 

কৃষক পনরনিনত- 758013140163 

র্াতীয় পনরনিনত- 19917518013000076 

সমাবাইল িং- 01830000740 

কু্ষদ্র 2.00 6.75  

190 িাম- র্হুরা সবগম 

নপতা- আবু তাহহর 

কৃষক পনরনিনত- 758013140005 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013888106 

সমাবাইল িং-  

মাঝানর 1.50 5.25  



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

 

eøKt মানিকপুর          BDwbqbt 5িং অরুু্িতলা   Dc‡Rjvt সেিবাগ                ‡Rjvt সিায়াখালী 
 

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 িাম- আবুল বাোর 

নপতা- বর্হলর রহমাি 

কৃষক পনরনিনত- 758013140014 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013888056 

সমাবাইল িং- 01826611564 

কু্ষদ্র 1.00 4.00  

192 িাম- সমা: দনলহলর রহমাি 

নপতা- আবুল সহাহেি 

কৃষক পনরনিনত- 758013140003 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013888609 

সমাবাইল িং- 01876945405 

কু্ষদ্র 0.50 2.00  

193 িাম- আ: খাহলক 

নপতা- আ: রনেদ 

কৃষক পনরনিনত- 758013140080 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013887989 

সমাবাইল িং- 01835274538 

মাঝানর 1.50 5.50  

194 িাম- রার্া নময়া 

নপতা- এলাম আলী 

কৃষক পনরনিনত- 580405100208 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013888175 

সমাবাইল িং- 01838831490 

মাঝানর 1.50 5.50  

195 িাম- সমা: সমাস্তফা 

নপতা- আ: কাহদর 

কৃষক পনরনিনত- 758013140027 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013888632 

সমাবাইল িং- 01850037847 

কু্ষদ্র 1.00 3.75  

196 িাম- ছাহিায়ারা সবগম 

নপতা- আবু তাহহর 

কৃষক পনরনিনত- 758013140079 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013887986 

সমাবাইল িং- 01866436251 

কু্ষদ্র 0.75 3.00  

197 িাম- ছাহলহা সবগম 

নপতা- ি র িবী 

কৃষক পনরনিনত- 758013140078 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013887987 

সমাবাইল িং- 01868856252 

কু্ষদ্র 1.00 3.75  

198 িাম- সমা: সহাহেি 

নপতা- আ: সমাতাহলব 

কৃষক পনরনিনত- 758013140092 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013888621 

সমাবাইল িং- 01813394794 

মাঝানর 1.50 5.5  

199 িাম- আবদুল সগাফরাি 

নপতা- সিয়ার্ নময়া 

কৃষক পনরনিনত- 758013140090 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013888555 

সমাবাইল িং- 01869185231 

কু্ষদ্র 1.00 3.50  

       



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

 

eøKt নছহলানিয়া          BDwbqbt অরুু্িতলা   Dc‡Rjvt সেিবাগ                ‡Rjvt সিায়াখালী 
 

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¨ 

200 িাম-হার্ী এবাহয়ত উল্লযাগ 

নপতা- রুস্তম আলী 

গ্রাম- নছহলানিয়া 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013881045 

সমাবাইল িং- 01838831492 

 0.80 3.50  

201 িাম-আবদুল খাহলক 

নপতা- আবু তাহহর 

গ্রাম- নছহলানিয়া 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত-  

সমাবাইল িং- 01614912185 

 0.40 2.00  

202 িাম- আক্তাহরর র্ামাি 

নপতা- োহাদত উল্লযাহ 

গ্রাম- নছহলানিয়া 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত-  

সমাবাইল িং- 01838378797 

 0.25 1.20  

203 িাম- কামাল উনদ্দি 

নপতা- আবুল কাহেম 

গ্রাম- নছহলানিয়া 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013882951 

সমাবাইল িং-  

 0.25 1.00  

204 িাম- আবদুর রনহম 

নপতা- আবদুল খাহলক 

গ্রাম- নছহলানিয়া 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত- 1977528004000005 

সমাবাইল িং-  

 0.25 1.20  

205 িাম- সমা: র্নেম 

নপতা- সমা: আবদুল্লাহ 

গ্রাম- নছহলানিয়া 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত-  

সমাবাইল িং- 01821057076 

 0.15 1.00  

206 িাম- সমা: সোলায়মাি 

নপতা- োমছুল হক 

গ্রাম- নছহলানিয়া 

কৃষক পনরনিনত- 580405091011 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013884027 

সমাবাইল িং- 01812434531 

 0.20 1.00  

207 িাম- আলী হায়দার 

নপতা- আবদুল কাহদর 

গ্রাম- নছহলানিয়া 

কৃষক পনরনিনত- 580405091007 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013884179 

সমাবাইল িং-  

 0.20 1.00  

208 িাম- আবদুছ ছামাদ 

নপতা- আবদুল সমাবারক 

গ্রাম- নছহলানিয়া 

কৃষক পনরনিনত- 580405091036 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013883968 

সমাবাইল িং-  

 0.20 1.00  

209 িাম- র্ালাল আহম্মদ 

নপতা- আলী আহম্মদ 

গ্রাম- িাূঁ িুয়া 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত- 1596540898061 

সমাবাইল িং-  

 0.40 2.00  



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

 

eøKt মানিকপুর           BDwbqbt 5bs অরুু্িতলা   Dc‡Rjvt সেিবাগ                ‡Rjvt সিায়াখালী 
 

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¨ 

210 িাম- মনর্র আহম্মদ 

নপতা- আলী আহম্মদ 

গ্রাম- িাূঁ িুয়া 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত-  

সমাবাইল িং-  

 1.00 4.00  

211 িাম- নির্াম উনদ্দি 

নপতা- সমা: ইনলয়াছ নময়া 

গ্রাম- দ: মানিকপুর 

কৃষক পনরনিনত- 758013140126 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013887622 

সমাবাইল িং- 01726771064 

 1.00 4.00  

212 িাম- সমা: সমাস্তফা 

নপতা- আবুল খাহয়র  

গ্রাম- দ: সগারকাটা 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত-  

সমাবাইল িং-  

 1.0 4.00  

213 িাম- সেখ মনর্বুর রহমাি 

নপতা- রু্লনফকার আলী 

গ্রাম- দ: সগারকাটা 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত- 19697518013000007 

সমাবাইল িং- 01859852554 

 1.00 3.50  

214 িাম- সবলাল সহাহেি 

নপতা-  

গ্রাম- দ: সগারকাটা 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত-  

সমাবাইল িং-  

 0.50 2.00  

215 িাম- সমা: ইেমাঈল 

নপতা- মনফর্হলর রহমাি 

গ্রাম- সদৌলতপুর 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013890607 

সমাবাইল িং- 01861981312 

 1.00 3.50  

216 িাম- হুমায়ি কবীর 

নপতা- আলী আহম্মদ 

গ্রাম- উ: সগারকাটা 

কৃষক পনরনিনত- 758013140001 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013888284 

সমাবাইল িং- 01814836523 

 0.50 2.00  

217 িাম- আবদুর রহমাি 

নপতা- আরব আলী 

গ্রাম- উ: সগারকাটা 

কৃষক পনরনিনত- 758013140004 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013888136 

সমাবাইল িং- 01746139869 

 0.50 2.00  

218 িাম- সমাস্তানফরু্র রহমাি 

নপতা- িনর্র আহম্মদ 

গ্রাম- উ: সগারকাটা 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত-  

সমাবাইল িং-  

 0.50 2.00  

219 িাম- আ: ছত্তার 

নপতা- মকবুল আহম্মদ 

গ্রাম- উ: সগারকাটা 

কৃষক পনরনিনত- 758013140112 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013888183 

সমাবাইল িং- 01814913910 

 0.50 2.00  



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

 

eøKt মানিকপুর           BDwbqbt 5bs অরুু্িতলা   Dc‡Rjvt সেিবাগ                ‡Rjvt সিায়াখালী 
 

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¨ 

220 িাম- আবু র্াহহর 

নপতা- মুখবুল আহম্মদ 

গ্রাম- উ: সগারকাটা 

কৃষক পনরনিনত- 7580131400 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013888 

সমাবাইল িং-  

 1.00 4.00  

221 িাম- ইউিুছ নময়া 

নপতা- হানবব উল্লযাহ 

গ্রাম- উ: সগারকাটা 

কৃষক পনরনিনত- 758013140007 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013888477 

সমাবাইল িং-  

 0.50 2.00  

222 িাম- আবদুল বানরক 

নপতা- আবদুর রনেদ 

গ্রাম- উ: সগারকাটা 

কৃষক পনরনিনত- 758013140008 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013888046 

সমাবাইল িং-  

 0.50 2.00  

223 িাম- কনবর আহম্মদ 

নপতা- সমা: সমাস্তফা 

গ্রাম- উ: সগারকাটা 

কৃষক পনরনিনত- 758013140027 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013888632 

সমাবাইল িং- 01850037847 

 0.50 2.00  

224 িাম- আবুল কাহেম 

নপতা- কানদর বক্স 

গ্রাম- উ: সগারকাটা 

কৃষক পনরনিনত- 758013140029 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013888252 

সমাবাইল িং- 01715598858 

 0.50 2.00  

225 িাম- মাহবুব উল্লা 

নপতা- আলতাফ আলী 

গ্রাম- উ: সগারকাটা 

কৃষক পনরনিনত- 758013140039 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013888782 

সমাবাইল িং-  

 0.50 2.00  

226 িাম- িািু নময়া 

নপতা- মাকু নময়া 

গ্রাম- উ: সগারকাটা 

কৃষক পনরনিনত- 758013140040 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013889076 

সমাবাইল িং-  

 0.50 2.00  

227 িাম- মকেুদুর রহমাি 

নপতা- কার বক্স 

গ্রাম- উ: সগারকাটা 

কৃষক পনরনিনত- 758013140041 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013888260 

সমাবাইল িং- 01864728553 

 0.25 1.00  

228 িাম- র্াহািারা সবগম 

নপতা- আবদুল কানদর 

গ্রাম- উ: সগারকাটা 

কৃষক পনরনিনত- 758013140052 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013888033 

সমাবাইল িং- 01920216386 

 0.25 1.00  

229 িাম- আবদুর রব 

নপতা- আবদুে সোবহাি 

গ্রাম- উ: সগারকাটা 

কৃষক পনরনিনত- 758013140065 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013888144  

সমাবাইল িং-  

 0.50 2.00  



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

 

eøKt নছহলানিয়া                BDwbqbt অরুু্িতলা    Dc‡Rjvt সেিবাগ                ‡Rjvt সিায়াখালী 
 

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¨ 

230 িাম- কুতুব উনদ্দি 

নপতা- আবদুল হক 

গ্রাম- নছহলানিয়া 

কৃষক পনরনিনত- 580405090785 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013883909 

সমাবাইল িং- 01711369369 

 2 8  

231 িাম- িকুল িন্দ্র 

নপতা- রাম িন্দ্র দাে 

গ্রাম- নছহলানিয়া 

কৃষক পনরনিনত- 5804050931000 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013883810 

সমাবাইল িং- 01834384114 

 0.25 1  

232 িাম- নিতয রঞ্জি দাে 

নপতা- রকেলা িন্দ্র 

গ্রাম- নছহলানিয়া 

কৃষক পনরনিনত- 580405091042 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013883779 

সমাবাইল িং-  

 0.40 1.75  

233 িাম- মানিক িন্দ্র দাে 

নপতা- সগৌরঙ্গ িন্দ্রদাে 

গ্রাম- নছহলানিয়া 

কৃষক পনরনিনত- 580405091041 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013883780 

সমাবাইল িং-  

 0.40 1.75  

234 িাম- মরি িন্দ্র দাে 

নপতা- রাম িন্দ্র দাে 

গ্রাম- নছহলানিয়া 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত-  

সমাবাইল িং- 01621837980 

 0.25 1  

235 িাম- আবদুল আনর্ম 

নপতা- আলী হায়দার 

গ্রাম- িাূঁ িুয়া 

কৃষক পনরনিনত- 580405100015 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013879369 

সমাবাইল িং- 01830874656 

 0.40 1.75  

236 িাম- লুৎপুর রহমাি 

নপতা- আবদুর রনেদ 

গ্রাম- িাূঁ িুয়া 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত-  

সমাবাইল িং- 01763663709 

 0.40 1.75  

237 িাম- মনিন্দ্র িন্দ্র দাে 

নপতা- িক্ষত্র কুমার দাে 

গ্রাম- নছহলানিয়া 

কৃষক পনরনিনত- 580405091041 

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013883780 

সমাবাইল িং-  

 0.40 1.75  

238 িাম- সমা: ইউিুছ 

নপতা- আবদুল মাহলক 

গ্রাম- িানর্র িগর 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত- 7518013883394 

সমাবাইল িং-  

 0.40 1.75  

239 িাম- আবদুল লনতফ 

নপতা- োহাদাত উল্লযাহ 

গ্রাম- িানর্র িগর 

কৃষক পনরনিনত-  

র্াতীয় পনরনিনত- 19657518013000005 

সমাবাইল িং- 01811144901 

 0.40 1.75  



 


