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

 
 

eøKt সেনবাগ স ৌরেভা BDwbqbt সেনবাগ স ৌরেভা 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 আবদুল ওহাব 

প তা- আবদুল কাদের 

গ্রাম- বাবু ুর 

কৃষক  পরপিপত- 758047281212 

জাতীয়  পরপিপত- 7528009792129 

সমাবাইল নং- 01819742587 

কু্ষদ্র 0.32 1.60  

2 সগালজার সহাদেন 

প তা- আলী আকবর পময়া 

গ্রাম- উত্তর েহা ুর 

কৃষক  পরপিপত- 758076280550 

জাতীয়  পরপিপত- 7528007791338 

সমাবাইল নং- 01859691722 

কু্ষদ্র 1.00 4.50  

3 জপেম উপিন 

প তা- আবদুল মাদলক 

গ্রাম- উত্তর োহা ুর 

কৃষক  পরপিপত- 758076280551 

জাতীয়  পরপিপত- 75280029791196 

সমাবাইল নং- 01839827261 

কু্ষদ্র 0.40 2.00  

4 রপিকুল ইেলাম 

প তা- মৃত নুরুল হক 

গ্রাম- উত্তর োহা ুর 

কৃষক  পরপিপত- 580410280513 

জাতীয়  পরপিপত- 7528008791119 

সমাবাইল নং- 01839827874 

কু্ষদ্র 1.25 5.60  

5 জপেম উপিন 

প তা- নুরুল হক 

গ্রাম- উত্তর োহা ুর 

কৃষক  পরপিপত- 580410280514 

জাতীয়  পরপিপত- 7528008791198 

সমাবাইল নং- 01746920884 

কু্ষদ্র 0.60 2.25  

6 হাদিজ আহাম্মে 

প তা- মৃত নােদরর জামান 

গ্রাম- উত্তর োহা ুর 

কৃষক  পরপিপত- 75807628 

জাতীয়  পরপিপত- 19527528008000002 

সমাবাইল নং- 01879932712 

কু্ষদ্র 0.40 2.00  

7 জহুরুল হক 

প তা- মপজবুল হক 

গ্রাম- উত্তর োহা ুর 

কৃষক  পরপিপত- 75807628 

জাতীয়  পরপিপত- 7528008791218 

সমাবাইল নং- 01867525530 

কু্ষদ্র 0.36 1.80  

8 সমাোঃ জপেম উপিন 

প তা- মৃত সমাজাহারুল হক 

গ্রাম- উত্তর অজুুনতলা 

কৃষক  পরপিপত- 580410280322 

জাতীয়  পরপিপত- 7528002783681 

সমাবাইল নং- 01845977120 

কু্ষদ্র 0.40 2.50  

9 আবদুল খাদলক 

প তা- মৃত বজলুর রহমান 

গ্রাম- উত্তর অজুুনতলা 

কৃষক  পরপিপত- 580410280323 

জাতীয়  পরপিপত- 752800273642 

সমাবাইল নং- 01964410320 

কু্ষদ্র 0.48 2.50  

10 সমাোঃ সমাহাম্মে উলযাহ 

প তা- সমাোঃ জাির উলযা 

গ্রাম- উত্তর অজুুনতলা 

কৃষক  পরপিপত- 580410280321 

জাতীয়  পরপিপত- 8215431829 

সমাবাইল নং- 01823322463 

কু্ষদ্র 0.68 3.40  



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

 
 

eøKt সেনবাগ স ৌরেভা BDwbqbt সেনবাগ স ৌরেভা  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 শামছুল হক 

প তা- তাজল হক 

গ্রাম- উত্তর অজুুনতলা 

কৃষক  পরপিপত- 580410090012 

জাতীয়  পরপিপত- 7528002783581 

সমাবাইল নং- 01783762450 

কু্ষদ্র 0.40 2.00  

12 মপনরুল ইেলাম 

প তা- সগালাম পকবপরয়া 

গ্রাম- উত্তর অজুুনতলা 

কৃষক  পরপিপত- 580410090014 

জাতীয়  পরপিপত- 7528002783701 

সমাবাইল নং- 01816056529 

কু্ষদ্র 0.48 2.20  

13 োহাব উলযাহ 

প তা- মৃত সমাোঃ মপজব উলযাহ 

গ্রাম- অজুুনতলা 

কৃষক  পরপিপত- 580410090251 

জাতীয়  পরপিপত- 7528003783876 

সমাবাইল নং- 01317155009 

কু্ষদ্র 0.40 2.00  

14 আবদুর সরজ্জাক 

প তা- মপনরুজ্জামান 

গ্রাম- উত্তর অজুুনতলা 

কৃষক  পরপিপত- 580410090058 

জাতীয়  পরপিপত- 7528002783586 

সমাবাইল নং- 01835280412 

কু্ষদ্র 0.50 2.50  

15 আবদুল মপতন 

প তা- মপনরুজ্জামান 

গ্রাম- উত্তর অজুুনতলা 

কৃষক  পরপিপত- 58041009004 

জাতীয়  পরপিপত- 7528002783585 

সমাবাইল নং- 01829084900 

কু্ষদ্র 0.60 3.00  

16 সমাোঃ আবুল হাদেম 

প তা- মপজবুল হক 

গ্রাম- উত্তর মাপনক ুর 

কৃষক  পরপিপত- 580410090007 

জাতীয়  পরপিপত- 7528002783599 

সমাবাইল নং- 01872261182 

কু্ষদ্র 0.30 1.50  

17 সমাোঃ আবু তাদহর 

প তা- আবু জাদহর 

গ্রাম- উত্তর অজুুনতলা 

কৃষক  পরপিপত- 580410090054 

জাতীয়  পরপিপত- 7528003783764 

সমাবাইল নং- 01819604458 

কু্ষদ্র 1.00 5.00  

18 আক্রাম উলযাহ ভ ূঁ ঞা 

প তা- মৃত িদয়জ উলযাহ 

গ্রাম- উত্তর অজুুনতলা 

কৃষক  পরপিপত- 58041009001 

জাতীয়  পরপিপত- 7528001783632 

সমাবাইল নং- 01731702642 

কু্ষদ্র 0.60 3.00  

19 সমাোঃ নুরুল আলম 

প তা- মৃত সমাোঃ মাদলকুজ্জামান 

গ্রাম- উত্তর অজুুনতলা 

কৃষক  পরপিপত- 580410090060 

জাতীয়  পরপিপত- 75258002783763 

সমাবাইল নং- 01778839151 

কু্ষদ্র 0.50 2.50  

20 এনামুল হক 

প তা- মাহবুল হক 

গ্রাম- অজুুনতলা 

কৃষক  পরপিপত- 580410090035 

জাতীয়  পরপিপত- 7528002783549 

সমাবাইল নং- 01817732831 

কু্ষদ্র 0.40 2.00  



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

 
 

eøKt সেনবাগ স ৌরেভা BDwbqbt সেনবাগ স ৌরেভা  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 আবুল বাোর 

প তা- আবদুর রপশে 

গ্রাম- উত্তর অজুুনতলা 

কৃষক  পরপিপত- 580410090030 

জাতীয়  পরপিপত- 75280027837772 

সমাবাইল নং- 01745570650 

প্রাপিক 1.68 7.25  

22 সমাোঃ সোয়াইি উপিন 

প তা- মৃত অপল উপিন 

গ্রাম- উত্তর অজুুনতলা 

কৃষক  পরপিপত- 580410090021 

জাতীয়  পরপিপত- 7528003783605 

সমাবাইল নং- 01854511979 

কু্ষদ্র 0.50 2.50  

23 সমাছদলহ উপিন মামুন 

প তা- মৃত অপল উপিন 

গ্রাম- উত্তর অজুুনতলা 

কৃষক  পরপিপত- 758076280257 

জাতীয়  পরপিপত- 19777528002000001 

সমাবাইল নং- 01819794507 

কু্ষদ্র 0.45 2.20  

24 সমাোঃ আলা উপিন 

প তা- সমাজাদহরুল হক 

গ্রাম- উত্তর অজুুনতলা 

কৃষক  পরপিপত- 75807628 

জাতীয়  পরপিপত- 7528002783573 

সমাবাইল নং- 01811625614 

কু্ষদ্র 0.50 3.00  

25 সমাোঃ েপহে উলযাহ 

প তা- মৃত সমাকতার আহাম্মে 

গ্রাম- পবন্নাগুপন 

কৃষক  পরপিপত- 580410090448 

জাতীয়  পরপিপত- 7528007789658 

সমাবাইল নং- 01817244840 

কু্ষদ্র 0.48 2.50  

26 আবদুল কাদের  

প তা- আবুল হাদেম 

গ্রাম- পবন্নাগুপন 

কৃষক  পরপিপত- 580410090473 

জাতীয়  পরপিপত- 7528007789503 

সমাবাইল নং- 01797417134 

কু্ষদ্র 0.40 2.00  

27 এমোদুল হক 

প তা- মৃত সছরাজুল হক 

গ্রাম- পবন্নাগুপন 

কৃষক  পরপিপত- 580410090336 

জাতীয়  পরপিপত- 7528008789113 

সমাবাইল নং- 01829286016 

কু্ষদ্র 0.36 1.80  

28 খপললুর রহমান 

প তা- হাপবব উলযা 

গ্রাম- পবন্নাগুপন 

কৃষক  পরপিপত- 580410090338 

জাতীয়  পরপিপত- 7528007789535 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.60 2.60  

29 সমাোঃ েপিকুল এছলাম 

 প তা- মৃত মপজবুল হক 

গ্রাম- পবন্নাগুপন 

কৃষক  পরপিপত- 75807628 

জাতীয়  পরপিপত- 19767528007789056 

সমাবাইল নং- 01819648999 

কু্ষদ্র 0.60 2.70  

30 সমাোঃ আদনায়ার সহাদেন 

প তা- সমাোঃ আবুল সহাদেন 

গ্রাম- পবন্নাগুপন 

কৃষক  পরপিপত- 580410090341 

জাতীয়  পরপিপত- 752800789141 

সমাবাইল নং- 01813587878 

কু্ষদ্র 0.40 2.00  



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

 
 

eøKt সেনবাগ স ৌরেভা BDwbqbt সেনবাগ স ৌরেভা  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 সমাোঃ জামাল সহাদেন 

প তা- মৃত আবদুল হক 

গ্রাম- পভন্নাগুপন 

কৃষক  পরপিপত- 580410090344 

জাতীয়  পরপিপত- 752807789101 

সমাবাইল নং- 01826428325 

কু্ষদ্র 0.48 2.50  

32 সমাোঃ জাহাপির আলম 

প তা- মৃত েপলদলর রহমান 

গ্রাম- পভন্নাগুপন 

কৃষক  পরপিপত- 580410090347 

জাতীয়  পরপিপত- 7528007789198 

সমাবাইল নং- 01855720364 

কু্ষদ্র 0.36 1.80  

33 ইব্রাহীম খপলল 

প তা- আবদু সছাবহান 

গ্রাম- পভন্নাগুপন 

কৃষক  পরপিপত- 580410090348 

জাতীয়  পরপিপত- 752800778270 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.36 1.80  

34 বাহার পময়া 

প তা- জয়নাল আদবপেন 

গ্রাম- পভন্নাগুপন 

কৃষক  পরপিপত- 580410090350 

জাতীয়  পরপিপত- 7528007789599 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.40 1.80  

35 মপনর আহাম্মে 

প তা- মৃত বপেউল আলম 

গ্রাম- পভন্নাগুপন 

কৃষক  পরপিপত- 580410090352 

জাতীয়  পরপিপত- 7528007789550 

সমাবাইল নং- 01716135732 

মাঝাপর 1.50 7.50  

36 সমাোঃ ইেমাইল সহাোইন 

প তা- মৃত আপজজুল হক 

গ্রাম- পভন্নাগুপন 

কৃষক  পরপিপত- 75807628 

জাতীয়  পরপিপত- 19897528007789030 

সমাবাইল নং- 014876772138 

কু্ষদ্র 0.48 2.50  

37 মপমনুল হক 

প তা- মৃত সমাোঃ এছাক 

গ্রাম- পভন্নাগুপন 

কৃষক  পরপিপত- 580410090354 

জাতীয়  পরপিপত- 7528007788834 

সমাবাইল নং-  

প্রাপিক 0.20 1.00  

38 মাহমুদুল হাোন রপবন 

প তা- আপমরুল ইেলাম 

গ্রাম- পভন্নাগুপন 

কৃষক  পরপিপত- 75807628 

জাতীয়  পরপিপত- 9151107761 

সমাবাইল নং- 01632386674 

কু্ষদ্র 0.40 2.00  

39 সমাোঃ আদনায়ার 

জয়নাল আদবপেন 

গ্রাম- পভন্নাগুপন 

কৃষক  পরপিপত-580410090366  

জাতীয়  পরপিপত- 7528007789677 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.96 4.50  

40 সমাোঃ নুরুল ইেলাম 

প তা- সমাোঃ জুবন আলী 

গ্রাম- পভন্নাগুপন 

কৃষক  পরপিপত- 580410090368 

জাতীয়  পরপিপত- 75280078543 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.48 2.20  



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

eøKt সেনবাগ স ৌরেভা BDwbqbt সেনবাগ স ৌরেভা  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 আবদুল খাদলক 

প তা- আলতাি আলী 

গ্রাম- পভন্নাগুপন 

কৃষক  পরপিপত-  

জাতীয়  পরপিপত-19542229006507137  

সমাবাইল নং- 01818913445 

কু্ষদ্র 0.40 2.00  

42 আবুল কালাম 

প তা- সেলু পময়া 

গ্রাম- পভন্নাগুপন 

কৃষক  পরপিপত- 580410090374 

জাতীয়  পরপিপত- 7528007789263 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.40 2.00  

43 সমাোঃ মাহিুজ 

প তা- মৃত মপজবুল হক 

গ্রাম- পভন্নাগুপন 

কৃষক  পরপিপত- 7528007789150 

জাতীয়  পরপিপত- 01690226455 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.40 2.00  

44 সমাোঃ জপহর উপিন 

প তা- মৃত েপি উলযাহ 

গ্রাম- পভন্নাগুপন 

কৃষক  পরপিপত- 7528007789147 

জাতীয়  পরপিপত- 01840640648 

সমাবাইল নং-  

প্রাপিক 0.20 1.00  

45 আপমন উলযা 

প তা- মৃত পেরাজ পময়া 

গ্রাম- পভন্নাগুপন 

কৃষক  পরপিপত- 7528007795183 

জাতীয়  পরপিপত- 7528007795183 

সমাবাইল নং- 01882952253 

কু্ষদ্র 0.30 1.70  

46 সমাোঃ আলা উপিন 

প তা- মৃত খপলদলর রহমান 

গ্রাম- পভন্নাগুপন 

কৃষক  পরপিপত-  

জাতীয়  পরপিপত- 7528007789165 

সমাবাইল নং- 01818686893 

কু্ষদ্র    

47 োহাব উপিন োহাব 

প তা- ছাদয়দুল হক 

গ্রাম- পভন্নাগুপন 

কৃষক  পরপিপত-  

জাতীয়  পরপিপত- 19787528007000008 

সমাবাইল নং- 01639137934 

কু্ষদ্র 0.40 2.00  

48 আবদুল ওদুে 

প তা- মৃত মপিজুর রহমান 

গ্রাম- পভন্নাগুপন 

কৃষক  পরপিপত-  

জাতীয়  পরপিপত- 7528007789118 

সমাবাইল নং- 01866747254 

কু্ষদ্র 0.80 4.00  

49 সতািাজ্জল সহাদেন 

প তা- মৃত বলু পময়া 

গ্রাম- পভন্নাগুপন 

কৃষক  পরপিপত- 580010090387 

জাতীয়  পরপিপত- 7528009789135 

সমাবাইল নং- 01878773255 

কু্ষদ্র 0.40 2.00  

50 সখাদেজা সবগম 

প তা- দুলাল পময়া 

গ্রাম- পভন্নাগুপন 

কৃষক  পরপিপত- 580410090389 

জাতীয়  পরপিপত- 7528008789642 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.30 1.80  

 



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

 
 

eøKt উত্তর সমাহাম্মে ুর 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¨ 

51 আবদুর রপশে 

প তা-মৃত সোদলমান 

গ্রাম-পভন্নাগুপন 

কৃষক  পরপিপত- 580410090394 

জাতীয়  পরপিপত- 7528007789668 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.40 2.00  

52 সমাোঃ ছপলম উলযাহ 

প তা-সমাোঃ েপলদলর রহমান 

গ্রাম-পভন্নাগুপন 

কৃষক  পরপিপত- 75807628 

জাতীয়  পরপিপত- 7528007789202 

সমাবাইল নং- 01815694620 

কু্ষদ্র 0.60 2.5  

53 সমাোঃ জামদশে আলম 

প তা-মৃত দ্বীন সমাহাম্মে 

গ্রাম-পভন্নাগুপন 

কৃষক  পরপিপত- 580410090396 

জাতীয়  পরপিপত- 7528007789330 

সমাবাইল নং-  

মাঝাপর 1.20 6.00  

54 সমাোঃ জাদকর সহাদেন 

প তা-সমাোঃ ইন্তু ভ ঞা 

গ্রাম-পভন্নাগুপন 

কৃষক  পরপিপত- 580410090397 

জাতীয়  পরপিপত- 752800789436 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.50 2.50  

55 আবদুর জব্বার 

প তা-মৃত োমছুল হক 

গ্রাম-পভন্নাগুপন 

কৃষক  পরপিপত- 580410090399 

জাতীয়  পরপিপত- 752800790524 

সমাবাইল নং-  

প্রাপিক 0.20 1.00  

56 সমায়াদজ্জম 

প তা-সতািাজল সহাদেন 

গ্রাম-পভন্নাগুপন 

কৃষক  পরপিপত- 75807628 

জাতীয়  পরপিপত- 7528007789139 

সমাবাইল নং- 01860174428 

কু্ষদ্র 0.50 2.5  

57 সমাোঃ স য়ার আহদম্মে 

প তা-সমাোঃ েুরুজ পময়া  

গ্রাম-পভন্নাগুপন 

কৃষক  পরপিপত- 75807628 

জাতীয়  পরপিপত- 7528007795184 

সমাবাইল নং- 01814459612 

কু্ষদ্র 0.30 1.5  

58 সগালাম সহাদেন 

প তা-মৃত আবদুর রপশে 

গ্রাম-উত্তর োহা ুর  

কৃষক  পরপিপত- 58040110007 

জাতীয়  পরপিপত- 7528008791173 

সমাবাইল নং- 01827864514 

মাঝাপর 1.80 7.50  

59 সমাোঃ জাহািীর আলম 

প তা-মৃত নুরুল হক 

গ্রাম-পভন্নাগুপন 

কৃষক  পরপিপত- 580410280501 

জাতীয়  পরপিপত- 4207271604 

সমাবাইল নং- 01710981868 

কু্ষদ্র 0.50 2.50  

60 রাদশে আলম  

প তা-নুর নবী  

গ্রাম-পভন্নাগুপন 

কৃষক  পরপিপত- 580410280503 

জাতীয়  পরপিপত- 7528007785645 

সমাবাইল নং-  

প্রাপিক 0.20 1.00  



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

 

eøKt সেনবাগ স ৌরেভা          BDwbqbt সেনবাগ স ৌরেভা   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¨ 

61 নাম- সমা: সোদহল 

প তা- মৃত: েপি উল্লা 

গ্রাম- উত্তর কােরা 

 

কৃষক  পরপিপত- 580410090384 

জাতীয়  পরপিপত- 7528007789186 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.30 1.50  

62 নাম- সমা: আবুল খাদয়র  

প তা- মৃত: সমা: আবু্দল হাপকম 

গ্রাম- উত্তর কােরা 

 

কৃষক  পরপিপত- 75807628 

জাতীয়  পরপিপত- 7528007789226 

সমাবাইল নং- 01888657094 

কু্ষদ্র 0.40 2.00  

63 নাম- পবপব কমলা 

স্বামী- সমা: এয়াপছন 

গ্রাম- উত্তর কােরা 

 

কৃষক  পরপিপত- 75807628 

জাতীয়  পরপিপত- 7528005792774 

সমাবাইল নং- 01831572857 

কু্ষদ্র 0.48 2.50  

64 নাম- সমা: আবু্দল হাপমে 

প তা- আবদুর রব 

গ্রাম- উত্তর কােরা 

 

কৃষক  পরপিপত- 75807628 

জাতীয়  পরপিপত- 6007324277 

সমাবাইল নং- 01825296599 

কু্ষদ্র 0.40 2.00  

65 নাম- আবুল কালাম 

প তা- মৃত েপি উল্লযাহ 

গ্রাম- উত্তর কােরা 

 

কৃষক  পরপিপত- 75807628 

জাতীয়  পরপিপত- 7528005787421 

সমাবাইল নং- 01812311345 

কু্ষদ্র 0.50 2.00  

66 নাম- ছাদল আহদম্মে 

প তা- সমা: সলাকমান 

গ্রাম- উত্তর কােরা 

 

কৃষক  পরপিপত- 75807628 

জাতীয়  পরপিপত- 7528005787426 

সমাবাইল নং- 01829460493 

কু্ষদ্র 0.88 4.00  

67 নাম- সগালাম মাওলা 

প তা- মৃত: সমা আবদুল হক 

গ্রাম- উত্তর কােরা 

 

কৃষক  পরপিপত- 75807628 

জাতীয়  পরপিপত- 7528005784879 

সমাবাইল নং- 018289882692 

মাঝারী 1.20 6.00  

68 নাম- নুর নবী 

প তা- মৃত: সমা আবদুল হক 

গ্রাম- উত্তর কােরা 

 

কৃষক  পরপিপত- 75807628 

জাতীয়  পরপিপত- 75280057 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 1.50 7.00  

69 নাম- আদনায়ার সহাদেন 

প তা- আবুল হাদশম 

গ্রাম- উত্তর কােরা 

 

কৃষক  পরপিপত- 75807628 

জাতীয়  পরপিপত- 19787528005017797 

সমাবাইল নং- 01833806054 

কু্ষদ্র 0.28 1.20  

70 নাম- আবু তাদহর  

প তা- েপলদলর রহমান 

গ্রাম- উত্তর কােরা 

 

কৃষক  পরপিপত- 75807628 

জাতীয়  পরপিপত-  

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র    



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

 

eøKt সেনবাগ স ৌরেভা          BDwbqbt সেনবাগ স ৌরেভা   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¨ 

71 নাম- আবদুল মাদলক  

প তা- আবদুল বাদরক 

গ্রাম- উত্তর কােরা 

 

কৃষক  পরপিপত- 75807628 

জাতীয়  পরপিপত- 75280047877229 

সমাবাইল নং- 01850028841 

কু্ষদ্র 0.50 2.50  

72 নাম- আবুল হাদেম 

প তা- সোলতান আহম্মে 

গ্রাম- উত্তর কােরা 

 

কৃষক  পরপিপত- 580410090001 

জাতীয়  পরপিপত- 7528004784872 

সমাবাইল নং-  

 0.20 1.00  

73 নাম- আবুল কাদশম 

প তা- কালু পময়া 

গ্রাম- উত্তর কােরা 

 

কৃষক  পরপিপত- 580410090002 

জাতীয়  পরপিপত- 75280137877348 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.40 2.00  

74 নাম- জামাল উপিন 

প তা- মপমনুল হক 

গ্রাম- উত্তর কােরা 

 

কৃষক  পরপিপত- 580410090003 

জাতীয়  পরপিপত- 75280055787256 

সমাবাইল নং- 01826106675 

কু্ষদ্র 0.72 3.60  

75 নাম- আবুল কাদশম  

প তা- সেয়ে আলী 

গ্রাম- উত্তর কােরা 

 

কৃষক  পরপিপত- 850410090004 

জাতীয়  পরপিপত- 7528005787164 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.40 2.00  

76 নাম- েতীশ িন্দ্র শীল 

প তা- বরো কুমার শীল 

গ্রাম- উত্তর কােরা 

 

কৃষক  পরপিপত- 580410090005 

জাতীয়  পরপিপত- 7528005787370 

সমাবাইল নং-  

 0.20 1.00  

77 নাম- েপি উল্লযাহ 

প তা- সশখ আহম্মে 

গ্রাম- উত্তর কােরা 

 

কৃষক  পরপিপত- 580410090005 

জাতীয়  পরপিপত- 7528005787323 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.25 1.30  

78 নাম- মপজবুল হক  

প তা- বজদলর রহমান 

গ্রাম- উত্তর কােরা 

 

কৃষক  পরপিপত- 580410090009 

জাতীয়  পরপিপত- 7528005787301 

সমাবাইল নং- 01858268431 

 0.20 1.00  

79 নাম- আবদুল মাদলক 

প তা- আবদুল খাদলক 

গ্রাম- উত্তর কােরা 

 

কৃষক  পরপিপত- 580410090011 

জাতীয়  পরপিপত- 7528004787288 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.80 4.00  

80 নাম- িাূঁ ন পময়া 

প তা- আবদুল মপজে 

গ্রাম- উত্তর কােরা 

 

কৃষক  পরপিপত- 580410090013 

জাতীয়  পরপিপত- 7528005787336 

সমাবাইল নং- 01890470368 

কু্ষদ্র 0.80 4.00  



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

 

eøKt সেনবাগ স ৌরেভা          BDwbqbt সেনবাগ স ৌরেভা   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¨ 

81 নাম- সমা: ইউছুি 

প তা- মপমনুল হক 

গ্রাম- উত্তর কােরা 

 

কৃষক  পরপিপত- 580410090014 

জাতীয়  পরপিপত- 7528004787441 

সমাবাইল নং-  

 0.20 1.00  

82 নাম- আবদুর রব 

প তা- আবদুর সরজ্জাক 

গ্রাম- উত্তর কােরা 

 

কৃষক  পরপিপত- 580410090015 

জাতীয়  পরপিপত- 7528005787312 

সমাবাইল নং- 01868569495 

কু্ষদ্র 0.50 2.20  

83 নাম- দুলাল পময়া  

প তা- মৃত: মপমনুল হক 

গ্রাম- উত্তর কােরা 

 

কৃষক  পরপিপত- 580410090017 

জাতীয়  পরপিপত- 752805787251 

সমাবাইল নং- 01834213268 

কু্ষদ্র 0.50 2.25  

84 নাম- এয়াকুব আলী 

প তা- মৃত: পততা পময়া 

গ্রাম- উত্তর কােরা 

 

কৃষক  পরপিপত- 580410090018 

জাতীয়  পরপিপত- 7528005787396 

সমাবাইল নং- 01843770282 

কু্ষদ্র 0.50 2.20  

85 নাম- জাহানারা সবগম 

স্বামী- জামাল উপিন 

গ্রাম- উত্তর কােরা 

 

কৃষক  পরপিপত- 570410090019 

জাতীয়  পরপিপত- 7528005787259 

সমাবাইল নং- 01818727411 

 0.20 1.00  

86 নাম- পেলরুবা সবগম 

স্বামী- সলদু পময়া 

গ্রাম- উত্তর কােরা 

 

কৃষক  পরপিপত- 580410090020 

জাতীয়  পরপিপত- 7528005787204 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.40 2.00  

87 নাম- সমা: কপবর সহাদেন 

প তা- মৃত: সেকাির 

গ্রাম- উত্তর কােরা 

 

কৃষক  পরপিপত- 580410090021 

জাতীয়  পরপিপত- 7528005787024 

সমাবাইল নং- 01868947073 

কু্ষদ্র 1.00 4.50  

88 নাম- রুহুল আপমন 

প তা- মহব্বত আলী 

গ্রাম- উত্তর কােরা 

 

কৃষক  পরপিপত- 580410090022 

জাতীয়  পরপিপত- 7528005787303 

সমাবাইল নং- 01820887434 

কু্ষদ্র 0.30 1.50  

89 নাম- আবদুর ছাত্তার  

প তা- বলু পময়া 

গ্রাম- উত্তর কােরা 

 

কৃষক  পরপিপত- 580410090023 

জাতীয়  পরপিপত- 7528005787053 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.50 2.30  

90 নাম- সমা: সবলাল সহাদেন 

প তা- বলু পময়া 

গ্রাম- উত্তর কােরা 

 

কৃষক  পরপিপত- 580410090024 

জাতীয়  পরপিপত- 7528005787201 

সমাবাইল নং- 01811314956 

কু্ষদ্র 0.40 2.00  



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

 

eøKt সেনবাগ স ৌরেভা          BDwbqbt সেনবাগ স ৌরেভা   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- জালাল উপিন 

প তা- শাহ আলম 

গ্রাম- উত্তর কােরা 

 

কৃষক  পরপিপত- 580410090026 

জাতীয়  পরপিপত- 7528004787274 

সমাবাইল নং- 01845817555 

কু্ষদ্র 0.40 2.00  

92 নাম- রুস্তুমআলী 

প তা- মৃত: সেকু পময়া 

গ্রাম- উত্তর কােরা 

 

কৃষক  পরপিপত- 580410090027 

জাতীয়  পরপিপত- 7528005787304 

সমাবাইল নং- 01882750538 

কু্ষদ্র 0.30 1.40  

93 নাম- আবুল হাদেম  

প তা- আবদুল মপজে 

গ্রাম- উত্তর কােরা 

 

কৃষক  পরপিপত- 580410090028 

জাতীয়  পরপিপত- 7528004792767 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.40 2.00  

94 নাম- আবুল খাদয়র  

প তা- আবদুর রহমান 

গ্রাম- উত্তর কােরা 

 

কৃষক  পরপিপত- 580410090030 

জাতীয়  পরপিপত- 752805787344 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.50 2.50  

95 নাম- ছাদয়দুল হক 

প তা- আবদুল আপজজ 

গ্রাম- উত্তর কােরা 

 

কৃষক  পরপিপত- 580410090032 

জাতীয়  পরপিপত- 7528005787314 

সমাবাইল নং- 01821047253 

কু্ষদ্র 0.30 1.50  

96 নাম- মামুনা সবগম 

প তা- বাহার পময়া 

গ্রাম- উত্তর কােরা 

 

কৃষক  পরপিপত- 580410090033 

জাতীয়  পরপিপত- 7528004787306 

সমাবাইল নং- 01759363022 

 0.20 1.00  

97 নাম- অকাল উপিন 

প তা- মৃত: মিজদলর রহমান 

গ্রাম- উত্তর কােরা 

 

কৃষক  পরপিপত- 580410090035 

জাতীয়  পরপিপত- 7528004784987 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.40 2.00  

98 নাম- লুৎিুদরর রহমান 

প তা- মগজদলর রহমান 

গ্রাম- উত্তর কােরা 

 

কৃষক  পরপিপত- 580410090038 

জাতীয়  পরপিপত- 7528005787007 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.30 1.20  

99 নাম- সগালাম িদরায়ার 

প তা- মৃত: হােমত উল্লা 

গ্রাম- উত্তর কােরা 

 

কৃষক  পরপিপত- 580410090041 

জাতীয়  পরপিপত- 7528005787075 

সমাবাইল নং- 01813685228 

কু্ষদ্র 0.50 2.40  

100 নাম- আবদুোলাম 

প তা- মৃত: অপল পময়া 

গ্রাম- উত্তর কােরা 

 

কৃষক  পরপিপত- 580410090042 

জাতীয়  পরপিপত- 7528004784956 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.80 3.20  



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

 

eøKt সেনবাগ স ৌরেভা          BDwbqbt সেনবাগ স ৌরেভা   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¨ 

101 নাম- সমা: হাোন  

প তা- আবদুল মপজে 

গ্রাম- উত্তর কােরা 

 

কৃষক  পরপিপত- 580410090043 

জাতীয়  পরপিপত- 7528005784842 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.30 1.40  

102 নাম- সমা: ইপলয়াছ 

প তা- বজদলর রহমান 

গ্রাম- উত্তর কােরা 

 

কৃষক  পরপিপত- 580410090044 

জাতীয়  পরপিপত- 7528005748814 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.90 3.80  

103 নাম- আবুল কাদশম  

প তা- আলী পময়া 

গ্রাম- উত্তর কােরা 

 

কৃষক  পরপিপত- 580410090046 

জাতীয়  পরপিপত- 7528005784963 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.30 1.30  

104 নাম- শপহে উল্লা 

প তা- মৃত: েপললুর রহমান 

গ্রাম- উত্তর কােরা 

 

কৃষক  পরপিপত- 580410090050 

জাতীয়  পরপিপত- 7528004787003 

সমাবাইল নং- 01868333301 

কু্ষদ্র 0.50 2.20  

105 নাম- কামাল উপিন 

প তা- মপমনুল হক 

গ্রাম- উত্তর কােরা 

 

কৃষক  পরপিপত- 580410090052 

জাতীয়  পরপিপত- 752800478278 

সমাবাইল নং- 01862465878 

কু্ষদ্র 0.50 2.30  

106 নাম- সমারদশে আলম  

প তা- এরশাে উল্লা 

গ্রাম- উত্তর কােরা 

 

কৃষক  পরপিপত- 580410090054 

জাতীয়  পরপিপত- 7528004787082 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.25 1.10  

107 নাম- সমা: জপেম উপিন 

প তা- এরশাে উল্লা 

গ্রাম- উত্তর কােরা 

 

কৃষক  পরপিপত- 580410090055 

জাতীয়  পরপিপত- 7528004787080 

সমাবাইল নং-  

 0.35 1.50  

108 নাম- আবদুল সগারিান 

প তা- আবদুল হাপমে 

গ্রাম- উত্তর কােরা 

 

কৃষক  পরপিপত- 580410090056 

জাতীয়  পরপিপত- 7528005792782 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.25 1.10  

109 নাম- আবদুর রব 

প তা- মৃত: পততা পময়া 

গ্রাম- উত্তর কােরা 

 

কৃষক  পরপিপত- 580410090058 

জাতীয়  পরপিপত- 7528005787286 

সমাবাইল নং- 01825296599 

কু্ষদ্র 0.72 3.20  

110 নাম- আহছান উল্লা 

প তা- মপহব উল্লা 

গ্রাম- উত্তর কােরা 

 

কৃষক  পরপিপত- 580410090059 

জাতীয়  পরপিপত- 7528005787011 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.25 1.10  



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

 

eøKt সেনবাগ স ৌরেভা          BDwbqbt সেনবাগ স ৌরেভা   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¨ 

111 নাম- আবুল কাদশম 

প তা- আবদুর ছত্তার 

গ্রাম- উত্তর কােরা 

 

কৃষক  পরপিপত- 580410090060 

জাতীয়  পরপিপত- 7528004787270 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.30 1.15  

112 নাম- নুরুল আপমন  

প তা- আবদুর সরজ্জাক 

গ্রাম- উত্তর কােরা 

 

কৃষক  পরপিপত- 580410090061 

জাতীয়  পরপিপত- 7528004787248 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.40 2.00  

113 নাম- আবদুল ওহাব 

প তা- আবদুল মন্নান  

গ্রাম- উত্তর কােরা 

 

কৃষক  পরপিপত- 580410090062 

জাতীয়  পরপিপত- 7528004787232 

সমাবাইল নং- 01827231563 

কু্ষদ্র 0.50 2.20  

114 নাম- সমা: ন র নবী 

প তা- আনা পময়া 

গ্রাম- উত্তর কােরা 

 

কৃষক  পরপিপত- 580410090065 

জাতীয়  পরপিপত- 7528005787302 

সমাবাইল নং- 01840342397 

কু্ষদ্র 0.36 1.80  

115 নাম- মতীশ িন্দ্র শীল 

প তা- ক্ষপতশ িন্দ্র শীল 

গ্রাম- উত্তর কােরা 

 

কৃষক  পরপিপত- 580410090064 

জাতীয়  পরপিপত- 7528005787371 

সমাবাইল নং-  

 0.10 0.35  

116 নাম- আবদুল বাপরক 

প তা- হাজী আবদুর রশীে 

গ্রাম- উত্তর কােরা 

 

কৃষক  পরপিপত- 580410090070 

জাতীয়  পরপিপত- 7528005784854 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.40 1.90  

117 নাম- সমা: আবদুল কালাম 

প তা- মৃত: আবদুর রশীে 

গ্রাম- উত্তর কােরা 

 

কৃষক  পরপিপত- 580410090529 

জাতীয়  পরপিপত- 19557528005000001 

সমাবাইল নং- 01860212433 

কু্ষদ্র 0.50 2.30  

118 নাম- িজলুল হক 

প তা- মৃত: আবদুল মন্নান 

গ্রাম- উত্তর কােরা 

 

কৃষক  পরপিপত- 580410090074 

জাতীয়  পরপিপত- 7528005787285 

সমাবাইল নং- 01834924347 

কু্ষদ্র 0.48 2.10  

119 নাম- আবুল খাদয়র  

প তা- মপিজ উপিন 

গ্রাম- উত্তর কােরা 

 

কৃষক  পরপিপত- 580410090077 

জাতীয়  পরপিপত- 7528005784973 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.30 1.15  

120 নাম- পিদরাজা আক্তার 

প তা- জয়নাল আদবপেন 

গ্রাম- উত্তর কােরা 

 

কৃষক  পরপিপত- 580410090078 

জাতীয়  পরপিপত- 7528004787204 

সমাবাইল নং- 01738014048 

কু্ষদ্র 0.30 1.15  
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µwgK 

bs 
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Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

121 নাম- সমা: আবদুল হাই 

প তা- রমজান আলী 

গ্রাম- উত্তর কােরা 

 

কৃষক  পরপিপত- 580410090079 

জাতীয়  পরপিপত- 7528005787150 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.30 1.15  

122 নাম- আবদুল মন্নান 

প তা- মৃত অপজউল্লাহ 

গ্রাম- উত্তর কােরা 

 

কৃষক  পরপিপত- 580410090084 

জাতীয়  পরপিপত- 7528005787058 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.40 2.00  

123 নাম- আবদুল কপরম 

প তা- হাজী আলী পময়া 

গ্রাম- উত্তর কােরা 

 

কৃষক  পরপিপত- 580410090085 

জাতীয়  পরপিপত- 7528005784986 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.50 2.20  

124 নাম- সমা: হাপনি 

প তা- সমা: সমাহাদম্মে 

গ্রাম- উত্তর কােরা 

 

কৃষক  পরপিপত- 580410090087 

জাতীয়  পরপিপত- 7528005787148 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.30 1.10  

125 নাম- আমীন রেুল 

প তা- মৃত: রমজান আলী 

গ্রাম- উত্তর কােরা 

 

কৃষক  পরপিপত- 580410090088 

জাতীয়  পরপিপত- 7528004787470 

সমাবাইল নং- 01819617341 

কু্ষদ্র 0.36 1.20  

126 নাম- আবুল সহাদেন 

প তা- বােশা পময়া 

গ্রাম- উত্তর কােরা 

 

কৃষক  পরপিপত- 580410090090 

জাতীয়  পরপিপত- 7528005787031 

সমাবাইল নং- 01836681893 

কু্ষদ্র 0.50 2.40  

127 নাম- আিজাল উপিন 

প তা- সমািজদলর রহমান 

গ্রাম- উত্তর কােরা 

 

কৃষক  পরপিপত- 580410090092 

জাতীয়  পরপিপত- 7528004784949 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.40 2.00  

128 নাম- সমা: োউে পময়া 

প তা- মৃত: আ: কাদের 

গ্রাম- উত্তর কােরা 

 

কৃষক  পরপিপত- 580410090097 

জাতীয়  পরপিপত- 7528004784957 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.36 1.30  

129 নাম- সমা: শহীে উল্লা  

প তা- আবদুল খাদলক 

গ্রাম- উত্তর কােরা 

 

কৃষক  পরপিপত- 580410090102 

জাতীয়  পরপিপত- 7528004787448 

সমাবাইল নং- 01845487382 

কু্ষদ্র 0.50 2.30  

130 নাম- জপেম উপিন  

প তা- আবদুর সরজ্জাক 

গ্রাম- উত্তর কােরা 

 

কৃষক  পরপিপত- 580410090105 

জাতীয়  পরপিপত- 7528005784790 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.30 1.10  
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131 নাম- আবুল বাোর  

প তা- ছাদয়দুল হক 

গ্রাম: পভন্নাগুপন 

কৃষক  পরপিপত-  

জাতীয়  পরপিপত- 19707528007000005 

সমাবাইল নং- 01855551672 

কু্ষদ্র 0.50 2.50  

132 নাম- সমা: মীর সহাদেন 

প তা- নজীর আহম্মে 

গ্রাম: নজর ুর 

কৃষক  পরপিপত-  

জাতীয়  পরপিপত- 4205486469 

সমাবাইল নং- 01825038648 

প্রাপিক 0.30 1.20  

133 নাম- সমা: শাহ জালাল 

প তা- পজতু ভ ইয়া 

গ্রাম: নজর ুর 

কৃষক  পরপিপত-  

জাতীয়  পরপিপত- 7528007789458 

সমাবাইল নং- 01829106961 

মাঝারী 0.50 2.00  

134 নাম- সমাহাম্মে এয়াপমন 

প তা- নুর পময়া 

গ্রাম: নজর ুর 

কৃষক  পরপিপত-  

জাতীয়  পরপিপত- 8223641120 

সমাবাইল নং- 01818658007 

মাঝারী 1.50 6.50  

135 নাম- জয়নাল আদবেীন 

প তা- মৃত: সমা: ইউনুছ 

গ্রাম: নজর ুর 

কৃষক  পরপিপত-  

জাতীয়  পরপিপত- 7528008790266 

সমাবাইল নং- 01820546396 

কু্ষদ্র 1.40 6.00  

136 নাম- আপমরুল ইেলাম 

প তা- মৃত: আহম্মে পময়া 

গ্রাম: নজর ুর 

কৃষক  পরপিপত-  

জাতীয়  পরপিপত- 7528007790269 

সমাবাইল নং- 01835548899 

প্রাপিক 0.20 1.00  

137 নাম- আবদুল জপলল 

প তা- আবদুল খাদলক 

গ্রাম: নজর ুর 

কৃষক  পরপিপত-  

জাতীয়  পরপিপত- 19727528007000007 

সমাবাইল নং- 01876998641 

মাঝারী 0.56 2.6  

138 নাম- বাবুল  

প তা- সমাকছদের রহমান 

গ্রাম: নজর ুর 

কৃষক  পরপিপত- 580410090413 

জাতীয়  পরপিপত- 7528008790469 

সমাবাইল নং- 01728838613 

প্রাপিক 0.40 2.00  

139 নাম- োহাব উল্লা 

প তা- মৃত: ইপদ্রে পময়া 

গ্রাম: নজর ুর 

কৃষক  পরপিপত- 580410090424 

জাতীয়  পরপিপত- 75280077910331 

সমাবাইল নং- 01713615496 

মাঝারী 1.20 6.00  

140 নাম- সহাছাইন পময়া 

প তা- মৃত: পততা পময়া 

গ্রাম: নজর ুর 

কৃষক  পরপিপত-  

জাতীয়  পরপিপত- 7528007790289 

সমাবাইল নং- 01839364627 

কু্ষদ্র 0.25 1.10  
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141 নাম- সমা: বাহার পময়া 

প তা- োউদের রহমান 

গ্রাম:  : নজর ুর 

 

কৃষক  পরপিপত-  

জাতীয়  পরপিপত- 19717528007790475 

সমাবাইল নং- 01835305679 

প্রাপিক 0.30 1.2  

142 নাম- আবদুল লপতি 

প তা- মৃত: মিজদলর রহমান 

গ্রাম: শুভ ুর 

কৃষক  পরপিপত-  

জাতীয়  পরপিপত-  

সমাবাইল নং- 01876324699 

প্রাপিক 0.36 1.20  

143 নাম- সমা: োখাওয়াত সহাদেন 

প তা- মৃত: সমা: আবদুল বাদরক 

গ্রাম: পবন্নাগুপন 

কৃষক  পরপিপত-  

জাতীয়  পরপিপত- 7528007788888 

সমাবাইল নং- 01820041106 

প্রাপিক 0.40 2.00  

144 নাম- সমা: ইকবাল  

প তা- শাহ আলম 

গ্রাম: শুভ ুর 

কৃষক  পরপিপত-  

জাতীয়  পরপিপত- 75280077900006 

সমাবাইল নং-  

প্রাপিক 0.48 2.00  

145 নাম- সমা: রপিক 

প তা- মৃত িজদলর রহমান 

গ্রাম: বাতাপনয়া 

কৃষক  পরপিপত-  

জাতীয়  পরপিপত- 19767528001000001 

সমাবাইল নং-  

প্রাপিক 0.40 2.00  

146 নাম- দুলাল পময়া  

প তা- আবদুল খাদলক 

গ্রাম- বাতাপনয়া 

কৃষক  পরপিপত-  

জাতীয়  পরপিপত- 7528003782854 

সমাবাইল নং- 01818444778 

মাঝারী 1.30 5.00  

147 নাম- বাচু্চ পময়া 

প তা- রুস্তমআলী 

গ্রাম- বাতাপনয়া 

কৃষক  পরপিপত-  

জাতীয়  পরপিপত- 19747528001000005 

সমাবাইল নং- 01824836464 

প্রাপিক 0.50 2.40  

148 নাম- িখরুল ইেলাম 

প তা- দুলাল সহাদেন 

গ্রাম- বাতাপনয়া 

কৃষক  পরপিপত-  

জাতীয়  পরপিপত- 19857528001000006 

সমাবাইল নং- 01762545555 

প্রাপিক 0.40 2.00  

149 নাম- সমা: জাির 

প তা- মৃত: সমা: সহাদেন 

গ্রাম- বাতাপনয়া 

কৃষক  পরপিপত- 580410090265 

জাতীয়  পরপিপত- 7528001782843 

সমাবাইল নং-  

প্রাপিক 0.40 2.00  

150 নাম- নুরুল ইেলাম 

প তা- ছাপবে পময়া 

গ্রাম- বাতাপনয়া 

কৃষক  পরপিপত- 580410090267 

জাতীয়  পরপিপত- 7528003783430 

সমাবাইল নং- 01876922966 

প্রাপিক 0.50 2.00  
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151 নাম- আবদুল হাই 

প তা- আবদুল সগারিান 

গ্রাম- বাতাপনয়া 

কৃষক  পরপিপত- 580410090274 

জাতীয়  পরপিপত- 7528001782768 

সমাবাইল নং-  

প্রাপিক 0.30 1.80  

152 নাম- মপহর উল্লা 

প তা- জয়নাল আদবেীন 

গ্রাম- বাতাপনয়া 

কৃষক  পরপিপত- 580410090277 

জাতীয়  পরপিপত- 7528001783273 

সমাবাইল নং-  

প্রাপিক 0.20 1.00  

153 নাম- আপরদির রহমান 

প তা- আবদুল খাদলক 

গ্রাম- বাতাপনয়া 

কৃষক  পরপিপত- 580410090279 

জাতীয়  পরপিপত- 7528001782828 

সমাবাইল নং-  

মাঝারী 0.78 3.5  

154 নাম- আবুল কালাম  

প তা- িজদলর রহমান 

গ্রাম- বাতাপনয়া 

কৃষক  পরপিপত- 580410090282 

জাতীয়  পরপিপত- 7528003782839 

সমাবাইল নং-  

প্রাপিক 0.30 1.1  

155 নাম- সমা: িারুক 

প তা- আলী আকবর 

গ্রাম- বাতাপনয়া 

কৃষক  পরপিপত- 580410090288 

জাতীয়  পরপিপত- 7528003782759 

সমাবাইল নং- 01833490614 

কু্ষদ্র 0.68 2.9  

156 নাম- আলী আকবর 

প তা- ওেমান আলী 

গ্রাম- বাতাপনয়া 

কৃষক  পরপিপত- 580410090294 

জাতীয়  পরপিপত- 7528003782889 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.25 1.00  

157 নাম- আবদুল আউয়াল 

প তা- মৃত: আবদুল সগারিান 

গ্রাম- বাতাপনয়া 

কৃষক  পরপিপত- 580410090296 

জাতীয়  পরপিপত- 7528003782803 

সমাবাইল নং- 01834336717 

কু্ষদ্র 1.40 6.10  

158 নাম- েীন ইেলাম 

প তা- মৃত োমছুল হক 

গ্রাম- বাতাপনয়া 

কৃষক  পরপিপত- 580410090298 

জাতীয়  পরপিপত- 7528001783278 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.40 2.00  

159 নাম- সমা: মুরাে 

প তা- আবদুল হাই 

গ্রাম- বাতাপনয়া 

কৃষক  পরপিপত- 580410090299 

জাতীয়  পরপিপত- 7528001783098 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.48 2.2  

160 নাম- আবদুল মন্নান 

প তা- সোনা পময়া 

গ্রাম- বাতাপনয়া 

কৃষক  পরপিপত- 580410090305 

জাতীয়  পরপিপত- 7528001782780 

সমাবাইল নং- 01875920070 

কু্ষদ্র    



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

 

eøKt সেনবাগ স ৌরেভা          BDwbqbt সেনবাগ স ৌরেভা   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¨ 

161 নাম- রপহম উল্লা 

প তা- েপি উল্লা 

গ্রাম- বাতাপনয়া 

কৃষক  পরপিপত- 580410090306 

জাতীয়  পরপিপত- 7528001783346 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 1.20 2.2  

162 নাম- োদহব উল্লা 

প তা- জয়নাল আদবেীন 

গ্রাম- বাতাপনয়া 

কৃষক  পরপিপত- 580410090309 

জাতীয়  পরপিপত- 7528003782617 

সমাবাইল নং-  

প্রাপিক 0.20 1.00  

163 নাম- রপিক উল্লা 

প তা- মৃত: েপি উল্লা 

গ্রাম- বাতাপনয়া 

কৃষক  পরপিপত- 580410090315 

জাতীয়  পরপিপত- 7528001783225 

সমাবাইল নং- 01811971800 

মাঝারী 0.78 2.8  

164 নাম- সমা: হাপনি 

প তা- মৃত: আলী সহাদেন 

গ্রাম- বাতাপনয়া 

কৃষক  পরপিপত- 580410090319 

জাতীয়  পরপিপত- 75280037822847 

সমাবাইল নং- 018534503277 

কু্ষদ্র 0.60 2.5  

165 নাম- সমা: শপরয়ত উল্লযা 

প তা- হােমত উল্লযাহ 

গ্রাম- বাতাপনয়া 

কৃষক  পরপিপত- 580410090320 

জাতীয়  পরপিপত- 7528003783030 

সমাবাইল নং-  

প্রাপিক 0.36 1.8  

166 নাম- সেপলম উল্লযা 

প তা- মৃত েপি উল্লযা 

গ্রাম- বাতাপনয়া 

কৃষক  পরপিপত- 580410090328 

জাতীয়  পরপিপত- 7528001783460 

সমাবাইল নং- 01819704306 

কু্ষদ্র 0.40 2.00  

167 নাম- আবদুল সছাবহান 

প তা- আ: সগারিান 

গ্রাম- বাতাপনয়া 

কৃষক  পরপিপত- 580410090331 

জাতীয়  পরপিপত- 7528001782758 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.50 2.2  

168 নাম- সমা: সহাদেন 

প তা- আবদুল সগারিান 

গ্রাম- বাতাপনয়া 

কৃষক  পরপিপত- 580410090337 

জাতীয়  পরপিপত- 2692984611249 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.30 1.1  

169 নাম- আবদুর রব 

প তা- মুেপলম পময়া 

গ্রাম- বাতাপনয়া 

কৃষক  পরপিপত- 580410090330 

জাতীয়  পরপিপত- 7528003782551 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.56 2.5  

170 নাম- িাদতমা খাতুন 

স্বামী- রহমত উল্লযা 

গ্রাম- বাতাপনয়া 

কৃষক  পরপিপত- 580410090345 

জাতীয়  পরপিপত- 7528001783022 

সমাবাইল নং-  

প্রাপিক 0.20 1.00  



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

 

eøKt ‡mbevM †cŠimfv          BDwbqbt‡mbevM †cŠimfv   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- ‡gvt Rvnv½xi Avjg 

প তা- আদুল মন্নান  

গ্রাম- েোঃ কােরা 

কৃষক  পরপিপত-580410070191  

জাতীয়  পরপিপত- 7528005793644 

সমাবাইল নং- 01814922122 

কু্ষদ্র 0.75 2.6  

172 নাম- আবুল হাদেম 

প তা-মৃত আবদুল কপরম 

গ্রাম- - েোঃ কােরা 

কৃষক  পরপিপত- 580410070190 

জাতীয়  পরপিপত- 7528004786527 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র .60 4  

173 নাম- সগালাম িদরায়ার 

প তা- মৃত হােমত উলযা 

গ্রাম- -ঐ- 

কৃষক  পরপিপত- 580410070041 

জাতীয়  পরপিপত- 7528005787075 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.75 2.5  

174 নাম- নুরুল ইেলাম 

প তা-মৃত সমাোঃ সশখ আহম্মে 

গ্রাম- -ঐ- 

কৃষক  পরপিপত- 580410070154 

জাতীয়  পরপিপত- 7528004786522 

সমাবাইল নং- 01876116327 

কু্ষদ্র 0.75 2.5  

175 নাম- সমাোঃ আবুল সহাদেণ  

প তা- আপজজুল হক 

গ্রাম- -ঐ- 

কৃষক  পরপিপত- 580410070029 

জাতীয়  পরপিপত- 7528006783754 

সমাবাইল নং- 01837937063 

প্রাপিক .36 1.8  

176 নাম- সমাোঃ ইয়াপেন ধনু 

প তা-মৃত আবদুল মন্নান 

গ্রাম- -ঐ- 

কৃষক  পরপিপত- 580410070129 

জাতীয়  পরপিপত- 7528006788577 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র .40 1.8  

177 নাম- সমাোঃ ইউছু  পময়া 

প তা- সমাোঃ তপরখ উলযা 

গ্রাম- -ঐ- 

কৃষক  পরপিপত- 580410070257 

জাতীয়  পরপিপত- 7528006788110 

সমাবাইল নং- 01829917084 

কু্ষদ্র .78 2.5  

178 নাম- নুরুল হক  

প তা- ছাদয়দুল হক 

গ্রাম- িাপরদদ্রান 

কৃষক  পরপিপত- 580410070321 

জাতীয়  পরপিপত- 7528003788610 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র .56 2.2  

179 নাম- আযুইব েআলী 

প তা- মৃত সমাোঃ ইব্  ্ রাপহম 

গ্রাম- -ঐ- 

কৃষক  পরপিপত- 580410070200 

জাতীয়  পরপিপত- 7528004786369 

সমাবাইল নং- 0101815073488 

প্রাপিক .28 1.5  

180 নাম- সমাোঃ আবদুর রব  াদ ায়াপর 

প তা- মৃত সমাখদলছুর রহমান  

গ্রাম- িাপরদদ্রান 

কৃষক  পরপিপত- 580410070254 

জাতীয়  পরপিপত- 7528006788746 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র .48 2.00  

 

 

 

 



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

 

eøKt ‡mbevM †cŠimfv          BDwbqbt ‡mbevM †cŠimfv   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- সমাোঃ মপহ উপিন 

প তা- মাও মপজবুল হক 

গ্রাম- েোঃ কােরা 

কৃষক  পরপিপত- 580410070172 

জাতীয়  পরপিপত- 7528004793638 

সমাবাইল নং- 01867443665 

কু্ষদ্র 0.75 2.6  

182 নাম- মপমনুল হক 

প তা-োমছুল হক 

গ্রাম- -ঐ- 

কৃষক  পরপিপত- 580410070220 

জাতীয়  পরপিপত- 7528004786450 

সমাবাইল নং- 01855488178 

কু্ষদ্র .50 2  

183 নাম- জাির আহম্মে 

প তা- মৃত জালাল আহম্মে 

গ্রাম- অর্জু নতলা 

কৃষক  পরপিপত- 580410090200 

জাতীয়  পরপিপত- 7528003785130 

সমাবাইল নং- 01713167849 

কু্ষদ্র 0.75 2.5  

184 নাম- আক্তারুজ্জামান 

প তা-সহাদেনুরুজ্জামান 

গ্রাম- -ঐ- 

কৃষক  পরপিপত- 758076280560 

জাতীয়  পরপিপত- 7528002783680 

সমাবাইল নং- 0101814949737 

কু্ষদ্র 0.75 2.5  

185 নাম- মপমনুল হক  

প তা- আয়না পময়া 

গ্রাম- েোঃ কােরা 

কৃষক  পরপিপত- 758076280561 

জাতীয়  পরপিপত- 7528004768084 

সমাবাইল নং- 01964410320 

কু্ষদ্র .60 2.5  

186 নাম- আবদুল কা উয়ুম  

প তা-মৃত ওহাব পময়া 

গ্রাম- -ঐ- 

কৃষক  পরপিপত- 758047281213 

জাতীয়  পরপিপত- 7528002783678 

সমাবাইল নং- 01711715158 

কু্ষদ্র .70 2.8  

187 নাম- সমাোঃ হারুন  

প তা- সমাোঃ জালাল আহম্মে 

গ্রাম- অর্জু নতলা 

কৃষক  পরপিপত- 580410090068 

জাতীয়  পরপিপত- 7528003785438 

সমাবাইল নং- 01647471270 

কু্ষদ্র .50 2.2  

188 নাম- আপতকুর রহমান ভ ঞা 

প তা- মৃত সগালাম রহমান 

গ্রাম- -ঐ- 

কৃষক  পরপিপত-  

জাতীয়  পরপিপত- 2401227539 

সমাবাইল নং- 01826204060 

কু্ষদ্র .72 2.5  

189 নাম- নুরুল আপমন  

প তা- মৃত মাহবুবুল হক 

গ্রাম- উোঃ অর্জু নতলা 

কৃষক  পরপিপত-  

জাতীয়  পরপিপত- 752800 

সমাবাইল নং- 01 

কু্ষদ্র .50 2 

 

190 নাম- পিদরাজ আলম 

প তা- মৃত আবদুর সরজ্জাক 

গ্রাম- বাবু ুর 

কৃষক  পরপিপত- 580410070 

জাতীয়  পরপিপত- 752800 

সমাবাইল নং- 01 

প্রাপিক .28 1.5  

 

 



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

 

eøKt ‡mbevM †cŠimfv          BDwbqbt‡mbevM †cŠimfv   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- ‡gvt Rvnv½xi Avjg 

প তা- আদুল মন্নান  

গ্রাম- েোঃ কােরা 

কৃষক  পরপিপত-580410070191  

জাতীয়  পরপিপত- 7528005793644 

সমাবাইল নং- 01814922122 

কু্ষদ্র 0.75 2.6  

192 নাম- আবুল হাদেম 

প তা-মৃত আবদুল কপরম 

গ্রাম- - েোঃ কােরা 

কৃষক  পরপিপত- 580410070190 

জাতীয়  পরপিপত- 7528004786527 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র .60 4  

193 নাম- সগালাম িদরায়ার 

প তা- মৃত হােমত উলযা 

গ্রাম- -ঐ- 

কৃষক  পরপিপত- 580410070041 

জাতীয়  পরপিপত- 7528005787075 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.75 2.5  

194 নাম- নুরুল ইেলাম 

প তা-মৃত সমাোঃ সশখ আহম্মে 

গ্রাম- -ঐ- 

কৃষক  পরপিপত- 580410070154 

জাতীয়  পরপিপত- 7528004786522 

সমাবাইল নং- 01876116327 

কু্ষদ্র 0.75 2.5  

195 নাম- সমাোঃ আবুল সহাদেণ  

প তা- আপজজুল হক 

গ্রাম- -ঐ- 

কৃষক  পরপিপত- 580410070029 

জাতীয়  পরপিপত- 7528006783754 

সমাবাইল নং- 01837937063 

প্রাপিক .36 1.8  

196 নাম- সমাোঃ ইয়াপেন ধনু 

প তা-মৃত আবদুল মন্নান 

গ্রাম- -ঐ- 

কৃষক  পরপিপত- 580410070129 

জাতীয়  পরপিপত- 7528006788577 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র .40 1.8  

197 নাম- সমাোঃ ইউছু  পময়া 

প তা- সমাোঃ তপরখ উলযা 

গ্রাম- -ঐ- 

কৃষক  পরপিপত- 580410070257 

জাতীয়  পরপিপত- 7528006788110 

সমাবাইল নং- 01829917084 

কু্ষদ্র .78 2.5  

198 নাম- নুরুল হক  

প তা- ছাদয়দুল হক 

গ্রাম- িাপরদদ্রান 

কৃষক  পরপিপত- 580410070321 

জাতীয়  পরপিপত- 7528003788610 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র .56 2.2  

199 নাম- আযুইব েআলী 

প তা- মৃত সমাোঃ ইব্  ্ রাপহম 

গ্রাম- -ঐ- 

কৃষক  পরপিপত- 580410070200 

জাতীয়  পরপিপত- 7528004786369 

সমাবাইল নং- 0101815073488 

প্রাপিক .28 1.5  

200 নাম- সমাোঃ আবদুর রব  াদ ায়াপর 

প তা- মৃত সমাখদলছুর রহমান  

গ্রাম- িাপরদদ্রান 

কৃষক  পরপিপত- 580410070254 

জাতীয়  পরপিপত- 7528006788746 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র .48 2.00  

 

 

 

 



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

 

eøKt ‡mbevM †cŠimfv          BDwbqbt ‡mbevM †cŠimfv   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- সমাোঃ মপহ উপিন 

প তা- মাও মপজবুল হক 

গ্রাম- েোঃ কােরা 

কৃষক  পরপিপত- 580410070172 

জাতীয়  পরপিপত- 7528004793638 

সমাবাইল নং- 01867443665 

কু্ষদ্র 0.75 2.6  

202 নাম- মপমনুল হক 

প তা-োমছুল হক 

গ্রাম- -ঐ- 

কৃষক  পরপিপত- 580410070220 

জাতীয়  পরপিপত- 7528004786450 

সমাবাইল নং- 01855488178 

কু্ষদ্র .50 2  

203 নাম- জাির আহম্মে 

প তা- মৃত জালাল আহম্মে 

গ্রাম- অর্জু নতলা 

কৃষক  পরপিপত- 580410090200 

জাতীয়  পরপিপত- 7528003785130 

সমাবাইল নং- 01713167849 

কু্ষদ্র 0.75 2.5  

204 নাম- আক্তারুজ্জামান 

প তা-সহাদেনুরুজ্জামান 

গ্রাম- -ঐ- 

কৃষক  পরপিপত- 758076280560 

জাতীয়  পরপিপত- 7528002783680 

সমাবাইল নং- 0101814949737 

কু্ষদ্র 0.75 2.5  

205 নাম- মপমনুল হক  

প তা- আয়না পময়া 

গ্রাম- েোঃ কােরা 

কৃষক  পরপিপত- 758076280561 

জাতীয়  পরপিপত- 7528004768084 

সমাবাইল নং- 01964410320 

কু্ষদ্র .60 2.5  

206 নাম- আবদুল কা উয়ুম  

প তা-মৃত ওহাব পময়া 

গ্রাম- -ঐ- 

কৃষক  পরপিপত- 758047281213 

জাতীয়  পরপিপত- 7528002783678 

সমাবাইল নং- 01711715158 

কু্ষদ্র .70 2.8  

207 নাম- সমাোঃ হারুন  

প তা- সমাোঃ জালাল আহম্মে 

গ্রাম- অর্জু নতলা 

কৃষক  পরপিপত- 580410090068 

জাতীয়  পরপিপত- 7528003785438 

সমাবাইল নং- 01647471270 

কু্ষদ্র .50 2.2  

208 নাম- আপতকুর রহমান ভ ঞা 

প তা- মৃত সগালাম রহমান 

গ্রাম- -ঐ- 

কৃষক  পরপিপত-  

জাতীয়  পরপিপত- 2401227539 

সমাবাইল নং- 01826204060 

কু্ষদ্র .72 2.5  

209 নাম- নুরুল আপমন  

প তা- মৃত মাহবুবুল হক 

গ্রাম- উোঃ অর্জু নতলা 

কৃষক  পরপিপত-  

জাতীয়  পরপিপত- 752800 

সমাবাইল নং- 01 

কু্ষদ্র .50 2 কু্ষদ্র 

210 নাম- পিদরাজ আলম 

প তা- মৃত আবদুর সরজ্জাক 

গ্রাম- বাবু ুর 

কৃষক  পরপিপত- 580410070 

জাতীয়  পরপিপত- 752800 

সমাবাইল নং- 01 

প্রাপিক .28 1.5  

 



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

 

eøKt সেনবাগ স ৌরেভা                BDwbqbt সেনবাগ স ৌরেভা   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¨ 

211 নাম- নুর নবী 

প তা- সমা: উল্লা 

গ্রাম- evZvwbqv 

কৃষক  পরপিপত- 580410090348 

জাতীয়  পরপিপত- 752801782870 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.36 1.5  

212 নাম- হাদিজ তাজুল ইেলাম 

প তা- ওমর আলী 

গ্রাম- evZvwbqv 

কৃষক  পরপিপত- 580410090359 

জাতীয়  পরপিপত- 752801782509 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.36 1.5  

213 নাম- আবদুল খাদলক 

প তা- মৃত: আবদুর জব্বার 

গ্রাম- DËi AR©ybZjv 

কৃষক  পরপিপত- 580410090042 

জাতীয়  পরপিপত- 752801783997 

সমাবাইল নং- 01836717261 

কু্ষদ্র 0.48 2.00  

214 নাম- আবদুল গপন 

প তা- মৃত: আতর আলী 

গ্রাম- DËi AR©ybZjv 

কৃষক  পরপিপত- 580410090041 

জাতীয়  পরপিপত- 752801783507 

সমাবাইল নং- 01820034018 

কু্ষদ্র 0.56 2.2  

215 নাম- সমাহাং উল্লা 

প তা- মৃত: সছরাজল হক 

গ্রাম- DËi AR©ybZjv 

কৃষক  পরপিপত- 5804100900037 

জাতীয়  পরপিপত- 752801783819 

সমাবাইল নং- 01776005021 

কু্ষদ্র 0.40 1.8  

216 নাম- েপি উপিন 

প তা- মৃত: নপজর উপিন 

গ্রাম- DËi AR©ybZjv 

কৃষক  পরপিপত- 580410090002 

জাতীয়  পরপিপত- 752801783807 

সমাবাইল নং- 01817123390 

কু্ষদ্র 0.20 1.0  

217 নাম- সমা: তাজুল হক 

প তা- মৃত: েীন ইেলাম 

গ্রাম- DËi AR©ybZjv 

কৃষক  পরপিপত- 580410090043 

জাতীয়  পরপিপত- 752801783908 

সমাবাইল নং- 01835235184 

কু্ষদ্র 0.30 1.10  

218 নাম- আদনায়ার সহাদেন 

প তা- আবদুল সছাবহান 

গ্রাম- DËi AR©ybZjv 

কৃষক  পরপিপত- 758010280521 

জাতীয়  পরপিপত- 2857264481 

সমাবাইল নং- 01890470014 

কু্ষদ্র 0.48 2.10  

219 নাম- আবদুল মপতন 

প তা- সছরাজুল হক 

গ্রাম- DËi AR©ybZjv 

কৃষক  পরপিপত- 758047280122 

জাতীয়  পরপিপত- 7528004785639 

সমাবাইল নং- 01600147183 

কু্ষদ্র 0.68 3.00  

220 নাম- হাপবব উল্লযা 

প তা- মৃত: সেয়দের রহমান 

গ্রাম- Pvwi‡ ª̀vb 

কৃষক  পরপিপত- 580410090231 

জাতীয়  পরপিপত- 7528006788614 

সমাবাইল নং-  

প্রাপিক 0.36 1.5  



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

 

eøKt সেনবাগ স ৌরেভা                BDwbqbt সেনবাগ স ৌরেভা   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¨ 

221 নাম- সমা: হারুন  

প তা- আবদুর রপশে 

গ্রাম- Pvwi‡ ª̀vb 

কৃষক  পরপিপত- 580410090235 

জাতীয়  পরপিপত- 752800388331 

সমাবাইল নং- 01840838202 

কু্ষদ্র 0.50 2.1  

222 নাম- নুরুল ইেলাম 

প তা- আবদুল মপতন 

গ্রাম- Pvwi‡ ª̀vb 

কৃষক  পরপিপত- 580410090236 

জাতীয়  পরপিপত- 7528006788394 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.32 1.5  

223 নাম- আদনায়ার সহাদেন 

প তা- মৃত: আবদুল বাপরক 

গ্রাম- Pvwi‡ ª̀vb 

কৃষক  পরপিপত- 580410090237 

জাতীয়  পরপিপত- 7528006788635 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.30 1.3  

224 নাম- রপিক উল্লা 

প তা- মৃত: সমাবরক উল্লা 

গ্রাম- Pvwi‡ ª̀vb 

কৃষক  পরপিপত- 580410090238 

জাতীয়  পরপিপত- 7528006788638 

সমাবাইল নং- 01835072732 

কু্ষদ্র 0.90 3.00  

225 নাম- সমা: ছাদয়দুল হক 

প তা- মৃত: সেয়দের রহমান 

গ্রাম- Pvwi‡ ª̀vb 

কৃষক  পরপিপত- 580410090240 

জাতীয়  পরপিপত- 7528006788419 

সমাবাইল নং- 01817267342 

কু্ষদ্র 0.15 0.60  

226 নাম- সগালাম সমাস্তিা 

প তা- মৃত: সমা: এছহাক পময়া 

গ্রাম- Pvwi‡ ª̀vb 

কৃষক  পরপিপত- 580410090243 

জাতীয়  পরপিপত- 7528003788090 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.50 2.1  

227 নাম- সমা: িজলুল কপরম 

প তা- মৃত: সেলু পময়া 

গ্রাম- Pvwi‡ ª̀vb 

কৃষক  পরপিপত- 580410090250 

জাতীয়  পরপিপত- 7528006788604 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.60 2.4  

228 নাম- আবদুর রব  াদ ায়ারী 

প তা- মৃত: সমাখদলছুর রহমান 

গ্রাম- Pvwi‡ ª̀vb 

কৃষক  পরপিপত- 580410090254 

জাতীয়  পরপিপত- 7528006788746 

সমাবাইল নং-  

প্রাপিক 0.15 0.65  

229 নাম- আদনায়ারা সবগম 

প তা- েপহে উল্লযাহ 

গ্রাম- Pvwi‡ ª̀vb 

কৃষক  পরপিপত- 580410090255 

জাতীয়  পরপিপত- 7528006788182 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.40 1.80  

230 নাম- সমা: ইউছু  পময়া 

প তা- মৃত: তপরক উল্লযাহ 

গ্রাম- Pvwi‡ ª̀vb 

কৃষক  পরপিপত- 580410090256 

জাতীয়  পরপিপত- 7528003788110 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 1.00 4.20  



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

 

eøKt সেনবাগ স ৌরেভা                BDwbqbt সেনবাগ স ৌরেভা   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¨ 

231 নাম- আিদরাজা সবগম 

প তা- িপকর আহম্মে 

গ্রাম- Pvwi‡ ª̀vb 

কৃষক  পরপিপত- 580410090260 

জাতীয়  পরপিপত- 7528002788316 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.36 1.5  

232 নাম- সতািাদয়ল আহম্মে 

প তা- মৃত আবদুল সগারিান 

গ্রাম- Pvwi‡ ª̀vb 

কৃষক  পরপিপত- 580410090262 

জাতীয়  পরপিপত- 7528002788348 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.36 1.4  

233 নাম- আবদুল হাপমে 

প তা- সহাদেন আলী 

গ্রাম- Pvwi‡ ª̀vb 

কৃষক  পরপিপত- 580410090264 

জাতীয়  পরপিপত- 7528002788127 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.30 1.10  

234 নাম- আবদুর রপহম 

প তা- নপজর আহম্মে 

গ্রাম- Pvwi‡ ª̀vb 

কৃষক  পরপিপত- 580410090266 

জাতীয়  পরপিপত- 7528002788703 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.40 1.75  

235 নাম- মপনরুজ্জামান 

প তা- নােদরর আহম্মে 

গ্রাম- Pvwi‡ ª̀vb 

কৃষক  পরপিপত- 580410090268 

জাতীয়  পরপিপত- 7528002788374 

সমাবাইল নং-  

মাঝারী 1.40 5.50  

236 নাম- আবু জাদহর 

প তা- সমা: ইপদ্রে 

গ্রাম- Pvwi‡ ª̀vb 

কৃষক  পরপিপত- 580410090273 

জাতীয়  পরপিপত- 7528002788294 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.60 2.10  

237 নাম- সমা: সহাদেন 

প তা- মৃত: োমছুল হক 

গ্রাম- Pvwi‡ ª̀vb 

কৃষক  পরপিপত- 580410090275 

জাতীয়  পরপিপত- 7528002788365 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 1.2 4.00  

238 নাম- জয়দির সনছা 

স্বামী- আবদুল ছালাম 

গ্রাম- Pvwi‡ ª̀vb 

কৃষক  পরপিপত- 580410090276 

জাতীয়  পরপিপত- 7528002788298 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.36 1.2  

239 নাম- আবুল কাদশম 

প তা- িপরে পময়া 

গ্রাম- Pvwi‡ ª̀vb 

কৃষক  পরপিপত- 580410090277 

জাতীয়  পরপিপত- 7528002788124 

সমাবাইল নং-  

প্রাপিক 0.20 1.00  

240 নাম- জাির আহম্মে 

প তা- মিজদলর রহমান 

গ্রাম- Pvwi‡ ª̀vb 

কৃষক  পরপিপত- 580410090280 

জাতীয়  পরপিপত- 7528002788656 

সমাবাইল নং-  

প্রাপিক 0.20 1.00  
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241 নাম- আপমরুল ইেলাম 

প তা- সমাখদলছুর রহমান 

গ্রাম- Pvwi‡ ª̀vb 

কৃষক  পরপিপত- 580410090281 

জাতীয়  পরপিপত- 7528003788672 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.50 2.2  

242 নাম- আবদুল ওহাব 

প তা- মৃত: আলতাি আলী 

গ্রাম- Pvwi‡ ª̀vb 

কৃষক  পরপিপত- 580410090284 

জাতীয়  পরপিপত- 7528003788308 

সমাবাইল নং-  

প্রাপিক 0.28 1.3  

243 নাম- োহাব উপিন 

প তা- মৃত: আবদুে োমাে 

গ্রাম- Pvwi‡ ª̀vb 

কৃষক  পরপিপত- 580410090294 

জাতীয়  পরপিপত- 7528006788420 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 1.20 4.1  

244 নাম- অপহদের রহমান 

প তা- মৃত: মকু পময়া 

গ্রাম- Pvwi‡ ª̀vb 

কৃষক  পরপিপত- 580410090297 

জাতীয়  পরপিপত- 7528003788314 

সমাবাইল নং-  

প্রাপিক 0.20 1.00  

245 নাম- সমা: বাহার পময়া 

প তা- আবদুল সছাবহান 

গ্রাম- Pvwi‡ ª̀vb 

কৃষক  পরপিপত- 580410090305 

জাতীয়  পরপিপত- 7528006788155 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.36 1.8  

246 নাম- সগালাম মাওলা 

প তা- সগালাম সমাস্তিা 

গ্রাম- Pvwi‡ ª̀vb 

কৃষক  পরপিপত- 580410090307 

জাতীয়  পরপিপত- 7528006788629 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.50 2.00  

247 নাম- আবদুল মাদলক 

প তা- িজদলর রহমান 

গ্রাম- Pvwi‡ ª̀vb 

কৃষক  পরপিপত- 580410090308 

জাতীয়  পরপিপত- 752800678809 

সমাবাইল নং-  

প্রাপিক 0.20 1.00  

248 নাম- জাহাপির সহাদেন 

প তা- জাদকর সহাদেন 

গ্রাম- Pvwi‡ ª̀vb 

কৃষক  পরপিপত- 580410090310 

জাতীয়  পরপিপত- 7528006788674 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.78 2.5  

249 নাম- আবুল কালাম আজাে 

প তা- এছাক পময়া 

গ্রাম- Pvwi‡ ª̀vb 

কৃষক  পরপিপত- 580410090309 

জাতীয়  পরপিপত- 7528006788696 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.90 3.5  

250 নাম- সমা: িখরুল ইেলাম 

প তা- সমা: এয়াকুব 

গ্রাম- Pvwi‡ ª̀vb 

কৃষক  পরপিপত- 580410090426 

জাতীয়  পরপিপত- 7528003788511 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.30 1.2  
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251 নাম- সমা: আবুল বাোর 

প তা- রুহুল আপমন 

গ্রাম- Pvwi‡ ª̀vb 

কৃষক  পরপিপত- 580410090316 

জাতীয়  পরপিপত- 7528006788701 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.40 1.8  

252 নাম- সমা: মহপেন 

প তা- রুহুল আপমন 

গ্রাম- Pvwi‡ ª̀vb 

কৃষক  পরপিপত- 580410090317 

জাতীয়  পরপিপত- 7528006788699 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.40 1.80  

253 নাম- আবুল বাোর 

প তা- আবদুল বাপরক 

গ্রাম- Pvwi‡ ª̀vb 

কৃষক  পরপিপত- 580410090320 

জাতীয়  পরপিপত- 7528003788423 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 0.50 2.2  

254 নাম- আবদুল হাপলম 

প তা- মৃত: িাূঁ ন পময়া 

গ্রাম- Pvwi‡ ª̀vb 

কৃষক  পরপিপত- 580410090456 

জাতীয়  পরপিপত- 7528006788400 

সমাবাইল নং-  

প্রাপিক 0.20 1.00  

255 নাম- নাপছর উপিন 

প তা- মৃত: িাূঁ ন পময়া 

গ্রাম- Pvwi‡ ª̀vb 

কৃষক  পরপিপত- 580410090520 

জাতীয়  পরপিপত- 7528003788680 

সমাবাইল নং- 01820602493 

কু্ষদ্র 0.60 2.2  

256 নাম- মপহন উপিন 

প তা- আিাজ উপিন 

গ্রাম- Pvwi‡ ª̀vb 

কৃষক  পরপিপত- 580410090461 

জাতীয়  পরপিপত- 7528002788081 

সমাবাইল নং-  

প্রাপিক 0.20 1.00  

257 নাম- িারুক আহম্মে 

প তা- সশখ আহম্মে 

গ্রাম- Pvwi‡ ª̀vb 

কৃষক  পরপিপত- 758076280489 

জাতীয়  পরপিপত- 19697528003785458 

সমাবাইল নং-  

কু্ষদ্র 1.00 4.50  

258 নাম- জাহািীর আলম 

প তা- আবুল হাদেম 

গ্রাম- Pvwi‡ ª̀vb 

কৃষক  পরপিপত- 758010280379 

জাতীয়  পরপিপত- 7528003784291 

সমাবাইল নং- 01715924511 

কু্ষদ্র 0.78 3.50  

259 নাম- সমা: আবদুল লপতি 

প তা- আবদুল মাদলক 

গ্রাম- Pvwi‡ ª̀vb 

কৃষক  পরপিপত- 3251747881 

জাতীয়  পরপিপত-  

সমাবাইল নং- 01828347941 

কু্ষদ্র 0.50 2.2  

260 নাম- শাহ আলম 

প তা- আবুল হাদেম 

গ্রাম- Pvwi‡ ª̀vb 

কৃষক  পরপিপত-  

জাতীয়  পরপিপত- 7528006788646 

সমাবাইল নং- 01865124275 

কু্ষদ্র 0.30 1.2  

 


