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

 
 

eøKt উত্তর ম োহোম্মদপুর BDwbqbt ম োহোম্মদপুর  Dc‡Rjvt মেনবোগ   ‡Rjvt মনোয়োখোলী 

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) 

েম্ভোবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

1 কোর্তি ক চন্দ্র দোে 

র্পতো-  ৃত র্নতোই চন্দ্র দোে 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210005 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076928045 

ম োবোইল নং- 01838831191 

 

কু্ষদ্র 

 

0.25 1.00  

2 নোরোয়ন চন্দ্র দোে 

র্পতো-  ৃত র্নতোই চন্দ্র দোে 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210006 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076928050 

ম োবোইল নং- 01824967264 

 

কু্ষদ্র 

 

0.30 1.20  

3 মগোকুল চন্দ্র দোে 

র্পতো-  ৃত শর্তে চন্দ্র দোে 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210007 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076928052 

ম োবোইল নং- 01832905529 

 

প্রোর্িক 0.20 0.80  

4 নকুল চন্দ্র দোে 

র্পতো-  ৃত শর্তে চন্দ্র দোে 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076200009 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076928053 

ম োবোইল নং- 01816519226 

 

প্রোর্িক 0.15 0.60  

5 অজুি ন চন্দ্র দোে 

র্পতো-  ৃত শর্তে চন্দ্র দোে 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210012 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076935136 

ম োবোইল নং- 01827649815 

 

কু্ষদ্র 

 

0.30 1.20  

6 আজহোরুল ইেলো  

র্পতো-  ৃত হোজী নুরুল হক 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210019 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076928069 

ম োবোইল নং- 01811582958 

 

কু্ষদ্র 

 

0.50 2.00  

7 আবু্দর রব 

র্পতো-  ৃত ফজু র্ য়ো 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210024 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076929271 

ম োবোইল নং- 01830045335 

 

কু্ষদ্র 

 

0.30 1.20  

8 মগোলো  েোরওয়োর 

র্পতো-  ৃত সেয়দ আহোম্মদ 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210025 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076929274 

ম োবোইল নং- 01859452534 

 

কু্ষদ্র 

 

0.25 1.00  

9 জোফর আহোম্মদ 

র্পতো-  ৃত সেয়দ আহোম্মদ 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210026 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076929273 

ম োবোইল নং-  

 

কু্ষদ্র 

 

0.35 1.40  

10 আবু্দর রহ োন 

র্পতো-  ৃত নর্জর আহোম্মদ 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210028 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076929281 

ম োবোইল নং- 01814216086 

 

কু্ষদ্র 

 

0.30 1.20  



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

 
 

eøKt উত্তর ম োহোম্মদপুর BDwbqbt ম োহোম্মদপুর  Dc‡Rjvt মেনবোগ   ‡Rjvt মনোয়োখোলী 

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) 

েম্ভোবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

11 আবু্দল হক 

র্পতো-  ৃত নর্জর আহোম্মদ 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210029 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076929278 

ম োবোইল নং- 01854858772 

 

কু্ষদ্র 

 

0.50 2.00  

12 তফজল হক 

র্পতো-  ৃত নর্জর আহোম্মদ 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210030 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076929284 

ম োবোইল নং- 01835171177 

 

 োঝোর্র 1.35 5.40  

13 র্েরোজ র্ য়ো 

র্পতো- ফজু র্ য়ো 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210032 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076929266 

ম োবোইল নং- 01794346186 

 

কু্ষদ্র 

 

0.40 1.60  

14 ম োোঃ কোলু র্ য়ো 

র্পতো-  ৃত লর্কয়ত উলযো 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210039 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076928076 

ম োবোইল নং- 01832165583 

 

কু্ষদ্র 

 

0.40 1.60  

15 ম োোঃ জর্ে  উর্িন 

র্পতো-  ৃত লর্কয়ত উলযো 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210042 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076929347 

ম োবোইল নং- 01827980332 

 

প্রোর্িক 0.20 0.80  

16 ম োোঃ হোর্নফ 

র্পতো-  ৃত লর্কয়ত উলযো 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210043 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076929343 

ম োবোইল নং- 01820961289 

 

কু্ষদ্র 

 

0.25 1.00  

17 আবদুল  োললক 

র্পতো-  ৃত মশোহরোব আলী 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210045 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076929338 

ম োবোইল নং- 01823242057 

 

কু্ষদ্র 

 

0.45 1.80  

18 ছর্কনো আক্তোর 

স্বো ী- জোলকর মহোলেন 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210049 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 751807692107 

ম োবোইল নং- 01823379315 

 

 োঝোর্র 1.45 5.80  

19 আবদুে মছোবহোন 

র্পতো- যদু র্ য়ো 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210058 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076932327 

ম োবোইল নং- 01848245045 

 

কু্ষদ্র 

 

0.30 1.20  

20 আবদুল লর্তফ 

র্পতো-  ৃত আবু বক্কর র্ছর্িক 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210060 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076932279 

ম োবোইল নং- 01813061909 

 

 োঝোর্র 1.30 5.20  



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

 
 

eøKt উত্তর ম োহোম্মদপুর BDwbqbt ম োহোম্মদপুর  Dc‡Rjvt মেনবোগ   ‡Rjvt মনোয়োখোলী 

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) 

েম্ভোবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

21 মদললোয়োর মহোলেন 

র্পতো-  ৃত আবু বকর র্ছর্িক 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210061 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076932280 

ম োবোইল নং- 01813061909 

কু্ষদ্র 

 

0.40 1.60  

22 ম োোঃ ইব্রোহী  খর্লল 

র্পতো- মদললোয়োর মহোলেন 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210062 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076932279 

ম োবোইল নং- 01813061909 

প্রোর্িক 0.20 0.80  

23 আবদুল  োর্নক 

র্পতো- মদললোয়োর মহোলেন 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210063 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076932343 

ম োবোইল নং- 01813061909 

প্রোর্িক 0.20 0.80  

24 আবদুল কোলদর েু ন 

র্পতো- মদললোয়োর মহোলেন 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210064 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 19957518076000018 

ম োবোইল নং- 01813061909 

কু্ষদ্র 

 

0.30 1.20  

25 ম োোঃ মেোহোগ 

র্পতো- মদললোয়র মহোলেন 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210066 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 19917518076002021 

ম োবোইল নং- 01813061929 

প্রোর্িক 0.15 0.60  

26 র্বর্ব খোলদজো 

স্বো ী- আলনোয়োর মহোলেন 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210065 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076932347 

ম োবোইল নং- 01813061909 

কু্ষদ্র 

 

0.25 1.00  

27 ম োোঃ মদললোয়োর মহোলেন 

র্পতো-  কবুল মহোলেন 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210069 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076932203 

ম োবোইল নং- 01845897626 

কু্ষদ্র 

 

1.00 4.00  

28 মবলোলতয় মহোলেন 

র্পতো-  কবুল আহোম্মদ 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210070 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076932207 

ম োবোইল নং- 01845897626 

কু্ষদ্র 

 

0.30 1.20  

29 নুর নবী 

র্পতো-  ৃত ফর্রদ র্ য়ো 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত-758095210071  

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076929050 

ম োবোইল নং- 01823578959 

কু্ষদ্র 

 

0.75 3.00  

30 অর্ল উলযো 

র্পতো- এবোদ উলযো 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210072 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076932229 

ম োবোইল নং- 01673614542 

কু্ষদ্র 

 

0.40 1.60  



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

 
 

eøKt উত্তর ম োহোম্মদপুর BDwbqbt ম োহোম্মদপুর  Dc‡Rjvt মেনবোগ   ‡Rjvt মনোয়োখোলী 

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) 

েম্ভোবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

31 আয়ুব আলী 

র্পতো-  ৃত আ ীন উলযো 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 7580760074 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076929047 

ম োবোইল নং- 01929518076 

কু্ষদ্র 

 

0.40 1.60  

32 শহীদ উলযো 

র্পতো- তর্রকত উলযো 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210076 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076929110 

ম োবোইল নং-  

কু্ষদ্র 

 

0.25 1.00  

33 ইকবোল মহোলেন 

র্পতো- তর্রকত উলযো 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 7518076210077 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076929109 

ম োবোইল নং- 01850965535 

কু্ষদ্র 

 

0.30 1.20  

34 আযোদ মহোলেন 

র্পতো-  ৃত আবদুল বোর্রক 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210082 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076929178 

ম োবোইল নং- 01957477561 

কু্ষদ্র 

 

0.25 1.00  

35 ইকবোল মহোলেন 

র্পতো-  ৃত আবদুল বোরী 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210080 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076934480 

ম োবোইল নং- 01913516122 

কু্ষদ্র 

 

0.40 1.60  

36 নুরুল হুদো 

র্পতো-  ৃত আ ীনুল্লোহ 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210093 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076932264 

ম োবোইল নং- 01820071220 

কু্ষদ্র 

 

0.30 1.20  

37 ম োোঃ েোত্তোর 

র্পতো-  ৃত   তোজ র্ য়ো 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210101 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076929245 

ম োবোইল নং- 01824630210 

কু্ষদ্র 

 

0.40 1.60  

38 আবদুল  ন্নোন 

র্পতো-  ৃত   তোজ র্ য়ো 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210102 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076929204 

ম োবোইল নং- 01824630210 

কু্ষদ্র 

 

0.40 1.60  

39 শর্রয়ত উলযো 

র্পতো-  ৃত ইর্দ্রে র্ য়ো 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210103 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076929258 

ম োবোইল নং- 01837937292 

কু্ষদ্র 

 

0.30 1.20  

40 েোইফুর রহ োন ভূলটো 

র্পতো-  ৃত ওয়োর্হদুর রহ োন 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210111 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 159602439733 

ম োবোইল নং- 01833825408 

কু্ষদ্র 

 

1.00 4.00  



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

 
 

eøKt উত্তর ম োহোম্মদপুর BDwbqbt ম োহোম্মদপুর  Dc‡Rjvt মেনবোগ   ‡Rjvt মনোয়োখোলী 

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) 

েম্ভোবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

41 মপয়োর আহম্মদ 

র্পতো- ছোয়দুল হক 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210121 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 19827518076000008 

ম োবোইল নং- 01831142079 

প্রোর্িক 1.35 5.40  

42 আবু্দল  োললক 

র্পতো-  ৃত বজললর রহ োন 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210122 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076929154 

ম োবোইল নং- 01674823321 

কু্ষদ্র 

 

0.50 2.00  

43  র্ফজ উলযো 

র্পতো-  ৃত নর্জর আহোম্মদ 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210124 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076929129 

ম োবোইল নং- 07176442996 

প্রোর্িক 1.40 5.60  

44 েোহোব উর্িন 

র্পতো-  ৃত রুহুল আ ীন 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210123 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076929113 

ম োবোইল নং- 01735543769 

কু্ষদ্র 

 

0.50 2.00  

45 অর্ল আহোম্মদ 

র্পতো- ছোয়দল হক 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210125 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076932262 

ম োবোইল নং- 01831142079 

কু্ষদ্র 

 

0.25 1.00  

46 ম োোঃ ছোয়দল হক 

র্পতো-  ৃত ফজললর রহ োন 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758075210126 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076929141 

ম োবোইল নং- 01831142079 

কু্ষদ্র 

 

0.40 1.60  

47 ফর্রদো আক্তোর 

র্পতো- কো োল উর্িন 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210135 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076929041 

ম োবোইল নং- 01838525550 

 1.35 5.40  

48 আর্জজুল হক 

র্পতো-  র্জবুল হক 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210140 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076929194 

ম োবোইল নং- 01834383795 

কু্ষদ্র 

 

0.50 2.00  

49  র্জবল হক 

র্পতো-  ৃত ফজললর রহ োন 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210141 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076929066 

ম োবোইল নং- 01834383795 

প্রোর্িক 1.50 6.00  

50  োহ ুদুল হক 

র্পতো-  র্জবুল হক 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210142 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076929184 

ম োবোইল নং- 01834383795 

কু্ষদ্র 

 

0.35 1.40  
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eøKt দর্ক্ষন ম োহোম্মদপুর          BDwbqbt ম োহোম্মদপুর   Dc‡Rjvt মেনবোগ                ‡Rjvt মনোয়োখোলী 

µwgK 

bs 
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েম্ভোবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

51 নো - ম ো: নূর মহোলেন 

র্পতো-  ৃত আবু্দল  োন্নোন 

গ্রো - দর্ক্ষন ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 7518076926765 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 758076200012 

ম োবোইল নং- 01925653566 

কু্ষদ্র 0.35 1.35  

52 নো - আবু তোলহর 

র্পতো-  ৃত:  ুফবুল মহোলেন 

গ্রো - দর্ক্ষন ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 19687518076000007 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 758076200017 

ম োবোইল নং- 01865123998 

প্রোর্িক 0.20 1.00  

53 নো - কর্বর মহোলেন 

র্পতো-  ৃত আবু্দল  ন্নোন 

গ্রো - দর্ক্ষন ম োহোম্মদপুর 

 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 7518076934689 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7580762000010 

ম োবোইল নং- 01816832482 

কু্ষদ্র 040 1.85  

54 নো - ম ো: মতোফোলয়ল আহলম্মদ 

র্পতো-  ৃত ম োফজলুল হক 

গ্রো - দর্ক্ষন ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 3022912147046 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 758076200020 

ম োবোইল নং- 01913980485 

প্রোর্িক 0.35 1.30  

55 নো - ম ো: মজবল হক 

র্পতো-  ৃত ম ো: ওবোয়দুল হক 

গ্রো - দর্ক্ষন ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 19557518076000002 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 758076200022 

ম োবোইল নং- 01831826432 

প্রোর্িক 0.45 2.10  

56 নো - আলোউর্িন 

র্পতো-  ৃত  র্ফজুল হক 

গ্রো - দর্ক্ষন ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 1518619304099 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 758076200025 

ম োবোইল নং- 01917441207 

প্রোর্িক 0.30 1.20  

57 নো - ম ো: হোরুন র্ য়ো 

র্পতো-  ৃত র জোন আলী 

গ্রো - দর্ক্ষন ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 2691651176808 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 758076200028 

ম োবোইল নং- 01814490062 

প্রোর্িক 0.45 2.00  

58 নো - এ,র্ব,র্ে ইয়ো ইয়ো শোহজোহোন 

র্পতো-  ো: নূর আহম্মদ 

গ্রো - দর্ক্ষন ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 7518076935483 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 758076200030 

ম োবোইল নং- 01735843260 

প্রোর্িক 0.45 2.10  

59 নো - েুবোে চন্দ্র দোে 

র্পতো-  ৃত: বোলজন্দ্র চন্দ্র দোে 

গ্রো - দর্ক্ষন ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 7518076926369 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 758076200031 

ম োবোইল নং- 01920240634 

প্রোর্িক 0.30 1.20  

60 নো - পুতুল রোনী শীল 

র্পতো- দুলোল চন্দ্র শীল 

গ্রো - দর্ক্ষন ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 7518076926888 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 758076200034 

ম োবোইল নং- 01815703718 

প্রোর্িক 0.40 1.50  
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61 নো - েু ীর চন্দ্র ম োষ 

র্পতো-  ৃত: হলর কৃষ্ঞ ম োষ 

গ্রো - দর্ক্ষন ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 7518076926897 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 758076200035 

ম োবোইল নং- 01811391259 

কু্ষদ্র 0.60 2.20  

62 নো - েলিোষ কু োর শীল 

র্পতো-  ৃত: শচীন্দ্র কু োর শীল 

গ্রো - দর্ক্ষন ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 19747518076000004 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 758076200036 

ম োবোইল নং- 01815263610 

কু্ষদ্র 0.45 2.15  

63 নো - নোরোয়ন চন্দ্রশীল 

র্পতো-  ৃত: শচীন্দ্র শীল 

গ্রো - দর্ক্ষন ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 7518076926942 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 758076200037 

ম োবোইল নং- 01929579892 

কু্ষদ্র 0.40 2.00  

64 নো - ম ো: ইে োর্হল 

র্পতো-  ৃত: আবু্দে মেোবহোন 

গ্রো - দর্ক্ষন ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 7518076926920 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 758076200038 

ম োবোইল নং- 01845958439 

কু্ষদ্র 0.30 1.25  

65 নো - ম ো: ইর্দ্রে 

র্পতো-  ৃত: আবু্দে মেোবহোন 

গ্রো - দর্ক্ষন ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 7518076934450 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 758076200039 

ম োবোইল নং- 01759423479 

কু্ষদ্র 0.40 2.10  

66 নো - ম ো: মবলোল মহোলেন 

র্পতো- আর্ ন উল্লো 

গ্রো - দর্ক্ষন ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 1213326197040 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 758076200041 

ম োবোইল নং- 01829882660 

কু্ষদ্র 0.35 1.30  

67 নো - ে ীরণ চন্দ্রশীল 

র্পতো-  ৃত: অর্তলোল শীল 

গ্রো - দর্ক্ষন ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 7518076926803 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 758076200042 

ম োবোইল নং- 01825214900 

কু্ষদ্র 0.45 2.00  

68 নো - মছরোজুল হক 

র্পতো-  ৃত ওবোয়দুল হক 

গ্রো - দর্ক্ষন ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 7518076932825 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 758076200088 

ম োবোইল নং- 01864349687 

কু্ষদ্র 0.35 1.25  

69 নো - ম োোঃ ইউছুফ 

র্পতো- মকরো ত আলী 

গ্রো - দর্ক্ষন ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 7518076926219 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 758076200053 

ম োবোইল নং- 01816534023 

কু্ষদ্র 0.20 0.90  

70 নো -  রন চন্দ্র েুত্রধর 

র্পতো-  ৃত: রজনী েুত্রধর 

গ্রো - দর্ক্ষন ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 7518076926714 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 758076200056 

ম োবোইল নং- 01821054776 

প্রোর্িক 0.25 1.15  



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

 

eøKt দর্ক্ষন ম োহোম্মদপুর          BDwbqbt ম োহোম্মদপুর   Dc‡Rjvt মেনবোগ                ‡Rjvt মনোয়োখোলী 
 

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) 

েম্ভোবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

71 নো - একরো  উল্লোহ জোফর  

র্পতো- আইযুব উল্লো 

গ্রো - দর্ক্ষন ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 7518076926493 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 758076200059 

ম োবোইল নং- 01845886035 

কু্ষদ্র 0.40 1.55  

72 নো - শহীদ উল্লো 

র্পতো-  ৃত আবু্দর রব 

গ্রো - দর্ক্ষন ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 7518076926756 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 758076200060 

ম োবোইল নং- 01822412313 

কু্ষদ্র 0.45 2.00  

73 নো - হোর্েনো আক্তোর 

র্পতো- ছোলয়দুল হক 

গ্রো - দর্ক্ষন ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 7518076932824 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 758076200057 

ম োবোইল নং- 01920002699 

কু্ষদ্র 0.35 1.30  

74 নো - তুলেী রোনী েুত্রধর 

র্পতো- নোনু চন্দ্র েুত্রধর 

গ্রো - দর্ক্ষন ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 7518076926715 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 758076200064 

ম োবোইল নং- 01811543319 

কু্ষদ্র 0.40 1.60  

75 নো - নুরুল হক 

র্পতো-  ৃত: মছরু র্ য়ো 

গ্রো - দর্ক্ষন ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 7518076932881 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 758076200065 

ম োবোইল নং- 01822934637 

কু্ষদ্র 0.25 1.00  

76 নো - শযো ল দোে 

র্পতো- ছোনো রঞ্জন দোে 

গ্রো - দর্ক্ষন ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 19797518076000031 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 758076200066 

ম োবোইল নং- 01731043232 

প্রোর্িক 0.20 0.90  

77 নো - পলোশ চন্দ্র দোে 

র্পতো- অ ূল চন্দ্র দোে 

গ্রো - দর্ক্ষন ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 19737518076000007 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 758076200067 

ম োবোইল নং- 01964423661 

প্রোর্িক 0.40 1.60  

78 নো - র্বকোশ চন্দ্র দোে 

র্পতো- উলপন্দ্র চন্দ্র দোে 

গ্রো - দর্ক্ষন ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 7518076926689 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 758076200069 

ম োবোইল নং- 01964423661 

প্রোর্িক 0.50 2.20  

79 নো - পর্র ল ক িকোর 

র্পতো-  ৃত বরদো ক িকোর 

গ্রো - দর্ক্ষন ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 7518076926495 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 758076200074 

ম োবোইল নং- 01627346009 

প্রোর্িক 0.60 2.40  

80 নো - আবুল কোলো  

র্পতো-  ৃত: ম ো: ইব্রোর্হ  

গ্রো - দর্ক্ষন ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 7518076926323 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 758076200632 

ম োবোইল নং- 01817404674 

প্রোর্িক 0.45 1.90  



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

 

eøKt দর্ক্ষন ম োহোম্মদপুর          BDwbqbt ম োহোম্মদপুর   Dc‡Rjvt মেনবোগ                ‡Rjvt মনোয়োখোলী 

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) 

েম্ভোবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

81 নো - আবু্দে েোলো  

র্পতো-  ৃত বজললর রহ োন 

গ্রো - দর্ক্ষন ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 7518076926624 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 758076200636 

ম োবোইল নং- 01819161340 

কু্ষদ্র 0.60 2.20  

82 নো - ম ো: আবুল বোশোর 

র্পতো-  ৃত আবদুর রহ োন 

গ্রো - দর্ক্ষন ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত-  

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 758076200646 

ম োবোইল নং- 01838275194 

কু্ষদ্র 0.35 1.30  

83 নো - জো োল উর্িন 

র্পতো-  ৃত নুরুল হক 

গ্রো - দর্ক্ষন ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 7518076926632 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 758076200650 

ম োবোইল নং- 01857906095 

প্রোর্িক 0.20 0.90  

84 নো - আবুল কোলশ  

র্পতো-  ৃত আলী আকবর 

গ্রো - দর্ক্ষন ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 7518076926893 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 758076200652 

ম োবোইল নং- 01820257702 

কু্ষদ্র 0.35 1.25  

85 নো - প্রদীপ চন্দ্র দোে 

র্পতো- অ ূলয চন্দ্রদোে 

গ্রো - দর্ক্ষন ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 7518076926735 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 758076200655 

ম োবোইল নং- 01824955553 

কু্ষদ্র 0.50 2.25  

86 নো - আবুল কোলশ  

র্পতো-  ৃত: আবু্দল হক 

গ্রো - দর্ক্ষন ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 75180769 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 758076200663 

ম োবোইল নং- 01813937350 

কু্ষদ্র 0.30 1.25  

87 নো - রর্হ  উর্িন 

র্পতো- আবুল মহোলেন 

গ্রো - দর্ক্ষন ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 7518076926739 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 758076200664 

ম োবোইল নং- 01865212990 

কু্ষদ্র 0.40 1.90  

88 নো - আর্ ন উল্লো 

র্পতো-  ৃত: ইউনুছ র্ য়ো 

গ্রো - দর্ক্ষন ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 7518076926761 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 758076200668 

ম োবোইল নং- 01626423511 

কু্ষদ্র 0.50 2.10  

89 নো - ম োজোলম্মল হক 

র্পতো- শো ছুল হক 

গ্রো - দর্ক্ষন ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 7518076926267 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 758076200678 

ম োবোইল নং- 01814107486 

কু্ষদ্র 0.45 1.80  

90 নো - তপন চন্দ্র দোে 

র্পতো-  ৃত জয় কৃষ্ঞ দোে 

গ্রো - দর্ক্ষন ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 7518076926736 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 758076200679 

ম োবোইল নং- 01964423661 

কু্ষদ্র 0.35 1.30  



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

 

eøKt দর্ক্ষন ম োহোম্মদপুর          BDwbqbt ম োহোম্মদপুর   Dc‡Rjvt মেনবোগ                ‡Rjvt মনোয়োখোলী 
 

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) 

েম্ভোবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

91 নো -  র্জবুল হক 

র্পতো-  ৃত ওবোয়দুল হক 

গ্রো - দর্ক্ষন ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 7518076932773 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 758076200681 

ম োবোইল নং- 01932583476 

কু্ষদ্র 0.40 1.80  

92 নো - নলরশ চন্দ্র দোে 

র্পতো-  ৃত: র্নর্শ দোে 

গ্রো - দর্ক্ষন ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 7518076926738 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 758076200683 

ম োবোইল নং- 01717492471 

কু্ষদ্র 0.45 2.00  

93 নো - মকশব চন্দ্রদোে 

র্পতো-  ৃত: েুধীর চন্দ্রদোে 

গ্রো - দর্ক্ষন ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 7518076926737 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 758076200684 

ম োবোইল নং- 0183910889 

প্রোর্িক 0.20 0.90  

94 নো - বোবুল চন্দ্রদোে 

র্পতো- েুর্নল চন্দ্রদোে 

গ্রো - দর্ক্ষন ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 7518076926708 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 758076200685 

ম োবোইল নং-  

কু্ষদ্র 0.25 1.10  

95 নো - আবু্দল খোললক 

র্পতো-  কজল র্ য়ো 

গ্রো - দর্ক্ষন ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 7518076926318 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 758076200689 

ম োবোইল নং- 01829279471 

কু্ষদ্র 0.40 1.70  

96 নো -  র্ নুল হক 

র্পতো- বজলুল হক 

গ্রো - দর্ক্ষন ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 7518076932770 

জোতীয় পর্রর্চর্ত-  

ম োবোইল নং-  

কু্ষদ্র 1.00 4.40  

97 নো - শর্রয়ত উল্লো 

র্পতো- মেোলোই োন র্ য়ো 

গ্রো - দর্ক্ষন ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 7518076926720 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 758076200692 

ম োবোইল নং- 01817227993 

কু্ষদ্র 0.60 2.30  

98 নো - মগোলপ মহোলেন 

র্পতো- আর্ ন উল্লো 

গ্রো - দর্ক্ষন ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 7518076926825 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 758076200697 

ম োবোইল নং- 01829890676 

কু্ষদ্র 0.50 2.10  

99 নো - জর্ে  উর্িন  

র্পতো- ছোলয়দুল হক 

গ্রো - দর্ক্ষন ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 159203852246 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 758076200113 

ম োবোইল নং- 01865753976 

কু্ষদ্র 0.50 2.20  

100 নো - শোহ আল  র্ নু্ট 

র্পতো-  র্ফজুল আল  

গ্রো - দর্ক্ষন ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 7518076934559 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 758076200126 

ম োবোইল নং- 01832818310 

কু্ষদ্র 0.60 2.30  



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

 

eøKt দর্ক্ষন ম োহোম্মদপুর          BDwbqbt ম োহোম্মদপুর   Dc‡Rjvt মেনবোগ                ‡Rjvt মনোয়োখোলী 
 

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) 

েম্ভোবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

101 নো - নূর ইেলো  ফর্কর 

র্পতো-  ৃত: মেকোির র্ য়ো 

গ্রো - দর্ক্ষন ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 7518076927451 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 758076200130 

ম োবোইল নং-  

কু্ষদ্র 0.70 3.20  

102 নো - রুহুল আর্ ন মহোরন 

র্পতো- আবুল বোেোর 

গ্রো - দর্ক্ষন ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 7518076927445 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 758076200140 

ম োবোইল নং- 01925233400 

কু্ষদ্র 0.50 2.20  

103 নো - অর্হলদর রহ োন বোবলু 

র্পতো-  ৃত: বজললর রহ োন 

 

কৃষক পর্রর্চর্ত-  

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 758076200141 

ম োবোইল নং- 01845892398 

কু্ষদ্র 0.60 2.50  

104 নো - আবুল কোলো  

র্পতো-  ৃত সছয়দ আলী 

 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 7518076927687 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 758076200146 

ম োবোইল নং- 01843037994 

কু্ষদ্র 0.50 2.20  

105 নো - রর্ফকুল ইেলো  

র্পতো-  ৃত: আফজল র্ য়ো 

 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 7518076933881 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 758076200532 

ম োবোইল নং- 01738853893 

কু্ষদ্র 1.00 1.20  

106 নো - ম ো: শোহ জোহোন 

র্পতো-  ৃত: আবু্দল  ন্নোন 

 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 7518076927401 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 758076200538 

ম োবোইল নং- 01815808255 

প্রোর্িক 0.20 0.80  

107 নো - মরোলকয়ো মবগ  

স্বো ী- তোজুল হক 

 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 7518076927439 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 758076200539 

ম োবোইল নং- 01715105974 

কু্ষদ্র 0.40 1.70  

108 নো - শুবীংশু রঞ্জন দোে 

র্পতো- র্িজপন দোে 

 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 7518076927992 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 758076200545 

ম োবোইল নং- 01817005520 

কু্ষদ্র 0.30 1.30  

109 নো - র্গয়োে উর্িন 

র্পতো-  ৃত: ছোলো ত উল্লো 

 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 7518076927929 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 758076200555 

ম োবোইল নং- 01818935065 

কু্ষদ্র 0.40 1.80  

110 নো - আবুল বোেোর 

র্পতো-  ৃত: মদলু র্ য়ো 

 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 7518076927601 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 758076200569 

ম োবোইল নং- 01829815370 

কু্ষদ্র 0.60 2.40  



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

 

eøKt দর্ক্ষন ম োহোম্মদপুর          BDwbqbt ম োহোম্মদপুর   Dc‡Rjvt মেনবোগ                ‡Rjvt মনোয়োখোলী 
 

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) 

েম্ভোবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

111 নো - ম ো: জোহোর্ির মহোলেন 

র্পতো-  ৃত: শো ছুল হক 

 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 7518076927280 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 758076200565 

ম োবোইল নং- 01750141640 

কু্ষদ্র 0.40 1.80  

112 নো - ফোলত ো খোতুন 

স্বো ী- আবু্দল হক 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 7518076927260 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 758076200566 

ম োবোইল নং-  

কু্ষদ্র 0.50 2.20  

113 নো - ম োশোরফ মহোলেন 

র্পতো-  ৃত:  ুজোফ্ফর আলী 

 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 7518076927937 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 758076200567 

ম োবোইল নং- 01885045415 

কু্ষদ্র 0.60 2.40  

114 নো - েুরুজ র্ য়ো 

র্পতো-  ৃত: মেকোির র্ য়ো 

 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 7518076932597 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 758076200581 

ম োবোইল নং- 01859848565 

 োঝোরী 1.00 4.50  

115 নো - আইয়বু উল্লো ভূঞো 

র্পতো-  ৃত েুরুজ ভূঞো 

 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 7518076927027 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 758076200586 

ম োবোইল নং- 01926577210 

কু্ষদ্র 0.60 2.40  

116 নো - আবদুল আর্জজ 

র্পতো-  ৃত: আবদুর রব 

 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 7518076927183 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 758076200588 

ম োবোইল নং- 01818752081 

কু্ষদ্র 0.60 2.30  

117 নো - আবদুল আউয়োল  

র্পতো-  ৃত: শো ছুল হক  

 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 7518076927398 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 758076200589 

ম োবোইল নং- 01826170373 

কু্ষদ্র 0.50 2.20  

118 নো - আবু তোলহর 

র্পতো-  ৃত: মেকোির র্ য়ো 

 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 7518076932560 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 758076200592 

ম োবোইল নং- 01738259409 

কু্ষদ্র 0.40 1.70  

119 নো - কোললো র্ য়ো 

র্পতো-  ৃত: মেকোির র্ য়ো 

 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 7518076927231 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 758076200593 

ম োবোইল নং- 01872521638 

কু্ষদ্র 0.40 1.80  

120 নো - আবুল মহোলেন 

র্পতো-  ৃত: শো ছুল হক 

 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 7518076933816 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 758076200595 

ম োবোইল নং- 07857906045 

কু্ষদ্র 0.45 2.00  



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

 

eøKt দর্ক্ষন ম োহোম্মদপুর          BDwbqbt ম োহোম্মদপুর   Dc‡Rjvt মেনবোগ                ‡Rjvt মনোয়োখোলী 
 

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) 

েম্ভোবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

121 নো - আবু নোলছর  

র্পতো-  ৃত মদলু র্ য়ো 

 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 7518076927818 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 758076200596 

ম োবোইল নং- 01824370443 

কু্ষদ্র 0.40 1.90  

122 নো - ম োস্তফো  

র্পতো- ইউনুছ র্ য়ো 

 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 7518076927461 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 758076200598 

ম োবোইল নং- 01922397874 

কু্ষদ্র 0.50 2.20  

123 নো - আবদুল গফুর  

র্পতো- ের্ফ উল্লো 

 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 7518076927560 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 758076200602 

ম োবোইল নং- 01829916740 

কু্ষদ্র 0.60 2.40  

124 নো - ও র ফোরুক 

র্পতো- আবদুল  ন্নোন 

 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 7518076927656 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 758076200606 

ম োবোইল নং- 01812122797 

 োঝোরী 1.00 4.40  

125 নো - আবদুল ওহোব 

র্পতো-  ৃত আবদুল মছলো  

 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 7518076927492 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 758076200608 

ম োবোইল নং- 01930791254 

কু্ষদ্র 0.35 1.30  

126 নো - ম ো: আছোন উল্লো 

র্পতো- মতোফোলয়ল আহোম্মদ  

 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 7518076927920 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 758076200 

ম োবোইল নং- 01830101731 

 োঝোরী 1.00 4.50  

127 নো - জো োল উর্িন 

র্পতো- ম োোঃ হোর্নফ 

 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 7518076927625 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 758076200619 

ম োবোইল নং- 01711273589 

 োঝোরী 1.00 4.40  

128 নো - খুরর্শদ আল  

র্পতো-  ৃত: সছয়দ আহম্মদ 

 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 7518076927104 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 758076200630 

ম োবোইল নং- 01823280182 

কু্ষদ্র 0.50 2.40  

129 নো -  ুরোদ র্ য়ো 

র্পতো- হোছোন আলী 

 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 7518076934572 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 758076200603 

ম োবোইল নং- 01837627370 

কু্ষদ্র 0.40 1.90  

130 নো - আবদুল আজীজ 

র্পতো-  ৃত: আবদুর রব 

 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 7518076927183 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 758076200588 

ম োবোইল নং- 01818752081 

কু্ষদ্র 0.50 2.20  



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

 

eøKt উত্তর ম োহোম্মদপুর          BDwbqbt ম োহোম্মদপুর   Dc‡Rjvt মেনবোগ                ‡Rjvt মনোয়োখোলী 
 

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) 

েম্ভোবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

131 নো - আবু তোলহর 

র্পতো-  ৃত: তোর্রক উল্লো 

 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210177 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076928918 

ম োবোইল নং- 01756937099 

কু্ষদ্র 

 

0.30 1.5  

132 নো - আবু্দে েোত্তোর  

র্পতো-  ৃত: বদু র্ য়ো 

 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210178 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076928104 

ম োবোইল নং- 01829601848 

কু্ষদ্র 

 

0.25 1.25  

133 নো - এনো ুল হক 

র্পতো-  ৃত তোর্রক উল্লো 

 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210180 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076928937 

ম োবোইল নং- 01831432922 

প্রোর্িক 0.20 1.00  

134 নো - আবদুর রর্হ  

র্পতো- রুহুল আর্ ন 

 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210181 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076928955 

ম োবোইল নং- 01834650106 

কু্ষদ্র 

 

0.30 1.50  

135 নো - আর্জজুল হক 

র্পতো-  ৃত: আবদুল হো ীদ 

 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210182 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076928922 

ম োবোইল নং- 01834650106 

কু্ষদ্র 

 

0.60 3.00  

136 নো - আবুল খোলয়র  

র্পতো- র্েরোজ র্ য়ো 

 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210183 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076928869 

ম োবোইল নং- 01812781088 

কু্ষদ্র 

 

0.35 1.75  

137 নো - েলরোয়োর মহোলেন বোহোর 

র্পতো- আর্জজুল হক 

 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210188 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076928868 

ম োবোইল নং- 01818894966 

কু্ষদ্র 

 

0.30 1.5  

138 নো - ম ো: র্েরোজ র্ য়ো 

র্পতো-  ৃত ইর্দ্রে র্ য়ো 

 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210191 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076928946 

ম োবোইল নং- 01831142077 

কু্ষদ্র 

 

0.45 2.25  

139 নো - আবুল বোেোর 

র্পতো-  িোজ র্ য়ো 

 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210193 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076928935 

ম োবোইল নং- 01832381430 

কু্ষদ্র 

 

0.30 1.50  

140 নো - আবদুল গফুর 

র্পতো-  ৃত:  িোজ র্ য়ো 

 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210194 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076928933 

ম োবোইল নং- 01832381430 

কু্ষদ্র 

 

0.25 1.25  



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

 

eøKt উত্তর ম োহোম্মদপুর          BDwbqbt ম োহোম্মদপুর   Dc‡Rjvt মেনবোগ                ‡Rjvt মনোয়োখোলী 
 

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) 

েম্ভোবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

141 নো - ননো র্ য়ো 

র্পতো-  ৃত ম র্ি র্ য়ো 

 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210196 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076928969 

ম োবোইল নং- 01831142077 

প্রোর্িক 0.15 0.75  

142 নো - ম ো: নূর নবী 

র্পতো- আলী আজু  

 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210197 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076928956 

ম োবোইল নং- 01814873641 

কু্ষদ্র 

 

0.35 1.75  

143 নো - রর্ফক র্ য়ো 

র্পতো-  ৃত: ভলু র্ য়ো 

 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210202 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 19547518076000005 

ম োবোইল নং- 01819415513 

কু্ষদ্র 

 

0.60 3.00  

144 নো - েো ছুল হুদো  

র্পতো- শর্রয়ত উল্লো 

 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210211 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076928413 

ম োবোইল নং- 01812078999 

কু্ষদ্র 

 

1.00 5.00  

145 নো -  র্শয়ত উল্লো 

র্পতো-  ৃত: আবু্দল গফুর 

 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210212 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076928407 

ম োবোইল নং- 01812078999 

কু্ষদ্র 

 

0.50 2.50  

146 নো - ম ো:  র্জবুল হক 

র্পতো-  ৃত: বজললর রহ োন 

 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210222 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076933305 

ম োবোইল নং- 01812871456 

কু্ষদ্র 

 

0.25 1.00  

147 নো - রর্ফকুল ইেলো   

র্পতো- আলী হোয়দোর 

 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210220 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076928429 

ম োবোইল নং- 01812871456 

কু্ষদ্র 

 

0.30 1.25  

148 নো - আনোয়োর মহোলেন 

র্পতো- ম োোঃ ম োস্তফো 

 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 75807621224 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076928435 

ম োবোইল নং- 01838988534 

প্রোর্িক 0.20 1.00  

149 নো - আবুল বোেোর 

র্পতো- েো েুল হক র্ য়ো 

 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 75807621254 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076928594 

ম োবোইল নং- 01827649782 

কু্ষদ্র 

 

0.25 1.25  

150 নো - ফর্কর আহম্মদ 

র্পতো-  ৃত: ননো র্ য়ো 

 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210264 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 19677518076000007 

ম োবোইল নং- 01812328740 

কু্ষদ্র 

 

0.35 1.75  



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

 

eøKt উত্তর ম োহোম্মদপুর          BDwbqbt ম োহোম্মদপুর   Dc‡Rjvt মেনবোগ                ‡Rjvt মনোয়োখোলী 
 

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) 

েম্ভোবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

151 নো - েোহোব উর্িন 

র্পতো-  ৃত: নুরুল হক 

 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210271 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076928484 

ম োবোইল নং- 01811313610 

কু্ষদ্র 

 

0.30 1.50  

152 নো - আবুল বোেোর 

র্পতো-  ৃত:  র্জবুল হক 

 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210276 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076928620 

ম োবোইল নং- 01815446437 

কু্ষদ্র 

 

1.00 5.00  

153 নো - িীন ইেলো  

র্পতো-  ৃত: লর্কয়ত উল্লো 

 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210286 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 19617518076000003 

ম োবোইল নং- 01836260566 

কু্ষদ্র 

 

0.20 1.00  

154 নো -  র্ফজ উল্লো 

র্পতো- আহম্মদ উল্লো 

 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210287 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076928508 

ম োবোইল নং- 01816896417 

কু্ষদ্র 

 

0.30 1.50  

155 নো -  লনোয়োরো মবগ  

স্বো ী- রর্হ  উল্লো 

 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210291 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076928534 

ম োবোইল নং- 01854432160 

কু্ষদ্র 

 

0.30 1.50  

156 নো - ছোয়দল হক 

র্পতো-  ৃত: ম ো: র্ য়ো 

 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210293 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076928506 

ম োবোইল নং- 01725813150 

কু্ষদ্র 

 

0.80 2.00  

157 নো - ওবোয়দুল হক 

র্পতো-  ৃত: ম ো: র্ য়ো 

 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210294 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076928526 

ম োবোইল নং- 01725813150 

কু্ষদ্র 

 

0.20 1.00  

158 নো - আবু্দল ওহোব 

র্পতো-  ৃত: ম োখললছুর রহ োন 

 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210298 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076928187 

ম োবোইল নং- 01812460958 

কু্ষদ্র 

 

0.25 1.25  

159 নো - েোখোওয়োত মহোলেন 

র্পতো-  ৃত: ম োখললছুর রহ োন 

 

 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210302 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076928188 

ম োবোইল নং- 01858792208 

কু্ষদ্র 

 

0.30 1.5  

160 নো - ম োোঃ নর্জর আহম্মদ 

র্পতো-  ৃত: ম ো  োন্নোন 

 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210307 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076928204 

ম োবোইল নং- 01833214177 

কু্ষদ্র 

 

1.00 5.0  



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

 

eøKt উত্তর ম োহোম্মদপুর          BDwbqbt ম োহোম্মদপুর   Dc‡Rjvt মেনবোগ                ‡Rjvt মনোয়োখোলী 
 

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) 

েম্ভোবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

161 নো - েুনীল চন্দ্র দোে 

র্পতো-  ৃত: কোলো চোাঁ দ দোে 

 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210309 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076928694 

ম োবোইল নং- 01731103533 

কু্ষদ্র 

 

0.50 2.5  

162 নো -  োহ ুদুল হক 

র্পতো- আবু্দল কর্র  

 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210314 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076928246 

ম োবোইল নং-  

প্রোর্িক 0.20 1.0  

163 নো - ম ো: আল গীর  

র্পতো-  ৃত: ম ো ইে োঈল 

 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210317 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076928389 

ম োবোইল নং- 01820057746 

প্রোর্িক 0.20 1.0  

164 নো - নোরোয়ন চন্দ্র দোে 

র্পতো-  ৃত: হর্র ম োহন দোে 

 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210321 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076934153 

ম োবোইল নং- 01823379296 

কু্ষদ্র 

 

0.50 2.5  

165 নো - রোখোল চন্দ্র দোে 

র্পতো-  ৃত: প্রর্তপ চন্দ্র দোে 

 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210324 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076928282 

ম োবোইল নং- 01834141672 

প্রোর্িক 0.20 1.0  

166 নো -  রন চন্দ্র দোে 

র্পতো- প্রকোশ চন্দ্র দোে 

 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210326 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076928275 

ম োবোইল নং- 01918396387 

প্রোর্িক 0.20 1.0  

167 নো - ম োোঃ আবুল মহোলেন 

র্পতো-  ৃত: েুলতোন আহম্মদ 

 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210331 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076928022 

ম োবোইল নং- 01912957625 

কু্ষদ্র 

 

0.50 2.5  

168 নো - আবুল হোলে  

র্পতো-  ৃত: েুলতোন আহম্মদ 

 

 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758075210332 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 19717518076000013 

ম োবোইল নং- 01848005543 

কু্ষদ্র 

 

0.30 1.5  

169 নো - আোঃ েোত্তোর  

র্পতো-  ৃত: আবু্দল  র্জদ 

 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210334 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076928029 

ম োবোইল নং- 01851417327 

প্রোর্িক 0.20 1.0  

170 নো - ফজলুল হক 

র্পতো-  ৃত: আর রর্শদ 

 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210333 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 19627518076000005 

ম োবোইল নং- 01848005543 

কু্ষদ্র 

 

0.25 1.25  



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

 

eøKt দর্ক্ষন ম োহোম্মদপুর          BDwbqbt ম োহোম্মদপুর   Dc‡Rjvt মেনবোগ                ‡Rjvt মনোয়োখোলী 
 

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) 

েম্ভোবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

171 নো - আবুল কোলো  

র্পতো-  কবুল মহোলেন 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076200431 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076925885 

ম োবোইল নং- 01859455930 

কু্ষদ্র 

 

0.35 1.50  

172 নো - ম ো: কো োল উর্িন 

র্পতো-  ৃত: ম ো: উল্লো 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076200432 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076141354 

ম োবোইল নং- 01816041461 

কু্ষদ্র 

 

0.25 1.20  

173 নো - ম ো: শর্রয়ত 

র্পতো-  ৃত: হোর্বব উল্লো 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076200433 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076925758 

ম োবোইল নং- 01830868193 

প্রোর্িক 0.20 1.10  

174 নো - ম ো: ম োস্তফো 

র্পতো-  ৃত ম ো: আলী আজ  

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076200404 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076925908 

ম োবোইল নং- 01814688754 

কু্ষদ্র 

 

0.35 1.50  

175 নো - আবুল বোেোর 

র্পতো-  ৃত: আহম্মদ উল্লো 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076200435 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076925912 

ম োবোইল নং- 01818076800 

কু্ষদ্র 

 

0.30 1.35  

176 নো - হর্র প্র ন্ন দোে 

র্পতো-  ৃত:  লহন্দ্র কু োর দোে 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076200442 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076925635 

ম োবোইল নং- 01849602406 

প্রোর্িক 0.20 1.15  

177 নো - েুধীর চন্দ্র দোে 

র্পতো- ধনজয় চন্দ্র দোে 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076200444 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076925731 

ম োবোইল নং- 01837627847 

কু্ষদ্র 

 

0.35 1.55  

178 নো - ে ীর চন্দ্র দোে  

র্পতো- বগলো চন্দ্র দোে 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076200443 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076925615 

ম োবোইল নং- 01731227588 

কু্ষদ্র 

 

0.40 2.00  

179 নো - দুলবিোধন চন্দ্র দোে 

র্পতো- যদু মগোপোল দোে 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076200445 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076933545 

ম োবোইল নং- 01857036375 

প্রোর্িক 0.20 1.10  

180 নো - র্নরঞ্জন চন্দ্র দোে 

র্পতো- কৃঞ্চ লোল দোে 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076200448 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076925643 

ম োবোইল নং- 01825297080 

কু্ষদ্র 

 

0.50 2.25  



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

 

eøKt দর্ক্ষন ম োহোম্মদপুর          BDwbqbt ম োহোম্মদপুর   Dc‡Rjvt মেনবোগ                ‡Rjvt মনোয়োখোলী 
 

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) 

েম্ভোবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

181 নো - জোলোল আহম্মদ 

র্পতো- আ: গর্ণ 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076200372 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076925344 

ম োবোইল নং- 01813783861 

কু্ষদ্র 

 

0.30 1.35  

182 নো - আবদুল কর্র  

র্পতো- আবদুল কোলদর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076200373 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076925975 

ম োবোইল নং- 01723975871 

প্রোর্িক 0.20 1.10  

183 নো - জো োল উর্িন 

র্পতো-  ৃত   তোজ উর্িন 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076200379 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 19577518076000008 

ম োবোইল নং- 01814472153 

প্রোর্িক 0.20 1.15  

184 নো - রুহুল আর্ ন 

র্পতো- আবু বক্কর র্ছর্িক 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076200392 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076933415 

ম োবোইল নং- 0183181409 

কু্ষদ্র 

 

0.30 1.30  

185 নো - রনর্জৎ চন্দ্র দোে 

র্পতো- েূযি লোল দোে 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076200400 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076934795 

ম োবোইল নং- 01817231921 

প্রোর্িক 0.20 1.15  

186 নো - র্ছর্িক উল্লো 

র্পতো-  ৃত সছয়দ আহোম্মদ 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076200401 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076925806 

ম োবোইল নং- 01820301742 

কু্ষদ্র 

 

0.35 1.50  

187 নো - আবুল বোেোর 

র্পতো-  ৃত: আবু্দল হক 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076200404 

জোতীয় পর্রর্চর্ত-  

ম োবোইল নং- 01823588342 

কু্ষদ্র 

 

0.30 1.30  

188 নো -  ধু েুধন দোে 

র্পতো- ধনজয় চন্দ্র দোে 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076200407 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076925728 

ম োবোইল নং- 01824751449 

কু্ষদ্র 

 

0.40 2.00  

189 নো - আহছোন উল্লো 

র্পতো- আবু বকর র্ছর্িক 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076200391 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076925600 

ম োবোইল নং- 01818637804 

কু্ষদ্র 

 

0.35 1.40  

190 নো - ম ো: আল  

র্পতো- ম ো: উল্লো 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076200412 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076926138 

ম োবোইল নং- 01830019769 

কু্ষদ্র 

 

0.50 2.25  



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

 

eøKt দর্ক্ষন ম োহোম্মদপুর          BDwbqbt ম োহোম্মদপুর   Dc‡Rjvt মেনবোগ                ‡Rjvt মনোয়োখোলী 
 

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) 

েম্ভোবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

191 নো - লর্লত ম োহন দোে 

র্পতো-  ৃত আইডন চন্দ্র দোে 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076200503 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076925721 

ম োবোইল নং- 01862069505 

কু্ষদ্র 

 

0.30 1.35  

192 নো - আইয়বু আলী 

র্পতো- আবদুল বোরী 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076200515 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076925248 

ম োবোইল নং- 01853018780 

কু্ষদ্র 

 

0.50 2.20  

193 নো - রুহুল আর্ ন 

র্পতো-  ৃত: আলতু র্ য়ো 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076200 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076 

ম োবোইল নং- 01960253862 

কু্ষদ্র 

 

0.40 2.00  

194 নো - েোহোবউর্িন 

র্পতো-  ৃত আবদুর রব 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076200304 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076933447 

ম োবোইল নং- 01853503801 

প্রোর্িক 0.20 1.10  

195 নো - আর্ নুল হক বোচু্চ 

র্পতো-  ৃত:  র্জবল হক 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076200312 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076933547 

ম োবোইল নং- 01924532179 

কু্ষদ্র 

 

0.25 1.20  

196 নো - বোক  চন্দ্র দোে 

র্পতো- জয় মগোপোল দোে 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076200313 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076925613 

ম োবোইল নং- 0146349529 

কু্ষদ্র 

 

0.30 1.30  

197 নো - মের্লনো আক্তোর 

র্পতো- নুবন র্ য়ো 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076200317 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076296131 

ম োবোইল নং- 01818102290 

প্রোর্িক 0.20 1.15  

198 নো -  র্নর উর্িন 

র্পতো- ম ো: ইে োইল 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076200320 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076933355 

ম োবোইল নং- 01837627842 

প্রোর্িক 0.20 1.10  

199 নো - আবুল কোলশ  

র্পতো-  নু র্ য়ো 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076200346 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 19717518076000003 

ম োবোইল নং- 01815035283 

কু্ষদ্র 

 

0.25 1.35  

200 নো - ম ো: রর্ফকুল আল  

র্পতো-  ুন্সীরুস্ত  আলী 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076200350 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076925453 

ম োবোইল নং- 01746290465 

কু্ষদ্র 

 

0.30 1.30  



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

 

eøKt দর্ক্ষন ম োহোম্মদপুর          BDwbqbt ম োহোম্মদপুর   Dc‡Rjvt মেনবোগ                ‡Rjvt মনোয়োখোলী 
 

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) 

েম্ভোবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

201 নো - নূর নবী 

র্পতো-  ৃত: আবদুল হক 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076200426 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076925523 

ম োবোইল নং- 01715807712 

 0.20 1.10  

202 নো - আবুল কোলো   

র্পতো-  ৃত : মতোফোজ্জল হক 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076200430 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076925324 

ম োবোইল নং- 01821047349 

কু্ষদ্র 

 

0.30 1.35  

203 নো -  োর্নক লোল দোে 

র্পতো-  ৃত: আডনচন্দ্র দোে 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076200452 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076925718 

ম োবোইল নং- 01830277146 

কু্ষদ্র 

 

0.35 1.60  

204 নো - বীলরন্দ্র কু োর দোে 

র্পতো-  ৃত: আডনচন্দ্র দোে 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076200454 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076925718 

ম োবোইল নং- 01849947288 

প্রোর্িক 0.20 1.15  

205 নো - জয়নোল আলবদীন 

র্পতো-  ৃত: হোছোন আলী 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076200461 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076935083 

ম োবোইল নং- 01816826072 

কু্ষদ্র 

 

0.30 1.30  

206 নো - র্প্রয় লোল দোে 

র্পতো- অর্চয়ো চন্দ্র দোে 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076200463 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076932687 

ম োবোইল নং-  

কু্ষদ্র 

 

0.35 1.50  

207 নো - আবদুল  োললক 

র্পতো- বলু র্ য়ো 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076200467 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076926148 

ম োবোইল নং- 01815140605 

কু্ষদ্র 

 

0.50 2.20  

208 নো - শোহোব উর্িন 

র্পতো-  ৃত: আবদুর রহ োন 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076200481 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 751807695388 

ম োবোইল নং- 01778711236 

কু্ষদ্র 

 

1.00 4.20  

209 নো - আবুল কোলশ   

র্পতো- আজগর আলী 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076200484 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076925823 

ম োবোইল নং- 01830433228 

প্রোর্িক 0.20 1.15  

210 নো - জয়নোল আলবদীন 

র্পতো- আবদুর রশীদ 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076200499 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076926076 

ম োবোইল নং-  

প্রোর্িক 0.20 1.10  

 



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

 

eøKt উত্তর ম োহোম্মদপুর          BDwbqbt ম োহোম্মদপুর   Dc‡Rjvt মেনবোগ                ‡Rjvt মনোয়োখোলী 
 

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) 

েম্ভোবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

211 নো - মবলোল মহোলেন 

র্পতো-  ৃত: বদু র্ য়ো 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210453 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076146975 

ম োবোইল নং- 01837495131 

 0.80 4.0  

212 নো - আলোউর্িন আহম্মদ 

র্পতো-  ৃত: আ ীর মহোলেন 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210455 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 2611293251313 

ম োবোইল নং- 01825108717 

 0.20 1.0  

213 নো - ম ো: েুরুজ র্ য়ো 

র্পতো-  ৃত: হোর্রছ র্ য়ো 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210457 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 19487518076000005 

ম োবোইল নং- 01825767882 

 0.25 1.25  

214 নো - আবদুল  ন্নোন 

র্পতো-  ৃত: মদললোয়োর মহোলেন 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210460 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076929589 

ম োবোইল নং- 011812647343 

 0.30 1.5  

215 নো - ফজলুল হক 

র্পতো-  ৃত: ফর্রদ র্ য়ো 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210462 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 19577518076000005 

ম োবোইল নং-  

 0.20 1.0  

216 নো - ছোললহ আহম্মদ 

র্পতো- নুর ম োহোম্মদ 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210463 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076929627 

ম োবোইল নং- 01815583912 

 0.60 3.0  

217 নো - রেুল আহম্মদ 

র্পতো-  ৃতোঃ নুর ম োহোম্মদ 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210464 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076929639 

ম োবোইল নং- 01856922049 

 0.20 1.0  

218 নো - সছয়দ আহম্মদ 

র্পতো-  ৃত: আবদুল বোলরক 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210466 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076929644 

ম োবোইল নং- 01853436525 

 0.25 1.25  

219 নো - ম ো: শর্রয়ত উল্লযো 

র্পতো-  ৃত: বোদশো র্ য়ো 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210468 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076933715 

ম োবোইল নং- 018195000037 

 0.75 3.75  

220 নো - েোহোব উল্লো 

র্পতো- অর্ল উল্লো 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210469 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076932196 

ম োবোইল নং- 01864095794 

 0.30 1.5  



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

 

eøKt উত্তর ম োহোম্মদপুর          BDwbqbt ম োহোম্মদপুর   Dc‡Rjvt মেনবোগ                ‡Rjvt মনোয়োখোলী 
 

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) 

েম্ভোবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

221 নো - বোচু্চ র্ য়ো 

র্পতো- অর্ল উল্লো 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210470 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076933722 

ম োবোইল নং- 018195000037 

 0.20 1.0  

222 নো - মগোলো  মহোলেন 

র্পতো- আলী উল্লো 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210471 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076932197 

ম োবোইল নং- 018195000037 

 0.30 1.5  

223 নো - নুর আল  

র্পতো- আলী উল্লো 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210472 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076932199 

ম োবোইল নং- 018195000037 

 0.30 1.5  

224 নো -  র্ফজ উল্লো 

র্পতো-  ৃত: আবদুর রর্শদ 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210473 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 19947518076000117 

ম োবোইল নং- 01827232075 

 0.25 1.25  

225 নো - জোলকর মহোলেন 

র্পতো-  ৃত: এয়োকুব র্ য়ো 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210476 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076929646 

ম োবোইল নং- 01830495905 

 0.20 1.00  

226 নো - র্বর্ব আয়শো 

র্পতো- আবুল মহোলেন 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210477 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076929654 

ম োবোইল নং- 01859455911 

 0.25 1.25  

227 নো - ম ো: ছোয়দুল হক 

র্পতো-  ৃত: এছোক র্ য়ো 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210488 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 19657518076000015 

ম োবোইল নং- 01854063370 

 0.30 1.5  

228 নো - ম ো: আবুল হোলে  

র্পতো-  ৃত: েুরুজ র্ য়ো 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210489 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076929678 

ম োবোইল নং- 01818006130 

 0.20 1.0  

229 নো - আ ীরুল ইেলো  

র্পতো-  র্জবুল হক 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210491 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076929690 

ম োবোইল নং- 01839090237 

 0.30 1.5  

230 নো - আবুল বোেোর 

র্পতো-  ৃত: আ ীর আলী 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210493 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 1456631629 

ম োবোইল নং- 01818069699 

 0.40 2.0  



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

 

eøKt উত্তর ম োহোম্মদপুর          BDwbqbt ম োহোম্মদপুর   Dc‡Rjvt মেনবোগ                ‡Rjvt মনোয়োখোলী 
 

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) 

েম্ভোবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

231 নো - ম ো: ইব্রোর্হ  

র্পতো-  ৃত: আরব আলী 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210494 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076929700 

ম োবোইল নং- 01823976003 

 0.20 1.0  

232 নো - ফখরুল আল  

র্পতো-  ৃত: আবদুল বোর্রক 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210501 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076930306 

ম োবোইল নং- 01830521038 

 0.25 1.25  

233 নো - ম ো: জোলকর মহোলেন 

র্পতো-  ৃত: ম োখললছুর রহ োন 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210503 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076930324 

ম োবোইল নং- 01815645135 

 0.50 2.5  

234 নো - ছোললহো খোতুন 

র্পতো-  ৃত: আবদুর রব 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210504 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076930335 

ম োবোইল নং- 01815635135 

 0.25 1.25  

235 নো - ম ো: র্েরোজ র্ য়ো 

র্পতো-  ৃত: এছোক র্ য়ো 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210506 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076930341 

ম োবোইল নং- 01815645135 

 0.25 1.25  

236 নো - মরজোউল হক 

র্পতো-  ৃত:   তোজ র্ য়ো 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210508 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076930329 

ম োবোইল নং- 01815645135 

 0.20 1.0  

237 নো - তোর্রক উল্লো 

র্পতো-  ৃত: মবচু র্ য়ো 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210519 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 19467518076000006 

ম োবোইল নং- 01829085162 

 0.20 1.0  

238 নো -  কবুল আহম্মদ 

র্পতো-  ৃত: েুরুজ র্ য়ো 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210526 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 1911556519156 

ম োবোইল নং- 01829163341 

 0.25 1.25  

239 নো - আবুল কোলো  

র্পতো-  ৃত: র্জতু র্ য়ো 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210527 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076930581 

ম োবোইল নং- 01859846691 

 1.00 5.0  

240 নো - েোয়দল হক  োর্নক 

র্পতো-  ৃত:  র্জবুল হক 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210529 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076929724 

ম োবোইল নং- 01811158497 

 0.50 2.5  



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

 

eøKt উত্তর ম োহোম্মদপুর          BDwbqbt ম োহোম্মদপুর   Dc‡Rjvt মেনবোগ                ‡Rjvt মনোয়োখোলী 
 

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) 

েম্ভোবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

241 নো - ওবোয়দুল হক 

র্পতো-  ৃত:  র্জবুল হক 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210530 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076929726 

ম োবোইল নং- 01832428595 

 0.20 1.0  

242 নো - র্ছর্িক র্ য়ো 

র্পতো-  ৃত: ছোক র্ য়ো 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210534 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 19767518076000017 

ম োবোইল নং- 01865611470 

 0.25 1.25  

243 নো - আবদুর রহ োন 

র্পতো-  ৃত: মচৌধুরী র্ য়ো 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210536 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076930195 

ম োবোইল নং- 01824459787 

 0.10 0.50  

244 নো -  র্ নুল হক 

র্পতো-  ৃত: ইর্দ্রে ভূইয়ো 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210539 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7751863759 

ম োবোইল নং- 01812992995 

 0.25 1.25  

245 নো - ম ো: শোহ আল  

র্পতো-  ৃত: আ: রর্শদ 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210551 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076930257 

ম োবোইল নং- 01816233441 

 0.25 1.25  

246 নো - আবুল কোলশ  

র্পতো- আবদুল কোলদর 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210552 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076932132 

ম োবোইল নং- 01935110767 

 0.20 1.0  

247 নো - র্শবু মদব নোথ 

র্পতো-  ৃত:নি লোল মদব নোথ 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210544 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076930551 

ম োবোইল নং-  

 0.15 0.75  

248 নো - মবলোল মহোলেন 

র্পতো-  ৃত:  র্জবুল হক 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210553 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076930267 

ম োবোইল নং-  

 0.20 1.0  

249 নো - ম ো: নূর নবী 

র্পতো-  ৃত: আবদুল কোলদর 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210554 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076930266 

ম োবোইল নং-  

 0.25 1.25  

250 নো - আবদুল কর্র  

র্পতো-  ৃত: মলোক োন র্ য়ো 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210560 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076930795 

ম োবোইল নং- 01822847193 

 0.15 0.75  



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

 

eøKt উত্তর ম োহোম্মদপুর          BDwbqbt ম োহোম্মদপুর   Dc‡Rjvt মেনবোগ                ‡Rjvt মনোয়োখোলী 
 

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) 

েম্ভোবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

251 নো - েোলু র্বয়ো 

স্বো ী- মেোলতোন আহম্মদ 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210567 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076933769 

ম োবোইল নং- 01840238222 

 0.30 1.5  

252 নো - র্শতল চক্রবতী 

র্পতো-  ৃত: উল োক চক্রবতী 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210569 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076930553 

ম োবোইল নং- 01912663052 

 0.40 2.0  

253 নো - ছোয়দল হক টিপু 

র্পতো-  ৃত: তফোজ্জল হক 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210574 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076930492 

ম োবোইল নং- 01845722281 

 0.10 0.50  

254 নো - আবদুর রব 

র্পতো-  ৃত: আবদুল  র্জদ 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210578 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076930766 

ম োবোইল নং- 018336553596 

 0.40 2.0  

255 নো - র্ জোনুর রহ োন 

র্পতো-  ৃ: আবদুর ছ দ 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210588 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 19777518076000008 

ম োবোইল নং- 01714433086 

 0.20 1.0  

256 নো - জয়তুলনর মনছো 

র্পতো- কোজী ম োবোরক আলী 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210593 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076930723 

ম োবোইল নং- 01863088616 

 0.30 1.5  

257 নো - আ ীর মহোলেন 

র্পতো-  ৃত: মদলু র্ য়ো 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210609 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076930037 

ম োবোইল নং- 01829545721 

 0.20 1.0  

258 নো - হোর্ববুর রহ োন টিপু 

র্পতো-  ৃত: ফজলুর রহ োন 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210575 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076930477 

ম োবোইল নং- 01963430734 

 0.20 1.0  

259 নো - শোর্হনুর আক্তোর 

স্বো ী- জর্ে  উর্িন 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210610 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 19877518076000019 

ম োবোইল নং- 01829545721 

 0.20 1.0  

260 নো - কো োল উর্িন 

র্পতো- ফর্রদ র্ য়ো 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210662 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076930064 

ম োবোইল নং- 01853187753 

 0.20 1.0  



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

 

eøKt উত্তর ম োহোম্মদপুর          BDwbqbt ম োহোম্মদপুর   Dc‡Rjvt মেনবোগ                ‡Rjvt মনোয়োখোলী 
 

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) 

েম্ভোবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

261 নো - আবদুল হক 

র্পতো-  ৃত: ইর্দ্রে র্ য়ো 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210637 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076930259 

ম োবোইল নং- 01818389164 

 0.30 1.5  

262 নো - আলনোয়োর মহোলেন 

র্পতো-  ৃত: র্ছর্িক উল্লো 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210639 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076931664 

ম োবোইল নং- 01818694666 

 0.60 3.00  

263 নো -  োষ্টোর শোহ জোহোন 

র্পতো-  ৃত:  নতোজ র্ য়ো 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210655 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076931657 

ম োবোইল নং- 0185592455 

 0.30 1.5  

264 নো - এ ো  মহোলেন 

র্পতো- আবদুল মগোরফোন 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210656 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076931718 

ম োবোইল নং- 01815592455 

 0.50 2.5  

265 নো -  র্হ উর্িন র্লটন 

র্পতো-  ৃত: শর্রয়ত উল্লো 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210659 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076931705 

ম োবোইল নং- 01859845323 

 0.50 2.5  

266 নো -  োঈন উর্িন 

র্পতো- কো োল উর্িন 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210873 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 3303362218 

ম োবোইল নং- 01855634576 

 0.50 2.5  

267 নো - কোইয়ু  উল্লো 

র্পতো-  র্ ন উল্লো 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210661 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 19917518076000277 

ম োবোইল নং- 01818886062 

 0.20 1.0  

268 নো - মগোলো  রেুল 

র্পতো- আলী আজ্জ  

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210662 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076931701 

ম োবোইল নং- 01965604767 

 0.25 1.25  

269 নো - রর্ফক উল্লো 

র্পতো- ইউেুফ আলী 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210676 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076938859 

ম োবোইল নং- 01818927042 

 0.20 1.0  

270 নো - সনলদর চোদ বর্নক 

র্পতো- চন্দ্র ম োহন বর্নক 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 7580762106 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 751807693 

ম োবোইল নং-  

 0.20 1.0  



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

 

eøKt উত্তর ম োহোম্মদপুর          BDwbqbt ম োহোম্মদপুর   Dc‡Rjvt মেনবোগ                ‡Rjvt মনোয়োখোলী 
 

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) 

েম্ভোবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

271 নো -  ন্জুর আল  

র্পতো- মগোলো  মছোবহোন 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210665 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 19897518076000113 

ম োবোইল নং- 01820011652 

 0.50 2.5  

272 নো - নুরুল ইেলো  

র্পতো- গনু র্ য়ো 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210667 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 2695434692233 

ম োবোইল নং- 01838636998 

 0.50 2.5  

273 নো - সেয়দ আহম্মদ 

র্পতো- আজোহোর র্ য়ো 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210668 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076931606 

ম োবোইল নং- 01839813264 

 0.20 1.0  

274 নো - হোরুন আর রর্শদ 

র্পতো- ম ো: হোর্নফ 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210669 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076931613 

ম োবোইল নং- 01718089080 

 0.50 2.5  

275 নো - তোপশ বর্নক 

র্পতো-  ৃ: অধর চোাঁ দ বর্নক 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210675 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076935009 

ম োবোইল নং- 01830433213 

 0.30 1.5  

276 নো - আবুল বোেোর 

র্পতো-  ৃ: আবদুল  ন্নোন 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210677 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076930862 

ম োবোইল নং- 01817782041 

 0.25 1.25  

277 নো - ম ো: ও র ফোরুক 

র্পতো- হোর্রছ র্ য়ো 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210678 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076930884 

ম োবোইল নং- 01830943994 

 0.20 1.0  

278 নো - আবদুল খোললক 

র্পতো-  ৃ: আলী আহম্মদ 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210682 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076930901 

ম োবোইল নং- 01853127113 

 0.40 2.00  

279 নো - আবুল কোলশ  

র্পতো-  ৃ: আলী আহম্মদ 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210683 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076930906 

ম োবোইল নং- 01830192178 

 0.50 2.5  

280 নো - ম ো: মের্ল  

র্পতো-  ৃ: কোললো র্ য়ো 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210685 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076930916 

ম োবোইল নং- 01851244604 

 0.20 1.0  



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

 

eøKt উত্তর ম োহোম্মদপুর          BDwbqbt ম োহোম্মদপুর   Dc‡Rjvt মেনবোগ                ‡Rjvt মনোয়োখোলী 
 

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) 

েম্ভোবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

281 নো - প্রতোপ কু োর রোয় 

র্পতো-  ৃ: র্করন শঙ্কর রোয় 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210698 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076930833 

ম োবোইল নং- 01721439559 

 0.20 1.0  

282 নো - আবদুল  ন্নোন 

র্পতো- আবদুর রব 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210702 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 19937518076000040 

ম োবোইল নং- 01828782666 

 0.25 1.25  

283 নো - র্বর্ব  র্রয়  

র্পতো- আবদুল  োললক 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210710 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076930817 

ম োবোইল নং-  

 0.30 1.5  

284 নো - ম োরলশদ আল  জর্ে  

র্পতো-  ৃ:  র্হর উল্লো 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210714 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 19687518076001083 

ম োবোইল নং- 01856039043 

 0.30 1.5  

285 নো - মতোফোলয়ল আহম্মদ 

র্পতো-  ৃ: িীন ইেলো  

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210715 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076931496 

ম োবোইল নং- 01856039043 

 0.20 1.0  

286 নো - আল গীর মহোলেন 

র্পতো-  ৃ: ের্ফ উল্লো 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210716 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 19947518076000147 

ম োবোইল নং- 01821056946 

 0.20 1.0  

287 নো - তপন চন্দ্র দোে 

র্পতো-  ৃ: নলরন্দ্র কু োর দোে 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210719 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076237925 

ম োবোইল নং- 01845412250 

 0.30 1.5  

288 নো - উত্ত  কু োর  

র্পতো-  ৃত: গীলরন্দ্র কু োর 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210719 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076931421 

ম োবোইল নং- 01827980050 

 0.25 1.25  

289 নো - নোরোয়ন চন্দ্র দোে 

র্পতো-  ৃ: ভূবন চন্দ্র দোে 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210720 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076931442 

ম োবোইল নং- 01825295382 

 0.30 1.5  

290 নো - আবদুর রোজ্জোক 

র্পতো-  ৃ: আবদুর রহ োন 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210725 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076931592 

ম োবোইল নং- 01828069436 

 0.40 2.0  



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

 

eøKt উত্তর ম োহোম্মদপুর          BDwbqbt ম োহোম্মদপুর   Dc‡Rjvt মেনবোগ                ‡Rjvt মনোয়োখোলী 
 

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) 

েম্ভোবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

291 নো - ওবোয়দুল হক 

র্পতো-  ৃ: আবদুল হক 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210728 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076931543 

ম োবোইল নং- 01846906259 

 0.25 1.25  

292 নো - মদললোয়োর মহোলেন 

র্পতো-  ৃ: আবদুে মছোবহোন 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210732 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 19707518076000030 

ম োবোইল নং- 01754500232 

 0.15 0.75  

293 নো - আবুল হোলে   

র্পতো-  ৃ: আবদুর রর্শদ 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210734 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076931500 

ম োবোইল নং- 01817004383 

 0.50 2.5  

294 নো - ছোয়দল হক 

র্পতো-  ৃ: নোবোলক র্ য়ো 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210738 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 19557518076000010 

ম োবোইল নং- 01710915025 

 0.30 1.5  

295 নো - ইে োঈল মহোলেন 

র্পতো-  ৃ: হোর্বব উল্লো 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210743 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076931436 

ম োবোইল নং- 01919419840 

 0.20 1.0  

296 নো - আবদুল  র্তন 

র্পতো-  ৃ: আ:  র্জদ 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210745 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076931427 

ম োবোইল নং- 01839535519 

 0.20 1.0  

297 নো - তোজুল ইেলো  

র্পতো-  ৃ:  ুের্ল  র্ য়ো 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210748 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076931710 

ম োবোইল নং- 01824471784 

 0.30 1.5  

298 নো - নজরুল ইেলো  

র্পতো-  ৃ: জোলোল আহম্মদ 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210751 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076931101 

ম োবোইল নং- 01818245443 

 0.50 2.5  

299 নো - ম ো: র্গয়োে উর্িন 

র্পতো-  ৃ: জোলোল আহম্মদ 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210752 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076935005 

ম োবোইল নং- 01818245443 

 0.50 2.5  

300 নো - আবুল খোলয়র  

র্পতো-  ৃ: আবদুর রহ োন 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210755 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076931057 

ম োবোইল নং- 01828588143 

 0.30 1.5  



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

 

eøKt উত্তর ম োহোম্মদপুর          BDwbqbt ম োহোম্মদপুর   Dc‡Rjvt মেনবোগ                ‡Rjvt মনোয়োখোলী 
 

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) 

েম্ভোবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

301 নো - নূর নবী 

র্পতো- মদললোয়োর মহোলেন 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210760 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076931046 

ম োবোইল নং- 01815066050 

 0.20 1.0  

302 নো - জোলকর মহোলেন 

র্পতো-  ৃ: আবদুল কোলদর 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210761 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076931065 

ম োবোইল নং- 01815066050 

 0.40 2.0  

303 নো - র্ফলরোজ র্ য়ো 

র্পতো-  র্জবুল হক 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210773 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076931475 

ম োবোইল নং- 01827458744 

 0.30 1.5  

304 নো - কর্বর আহম্মদ 

র্পতো-  ৃ: আবদুর রোজ্জোক 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210774 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076931575 

ম োবোইল নং- 01823215055 

 0.25 1.25  

305 নো - জোলোল আহম্মদ 

র্পতো-  ৃ: ছোয়দুল হক 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210776 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 2693717210501 

ম োবোইল নং- 01716356364 

 0.20 1.0  

306 নো - আবদুর রব 

র্পতো-  ৃত: আবদুল বোর্রক 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210779 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076931088 

ম োবোইল নং- 01834935543 

 0.60 3.0  

307 নো - শোহোদোত মহোলেন 

র্পতো- তফোজ্জল মহোলেন 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210781 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 19947518076000248 

ম োবোইল নং- 01811843385 

 0.15 0.75  

308 নো - আবদুল খোললক 

র্পতো-  ৃ: কোলো র্ য়ো 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210780 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 19587518076000008 

ম োবোইল নং- 0182501184 

 0.20 1.0  

309 নো - ম ো: আল  

র্পতো-  ৃ: মরজোউল হক 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210783 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076931074 

ম োবোইল নং- 01829882400 

 0.50 2.5  

310 নো - ই ো  মহোলেন 

র্পতো- আবদুল আর্জজ 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210787 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 761963003086 

ম োবোইল নং- 01836169188 

 0.50 2.5  



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

 

eøKt উত্তর ম োহোম্মদপুর          BDwbqbt ম োহোম্মদপুর   Dc‡Rjvt মেনবোগ                ‡Rjvt মনোয়োখোলী 
 

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) 

েম্ভোবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

311 নো - ম ো: ইেহোক র্ য়ো 

র্পতো-  ৃ: র্ছর্িক র্ য়ো 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210788 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076931023 

ম োবোইল নং- 01840882884 

 0.50 2.5  

312 নো -  ন্জুর আল  

র্পতো-  ৃ: আবদুল মগোরফোন 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210790 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076931025 

ম োবোইল নং- 01820924131 

 0.15 0.75  

313 নো - নুরুল হক 

র্পতো-  ৃ: আবদুল হক 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210796 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076931156 

ম োবোইল নং- 01925150296 

 0.20 1.0  

314 নো -  র্হব উল্লো 

র্পতো-  ৃ: হোর্বব উল্লো 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210800 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076931096 

ম োবোইল নং- 01726025589 

 0.60 3.0  

315 নো - মবলোলয়ত মহোলেন 

র্পতো- আবদুর রর্শদ 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210802 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 751807693316 

ম োবোইল নং- 01849275448 

 1.50 7.5  

316 নো - ম ো: আবুল হোলে  

র্পতো-  ৃ: আলী আজ  

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210807 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076931321 

ম োবোইল নং- 01831510345 

 0.20 1.0  

317 নো - মছরোজল হক 

র্পতো-  ৃ: আলী আজ  

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210809 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076931283 

ম োবোইল নং- 01831510345 

 0.25 1.25  

318 নো - আবুল কোলো  

র্পতো- আবুল কোলশ  

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210825 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 19897518076000051 

ম োবোইল নং-  

 0.50 2.5  

319 নো - জোলন আল  

র্পতো-  ৃ: আ রোজ্জোক 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210842 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076931138 

ম োবোইল নং- 01849927632 

 0.15 0.75  

320 নো - আবদুল হোই 

র্পতো-  ৃ: আবদুল গফুর 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210843 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076931299 

ম োবোইল নং- 01864701096 

 0.20 1.0  



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

 

eøKt উত্তর ম োহোম্মদপুর          BDwbqbt ম োহোম্মদপুর   Dc‡Rjvt মেনবোগ                ‡Rjvt মনোয়োখোলী 
 

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) 

েম্ভোবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

321 নো - আবদুল আউয়োল  

র্পতো- আবদুর রহ োন 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210846 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076930174 

ম োবোইল নং- 01831948159 

 0.30 1.5  

322 নো - েোগর ইেলো  জুলয়ল 

র্পতো- মগোলো  ম োস্তফো 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210841 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 19977518076001499 

ম োবোইল নং- 01836169102 

 0.30 1.5  

323 নো - জোলন আল  

র্পতো-  ৃ: আবদুর মরজ্জোক 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210842 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076931138 

ম োবোইল নং- 01849927632 

 0.25 1.25  

324 নো - কোজল মরখো 

স্বো ী- িীন ম োহোম্মদ 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210848 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076931316 

ম োবোইল নং- 01855634629 

 0.20 1.0  

325 নো - ম ো: নূর নবী 

র্পতো-  ৃ:  ফজল র্ য়ো 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210849 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076931396 

ম োবোইল নং- 01815656247 

 0.30 1.5  

326 নো - আফলরোজো েুলতোনো 

স্বো ী- ওর্হদুর রহ োন 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210844 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076931133 

ম োবোইল নং- 01732439738 

 0.30 1.5  

327 নো -  র্হ উর্িন 

র্পতো-  ৃ: আবদুল বোলরক 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210852 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 19607518076000022 

ম োবোইল নং- 01849275518 

 0.50 2.5  

328 নো - র্জয়ো উর্িন আহম্মদ 

র্পতো-  ৃ: জোলোল আহম্মদ 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210859 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 19807518076000049 

ম োবোইল নং- 01818245543 

 0.50 2.5  

329 নো - েোলহব উল্লো 

র্পতো-  ৃ: হোর্বব উল্লো 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210875 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 3303379014 

ম োবোইল নং- 01710405853 

 0.60 3.0  

330 নো - ম ো: েবুজ 

র্পতো- ম ো: নূর নবী 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210847 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 19957518076100608 

ম োবোইল নং- 0182762078 

 0.30 1.5  



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

 

eøKt রোজোরো পুর           BDwbqbt ম োহোম্মদপুর   Dc‡Rjvt মেনবোগ                ‡Rjvt মনোয়োখোলী 
 

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) 

েম্ভোবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

331 নো - আবুল কোলশ  

র্পতো- নূর ইেলো  

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190309 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076923302 

ম োবোইল নং- 01872806815 

কু্ষদ্র 0.30 1.30  

332 নো - ম ো: জোলকর মহোলেন 

র্পতো- ম ো: আবদুল হক 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190310 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076923273 

ম োবোইল নং- 01872806815 

কু্ষদ্র 0.45 2.10  

333 নো - জোলকর মহোলেন 

র্পতো-  ৃ: আবুল ম োকোর  

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190322 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076932454 

ম োবোইল নং- 01715043296 

কু্ষদ্র 0.50 2.25  

334 নো - ওবোয়দুল হক 

র্পতো-  ৃ: আর্জজুল হক 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190327 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076923717 

ম োবোইল নং- 01840676582 

কু্ষদ্র 0.40 1.90  

335 নো - আবদুল  র্তন 

র্পতো-  ৃ: ইউনুছ র্ য়ো 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190329 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076931979 

ম োবোইল নং- 01813020948 

কু্ষদ্র 0.50 2.20  

336 নো - ইউেুফ আলী 

র্পতো-  ৃ:  ুেলী  কোরী 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190332 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076923185 

ম োবোইল নং- 01815009300 

কু্ষদ্র 0.50 2.25  

337 নো - ছোলয়দুল হক 

র্পতো-  ৃ:  র্তউর রহ োন 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190337 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076922970 

ম োবোইল নং- 01811607131 

প্রোর্িক 0.20 1.10  

338 নো - আবদুল  োললক 

র্পতো-  ৃ: র্জনু র্ য়ো 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190338 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076932024 

ম োবোইল নং- 01715163610 

কু্ষদ্র 0.40 2.10  

339 নো - খুরর্শদ আল  

র্পতো-  ৃ: আবুল মহোলেন 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190340 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076923145 

ম োবোইল নং- 01837616183 

কু্ষদ্র 0.30 1.30  

340 নো - আবু নোলছর 

র্পতো- আবদুল গফুর 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190341 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 19817518076000001 

ম োবোইল নং- 01835566880 

প্রোর্িক 0.20 1.10  



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

 

eøKt রোজোরো পুর           BDwbqbt ম োহোম্মদপুর   Dc‡Rjvt মেনবোগ                ‡Rjvt মনোয়োখোলী 
 

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) 

েম্ভোবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

341 নো - আবুল বোেোর 

র্পতো-  ৃত: বলু র্ য়ো 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190343 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 19667518076000013 

ম োবোইল নং- 01840838234 

কু্ষদ্র 0.35 1.50  

342 নো - মলোক োন 

র্পতো-  ৃ: রুস্ত  আলী 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190345 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076931986 

ম োবোইল নং- 01716126764 

কু্ষদ্র 0.50 2.20  

343 নো - রুহুল আর্ ন 

র্পতো-  ৃ: আবদুে েোলো  

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190347 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076931906 

ম োবোইল নং- 01932594404 

প্রোর্িক 0.20 1.00  

344 নো - অর্হলদর রহ োন 

র্পতো-  ৃ: রুস্ত আলী 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190351 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076923160 

ম োবোইল নং- 01856510671 

কু্ষদ্র 0.30 1.30  

345 নো - আছোন উল্লযো 

র্পতো-  ৃ: মহোলেন আলী 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190353 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076923079 

ম োবোইল নং- 01856549389 

কু্ষদ্র 0.40 1.80  

346 নো - ইয়োকুব আলী 

র্পতো- আবদুল  ন্নোন 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190358 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076923133 

ম োবোইল নং- 01837183475 

কু্ষদ্র 0.40 1.90  

347 নো - নূর ইেলো  

র্পতো- আবদুে েোলো  

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190359 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076923040 

ম োবোইল নং- 01822480153 

কু্ষদ্র 0.50 2.25  

348 নো - দুলোল র্ য়ো 

র্পতো- ম ো: ম োস্তফো 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190352 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076931945 

ম োবোইল নং- 01673728096 

কু্ষদ্র 0.30 1.30  

349 নো -  র্ নুল হক 

র্পতো-  ৃ: আবুল মহোলেন 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190354 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 75180760931967 

ম োবোইল নং- 01867396165 

কু্ষদ্র 0.50 2.20  

350 নো -  র্হন উর্িন 

র্পতো-  ৃ: নূর ইেলো  

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190366 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076934281 

ম োবোইল নং- 01815134350 

কু্ষদ্র 0.60 2.40  



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

 

eøKt রোজোরো পুর           BDwbqbt ম োহোম্মদপুর   Dc‡Rjvt মেনবোগ                ‡Rjvt মনোয়োখোলী 
 

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) 

েম্ভোবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

351 নো - ম ো: র্েরোজ র্ য়ো 

র্পতো-  ৃ: রুস্ত  র্ য়ো 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190368 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076923108 

ম োবোইল নং- 01820072206 

কু্ষদ্র 0.40 1.90  

352 নো - মতোফোজ্জল হক 

র্পতো-  ৃ: আর্ ন উল্লো 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190370 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076922911 

ম োবোইল নং- 01811254902 

কু্ষদ্র 0.25 1.15  

353 নো - আবদুল হক 

র্পতো- আবদুল খোললক 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190374 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076922880 

ম োবোইল নং- 01715119485 

কু্ষদ্র 0.50 2.20  

354 নো - জর্ে  উর্িন 

র্পতো-  ৃ: আফজল র্ য়ো 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190382 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076934802 

ম োবোইল নং- 01778576010 

কু্ষদ্র 0.40 1.90  

355 নো - ম ো: হোর্নফ 

র্পতো-  ৃ: ম ো উল্লো 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190387 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076922886 

ম োবোইল নং- 01819781024 

কু্ষদ্র 0.40 1.90  

356 নো - মনওয়োলজর রহ োন 

র্পতো- লকু র্ য়ো 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190389 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076922875 

ম োবোইল নং- 01820056710 

 োঝোরী 0.60 2.40  

357 নো - ম োস্তফো র্ য়ো 

র্পতো-  ৃ: ইর্দ্রে র্ য়ো 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190396 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076922895 

ম োবোইল নং- 01823980807 

কু্ষদ্র 0.50 2.20  

358 নো - জয়নোল আলবদীন 

র্পতো-  ৃ: নূর ইেলো  

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190399 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076924064 

ম োবোইল নং- 01845513004 

প্রোর্িক 0.20 1.10  

359 নো - েোহোব উর্িন র্ নু্ট 

র্পতো- অর্জ উল্লযো 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 6826308137692 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076190401 

ম োবোইল নং- 01815389183 

কু্ষদ্র 0.20 1.00  

360 নো - আবু েুর্ফয়োন 

র্পতো-  ৃ: ম ো ইে োঈল 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190407 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076924067 

ম োবোইল নং- 01832398897 

কু্ষদ্র 0.25 1.10  
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eøKt রোজোরো পুর           BDwbqbt ম োহোম্মদপুর   Dc‡Rjvt মেনবোগ                ‡Rjvt মনোয়োখোলী 
 

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) 

েম্ভোবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

361 নো - খোলয়জ আহম্মদ 

র্পতো-  ৃ: আবদুর রর্শদ 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190409 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076926422 

ম োবোইল নং- 01827980294 

কু্ষদ্র 0.30 1.30  

362 নো - ম ো: র্েরোজ র্ য়ো 

র্পতো-  ৃ: আবদুর রর্শদ 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190410 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076923328 

ম োবোইল নং- 01830529330 

কু্ষদ্র 0.40 1.90  

363 নো - মতোফোলয়ল আহম্মদ 

র্পতো-  ৃ: আবদুর রর্শদ 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190401 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076923338 

ম োবোইল নং- 01832229604 

কু্ষদ্র 0.30 1.30  

364 নো - আলী আহম্মদ 

র্পতো-  ৃ: নূর ইেলো  

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190445 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076923296 

ম োবোইল নং- 01832818309 

কু্ষদ্র 0.25 1.15  

365 নো - আবুল খোলয়র  

র্পতো-  ৃ: ছোদু র্ য়ো 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190446 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076923344 

ম োবোইল নং- 01837227226 

কু্ষদ্র 0.50 2.20  

366 নো - আবুল খোলয়র  

র্পতো- অর্জ উল্লো 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190493 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 6826308137697 

ম োবোইল নং- 01836262192 

কু্ষদ্র 0.40 1.90  

367 নো - জো োল উর্িন 

র্পতো- আবদুে েোলো  

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190495 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076923589 

ম োবোইল নং-  

কু্ষদ্র 0.20 1.00  

368 নো - শহীদ উল্লো 

র্পতো-  ৃ: আবদুল বোর্রক 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190501 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076923301 

ম োবোইল নং- 01812882896 

কু্ষদ্র 0.40 1.90  

369 নো - আবু তোলহর 

র্পতো-  ৃ: আবদুল বোর্রক 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190502 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076923299 

ম োবোইল নং- 01817758951 

কু্ষদ্র 0.30 1.30  

370 নো - আবু ইউেুফ নবী 

র্পতো-  ৃ: েুলতোন আহম্মদ 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190509 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076923201 

ম োবোইল নং- 01828520536 

কু্ষদ্র 0.50 1.20  



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

 

eøKt রোজোরো পুর           BDwbqbt ম োহোম্মদপুর   Dc‡Rjvt মেনবোগ                ‡Rjvt মনোয়োখোলী 
 

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) 

েম্ভোবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

371 নো - দর্ললুর রহ োন 

র্পতো- ম ো: ফজলুল হক 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190522 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076924237 

ম োবোইল নং- 01815423111 

কু্ষদ্র 0.30 1.25  

372 নো - আবু তোলহর 

র্পতো-  ৃ: ইউেুফ র্ য়ো 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190523 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076925002 

ম োবোইল নং- 01832713592 

কু্ষদ্র 0.40 1.90  

373 নো - ফর্রদ আহম্মদ 

র্পতো-  ৃ: ম োবোরক আলী 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190524 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076925020 

ম োবোইল নং- 01925614127 

কু্ষদ্র 0.50 2.20  

374 নো - ম ো: মরজোউল হক 

র্পতো-  ৃ: ছোদু র্ য়ো 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190525 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076925006 

ম োবোইল নং- 01818590861 

কু্ষদ্র 0.30 1.20  

375 নো - ম ো: ম োস্তফো 

র্পতো-  ৃ: ছোদু র্ য়ো 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190526 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076925001 

ম োবোইল নং- 01714308117 

কু্ষদ্র 0.40 1.90  

376 নো - আবদুর রোজ্জোক 

র্পতো-  ৃ: আবদুর রর্শদ 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190527 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076924689 

ম োবোইল নং- 01823727601 

কু্ষদ্র 0.20 1.10  

377 নো - মগোলো  ছোরওয়োর 

র্পতো-  ৃ: হোর্বব উল্লো 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190532 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076924730 

ম োবোইল নং- 01830432916 

কু্ষদ্র 0.30 1.30  

378 নো - র্ছর্িক উল্লো 

র্পতো-  ৃ: আলতু র্ য়ো 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190534 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076924413 

ম োবোইল নং- 01815011004 

কু্ষদ্র 0.50 2.20  

379 নো - শো ছুল হক 

র্পতো-  ৃ: মছরোজুল হক 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190536 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076924685 

ম োবোইল নং- 01830432916 

কু্ষদ্র 0.25 1.15  

380 নো - ম ো: ের্ফ উল্লো 

র্পতো-  ৃ: আলতু র্ য়ো 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190537 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076924402 

ম োবোইল নং- 01815011004 

কু্ষদ্র 0.50 2.20  



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

 

eøKt রোজোরো পুর           BDwbqbt ম োহোম্মদপুর   Dc‡Rjvt মেনবোগ                ‡Rjvt মনোয়োখোলী 
 

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) 

েম্ভোবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

381 নো - মছরোজল হক 

র্পতো-  ৃ: ইেোঈল 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190547 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076924702 

ম োবোইল নং- 016763870760 

কু্ষদ্র 0.40 1.90  

382 নো - আবু তোলহর 

র্পতো-  োনু র্ য়ো 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190548 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076924794 

ম োবোইল নং- 01855342042 

কু্ষদ্র 0.35 1.40  

383 নো - আবুল কোলশ  

র্পতো-  ৃ: সতফোজ্জল হক 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190549 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076925048 

ম োবোইল নং- 01819151483 

কু্ষদ্র 0.25 1.20  

384 নো - আবুল বোেোর 

র্পতো-  ৃ: আলী আকবর 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190550 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076934929 

ম োবোইল নং- 01828070224 

কু্ষদ্র 0.40 2.10  

385 নো - আবুল কোলশ  

র্পতো- েুলতোন র্ য়ো 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190556 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076924895 

ম োবোইল নং- 01840838235 

কু্ষদ্র 0.30 1.30  

386 নো - আবুল খোলয়র  

র্পতো-  ৃ: েুলতোন র্ য়ো 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190558 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076924850 

ম োবোইল নং- 01833266013 

কু্ষদ্র 0.40 1.90  

387 নো - জোলকর মহোলেন 

র্পতো-  ৃ: ম ো ইব্রোর্হ  

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190562 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076924899 

ম োবোইল নং- 01845412082 

কু্ষদ্র 0.20 1.10  

388 নো - শর্রয়ত উল্লো 

র্পতো-  ৃত: আবদুর রহ োন 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190569 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076924940 

ম োবোইল নং- 01812392017 

কু্ষদ্র 0.40 1.90  

389 নো - আবুল বোেোর 

র্পতো-  ৃ: আবদুর রহ োন 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190571 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076924773 

ম োবোইল নং- 01945405215 

কু্ষদ্র 0.50 2.20  

390 নো - আবুল খোলয়র 

র্পতো-  ৃ: আলী আকবর 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190574 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076935335 

ম োবোইল নং-  

কু্ষদ্র 0.30 1.30  
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eøKt রোজোরো পুর           BDwbqbt ম োহোম্মদপুর   Dc‡Rjvt মেনবোগ                ‡Rjvt মনোয়োখোলী 
 

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) 

েম্ভোবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

391 নো - ম ো: হোর্নফ 

র্পতো-  ৃ: আবদুে েোলো  

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190576 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076925060 

ম োবোইল নং- 01829882342 

কু্ষদ্র 0.70 3.00  

392 নো - আবদুল ম োতোললব 

র্পতো-  ৃ: আবুল হোলে  

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190582 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076924224 

ম োবোইল নং- 01681434453 

কু্ষদ্র 0.50 2.10  

393 নো - আবুল মহোলেন 

র্পতো-  ৃ:  র্ নুল হক 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190585 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076924218 

ম োবোইল নং- 01823733737 

কু্ষদ্র 0.40 2.00  

394 নো - ম ো: আবদুল মগোরফোন 

র্পতো-  ৃ: হোর্বব উল্লো 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190593 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076932062 

ম োবোইল নং- 01673728581 

কু্ষদ্র 0.20 1.10  

395 নো - ম ো: মরজোউল হক 

র্পতো-  ৃ: মেোলল োন 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190597 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076915170 

ম োবোইল নং- 01834142666 

কু্ষদ্র 0.30 1.20  

396 নো - ম োস্তোর্ফজুর রহ োন 

র্পতো-  ৃ: লর্কয়ত উল্লো 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190598 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076934931 

ম োবোইল নং- 01830014423 

কু্ষদ্র 0.40 2.10  

397 নো - তোজুল ইেলো  

র্পতো-  ৃত: নুরুল হক 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190606 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076925011 

ম োবোইল নং- 01830529930 

কু্ষদ্র 0.25 1.10  

398 নো - আর্জজুর রহ োন 

র্পতো- শো ছল হক 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190606 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076925011 

ম োবোইল নং- 01830529930 

কু্ষদ্র 0.25 1.10  

399 নো - আবুল কোলো  

র্পতো-  ৃ: আলী আজ্জ  

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190608 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 751807692 

ম োবোইল নং- 01929137893 

কু্ষদ্র 0.60 1.70  

340 নো - মরজোউল হক 

র্পতো- নূরুল হক 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190616 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076921251 

ম োবোইল নং- 01840755368 

কু্ষদ্র 0.40 2.10  



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

 

eøKt রোজোরো পুর           BDwbqbt ম োহোম্মদপুর   Dc‡Rjvt মেনবোগ                ‡Rjvt মনোয়োখোলী 
 

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) 

েম্ভোবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

341 নো - আবদুল জর্লল 

র্পতো-  ৃ: আবদুল মছলো  

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190644 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076925057 

ম োবোইল নং-  

কু্ষদ্র 0.50 2.25  

342 নো -  র্হন উর্িন 

র্পতো-  ৃ: নূর ইেলো  

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190624 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076924277 

ম োবোইল নং- 01825740568 

কু্ষদ্র 0.30 1.30  

343 নো - ম ো: ইউেুফ আলী 

র্পতো-  ৃ: আবদুে েোলো  

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190630 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 19637518076000009 

ম োবোইল নং- 01813676823 

কু্ষদ্র 0.30 1.25  

344 নো - ম ো: নূর নবী 

র্পতো- আবদুর রর্শদ 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190631 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076925152 

ম োবোইল নং- 01814366090 

কু্ষদ্র 0.20 1.10  

345 নো - িীন ম োহোম্মদ 

র্পতো-  ৃ: আলী আকবর 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190632 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076933251 

ম োবোইল নং- 01824279392 

কু্ষদ্র 0.50 2.25  

346 নো -  োঈন উর্িন 

র্পতো- ম ো: ম োস্তফো 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190634 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076925144 

ম োবোইল নং- 01863663507 

প্রোর্িক 0.20 1.10  

347 নো - আবুল কোলো  

র্পতো-  োনু র্ য়ো 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190636 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076924788 

ম োবোইল নং- 01835072760 

প্রোর্িক 0.20 1.10  

348 নো - শোহোব উল্লো 

র্পতো-  ৃ: নুরুল হক 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190637 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076925200 

ম োবোইল নং-  

কু্ষদ্র 0.30 1.30  

349 নো - জো োল উর্িন 

র্পতো-  ৃ: আলী আহম্মদ 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190640 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076933260 

ম োবোইল নং- 01845513182 

কু্ষদ্র 0.50 2.20  

350 নো - হোবীবো   তোজ 

স্বো ী-  ুকবুল মহোলেন 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190657 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076925013 

ম োবোইল নং- 01924924027 

কু্ষদ্র 0.40 2.00  
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eøKt রোজোরো পুর           BDwbqbt ম োহোম্মদপুর   Dc‡Rjvt মেনবোগ                ‡Rjvt মনোয়োখোলী 
 

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) 

েম্ভোবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

351 নো - ম ো: ইব্রোর্হ  

র্পতো- আক্তোলরর জো োন 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190663 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076924868 

ম োবোইল নং-  

কু্ষদ্র 0.30 1.30  

352 নো - আবুল কোলশ  

র্পতো-  ৃ:  কজল র্ য়ো 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190670 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076924444 

ম োবোইল নং- 01825741059 

কু্ষদ্র 0.40 1.90  

353 নো - ম ো: শহীদ উল্লযো 

র্পতো-  ৃ: আবদুর রর্শদ 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190674 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076933295 

ম োবোইল নং- 01849651678 

কু্ষদ্র 0.30 1.30  

354 নো - আবুল কোলশ  

র্পতো-  ৃ: আবদুর রর্শদ 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190674 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076924884 

ম োবোইল নং- 01852290340 

কু্ষদ্র 0.40 1.90  

355 নো - অর্জ উল্লো 

র্পতো-  ৃ: জোলোল র্ য়ো 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190681 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076933221 

ম োবোইল নং- 01845886123 

কু্ষদ্র 0.30 1.30  

356 নো - র্ জোনুর রহ োন 

র্পতো-  ৃ: র্েরোজ র্ য়ো 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190699 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076925039 

ম োবোইল নং- 01816639046 

কু্ষদ্র 0.20 1.10  

357 নো - ইে োইল মহোলেন 

র্পতো-  ৃ: আবদুল গফুর 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190701 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 19577518076000017 

ম োবোইল নং- 01815823111 

কু্ষদ্র 0.30 1.20  

358 নো - জর্ে  উর্িন 

র্পতো-  ৃ: মতোফোজ্জল হক 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190704 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 19777518076000046 

ম োবোইল নং- 01720698426 

কু্ষদ্র 0.40 1.90  

359 নো - আবদুল গফুর 

র্পতো-  ৃ: আরফ আলী 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190721 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076924325 

ম োবোইল নং- 01710385520 

কু্ষদ্র 0.40 1.80  

360 নো - রর্ফকুল ইেলো  

র্পতো- ইর্দ্রে র্ য়ো 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190724 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076924266 

ম োবোইল নং- 01834735015 

কু্ষদ্র 0.30 1.30  
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(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

361 নো - ম ো: চোাঁ ন র্ য়ো 

র্পতো-  ৃ: আলী আহম্মদ 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190731 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076924134 

ম োবোইল নং- 01728544358 

কু্ষদ্র 0.30 1.30  

362 নো - জয়নোল আলবদীন 

র্পতো- মজনু র্ য়ো 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190741 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 19597518076000001 

ম োবোইল নং- 01830610240 

কু্ষদ্র 0.40 1.90  

363 নো - আবদুল ওহোব  

র্পতো-  ৃ: রুস্ত  আলী 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190742 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076924023 

ম োবোইল নং- 01836590423 

কু্ষদ্র 0.45 2.00  

364 নো - আবদুল জোব্বোর 

র্পতো- নোদু র্ য়ো 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190751 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076923056 

ম োবোইল নং- 01812430740 

কু্ষদ্র 0.35 1.50  

365 নো - ফলয়জুর রহ োন 

র্পতো-  ৃ: মছরু র্ য়ো 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190784 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076933275 

ম োবোইল নং- 01819146976 

কু্ষদ্র 0.40 1.90  

366 নো - মগলজোর মহোলেন 

র্পতো- মছয়োজল হক 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190746 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 2695431017069 

ম োবোইল নং- 01553548774 

কু্ষদ্র 0.40 1.90  

367 নো - আবদুে েত্তোর 

র্পতো- নোদু র্ য়ো 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190751 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076923056 

ম োবোইল নং- 01812430740 

কু্ষদ্র 0.35 1.50  

368 নো - র জোন আলী 

র্পতো- আবদুল আর্জজ  

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190743 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 19707518076000026 

ম োবোইল নং- 01837624333 

কু্ষদ্র 0.50 2.25  

369 নো - ের্ফ উল্লো 

র্পতো-  ৃ:  র্ ন উল্লো 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190671 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076925175 

ম োবোইল নং- 01846349740 

কু্ষদ্র 0.40 1.90  

370 নো - শো ছুল হক 

র্পতো- টুকো র্ য়ো 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190666 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076925129 

ম োবোইল নং- 01845513071 

কু্ষদ্র 0.30 1.30  
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371 নো -  ুনোফ খোন 

র্পতো-  ৃ: খোলয়র আহম্মদ 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 75807619077 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076921544 

ম োবোইল নং- 01932172295 

কু্ষদ্র 0.40 1.90  

372 নো - ম ো: ইে োঈল 

র্পতো-  ৃ: ইব্রোর্হ  

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190164 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 1980751807603142 

ম োবোইল নং- 01851795219 

কু্ষদ্র 0.50 2.20  

373 নো - আবুল কোলো  

র্পতো- রুহুল আর্ ন 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190183 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076921905 

ম োবোইল নং- 01715198431 

কু্ষদ্র 0.30 1.30  

374 নো -  র্জবল হক 

র্পতো-  ৃ:   তোজ র্ য়ো 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190188 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076922676 

ম োবোইল নং- 01865373502 

কু্ষদ্র 0.20 1.00  

375 নো - আবু ছোলয়দ 

র্পতো- আবু্দে েো োদ 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190189 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076922700 

ম োবোইল নং- 01840238217 

কু্ষদ্র 0.30 1.20  

376 নো - আবদুল হোই 

র্পতো-  ৃ: মছরোজল হক 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190233 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076934397 

ম োবোইল নং- 01817765100 

কু্ষদ্র 0.20 1.00  

377 নো - আবু েুর্ফয়োন 

র্পতো-  ৃ:  কু র্ য়ো 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190275 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076922571 

ম োবোইল নং- 01816032836 

কু্ষদ্র 0.30 1.30  

378 নো - শোহোদোত মহোলেন 

র্পতো- মখোরলশদ আল  

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 75807619083 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076170596 

ম োবোইল নং- 01715085613 

কু্ষদ্র 0.20 1.00  

379 নো - হোরোন চন্দ্র শীল 

র্পতো- ধীলরন্দ্র চন্দ্র শীল 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190079 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076922612 

ম োবোইল নং- 01812476332 

কু্ষদ্র 0.40 1.80  

380 নো - ম ো: অর্জ উল্লো 

র্পতো-  ৃ: আলতোফ আলী 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190256 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076922660 

ম োবোইল নং- 01812665723 

কু্ষদ্র 0.50 2.00  



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

 

eøKt রোজোরো পুর           BDwbqbt ম োহোম্মদপুর   Dc‡Rjvt মেনবোগ                ‡Rjvt মনোয়োখোলী 
 

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) 

েম্ভোবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

391 নো - আবুল বোহোর র্ য়ো 

র্পতো-  ৃ: মছরু র্ য়ো 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190001 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076922643 

ম োবোইল নং- 01818192276 

কু্ষদ্র 0.40 1.90  

392 নো - খুরর্শদ আল  

র্পতো-  ৃ: আজু র্ য়ো 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190006 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076922642 

ম োবোইল নং- 01833216972 

কু্ষদ্র 0.50 2.25  

393 নো - আবুল বোেোর খোন 

র্পতো-  ৃ: আবু তোলহর 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190023 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076921568 

ম োবোইল নং- 01846906307 

কু্ষদ্র 0.30 1.30  

394 নো -  র্ফজুর রহ োন খোন 

র্পতো- ম োবোরক আলী খোন 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190027 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 751807690027 

ম োবোইল নং- 01718572192 

কু্ষদ্র 0.20 1.10  

395 নো - জোফর উল্লো খোন 

র্পতো- ম োবোরক আলী খোন 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190028 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076922077 

ম োবোইল নং- 01718572192 

কু্ষদ্র 0.50 2.15  

396 নো - নজরুল ইেলো  

র্পতো-  ৃ:  োহবুবুল আল  

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190034 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076921504 

ম োবোইল নং- 01912227521 

কু্ষদ্র 0.30 1.25  

397 নো - দোউদুল ইেলো  

র্পতো- র্গয়োে উর্িন 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190035 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076922177 

ম োবোইল নং- 01819503214 

কু্ষদ্র 0.20 1.10  

398 নো - ম ো: ইয়োকুব খোন 

র্পতো-  ৃ: খোলয়র আহম্মদ 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190039 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076921522 

ম োবোইল নং- 01721960961 

কু্ষদ্র 0.40 1.80  

399 নো - আবদুল কোলদর 

র্পতো-  ৃ: আবদুল হোর্ দ 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190054 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076922091 

ম োবোইল নং- 01830193243 

কু্ষদ্র 0.50 2.20  

400 নো - রর্ফক উল্লো  

র্পতো-  ৃ: শো ছল হক 

গ্রো - রোজোরো পুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076190076 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076921527 

ম োবোইল নং- 01820064682 

কু্ষদ্র 0.40 2.80  



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

 

eøKt উত্তর ম োহোম্মদপুর                BDwbqbt ম োহোম্মদপুর   Dc‡Rjvt মেনবোগ                ‡Rjvt মনোয়োখোলী 
 

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) 

েম্ভোবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

401 নো - ম ো: নূর নবী 

র্পতো-  ৃত: মেকোির র্ য়ো 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210144 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076932263 

ম োবোইল নং- 01839718054 

 0.25 1.25  

402 নো - আবুল বোেোর 

র্পতো- আর্ রুল ইেলো  

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210145 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076929189 

ম োবোইল নং- 01831142079 

 0.30 1.5  

403 নো - আ: রোজ্জোক 

র্পতো-  ৃত: আলী আহম্মদ 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210147 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076929129 

ম োবোইল নং- 01845513187 

 0.75 3.75  

404 নো - আলী আক্কোছ 

র্পতো-  ৃত: আবদুল বোলরক 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210150 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076929190 

ম োবোইল নং- 01845513184 

 1.00 5.0  

405 নো - আবদুল  ন্নোন 

র্পতো-  ৃত: আলনোয়োরুল হক 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210151 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076929122 

ম োবোইল নং- 01830351491 

 0.80 4.0  

406 নো - আবদুল গফুর  

র্পতো-  ৃত: আলনোয়োরুল হক 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210152 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076929117 

ম োবোইল নং- 01737556140 

 0.75 3.75  

407 নো - কর্হনুর মবগ  

র্পতো- আবদুল খোললক 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210155 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076929146 

ম োবোইল নং- 01862467350 

 0.20 1.0  

408 নো - ম ো: ইে োঈল 

র্পতো-  ৃত: জোলোল উর্িন 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210158 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076929005 

ম োবোইল নং- 01862465618 

 0.50 2.5  

409 নো - আলী আকবর 

র্পতো-  ৃত: জোলোল উর্িন 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210159 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076929011 

ম োবোইল নং- 01818089325 

 1.00 5.0  

410 নো - ম ো: একরো  

র্পতো-  র্ফজ উল্লো 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210166 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076929132 

ম োবোইল নং- 01818316992 

 0.80 4.0  



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

 

eøKt উত্তর ম োহোম্মদপুর                BDwbqbt ম োহোম্মদপুর   Dc‡Rjvt মেনবোগ                ‡Rjvt মনোয়োখোলী 
 

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) 

েম্ভোবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

411 নো - ফজলুল হক  

র্পতো- আবদুল কর্র  

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210341 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076933343 

ম োবোইল নং- 01839716705 

 0.30 1.5  

412 নো - কো োল মহোলেন 

র্পতো- মবচু র্ য়ো 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210342 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076928345 

ম োবোইল নং- 01811543295 

 0.40 2.0  

413 নো - ম ো: মরজোউল হক 

র্পতো-  ৃত: আবদুল কর্র  

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210345 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076928338 

ম োবোইল নং- 01811543295 

 0.25 1.25  

414 নো -  র্হন উর্িন 

র্পতো-  ৃত: আবদুল হোলে  

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210350 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076928257 

ম োবোইল নং- 01814409876 

 0.40 2.0  

415 নো - জোলোল আহম্মদ 

র্পতো- আবদুল  ন্নোন 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210357 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076933950 

ম োবোইল নং- 0185049033 

 0.35 1.60  

416 নো - আবুল কোলো  

র্পতো-  ৃত: আবদুল হোর্ দ 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210359 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076928892 

ম োবোইল নং- 01821812516 

 0.30 1.5  

417 নো - নোজ ুল হুদো 

র্পতো-  ৃত: ছোয়দুল হক 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210362 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076928102 

ম োবোইল নং- 01718726128 

 0.40 2.0  

418 নো - িীন ইেলো  

র্পতো-  ৃত: আইয়ুব আলী 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210363 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076932230 

ম োবোইল নং- 01742267830 

 0.25 1.25  

419 নো - আবদুর রউফ 

র্পতো-  ৃত : আবদুল হক 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210364 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 19547518076001730 

ম োবোইল নং- 01814490131 

 0.45 2.10  

420 নো - ম ো: নূর ইেলো  

র্পতো- মলদু র্ য়ো 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210366 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 1594115408464 

ম োবোইল নং- 01816036669 

 0.40 2.00  



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

 

eøKt উত্তর ম োহোম্মদপুর                BDwbqbt ম োহোম্মদপুর   Dc‡Rjvt মেনবোগ                ‡Rjvt মনোয়োখোলী 
 

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) 

েম্ভোবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

421 নো - আবদুল গফুর 

র্পতো-  ৃত: আবদুে মছোবহোন 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210374 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076929921 

ম োবোইল নং- 01856922985 

 0.40 2.00  

422 নো - ম ো: মখোকন 

র্পতো-  ৃত: আবদুল  র্তন 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210371 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076929950 

ম োবোইল নং- 01825741243 

 1.50 7.00  

423 নো - আ ীরুল ইেলো  

র্পতো-  ৃত আ: মছোবহোন 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210375 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076929902 

ম োবোইল নং- 01832426365 

 0.40 1.501.50  

424 নো - আবুল খোলয়র  

র্পতো- ফজলুল হক 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210376 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076929900 

ম োবোইল নং- 01823427782 

 1.00 5.0  

425 নো - হু োয়ন কর্বর 

র্পতো- খুরর্শদ আল  

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210377 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076932992 

ম োবোইল নং- 01836863747 

 0.20 1.00  

426 নো - আলনোয়োর মহোলেন 

র্পতো-  ৃত: নোর্ছর র্ য়ো 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210380 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076932935 

ম োবোইল নং- 01830331042 

 1.25 6.0  

427 নো -  র্নর আহম্মদ 

র্পতো-  ৃত: আলী আহম্মদ 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210382 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076929894 

ম োবোইল নং- 01831472041 

 0.30 1.5  

428 নো - কো রুন্নোহোর 

স্বো ী- আবু তোলহর 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210385 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076929904 

ম োবোইল নং- 01839679753 

 0.40 2.00  

429 নো - ম ো: ম োস্তফো 

র্পতো- এফোজ উর্িন 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210386 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076929948 

ম োবোইল নং- 01837937121 

 0.40 2.00  

430 নো -  োেুরো মবগ  

স্বো ী- ছোলোহ উর্িন 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210390 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076929911 

ম োবোইল নং- 01814296134 

 0.30 1.5  



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

 

eøKt উত্তর ম োহোম্মদপুর                BDwbqbt ম োহোম্মদপুর   Dc‡Rjvt মেনবোগ                ‡Rjvt মনোয়োখোলী 
 

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) 

েম্ভোবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

431 নো - ম ো: ইব্রোর্হ  

র্পতো- আবদুল  ন্নোন 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210392 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076929849 

ম োবোইল নং- 01834298019 

 0.40 2.00  

432 নো - মবলোল মহোলেন 

র্পতো- আবদুল  ন্নোন 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210393 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076929923 

ম োবোইল নং- 01837227276 

 0.30 1.5  

433 নো - মজোৎস্নো আরো মবগ  

স্বো ী- কো োল মহোলেন 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210394 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076929929 

ম োবোইল নং- 01829787959 

 0.25 1.25  

434 নো - শোরর্ ন আক্তোর 

স্বো ী- র্ জোনুর রহ োন 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210395 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076933016 

ম োবোইল নং- 01827493922 

 0.35 1.5  

435 নো - মগোলোপ মহোলেন 

র্পতো-  ৃত: নূর ইেলো  

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210398 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076197203946 

ম োবোইল নং- 01837224178 

 0.45 2.0  

436 নো - র্নলুফো মবগ  

স্বো ী-  কবুল আহম্মদ 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210400 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076929845 

ম োবোইল নং- 01822927283 

 0.30 1.5  

437 নো - িীন ম োহোম্মদ 

র্পতো-  ৃত: মনওয়োজ র্ য়ো 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210399 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 19847518076000002 

ম োবোইল নং- 01832905528 

 0.60 3.0  

438 নো - জো োল উর্িন 

র্পতো- আ: রোজ্জোক 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210406 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076929901 

ম োবোইল নং- 01816087759 

 0.20 1.0  

439 নো - বোহোর র্ য়ো 

র্পতো-  ৃত: র জোন আলী 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210407 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076929936 

ম োবোইল নং- 01829422520 

 0.30 1.5  

440 নো - আবদুল  োললক 

র্পতো- মেকোির র্ য়ো 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210408 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 1960751807601150 

ম োবোইল নং- 01858605743 

 0.25 1.20  



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

 

eøKt উত্তর ম োহোম্মদপুর                BDwbqbt ম োহোম্মদপুর   Dc‡Rjvt মেনবোগ                ‡Rjvt মনোয়োখোলী 
 

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) 

েম্ভোবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

441 নো - আলনোয়োর মহোলেন 

র্পতো-  ৃত: জয়নোল আলবদীন 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210410 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076929865 

ম োবোইল নং- 01812326594 

 1.00 5.0  

442 নো - আবদুল কোলদর 

র্পতো-  ৃত: মেকোির র্ য়ো 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210411 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076929863 

ম োবোইল নং- 0191262938 

 1.00 5.0  

443 নো - জোহোনোরো মবগ  

স্বো ী- রুহুল আর্ ন 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210414 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076929715 

ম োবোইল নং- 01850965440 

 0.20 1.0  

444 নো - ম োশোরফ মহোলেন 

র্পতো-  ৃত: আবু েুর্ফয়োন 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210415 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076929718 

ম োবোইল নং- 01824471828 

 0.30 1.50  

445 নো - আবু বক্কর র্ছর্িক 

র্পতো-  ৃত আলী আহম্মদ 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210417 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076929942 

ম োবোইল নং- 01839462771 

 0.55 2.5  

446 নো - শোহ জোহোন  

র্পতো- মরজোউল হক 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210420 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076000030 

ম োবোইল নং- 01817232744 

 0.30 1.5  

447 নো - র্নজো  উর্িন 

র্পতো- ম ো: অর্ল উল্লো 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210421 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076929993 

ম োবোইল নং- 01817232744 

 0.35 1.5  

448 নো - আ ীনুল্লো ম োল্লো 

র্পতো- ম ো: অর্ল উল্লো 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210421 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076929993 

ম োবোইল নং- 01817232744 

 0.35 1.5  

449 নো - রোলহলো আক্তোর  

স্বো ী-  র্ফজ র্ য়ো 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210426 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076929983 

ম োবোইল নং- 01812851250 

 0.20 1.0  

450 নো - ইকবোল মহোলেন 

র্পতো-  কছুদ র্ য়ো 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210427 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 19787518076000025 

ম োবোইল নং- 01814178466 

 0.30 1.5  



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

 

eøKt উত্তর ম োহোম্মদপুর                BDwbqbt ম োহোম্মদপুর   Dc‡Rjvt মেনবোগ                ‡Rjvt মনোয়োখোলী 
 

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) 

েম্ভোবয 

Drcv`b  

(†g:Ub) 

gšÍe¨ 

451 নো - ম ো:  র্ নুল হক 

র্পতো-  ৃত:  র্জবুল হক 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210430 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076929579 

ম োবোইল নং- 01853436534 

 0.3 1.5  

452 নো - আবুল হোলে  

র্পতো-  ৃত: আলী হোয়দোর 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210431 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076929749 

ম োবোইল নং- 01832952302 

 0.4 2.0  

453 নো - আবদুল মগোরফোন 

র্পতো-  ৃত:  ুের্ল  র্ য়ো 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210434 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076933023 

ম োবোইল নং- 01846349643 

 0.5 2.5  

454 নো - আবু তোলহর 

র্পতো-  ৃত: আলী হোয়দোর 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210435 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076929586 

ম োবোইল নং- 01811657912 

 0.6 3.0  

455 নো - এছোক র্ য়ো 

র্পতো-  ৃত: বলু র্ য়ো 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210437 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076933033 

ম োবোইল নং- 01843789743 

 0.25 1.2  

456 নো - ম ো: ম োস্তফো 

র্পতো-  ৃত: হোর্নফ র্ য়ো 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210439 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076929753 

ম োবোইল নং- 01820297011 

 0.55 2.7  

457 নো - আবুল বোেোর 

র্পতো- ম ো: ইেহোক 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210440 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 19757518076000001 

ম োবোইল নং- 01823458982 

 1.0 5.5  

458 নো - আবদুল লর্তফ 

র্পতো- আলতু র্ য়ো 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210443 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076929546 

ম োবোইল নং- 01836264110 

 0.3 1.5  

459 নো - আর্জজুর রহ োন 

র্পতো-  র্জবুল হক 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210445 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076929588 

ম োবোইল নং- 01838382162 

 0.25 1.2  

460 নো - ই ো  মহোলেন 

র্পতো-  ৃত: ছদু র্ য়ো 

গ্রো - উত্তর ম োহোম্মদপুর 

কৃষক পর্রর্চর্ত- 758076210449 

জোতীয় পর্রর্চর্ত- 7518076929499 

ম োবোইল নং- 018682953941 

 0.4 2.0  

 


