
 

 

ক্রমিক 

নং 

ব্যবসায়ীর নাি ও ঠিকানা/প্রারাইটপ্রর নাি ও ঠিকানা রজ্ঞামিত 

বাজাপ্রর 

 নাি 

উিপ্জ

লার 

নাি 

লাইপ্সন্স গ্রহপ্ের 

তামরখ ও নম্বর 

টটমলপ্ ান/প্িাবাই

ল নম্বর 

িন্তব্য 

1.  টিসাস স দূর্ সা ভান্ডার, টরাোঃ রাজীব কুিার সাহা,এসএস টরাড, মসরাজর্ঞ্জ মসরাজর্ঞ্জ 

 সদর বাজার 

মসরাজ

র্ঞ্জ  

০১/০৩/৬৮- ০১  ০১৭১২-২২০৬৬৯  

2.  শ্রী সনৎ কুিার িাল, মিতা-মৃত সুধীর কুিার িাল, এসএস টরাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৮৬ -০৮ ০৭৫১-৬২২১৪  

3.  টিসাস স  টর্ামবন্দ ভান্ডার, টরাোঃ শ্রী রমিক চন্দ্র িাল, গ্রাি+প্িা:+প্জলা-মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৮৫ -০৯ ০১৭১৫০৫৬৪৮৬  

4.    টিসাস স হাজী আোঃ রমহি এন্ড সন্স, টরাোঃ টিাোঃ রামকবুল হাম জ খান, টিা:+প্জলা-মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৮৫ -১০  ০৭৫১-৬২৬১২  

5.  টিসাস স নদ সান ফ্লাওয়ার মিলস মলোঃ,প্রাোঃ টিাোঃ িমনর আহ:, এসমব  জলুল হক টরাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৮৬ -১১ ০৭৫১-৬২০৮০  

6.  টিাোঃ জুরান আলী টসখ , মিতা-মুত তপ্ের টসখ,বামনয়ািমি, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৮৬ -১৪ ০৭৫১-৬২২৬২  

7.  টিাোঃ নজরুল ইসলাি, মিতা-মৃত মনজাি উমিন,কান্দািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৮৭ -২২ ০১৭১১৮২৮৯৪৮  

8.  শ্রী িমরপ্তাষ চন্দ্র সাহা, মিতা-মৃত বাঁমি টিাহন সাহা,বড়বাজার,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৮৭ -২৫ ০১৭১৫১৭০৭৫৫  

9.         টিসাস স তালুকদার অপ্য়ল মিল, টরাোঃ টিাোঃ আকবর আলী তালুকদার,কান্দািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৮৮ -২৬ ০৭৫১-৬২০৫৯  

10.  টিাোঃ আব্দুস সালাি, মিতা-আিজাদ টবিারী,সাপ্হদনর্র,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৮৮ -২৭ ০১৭১১৩৩০০১২  

11.  টিাোঃ আমজজল হক তালুকদার, মিতা-মৃত মনজাি উমিন তালুকদার, রায়পুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৮৮ -২৮ ০১৭১১৮২৮৯৪৭  

12.  টিাোঃ আোঃ হামকি সরকার, মিতা-টিাোঃ িকপ্েদ আলী টসখ,কামলদাসর্ামত, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৮৯ -৩০ ০১৭১২৭৯১২০৫  

13.  নপ্রন্দ্র নাথ সাহা ও মজপ্তন্দ্র নাথ সাহা,বামনয়ািমি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৯১ -৩৩ ০৭৫১-৬২৯৯২  

14.  টিাোঃ আলতা  টহাপ্সন, মিতা-আব্দুল জব্বার,কান্দািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৯১ -৩৬   

15.  শ্রী কামতসক কুিার কুন্ডু , মিতা-র্দাধর কুন্ডু,চকফুলপ্কাচা,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৯১ -৩৮ ০১৭১১৩৬৮৫০৬  

16.  নবাব আলী, মিতা-মৃত টিাোঃ টর্ালাি টহাপ্সন টবিারী,সাপ্হদনর্র, মসরাজর্ঞ্জ  ঐ ঐ ০১/০৩/৯১ -৪০ ০৭৫১-৬২২৮৩  

17.  টিাোঃ আপ্নায়ার টহাপ্সন,  মিতা-টিাোঃ টর্ালাি টিাস্ত া,মিরপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৯৪ -৪৬ ০১৭১১৮১১৪৩৬  

18.  হাসানুর রিিান তালুকদার, মিতা-মনজাি উমিন তালুকদার,কান্দািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৯৩ -৪৭   

19.  টিাোঃ আপ্নায়ারুল ইসলাি, মিতা-িহীদ আিজাদ টহাপ্সন,মিরপুর মবরালা কুটির, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৯৫ -৫০ ০১৭১১-০২৪৯২২  

20.  টিা:আব্দুর রমহি টসখ, মিতা-মৃত োিাদ আলী,সমহদনর্র, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৯৬ -৫১ ০১৭১২৬৮৩৪৭৪  

21.  ঝন্টু কুিার সাহা, মিতা-তারা িংকর সাহা,বামনয়ািমি, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৯৫ -৫২ ০১৭১৭৭৯৫৫৭৭  

22.  টিাোঃ আমিনুল ইসলাি, মিতা-টিাোঃ আোঃ োিাদ টসখ,কান্দািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৯৬ -৫৩   

23.  শ্রী কৃষ্ণ কুিার ট াষ, মিতা- শ্রী কিপ্লি চন্দ্র ট াষ,বামনয়ািমি, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৯৬ -৫৪ ০৭৫১-৬৩১৭৭  

24.  রত্না রানী টিািার, স্বািী-শ্রীদাি চন্দ্র টিািার, কালীবাড়ী, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৯৬ -৫৯ ০১৭১২৩৪০০৪৮  

25.  টিাোঃ আবু হামন , মিতা-মৃত আোঃ জব্বার,কান্দািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৯৬ -৬০   

26.  টিাোঃ িহর আলী, মিতা-টিাোঃ ইয়ামেন আলী,িালসািাড়, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৯৬ -৬১ ০৭৫১-৬২২৮৪  

27.  টিসাস স ভাই ভাই এন্ড ব্রাদাস স, টরা: টিা: সাইফুল ইসলাি,সাপ্হদনর্র, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৯৭ -৬৩ ০১৭১১৩৯৫৩৮৮  

28.  টিসাস স রূিালী  ামে সচার, টরাোঃ টিাোঃ আমজজুল হক সরকার, জলুর হক টরাড, মসরাজর্ঞ্জ    ঐ ঐ ০১/০৩/৯৭ -৬৪ ০৭৫১-৬২৫৯৫  

29.  একতা ভান্ডার, টরা: িহাপ্দব চন্দ্র দাস ও উৎ ল কুিার সাহা, মুন্সী টিপ্হরুপ্েসা টরাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৯৮ -৬৬ ০৭৫১-৬৩০৯৫  

30.  টিসাস স ভুঞা এন্টাররাইজ,প্রাোঃ টিাোঃ জামহদুর রহিান ভুঞা (প্হলাল), ভুইয়ািমঞ্জল একডালা, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৯৯ -৬৮ ০১৭১১-২৭৭৭০১  

31.  টিা: আলতা  টহাপ্সন, মিতা-মৃত টভালা টসখ,বামহরপ্র্ালা, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৯৯ -৬৯ ০১৭১৮৫৫৮৮৮৫  

32.  টিসাস স আ: জব্বার, টরা: টিা: আ: িাপ্লখ ও িান্ত,সাপ্হদনর্র, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৯৯ -৭২ ০১৭১২৮৫৪০১২  

33.  শ্রী সাধন চন্দ্র ট াষ, মিতা-মৃত সুবল চন্দ্র ট াষ,সাং-বার্বামড়,থানা-কািারখন্দ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০০ -৭৪ ০১৭১২৭০৯৪৪১  

34.  টিাোঃ িািছুমিন ইমলয়াস খান ও সাইফুল ইসলাি খান,এসএস টরাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০১ -৭৫ ০১৭১১২৭৭৬১৯  

35.  আিা স মিল, টরাোঃ টিাোঃ  জামহদূল ইসলাি,চররায়পুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০১ -৭৬ ০১৭১৮০৮৭৫২৫  

36.  টিাোঃ আলাউমিন,  মিতা-টিাোঃ হযরত আলী টসখ,মিয়ালপ্কাল, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০১ -৭৮ ০৭৫১-৬২৮৯০  

37.  টিাোঃ রুহুল আমিন, মিতা-টতাজাপ্েল টহাপ্সন,প্িাক্তারিাড়া, মসরাজর্ঞ্জ    ঐ ঐ ০১/০৩/০১ -৮৮ ০১৭১৬৯১৬৫৬৮  

38.  টিাোঃ আোঃ োিাদ ও িমহদুল ইসলাি, মিতা-হাজী কািাল উমিন ও মৃত িম উল্লাহ টবিারী, মসরাজর্ঞ্জ    ঐ ঐ ০১/০৩/০১ -৮৯ ০১৭১১৩৮১১২১  

39.  টিসাস স আসাদুল্লাহ সরকার, টরা:প্িাোঃ আসাদুল্লাহ সরকার, কান্দািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ    ঐ ঐ ০১/০৩/০৩ -৯৭ ০১৭১২৬৪১৯৪০  

40.  টিাোঃ আল আমিন, এিএ িমতন সড়ক, মসরাজর্ঞ্জ        ঐ ঐ ০১/০৩/০৩ -৯৯ ০৭৫১-৬২৯৯৭  

41.  ধীপ্রন্দ্র নাথ িাল, মিতা-মৃত নপ্রন্দ্র নাথ িাল,বামনয়ািমি, মসরাজর্ঞ্জ    ঐ ঐ ০১/০৩/০৩ -১০২ ০১৮১৬৬৯৬৩৩১  

42.  টিাোঃ আব্দুর রমিদ,  মিতা-মৃত নুর টহাহােদ,বড়প্র্ালা মুমজব সড়ক, মসরাজর্ঞ্জ    ঐ ঐ ০১/০৩/০৪ -১০৯ ০১৭১২-২৫২৫৬৭  

43.  টিাোঃ আজাদ আলী, মিতা-হাজী টিাোঃ হায়দার আলী, কান্দািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ    ঐ ঐ ০১/০৩/০৪ -১১৫   

44.  শ্রী শুকান্ত কুন্ডু, মিতা-িমু্ভনাথ কুন্ডু, মসরাজী সড়ক, মসরাজর্ঞ্জ    ঐ ঐ ০১/০৩/০৫ -১১৭   

45.  শ্রী যুর্ল চন্দ্র সাহা, মিতা-মৃত নর্রদীি চন্দ্র সাহা, মিয়ালপ্কাল, মসরাজর্ঞ্জ    ঐ ঐ ০১/০৩/০৫ -১১৯ ০১৭১২০৪০২০৮  

46.  শ্রী িঙ্গল চন্দ্র সাহা,  মিতা-মৃত মনি সপ্লন্দু সাহা,  জলুল হক টরাড, মসরাজর্ঞ্জ   ঐ ঐ ০১/০৩/০৫ -১২২ ০৭৫১-৬২৬৩৭  

47.  টরাোঃ টিাোঃ টরজাউল কমরি, সাপ্হদনর্র, মসরাজর্ঞ্জ   ঐ ঐ ০১/০৩/০৫ -১২৫  ০১৭৩১৪৩৯৪৯৫  

48.    টিাোঃ িাহাদৎ টহাপ্সন বুমিন,সাপ্হদনর্র, মসরাজর্ঞ্জ   ঐ ঐ ০১/০৩/০৫ -১২৬ ০১৭১১১৮৩৯৫৬  

49.  টিসাস স টসমলি মডিাট সপ্িন্টাল টটার, টরাোঃ টিাোঃ টসমলি আহপ্েদ , থানা টরাড, মসরাজর্ঞ্জ     ঐ ঐ ০১/০৩/০৫ -১২৭ ০১৭১৫০১৭০৭৬  

50.  টিসাস স হাজী মুো এন্ড সন্স, টরাোঃ টিাোঃ  মরদুল ইসলাি, জুবলী বার্ান, মসরাজর্ঞ্জ      ঐ ঐ ০১/০৩/০৫ -১২৮   

51.  টিসাস স সততা ভান্ডার, টরাোঃ টিাোঃ টিাসপ্লি উমিন, মিশুিাকস, মসরাজর্ঞ্জ   ঐ ঐ ০১/০৩/০৫ -১২৯ ০১৭১১৪৬৭৫৭৪  

52.  টিসাস স িমদনা ভান্ডার, টরাোঃ টিাোঃ িমহদুল ইসলাি, জুবলী বার্ান, মসরাজর্ঞ্জ     ঐ ঐ ০১/০৩/০৫ -১৩০ ০১৭১১০১৩৫৩৯  

53.  টসানালী ভান্ডার,  টরাোঃ টিাোঃ  রহাদ আলী তালুকদার, কান্দািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ   ঐ ঐ ০১/০৩/০৫ -১৩৪ ০১৭১২৭৫০৩১৩  

54.  টিসাস স  জনমরয় ভান্ডার, টরাোঃ টিাোঃ  বকুল খন্দকার, টহাপ্সনপুর, মসরাজর্ঞ্জ      ঐ ঐ ০১/০৩/০৫ -১৩৫ ০১৭১১-৫৭৮১১৭  

55.  টিসাস স সবুজ বামনজযালয়, টরাোঃ টিাোঃ নান্নু িন্ডল,কান্দািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ      ঐ ঐ ০১/০৩/০৫ -১৩৬ ০১৭১২৬৮৩৪৭২  

56.  টিসাস স আদি স বামেজযালয়, টরাোঃ  শ্রী রতন চন্দ্র দাি, ধানবামি, মসরাজর্ঞ্জ        ঐ ঐ ০১/০৩/০৫ -১৩৭ ০১৭১২৬৮৬৪২৬  

57.  টিাোঃ আপ্বদ আলী, মিতা-টিাোঃ আবু তাপ্লব মুন্সী, সাপ্হদনর্র, মসরাজর্ঞ্জ   ঐ ঐ ০১/০৩/০৫ -১৩৮ ০১৭১১৯৭৬৩২৯  

58.  জনতা ভান্ডার, টরাোঃ টিাোঃ ইয়াকুব আলী টসখ,সয়াপ্র্ামবন্দ, মসরাজর্ঞ্জ   ঐ ঐ ০১/০৩/০৫ -১৩৯ ০১৭৩৫২৮০০০০  

59.  িাপ্য়র খাদ্য ভান্ডার, টরাোঃ  মবষ্ণু ট াষ, বামনয়ািমি, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৫ -১৪২ ০১৭১২০৮৭৭৭৫  



60.  আলহাজ্ব খাদ্য ভান্ডার, টরাোঃ টিাোঃ কািাল টহাপ্সন, বামনয়ািমি, মসরাজর্ঞ্জ   ঐ ঐ ০১/০৩/০৫ -১৪৮ ০১৭১৮৩৪১৯৪৩  

61.   টিসাস স টিাপ্য়ব এন্টাররাইজ, টরাোঃ টিাোঃ সাইফুল আলি স্বিন,সয়াপ্র্ামবন্দ, মসরাজর্ঞ্জ   ঐ ঐ ০১/০৩/০৬ -১৫৩ ০১৭১২৪৩৫৫৪১  

62.  টিাোঃ মসরাজুল হক, মিতা-মৃত েবপ্দর আলী টসখ, সয়াপ্র্ামবন্দ, মসরাজর্ঞ্জ   ঐ ঐ ০১/০৩/০৬ -১৫৫ ০১৫৫৭২২৯৬৭৫  

63.  শ্রী টিংকু স্যানাল, টরাোঃ যতীন্দ্র নাথ স্যানাল,মুমজব সড়ক, মসরাজর্ঞ্জ      ঐ ঐ ০১/০৩/০৬ -১৫৬ ০১৭১৮০৭৪৫৬৮  

64.  টিাোঃ  মরদুল ইসলাি িন্ডল, মিতা-মৃত টসরাজুল ইসলাি িন্ডল,মিয়ালপ্কাল, মসরাজর্ঞ্জ   ঐ ঐ ০১/০৩/০৬ -১৫৮ ০১৭১০৭২০০১৫  

65.  খন্দকার আ: ররজ্জাক, বড়র ালা পট্রি,, ট্রিরাজ ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৮ -১৬০ ০১৭৬২-২৮৩৯৮৭  

66.  টিাোঃ আোঃ টিাতাপ্লব, মিতা-টিাোঃ মসরাজুল ইসলাি, কামলবামড়, মসরাজর্ঞ্জ   ঐ ঐ ০১/০৩/০৬-১৬৩ ০১৭২৭-৩৫৭৬৬৮  

67.  টিাোঃ আোঃ টরজ্জাক, মিতা-টিাোঃ আবু বকর মসমিক, কুিাহাটা, মসরাজর্ঞ্জ   ঐ  ০১/০৩/০৬ -১৬৪ ০১৭১৫২৮০০৬৭  

68.  টিাোঃ আোঃ রমিদ িমল্লক, মিতা- টিাোঃ খায়রুজ্জািান িমল্লক,কাপ্েরপুল, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৬-১৬৬ ০১৭১১২৩৬১৮০  

69.  টিাোঃ নুরুল ইসলাি, মিতা-মৃত আিজাদ আলী,জুবলী বার্ান, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৬ -১৬৭ ০১৭১২০১১২৩৩  

70.  টসসাস স সুকুিার চন্দ্র দাস, টরাোঃ শ্রী সঞ্জয় কুিার দাস,কামলবামড় টরাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৬ -১৬৯ ০১৭১৩৭১৬৩৪১  

71.  টিাোঃ  জর আলী, মিতা-মৃত হাপ্তি আলী,সাপ্হদনর্র, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৬ -১৭০ ০১৭৩২১৬০৯২২  

72.  টিাোঃ আমনছুর রহিান,  মিতা-মৃত আোঃ হক মুন্সী, নতুনভাংর্াবামড়, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৬ -১৭১ ০১৭১৮৯৪৮৬২৬  

73.  টিসাস স যুর্ল কৃষ্ণ টিািার, টরাোঃ যুর্ল কৃষ্ণ টিািার, বনবামড়য়া, মসরাজর্ঞ্জ       ঐ ঐ ০১/০৩/০৬ -১৭২ ০১৭১৩৯৪২৮৫৭  

74.  টিাোঃ িাহাদৎ টহাপ্সন, মিতা-মৃত আোঃ হামকি,মবএল স্কুলপ্রাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৬ -১৭৩ ০১৭৫৩-১৩৮১০২  

75.  টিাোঃ রুহুল আমিন, িাচামলয়া, থানা-সলংর্া, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৭ -১৭৮ ০১৭১৮-২১৪১৭৫  

76.  টিসাস স আসলাি টসখ, টরাোঃ টিাোঃ আসলাি টসখ, টহাপ্সনপুর, মসরাজর্ঞ্জ     ঐ ঐ ০১/০৩/০৭ -১৮১  ০১৭১২৫১১৭০৫  

77.  টিসাস স কিলা ভান্ডার, টরাোঃ মনতাই চন্দ্র সাহা,এসএস টরাড, মসরাজর্ঞ্জ       ঐ ঐ ০১/০৩/০৭ -১৮৪ ০১৭১১১৯২৭৯৫  

78.  িা ডাল মিল, টরাোঃ টিাোঃ টর্ালাি আমম্বয়া, রাির্ামত, মসরাজর্ঞ্জ    ঐ ঐ ০১/০৩/০৭ -১৮৫ ০১৭১১১৯২৭৯৫  

79.  টিাোঃ ইব্রামহি টসখ, মিতা-টিাোঃ টিায়াপ্জ্জি টহাপ্সন, সয়াধানর্ড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৭ -১৮৬ ০১৭১২৬৯৪৫০৭  

80.  আকন্দ স মিল,  টরাোঃ টিাোঃ আব্দুস সালাি,  জলুল হক টরাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৭ -১৮৭ ০১৭১৮৪২৪৬৪৯  

81.  একতা স মিল, টরাোঃ  টিাোঃ  আমিনুল ইসলাি, টহাপ্সনপুর, মসরাজর্ঞ্জ   ঐ ঐ ০১/০৩/০৭ -১৮৮ ০১৭১৮৩০৮২৯৩  

82.  টিসাস স রহিতউল্লাহ স মিল, টরাোঃ টিাোঃ রাপ্িদ টহাপ্সন, মিতা-মৃত রহিত উল্লাহ মসরাজর্ঞ্জ      ঐ ঐ ০১/০৩/০৭ -১৮৯ ০১৭১৬৫৪৩৭৩৬  

83.  টিসাস স জনতা স মিল, টরাোঃ টিাোঃ জাহাঙ্গীর আলি, এসএস টরাড, মসরাজর্ঞ্জ    ঐ  ০১/০৩/০৭ -১৯১ ০১৭১২১১৫২৮৬  

84.  জননী স মিল, টরাোঃ টিাোঃ নাজমুল হাসান, টহাপ্সনপুর, মসরাজর্ঞ্জ      ঐ ঐ ০১/০৩/০৭ -১৯২ ০১৭১২৫৯৪৩৬৫  

85.  থ্রী টার অপ্য়ল মিল, টরাোঃ টিাোঃ খাপ্লদ সাইফুল্লাহ খান,বড়প্র্ালা, মসরাজর্ঞ্জ      ঐ ঐ ০১/০৩/০৭ -১৯৩ ০১৯১৪১১১৪৯৪  

86.  টিসাস স  মবপুল ভান্ডার, টরাোঃ শ্রী মবনয় টসন,কামলবামড়, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৭ -১৯৫ ০১৬৭২১৩১১১৮  

87.  আলহাজ টিডাস স, টরাোঃ টিাোঃ োিান আলী, দরর্াপ্রাড, মসরাজর্ঞ্জ      ঐ ০১/০৩/০৭ -১৯৬ ০১৭১২৭৭৯৯৬৬  

88.  ভাই ভাই কাঁচািাপ্লর আড়ত, টরা: টিা: মিন্টু ও মলটন, মিশুিাকস, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৭ -২০০ ০১৭১২৭৫৪৫৪৫  

89.  টিাোঃ ট রপ্দৌস রহিান, মিতা-টিাোঃ আোঃ হামকি টিাল্লা,চািড়ািমি, মসরাজর্ঞ্জ     ঐ ঐ ০১/০৩/০৭ -২০৩ ০১৭১৮২৮০৩১৩  

90.  টিাোঃ নুর ইসলাি টবিারী, মিতা-হুরমুজ আলী টবিারী,সাপ্হদনর্র, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৭ -২০৬   

91.  টিসাস স আোঃ কাপ্দর িৎস আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ জামহদুল ইসলাি সাপ্হদনর্র, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৭ -২০৭ ০১৭২৫৩২১০৬০  

92.   হাজী টিাোঃ আোঃ িমিন সরকার, মিতা-টিাোঃ আোঃ িমজদ সরকার,কান্দািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৭ -২১০ ০১৭৬১৮৮৫৪৮০  

93.  টিাোঃ ইসিাইল খন্দকার, মিতা-মৃত বাপ্েদ খন্দকার,আিলািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৭ -২১১ ০১৭১২২৬১০৮৮  

94.  সিতা স মিল, টরাোঃ টিাোঃ টবলাল টহাপ্সন, জলুল হক টরাড, মসরাজর্ঞ্জ      ঐ ঐ ০১/০৩/৯২ -২১৪ ০১৭১১৩০৬১৭৯  

95.  টিসাস স িপ্নারঞ্জন বসাক, টরাোঃ বাবলা বসাক,কামলবামড়, মসরাজর্ঞ্জ    ঐ ঐ ০১/০৩/০৭ -২১৫ ০১৭১০৭৯৫৫৩১  

96.  টিাোঃ আবু হামন , মিতা-টিাোঃ সাপ্হব আলী,ধানবামন্দ, মসরাজর্ঞ্জ   ঐ ঐ ০১/০৩/০৭ -২১৬ ০১৭১৮১৪৪৪৭২  

97.   টিসাস স িামহন ফ্লাওয়ার মিল, টরাোঃ টিাোঃ ওির  ারুক (িামহন), টহাপ্সনপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৭ -২১৯ ০১৭৩৫৫১৭৬৯৪  

98.  টিসাস স উজ্জল ফ্লাওয়ার মিল, টরাোঃ টিাোঃ রম কুল ইসলাি,প্হাপ্সনপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৭ -২২০ ০৭৫১-৬২১৪৯  

99.  যমুনা ফ্লাওয়ার মিল, টরাোঃ টিাোঃ আব্দুস সািাদ,সয়াধানর্ড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৭ -২২১ ০১৭১৩৭৪২৫১৭  

100.  নথ স টবঙ্গল ফ্লাওয়ার মিল, টরাোঃ টিাোঃ ইয়াকুব আলী,এসমব  জলুল হক টরাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৭ -২২২ ০৭৫১-৬২৩১৬  

101.  রাব্বী খাদ্য ভান্ডার, টরাোঃ টিাোঃ আলির্ীর টহাপ্সন,রাির্ামত, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৮ -২২৮ ০১৯২০২৫৭৫৫০  

102.  মসরাজর্ঞ্জ টরালার ফ্লাওয়ার মিল,প্রাোঃ টিাোঃ আখতারুজ্জািান,বড়প্র্ালা, মসরাজর্ঞ্জ  ঐ  ০১/০৩/০৮ -২২৯ ০১৫৫৮৩২৯৫১৩  

103.  িাওলা বক্স ডাল মিল, টরাোঃ টিাোঃ ইসিাইল,রাির্ামত, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৮-২৩০ ০১৭১৫০০৮৩৯২  

104.  ভাই ভাই টসমি অপ্টা রাইস মিল, টরাোঃ টিাোঃ আস্তাহার আলী,রাির্ামত, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৮ -২৩১ ০১৭৩০১৯৩৯২৩  

105.  ভাই ভাই ডাল মিল, টরাোঃ টিাোঃ ইব্রামহি তালুকদার, রাির্ামত, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৮-২৩২ ০১৭৩৪২৯৫২৬৬  

106.  সরকার রাইস মিল, টরাোঃ মিমরন সরকার,রাির্ামত, মসরাজর্ঞ্জ  ঐ ০১/০৩/০৮ ২৩৩ ০১৭১১২২১১১৪  

107.  টর্ালাি টিাস্ত া, মিতা-আোঃ আব্দুল ওহাব, কামলদাসর্ামত, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৮ -২৩৪ ০১৭২৩৭৭৪৩৫৯  

108.  টিসাস স সমজব অপ্টা রাইচ মিল, টরাোঃ টিাোঃ আব্দুল িমজদ টসখ, চররায়পুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৮-২৩৫ ০১৭১৮৬১৪৬২০  

109.  দুলাল চন্দ্র দাস, মিতা-মৃত সুপ্রন্দ্র নাথ দাস,কামলবামড়, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৮-২৩৯ ০১৭৬৫৯২৬১৫৯  

110.  টিসাস স মলিন ভান্ডার, টরাোঃ টিাোঃ টতাতা টসখ,প্হাপ্সনপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৮ -২৪৬ ০১৭৩৪২৯৫২৩৮  

111.  িামুন স মিল, টরাোঃ টিাোঃ টিামিনুল ইসলাি(প্খাকন),প্হাপ্সনপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৯ -২৪৮ ০১৭২৭৬৬৪৪৬৬  

112.  টিসাস স িালাকার ফ্লাওয়ার মিল, টরাোঃ রদীি িালাকার, জলুলহক টরাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৯ -২৪৯ ০৭৫১-৬৪২৭৩  

113.  টিসাস স হায়দার আলী সরকার, টরাোঃ টিাোঃ হায়দার আলী সরকার,কামলর্ামত, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৯ -২৫১ ০১৭২৪-৮৬২৩৬৫  

114.  টিাোঃ জাহাঙ্গীর টরজা, মিতা-মৃত আব্দুর রউ  তালুকদার,প্েিনপ্রাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১০ -২৫৪ ০১৭৪০৫৫৭১৪৬  

115.  টিসাস স সবুজ ফ্লাওয়ার মিল, টরাোঃ টিাোঃ আব্দুল কাপ্দর টসখ,মবয়ালাকুঠির, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১০ -২৫৬ ০১৭১১৩৫২২৫৩  

116.  টিসাস স এস এস টিডাস স, টরাোঃ টিাোঃ আবু মসমিক,মিরপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ  ০১/০৩/১০ -২৫৭ ০১৭১১৪৯৫১২২  

117.  টিসাস স সুিন রাইস মিল, টরাোঃ এস এি আব্দুস সালাি,চররায়পুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১০ -২৫৯ ০১৭২৯০৯৯২৭২  

118.     টিসাস স মবসমিল্লাহ ভান্ডার, টরাোঃ টিাোঃ িম কুল ইসলাি স্বিন,প্িৌর মিশুিাকস, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১০ -২৬৩ ০১৭১৪৫৫০০৬৫  

119.  টিসাস স আসলাি অপ্য়ল মিল এন্ড মনরব ফ্লাওয়ার মিল, টরাোঃ টিাোঃ আোঃ োিাদ সরকার,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১০ -২৬৪ ০১৭১৬৩২১৩৭৩  

120.  টিসাস স যমুনা অপ্য়ল মিল, টরাোঃ টিাোঃ রুহুল আমি,কামিয়াহাটা, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১০ -২৬৫ ০১৭১১২৮৮৯৯২  

121.  টিসাস স টিাহােদ টটনু মিয়া, টরাোঃ টিাোঃ বাবলু মিয়া,সাপ্হদনর্র মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১০ -২৬৭ ০১৬৭৪৬২৩৯৩০  

122.  টিোঃ টখান্দকার আব্দুল বামেদ, মিতা-মৃত টখান্দকার টর্ালাি িাপ্জদ,মুমজবসড়ক, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১০ -২৭১ ০১৭৩২৩০৮৬৯৮  

123.  টিসাস স এন এন টিডাস স, টরাোঃ টিাোঃ মর্য়াস উমিন,থানািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১০ -২৭২ ০১৫৫৮৪১৪২৮৪  

124.       টিসাস স মসরাজর্ঞ্জ টসমি অপ্টা রাইচ মিল, টরাোঃ টিাোঃ টিায়াপ্জ্জি টহাপ্সন তাং,সয়াধানর্ড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১০ -২৭৩   



125.  টিসাস স আদর টিডাস স, টরাোঃ টিাোঃ  মরদ আলী, জলুলহক টরাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১১ -২৭৫ ০১৯১৪৫৫০৯৫৮  

126.  টিসাস স ঈিান আলী ফ্লাওয়ার মিল, টরাোঃ টিা: িািীি, মিতা-মৃত টিাোঃ ঈিান আলী, িমহদর্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১১ -২৭৭ ০১৭১৩৭২০১২৭  

127.    টিসাস স আমস  অপ্টা রাইস মিলস, টরাোঃ মিপ্সস নাজনীন সুলতানা,মুমক্তপ্যাদ্ধা সংসদর্মল, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১১ -২৮০ ০৭৫১-৬২২৪১  

128.  টিসাস স  আব্দুল কাইয়ুি টটার, টরাোঃ টিাোঃ আব্দুল কাইয়ুি,কামলবামড়, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১১ -২৮১ ০৭৫১-৬৪২৭৯  

129.  টিসাস স মসরাজর্ঞ্জ অপ্য়ল মিল, টরাোঃ টিাোঃ আমনসুর রহিান,মুমজবসড়ক, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১১ -২৮৩ ০১৭১৯১০৭২৮৯  

130.  টিাোঃ িমহদুল ইসলাি, মিতা-মৃত টিাকপ্তল টসখ,মিরপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১১ -২৮৪ ০১৭১০-৬৪৪৪৯৪  

131.  হাজী এন্টাররাইজ, টরাোঃ হাজী টিাোঃ আবু সািা,মদয়ার ধানর্ড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ  ০১/০৩/১১ -২৮৫ ০১৫৫৩৪২৬৬৮২  

132.  টিসাস স মিতা-িাতা বামেজযালয়, টরাোঃ টিা: িমহদুল ইসলাি, টহাপ্সনপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১১ -২৮৬ ০১৭১২১১৫২৯৪  

133.  টিাোঃ আবু সাইদ, মিতা-মৃত বামনজ টসখ ,প্হাপ্সনপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১১ -২৮৭ ০১৭৩০০০৬৮৬৩  

134.  টিসাস স টিাোঃ িাহমুদুল হাসান(বমন), টরাোঃ টসখ আোঃ িাোন,িাছুিপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১১ -২৮৯ ০১৭৩৪৮৩৬৩২৪  

135.  টসাপ্হল অপ্য়ল মিল, টরাোঃ টিাোঃ মসরাজউমিন, কামিয়াহাটা, মসরাজর্ঞ্জ  ঐ ০১/০৩/১১ -২৯০ ০১৭৪৫০৫৪৯০৭  

136.  টিসাস স আিরা  টিডাস স, টরাোঃ টিাোঃ আিরাফুল ইসলাি,বামনয়ািমি, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১১ -২৯১ ০১৭১২৭৯১২১৭  

137.  টিসাস স োপ্নায়ার টোর, টরাোঃ টিাোঃ োপ্নায়ার টহাপ্সন,মুমন্সপ্িপ্হরুল্লা টরাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১১ -২৯২ ০১৭২০৩১৩১৯২  

138.  আদর টসাহার্ মডিাট সপ্িন্টাল টটার, টরাোঃ িরান চন্দ্র টভৌমিক,বামনয়ািমি, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১১ -২৯৬ ০১৭৩৯৮৭০৯৩১  

139.  টিাোঃ আব্দুল সািাদ, মিতা-মৃত টহাপ্সন আলী, জলুল হক টরাড মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১১ -২৯৭ ০১৭১৬৬৩৬৯৭৭  

140.  টিসাস স আজাদ টিডাস স, টরাোঃ টিাোঃ আবুল কালাি আজাদ,সয়াধানর্ড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১১ -২৯৮ ০১৭১৬৪৮৩৯৫৫  

141.  টিসাস স মুক্তা চাউল কল, টরাোঃ টিাোঃ আব্দুল টিাতাপ্লব টসখ,চমন্ডদাসর্ামত, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১১ -২৯৯ ০১৭১১৪৮০১৮৭  

142.  মবসমিল্লাহ আপ্ির আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ চাঁন মিয়া,মদয়ারধানর্ড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১১ -৩০০ ০১৭১২৫৫৫৫৩৩  

143.  টিসাস স রপ্য়াজন ভান্ডার, টরাোঃ শ্রী কিল চন্দ্র সাহা , এসএস টরাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১১ -৩০৩ ০১৭১৬৫৫৩৭৫৩  

144.  সততা টিডাস স, টরাোঃ টিাোঃ নূরুল ইসলাি, জলুল হক টরাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১১ -৩০৫ ০১৯৬২৬২৭৭৩৬  

145.  টিসাস স ইয়াি স মিল,  টরাোঃ টিাোঃ জুপ্য়ল আহপ্িদ,চররায়পুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১২ -৩০৯ ০১৭১৮৬৪৭৮৩১  

146.  টিাোঃ আমর , মিতা-মৃত আব্দুল হামদ,প্রলকলনী, মসরাজর্ঞ্জ ঐ  ০১/০৩/১২ -৩১০ ০১৭১৩২৮৫৭৭২  

147.  শ্রী মনমভ চন্দ্র দাস, মিতা-শ্রী সতয চন্দ্র দাস,প্রলকলনী, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১২ -৩১১ ০১৭৩০৯৫১১৩৪  

148.  টিসাস স সাথী টটাবাপ্কা,  টরাোঃ এস এি িািচ উমিন, কামলবামড় টরাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১২ -৩১২ ০১৭১১১৫৭৮১০  

149.  টিসাস স হাসান  প্রন  ামে সচার,  টরাোঃ টিাোঃ জামকর টহাপ্সন,চকপ্কাবদাসিাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১২ -৩১৩ ০১৭১২১১৮৪৩৭  

150.  টিসাস স িাপ্জদ এন্ড সন্স, টরাোঃ টিাোঃ টক এি িাপ্জদ আলী,ব্রাহ্মনর্ামত, মসরাজর্ঞ্জ  ঐ ০১/০৩/১২ -৩১৪ ০১৭৬৫৬৭৯৪৫৩  

151.  টিাোঃ  মরদুল ইসলাি আপ্ির আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ  মরদুল ইসলাি, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১২ -৩১৮ ০১৭১২-১০১৪৩২  

152.  টিসাস স িমদনা ভান্ডার, টরাোঃ টিাোঃ টিায়াপ্জ্জি, চকমিয়ালপ্কাল, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১২ -৩১৯   

153.  টিসাস স সুজন িৎস্য আড়ত,  টরাোঃ টিাোঃ  য়াজ আলী, সাপ্হদনর্র, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১২ -৩২০ ০১৭১১-৯৫১২৮৫  

154.  টিসাস স একনং  ল মবতান, টরাোঃ টিাোঃ লালবার টহাপ্সন,িালিািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১২ -৩২১ ০১৭১২৪৮০৩৮০  

155.  টিসাস স টিাোঃ সাইদুল ইসলাি টসখ, টরাোঃ টিাোঃ সাইদুল ইসলাি টসখ,প্তলকুমি, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১২ -৩২২ ০১৮২০৪৮৪৮১৯  

156.  টিসাস স রতন ট াষ, টরাোঃ শ্রী রতন কুিার ট াষ, ধানবামন্দ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১২ -৩২৬ ০১৭১১৩১৭২৬০  

157.  টিসাস স মনিাত এন্ড নামবলা টিডাস স, টরাোঃ টিাোঃ নুরুল ইসলাি খান,আপ্লাকমদয়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১২ -৩২৭ ০১৭২০৮৪৭১৪৬  

158.  টিসাস স ভাই ভাই টোর, টরাোঃ টিাোঃ িাহ আলি, এসএস টরাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১২ -৩২৯   

159.  টিসাস স শ্রী শ্রী র্প্েি ভান্ডার, টরাোঃ শ্রী সুিান্ত কুিার সাহা, মুমন্সপ্িপ্হরুল্লা সড়ক, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৩-৩৩০ ০১৭৫৭-৮২২১৭১  

160.  টিাোঃ আোঃ রাজ্জাক, মিতা-মৃত টভালা টসখ, টরলকলনী, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৩-৩৩২ ০১৭১২৩৫১৯২৪  

161.  টিসাস স টসমলি আহপ্িদ, টরাোঃ টসমলি আহপ্িদ, সয়াপ্র্ামবন্দ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ  ০১/০৩/১৩ ৩৩৩ ০১৭২৮২৫৫১৫১  

162.  টিসাস স িিপ্রস টিডাস স, টরাোঃ িিপ্রস দাস, জুবলীবার্ান, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৩-৩৩৪ ০১৭১১৯৬১৪৫১  

163.  টিসাস স আ রা সাপ্দকা, টরাোঃ টিাোঃ আমিনুল ইসলাি,এসএস টরাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৩-৩৩৫   

164.  শ্রী বকুল চন্দ্র বসাক,  মিতা-মৃত বাবুলাল বসাক,কামলবামড়, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৩-৩৩৬ ০১৯৫৫৭০৭৪৮৯  

165.  টিসাস স হাজী আব্দুর রমহি ফ্লাওয়ার মিল,  টরাোঃ টিাোঃ রামকবুল হাম জ খান,নতুন ভাঙ্গাবামড়, মসরাজর্ঞ্জ  ঐ ০১/০৩/১৩-৩৩৭ ০৭৫১-৬২৬১২  

166.  টিাোঃ আপ্নায়ার টহাসন,  মিতা-মৃত আব্দুল হামিদ,সয়াধানর্ড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৩-৩৩৮ ০১৭১৪৬৭৭১৬২  

167.  হাজী টিাোঃ কািাল মুন্সী, মিতা-টবারহান আলী,মদয়ারধানর্ড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৩ -৩৪১ ০১৭১১১৩৯৫২৯  

168.  টিাোঃ োইদুল ইসলাি, মিতা-মৃত মনজাি উমিন তালুকদার,কান্দািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৪ -৩৪৪ ০১৭১৬৩৩০৮১৫  

169.  টিসাস স িওলাবক্স ডাউল মিল, টরাোঃ টিাোঃ হাম জুর রহিান,চররায়পুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৪ -৩৪৫ ০১৭১২৯৩৬৩২৯  

170.  টিসাস স নপ্রি িাল টিডাস স, টরাোঃ শ্রী মনি সল চন্দ্র িাল,দরর্াপ্রাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৪ -৩৪৮   

171.  টিসাস স মহরামজল ফ্লাওয়ার মিল, টরা: হাজী সসয়দ হাসানুজ্জািান,বনবামড়য়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৫ -৩৪৯ ০৭৫১-৬২০৬৯  

172.  টিসাস স আমর া আ মরন এন্টাররাইজ, টরা: টিা: আপ্নায়ার টহাপ্সন,ধানবামি, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৫ -৩৫০ ০১৭৪০৫৯৭৮৩০  

173.  টিসাস স আ: হাই অপ্টা রাইস মিল, টরা: টিা: িমরফুল ইসলাি,মিয়ালপ্কাল, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৫ -৩৫১ ০১৭১৬৭৪৯৩৯৩  

174.  টিসাস স যমুনা ফ্লাওয়ার টিল, টরা: হাজী আবুল টহাপ্সন,সয়াধানর্ড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৫ -৩৫২ ০১৭১১৮০২৯৫০  

175.  টিসাস স চাচা-ভামতজা টটার, টরা; টি,এি আব্দুল আওয়াল,আিলািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৫ -৫৩ ০১৭৪০৫৬১৪২৮  

176.  টিা: আলি িন্ডল, মিতা-টিা: রমহি বক্স িন্ডল,চররায়পুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৫ -৩৫৮   

177.  আ: রাজ্জাক, মিতা-মৃত টিাকপ্েদ আলী সরকার,চািড়ািমি, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৫ -৩৫৯ ০১৭৯৭২৭৬৫৩৫  

178.  নূর টিাহােদ ওপ্য়ল মিল, টরা: টিা: বরাদ্ধ আলী,কামিয়াহাটা, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৫ -৩৬০ ০১৭৭৬৬৪২২৯০  

179.  টিসাস স ভাই ভাই ওপ্য়ল মিল, টরা: টিা: িািছুল আলি,কামিয়াহাটা, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৫ -৩৬২ ০১৭১৬৩২৩০১৭  

180.  টিসাস স হামসনুর রহিান চািড়া  র, টরা: টিা: হামসনুর রহিান,িাছুিপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৫ -৩৬৪ ০১৭১৯৭৫৩২১৫  

181.  আর,এস, কলার সট সার, টরা: টিা: রুহুল আমিন,চররায়পুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৫ -৩৬৫ ০১৬৮৯৬১৫৩৫৬  

182.  টিাহন চন্দ্র সাহা, মিতা-মৃত  মনন্দ্র নাথ সাহা,বামনয়ািমি, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৫ -৩৬৯ ০১৭২৮৪২৫৫১৮  

183.  টিা: ইকবাল টহাপ্সন, মিতা-মৃত আয়নাল হক তালুকদার,কামলবামড়, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৫ -৩৭১ ০১৭৯১-২৫০৯৪৯  

184.  টিা: টসাপ্হল রানা, মিতা-মৃত ডা: ওয়াপ্জদ আলী,কান্দািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৬ -৩৭৪ ০১৭১২৯৪৩৩০৫  

185.  টিা: আলাউমিন, কান্দািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৬ -৩৭৫ ০১৮৫২১৩০১৩৩  

186.  টিসাস স বাদল কুিার ট াষ, টরা: শ্রী বাদল কুিার ট াষ,এসএস টরাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৬-৩৭৬ ০১৭১৬৬৯৬৯৯০  

187.  টিসাস স লািইয়া এন্টাররাইজ, টরা: টিা: আকপ্েদ আলী টসখ,কান্দািাড়া মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৬ -৩৭৭ ০১৭১৬২২৯৪১৪  

188.  টিসাস স ভাই ভাই স মিল, টরা: মদদার সালাউমিন,আলিাহমুদ এমভমনউ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৬ -৩৭৮ ০১৭১৯০২৮৫৬৫  

189.  টিসাস স ভাই ভাই  প্লর আড়ত, টরা: টিা: টর্ালজার টহাপ্সন, চকপ্কািদাসিাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৬ -৩৭৯ ০১৭১১২০১৫৪০  



190.  টিসাস স জয় স মিল এন্ড টিম্বার সাট স, টরা: নূর টিাহােদ আকন্দ,িালিািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৬-৩৮০ ০১৭১২০৬৪০২০  

191.  টিসাস স িম  টোর, টরা: টিা: িম কুল ইসলাি,আলিাহমুদ এমভমনউ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৬ -৩৮১   

192.  টিসাস স রামজব অপ্টা রাইস মিল, টরা: টিা: জাহাংমর্র আলি,মিয়ালপ্কাল, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৬-৩৮২   

193.  টিসাস স টসাহানী এন্ট: এন্ড ফ্লাওয়ার মিল, টরা: আবুবকর টসখ,চকপ্কাবদাসিাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৬-৩৮৩ ০১৭১৯-৩৬২২৬১  

194.  টিসাস স মুমক্ত ভান্ডার, টরা: দীিক কুিার টদ, বামনয়ািমি, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৬- ৩৮৪ ০১৭১০-৬৪৪৪৯৪  

195.  টিসাস স টরাখনী টিডাস স, টরা: টিা: টরজাউল কমরি,বামনয়ািমি, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৬-৩৮৫ ০১৬৮৯-১৯২৪৩৪  

196.  হাজী টিা: নাজমূল হুদা, মিতা-মৃত টবল্লাল টিাল্লা, চািড়ািমি, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৬- ৩৮৭ ০১৭১২-১৭১৯৭০  

197.  টিসাস স তেয় এন্টা: টরা: টিা: িমরকুল ইসলাি,  জলুল হক টরাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৬-৩৮৮ ০১৭১০-৭৯৬৭১৯  

198.  টিসাস স আদনান টিডাস স , টরা: টিা: আ: কমরি, কান্দািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৬- ৩৯১ ০১৮৫৮-২৪১১৯০  

199.  টিসাস স দাস টিডাস স, টরা: মবশ্বনাথ দাস, কামলবামড়, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৬- ৩৯৪ ০১৭১৯২৪৩৩৩৫  

200.  টিা: সমজব খান, সয়াপ্র্ামবন্দ, ভাসানী টরাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৭- ৩৯৫ ০১৭৯০৮১৮২৮৩  

201.  জামহদ টহাপ্সন তালুকদার,ন তুন  ভাঙ্গাবামড়, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৭- ৩৯৬ ০১৭১৩৭৮০৪৩১  

202.  টিা: রম কুল ইসলাি,এসমব  জলুল হক টরাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৭- ৩৯৭ ০১৭১৪-৪৬২১০১  

203.  টি: নাঈি টহাপ্সন, দত্তবাড়ী, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৭- ৩৯৮   

204.  সাধন চন্দ্র টভৌমিক, থানাপ্রাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৭- ৩৯৯ ০১৭১৮০৭১৬৬৯  

205.  টিা: নুরুজ্জািান টসখ, টরলওপ্য় কপ্লানী, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৭- ৪০০ ০১৭১৭-০১৭৬০৪  

206.  টিা: িজনু টসখ, সয়ধানর্ড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৭- ৪০১ ০১৭৩৫৫৮৩৭৬১  

207.  টিাোঃ রাজু টসখ, মিতা-টিা: োকিান টসখ, চকপ্কাবদাস িাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০৪/৩/১৮- ৪০২ ০১৭৩৯-১৪৮৮৫৫  

208.  টিসাস স  মসরাজুল ওয়ার মিল, টরা: টিা: মসরাজুল ইসলাি,প্হাপ্সনপুর,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০৪/৩/১৮- ৪০৩ ০১৭১২-৬৯৪৫০৮  

209.  টিসাস স কল্পনা ফ্লাওয়ার মিল, টরা: টজল হক আলী, টহাপ্সনপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ৪/৩/১৮/- ৪০৪ ০১৭১৬-১৭২২১৭  

210.  টিসাস স টেন্ডস এন্ড মডি আড়ত, টরা: রুপ্বল টহাপ্সন, িমহদর্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ৪/৩/১৮- ৪০৫ ০১৭১২-৪৩৫৫৮০  

211.  টিসাস স িািলা ফ্লাওয়ার মিল, টরা: টিা:  ারুক টহাপ্সন, সয়াধানর্ড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ৪/৩/১৮- ৪০৬ ০১৭২৬-৬৬২৪২৪  

212.  টিসাস স টসানার বাংলা ফ্লাওয়ার মিলস, টরা: টিাহােদ আলী, কামলদাসর্াতী,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ৪/৩/১৮- ৪০৭ ০১৭৩৩-৬৪৫৭০১  

213.  টিসাস স খন্দকার টিডাস স টরা: টিা: িাপ্লক খন্দকার, টহাপ্সনপুর , মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ৪/৩/১৮- ৪০৮ ০১৭১৭-৫২২৫২৩২  

214.  টিসাস স আদি স বামেজযালয় এন্ড সন্স, টরা: টিা: নামহদ টহাপ্সন ,প্হাপ্সনপুর,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ৬/৩/১৮- ৪০৯ ০১৭৪৭-৭৭০৬৬১  

215.  টিসাস স িমল অপ্য়ল মিল, টরা: টিা: মডময়উল ইসলাি, মুমজব সড়ক,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১২/৩/১৮- ৪১০ ০১৭৮৩-৪৬২৪৪০  

216.  টিসাস স আল আমিন টিডাস স,, টরা: টিা: আমির টহাপ্সন,সয়ার্মবন্দ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২৫/৩/১৮- ৪১১ ০১৭১৬-১১৪১৫২  

217.  টিসাস স মিরপুর স মিল, টরা: টিা: কািরুল ইসলাি, মিরপুরি দমিে িাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২৫/৩/১৮- ৪১২   

218.  টিসাস স টজাবায়দা চাউল কল, টরা: িাসুি আহপ্িদ, চর রায়পুর,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ৮/৪/১৮- ৪১৩ ০১৭৩৩-১৫১৭৭৪  

219.  টিসাস স  ামহি টিডাস স, টরা: টিা: িাজাহান আলী, রােীগ্রাি, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১৭/৪/১৮- ৪১৪ ০১৭২৯-৭৬০৫৭৯  

220.  টিসাস স  সমজব স মিল, টরা: আব্দুল িমজদ টসখ, চর রায়পুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১৭/৪/১৮- ৪১৫ ০১৭১৮-৬১৪৬২০  

221.  টিা: বাবুল টসখ, মিতা-মৃত কালু টসখ, টরলকপ্লানী, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২৭/৬/১৮- ৪১৬ ০১৭১৬-৮৯৮৯৩৯  

222.  টিাহােদ আলী, মিতা-আব্দুর রহিান, রায়পুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২১/৬/১৮- ৪১৮ ০১৭২৫-২৪৩৯১৩  

223.  টিা: টহলাল টসখ, মিতা কাপ্সি আলী টসখ, চক টকাবদাস িাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২১/৬/১৮- ৪১৯ ১০১৭৪১-৩২১২৭৯  

224.  টিসাস স মজহাদ  এন্টার রাইজ, টরা: মজহাদ তালুকদার, একডালা, মসরাজগ্ঞ্ঞ্জ  ঐ ঐ ২২/৭/১৮- ৪২০ ০১৭৩১-৪৮৫৫৮৩  

225.  টিা: সািসুল হক, মিতা-মৃত টসালায়িান, রায়পুর, মসরাজর্ঞ্জ                 ঐ ঐ ২২/৭/১৮- ৪২১ ০১৭৯১-২৪৪৬২৫  

226.  টিসাস স িাহাদত টহাপ্সন, টরা: িাহাদত টহাপ্সন, টরল কপ্লানী, মসরাজর্ঞ্জ  ঐ ঐ ০৫/৯/১৮- ৪২২ ০১৭২৬-০৮৩৫৩৫  

227.  টিা: ইউসু  টহাপ্সন, মিতা-টিা: আ: সালাি, সাপ্হদনর্র, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২৯/১০/১৮- ৪২৩ ০১৭২২-৯১৬৫৪৯  

228.  টিা: িমহদুল ইসলাি, মিতা মৃত-সাধূ টিখ, সাং-টকাবদাস িাড়া, মসরাজর্ঞ্জ        ঐ ঐ ১৩/০১/১৯- ৪২৪   

229.  টিা: টহলাল,  মিতা-মৃত ০০০০০০০০০০০০০ বামনয়ািমি, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১৫/০১/১৯- ৪২৫   

230.  শ্রী মবশ্বনাথ টদ , মিতা-মি কিপ্লস চন্দ্র ট াষ, বামনয়ািমি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১৭/০১/১৯- ৪২৬ ০১৭২৮-৩২৬০৮৫  

231.   টিা: টিামিন সরকার, মিতা-টিা: আবুল টহাপ্সন সরকার, িামুদা টকালা,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২৭/০১/১৯- ৪২৭ ০১৭৬৭-৫২৬৮৯০  

232.  টিা: িমতয়ার রহিান, মিতা- টিা: টকারবান আলী, কান্দািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১২/০৩/১৯- ৪২৮ ০১৭১৯-৭৫৩২৫৬  

233.  টিা: িাহাদৎ র াসিন, ট্রপতা-মৃত কাওছার ইিলাম কালু, র াসিনপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১২/০৩/১৯- ৪২৯ ০১৭১২-৪৮০২৩২  

234.  টিা: টবল্লাল টহাপ্সন, মিতা-মৃত হমববর রহিান, মদয়াধানর্ড়া, মসরাজর্ঞ্জ  ঐ ঐ ২৪/০৩/১৯ -৪৩০ ০১৭৭৪-৯২৫৩০৫  

235.  টবৌদ্ধ নাথ টিািার, মিতা-মবদ্ধাবন চন্দ্র টিািার, টর্ািালা, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২৪/০৩/১৯- ৪৩১ ০১৭১৩-৭৭৪০৭৩  

236.  টিা: আ: লমত , মিতা-মৃত আ: রহিান, বনবামড়য়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০৮/০৪/১৯- ৪৩৩   

237.  টিা: আ: হাোন খান, মিতা-মৃত ওসিান র্মন খান, মিয়ালপ্কাল, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২৮/০৫/১৯- ৪৩৪ ০১৭৩৪-৬৪৯৫৭৮  

238.  টিা: আিরা  আলী, মিতা-মৃত োিান আলী, িমহদর্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২৮/০৫/১৯- ৪৩৫ ০১৭১৩-৮৬২৫৬৭  

239.  টিা: আ: কাপ্দর ,মিতা-মৃত টিায়াপ্জ্জি টহাপ্সন, এস এস টরাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১১/০৬/১৯- ৪৩৬   

240.  টিা: আ: আমজজ টসখ, মিতা-মৃত জমসি উমিন টসখ, বামনয়ািমি, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০৩/০৭/১৯- ৪৩৭ ০১৭৩১-৯৬৬১৪১  

241.  টিসাস স আলি সবজী ভান্ডার, টরা: টিা: িাহ আলি, মিয়াল টকাল, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০৬/১০/১৯- ৪৩৮ 01779-778286  

242.  টিসাস স সুব্রত অপ্য়ল মিল, টরা: শ্রী টর্ামবন্দ কি সকার, টর্ািালা টরাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২৩/১০/১৯- ৪৩৯ 01719-752498  

243.   টিসাস স স মিল,প্রা: টিা: আব্দুল হাই টিখ,মিতা মৃত-আ: রমিদ টিখ টতলকুমি নতুন িাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০২/০৩/২০-৪৪০   

244.  টিসাস স মলং ন  ামন সচার,প্রা: টিা:আমিনুল ইসলাি খন্দকার,মিতা মৃত-হায়দার আলী 

খন্দকার,মিরপুর,মসরাজর্ঞ্জ 

ঐ ঐ ০২/০৩/২০-৪৪১   

245.  রমা: বাচ্চু ট্রময়া,ট্রপতা মৃত- লাল ট্রময়া,চররায় পুর,ট্রিরাজ ঞ্জ ঐ ঐ ০৩/০৩/২০-৪৪২   

246.  টিসাস স িা  ামন সচার হাউস,সুিন বসাক,মিতা মৃত-মনিাই চাদ বসাক, জলুল হক 

টরাড,মসরাজর্ঞ্জ 

ঐ ঐ ০৩/০৩/২০-৪৪৩   

247.  টিসাস স িজবুত  ামন সচার,প্িা: ওসিান র্মন  য়সাল,মিতা মৃত-ওির  ারুক,সয়াধানর্ড়া, ঐ ঐ ০৩/০৩/২০-৪৪৪ ০১৭৪৭-৮৫০৪৩৫  

248.  মা ফল ভান্ডার,সমা: জট্রন,ট্রপতা মৃত- ফখরুট্রিন,ট্রিয়ার ধান ড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ঐ ঐ ৩১/০৫/২০-৪৪৫ ০১৭৪৭-৮৫০৪৩৫  

249.  টিসাস স ভাই ভাই টিডাস স,প্িা: আ: রাজ্জাক খান,মিতা মৃত-আহােদ 

আলী,গুপ্নরর্াতী,মসরাজর্ঞ্জ 

ঐ ঐ ১০/০৬/২০-৪৪৬ ০১৭১২-৩৮৬৫৫৩  

250.  টিসাস স িাইিা টিডাস স,প্িা: িাসুদ রানা,মিতা মৃত-আ: কমরি,বামনয়ািমি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১০/০৬/২০-৪৪৭ ০১৭১২-১৯৪২৫১  

251.  টিসাস স এমিয়াফ্লাওয়ার মিল, টিা: আমরফুল হক,মিতা মৃত-ঈিান আলী,সয়াধানর্ড়া ঐ ঐ ১০/০৬/২০-৪৪৮ ০১৭১২-৬০৫৩৫৯  



252.  রমা: আশরাফ আলী,ট্রপতা মৃত- নাঈম উট্রিন, সয়াধানর্ড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১০/০৬/২০-৪৪৯ ০১৭১২-৭২৮৭০৫  

253.  টিসাস স কমবর  ামন সচার,প্িা: কমবর টহাপ্সন,মিতা মৃত- আবুল কাপ্িি,কল্যানী,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১৯/০৭/২০-৪৫০ ০১৭১৬-৭৪৬১৬৩  

254.  টিসাস স টজিমিন  ামন সচার,প্িা: আব্দুল্লাহ আল হাোন,মিতা মৃত- আ: কমরি টসখ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২০/০৭/২০-৪৫১   

255.  রমা: ফর াি র াসিন, ট্রপতা- মৃত-আল াজ মুছাজুবলীবা ান, ট্রিরাজ ঞ্জ ঐ ঐ ১৪/০৯/২০-৪৫২ 01711-161143  

256.  রমা: মা মুদুল  ক , ট্রপতা-রমা: শা জা ান আলীসরলকসলানী,ট্রিরাজ ঞ্জ ঐ ঐ ১৪/০৯/২০-৪৫৩ 01728-324665  

 

 

ক্রমিক 

নং 

ব্যবসায়ীর নাি ও ঠিকানা/প্রারাইটপ্রর নাি ও ঠিকানা রজ্ঞামিত 

বাজাপ্রর নাি 

উিপ্জলার 

নাি 

লাইপ্সন্স গ্রহপ্ের 

তামরখ ও নম্বর 

টটমলপ্ ান/প্িাবাই

ল নম্বর 

িন্ত

ব্য 

1.  সচতন্য কুিার দাস, চর কাওয়াক,উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ্। উল্লািাড়া উল্লািা

ড়া 

১/৪/৮৭- ৩ ০১৭৩১২৪৬৩৮১  

2.  শ্রী অমূল্য চরন দাস,  মিতা-বপ্নায়ারী লাল দাস,হাটপ্খালা, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ।্ ঐ ঐ ১/৪/৮৭- ৪ ০১৭১২-১১৫১৩৬  

3.  শ্রী ব্রজপ্র্ািাল সাহা,  মিতা –মিপ্জন্দ্র নাথ সাহ,হাটপ্খালা, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ্। ঐ ঐ ১/৪/৯১- ৭ ০১৭১৯৯২৮৩২৫  

4.  টিাোঃ নামদরুজ্জািান  মিতা ত মের উমিন আহপ্েদ,চর কাওয়াক, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ্। ঐ ঐ ১/৪/৯২- ১০ ০১৭২৪৪৬১৯০৩  

5.  শ্রী সুজন কুিার সাহা  মিতা সুধীর কুিার সাহা,চর কাওয়াক, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ্। ঐ ঐ ১১/৪/৯৩- ১১ ০১৭১৩৭২৩৩৭৩  

6.  হীজ টিাবারক আলী অপ্য়ল মিল  মিতা হীজ টিাবারক আলী,মঝমকড়া টরাড, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/৯৬- ১২ ০১৭১২০২৯৫৩৮  

7.  টিসাস স আই ইউ এন্টার রাইজ টিা: ইসিাইল টহাপ্সন,প্ াষর্ামত, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ্। ঐ ঐ ১/৪/৯৯- ১৪ ০১৭১১-১৯১২০১  

8.  মজোহ টটার টরা: জহুরুল ইসলাি,শ্যািলীিাড়া, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ্। ঐ ঐ ১/৪/০৪- ১৭ ০১৭১৬-৯২৪৪৪৮  

9.  সৃমত ফ্লাওয়ার মিল অাালহাজ্ব অপ্হদুল হক,চরিাড়া, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ্ ঐ ঐ ১/৪/০৬- ২৯ ০১১৯০-৮১৫০৪৩  

10.  শ্যাি িৎস্য আড়ত টরা: মনরান চন্দ্র বিন স,শ্যািলী িাড়া, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ্ ঐ ঐ ১/৪/০৬- ৩১ ০১৭১৪-৫৯৪০৫১  

11.  টিসাস স আজাদ টটার টরা: টিা: আ: োিাদ,হাটপ্খালা, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ্ ঐ ঐ ১/৪/০৭- ৩২ ০১৭৩১৩৪৬৩৭০  

12.  রংধনু িৎস্য আড়ত টরা: রাি চন্দ্র বিন স,শ্যািলী িাড়া, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ্ ঐ ঐ ১/৪/০৭- ৩৪ ০১৭২৫-১৯১২০৭  

13.  শ্রী শ্রী দূর্ সা ভান্ডার টরা: নপ্রি চন্দ্র টদব,প্ াষর্ামত, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ্ ঐ ঐ ১/৪/০৭- ৩৫ ০১৭১৬-৮২৯৪১৪  

14.  শ্রী মনি সল কামন্ত টদব,প্ াষর্ামত, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ্। ঐ ঐ ১/৪/০৭- ৩৬ ০১৭১৬৫৩৬৪৪৫  

15.  ভাই ভাই িৎস্য আড়ত, টরাোঃ শ্রী কুমিনাথ হালদার,মঝমকড়া, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ্। ঐ ঐ ১/৪/০৮- ৩৯ ০১৭৬৫০৪৬০১৫  

16.  টিাোঃ আকবর আলী,শ্যািলী িাড়া, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ্। ঐ ঐ ১/৪/০৯- ৪২ ০১৭১১-৪৫১৬৩৭  

17.  মনতয টর্ািাল সাহা, মিতা-ধরেী কান্ত সাহ,প্ াষর্ামত, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ।্ ঐ ঐ ১/৪/০৯- ৪৪ ০১৭১৮৭৭৪৮৬৩  

18.  টিসাস স সাহা কমবরাজ  র, টরাোঃ মচত্তরঞ্জন সাহা,প্ াষর্ামত, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ।্ ঐ ঐ ১/৪/০৯- ৪৬ ০১৮১৬-৯৫১৬২৭  

19.  টিাোঃ মিলন অপ্য়ল মিল,প্িা: মিলন টহাপ্সন মিতা- মসরাজুল ইসলাি,বাকুয়া, উল্লািাড়া,  ঐ ঐ ১/৪/০৯- ৪৯ ০১৯৫১৭৬৩৬৮০  

20.  স্বে সা এন্ড উমি অপ্য়ল মিল এন্ড রাইচ মিল, টরাোঃ টিা; ওয়াহাব  আলী, বাকুয়া, উল্লািাড়া,  ঐ ঐ ১/৪/০৯- ৫০ ০১৭৬৫০২০০৭২  

21.  শুভ িৎস্য আড়ত, টরাোঃ শ্রীরাি রসাদ বি সন,শ্যািলী িাড়া, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ্। ঐ ঐ ১/৪/১০- ৫১ ০১৭১৬০২৯৪৫৩  

22.  বন্ধু অপ্য়ল মিল, টরাোঃ টিাোঃ আইয়ুব আলী,শ্রী টখালা টিাড়, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ।্ ঐ ঐ ১/৪/১০- ৫৫ ০১৭১২-৬০৬৫১৭  

23.  টিসাস স আব্দুল্লসা অপ্য়ল মিল, টরাোঃ টিাোঃ আকিল টহাপ্সন,িাগুড়াডাঙ্গা, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১১- ৫৭ ০১৭১২৮৯৩২২৩  

24.  টিসাস স িামনক অপ্য়ল মিল, টরাোঃ টিাোঃ লুৎ র রহিান,বাকুয়া, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ্। ঐ ঐ ১/৪/১১- ৫৯ ০১৭৫৭৬৫০১৪৮  

25.  টিসাস স আমর  অপ্য়ল মিল, টরাোঃ টিাোঃ কমহরুল ইসলাি,বাকুয়া, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ্। ঐ ঐ ১/৪/১১- ৬১ ০১৭৬০৪২৯৪৯৮  

26.  টিসাস স আকন্দ এন্টার রাইজ, টরাোঃ টিাোঃ আব্দুল কমরি,হাটপ্খাল, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ্। ঐ ঐ ১/৪/১২- ৬৬ ০১৭২৪৪২৭৩৯৮  

27.  সততা িৎস্য আড়ত,প্রাোঃ শ্রী মনরঞ্জন কুিার বি সন,শ্যািলী িাড়া, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ্। ঐ ঐ ১/৪/১২- ৬৭ ০১৭১৮-২১৩৭৪২  

28.  নয়ন িৎস্য আড়ত, টরাোঃ শ্রী জয়প্দব কুিার মিকদার,শ্যািলী িাড়া, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ্। ঐ ঐ ১/৪/১২- ৬৯ ০১৭২২৭৫৮২৬৮  

29.  টিসাস স জননী অপ্য়ল মিল, টরাোঃ টিাোঃ আব্দুল র্মন, মঝমকড়া, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ্। ঐ ঐ ১/৪/১২- ৭০ ০১৯১৭-৯৬৫১৫২  

30.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

আনন্দ িৎস্য আড়ত, টরাোঃ রুহুল আমিন, শ্যািলী িাড়া, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ্। 

 

 

ঐ ঐ ১/৪/১২- ৭৯ ০১৭২৪৩৮৭০১২  

31.  টিসাস স মবিাল িৎস্য আড়ত,প্রাোঃ শ্রী মনি সল কুিার বি সন,শ্যািলী িাড়া, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১২- ৮০ ০১৭২৯৮৮৩৭৫১  

32.  টিসাস স িািা ভাপ্ে িৎস্য আড়ত, টরাোঃ শ্রী রতন কুিার বি সন,শ্যািলীিাড়া,উল্লািাড়া,  ঐ ঐ ১/৪/১৩- ৮২ ০১৭১৮৫৯০৭০৯  

33.  টিসাস স সমহদুল টটার, টরাোঃ বাবুল রািামনক,কাওয়াক, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ্। ঐ ঐ ১/৪/১৩- ৮৩ ০১৭১১-৪১০১৮০  

34.  টিসাস স টযার্ িায়া অপ্য়ল মিল, টরাোঃ সু কুিার সাহা, মঝমকড়া, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ্ ঐ ঐ ১/৪/১৪- ৮৬ ০১৭৩৯৯৭৪৩৯৭  

35.  টিসাস স সাহা এন্ড ব্রাদাস স, টরাোঃ শ্রী দুলাল কুিার সাহা, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ।্ ঐ ঐ ১/৪/১৪- ৮৭ ০১৭১১৫৮৩৮৭৪  

36.  রাতুল এন্টার রাইজ, টরাোঃ নুরুল ইসলাি,মঝমকড়া,উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ্ ঐ ঐ ১/৪/১৫- ৮৯ ০১৭১১৯৮২০৩৯  

37.  মবশ্বাস ব্রাদাস স, টরাোঃ মসপ্দম্বর মবশ্বাস,প্ াষর্ামত, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ্ ঐ ঐ ১/৪/১৫- ৯০ -  

38. ি টিসাস স মনিাই টটার, টরাোঃ মনিাই দাস,রািকামন্দপুর, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ্ ঐ ঐ ১/৪/১৫- ৯১   

39.  টিা: িম কুল আলি খান,ভিকাওয়াক, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ্ ঐ ঐ ১৩/৪/১৬- ৯৩ ০১৭১২৭৪৮৫৯০  

40.  টিা: রম কুল ইসলাি রতন, বাকুয়া, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ্ ঐ ঐ ১৫/৫/১৭- ৯৪ ০১৭১১-৩৯২৭৪৭  

41.  টিা: মজলিত টহাপ্সন,শ্রীপ্খালা, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ্ ঐ ঐ ১৯/৬/১৭- ৯৫ ০১৯২২-২৮২০৪১  

42.  টিা: জাহাঙ্গীর আলি টবারহান,শ্রীপ্খালা, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ্ ঐ ঐ ১/৪/১৬- ৯৬ ০১৭১৮-৭৯৪৯১৭  

43.  কপ্ল্লাল িৎস্য আড়ত, টরা: টিা: আবুল আজাদ, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২৫/৬/১৮-৯৮ ০১৭৫৭-৯৭৫৭২৬  

44.  টিসাস স জািাল টটার, টরা: টিা: মজোহ,নার্প্রাহা,উল্লািাড়, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ৩/৭/১৮-৯৯ ০১৭৩৯-৮৭১৭৬২  

45.  টিসাস স রজব আলী টটার, টরা: টিা: রজব আলী,নার্প্রাহা,উল্লািাড়, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ৩/৭/১৮-১০০ ০১৭৩৯-৯৩৬৫৭৩  

46.  টিসাস স ভাই ভাই টটার, টরা: টিা:আমরফুল ইসলাি,নার্প্রাহা,উল্লািাড়, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১১/৭/১৮-১০১ ০১৭৫৩-৪৩৬২৮০  

47.  টিসাস স ইিরান অপ্য়ল মিল, টরা: টিা: িমতয়ার রহিান,বাকুয়া,উল্লািাড়, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১৬/৭/১৮-১০২ ০১৯৫৩-৩৩৯৮৯৬  

48.  টিসাস স একতা অপ্য়ল মিল,, টরা: টিা: হাসান আলী,,বাকুয়া,উল্লািাড়, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১৬/৭/১৮-১০৩ ০১৭১০-১৩৫৫৮৪  

49.  আনন্দ কুমার বম মন,ট্রপতা-মৃত প্রিন্ন চন্দ্র বম মন, শ্যািলীিাড়া,উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২৪/০৪/১৯-১০৪ ০১৯১১-০৩২৫৬৮  

50.  অসশাক কুমার িরাকার,ট্রপতা-মৃত ভূসপন্দ্র নাথ িরকার, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১৩/০৫/১৯-১০৫ ০১৭৪০-৬৩৮৭৫০  

51.  রমা: নজরুল ইিলাম,ট্রপতা-মৃত মট্র র উট্রিন, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১০/০৬/১৯-১০৬ ০১৭১৮-৮৭৭৩১৮  

52.  রমা: দুলাল র াসিন,ট্রপতা-মৃত আসনায়ার র াসিন, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ  ঐ ঐ ০৩/০৭/১৯-১০৭ ০১৯২২-১৮১৫৫৫  

53.  রাম চন্দ্র িও,ট্রপতা-পট্রতত পাবন িও, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০৩/০৭/১৯-১০৮ ০১৭৩৬-২৬৭৫৫৭  

54.  পট্ররসতাষ কুন্ডু,ট্রপতা-মৃত ভজ ট্রর কুন্ডু, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০৩/০৭/১৯-১০৯ ০১৭৩৬-৭৯০০১০  

55.  টিসাস স সুিন অপ্য়ল মিল,প্িা:  রজ আলী,মিতা মৃত- টসপ্কন্দার,শ্রীপ্কালা, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২২/০৭/১৯-১১০ ০১৭২২-০৫৪১৩০  



56.  টিসাস স জানিাহমুদ অপ্য়ল মিল, টিা: রম ক উমিন,মিতা মৃত- টখারপ্সদ আলী, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৮/১৯-১১২ ০১৭১৮-৬১৪৭৩০  

57.  টিসাস স রমহি টটার,প্িা: আব্দুর রমহি,মিতা মৃত-আয়নাল উমিন, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২/০৬/২০-১১৩ ০১৭১৪-৫৯৪০৪০  

58.  চাচা ভামতজা িৎস্য আড়ত,প্িা: আমরফুল ইসলাি,মিতা মৃত-আক্তার টিাল্লা, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০২/০৬/২০-১১৪ ০১৭২৯-৭৬১৬২০  

59.  টিসাস স িা টটার,প্িা: সাইদুল ইসলাি,মিতা টিা: আবু বক্কার মসিীক, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০২/০৭/২০-১১৫ ০১৯২৯-৪৪১৫৬০  

60.  টিসাস স ভাই ভাই অপ্য়ল মিল,প্িা:সাজ্জাদুল ইসলাি,মিতা টিা: আ: রাজ্জাক আলী, উল্লািাড়া ঐ ঐ ০২/০৭/২০-১১৬ ০১৭১৩-৭২২২৫৭  

 

 

 

 

 

 

ক্রমিক 

 নং 

ব্যবসায়ীর নাি ও ঠিকানা/প্রারাইটপ্রর নাি ও ঠিকানা রজ্ঞামিত 

বাজাপ্রর নাি  

উিপ্জলার 

নাি  

লাইপ্সন্স গ্রহপ্ের 

তামরখ ও নম্বর 

টটমলপ্ ান/প্িাবাই

ল নম্বর 

িন্ত

ব্য 

1.  টিাোঃ আ: হাোন সরকার, কামলদাসর্ামত,  মসরাজর্ঞ্জ চান্দাইপ্কা

না  

রায়র্ঞ্জ  ১/৪/০৮- ০১ ০১৭১৫-০৮১৭৫৬  

2.  টিাোঃ তাজউমিন সরকার, পূব স লক্ষ্মীপ্কালা,রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ  ঐ ১/৪/০৮- ০২ ০১৭১২-৩১২৮৫২  

3.  হাজী টিাোঃ নুরনবী, আপ্লাকমদয়া, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ০৩ ০১৭১৮-৪০৮১৬১  

4.  শ্রী সুভাষ চন্দ্র দাস, মিতা-ধীপ্রন্দ্র নাথ দাস,কুিাজপুর, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ০৫ ০১৭১২-৩১২৮৫৬  

5.  রমা: আ: খাসলক, ধান ড়া, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ০৬   

6.  শ্রী রমবন্দ্র নাথ ট াষ, মিতা-শ্যািািদ ট াষ,চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ০৯ ০১৭১৩-৭৭৪০৬৭  

7.  শ্রী মদলীি কুিার নার্, মিতা-মৃত িীপ্বি চন্দ্র নার্, চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/-০৮-১২ ০১৭১৬-৩৬৮৭৭১  

8.  টিাোঃ আবু জাপ্হদ বাবলু, মিতা-িবপ্জল আকন্দ, চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ১৩ ০১৭১২-১৯৬৪৬৫  

9.  টরাোঃ টিা: আব্দুল আমজজ আকন্দ, চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ১৪ ০১৭১৩-৭৩৬৮৫৮  

10.  টরাোঃ শ্রী অমসত কুিার দত্ত টচৌধুরী, চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ১৫ ০১৭১২-১৯৬৪৬৮  

11.  টরাোঃ টিাোঃ আপ্নায়ারুল সরকার, চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ১৯ ০১৭১৩-৭৬০৮২০  

12.  টিাোঃ টিাস্তাম জুর রহিান, চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ২০ ০১৭১২-৯৫৪৭৪১  

13.  টরাোঃ শ্রী তািস কুিার , চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ২১ ০১৭১৬-৯৬০৪১১  

14.  টিাোঃ আোঃ সাত্তার টসখ, মিতা-মৃত এলাহী বক্স, চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ২২ ০১৭১১-৩০১৪৩৭  

15.  টিসাস স চন্দ্র টিডাস স, টরাোঃ রকাি কুিার চন্দ্র, চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ২৩   

16.  টিসাস স দাস টিডাস স, টরাোঃ সুভাষ চন্দ্র দাস বাবলু, চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ২৭ ০১৭১১-০০২৮৭৩  

17.  টিসাস স অমনক টিডাস স, টরাোঃ অপ্িাক কুিার ট াষ, চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ২৮ ০১৭৩৩-২৯০৫৬৬  

18.  িািা ভাপ্ে টিডাস স, টরাোঃ টিা: সািসুল হক/প্সাবহান,ডুিরাই,রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ     ঐ ঐ ১/৪/০৮- ৩৮ ০১৭১৩-৭৬৯৫৩০  

19.  টরাোঃ টিা: হাম জুর রহিান আকন্দ, চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ৪১ ০১৭১২-২১৫২৯৭  

20.  টিসাস স হক টিডাস স, টরাোঃ টিাোঃ টিাজাপ্েল হক, টসনর্ামত, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ৪৯ ০১৭১৯-৯৪৬৫৩৬  

21.  টরাোঃ আব্দুস সািাদ আকন্দ, চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ৫১ ০১৭১৪-০৬৩২৯৪  

22.  এস এস মরন্স বাবু, মিতা-টিাোঃ টদপ্লায়ার টহাপ্সন, চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ৫৩ ০১৭১৬-৫৩৬৫৩৬  

23.  টিাোঃ মবশ্বনাথ ট াষ, মিতা-রজনীকান্ত ট াষ, চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ৫৭ ০১৭১৪-৯২৮৬০৭  

24.  শ্রী নারায়ন চন্দ্র টভৌমিক, চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৯- ৬৫ ০১৭১১-৭২৪৩২৯  

25.  ভাই ভাই চাউল কল, টরাোঃ সিীর কুিার চন্দ্র,চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৯- ৬৬ ০১৭১১-০৫৬৪৬৬  

26.  রনব কুিার সাহা, মিতা-মৃত টখাকন চন্দ্র সাহা,মসিলা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৯- ৬৭ ০১৭৩১-৪৫০৩০৯  

27.  রিজান তালুকদার, মিতা-মৃত আোঃ হামিদ তালুকদার,রমহিাবাদ,উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৯- ৬৯ ০১৭১৭-৬২৬৩৯২  

28.  টিসাস স হুিাইয়া চাউল কল,প্রাোঃ টিাোঃ িমহদুল ইসলাি,প্সনারাি,রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১০- ৭২ ০১৭৩৩-২৭৭১২২  

29.  িাধব টটার, টরাোঃ বরুন কুিার দত্ত টচৌধুরী,চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১০- ৭৬ ০১৭১৫-৩২৫১৯৮  

30.  টিসাস স িাঁচ ভাই চাঊল কল, টরাোঃ টিাোঃ আব্দুস সাত্তার, টসনর্ামত, য়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১০- ৭৭ ০১৭৩৯-৯৭৩৪৫৬  

31.  দাস টটার , টরাোঃ তিন কুিার দাস,চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১০- ৭৮ ০১৭১২-৬৯৪৪১২  

32.  শ্রী রিান্ত কুিার কুন্ডু, টরাোঃ শ্রী রান বল্লভ কুন্ডু , চান্দাইপ্কানা,রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১০- ৭৯ ০১৭১২-৫০৯০৮৯  

33.  টিসাস স োপ্নায়ার এন্ড ব্রাদাস স চাউল কল, টরাোঃ টিাোঃ িাহআলি,বাঐপ্খালা, রায়র্ঞ্জ,  ঐ ঐ ১/৪/১১- ৮২ ০১৭১৯-৭৬২০৮০  

34.  টিাোঃ বাবুল আকতার, মিতা-মৃত তারা সরকারপূব সলক্ষ্মীপ্কালা, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১১- ৮৪ ০১৭১৫-০০২৩৬৩  

35.  টিসাস স মরয়া চাউল কল, টরাোঃ আোঃ রউ  সরকার, চান্দাইপ্কানা রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১১- ৮৬ ০১৭৪৮-৯৭৬৩৪৪  

36.  শ্রী মবটলাল দাস, মিতা-মৃত কামিরাি দাস, চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১২- ৮৭ ০১৭২০-৪৯৬২৬৮  

37.  টর্ািাল সাহা,  মিতা-বাবলু কুিার সাহা,িাবনা বাজার, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১২- ৮৮ ০১৭২০-৩৭৬৮৩৮  

38.  টিা: আমিনুল ইসলাি,  মিতা-মৃত আজাহার আলী,কামলদাসর্ামত, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১২- ৮৯ ০১৭২৫-৬৭৫৪৫০  

39.  টিসাস স চান্দাইপ্কানা িৎস আড়ৎ, টরাোঃ টিাোঃ োইফুল ইসলাি,চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ,  ঐ ঐ ১/৪/০৪- ৯২ ০১৭৩০-৯৬৩১১৩  

40.  টিাোঃ নজরুল ইসলাি, মিতা-টিাকপ্েদ আলী আকন্দ,কুিারপুর, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১৫- ৯৬ ০১৭২৫-৬৩৭৮১৭  

41.  টিসাস স জাহানারা চাউল কল, টরাোঃ মজোতুল আলি সম্রাট, চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ,  ঐ ঐ ১/৪/১৫- ৯৭ ০১৭১১-০০৬৯৮১  

42.  টিসাস স একতা টিডাস স, টরাোঃ একরাি আলী আকন্দ, চকসাত্রা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১৫- ১০৪ ০১৭৩৭-৮৩৪৫০৪  

43.  টিসাস স আমতক টিডাস স, টরাোঃ আমতকুর রহিান,দী াই, টিা: ভবানীপুর, টিরপুর, বগুড়া ঐ ঐ ১৮/১১/১৫-১০৫ ০১৭১১-০২৯৯৯৫  

44.  টিসাস স সবুজ টসমি অপ্টা রাইচ মিল, টরাোঃ িমহদুল ইসলাি,চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ,    ঐ ঐ ২১/১২/১৫-১০৬ ০১৭১৭-১৯১৭১০  

45.  টিসাস স অন্তরপ্িডাস স, টরাোঃ টিাোঃ মিঠুন িন্ডল,র্াড়ই, টিরপুর,বগুড়া  ঐ ঐ ৪/০৪/১৬- ১০৭ ০১৭৩১-৮৯২০৫২  

46.  টিসাস স তামিি টিডাস স, টরা: টিা: নজরুল ইসলাি, চকপ্র্ামবন্দপুর, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২৪/৫/১৭- ১১০ ০১৭১৯-৪১৬২৮৩  

47.  টিা: ম প্রাজ িাহমুদ, মিতা- টিা: আব্দুল িাপ্লক, লিীপ্কালা, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ৭/০৫/১৮-১১২ ০১৭১৮-৯৩৫৪২৩  

48.  টিা: সুলতান িাহমুদ, মিতা-আব্দুল লমত  টসখ, চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২২/৭/১৮-১১৩ ০১৭৩৯-০৮২৪২২  

49.  রমা: ছাইদুর র মান, ট্রপতা-রমা: রমজান আলী, চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০৮/০৪/১৯-১১৪ ০১৭১১-১১০৭৩৯  

50.  রমা: আবু িাঈি আকন্দ,ট্রপতা-মৃত রমাজা ার আলী আকন্দ, চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ ঐ ঐ ৮/০৪/১৯-১১৫ ০১৭১৯-৯৪৫২৮৮  

51.  রমা: বাবু রিখ, ট্রপতা-মৃত বট্রিউজ্জামান রিখ, চান্দাইপ্কানা,রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ৮/৪/১৯-১১৬ ০১৭২২-৯৪১৪০৮  



52.  দুই তারা চাল কল, টরা: আলহাজ্ব রহিত আলী,  চান্দাইপ্কানা,রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২৮/৮/১৯-১১৭ -  

53.  টিসাস স একতা টিডাস স, টরা: টিা: কদি আলী আকন্দ, টসানারাি,রুদ্রপুর, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১৮/১১/১৯-১১৮ ০১৭৫৭-৯৬৬১৩৮  

54.  টিসাস স সামি টসমি অপ্টা চাল কল,প্িা: ওির  ারুক িাো,মিতা-টিা:োই  উমিন, চান্দাইপ্কানা, ঐ ঐ ০২/০৬/২০-১১৯ ০১৭১২-০১১২৫১  

55.  টিসাস স মরয়া টিডাস স,প্িা: রম কুল ইসলাি,মিতা টিা:প্সপ্কন্দার আলী, চান্দাইপ্কানা,রায়র্ঞ্জ ঐ ঐ ০২/০৬/২০-১২০ ০১৭১৬-৩৯৬৭৯১  

56.  টিসাস স সামব্বর টিডাস স,প্িা:প্রজাউল কমরি,মিতা টিা: সুলতান িাহমুদ, চান্দাইপ্কানা,রায়র্ঞ্জ ঐ ঐ ০২/০৬/২০-১২১ ০১৭৭৬-৬৪৩২৯১  

57.  রমা: রট্রবউল ইিলাম, ট্রপতা- মৃত-ছাসবি আলী, চান্দাইসকানা , ট্রিরাজ ঞ্জ ঐ ঐ ২১/০৯/২০-১২২ 01725-448085  

58.  রমা: রিাস ল রানা , ট্রপতা- মৃত-ছাসবি আলীচান্দাইসকানা , ট্রিরাজ ঞ্জ ঐ ঐ ২১/০৯/২০-১২৩ 01761-855338  

 

 

 

 

 

 

ক্রমিক 

নং 

ব্যবসায়ীর নাি ও ঠিকানা/প্রারাইটপ্রর নাি ও ঠিকানা রজ্ঞামিত 

বাজাপ্রর 

নাি 

উিপ্জলার 

নাি 

লাইপ্সন্স গ্রহপ্ের 

তামরখ ও নম্বর 

টটমলপ্ ান/প্িাবাইল 

নম্বর 

ি

ন্ত

ব্য 

1.  টিসাস স মথ্র টার িৎস্য আড়ত, টরা: মবপ্রন রনমজৎ রঘুনাথ, বাজারভদ্র াট, কািানখন্দ, মসরাজর্ঞ্জ  াটিকুম

রুল 

উল্লাপাড়া ১/৭/০৯- ০৩ ০১৭১৬-২৭৬১৭৪  

2.  টিসাস স ভাই ভাইআড়ত, টরাোঃ এবাদ আলী ও বজলার রহিান, লক্ষ্মীমবষ্ণুরসাদ,রায়র্ঞ্জ,  ঐ ঐ ১/৭/০৯- ০৪ ০১৭১৬৭২৭৬৪৩  

3.  টিসাস স বাদল িৎস্য আড়ত, টরা: শ্রী লংপ্কশ্বর সরকার,ধুবমল, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/০৯- ০৫ ০১৭১৮৪৪২৫৬৩  

4.  টিসাস স সততা িৎস্য আড়ত, টরা: শ্রী রাজকুিার হালদার, চমড়য়ামিকার,উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/০৯- ০৬ ০১৭১৮৪০৮১৬৬  

5.  টিসাস স মবসমিল্লাহ িৎস্য আড়ত, টরা: সুলতান িাহমুদ,রামননর্র, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/০৯- ০৭ ০১৭১৮৯০৮২৭৪  

6.  টিসাস স সরকার িৎস্য আড়ত, টরা: টিা: িািীি সরকার,চমড়য়া িধ্যিাড়া, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/০৯- ০৯ ০১৭১৮৯৬৯৩৫০  

7.  বাবুলাল চন্দ্র হালদার, মিতা-যতীন্দ্র নাথ হালদার, চকপ্চৌবলা, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/০৯- ১০ ০১৭৪১-৩২১৪১৬  

8.  টিসাস স যমুনা িৎস্য আড়ত, টরা: শ্রী টসানাতন চন্দ্র হালদার, চমড়য়ামিকার, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/০৯- ১১ ০১৮২০৫৪০৬০৭  

9.  টিসাস স জননী িৎস্য আড়ত, টরা: শ্রী িপ্রি চন্দ্র হালদার, হাটিকুিরুল, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/০৯- ১২ ০১৭১৬-২৮০৪৪৪  

10.  টিসাস স জয়বাবা টলাকনাথ িৎস্য আড়ত, টরা: িরীমিত চন্দ্র হাল,গুড়কা টবলতলা, রায়র্ঞ্জ,  ঐ ঐ ১/৭/০৯- ১৪ ০১৭১৮৭৮৫০৪৬  

11.  টিসাস স িা বাবার টদায়  িৎস্য আড়ত, টরা: আসাদ আলী সরকার, বাসাইল, রায়র্ঞ্জ,  ঐ ঐ ১/৭/০৯- ১৫ ০১৭১৬৯৪৮৪৬৭  

12.  টিসাস স আল্লারদান টিডাস স, টরা: টিা: চাঁন মিয়া,বার্মদ,উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/০৯- ১৭ ০১৭৩১৩৩৯৭০৪  

13.  টিা: সবুর টবিারী, মিতা মৃত র্ফুর টবিারী, হাটিকুিরুল, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/০৯- ১৮ ০১৭১৪-৫৫০৪৮৯  

14.  টিা: টজল টহাপ্সন, মিতা-টিা: জয়নাল টসখ, মিপুলবামড়য়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/০৯- ১৯ ০১৭২৭৮৫৩৩৭২  

15.  টিা: আব্দুর রহিান, চমড়য়ামিকার, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/০৯- ২০ ০১৭১৭৫৪৮৪৬৭  

16.  টিসাস স তারািদ িৎস্য আড়ত, টরা: শ্রী টর্ািাল চন্দ্র রাজবংিী, বাজার ভদ্র াট, কািারখন্দ,  ঐ ঐ ১/৭/০৯- ২১ ০১৭৪০-৮৯৬৬৫০  

17.  টিসাস সিাপ্য়র আমি সবাদ িৎস্য আড়ত, টরা: অমনল চন্দ্র হাওলাদার, টর্ারকপুর, উল্লািাড়া,  ঐ ঐ ১/৭/০৯- ২২ ০১৭১৩৭১৯৭৩৪  

18.  টিসাস স টিা াজ্জল টহাপ্সন এন্ড ব্রাদাস স, টরাোঃ টিা: মুসমলি উমিন, হাটিকুিরুল, উল্লািাড়া,  ঐ ঐ ১/৭/০৯- ২৫ ০১৭১৩৭৫৮৮১০  

19.  টিা: টর্ালাি িাকসুদ, হাটিিাড়া, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/০৯- ২৯ ০১৭১৮-০৯৪৭৪৮  

20.  টিসাস স মলখন িৎস্য আড়ত, টরা: টিা: আব্দুস োলাি,চমড়য়া কামলবামড়, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ  ঐ ঐ ১/৭/১০- ৩০ 01719-539015  

21.  চাচা ভাট্রতজা িৎস্য আড়ত, টরা: টিা: টসমলি টরজা, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১০- ৩১ 01719-753570  

22.  টিসাস স বন্ধু িৎস্য আড়ত, টরা: টিা:  মরদুল ইসলাি,বাসুপ্দবপুর, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১০- ৩২ ০১৭২০-৬২০৯১৪  

23.  টিসাস স িাপ্য়র টদায়া িৎস্য আড়ত, টরা: আপ্বদ আলী,রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১০- ৩৪ 01721-219717  

24.  টিসাস স মদলীি িৎস্য আড়ত, টরা: শ্রী মদলীি চন্দ্র বি সন,শ্যািলীিাড়া, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১০- ৩৫ ০১৭৩২-৫৪২৬২৪  

25.  রমা: আব্দুল মাসলক, ট্রপতা-মৃত আ: জব্বার, িাস িন র, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১০- ৩৬ 01728-405460  

26.  হাজী  িৎস্য আড়ত, টরা: হাজী  আব্দুল হাোন, কুিাজপুর, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৭/১০- ৩৭ ০১৭১৭-১০৪১৯৮  

27.  টিসাস স সারমিন টোর, টরাোঃ টিা: টিাজাপ্েল হক তালুকদার, চমরয়ামিকার, উল্লািাড়া,  ঐ ঐ ১/৭/১০- ৪১ ০১৭১৯৮২৫৩৫৭  

28.  টিসাস স শুভমলহাত  ল ভান্ডার, টরা:  িামুন কবীর,নারায়নমদয়া, মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৭/১০- ৪২ ০১৭৩৪৬৮৪৬১৩  

29.  টিসাস স  িামুন টোর,  টরা: আোঃ টিাত্তামলব,চমরয়ামিকার, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১০- ৪৩ ০১৭১৮৯৪৩০৯৪  

30.  টিসাস স  সজীর এন্টাররাইজ,প্রা:  জলার রহিান  উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১০- ৪৪ 01713-704359  

31.  টিসাস স রানা  ল  ভান্ডর, টরা: টিা: আ: রমিদ,হাটিিাড়া, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২০/৩/১১- ৪৭ ০১৭১৮১৯৮৮৬৩  

32.  রমা: আলম, ট্রপতা-রমা: কালু িরকার, গ্রাম-রধাপাকাট্রন্দ, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২০/৩/১১- ৪৯ ০১৭৪৫-৭২৯৭৯৮  

33.  আল্লাহর দান িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিা: টর্ালবার টহাপ্সন,িাটধারী, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ 11/7/১১- ৫২ ০১৭৫৬৯৭৬৭০১  

34.  টিসাস স আদি স িৎস্য আড়ত, টরা: টিা: আ: জমলল তাড়ািী, জাহাঙ্গীরর্াতী,তাড়াি, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ 11/7/১১- ৫৩   

35.  টিসাস স অমখল টোর, টরা: টিা: েইমুমিন,চমরয়ামিকার, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ 24/7/১১- ৫৪ ০১৭৩৪-৫৩১১২১  

36.  রমিাি ম মট্রিনা এন্টা:  াজী রমা: জট্রমর উট্রিন, িাস ি ন র,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ 24/7/১১- ৫৫   

37.  টিসাস স টসতু এন্টাররাইজ, টরা: সুভাস চন্দ্র হালদার,চমরয়ামিকার, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ 23/8/১১-৫৬ ০১৭১৪-৫৫৮৬৬০  

38.  সুলতানা িৎস্য আড়ত, টরা: আল িামুন িন্ডল, বনবামড়য়া, সলংর্া, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ 23/7/১১- ৫7   

39.  টিসাস স রূিচাদ িৎস্য আড়ত, টরা: টিা: টিাক্তার টহাপ্সন, চমরয়াউমজর, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১২- ৫৮   

40.  টিসাস স দাদা ভাই িৎস্য আড়ত, টরা: টিা: িাহমুদুল আলি, চমরয়ামিকার, উল্লািাড়া,  ঐ ঐ ১/৭/১২- ৫৯ ০১৭১১-০০৯৯০৮  

41.  টিসাস স িাঁচ তারা িৎস্য আড়ত, টরা: শ্রী রনমজত কুিার দাস,মসিলা, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৭/১২- ৬০   

42.  ভাই ভাই মডপ্ির আড়ত, টরা: টিা:  জলুল হক,রা ববামড়য়া, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১২- ৬১ ০১৭১৬-৮৫৫৫৪১  

43.  িাপ্য়র টদায়া মডপ্ির আড়ত, টরা: টিা: আমতকুল ইসলাি, রা ববামড়য়া, উল্লািাড়া,  ঐ ঐ ১/৭/১২- ৬২ ০১৭২২-৪৪৯৬৪৭  

44.  টিসাসূ শুভ  িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ আল িামুন,ঝাউল, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১২- ৬৪   

45.  টিসাস স দয়াল িৎস্য আড়ত, টরাোঃ অমূল্য চন্দ্র রাজবংিী,বাজার ভদ্র াট,কািারখন্দ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১২- ৬৫   

46.  মতনতারা িৎস আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ ইব্রামহি আলী,হাটিকুিরুল, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১২- ৬৬ ০১৭৩৫০৭৫৫৫৪  

47.  রমা: রট্রফকুল ইিলাম,  াটিকুমরুল, ট্রিরাজ ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১২- ৬৭ ০১৭৩৫০৭৫৫৫৪  

48.  টিসাস স  নাইন টিডাস স টরাোঃ আোঃ িাপ্লক,রাপ্িরিাড়া, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৭/১২- ৬৮ ০১৭৩৬-৮২৩৪১৪  



49.  টিসাস স  রাধা টর্ামবন্দ িৎস্য আড়ত, টরাোঃ মকষাে চন্দ্র রাজবংিী,বাজার ভদ্র াট, কািারখন্দ,  ঐ ঐ ১/৭/১৩- ৭০   

50.  টিসাস স  িা টিডাস স টরাোঃ টিাোঃ  জলার সহিান,িধ্যিাড়া ভরিহমন,রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৭/১৩- ৭১ ০১৭৪৫-৩২৪৩৭৫  

51.  টিসাস স িািা ভাপ্ে িৎস্য আড়ত, টরা: টিা: রওিন আলী, িামেয়াকামন্দ,  উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৩- ৭2 01840-603255  

52.  টিসাস স মর াত সামদয়া িৎস্য আড়ত,   টরাোঃ টিাোঃ  মন,িামঝয়াকামন্দ, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৩- ৭৩ ০১৬৭৫-২৯৫৯১৫  

53.  টিাোঃ িজনু মিয় ও টিাোঃ বকুল টহাপ্সন,বনবামড়য়া, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ  ঐ ঐ ১/৭/১৩- ৭৪ ০১৭১৯-৫১০৮৯৫  

54.    টসাবহান টসালাইিান ভাই ভাই িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ সাইদুল ইসলাি,িামঝয়াকামন্দ, উল্লািাড়া,  ঐ ঐ ১/৭/১৩- ৭৬   

55.  টিসাস স খাঁন িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ হাম জুর রহিান,অমলদহ, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৩- ৭৭ ০১৭৭০-৬৭৬২৫৪  

56.  শ্রী সচতন্য  িৎস্য আড়ত, টরাোঃ শ্রী  সচতন্য কুিারসরকার, চকপ্চৌমবলা, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৩- ৭৮ ০১৭৩৫-৫৭২৮৩২  

57.  মবিাল মহপ্িল টিডাস স , টরাোঃ মদিক কুিার িহন্ত,বাসুপ্দবপুর, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ।  ঐ ঐ ১/৭/১৩- ৮০ ০১৭৭০-৩৬৫৬০৮  

58.  টিসাস স স্বিন িৎস্য আড়ত, টরা: টিা: আব্দুল র্ফুর সরকার, বনবামড়য়া, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৩- ৮1 01729-659624  

59.  টিসাস স  সরকার িৎস্য আড়ত,  টরাোঃ টিাোঃ িাোন সরকার, শ্রীরাপ্িরিাড়া,রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৭/১৩- ৮২ ০১৯২৫-১২২৩১২  

60.  টিসাস স একতা িৎস্য আড়ত,  টরাোঃ টিাোঃআ াল উমিন, টবতয়া, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৭/১৩- ৮৪ ০১৯১২-৯৪৮৬২৯  

61.  টিসাস স মবথী  িৎস্য আড়ত,  হীপ্রন্দ নাথ, সলঙ্গা, উল্লািাড়া, ঐ ঐ ১/৭/১৩- ৮৫ 01718-995069  

62.  িা বাবার টদায় িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ টদপ্লায়ার টহাপ্সন,সরুি সলঙ্গা, উল্লািাড়া,  ঐ ঐ ১/৭/১৩- ৮৬ ০১৭২৫-৯৯৯৫৪৩  

63.  টিসাস স সরকার  িৎস্য আড়ত,  টরাোঃ টিাোঃ আিরাফুল ইসলাি,সরুি  সলঙ্গা, উল্লািাড়া,  ঐ ঐ ১/৭/১৩- ৮৭ ০১৭১১-৪১১৩৪২  

64.  এস আর িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ আমিনুল ইসলাি, িালতীনর্র,রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৭/১৩- ৯০ ০১৭১১-৪১৩৩৫২  

65.  টিসাস স একতা িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃআব্দুল আলীি টিম্বার, দত্তকুিা,রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৭/১৪- ৯১ ০১৭১০-৪৫৮৮৯৪  

66.  আলরাট্রজ িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিা: সািাি টহাপ্সন, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৭/১৪- ৯২ 01762-752354  

67.  টিসাস স োপ্নায়ার িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ রতন ও সাত্তার,ধমবল, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ।  ঐ ঐ ১/৭/১৪- ৯৪ ০১৭২৪-৪২৭৪২৯  

68.  টিসাস স মনতযানন্দ  িৎস্য আড়ত, টরাোঃ শ্রী সুকুিার হালদার,সলঙ্গা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৭/১৪- ৯৬ ০১৭১৮-৬১৪১৫২  

69.  টিসাস স রহিান িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ আয়নাল হক, টবতুয়া,  রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৭/১৪- ৯7 01717-160683  

70.  টিসাস স জামকর িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ রাজ আহপ্িদ সাপ্হদনর্র, মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৭/১৪- ৯8 01922-986567  

71.  িাপ্য়র টদায়া িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ টসাপ্হল রানা, িামেয়াকামন্দ, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৭/১৪- ৯9 01729-120156  

72.  টিসাস স সুজন িৎস্য আড়ত, টরাোঃ শ্রী সুয সকান্ত হালদার, সলঙ্গা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৭/১৫- ১০১ ০১৭১৩-৫৮১৪৭০  

73.  টিাোঃ আব্দুল হাই সরকার, মিতা-অমেি উমিন সরকার,শ্রী রাপ্িরিাড়া, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৫- ১০২ ০১৭১২-১০১৪৩৩  

74.  রমা: আব্দুল  ান্নান, িলং া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৫- ১০৪   

75.  রমা: শামসুল আলম, সলঙ্গা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৭/১৫- ১০৬   

76.  ভাই ভাই  ল ভান্ডার, টরাোঃ আব্দুল লমত ,হমরদািপৃর, আমিনপুর,িাবনা, ঐ ঐ ১/৭/১৫- ১০৭ ০১৭১৪-৬০৬২৩২  

77.  টিসাস স একতা  ল ভান্ডার,প্রাোঃ টিাোঃ টর্ালাি টিাস্ত া,দাদনপুর, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৫- ১০৮ ০১৭৩৪-৮৬৫১১০  

78.  িাপ্য়র টদায়া  ল  ভান্ডার, টরাোঃ টিাোঃ বাবুল টহাপ্সন,মিিলা, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৫- ১০৯ ০১৭৩৬-৬০১৬৯৭  

79.  অনুি এন্টার রাইজ, টরাোঃ শ্রী অমজত চন্দ্র সাহা,চালা িাহজাদপুর, িাহজাদপুর,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৫- ১১০ ০১৭১২৪০৭৩৬৯  

80.  িাপ্য়র টদায়া এন্টার রাইজ, টরাোঃ টিাোঃ রানা আকন,মনজবান্ডামরয়া, মিপ্রাজপুর,মিপ্রাজপুর ঐ ঐ ১/৭/১৫- ১১১ ০১৭৬০৪২৯৬৯৮  

81.  ১নং  ল মবতান, টরাোঃ িমরফুল ইসলাি,িালোিাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৫- ১১৩ ০১৭৬০-৪২৯৬৯৮  

82.  আল্লার দান  ল ভান্ডার, টরাোঃ টিাোঃ রমকবুল ইসলািসাং-হাটিিাড়া, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৫- ১১৪ ০১৯১৬-১৩৩২৮৬  

83.  বন্ধু িৎস্য আড়ত, টরাোঃ আব্দুল আলীি,চমড়য়া িধ্যিাড়া, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৬- ১১৫ ০১৭১০-৪৫৮৮৯৪  

84.  মবর্ বস িৎস্য আড়ত, টরাোঃ আমরফুল ইসলাি,িামেয়াকাামন্দ, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৬- ১১৬ ০১৭৪৫-২১৮৯৩৪  

85.  টিাোঃ িাহাদত টহাপ্সন, মিতা-িাহাআলী,িধ্যিাড়া ভরিহনী, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৬- ১১৭ ০১৭১২-৩১২৯৫৫  

86.  খন্দকার  ল ভান্ডার, টরাোঃ টখারপ্িদ আলি,সসয়দর্াতী, কািারখন্দ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৬- ১১৯ ০১৯৩৬-৯৪৬৩৯৩  

87.  টিসাস স মুন টিডাস স, টরাোঃ জুলম কার আলি, সুলতানর্ঞ্জ,বগুড়া ঐ ঐ ১/৭/১৬- ১২০ ০১৭১৮-১৬৯৭৫৯  

88.  রুহুল িৎস্য আড়ত, টরাোঃ মুকুল টহাপ্সন টসখ,চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৬- ১২২ ০১৭২৪-৩৫৬৬৭০  

89.  টিসাস স িারমিন এন্টার রাইজ, টরাোঃ োকাওয়াত টহাপ্সন,িার্লা উত্তরিাড়া, উল্লািাড়া,   ঐ ঐ ১/৭/১৬- ১২৩   

90.  িা-বাবা িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ আমনছুর রহিান, চমড়য়াকামন্দিাড়া, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৭/১৬- ১২4 01745-399863  

91.  আমিনুল ইসলাি,মিতা-মৃত হাজী আব্দুস সািাদ টসখ,কান্দািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২৬/৯/১৭-১২৫   

92.  িমনক,মরয়াদ িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ আব্দুল িমিনচমড়য়াকামন্দ, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ৩/১০/১৭-১২৬ ০১৭৩৫-৭২৩৮৪৫  

93.  সামদ িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিা: িাপ্ভজ সরকার,িামেয়াকামন্দ,উল্লািাড়া,,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২০/১২/১৭-১২৮ ০১৭৫৫-৭৬৫৩৯১  

94.  টিা: টসাহরাব আলী,মিতা-মৃত কালু সরকার,প্রলওপ্য় কপ্লানী,মসরাজর্ঞ্জ                ঐ ঐ ২৬/১২/১৭-১২৯   

95.  জাহাঙ্গীর হাসান িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিা: ওয়াপ্জদ আলী ,উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ২/১/১৮- ১৩০ ০১৭৪৪-৪৮৮৬৭৭  

96.  সম্পদ  িৎস্য আড়ত, টরাোঃ শ্রী াাাানন্দ চন্দ্র হালদার,চান্দাইপ্কানা,রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ  ঐ ঐ ৯/৭/১৮-১৩১ ০১৭২৫-৪৪৫৭৫৪  

97.  রাহুল রাতুল িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিা:আব্দুস সালাি,তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ                 ঐ ঐ ৭/৮/১৮-১৩২ ০১৭৩০-৮৩৩২২৫  

98.  তানমজন সুরাইয়া িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিা: রাপ্িদুল ইসলাি,সলঙ্গা,মসরাজর্ঞ্জ।      ঐ ঐ ৭/৮/১৮-১৩৩ ০১৭৯৩-৭৩৭০৯৫  

99.  টসতু এন্টার রাইজ এন্ড িৎস্য আড়ত,প্রা: রদীি চন্দ্র হালদার.উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ৭/৮/১৮-১৩৪ ০১৭২৫-৭৯৫৮১৭  

100.  একতা িৎস্য আড়ত,প্রা: টিা: আব্দুল কুদ্দুস.উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ                      ঐ ঐ ৭/৮/১৮-১৩৫ ০১৭২৯-১৯৬১২৯  

101.  রীমত িৎস্য আড়ত,প্রা: সাধন চন্দ্র সরকার.উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ                        ঐ ঐ ৪/৯/১৮-১৩৬ ০১৭১২-৮৯৮৪৭৭  

102.  টিসাস স টিপ্হদী  ল ভান্ডার,প্রা: হাম জুল ইসলাি,িােয়াকামন্দ,মসরাজর্ঞ্জ             ঐ ঐ ৩/১০/১৮-১৩৭ ০১৭২৯-১৮৮০০৬  

103.  টিসাস স হাজী  ল ভান্ডার,প্রা: টবলাল টহাপ্সন, টবংনাই, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ      ঐ ঐ ৩/১০/১৮-১৩৮ ০১৭৩৮-১৬২৮৮৭  

104.  আল্লার দান িৎস্য আড়ত, টরা: টিা: আ াজ উমিন,রােীনর্র,গুরুদাসপুর,নাপ্টার      ঐ ঐ ৩/১০/১৮-১৩৯ ০১৭২৪-৩৩৯০৬১  

105.  একতা িৎস্য আড়ত, টরা: টিা: িমরফুল ইসলাি, ালকুলা,তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ         ঐ ঐ ১৬/১০/১৮-১৪০ ০১৮২২-৪৩৬১৪৯  

106.  রমা: শট্ররফুল ইিলাম,ট্রপতা-মৃত লূৎফর র মান, হাটিকুিরুল, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০৭/০১/১৯-১৪১ ০১৭৫০-৮১৩৩২৫  

107.  রাজসংিী িৎস্য আড়ত, টরাোঃ মনমখল চন্দ্র রাজবংিী, সলংর্া, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ৩/০৯/১৯-১৪২ 01712075832  

108.  শ্রী নারায়ন িৎস্য আড়ত, টরাোঃ নারায়ন সরকার ,চকপ্চৌমবলা ,উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ৩/০৯/১৯-১৪৩ 01716491678  

109.  টিসাস স আমখ িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিা: আমির হািজা, রমহিাবাদ , উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ৩/০৯/১৯-১৪৪ 01743690895  

110.  বাদিা িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিা: বাদিা সরকার, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ০৯/০৯/১৯-১৪৫ 01726317112  

111.  বাবুলাল চন্দ্র িৎস্য আড়ত, টরাোঃ শ্রী টিাহন হালদার  চকপ্চৌমবলা, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ০৯/০৯/১৯-১৪৬ 01746105807  

112.  মবশ্বাস িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিা: আমনসুর রহিান, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ২৩/০৯/১৯-১৪৭ 01718934745  

113.  গুরুদাসপুর িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিা: আব্দুস টসাবহান, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ২৩/০৯/১৯-১৪৮ 01721103113  



114.  রপ্বন িৎস্য আড়ত, টরাোঃ শ্রী রপ্বন কুিার বি সন , উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ২৩/০৯/১৯-১৪৯ 01763142763  

115.  রিন িৎস্য আড়ত, টরাোঃ শ্রী রিন কুিার বি সন ,উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ২৩/০৯/১৯-১৫০ 01710645081  

116.  টু-োর িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিা: আকরামুল ইসলাি(রুপ্বল),উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ৩০/০৯/১৯-১৫১ 01748637098  

117.  টিসাস স তুমহন টিম্বার এন্ড ‘স’ মিল, টরাোঃ টিা: আ: িমতন, হাটিকুিরুল, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ৩০/০৯/১৯-১৫২ 01717351143  

118.  সবার টদায়া িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিা: আোদুল ইসলাি, িামেয়ামকামন্দ, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ৩০/০৯/১৯-১৫৩ 01718708473  

119.  টিসাস স িািা-ভাপ্ে িৎস্য আড়ত, টরাোঃ শ্রী উত্তি চন্দ্র রায়, হাটিকুিরুল, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ০৬/১০/১৯- ১৫৪ 01761289540  

120.  িােরাঙর্া িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিা: মলটন িন্ডল , িামেয়াকামন্দ, সলংর্া, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ০৬/১০/১৯- ১৫৫ 01708973021  

121.  টিসাস স টিা াজ্জল টহাপ্সন, টরাোঃ টিা: টিা াজ্জল টহাপ্সন , হাটিকুিরুল, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১৬/১০/১৯- ১৫৬   

122.  ভাই ভাই িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিা: নুরনবী টিাল্লা, িামেয়াকামন্দ, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ২৩/১০/১৯- ১৫৭ 01725068930  

123.  ভাই ভাই িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিা: আব্দুল হাোন , পুকুরিাড়, সলংর্া, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ২৩/১০/১৯- ১৫৮ 01711702666  

124.  রমা: জহুরুল ইিলাম,ট্রপতা রমা: রট্রফকুল ইিলাম, হাটিকুিরুল, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ০৮/০৯/২০-১৫৯ ০১৭৫২-০৬৩৩৭১  

 

ক্রমিক 

 নং 

ব্যবসায়ীর নাি ও ঠিকানা/প্রারাইটপ্রর নাি ও ঠিকানা রজ্ঞামিত 

বাজাপ্রর নাি 

উিপ্জলা

র  নাি 

লাইপ্সন্স গ্রহপ্ের 

তামরখ ও নম্বর 

টটমলপ্ ান/প্িাবাইল 

নম্বর 

িন্ত

ব্য 

1.  টিসাস স সমজব অপ্য়ল  মিল, টরাোঃ টিাোঃ সমহদুল ইসলাি, চন্দনর্ামত, টবলকুমচ, মসরাজর্ঞ্জ মুকুন্দর্াঁতী টবলকুমচ ১/৪/০৮- ০১ ০১৭১৫-৩৬৭৫৪২  

2.  টিসাস স ইব্রাহীি অপ্য়ল  মিল, টরাোঃ টিাোঃআব্দুস সািাদ, চন্দনর্ামত, টবলকুমচ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ০২ ০১৭২০-৪৯৫৮৫১  

3.  টিাোঃ আব্দুল হামলি, মিতা-টিাোঃ আব্দুল হামকি, র্াড়ািামস, টবলকুমচ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ০৩ ০১৯১৬-৫৯২৪৮৭  

4.  টিসাস স িমদনা অপ্য়ল  মিল, টরাোঃ টিাোঃমসরাজুল ইসলাি, চালা,  টবলকুমচ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ০৪ ০১৭১৬-৪৪৩৯৮৪  

5.  টিসাস স মািমটএন্টার রাইজ, টরাোঃ টিাোঃ আলতা  টহাপ্সন, টবলকুমচ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ০৫ ০১৭১৯-১২৯৮৪৮  

6.  টিসাস স ভাই ভাই অপ্য়ল  মিল, টরাোঃ টিাোঃআব্দুল জব্বার, মুকন্দর্ামত, টবলকুমচ,  ঐ ঐ ১/৪/০৮- ০৬ ০১৮১২-৭১৮৬৪৭  

7.  টিসাস স বাংলাপ্দি টবকারী, টরাোঃ টিাোঃ বাচ্চু িজুিদার, মুকন্দর্ামত, টবলকুমচ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ০৮ ০১৭১৪-৪৬২২০২  

8.  টিাোঃ মুো টবিারী, মিতা-রিজান আলী,বওরা, টবলকুমচ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ১০ ০১৭২৭-১২৬১১৫  

9.  কামতসক চন্দ্র সাহা, মিতা-মৃত অনীল চন্দ্র সাহা, চালা,  টবলকুমচ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ১২ ০১৮১৮-০১৫১৬৮  

10.  টিসাস স সজীব িৎস্য আড়ত, টরাোঃ মনপ্িন্দ্র হালদার, মিদ্রিাটিয়া, টবলকুমচ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ২২ ০১৭৩৭-৬২৫২৯১  

11.  টিসাস স িািা ভাপ্ে িৎস্য আড়ত, টরাোঃ স্বিন কুিার হালদার, চালা, টবলকুমচ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ২৪ ০১৮১৮-০২৮৭১০  

12.  টিসাস সআলহাজ্ব মুসমলি উমিন টিডাস স, টরাোঃ টিাহােদ আলী, চরচালা, টবলকুমচ,  ঐ ঐ ১/৪/১১- ২৬ ০১৭২১-৯৪৯৯৪০  

13.  টিসাস স হাোন টটার, টরাোঃ আবু হাোন, জীদুরী,প্বলকুমচ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১১- ২৭ ০১৭৩৬-৫৯০৮২৯  

14.  নবকুিার কুন্ডু চাউল ও িপ্নাহারী টটার,  টরাোঃ নবকুিার, র্াড়ািামস, টবলকুমচ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১১- ৩০   

15.  জুপ্য়ল  ল ভান্ডার, টরাোঃ আবু বক্কার িন্ডল, বয়রাবামড়,  টবলকুমচ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১৬- ৪০ ০১৭৩১-৫৫৬৯৯৩  

16.  ইসিাইল  ল ভান্ডার, টরাোঃ আোঃ কমরি,বয়রাবামড়, টবলকুমচ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১৬- ৪১ ০১৭৬৮-৯৭৭৫৬৮  

17.  টজয়ানমিন ঝে সা এন্টার মরইজ,প্রা: টজলহস আলী,মবলিাড়া,,প্বলকুমচ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২৭/৬/১৮-৪২ ০১৮৫৪-৮৯৭৬৭৮  

 

 

ক্রমিক 

 নং 

ব্যবসায়ীর নাি ও ঠিকানা/প্রারাইটপ্রর নাি ও ঠিকানা রজ্ঞামিত  

বাজাপ্রর নাি 

উিপ্জলা

র নাি 

লাইপ্সন্স 

গ্রহপ্ের তামরখ 

ও নম্বর 

টটমলপ্ ান/প্িাবাই

ল নম্বর 

িন্তব্য 

1.  শ্রী মিমির কুন্ডু , মিতা-মৃত তারািদ কুন্ডু,মিরিাড়া, উল্লািাড়া,মিরাজর্ঞ্জ লামহমড়প্িাহন

পুর 

উল্লািাড়া ১/৭/০৯- ০৩ ০১৭২০৫৮০৮৩৭  

2.  টিসাস স হামিমদয়া টভড়াইটি টোর, টরাোঃ টিাোঃ হায়দার আলী, চরপ্িাহনপুর, উল্লািাড়া,  ঐ ঐ ১/৭/০৯- ০৪ ০১৭৬৫৫১০২৮৭  

3.  টিসাস স ভাগ্যলমক্ষ্ম বামনজযালয়, টরাোঃ দুলাল কুন্ডু, মহড়ীপ্িাহনপুর,উল্লািাড়া,মিরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/০৯- ০৫ ০১৭১৩৭৪২৫২৩  

4.  মলিন টিডাস স,  টরাোঃ আব্দুল িাপ্লক,দহকুলা, উল্লািাড়া, মিরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৫- ১২ ০১৭১১-৪১২৯১৫  

5.  জব্বার টোর, টরা: টিা: আ: জব্বার, দহকুলা, উল্লািাড়া, মিরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১৯/৯/১৭- ১৩ ০১৭৩৭-৬৩৮০৪১  

6.  প্রাপ্ত টিডাস স, টিা: আবু টহলাল,মিতা মৃত-টিাজাপ্েল সরকার,লাপ্হরীপ্িাহনপুর,উল্লািাড়া, ঐ ঐ ০৪/১১/১৯-১৪ ০১৭১২-৭৫১৮৫৬  

 

 

ক্রমিক 

 নং 

ব্যবসায়ীর নাি ও ঠিকানা/প্রারাইটপ্রর নাি ও ঠিকানা রজ্ঞামিত 

 বাজাপ্রর নাি 

উিপ্জলার 

নাি 

লাইপ্সন্স গ্রহপ্ের 

তামরখ ও নম্বর 

টটমলপ্ ান/প্িাবা

ইল নম্বর 

িন্ত

ব্য 

1.  টিসাস স এনাপ্য়তপুর অপ্য়ল মিল, টরাোঃ টিাোঃ আব্দুল কাপ্দর,এনাপ্য়তপুর, টচৌহামল,  এনাপ্য়তপুর টবলকুমচ ১/৪/০৮- ০২ ০১৭১২-৪৯১৬৮১  

2.  টিসাস স পূবালী টটার, টরাোঃ আঙ্গুরা খাতুন,এনাপ্য়তপুর, টচৌহামল, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ০৪ ০১৭৩০-১৯৭৫৫৫  

3.  টিসাস স রাজলিী ভান্ডার,প্রাোঃ শ্রী িমনন্দ্রনাথ সরকার,প্র্ামিনাথপুর, টচৌহামল,  ঐ ঐ ১/৪/১২- ০৭   

4.  মকতাব আলী রাইস এন্ড অপ্য়ল মিল, টরা: টিা: মকতাব আলী, এনাপ্য়তপুর, টচৌহামল , মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১৭/৭/১৭-১০   

 

 

 

 

 

 

 

ক্রমিক 

 নং 

ব্যবসায়ীর নাি ও ঠিকানা/প্রারাইটপ্রর নাি ও ঠিকানা রজ্ঞামিত 

বাজাপ্রর নাি 

উিপ্জলার 

নাি 

লাইপ্সন্স গ্রহপ্ের 

তামরখ ও নম্বর 

টটমলপ্ ান/প্িাবাইল 

নম্বর 

িন্ত

ব্য 

1.  টিাোঃ জাহাংমর্র আলি, মিতা-টিাোঃ আিজাদ টহাপ্সন,িার্লা, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ টবায়ামলয়া উল্লািাড়া ১/৪/০৮- ০১ ০১৭২৪-৩৬৬২৪৬  

2.  টিাোঃ আ জাল টহাপ্সন,  মিতা-টিাোঃ নজরুল ইসলাি,িার্লা উত্তরিাড়া, উল্লািাড়া,  ঐ ঐ ১/৪/০৮- ০২ ০১৭১২-৬৬৬২১৮  

3.  টিসাস স টরািা টোর, টরাোঃ আোঃ রমহি,প্বায়ামলয়া উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ০৪ ০১৭২৯৮৮৩৭৪৭  

4.  টিসাস স সরকার চাউল কল, টরাোঃ টিাোঃ টিাজাহার আলী সরকার, চকচমবলা, উল্লািাড়া,  ঐ ঐ ১/৪/০৮- ০৫ ০১৬৭২৫৭৬৪০৫  

5.  টিসাস স ভাই ভাই এন্টাররাইজ, টরাোঃ টিাোঃ সািসূল আলি, িার্রা,উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৯- ০৮ ০১৭১৬-৪৮৪২৪১  

6.  টিসাস স ভাই ভাই চাউল কল, টরাোঃ টিাোঃ আবু ইউসু  টসাহরাব , িামনকমদয়ার,উল্লািাড়া,  ঐ ঐ ১/৪/১০- ০৯ ০১৭১৯৪১৬৮৩৬  



7.  টিসাস স জননী রাইস মিল, টরাোঃ টিাোঃ আইনুল হক,প্বায়ামলয়া, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১১- ১০ ০১৭১৬-৩০১১৪৬  

8.  টিসাস স বরাত রাইস মিল, টরাোঃ টিাোঃ বরাত আলী রািামনক , কুিারর্ামত,উল্লািাড়া,  ঐ ঐ ১/৪/১২- ১১ ০১৭৩১৮৩২৮৩৪  

9.  টিসাস স রাপ্বয়া টিডাস স, টরাোঃ টিাোঃ হাসান আলী/প্রজাউল, িার্লা,উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৪- ১৪ ০১৭১২-৭৭১২৭৯  

 

 

 

 

 

 

 

ক্রমিক 

নং 

ব্যবসায়ীর নাি ও ঠিকানা টরািাইটপ্রর নাি ও ঠিকানা রজ্ঞামিত 

বাজাপ্রর নাি 

উিপ্জলার 

নাি 

লাইপ্সন্স গ্রহপ্ের 

তামরখ ও নম্বর 

টটমলপ্ ান/প্িাবাইল 

নম্বর 

১ টিসাস স সাহা টিডাস স, টরাোঃ টখাকন চন্দ্র সাহা,প্ির্মরয়া, মনির্ামে, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ মনির্ামে রায়র্ঞ্জ ০১/০৭/০৯-  ২ ০১৭১১-৯৫৪৩৯০ 

২ টিসাস স পূে সিিী টটডাস স, টরাোঃ মনপ্িন্দ্র নাথ সাহা, মনির্ামে, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৭/০৯-  ৩ ০১৭১৩-৭৬৭১৪৮ 

৩ টিসাস স টিপ্হদী হাসান সার্র এন্ড ব্রাদাস স, টরাোঃ টিাোঃ আোঃ টসাবহান টসখ, মনির্ামে, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৭/০৯-  ৪ ০১৭১৩৮৬২৫১৭ 

৪ টিসাস স র্প্েি ভান্ডার, টরাোঃ শ্রী িদন টিাহল বমনক, মনির্ামে, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৭/০৯-  ৬ ০১৭১৯৫০৯৮৬৬ 

৫ টিসাস স মজয়া টিডাস স টরাোঃ টিাোঃ সুজাবত আলী, কািপ্নশ্বর, মনির্ামে, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৭/১২-  ৯ ০১৭১৩-৯৬৫৬৯৩ 

৬ ভাই ভাই িাপ্ের আড়ৎ,  টরাোঃ টিাোঃ আহপ্েদ আলী, বাসাইল, মনির্ামে, রায়র্ঞ্জ,  ঐ ঐ ০১/০৭/১৩- ১১ ০১৭২৫২৪৩৩৩০ 

৭ এস এস িৎস্য আড়ৎ, টরাোঃ টিাোঃ টসাহরাব আলী, বাসাইল, মনির্ামে, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৭/১৩- ১২ ০১৭৪১৩৭২০৫৬ 

৮ চাচা ভামতজা িৎস্য আড়ৎ, টরাোঃ টিাোঃ িমহদ মুমন্স, ভুইয়ট, মনির্ামে, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৭/১৩- ১৩ ০১৭৩১২৮৩৭৩৯ 

৯ িা-বাবার টদায়া িৎস্য আড়ৎ, টরাোঃ টিাোঃ  রহাদলাআলী টসখ গ্রাি-ভুপ্য়ট, মনির্ামে, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৭/১৩- ১৪ ০১৭১৯-৬১৭৪৯৬ 

১২ আমিনুল িৎস্য আড়ৎ, টরাোঃ টিাোঃ আবু সাইদ টসখ সাং-বমিহাব,মনির্ামে, রায়র্ঞ্জ,  ঐ ঐ ০১/০৭/১৩- ১৫ ০১৭৬২৬০০৬৮০ 

১৩ আদি স িৎস্য আড়ত, টরা: টিা: িমহদুল ইসলাি,সাং শ্রী রািপুর, মনির্ামে, রায়র্ঞ্জ,  ঐ ঐ ০১/০৭/১৩- ১৬ ০১৭৫৪-৩৬২১৯৯ 

১৪ হাজী িৎস্য আড়ত, টরা: টিা: আলহাজ জয়নাল তালুকদার সাং বমততা,মনির্ামে, রায়র্ঞ্জ মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৭/১৩- ১৭ ০১৭৫১৮-৯৬৩৮৬ 

১৬ করপ্তায়া িৎস্য আড়ত, টরা: টিা: আ: খাপ্লক, সাং-ভুইয়ট, মনির্ামে, রায়র্ঞ্জ,  ঐ ঐ ০১/০৭/১৩- ১৯ ০১৭১৯-২৩৬৭১৪ 

১৮ টিা: আব্দুর রহিান টসখ, মিতা-নুর টিাহােদ টসখ উটরা হামজপুর,মনির্ামে, রায়র্ঞ্জ,  ঐ ঐ ০১/০৭/১৪- ২১ ০১৭১৮-৬৭৮৪৮৪ 

১৯ টিসাস স ভাই ভাই টিডাস স, টরা: রম কুল ইসলাি ,রুিাখাড়া,মনির্ামে, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৭/১৫- ২২ ০১৭২১-২২০৩৯৪ 

২০ টিা:আমিনুল ইসলাি (মজে্)সাং-বাসাইল, মনির্ামে, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৭/১৫- ২৩ ০১৭৪৮-৯৫০১৫৩ 

২১ রদীি কুিার দাস, মিতা-টবনী িাধব দাস সাং চান্দাইপ্কানা,  রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৭/১৫- ২৪ ০১৭১৮-০২৩৩১১ 

২২ আব্দুর রহিান িৎস্য আড়ৎ, টরা: টিা: িমহদুল ইসলাি হাটইসলা,মনির্ামে, রায়র্ঞ্জ,  ঐ ঐ ০১/০৭/১৫- ২৫ ০১৭৪১-২০৮৯৫৩ 

২৩ টিসাস স আকন্দ টিডাস স, টরা: টর্ালাি টিাস্ত া,সাং-হামজপুর, মনির্ামে, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৭/১৫- ২৬ ০১৭১৩৮৬২৫১৬ 

২৬ টিা: নজরুল ইসলাি, মিতা-মৃত টিাসপ্লি উমিন, িাগুড়া মবনত,তাড়াি, ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৭/১৫- ২৯ ০১৭৩৩১৭৬১২১ 

২৮ রমা: আব্দুল কাসির, ট্রপতা-মৃত ট্রজট্রলম উট্রিন, ট্রিরসপাতা, মনির্ামে, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৭/১৫- ৩০ ০১৭৬৮-৯৫০৬৬৬ 

৩০ টিা: হাম জুর রহিান তালুকদার, মিতা-মৃত হাজী ইব্রামহি তাং,  শ্রীরািপুর, মনির্ামে, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ  ঐ ঐ ০১/০৭/১৫- ৩১ ০১৭১৯৮২৬২৪৪ 

৩১ টিসাস স বে সালী টটার, টরা: মবকাি সাহা, সাং মনির্ামে, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৭/১৬- ৩৩ ০১৭২৪-২১৬৬৬১ 

৩২ সামর্হা টিডাস স, টরা: িাহাদত টহাপ্সন তাং, সাং-শ্রীরািপুর, টিা: টসানাখাড়া, মনির্ামে, রায়র্ঞ্জমসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৭/১৬- ৩৪ ০১৭২১-৮৮৩৯৭৯ 

৩৩ মনির্ামে বাজার িৎস্য আড়তদার ব্যবসায়ী সমিমত মলমিপ্টড, টরা: মচয়াউর রহিান সরকার, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৭/১৬- ৩৫ ০১৭৭৭-৬০৫৪৩৪ 

৩৪ টিা: আিজাদ টহাপ্সন, সা-মনির্ামে, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৭/১৭- ৩৬ ০১৮২০-৫২০০৬৫ 

৩৫ টিা: আব্দুল িাপ্লক, মিতা-টিা: রিজান আলী, িয়হার, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১০/১২/১৭- ৩৭  

৩৬ টিসাস স চাচা ভামতজা টিডাস স, টরা: টিা: আবুল কালাি, মবলািপুর, তাড়াি, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০৮/১০/১৮- ৩৮ ০১৭১৭-৬৮০০২৮ 

৩৭ বন্ধু আড়ত, টরা: টিা: রম কুল আলি, মিতা-টিা: আব্দুর রমিদ খন্দকার, সাং-টসানাখাড়া, রায়র্ঞ্জ,  ঐ ঐ ২৬/০৮/১৯-৩৯  

৩৮ দুলাল চন্দ্র মা াসতা ট্রপতা-ট্রচত্ত চন্দ্র মা াসতাস াট্রতথা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ঐ ঐ ২২/৯/২০-৪০ ০১৭৩০-৯৯৮২৭৮ 

৩৯ রমা: রাজু রশখ, ট্রপতা-রমা: রাব্বানী রশখ,বািাইল, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ঐ ঐ ২২/৯/২০-৪১ 01773-709452 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ক্রমিক 

 নং 

ব্যবসায়ীর নাি ও ঠিকানা/প্রারাইটপ্রর নাি ও ঠিকানা রজ্ঞামিত 

বাজাপ্রর নাি 

উিপ্জলার 

নাি 

লাইপ্সন্স গ্রহপ্ের 

তামরখ ও নম্বর 

টটমলপ্ ান/প্িাবাই

ল নম্বর 

ম

ন্ত

ব্য 

1.  টিসাস স মলিন টিডাস স , টরাোঃ টিাহাে আলী,তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ। তাড়াি তাড়াি ১/৪/০৮- ০১ ০১৭১৮-২৫৩৪২০  

2.  টিসাস স িাঁচ তারা রাইস টিড টসন্টার, টরাোঃ টিাোঃ আোঃ িাোন, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৪/০৮- ০২ ০১৭৪৩-৩৬৪১৪২  

3.  টিাোঃ রজব আলী , মিতা-হাজী টিাোঃ টিান্তাজ আলী সরদার, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৪/০৮- ০৩ ০১৭৩৩-১৭৬৩৫৯  

4.  টিসাস স মলিন টোর, টরাোঃ িয়নুমিন, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৪/০৮- ০৪ ০১৭১২-৪৪১১৬৮  

5.  টিসাস স আকাি এন্টাররাইজ, টরাোঃ আলহাজ্ব টিাোঃ টিায়াপ্জ্জি টহাপ্সন, তাড়াি,  ঐ ঐ ১/৪/০৮- ০৬ ০১৭১৮-৯৯৬৭৫২  

6.  টিসাস স আকবর টিডাস স , টরাোঃ টিাোঃ ম প্রাজ খান, তাড়াি, মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৪/০৮-  ০৭ ০১৭১৪-৬৪৩৩৮১  

7.  টিাোঃ আোঃ রাজ্জাক, মিতা-টিাোঃ আোঃ র্ফুর মিয়া,আপ্লামদয়ার, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ০১/৪/০৮- ১১ ০১৭১৩-৭৩০৯৬৩  

 

 

 

ক্রমিক ব্যবসায়ীর নাি ও ঠিকানা/প্রারাইটপ্রর নাি ও ঠিকানা রজ্ঞামিত উিপ্জলা লাইপ্সন্স টটমলপ্ ান/প্িাবাই মন্ত



নং বাজাপ্রর 

নাি 

র নাি গ্রহপ্ের তামরখ 

ও নম্বর 

ল নম্বর ব্য 

1.  মবশ্বাস িৎস্য আড়ত টরাোঃ টিাোঃ িওদুদ আহপ্েদ, টসানািামত, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ। িমহষলু

টি 

তাড়াি ১/৭/০৯- ০২ ০১৭২৩-২৮১১৭৮  

2.  রানা িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ টিপ্হদী হাসান রানা,চাঁদপুর, ভাংগুড়া, িাবনা ঐ ঐ ১/৭/০৯- ০৬ ০১৭১৮-৮৪১১৮০  

3.  ভাই ভাই িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ  আমজজল হক,তাড়াি, মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৭/০৯- ০৭ ০১৭১২-৯৭৫২১৮  

4.  িাপ্য়র টদায়া িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ আোঃ কুদ্দুস সরদার, টদমবপুর, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৭/০৯- ০৮ ০১৭২৮-০২৯১৭৬  

5.  িাঁচ তারা িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ  আোঃ কাপ্দর,সাকইমদ ী, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৭/০৯- ০৯ ০১৭৪৯৮৬৯০৮৬  

6.  টিসাস স  মরদ উমিন টিডাস স , টরাোঃ টিাোঃ  নুরুল ইসলাি/আমর  উমিন,সাকইমদ ী, তাড়াি,  ঐ ঐ ১/৭/০৯- ১১ ০১৭৪০৮২৬৮৫০  

7.  ভাই ভাই িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ নামজর আকান্দ, কামলদাসমনমর, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৭/০৯- ১৬ ০১৭৬০০৪৫৮৫০  

8.  িািা ভাপ্ে িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ সাইফুল ইসলাি,িমহষলুটি, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৭/০৯- ১৯ ০১৭১৩৭৭৩৯৭৬  

9.  িাপ্য়র টদায়া িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃআব্দুস সালাস সাপ্হব,  ামজলনর্র,উল্লািাড়া,  ঐ ঐ ১/৭/০৯- ২১ ০১৭২৪-০৮৫০৫২  

10.  টিসাস স িা বাবার টদায়া িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ  টিাক্তার টহাপ্সন,হামিয়াল, চাটিহর, িাবনা ঐ ঐ ১/৭/০৯- ২২ ০১৭১৯-৭৫২৭৯০  

11.  ইয়া খাজা িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ আলতাব টহাপ্সন,নওর্া, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৭/০৯- ২৪ ০১৭১৬-৬৩৫১৭২  

12.  তামিি িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃআয়নুল হক,প্দমবপুর, তাড়াি, মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৭/০৯- ২৫ ০১৭৮৩-৪৬১২৯০  

13.  অন টার িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ জিপ্ির আলী,িমহষলুটি, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৭/০৯- ২৬ ০১৭৩৬-৪০৬১৯৫  

14.  তালুকিার ম িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ টরজাউল কমরি, বামনবহু, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৭/০৯- ২৭ ০১৭৪০-৯১১৬৮০  

15.  িন্ডল িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ আবু তাপ্লব,প্র্ৌমরপুর, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৭/০৯- ২৯ ০১৭২৫-৮৫৬১০৮  

16.  িাপ্য়র টদায়া িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ টবল্লাল টহাপ্সন,হািকুমড়য়া, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/০৯- ৩১ ০১৭৩৪-০৩১৩৯১  

17.  বাবার টদায়া িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ আব্দুল র্মন, হািকুমড়য়া, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/০৯- ৩২ ০১৭২৮৬৫৮৫৭৫  

18.  বাবার টদায়া িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ  দুলাল টহাপ্সন, খালপ্খালা, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/০৯- ৩৩ ০১৭১০-৭৯৬৭৯১  

19.  ভাই ভাই িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ আব্দুল িাোন, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/০৯- ৩৫ ০১৭১৭-৪২৪২০২  

20.  টিাোঃ কমের আলী, মিতা-মৃত ধনী সবদার,সাকইমদ ী, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/০৯- ৩৬ ০১৭১৯-৭৫৩৫৮২  

21.  িাটার িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ িাহ আলি িাটার,প্বমবপুর, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/০৯- ৩৮ ০১৭৪০-৯৬৯৪০৭  

22.  বড় মবল িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ জয়নাল আপ্বদীন, টর্ায়ালগ্রাি, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/০৯- ৩৯ ০১৭৩০৮৩৭৯২২  

23.  টিসাস স মবসমিল্লাহ িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃআজাহার আলী, সাকুয়ামদ ী, তাড়াি, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১০- ৪০ ০১৭২৫-৮৫৫১২৭  

24.  টরপ্বকা সুলতানা িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃআব্দুর রমিদ, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১০- ৪২ ০১৭২৮-২৫৫২৯৩  

25.  টিসাস স সততা িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ িয়নুল হক, রগ্রাি, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১০- ৪৩ ০১৭২৮-৭১৬৯৫৫  

26.  টিসাস স মবসমিল্লাহ িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ  মিন্টু সরদার, টদমবপুর, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১১- ৪৫ ০১৭৩৩২৭৫৬৬১  

27.  টিসাস স গ্রািীন িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ সািসুল আলি, হািকুমড়য়া, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১১- ৪৭ ০১৭৪০-৫৪২৯০২  

28.  টিসাস স চাচা ভামতজা িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ আবু হামন ,  রগ্রাি, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১১- ৪৮ ০১৭১৯-৯৭৬৮১৭  

29.  ভাই ভাই িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ মকেিত টহাপ্সন, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১২- ৪৯ ০১৭১৭৬৮০০৯৬  

30.  টিসাস স আমেমদ িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃআবু বক্কার, সার্রমদ ী, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১২- ৫২ ০১৭৭৩-৫৮১৭২৫  

31.  ভাই ভাই িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃকািরুজ্জািান, টর্ায়ালগ্রাি, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৩- ৫৪ ০১৭৬২-৬১১০০৯  

32.  ভাই ভাই িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ আপ্নায়ারুল ইসলাি, টদমবপুর, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৩- ৫৫ ০১৭৩৩১৩০৫১৭  

33.  সামব্বর িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ িমহদুল ইসলাি, কামলদাসমলমল, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৩- ৫৭ ০১৭৮৩৮০৬১৫৪  

34.  টিাোঃ হযরত িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ হযরত আলী, সাকই, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৩- ৫৮ ০১৭১৩-৭৬৯০২৫  

35.  আকন্দ িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ টবারহান উমিন, িমহষলুটি, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৩- ৫৯ ০১৭২২-৮৭৬১১৮  

36.  সুজন িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ সুজন িামুদ, ভরগ্রাি, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৩- ৬০ ০১৭৪০-৫৪০৬৯৩  

37.  রপ্ সাস স িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ মিজানুর রহিান, নওর্া, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৩- ৬১ ০১৭৪০-৯৯২২৯৬  

38.  টিা:  মরদুল ইসলাি, মিতা- টদপ্লায়ার টহাপ্সন, খুটির্াো, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৪- ৬২ ০১৭১০-৪৫৭৬৭২  

39.  িািা ভাপ্ে িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ লাবু মিয়া, টদমবপুর, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৪- ৬৫ ০১৭২৪৬৮৪৩৭৯  

40.  মতন ভাই িৎস্য আড়ত, টরাোঃ আব্দুর রমিদ, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ৪/৪/১৬- ৭০ ০১৭২৮৫৬৮৯৬২  

41.  চাচা ভামতজা িৎস্য আড়ত, টরাোঃ আব্দুল আলীি, ভরগ্রাি, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০৫/১/১৭- ৭২ ০১৭১৭-৭৪৯১৯১  

42.  টিসাস স দাদানাতী িৎস্য আড়ত,প্রাোঃ টিা: টসাপ্হল বাচ্চু, রগ্রাি,তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১২/১২/১৭-৭৩ ০১৭১৩-৭১৬৭৫৭  

43.  আিা,মহপ্িল িৎস্য আড়ত,প্রাোঃ টিা: আব্দুল হাই,,তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ          ঐ ঐ ১৯/৯/১৮- ৭৬ ০১৭১০-৪৮৭৯৩০  

44.  রমা: ফজলুল  ক, ট্রপতা-রমা: জট্রমর মৃধা, মট্র ষলুটি, তাড়াশ , ট্রিরাজ ঞ্জ ঐ ঐ ২৫/২/১৯- ৭৭ ০১৭২৯-৪৩৫৬১২  

45.  মামা ভাসে িৎস্য আড়ত,প্িা: আব্দুল টিাো ,মিতা টিা: টসালায়িান টহাপ্সন, তাড়াশ , ট্রিরাজ ঞ্জ ঐ ঐ ২৭/০৮/১৯-৭৮ ০১৭১৯-৪১৭৬১৭  

46.  টিসাস স ভাই ভাই িৎস্য আড়ত,প্িা:আব্দুল আমলি মিতা মৃত- টদলবার টহাপ্সন, তাড়াশ , ট্রিরাজ ঞ্জ ঐ ঐ ০৪/১১/১৯-৭৯ ০১৭২৫-৬০৩৭২৯  

47.  নীরব িৎস্য আড়ত, টিা: আব্দুল টিাো ,মিতা টিা: িপ্ের আলী, তাড়াশ , ট্রিরাজ ঞ্জ ঐ ঐ ০২/১২/১৯-৮০   

 

 

 

 

 

 

ক্রমিক 

 নং 

ব্যবসায়ীর নাি ও ঠিকানা/প্রারাইটপ্রর নাি ও ঠিকানা রজ্ঞামিত 

বাজাপ্রর নাি 

উিপ্জ

লার 

নাি 

লাইপ্সন্স গ্রহপ্ের 

তামরখ ও নম্বর 

টটমলপ্ ান/প্িাবাই

ল নম্বর 

 

1.  টিাোঃ িািীি আহপ্িদ, মিতা- টনহাজ বক্স টসখ, জািসতল, কািারখন্দ, মসরাজর্ঞ্জ জািসতল কািারখ

ন্দ 

১/৪/০৮- ০৩ ০১৭৩৫-৯৩৫৫৭৮  

2.  টিসাস স হাসান টরজা আমজজ এন্ড সন্স চাউল কল,প্রাোঃ টিাোঃ কাপ্য়ি টরজা টধািাকামন্দ, কািারখন্দ, ঐ ঐ ১/৪/০৮- ০৪ ০১৯৩৬-৯৪৬৫৩৭  

3.  টিাোঃ সাখাওয়াত টহাপ্সন, মিতা-িাংর্নাল সরকার টধািাকামন্দ, কািারখন্দ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ০৬ ০১৭৩৫-৩৩১২৬১  

4.  টিাোঃ খমবর উমিন, মিতা- টিাোঃ হযরত আলী, জািসতল, কািারখন্দ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ০৮ ০১৭২৬-৯৩২১৩৯  

5.  টিাোঃ িমতউর রহিান, মিতা-মৃত আব্দুস সািাদ, চালা, কািারখন্দ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ০৯ ০১৭১৮-৯৯৬৩২১  



6.  আল্লাহর টদওয়া ভান্ডার, টরাোঃ টিাোঃ আব্দুস সাত্তার, জািসতল, কািারখন্দ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১০- ১১ ০১৭১৮-৮৪১৮৯০  

7.  িসাস স আজাহার চাল কল, টরাোঃ টিাোঃ আজাহার আলী, জািসতল,কািারখন্দ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১০- ১৩ ০১৭১২-৬১০৯৩০  

8.  টিসাস স আল আমিন টিডাস স, টরাোঃ টিাোঃ িাহআলি, জািসতল, কািারখন্দ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১১- ২১ ০১৭১৯-৬৬৪৭০৫  

9.  টিাোঃ জহুরুল ইসলাি, মিতা-টিাোঃ সপ্ ত আলী, জািসতল, কািারখন্দ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১১- ২২ ০১৯৩৯-৩৩৫৭৩৪  

10.  টিাোঃ নুরুল ইসলাি, মিতা-মৃত মুসমলি িন্ডল, কন সসুমত, কািারখন্দ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১২- ২৪ ০১৭৩৬-৬২৮৩২৫  

11.  আলহাজ্ব টিাোঃ োন্ডু, মিতা-মৃত বাহার উমিন, টধািাকামন্দ, কািারখন্দ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১৬- ২৬ ০১৯৯০-১৭৪৯২৯  

12.  শ্রী টর্ৌর চন্দ্র টদব,মিতা-মবপ্শ্বশ্বর টদব,োকুরমজিাড়া,কািারখন্দ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ৬/১১/১৭-২৭ ০১৭১৪-৫২৭৪৯৫  

13.  টিাোঃ হাোন আলী, মিতা-মৃত আজাহার আলী, কািারখন্দ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ৬/১১/১৭-২৮ ০১৭৪৮-১০১৭৪০  

14.  টিসাস স িাসুি তালহা গুপ্ড়র আড়ত, টরা: টিপ্হদী হাসান,কুরা উদয়পুর,কািারখন্দ ঐ ঐ ১৪/৫/১৮-২৯ ০১৭০৭-০৭৮৪৪৪  

15.  টিা: বমদউজ্জািান,মিতা-মৃত সািসুল সরকার,প্টংরাইল, কািারখন্দ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২৫/৬/১৮-৩০ ০১৭০৯-০২১৬১১  

16.  টিা: আব্দুল হাোন, মিতা-মৃত জয়নাল আপ্বদীন,প্ধািাকামন্দ, কািারখন্দ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২৫/৬/১৮-৩১ ০১৮৬৭-৯১৩৪৫৫  

17.  টিসাস স হাজী টোর, টরা: হাজী টিা: আলতা  সরকার, টধািাকামন্দ, কািারখন্দ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১৩/১০/১৯-৩২ ০১৭৮৫-০১৪৪৫২  

 

 

ক্রমিক 

নং 

ব্যবসায়ীর নাি ও ঠিকানা টরািাইটপ্রর নাি ও ঠিকানা রজ্ঞামিত 

বাজাপ্রর নাি 

উিপ্জলার 

নাি 

লাইপ্সন্স গ্রহপ্ের 

তামরখ ও নম্বর 

টটমলপ্ ান/প্িাবাইল 

নম্বর 

িন্তব্য 

১ টিাোঃ আোঃ লমত , মিতা-মৃত িয়নুল হক,ধানর্ড়া, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ধানর্ড়া রায়র্ঞ্জ ০৪/০৭/১০- ০১ 01688-363948  

২ টিসাস স িতাব্দী টিডাস স টরাোঃ টিাোঃ িাহাদত টহাপ্সন, ধানর্ড়া, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০৪/০৭/১০- ০৩ ০১৭৩৪২৮৫৭৭২  

৩ টিাোঃ নুর-নবী সরকার, মিতা-মৃত নমেমুমিন সরকার, ধানর্ড়া,রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০৪/০৭/১০- ০৪ 01714-750875  

৪ টিসাস স নুরিহল টোর, টরাোঃ ম প্রাজ িাহমুদ, ধানর্ড়া, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০৪/০৭/১০- ০৫  ০১৭১৭-৫৫৩৪৪২  

৫ টিাোঃ ইকবাল টহাপ্সন সরকার, ধানর্ড়া, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২৬/৮/১০-  ১০  ০১৭২৭২৮১০২৮  

৬ টিসাস স আলি টিডাস স টরাোঃ টিাোঃ আলি সরকার, ধানর্ড়া, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১০/০৫/১২-  ১২  ০১৭১৭৮৫২৯৮৫  

৭ বাবু টোর টরাোঃ মবকাি কুিার রায়, ধানর্ড়া, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১০/০৫/১২-  ১৩ 01719-365515  

৮ টিসাস স টিাজাপ্েল টোর, টরাোঃ টিাোঃ টিাজাপ্েল হক, ধানর্ড়া, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০২/০৮/১২-  ১৪ 01712-340023  

৯ রমা: তাজউট্রিন িরকার, ট্রপতা-মৃত তারা িরকার, ধান ড়া ধানর্ড়া, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২৪/০৩/১৯-  ১৫   

১০ রমিাি ম খট্রলল রটার, রপ্রার, রমা: খট্রললুর র মান, ধানর্ড়া, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০৪/০৯/১৯- ১৬ ০১৭৯৪-৯৩৩৮০৪  

 

 

 

 

 

ক্রমিক 

 নং 

ব্যবসায়ীর নাি ও ঠিকানা/প্রারাইটপ্রর নাি ও ঠিকানা রজ্ঞামিত 

বাজাপ্রর নাি 

উিপ্জ

লার 

নাি 

লাইপ্সন্স 

গ্রহপ্ের তামরখ 

ও নম্বর 

টটমলপ্ ান/প্িাবাইল 

নম্বর 

িন্তব্য 

1.  টিসাস স  লিী ভান্ডার, টরাোঃ টর্ৌর চন্দ্র সাহা, টসানামুমখ, কামজপুর, মসরাজর্ঞ্জ টসানামুখী কামজপুর ৯/২/০৯ ০১ ০১৭৪০৮০৬১৮০  

2.  টিসাস স  সাহা ভান্ডার, টরাোঃ মবনয় কুিার সাহা,  টসানামুমখ, কামজপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ৩০/৪/০৯- ০২ ০১৭১১-৪১৩৭১২  

3.  টিাোঃ আোঃ িমজদ সরকার, টসানামুমখ, কামজপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০৬/৭/০৯- ১৩ ০১৭১২৬৯৪৩৮৫  

4.  টিসাস স বন্যা টটার, টরাোঃ টিাোঃ  ারুক টহাপ্সন, টসানামুমখ, কামজপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১৮/১/১৬- ১৮ ০১৭৫৭৯৯৩০৫৯  

5.  টিা: রম কুল ইসলাি, মিতা-ওসিান র্মন,িাঁ চর্ামে, কামজপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২১/৬/১৮-১৯ ০১৭৩৫৩২৬৫৩৮  

6.  টিসাস স িামহন এন্টাররাইজ, টরা: টিা: িামহন আলি, চকদািপুর,কামচহার,কামজপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ৩০/৪/১৯- ২০ ০১৭৪৪-১০০৩৫৬  

7.  টিসাস স এি,এল কাঁচািাপ্লর আড়ৎ, টরা: টিা: িমহদুল ইসলাি, গ্রাি-উল্লািাড়া,প্িা:-ধুনট,প্জলা-বগুড়া ঐ ঐ ৩০/৪/১৯- ২১ ০১৭৩৭-৬৭২৭৬৪  

8.  রামকব-সামকব ভাই ভাই কাঁচািাপ্লর আড়ৎ, টরা: টিা: আবু সাইদ, গ্রাি-

িাঁচর্ামে,প্সানামুমখ,কামজপুর, মসরাজর্ঞ্জ 

ঐ ঐ ৩০/৪/১৯- ২২ ০১৭২৮-৬৭৯৯২৬  

9.  টিসাস স োলাি টিডাস স টরা: টিা: আ: োলাি, গ্রাি-চরভাপ্নাডাংর্া, কামজপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ৩০/৪/১৯- ২৩ ০১৭৩৯-৭৭২৪৬১  

10.  টিসাস স ভাই টবান কাচািাপ্লর আড়ত,প্িা: টর্ালাি টিাস্ত া,মিতা রিজান আলী, কামজপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১১/১১/১৯-২৪ ০১৭৯৩-৪১৯২৪২  

 

 

 

ক্রমিক 

 নং 

ব্যবসায়ীর নাি ও ঠিকানা/প্রারাইটপ্রর নাি ও ঠিকানা রজ্ঞামিত 

বাজাপ্রর নাি 

উিপ্জলার 

নাি 

লাইপ্সন্স গ্রহপ্ের 

তামরখ ও নম্বর 

টটমলপ্ ান/প্িাবাই

ল নম্বর 

িন্তব্য 

1.  টর্ািী টিডাস স,  টরাোঃ অনন্ত সরকার, িমনরািপুর, িাহজাদপুর, মসরাজর্ঞ্জ িাহজাদপুর িাহজাদপুর ১১/১২/০৭- ০১ ০১৯১৮-২৭৮৯৬৮  

2.  িাতৃ ভান্ডার, টরাোঃ টর্ৌর বসাক, িমনরািপুর, িাহজাদপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০৯/৭/০৮ - ১৫ ০১৭১২-৫৩২৪৫১   

3.  শ্রী চন্দন কুিার দাস, মিতা-অধীর চনদ্র দাস, পুকুরিাড়, িাহজাদপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১৪/৭/০৮- ২৮ ০১৭১১-৪৬৪৩৬৩   

4.  শ্রী টলাটন চন্দ্র দাস, মিতা- মৃত অধীর চন্দ্র দাস,পুকুরিাড়,  িাহজাদপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১৪/৭/০৮ - ২৯ ০১৭১১-৪৬৪৩৬৩  

5.  নুর টিাহােদ টসখ, মিতা-হাজী টিাোঃ টিাজাপ্েল টসখ, থানা াট, িাহজাদপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১৪/৭/০৮ - ৩০ ০১৭১৬-৮৪২১৬২   

6.  টিসাস স ভাই ভাই খাদ্য ভান্ডার,প্রাোঃ টিা: আনোর আলী, পুকুরিাড়, িাহজাদপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২১/৭/০৮- ৪৫    

7.  টিসাস স ভাই ভাই টিডাস স, টরাোঃ আকবর আলী রাং, িাড়ীয়াপুর, িাহজাদপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২১/৭/০৮- ৪৬ ০১৭৫৪-০৩০৬২৯  

8.  টিসাস স িরী   টিডাস স, টরাোঃ আমজজুল হক, কাকলাবামড়, িাহজাদপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২১/৭/০৮- ৪৭ ০১৯২৬-৩৬০৮৮১  

9.  শ্রী বাসুপ্দব কুিার দাস, মিতা-মৃত সতয কুিার দাস, আইকবামড়, িাহজাদপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২৯/৭/০৮- ৪৯ ০১৭৪২-৪৬৪৯৫৩  

10.  টিসাস স িামনক ভান্ডার, টরাোঃ রমবন কুিার কুন্ডু, চালা, িাহজাদপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২৯/৭/০৮- ৫৬ ০১৭১১-৯৫৪৮০১  

11.  টিসাস স অনুি এন্টার রাইজ,প্রাোঃ মিন্টু কুিার সাহা, সাহািাড়া, িাহজাদপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১৯/৮/০৮ ৬২ ০১৭১২-৪০৭৩৬৯  

12.  িাহিখদুি  ল ভান্ডার, টরাোঃ টিাোঃ রতন খাঁন, িাড়ীয়াপুর, িাহজাদপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১৯/৮/০৮- ৬৩ ০১৭১২-০৩০০৭৮  

13.  টিাদক ভান্ডার, টরাোঃ কৃষ্ণ চন্দ্র টিাদক, িাড়ীয়াপুর, িাহজাদপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ৩০/৫/১০- ৭৪ ০১৭১১-১১৩৫৯৬  

14.  টিসাস স িমজদ টিডাস স, টরাোঃ আব্দুল িমজদ, কান্দািাড়া, িাহজাদপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১৬/৬/১০- ৭৫ ০১৭২৪-৪৬৬৩৯৩  



15.  শ্রী ইসু চন্দ্র দাস,  মিতা-মৃত মবপ্রন চন্দ্র দাস, ঋমসিাড়া, িাহজাদপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১৪/১০/১০- ৭৭    

16.  আমিক,অমনক িৎস্যআড়ত, টরাোঃ নান্নু মিয়া, িাহজাদপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২১/১১/১৬- ৮০ ০১৭২১-৮০৩২৬১  

17.  সপ্রায়ার িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ সপ্রায়ার টহাপ্সন,িাড়ীয়াপুর, িাহজাদপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২৭/১২/১৬- ৮১ ০১৭১৮-৩১৩৮০৫  

 
 
 
 
 

 

নং 

ব্যবসায়ীর নাি ও ঠিকানা/প্রারাইটপ্রর নাি ও ঠিকানা রজ্ঞামিত 

বাজাপ্রর 

নাি 

উিপ্জলা

র নাি 

লাইপ্সন্স গ্রহপ্ের 

তামরখ ও নম্বর 

টটমলপ্ ান/প্িাবাই

ল নম্বর 

িন্তব্য 

1.  দুলাল চন্দ্র কুন্ডু,  মিতা -মৃত যমতষ চন্দ্র কুন্ডু, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ সলংর্া তাড়াি ১/১২/৯২- ২ ০১৭১১-৪১০৭৪২  

2.  শ্রী বাদল চন্দ্র কুন্ডু,  মিতা-মৃত যমতষ চন্দ্র কুন্ডু,সলংর্া উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/১২/৯২- ৩ ০১৭১৩-৭২০১৭১  

3.  সুপ্বাল চন্দ্র কুন্ডু,মিতা-মৃত-অমবপ্রন্দ্র নাথ কুন্ডু, সলংর্া উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/১২/৯২- ৪ ০১৭১১-৩৭৮৬৫০  

4.  ি অিল চন্দ্র কুন্ডু, মিতা-যমতষ চন্দ্র কুন্ডু, সলংর্া উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/১২/৯২- ৫ ০১৭১১-৪৮৪০৪২  

5.  টিাোঃ আব্দুস সালাি, মিতা-মৃত িমজবুর রহিান, সলংর্া  উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/১২/৯২- ৭ 01761-599510  

6.  টিাোঃ টতা াজ্জল টহাপ্সন  মিতা-এলামহ বক্স,বনবামড়য়া, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/১২/৯২- ৯ ০১৭১১-৪১৩৩৫৪  

7.  শ্রী িমু্ভনাথ সাহা, মিতা-সুপ্সন চন্দ্র সাহা, সলংর্া উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/১২/৯৪- ১০ ০১৭১৭-৫৬৬২২৯  

8.  টর্ালাি িাপ্জদ, মিতা-ইউছুব আলী, সলংর্া উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/১২/০৬- ৪৮ ০১৭১৮-০২৩৪৫১  

9.  টিসাস স স্বে সা টটার, টরাোঃ স্বিন কুিার সরকার, সলংর্া উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/১২/০৬- ৫২ ০১৭১৬-৪৫৫৫৫৭  

10.  টিসাস স রুিী টটার, টরাোঃ টিাোঃ িমজদ টসখ, সলংর্া উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/১২/০৬- ৫৩ ০১৭৪৭-৬৮০২০৬  

11.  টিসাস স তালুকদার টিডাস স, টরাোঃ আবু সাঈদ তালুকদার,ভরিপ্হানী, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/১২/০৬- ৫৭ ০১৭১৮-৪৪৬৪৫৫  

12.  ভাই ভাই টটডাস স টরাোঃ টিাোঃ আাব্দুল িাোন,উত্তরপুমস্তর্াো, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/১২/০৭- ৫৯ 01738640455  

13.  টিসাস স িাহীন টিডাস স, টরাোঃ টক,এি,একলাছুর রহিান, সলংর্া, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/১২/০৭- ৬০ ০১৭২৪-১২১৬৯২  

14.  টিসাস স তালুকদার টিডাস স, টরাোঃ খমললুর রহিান তাং ভরিহনী,উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/১২/০৭- ৬২ ০১৭১৬০৬০৬৩০  

15.  টিসাস স িািা-ভাপ্ে টিডাস স, টরাোঃ টিা: নূর আলি,বনবামড়য়া,সলংর্া,উল্লািাড়া ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/১২/০৭- ৬৭ 01713-767135  

16.  ওির আলী,মিতা-টিাোঃ িম জ উমিন,পুটিিাড়া, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/১২/০৭- ৬৮ ০১৮২৩-১৩৫২১৫  

17.  টিসাস স  জলার টিডাস স, টরাোঃ টিাোঃ  জলার রহিান,বনবামড়য়া, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/১২/০৯- ৯২ ০১৭১৩৭৬৮৮৮৭  

18.  টিসাস স মিতা-িাতা টিডাস স, টরাোঃ টিাোঃ হাম জুর রহিান,নাইমুমড়, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/১২/১০- ৯৫ 01712983550  

19.  টিা: আিজাদ টহাপ্সন, সলংর্া, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/১২/১০- ৯৬ 01716-013011  

20.  টিসাস স িারু  টিপ্হদী টিডাস স, টরাোঃ টিাোঃ রম কুল ইসলাি, সলংর্া,উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/১২/১০- ৯৭ ০১৭১২-৬৩৪৪৩১  

21.  টিসাস স ভাই ভাই টিডাস স, টরাোঃ টিাোঃ আব্দুল িাোন, টবতুয়া, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/১২/১০- ১০৪ ০১৭১৪-৭৪১৩৪৯  

22.  টিাোঃ আলির্ীর টহাপ্সন, মিতা-টিাোঃ রম কুল ইসলাি, সলংর্া, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/১২/১০- ১০৭ ০১৭১৬৬৩৭৭০৪  

23.  টিাোঃ িমঞ্জল হক, মিতা-মৃত আপ্বদ আলী,প্ভংমড়, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/১২/১১- ১০৯ ০১৭০১৩৫৫২০৯  

24.  টিসাস স রাধাকৃষ্ণ বামেজয ভান্ডার, টরাোঃ শ্রী সুজন কুিার কুন্ডু, সলংর্া,উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/১২/১২- ১১০   

25.  শ্রী মিদত্তি চন্দ্র সাহা, মিতা-মৃত মবজয় টর্ামবন্দ সাহা, সলংর্া, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/১২/১৩- ১১৩ ০১৭১৮-৭৩২৮২  

26.  শ্রী মবভূমত সাহা, মিতা-মৃত মিমতি চন্দ্র সাহা,ভরিহনী,উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/১২/১৩- ১১৪   

27.  টিসাস স টসাপ্হল টিডাস স,প্রা: টসাপ্হল আহপ্িদ ,প্চৌধুরীঘু াট, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ  ঐ ঐ ০১/১২/১৬-১২০ 01747-137676  

28.  রঘুনাথ রিন,ট্রপতা-মৃত কাট্রতমক চন্দ্র রিন, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১২/০৩/১৯-১২১ ০১৭৬২-৭৬৩৮৬৮  

29.  এ ট্রব এম, আ: িাত্তার,ট্রপতা-মৃত মকবুল র াসিন, সলংর্া, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১২/০৩/১৯-১২২ ০১৭১৬-২৩০৪৮৪  

30.  রমা:  াট্রববুর র মান,ট্রপতা-মৃত আট্রজজুল  ক, সলংর্া, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২৭/০৩/১৯-১২৩ ০১৭১৬-৯১২৬৮৭  

31.  রমিাি ম খন্দকার রিডাি ম রপ্রা: রমা: রক এম লুৎফর র মান, বা ারচর,িলং া, ট্রিরাজ ঞ্জ ঐ ঐ ১৭/১২/১৯- ১২৪ ০১৭৫৮-522136  

32.  রমিাি ম কামরুল আট্রিফ রিডাি ম,সমা: রট্রফকুল ইিলাম,ট্রপতা মৃত- শুকুর আলী, িলং া, ট্রিরাজ ঞ্জ ঐ ঐ ২০/০১/২০-১২৫ ০১৮১৫-৬৫২৩৪০  

33.  রমিাি ম আট্রতক রিডাি ম,সমা: আসনায়ার র াসিন,ট্রপতা মৃত-আবুল কাসশম, িলং া, ট্রিরাজ ঞ্জ ঐ ঐ ০২/০১/২০-১২৬ ০১৭৪৩-৯৮৯১৫৬  

34.   ট্রবিট্রমল্লা  রটার,সমা: তাট্ররকুল ইিলাম,ট্রপতা রমা: রমাক্তার র াসিন, িলং া, ট্রিরাজ ঞ্জ ঐ ঐ ২৭/০১/২০-১২৭ ০১৯৩৯-৩৪৩৮৪৩  

35.  রমিাি ম রাট্রফ রিডাি ম,সমা: শামীম আকতার,ট্রপতা রমা: ইনিাফ আলী, িলং া, ট্রিরাজ ঞ্জ  ঐ ঐ ২৯/০১/২০-১২৮ ০১৭১২-৮১৭৩৮১  

36.  রমিাি ম  ািান রিডাি ম,সমা:  ািান তাসরক,ট্রপতা মৃত- আ: ছামাি , িলং া, ট্রিরাজ ঞ্জ ঐ ঐ ২৯/০১/২০-১২৯ ০১৭২১-১০৭১২৪  

37.  রমিাি ম ট্রলয়ন ি ট্রমল,সমা: আবু ট্রিনা,ট্রপতা মৃত-আলী আকবর, িলং া, ট্রিরাজ ঞ্জ ঐ ঐ ২৯/০১/২০-১৩০ ০১৬৮১-৪৫৮১৬৬  

38.  রমিাি ম তালুকিার ি ট্রমল,সমা: আব্দুল  াট্রমি,ট্রপতা মৃত- রইচ উট্রিন, িলং া, ট্রিরাজ ঞ্জ ঐ ঐ ১৮/০৩/২০-১৩১ ০১৭১২-০৩৬৮৪০  

টিাট= ৭১০ টি লাইপ্সন্স         

 

স্বািট্ররত/- 

রমা: আইয়ুব আলী 

টজলা িাপ্কসটিং অম সার 

মসরাজর্ঞ্জ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

র্েরজাতন্ত্রী বাংলাপ্দি সরকার 

কৃমষ মবিেন অমধদপ্তর 

টজলা িাপ্কসটিং অম স 

মসরাজর্ঞ্জ 

 

স্মারক নং- ১২.০২.৫০৮৮.৪০৬.০২.০১০.০৩-  ৭০০                                                                                                                                          তামরখ: ২৬/১২/১৯ মি:    

বরাবর,                                                                        

          উি-িমরচালক 

          কৃমষ মবিেন অমধদপ্তর, রাজিাহী মবভার্, রাজিাহী।                   

 

 

 মবষয়োঃ  হালনার্াত লাইপ্সন্স এর তামলকা টররে রসংপ্র্। 

 

 

উিযু সক্ত মবষয় এর িমরপ্রমিপ্ত জানাপ্না যাপ্ে টয, মসরাজর্ঞ্জ টজলার মবমভে মনয়মন্ত্রত বাজাপ্রর চালুকৃত (হালনার্াত) লাইপ্সন্স এর তামলকা আিনার সদয় অবর্মত এবং রপ্য়াজনীয় ব্যব্া গ্রহপ্ের জন্য 

এতদসংপ্র্ টররে করা হপ্লা। 

 

টজলা িাপ্কসটিং অম সার 

মসরাজর্ঞ্জ 

 

 

ক্রমিক 

নং 

ব্যবসায়ীর নাি ও ঠিকানা/প্রারাইটপ্রর নাি ও ঠিকানা রজ্ঞামিত 

বাজাপ্রর 

 নাি 

উিপ্জলার 

নাি 

লাইপ্সন্স গ্রহপ্ের 

তামরখ ও নম্বর 

টটমলপ্ ান/প্িাবাইল 

নম্বর 

িন্তব্য 

257.  টিসাস স দূর্ সা ভান্ডার, টরাোঃ রাজীব কুিার সাহা,এসএস টরাড, মসরাজর্ঞ্জ মসরাজর্ঞ্জ 

 সদর বাজার 

মসরাজর্ঞ্জ  ০১/০৩/৬৮- ০১  ০১৭১২-২২০৬৬৯  

258.  শ্রী সনৎ কুিার িাল, মিতা-মৃত সুধীর কুিার িাল, এসএস টরাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৮৬ -০৮ ০৭৫১-৬২২১৪  

259.  টিসাস স  টর্ামবন্দ ভান্ডার, টরাোঃ শ্রী রমিক চন্দ্র িাল, গ্রাি+প্িা:+প্জলা-মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৮৫ -০৯ ০১৭১৫০৫৬৪৮৬  

260.    টিসাস স হাজী আোঃ রমহি এন্ড সন্স, টরাোঃ টিাোঃ রামকবুল হাম জ খান, গ্রাি-নজরুল স্বরনী, টিা:+প্জলা-মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৮৫ -১০  ০৭৫১-৬২৬১২  

261.  টিসাস স নদ সান ফ্লাওয়ার মিলস মলোঃ,প্রাোঃ টিাোঃ িমনর আহ:, এসমব  জলুল হক টরাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৮৬ -১১ ০৭৫১-৬২০৮০  

262.  টিাোঃ জুরান আলী টসখ , মিতা-মুত তপ্ের টসখ,বামনয়ািমি, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৮৬ -১৪ ০৭৫১-৬২২৬২  

263.  আ  টরাজা ওপ্য়ল মিল, টরাোঃ টিাোঃ আমির টহাপ্সন ,মুমজব সড়ক, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৮৬ -১৭ ০৭৫১-৬২২৫৫  

264.  টিাোঃ নজরুল ইসলাি, মিতা-মৃত মনজাি উমিন,কান্দািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৮৭ -২২ ০১৭১১৮২৮৯৪৮  

265.  শ্রী িমরপ্তাষ চন্দ্র সাহা, মিতা-মৃত বাঁমি টিাহন সাহা,বড়বাজার,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৮৭ -২৫ ০১৭১৫১৭০৭৫৫  

266.  টিসাস স তালুকদার অপ্য়ল মিল, টরাোঃ টিাোঃ আকবর আলী তালুকদার,কান্দািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৮৮ -২৬ ০৭৫১-৬২০৫৯  

267.  টিাোঃ আব্দুস সালাি, মিতা-আিজাদ টবিারী,সাপ্হদনর্র,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৮৮ -২৭ ০১৭১১৩৩০০১২  

268.  টিাোঃ আমজজল হক তালুকদার, মিতা-মৃত মনজাি উমিন তালুকদার, রায়পুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৮৮ -২৮ ০১৭১১৮২৮৯৪৭  

269.  টিাোঃ আোঃ হামকি সরকার, মিতা-টিাোঃ িকপ্েদ আলী টসখ,কামলদাসর্ামত, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৮৯ -৩০ ০১৭১২৭৯১২০৫  

270.  নপ্রন্দ্র নাথ সাহা ও মজপ্তন্দ্র নাথ সাহা,বামনয়ািমি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৯১ -৩৩ ০৭৫১-৬২৯৯২  

271.  টিাোঃ আলতা  টহাপ্সন, মিতা-আব্দুল জব্বার,কান্দািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৯১ -৩৬   

272.  শ্রী কামতসক কুিার কুন্ডু , মিতা-র্দাধর কুন্ডু,চকফুলপ্কাচা,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৯১ -৩৮ ০১৭১১৩৬৮৫০৬  

273.  নবাব আলী, মিতা-মৃত টিাোঃ টর্ালাি টহাপ্সন টবিারী,সাপ্হদনর্র, মসরাজর্ঞ্জ  ঐ ঐ ০১/০৩/৯১ -৪০ ০৭৫১-৬২২৮৩  

274.  টিাোঃ আপ্নায়ার টহাপ্সন,  মিতা-টিাোঃ টর্ালাি টিাস্ত া,মিরপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৯৪ -৪৬ ০১৭১১৮১১৪৩৬  

275.  হাসানুর রিিান তালুকদার, মিতা-মনজাি উমিন তালুকদার,কান্দািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৯৩ -৪৭   

276.  টিাোঃ আপ্নায়ারুল ইসলাি, মিতা-িহীদ আিজাদ টহাপ্সন,মিরপুর মবরালা কুটির, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৯৫ -৫০ ০১৭১১-০২৪৯২২  

277.  টিা:আব্দুর রমহি টসখ, মিতা-মৃত োিাদ আলী,সমহদনর্র, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৯৬ -৫১ ০১৭১২৬৮৩৪৭৪  

278.  ঝন্টু কুিার সাহা, মিতা-তারা িংকর সাহা,বামনয়ািমি, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৯৫ -৫২ ০১৭১৭৭৯৫৫৭৭  

279.  টিাোঃ আমিনুল ইসলাি, মিতা-টিাোঃ আোঃ োিাদ টসখ,কান্দািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৯৬ -৫৩   

280.  শ্রী কৃষ্ণ কুিার ট াষ, মিতা- শ্রী কিপ্লি চন্দ্র ট াষ,বামনয়ািমি, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৯৬ -৫৪ ০৭৫১-৬৩১৭৭  

281.  রত্না রানী টিািার, স্বািী-শ্রীদাি চন্দ্র টিািার, কালীবাড়ী, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৯৬ -৫৯ ০১৭১২৩৪০০৪৮  

282.  টিাোঃ আবু হামন , মিতা-মৃত আোঃ জব্বার,কান্দািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৯৬ -৬০   

283.  টিাোঃ িহর আলী, মিতা-টিাোঃ ইয়ামেন আলী,িালসািাড়, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৯৬ -৬১ ০৭৫১-৬২২৮৪  

284.  টিসাস স ভাই ভাই এন্ড ব্রাদাস স, টরা: টিা: সাইফুল ইসলাি,সাপ্হদনর্র, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৯৭ -৬৩ ০১৭১১৩৯৫৩৮৮  

285.  টিসাস স রূিালী  ামে সচার, টরাোঃ টিাোঃ আমজজুল হক সরকার, জলুর হক টরাড, মসরাজর্ঞ্জ    ঐ ঐ ০১/০৩/৯৭ -৬৪ ০৭৫১-৬২৫৯৫  

286.  একতা ভান্ডার, টরা: িহাপ্দব চন্দ্র দাস ও উৎ ল কুিার সাহা, মুন্সী টিপ্হরুপ্েসা টরাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৯৮ -৬৬ ০৭৫১-৬৩০৯৫  

287.  টিসাস স ভুঞা এন্টাররাইজ,প্রাোঃ টিাোঃ জামহদুর রহিান ভুঞা (প্হলাল), ভুইয়ািমঞ্জল একডালা, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৯৯ -৬৮ ০১৭১১-২৭৭৭০১  

288.  টিা: আলতা  টহাপ্সন, মিতা-মৃত টভালা টসখ,বামহরপ্র্ালা, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৯৯ -৬৯ ০১৭১৮৫৫৮৮৮৫  

289.  টিসাস স আ: জব্বার, টরা: টিা: আ: িাপ্লখ ও িান্ত,সাপ্হদনর্র, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৯৯ -৭২ ০১৭১২৮৫৪০১২  

290.  শ্রী সাধন চন্দ্র ট াষ, মিতা-মৃত সুবল চন্দ্র ট াষ,সাং-বার্বামড়,থানা-কািারখন্দ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০০ -৭৪ ০১৭১২৭০৯৪৪১  



291.  টিাোঃ িািছুমিন ইমলয়াস খান ও সাইফুল ইসলাি খান,এসএস টরাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০১ -৭৫ ০১৭১১২৭৭৬১৯  

292.  আিা স মিল, টরাোঃ টিাোঃ  জামহদূল ইসলাি,চররায়পুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০১ -৭৬ ০১৭১৮০৮৭৫২৫  

293.  টিাোঃ আলাউমিন,  মিতা-টিাোঃ হযরত আলী টসখ,মিয়ালপ্কাল, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০১ -৭৮ ০৭৫১-৬২৮৯০  

294.  টিসাস স সাহা িস্য ভান্ডার, টরাোঃ নপ্রি চন্দ্র সাহা,এসএস টরাড, মসরাজর্ঞ্জ      ঐ ঐ ০১/০৩/০০ -৮৫ ০১৭১১৮৬৯২৯১  

295.  টিাোঃ রুহুল আমিন, মিতা-টতাজাপ্েল টহাপ্সন,প্িাক্তারিাড়া, মসরাজর্ঞ্জ    ঐ ঐ ০১/০৩/০১ -৮৮ ০১৭১৬৯১৬৫৬৮  

296.  টিাোঃ আোঃ োিাদ ও িমহদুল ইসলাি, মিতা-হাজী কািাল উমিন ও মৃত িম উল্লাহ টবিারী, সাপ্হদনর্র, 

মসরাজর্ঞ্জ    

ঐ ঐ ০১/০৩/০১ -৮৯ ০১৭১১৩৮১১২১  

297.  টিসাস স আসাদুল্লাহ সরকার, টরা:প্িাোঃ আসাদুল্লাহ সরকার, কান্দািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ    ঐ ঐ ০১/০৩/০৩ -৯৭ ০১৭১২৬৪১৯৪০  

298.  টিাোঃ আল আমিন, এিএ িমতন সড়ক, মসরাজর্ঞ্জ        ঐ ঐ ০১/০৩/০৩ -৯৯ ০৭৫১-৬২৯৯৭  

299.  ধীপ্রন্দ্র নাথ িাল, মিতা-মৃত নপ্রন্দ্র নাথ িাল,বামনয়ািমি, মসরাজর্ঞ্জ    ঐ ঐ ০১/০৩/০৩ -১০২ ০১৮১৬৬৯৬৩৩১  

300.  টিাোঃ আব্দুর রমিদ,  মিতা-মৃত নুর টহাহােদ,বড়প্র্ালা মুমজব সড়ক, মসরাজর্ঞ্জ    ঐ ঐ ০১/০৩/০৪ -১০৯ ০১৭১২-২৫২৫৬৭  

301.  টিাোঃ আজাদ আলী, মিতা-হাজী টিাোঃ হায়দার আলী, কান্দািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ    ঐ ঐ ০১/০৩/০৪ -১১৫   

302.  টিাোঃ িম জ আলি, মিতা-হাজী টিাোঃ জম র আলি, টিাক্তারিাড়া,, মসরাজর্ঞ্জ    ঐ ঐ ০১/০৩/০৫ -১১৬   

303.  শ্রী শুকান্ত কুন্ডু, মিতা-িমু্ভনাথ কুন্ডু, মসরাজী সড়ক, মসরাজর্ঞ্জ    ঐ ঐ ০১/০৩/০৫ -১১৭   

304.  শ্রী যুর্ল চন্দ্র সাহা, মিতা-মৃত নর্রদীি চন্দ্র সাহা, মিয়ালপ্কাল, মসরাজর্ঞ্জ    ঐ ঐ ০১/০৩/০৫ -১১৯ ০১৭১২০৪০২০৮  

305.  টিা: সামব্বর টহাপ্সন,মিতা-মৃত আব্দর রমহি,িাসুিপুর,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৫-১২০   

306.  শ্রী িঙ্গল চন্দ্র সাহা,  মিতা-মৃত মনি সপ্লন্দু সাহা,  জলুল হক টরাড, মসরাজর্ঞ্জ   ঐ ঐ ০১/০৩/০৫ -১২২ ০৭৫১-৬২৬৩৭  

307.  টরাোঃ টিাোঃ টরজাউল কমরি, সাপ্হদনর্র, মসরাজর্ঞ্জ   ঐ ঐ ০১/০৩/০৫ -১২৫  ০১৭৩১৪৩৯৪৯৫  

308.    টিাোঃ িাহাদৎ টহাপ্সন বুমিন,সাপ্হদনর্র, মসরাজর্ঞ্জ   ঐ ঐ ০১/০৩/০৫ -১২৬ ০১৭১১১৮৩৯৫৬  

309.  টিসাস স টসমলি মডিাট সপ্িন্টাল টটার, টরাোঃ টিাোঃ টসমলি আহপ্েদ , থানা টরাড, মসরাজর্ঞ্জ     ঐ ঐ ০১/০৩/০৫ -১২৭ ০১৭১৫০১৭০৭৬  

310.  টিসাস স হাজী মুো এন্ড সন্স, টরাোঃ টিাোঃ  মরদুল ইসলাি, জুবলী বার্ান, মসরাজর্ঞ্জ      ঐ ঐ ০১/০৩/০৫ -১২৮   

311.  টিসাস স সততা ভান্ডার, টরাোঃ টিাোঃ টিাসপ্লি উমিন, মিশুিাকস, মসরাজর্ঞ্জ   ঐ ঐ ০১/০৩/০৫ -১২৯ ০১৭১১৪৬৭৫৭৪  

312.  টিসাস স িমদনা ভান্ডার, টরাোঃ টিাোঃ িমহদুল ইসলাি, জুবলী বার্ান, মসরাজর্ঞ্জ     ঐ ঐ ০১/০৩/০৫ -১৩০ ০১৭১১০১৩৫৩৯  

313.  টসানালী ভান্ডার,  টরাোঃ টিাোঃ  রহাদ আলী তালুকদার, কান্দািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ   ঐ ঐ ০১/০৩/০৫ -১৩৪ ০১৭১২৭৫০৩১৩  

314.  টিসাস স  জনমরয় ভান্ডার, টরাোঃ টিাোঃ  বকুল খন্দকার, টহাপ্সনপুর, মসরাজর্ঞ্জ      ঐ ঐ ০১/০৩/০৫ -১৩৫ ০১৭১১-৫৭৮১১৭  

315.  টিসাস স সবুজ বামনজযালয়, টরাোঃ টিাোঃ নান্নু িন্ডল,কান্দািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ      ঐ ঐ ০১/০৩/০৫ -১৩৬ ০১৭১২৬৮৩৪৭২  

316.  টিসাস স আদি স বামেজযালয়, টরাোঃ  শ্রী রতন চন্দ্র দাি, ধানবামি, মসরাজর্ঞ্জ        ঐ ঐ ০১/০৩/০৫ -১৩৭ ০১৭১২৬৮৬৪২৬  

317.  টিাোঃ আপ্বদ আলী, মিতা-টিাোঃ আবু তাপ্লব মুন্সী, সাপ্হদনর্র, মসরাজর্ঞ্জ   ঐ ঐ ০১/০৩/০৫ -১৩৮ ০১৭১১৯৭৬৩২৯  

318.  জনতা ভান্ডার, টরাোঃ টিাোঃ ইয়াকুব আলী টসখ,সয়াপ্র্ামবন্দ, মসরাজর্ঞ্জ   ঐ ঐ ০১/০৩/০৫ -১৩৯ ০১৭৩৫২৮০০০০  

319.  িাপ্য়র খাদ্য ভান্ডার, টরাোঃ  মবষ্ণু ট াষ, বামনয়ািমি, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৫ -১৪২ ০১৭১২০৮৭৭৭৫  

320.  আলহাজ্ব খাদ্য ভান্ডার, টরাোঃ টিাোঃ কািাল টহাপ্সন, বামনয়ািমি, মসরাজর্ঞ্জ   ঐ ঐ ০১/০৩/০৫ -১৪৮ ০১৭১৮৩৪১৯৪৩  

321.   টিসাস স টিাপ্য়ব এন্টাররাইজ, টরাোঃ টিাোঃ সাইফুল আলি স্বিন,সয়াপ্র্ামবন্দ, মসরাজর্ঞ্জ   ঐ ঐ ০১/০৩/০৬ -১৫৩ ০১৭১২৪৩৫৫৪১  

322.  টিাোঃ মসরাজুল হক, মিতা-মৃত েবপ্দর আলী টসখ, সয়াপ্র্ামবন্দ, মসরাজর্ঞ্জ   ঐ ঐ ০১/০৩/০৬ -১৫৫ ০১৫৫৭২২৯৬৭৫  

323.  শ্রী টিংকু স্যানাল, টরাোঃ যতীন্দ্র নাথ স্যানাল,মুমজব সড়ক, মসরাজর্ঞ্জ      ঐ ঐ ০১/০৩/০৬ -১৫৬ ০১৭১৮০৭৪৫৬৮  

324.  টিাোঃ আবু তাপ্লব মুন্সী, মিতা-মৃত টকসিত উল্লাহ টবিারী, বাপ্হদনর্র, মসরাজর্ঞ্জ   ঐ ঐ ০১/০৩/০৬ -১৫৭ ০১৭১০৭২০৮০০  

325.  টিাোঃ  মরদুল ইসলাি িন্ডল, মিতা-মৃত টসরাজুল ইসলাি িন্ডল,মিয়ালপ্কাল, মসরাজর্ঞ্জ   ঐ ঐ ০১/০৩/০৬ -১৫৮ ০১৭১০৭২০০১৫  

326.  খন্দকার আ: ররজ্জাক,ট্রপত-                                             বড়স ালা পট্রি, ঐ ঐ ০১/০৩/০৮ -১৬০ ০১৭৬২-২৮৩৯৮৭  

327.  টিাোঃ আোঃ টিাতাপ্লব, মিতা-টিাোঃ মসরাজুল ইসলাি, কামলবামড়, মসরাজর্ঞ্জ   ঐ ঐ ০১/০৩/০৬ -১৬৩ ০১৭২৭-৩৫৭৬৬৮  

328.  টিাোঃ আোঃ টরজ্জাক, মিতা-টিাোঃ আবু বকর মসমিক, কুিাহাটা, মসরাজর্ঞ্জ   ঐ  ০১/০৩/০৬ -১৬৪ ০১৭১৫২৮০০৬৭  

329.  টিাোঃ আোঃ রমিদ িমল্লক, মিতা- টিাোঃ খায়রুজ্জািান িমল্লক,কাপ্েরপুল, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৬ -১৬৬ ০১৭১১২৩৬১৮০  

330.  টিাোঃ নুরুল ইসলাি, মিতা-মৃত আিজাদ আলী,জুবলী বার্ান, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৬ -১৬৭ ০১৭১২০১১২৩৩  

331.  টসসাস স সুকুিার চন্দ্র দাস, টরাোঃ শ্রী সঞ্জয় কুিার দাস,কামলবামড় টরাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৬ -১৬৯ ০১৭১৩৭১৬৩৪১  

332.  টিাোঃ  জর আলী, মিতা-মৃত হাপ্তি আলী,সাপ্হদনর্র, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৬ -১৭০ ০১৭৩২১৬০৯২২  

333.  টিাোঃ আমনছুর রহিান,  মিতা-মৃত আোঃ হক মুন্সী, নতুনভাংর্াবামড়, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৬ -১৭১ ০১৭১৮৯৪৮৬২৬  

334.  টিসাস স যুর্ল কৃষ্ণ টিািার, টরাোঃ যুর্ল কৃষ্ণ টিািার, বনবামড়য়া, মসরাজর্ঞ্জ       ঐ ঐ ০১/০৩/০৬ -১৭২ ০১৭১৩৯৪২৮৫৭  

335.  টিাোঃ িাহাদৎ টহাপ্সন, মিতা-মৃত আোঃ হামকি,মবএল স্কুলপ্রাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৬ -১৭৩ ০১৭৫৩-১৩৮১০২  

336.  টিাোঃ রুহুল আমিন, িাচামলয়া, থানা-সলংর্া, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৭ -১৭৮ ০১৭১৮-২১৪১৭৫  

337.  টিসাস স আসলাি টসখ, টরাোঃ টিাোঃ আসলাি টসখ, টহাপ্সনপুর, মসরাজর্ঞ্জ     ঐ ঐ ০১/০৩/০৭ -১৮১  ০১৭১২৫১১৭০৫  

338.  টিসাস স কিলা ভান্ডার, টরাোঃ মনতাই চন্দ্র সাহা,এসএস টরাড, মসরাজর্ঞ্জ       ঐ ঐ ০১/০৩/০৭ -১৮৪ ০১৭১১১৯২৭৯৫  

339.  িা ডাল মিল, টরাোঃ টিাোঃ টর্ালাি আমম্বয়া, রাির্ামত, মসরাজর্ঞ্জ    ঐ ঐ ০১/০৩/০৭ -১৮৫ ০১৭১১১৯২৭৯৫  

340.  টিাোঃ ইব্রামহি টসখ, মিতা-টিাোঃ টিায়াপ্জ্জি টহাপ্সন, সয়াধানর্ড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৭ -১৮৬ ০১৭১২৬৯৪৫০৭  

341.  আকন্দ স মিল,  টরাোঃ টিাোঃ আব্দুস সালাি,  জলুল হক টরাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৭ -১৮৭ ০১৭১৮৪২৪৬৪৯  

342.  একতা স মিল, টরাোঃ  টিাোঃ  আমিনুল ইসলাি, টহাপ্সনপুর, মসরাজর্ঞ্জ   ঐ ঐ ০১/০৩/০৭ -১৮৮ ০১৭১৮৩০৮২৯৩  

343.  টিসাস স রহিতউল্লাহ স মিল, টরাোঃ টিাোঃ রাপ্িদ টহাপ্সন, মিতা-মৃত রহিত উল্লাহ িাোর, জলুল হক টরাড, 

মসরাজর্ঞ্জ      

ঐ ঐ ০১/০৩/০৭ -১৮৯ ০১৭১৬৫৪৩৭৩৬  

344.  টিসাস স জনতা স মিল, টরাোঃ টিাোঃ জাহাঙ্গীর আলি, এসএস টরাড, মসরাজর্ঞ্জ    ঐ  ০১/০৩/০৭ -১৯১ ০১৭১২১১৫২৮৬  

345.  জননী স মিল, টরাোঃ টিাোঃ নাজমুল হাসান, টহাপ্সনপুর, মসরাজর্ঞ্জ      ঐ ঐ ০১/০৩/০৭ -১৯২ ০১৭১২৫৯৪৩৬৫  

346.  থ্রী টার অপ্য়ল মিল, টরাোঃ টিাোঃ খাপ্লদ সাইফুল্লাহ খান,বড়প্র্ালা, মসরাজর্ঞ্জ      ঐ ঐ ০১/০৩/০৭ -১৯৩ ০১৯১৪১১১৪৯৪  

347.  টিসাস স  মবপুল ভান্ডার, টরাোঃ শ্রী মবনয় টসন,কামলবামড়, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৭ -১৯৫ ০১৬৭২১৩১১১৮  

348.  আলহাজ টিডাস স, টরাোঃ টিাোঃ োিান আলী, দরর্াপ্রাড, মসরাজর্ঞ্জ      ঐ ০১/০৩/০৭ -১৯৬ ০১৭১২৭৭৯৯৬৬  

349.  ভাই ভাই কাঁচািাপ্লর আড়ত, টরা: টিা: মিন্টু ও মলটন, মিশুিাকস, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৭ -২০০ ০১৭১২৭৫৪৫৪৫  

350.  টিাোঃ ট রপ্দৌস রহিান, মিতা-টিাোঃ আোঃ হামকি টিাল্লা,চািড়ািমি, মসরাজর্ঞ্জ     ঐ ঐ ০১/০৩/০৭ -২০৩ ০১৭১৮২৮০৩১৩  

351.  টিাোঃ নুর ইসলাি টবিারী, মিতা-হুরমুজ আলী টবিারী,সাপ্হদনর্র, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৭ -২০৬   

352.  টিসাস স আোঃ কাপ্দর িৎস আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ জামহদুল ইসলাি সাপ্হদনর্র, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৭ -২০৭ ০১৭২৫৩২১০৬০  

353.   হাজী টিাোঃ আোঃ িমিন সরকার, মিতা-টিাোঃ আোঃ িমজদ সরকার,কান্দািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৭ -২১০ ০১৭৬১৮৮৫৪৮০  



354.  টিাোঃ ইসিাইল খন্দকার, মিতা-মৃত বাপ্েদ খন্দকার,আিলািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৭ -২১১ ০১৭১২২৬১০৮৮  

355.  সিতা স মিল, টরাোঃ টিাোঃ টবলাল টহাপ্সন, জলুল হক টরাড, মসরাজর্ঞ্জ      ঐ ঐ ০১/০৩/৯২ -২১৪ ০১৭১১৩০৬১৭৯  

356.  টিসাস স িপ্নারঞ্জন বসাক, টরাোঃ বাবলা বসাক,কামলবামড়, মসরাজর্ঞ্জ    ঐ ঐ ০১/০৩/০৭ -২১৫ ০১৭১০৭৯৫৫৩১  

357.  টিাোঃ আবু হামন , মিতা-টিাোঃ সাপ্হব আলী,ধানবামন্দ, মসরাজর্ঞ্জ   ঐ ঐ ০১/০৩/০৭ -২১৬ ০১৭১৮১৪৪৪৭২  

358.   টিসাস স িামহন ফ্লাওয়ার মিল, টরাোঃ টিাোঃ ওির  ারুক (িামহন), টহাপ্সনপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৭ -২১৯ ০১৭৩৫৫১৭৬৯৪  

359.  টিসাস স উজ্জল ফ্লাওয়ার মিল, টরাোঃ টিাোঃ রম কুল ইসলাি,প্হাপ্সনপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৭ -২২০ ০৭৫১-৬২১৪৯  

360.  যমুনা ফ্লাওয়ার মিল, টরাোঃ টিাোঃ আব্দুস সািাদ,সয়াধানর্ড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৭ -২২১ ০১৭১৩৭৪২৫১৭  

361.  নথ স টবঙ্গল ফ্লাওয়ার মিল, টরাোঃ টিাোঃ ইয়াকুব আলী,এসমব  জলুল হক টরাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৭ -২২২ ০৭৫১-৬২৩১৬  

362.  রাব্বী খাদ্য ভান্ডার, টরাোঃ টিাোঃ আলির্ীর টহাপ্সন,রাির্ামত, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৮ -২২৮ ০১৯২০২৫৭৫৫০  

363.  মসরাজর্ঞ্জ টরালার ফ্লাওয়ার মিল,প্রাোঃ টিাোঃ আখতারুজ্জািান,বড়প্র্ালা, মসরাজর্ঞ্জ  ঐ  ০১/০৩/০৮ -২২৯ ০১৫৫৮৩২৯৫১৩  

364.  িাওলা বক্স ডাল মিল, টরাোঃ টিাোঃ ইসিাইল,রাির্ামত, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৮-২৩০ ০১৭১৫০০৮৩৯২  

365.  ভাই ভাই টসমি অপ্টা রাইস মিল, টরাোঃ টিাোঃ আস্তাহার আলী,রাির্ামত, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৮ -২৩১ ০১৭৩০১৯৩৯২৩  

366.  ভাই ভাই ডাল মিল, টরাোঃ টিাোঃ ইব্রামহি তালুকদার, রাির্ামত, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৮ -২৩২ ০১৭৩৪২৯৫২৬৬  

367.  সরকার রাইস মিল, টরাোঃ মিমরন সরকার,রাির্ামত, মসরাজর্ঞ্জ  ঐ ০১/০৩/০৮ ২৩৩ ০১৭১১২২১১১৪  

368.  টর্ালাি টিাস্ত া, মিতা-আোঃ আব্দুল ওহাব, কামলদাসর্ামত, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৮ -২৩৪ ০১৭২৩৭৭৪৩৫৯  

369.  টিসাস স সমজব অপ্টা রাইচ মিল, টরাোঃ টিাোঃ আব্দুল িমজদ টসখ, চররায়পুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৮ -২৩৫ ০১৭১৮৬১৪৬২০  

370.  দুলাল চন্দ্র দাস, মিতা-মৃত সুপ্রন্দ্র নাথ দাস,কামলবামড়, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৮ -২৩৯ ০১৭৬৫৯২৬১৫৯  

371.  টিসাস স মলিন ভান্ডার, টরাোঃ টিাোঃ টতাতা টসখ,প্হাপ্সনপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৮ -২৪৬ ০১৭৩৪২৯৫২৩৮  

372.  িামুন স মিল, টরাোঃ টিাোঃ টিামিনুল ইসলাি(প্খাকন),প্হাপ্সনপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৯ -২৪৮ ০১৭২৭৬৬৪৪৬৬  

373.  টিসাস স িালাকার ফ্লাওয়ার মিল, টরাোঃ রদীি িালাকার, জলুলহক টরাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৯ -২৪৯ ০৭৫১-৬৪২৭৩  

374.  টিসাস স হায়দার আলী সরকার, টরাোঃ টিাোঃ হায়দার আলী সরকার,কামলর্ামত, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৯ -২৫১ ০১৭২৪-৮৬২৩৬৫  

375.  টিাোঃ জাহাঙ্গীর টরজা, মিতা-মৃত আব্দুর রউ  তালুকদার,প্েিনপ্রাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১০ -২৫৪ ০১৭৪০৫৫৭১৪৬  

376.  টিসাস স সবুজ ফ্লাওয়ার মিল, টরাোঃ টিাোঃ আব্দুল কাপ্দর টসখ,মবয়ালাকুঠির, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১০ -২৫৬ ০১৭১১৩৫২২৫৩  

377.  টিসাস স এস এস টিডাস স, টরাোঃ টিাোঃ আবু মসমিক,মিরপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ  ০১/০৩/১০ -২৫৭ ০১৭১১৪৯৫১২২  

378.  টিসাস স সুিন রাইস মিল, টরাোঃ এস এি আব্দুস সালাি,চররায়পুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১০ -২৫৯ ০১৭২৯০৯৯২৭২  

379.  টিসাস স মবসমিল্লাহ ভান্ডার, টরাোঃ টিাোঃ িম কুল ইসলাি স্বিন,প্িৌর মিশুিাকস, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১০ -২৬৩ ০১৭১৪৫৫০০৬৫  

380.  টিসাস স আসলাি অপ্য়ল মিল এন্ড মনরব ফ্লাওয়ার মিল, টরাোঃ টিাোঃ আোঃ োিাদ সরকার, কামিয়াহাটা, 

মসরাজর্ঞ্জ 

ঐ ঐ ০১/০৩/১০ -২৬৪ ০১৭১৬৩২১৩৭৩  

381.  টিসাস স যমুনা অপ্য়ল মিল, টরাোঃ টিাোঃ রুহুল আমি,কামিয়াহাটা, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১০ -২৬৫ ০১৭১১২৮৮৯৯২  

382.  টিসাস স টিাহােদ টটনু মিয়া, টরাোঃ টিাোঃ বাবলু মিয়া,সাপ্হদনর্র মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১০ -২৬৭ ০১৬৭৪৬২৩৯৩০  

383.  টিোঃ টখান্দকার আব্দুল বামেদ, মিতা-মৃত টখান্দকার টর্ালাি িাপ্জদ,মুমজবসড়ক, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১০ -২৭১ ০১৭৩২৩০৮৬৯৮  

384.  টিসাস স এন এন টিডাস স, টরাোঃ টিাোঃ মর্য়াস উমিন,থানািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১০ -২৭২ ০১৫৫৮৪১৪২৮৪  

385.  টিসাস স মসরাজর্ঞ্জ টসমি অপ্টা রাইচ মিল, টরাোঃ টিাোঃ টিায়াপ্জ্জি টহাপ্সন তাং,সয়াধানর্ড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১০ -২৭৩   

386.  টিসাস স আদর টিডাস স, টরাোঃ টিাোঃ  মরদ আলী, জলুলহক টরাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১১ -২৭৫ ০১৯১৪৫৫০৯৫৮  

387.  টিসাস স ঈিান আলী ফ্লাওয়ার মিল, টরাোঃ টিা: িািীি, মিতা-মৃত টিাোঃ ঈিান আলী টসখ, িমহদর্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১১ -২৭৭ ০১৭১৩৭২০১২৭  

388.  টিসাস স আমস  অপ্টা রাইস মিলস, টরাোঃ মিপ্সস নাজনীন সুলতানা (বনফুল),মুমক্তপ্যাদ্ধা সংসদর্মল, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১১ -২৮০ ০৭৫১-৬২২৪১  

389.  টিসাস স  আব্দুল কাইয়ুি টটার, টরাোঃ টিাোঃ আব্দুল কাইয়ুি,কামলবামড়, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১১ -২৮১ ০৭৫১-৬৪২৭৯  

390.  টিসাস স এস এস ভান্ডার, টরাোঃ টিাোঃ িওকত আলী,এসএস টরাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১১ -২৮২ ০১৫৫৩৭১০০৩৬  

391.  টিসাস স মসরাজর্ঞ্জ অপ্য়ল মিল, টরাোঃ টিাোঃ আমনসুর রহিান,মুমজবসড়ক, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১১ -২৮৩ ০১৭১৯১০৭২৮৯  

392.  টিাোঃ িমহদুল ইসলাি, মিতা-মৃত টিাকপ্তল টসখ,মিরপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১১ -২৮৪ ০১৭১০-৬৪৪৪৯৪  

393.  হাজী এন্টাররাইজ, টরাোঃ হাজী টিাোঃ আবু সািা,মদয়ার ধানর্ড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ  ০১/০৩/১১ -২৮৫ ০১৫৫৩৪২৬৬৮২  

394.  টিসাস স মিতা-িাতা বামেজযালয়, টরাোঃ টিা: িমহদুল ইসলাি, টহাপ্সনপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১১ -২৮৬ ০১৭১২১১৫২৯৪  

395.  টিাোঃ আবু সাইদ, মিতা-মৃত বামনজ টসখ ,প্হাপ্সনপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১১ -২৮৭ ০১৭৩০০০৬৮৬৩  

396.  টিসাস স টিাোঃ িাহমুদুল হাসান(বমন), টরাোঃ টসখ আোঃ িাোন,িাছুিপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১১ -২৮৯ ০১৭৩৪৮৩৬৩২৪  

397.  টসাপ্হল অপ্য়ল মিল, টরাোঃ টিাোঃ মসরাজউমিন, কামিয়াহাটা, মসরাজর্ঞ্জ  ঐ ০১/০৩/১১ -২৯০ ০১৭৪৫০৫৪৯০৭  

398.  টিসাস স আিরা  টিডাস স, টরাোঃ টিাোঃ আিরাফুল ইসলাি,বামনয়ািমি, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১১ -২৯১ ০১৭১২৭৯১২১৭  

399.  টিসাস স োপ্নায়ার টোর, টরাোঃ টিাোঃ োপ্নায়ার টহাপ্সন,মুমন্সপ্িপ্হরুল্লা টরাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১১ -২৯২ ০১৭২০৩১৩১৯২  

400.  আদর টসাহার্ মডিাট সপ্িন্টাল টটার, টরাোঃ িরান চন্দ্র টভৌমিক,বামনয়ািমি, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১১ -২৯৬ ০১৭৩৯৮৭০৯৩১  

401.  টিাোঃ আব্দুল সািাদ, মিতা-মৃত টহাপ্সন আলী, জলুল হক টরাড মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১১ -২৯৭ ০১৭১৬৬৩৬৯৭৭  

402.  টিসাস স আজাদ টিডাস স, টরাোঃ টিাোঃ আবুল কালাি আজাদ,সয়াধানর্ড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১১ -২৯৮ ০১৭১৬৪৮৩৯৫৫  

403.  টিসাস স মুক্তা চাউল কল, টরাোঃ টিাোঃ আব্দুল টিাতাপ্লব টসখ,চমন্ডদাসর্ামত, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১১ -২৯৯ ০১৭১১৪৮০১৮৭  

404.  মবসমিল্লাহ আপ্ির আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ চাঁন মিয়া,মদয়ারধানর্ড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১১ -৩০০ ০১৭১২৫৫৫৫৩৩  

405.  টিসাস স রপ্য়াজন ভান্ডার, টরাোঃ শ্রী কিল চন্দ্র সাহা , এসএস টরাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১১ -৩০৩ ০১৭১৬৫৫৩৭৫৩  

406.  সততা টিডাস স, টরাোঃ টিাোঃ নূরুল ইসলাি, জলুল হক টরাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১১ -৩০৫ ০১৯৬২৬২৭৭৩৬  

407.  টিসাস স ইয়াি স মিল,  টরাোঃ টিাোঃ জুপ্য়ল আহপ্িদ,চররায়পুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১২ -৩০৯ ০১৭১৮৬৪৭৮৩১  

408.  টিাোঃ আমর , মিতা-মৃত আব্দুল হামদ,প্রলকলনী, মসরাজর্ঞ্জ ঐ  ০১/০৩/১২ -৩১০ ০১৭১৩২৮৫৭৭২  

409.  শ্রী মনমভ চন্দ্র দাস, মিতা-শ্রী সতয চন্দ্র দাস,প্রলকলনী, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১২ -৩১১ ০১৭৩০৯৫১১৩৪  

410.  টিসাস স সাথী টটাবাপ্কা,  টরাোঃ এস এি িািচ উমিন, কামলবামড় টরাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১২ -৩১২ ০১৭১১১৫৭৮১০  

411.  টিসাস স হাসান  প্রন  ামে সচার,  টরাোঃ টিাোঃ জামকর টহাপ্সন,চকপ্কাবদাসিাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১২ -৩১৩ ০১৭১২১১৮৪৩৭  

412.  টিসাস স িাপ্জদ এন্ড সন্স, টরাোঃ টিাোঃ টক এি িাপ্জদ আলী,ব্রাহ্মনর্ামত, মসরাজর্ঞ্জ  ঐ ০১/০৩/১২ -৩১৪ ০১৭৬৫৬৭৯৪৫৩  

413.  টিাোঃ  মরদুল ইসলাি আপ্ির আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ  মরদুল ইসলাি, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১২ -৩১৮ ০১৭১২-১০১৪৩২  

414.  টিসাস স িমদনা ভান্ডার, টরাোঃ টিাোঃ টিায়াপ্জ্জি, চকমিয়ালপ্কাল, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১২ -৩১৯   

415.  টিসাস স সুজন িৎস্য আড়ত,  টরাোঃ টিাোঃ  য়াজ আলী, সাপ্হদনর্র, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১২ -৩২০ ০১৭১১-৯৫১২৮৫  

416.  টিসাস স একনং  ল মবতান, টরাোঃ টিাোঃ লালবার টহাপ্সন,িালিািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১২ -৩২১ ০১৭১২৪৮০৩৮০  

417.  টিসাস স টিাোঃ সাইদুল ইসলাি টসখ, টরাোঃ টিাোঃ সাইদুল ইসলাি টসখ,প্তলকুমি, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১২ -৩২২ ০১৮২০৪৮৪৮১৯  



418.  টিসাস স রতন ট াষ, টরাোঃ শ্রী রতন কুিার ট াষ, ধানবামন্দ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১২ -৩২৬ ০১৭১১৩১৭২৬০  

419.  টিসাস স মনিাত এন্ড নামবলা টিডাস স, টরাোঃ টিাোঃ নুরুল ইসলাি খান,আপ্লাকমদয়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১২ -৩২৭ ০১৭২০৮৪৭১৪৬  

420.  টিসাস স ভাই ভাই টোর, টরাোঃ টিাোঃ িাহ আলি, এসএস টরাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১২ -৩২৯   

421.  টিসাস স শ্রী শ্রী র্প্েি ভান্ডার, টরাোঃ শ্রী সুিান্ত কুিার সাহা, মুমন্সপ্িপ্হরুল্লা সড়ক, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৩ -৩৩০ ০১৭৫৭-৮২২১৭১  

422.  টিাোঃ আোঃ রাজ্জাক, মিতা-মৃত টভালা টসখ, টরলকলনী, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৩ -৩৩২ ০১৭১২৩৫১৯২৪  

423.  টিসাস স টসমলি আহপ্িদ, টরাোঃ টসমলি আহপ্িদ, সয়াপ্র্ামবন্দ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ  ০১/০৩/১৩ ৩৩৩ ০১৭২৮২৫৫১৫১  

424.  টিসাস স িিপ্রস টিডাস স, টরাোঃ িিপ্রস দাস, জুবলীবার্ান, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৩ -৩৩৪ ০১৭১১৯৬১৪৫১  

425.  টিসাস স আ রা সাপ্দকা, টরাোঃ টিাোঃ আমিনুল ইসলাি,এসএস টরাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৩ -৩৩৫   

426.  শ্রী বকুল চন্দ্র বসাক,  মিতা-মৃত বাবুলাল বসাক,কামলবামড়, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৩ -৩৩৬ ০১৯৫৫৭০৭৪৮৯  

427.  টিসাস স হাজী আব্দুর রমহি ফ্লাওয়ার মিল,  টরাোঃ টিাোঃ রামকবুল হাম জ খান,নতুন ভাঙ্গাবামড়, মসরাজর্ঞ্জ  ঐ ০১/০৩/১৩ -৩৩৭ ০৭৫১-৬২৬১২  

428.  টিাোঃ আপ্নায়ার টহাসন,  মিতা-মৃত আব্দুল হামিদ,সয়াধানর্ড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৩-৩৩৮ ০১৭১৪৬৭৭১৬২  

429.  টিসাস স মিি জুুঁই এন্টাররাইজ,  টরাোঃ টিাোঃ জহুরুল ইসলাি, চািড়ািমি, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৩ -৩৩৯ ০১৭৩০১৭৫৮৮৮  

430.  হাজী টিাোঃ কািাল মুন্সী, মিতা-টবারহান আলী,মদয়ারধানর্ড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৩ -৩৪১ ০১৭১১১৩৯৫২৯  

431.  টিসাস স এ এস টিমডং কপ্ি সাপ্রিন, টরাোঃ টিাো: সুলতানা, এসএস টরাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৪ -৩৪৩   

432.  টিাোঃ োইদুল ইসলাি, মিতা-মৃত মনজাি উমিন তালুকদার,কান্দািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৪ -৩৪৪ ০১৭১৬৩৩০৮১৫  

433.  টিসাস স িওলাবক্স ডাউল মিল, টরাোঃ টিাোঃ হাম জুর রহিান,চররায়পুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৪ -৩৪৫ ০১৭১২৯৩৬৩২৯  

434.  টবলা ফুডস মলমিপ্টড, টরাোঃ মিপ্সস রুিানা িাহমুদ, জলুল হক টরাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৪ -৩৪৬ ০১৭৩৭৯৬১১৬৪  

435.  টিসাস স নপ্রি িাল টিডাস স, টরাোঃ শ্রী মনি সল চন্দ্র িাল,দরর্াপ্রাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৪ -৩৪৮   

436.  টিসাস স মহরামজল ফ্লাওয়ার মিল, টরা: হাজী সসয়দ হাসানুজ্জািান,বনবামড়য়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৫ -৩৪৯ ০৭৫১-৬২০৬৯  

437.  টিসাস স আমর া আ মরন এন্টাররাইজ, টরা: টিা: আপ্নায়ার টহাপ্সন,ধানবামি, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৫ -৩৫০ ০১৭৪০৫৯৭৮৩০  

438.  টিসাস স আ: হাই অপ্টা রাইস মিল, টরা: টিা: িমরফুল ইসলাি,মিয়ালপ্কাল, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৫ -৩৫১ ০১৭১৬৭৪৯৩৯৩  

439.  টিসাস স যমুনা ফ্লাওয়ার টিল, টরা: হাজী আবুল টহাপ্সন,সয়াধানর্ড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৫ -৩৫২ ০১৭১১৮০২৯৫০  

440.  টিসাস স চাচা-ভামতজা টটার, টরা; টি,এি আব্দুল আওয়াল,আিলািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৫ -৩৫৩ ০১৭৪০৫৬১৪২৮  

441.  হাজী টিা: টকারবান আলী, মিতা-মৃত জান িাহমুদ,ধানর্ড়া,উিপ্জলা-রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৫ -৩৫৬ ০১৯২৮৫৬৯৮৪৯  

442.  টিা: আলি িন্ডল, মিতা-টিা: রমহি বক্স িন্ডল,চররায়পুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৫ -৩৫৮   

443.  আ: রাজ্জাক, মিতা-মৃত টিাকপ্েদ আলী সরকার,চািড়ািমি, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৫ -৩৫৯ ০১৭৯৭২৭৬৫৩৫  

444.  নূর টিাহােদ ওপ্য়ল মিল, টরা: টিা: বরাদ্ধ আলী,কামিয়াহাটা, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৫ -৩৬০ ০১৭৭৬৬৪২২৯০  

445.  টিসাস স টসাহরাব ওপ্য়ল মিল, টরা: টিা: খাপ্দমূল ইসলাি,কামিয়াহাটা, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৫ -৩৬১ ০১৭৩৩৯৮৮৭২৫  

446.  টিসাস স ভাই ভাই ওপ্য়ল মিল, টরা: টিা: িািছুল আলি,কামিয়াহাটা, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৫ -৩৬২ ০১৭১৬৩২৩০১৭  

447.  টিসাস স হামসনুর রহিান চািড়া  র, টরা: টিা: হামসনুর রহিান,িাছুিপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৫ -৩৬৪ ০১৭১৯৭৫৩২১৫  

448.  আর,এস, কলার সট সার, টরা: টিা: রুহুল আমিন,চররায়পুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৫ -৩৬৫ ০১৬৮৯৬১৫৩৫৬  

449.  টিাহন চন্দ্র সাহা, মিতা-মৃত  মনন্দ্র নাথ সাহা,বামনয়ািমি, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৫ -৩৬৯ ০১৭২৮৪২৫৫১৮  

450.  টিা: ইকবাল টহাপ্সন, মিতা-মৃত আয়নাল হক তালুকদার,কামলবামড়, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৫ -৩৭১ ০১৭৯১-২৫০৯৪৯  

451.  টিা: টসাপ্হল রানা, মিতা-মৃত ডা: ওয়াপ্জদ আলী,কান্দািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৬ -৩৭৪ ০১৭১২৯৪৩৩০৫  

452.  টিসাস স ভাই ভাই কাঁচা িাপ্লর আড়ত, টরা: টিা: আপ্নায়ার টহাপ্সন ও টিা: আলাউমিন, কান্দািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৬ -৩৭৫ ০১৮৫২১৩০১৩৩  

453.  টিসাস স বাদল কুিার ট াষ, টরা: শ্রী বাদল কুিার ট াষ,এসএস টরাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৬ -৩৭৬ ০১৭১৬৬৯৬৯৯০  

454.  টিসাস স লািইয়া এন্টাররাইজ, টরা: টিা: আকপ্েদ আলী টসখ,কান্দািাড়া মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৬ -৩৭৭ ০১৭১৬২২৯৪১৪  

455.  টিসাস স ভাই ভাই স মিল, টরা: মদদার সালাউমিন,আলিাহমুদ এমভমনউ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৬ -৩৭৮ ০১৭১৯০২৮৫৬৫  

456.  টিসাস স ভাই ভাই  প্লর আড়ত, টরা: টিা: টর্ালজার টহাপ্সন, চকপ্কািদাসিাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৬ -৩৭৯ ০১৭১১২০১৫৪০  

457.  টিসাস স জয় স মিল এন্ড টিম্বার সাট স, টরা: নূর টিাহােদ আকন্দ,িালিািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৬ -৩৮০ ০১৭১২০৬৪০২০  

458.  টিসাস স িম  টোর, টরা: টিা: িম কুল ইসলাি,আলিাহমুদ এমভমনউ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৬ -৩৮১   

459.  টিসাস স রামজব অপ্টা রাইস মিল, টরা: টিা: জাহাংমর্র আলি,মিয়ালপ্কাল, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৬- ৩৮২   

460.  টিসাস স টসাহানী এন্ট: এন্ড ফ্লাওয়ার মিল, টরা: আবুবকর টসখ,চকপ্কাবদাসিাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৬- ৩৮৩ ০১৭১৯-৩৬২২৬১  

461.  টিসাস স মুমক্ত ভান্ডার, টরা: দীিক কুিার টদ, বামনয়ািমি, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৬- ৩৮৪ ০১৭১০-৬৪৪৪৯৪  

462.  টিসাস স টরাখনী টিডাস স, টরা: টিা: টরজাউল কমরি,বামনয়ািমি, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৬- ৩৮৫ ০১৬৮৯-১৯২৪৩৪  

463.  হাজী টিা: নাজমূল হুদা, মিতা-মৃত টবল্লাল টিাল্লা, চািড়ািমি, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৬- ৩৮৭ ০১৭১২-১৭১৯৭০  

464.  টিসাস স তেয় এন্টা: টরা: টিা: িমরকুল ইসলাি,  জলুল হক টরাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৬- ৩৮৮ ০১৭১০-৭৯৬৭১৯  

465.  টিসাস স আদনান টিডাস স , টরা: টিা: আ: কমরি, কান্দািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৬- ৩৯১ ০১৮৫৮-২৪১১৯০  

466.  টিসাস স দাস টিডাস স, টরা: মবশ্বনাথ দাস, কামলবামড়, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৬- ৩৯৪ ০১৭১৯২৪৩৩৩৫  

467.  টিা: সমজব খান, সয়াপ্র্ামবন্দ, ভাসানী টরাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৭- ৩৯৫ ০১৭৯০৮১৮২৮৩  

468.  জামহদ টহাপ্সন তালুকদার,ন তুন  ভাঙ্গাবামড়, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৭- ৩৯৬ ০১৭১৩৭৮০৪৩১  

469.  টিা: রম কুল ইসলাি,এসমব  জলুল হক টরাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৭- ৩৯৭ ০১৭১৪-৪৬২১০১  

470.  টি: নাঈি টহাপ্সন, দত্তবাড়ী, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৭- ৩৯৮   

471.  সাধন চন্দ্র টভৌমিক, থানাপ্রাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৭- ৩৯৯ ০১৭১৮০৭১৬৬৯  

472.  টিা: নুরুজ্জািান টসখ, টরলওপ্য় কপ্লানী, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৭- ৪০০ ০১৭১৭-০১৭৬০৪  

473.  টিা: িজনু টসখ, সয়ধানর্ড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৭- ৪০১ ০১৭৩৫৫৮৩৭৬১  

474.  টিাোঃ রাজু টসখ, মিতা-টিা: োকিান টসখ, চকপ্কাবদাস িাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০৪/৩/১৮- ৪০২ ০১৭৩৯-১৪৮৮৫৫  

475.  টিসাস স  মসরাজুল ওয়ার মিল, টরা: টিা: মসরাজুল ইসলাি,প্হাপ্সনপুর,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০৪/৩/১৮- ৪০৩ ০১৭১২-৬৯৪৫০৮  

476.  টিসাস স কল্পনা ফ্লাওয়ার মিল, টরা: টজল হক আলী, টহাপ্সনপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ৪/৩/১৮/- ৪০৪ ০১৭১৬-১৭২২১৭  

477.  টিসাস স টেন্ডস এন্ড মডি আড়ত, টরা: রুপ্বল টহাপ্সন, িমহদর্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ৪/৩/১৮- ৪০৫ ০১৭১২-৪৩৫৫৮০  

478.  টিসাস স িািরা ফ্লাওয়ার মিল, টরা: টিা:  ারুক টহাপ্সন, সয়াধানর্ড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ৪/৩/১৮- ৪০৬ ০১৭২৬-৬৬২৪২৪  

479.  টিসাস স টসানার বাংলা ফ্লাওয়ার মিলস, টরা: টিাহােদ আলী, কামলদাসর্াতী,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ৪/৩/১৮- ৪০৭ ০১৭৩৩-৬৪৫৭০১  

480.  টিসাস স খন্দকার টিডাস স টরা: টিা: িাপ্লক খন্দকার, টহাপ্সনপুর , মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ৪/৩/১৮- ৪০৮ ০১৭১৭-৫২২৫২৩২  

481.  টিসাস স আদি স বামেজযালয় এন্ড সন্স, টরা: টিা: নামহদ টহাপ্সন ,প্হাপ্সনপুর,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ৬/৩/১৮- ৪০৯ ০১৭৪৭-৭৭০৬৬১  

482.  টিসাস স িমল অপ্য়ল মিল, টরা: টিা: মডময়উল ইসলাি, মুমজব সড়ক,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১২/৩/১৮- ৪১০ ০১৭৮৩-৪৬২৪৪০  



483.  টিসাস স আল আমিন টিডাস স,, টরা: টিা: আমির টহাপ্সন,সয়ার্মবন্দ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২৫/৩/১৮- ৪১১ ০১৭১৬-১১৪১৫২  

484.  টিসাস স মিরপুর স মিল, টরা: টিা: কািরুল ইসলাি, মিরপুরি দমিে িাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২৫/৩/১৮- ৪১২   

485.  টিসাস স টজাবায়দা চাউল কল, টরা: িাসুি আহপ্িদ, চর রায়পুর,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ৮/৪/১৮- ৪১৩ ০১৭৩৩-১৫১৭৭৪  

486.  টিসাস স  ামহি টিডাস স, টরা: টিা: িাজাহান আলী, রােীগ্রাি, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১৭/৪/১৮- ৪১৪ ০১৭২৯-৭৬০৫৭৯  

487.  টিসাস স  সমজব স মিল, টরা: আব্দুল িমজদ টসখ, চর রায়পুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১৭/৪/১৮- ৪১৫ ০১৭১৮-৬১৪৬২০  

488.  টিা: বাবুল টসখ, মিতা-মৃত কালু টসখ, টরলকপ্লানী, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২৭/৬/১৮- ৪১৬ ০১৭১৬-৮৯৮৯৩৯  

489.  টিাহােদ আলী, মিতা-আব্দুর রহিান, রায়পুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২১/৬/১৮- ৪১৮ ০১৭২৫-২৪৩৯১৩  

490.  টিা: টহলাল টসখ, মিতা কাপ্সি আলী টসখ, চক টকাবদাস িাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২১/৬/১৮- ৪১৯ ১০১৭৪১-৩২১২৭৯  

491.  টিসাস স মজহাদ  এন্টার রাইজ, টরা: মজহাদ তালুকদার, একডালা, মসরাজগ্ঞ্ঞ্জ  ঐ ঐ ২২/৭/১৮- ৪২০ ০১৭৩১-৪৮৫৫৮৩  

492.  টিা: সািসুল হক, মিতা-মৃত টসালায়িান, রায়পুর, মসরাজর্ঞ্জ                 ঐ ঐ ২২/৭/১৮- ৪২১ ০১৭৯১-২৪৪৬২৫  

493.  টিসাস স িাহাদত টহাপ্সন, টরা: িাহাদত টহাপ্সন, টরল কপ্লানী, মসরাজর্ঞ্জ  ঐ ঐ ০৫/৯/১৮- ৪২২ ০১৭২৬-০৮৩৫৩৫  

494.  টিা: ইউসু  টহাপ্সন, মিতা-টিা: আ: সালাি, সাপ্হদনর্র, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২৯/১০/১৮- ৪২৩ ০১৭২২-৯১৬৫৪৯  

495.  টিা: িমহদুল ইসলাি, মিতা মৃত-সাধূ টিখ, সাং-টকাবদাস িাড়া, মসরাজর্ঞ্জ        ঐ ঐ ১৩/০১/১৯- ৪২৪   

496.  টিা: টহলাল,  মিতা-মৃত ০০০০০০০০০০০০০ বামনয়ািমি, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১৫/০১/১৯- ৪২৫   

497.  শ্রী মবশ্বনাথ টদ , মিতা-মি কিপ্লস চন্দ্র ট াষ, বামনয়ািমি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১৭/০১/১৯- ৪২৬ ০১৭২৮-৩২৬০৮৫  

498.   টিা: টিামিন সরকার, মিতা-টিা: আবুল টহাপ্সন সরকার, িামুদা টকালা,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২৭/০১/১৯- ৪২৭ ০১৭৬৭-৫২৬৮৯০  

499.  টিা: িমতয়ার রহিান, মিতা- টিা: টকারবান আলী, কান্দািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১২/০৩/১৯- ৪২৮ ০১৭১৯-৭৫৩২৫৬  

500.  টিা: িাহাদৎ র াসিন, ট্রপতা-মৃত কাওছার ইিলাম কালু, র াসিনপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১২/০৩/১৯- ৪২৯ ০১৭১২-৪৮০২৩২  

501.  টিা: টবল্লাল টহাপ্সন, মিতা-মৃত হমববর রহিান, মদয়াধানর্ড়া, মসরাজর্ঞ্জ  ঐ ঐ ২৪/০৩/১৯ -৪৩০ ০১৭৭৪-৯২৫৩০৫  

502.  টবৌদ্ধ নাথ টিািার, মিতা-মবদ্ধাবন চন্দ্র টিািার, টর্ািালা, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২৪/০৩/১৯- ৪৩১ ০১৭১৩-৭৭৪০৭৩  

503.  টিা: আ: লমত , মিতা-মৃত আ: রহিান, বনবামড়য়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০৮/০৪/১৯- ৪৩৩   

504.  টিা: আ: হাোন খান, মিতা-মৃত ওসিান র্মন খান, মিয়ালপ্কাল, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২৮/০৫/১৯- ৪৩৪ ০১৭৩৪-৬৪৯৫৭৮  

505.  টিা: আিরা  আলী, মিতা-মৃত োিান আলী, িমহদর্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২৮/০৫/১৯- ৪৩৫ ০১৭১৩-৮৬২৫৬৭  

506.  টিা: আ: কাপ্দর ,মিতা-মৃত টিায়াপ্জ্জি টহাপ্সন, এস এস টরাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১১/০৬/১৯- ৪৩৬   

507.  টিা: আ: আমজজ টসখ, মিতা-মৃত জমসি উমিন টসখ, বামনয়ািমি, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০৩/০৭/১৯- ৪৩৭ ০১৭৩১-৯৬৬১৪১  

508.  টিসাস স আলি সবজী ভান্ডার, টরা: টিা: িাহ আলি, মিয়াল টকাল, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০৬/১০/১৯- ৪৩৮ 01779-778286  

509.  টিসাস স সুব্রত অপ্য়ল মিল, টরা: শ্রী টর্ামবন্দ কি সকার, টর্ািালা টরাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২৩/১০/১৯- ৪৩৯ 01719-752498  

510.   টিসাস স স মিল,প্রা: টিা: আব্দুল হাই টিখ,মিতা মৃত-আ: রমিদ টিখ টতলকুমি নতুন িাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০২/০৩/২০-৪৪০   

511.  টিসাস স মলং ন  ামন সচার,প্রা: টিা:আমিনুল ইসলাি খন্দকার,মিতা মৃত-হায়দার আলী খন্দকার,মিরপুর,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০২/০৩/২০-৪৪১   

512.  রমা: বাচ্চু ট্রময়া,ট্রপতা মৃত- লাল ট্রময়া,চররায় পুর,ট্রিরাজ ঞ্জ ঐ ঐ ০৩/০৩/২০-৪৪২   

513.  টিসাস স িা  ামন সচার হাউস,সুিন বসাক,মিতা মৃত-মনিাই চাদ বসাক, জলুল হক টরাড,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০৩/০৩/২০-৪৪৩   

514.  টিসাস স িজবুত  ামন সচার,প্িা: ওসিান র্মন  য়সাল,মিতা মৃত-ওির  ারুক,সয়াধানর্ড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০৩/০৩/২০-৪৪৪ ০১৭৪৭-৮৫০৪৩৫  

515.  মা ফল ভান্ডার,সমা: জট্রন,ট্রপতা মৃত- ফখরুট্রিন,ট্রিয়ার ধান ড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ঐ ঐ ৩১/০৫/২০-৪৪৫ ০১৭৪৭-৮৫০৪৩৫  

516.  টিসাস স ভাই ভাই টিডাস স,প্িা: আ: রাজ্জাক খান,মিতা মৃত-আহােদ আলী,গুপ্নরর্াতী,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১০/০৬/২০-৪৪৬ ০১৭১২-৩৮৬৫৫৩  

517.  টিসাস স িাইিা টিডাস স,প্িা: িাসুদ রানা,মিতা মৃত-আ: কমরি,বামনয়ািমি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১০/০৬/২০-৪৪৭ ০১৭১২-১৯৪২৫১  

518.  টিসাস স এমিয়াফ্লাওয়ার মিল, টিা: আমরফুল হক,মিতা মৃত-ঈিান আলী,সয়াধানর্ড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১০/০৬/২০-৪৪৮ ০১৭১২-৬০৫৩৫৯  

519.  রমা: আশরাফ আলী,ট্রপতা মৃত- নাঈম উট্রিন, সয়াধানর্ড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১০/০৬/২০-৪৪৯ ০১৭১২-৭২৮৭০৫  

520.  টিসাস স কমবর  ামন সচার,প্িা: কমবর টহাপ্সন,মিতা মৃত- আবুল কাপ্িি,কল্যানী,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১৯/০৭/২০-৪৫০ ০১৭১৬-৭৪৬১৬৩  

521.  টিসাস স টজিমিন  ামন সচার,প্িা: আব্দুল্লাহ আল হাোন,মিতা মৃত- আ: কমরি টসখ, জলুল হক টরাড,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২০/০৭/২০-৪৫১   

522.   ঐ ঐ ২০/০৭/২০-৪৫২   

523.   ঐ ঐ ২০/০৭/২০-৪৫৩   

524.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ক্রমিক 

নং 

ব্যবসায়ীর নাি ও ঠিকানা/প্রারাইটপ্রর নাি ও ঠিকানা রজ্ঞামিত 

বাজাপ্রর নাি 

উিপ্জলার নাি লাইপ্সন্স গ্রহপ্ের 

তামরখ ও নম্বর 

টটমলপ্ ান/প্িাবাইল 

নম্বর 

িন্তব্য 

61.  সচতন্য কুিার দাস, চর কাওয়াক,উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ্। উল্লািাড়া উল্লািাড়া ১/৪/৮৭- ৩ ০১৭৩১২৪৬৩৮১  

62.  শ্রী অমূল্য চরন দাস,  মিতা-বপ্নায়ারী লাল দাস,হাটপ্খালা, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ।্ ঐ ঐ ১/৪/৮৭- ৪ ০১৭১২-১১৫১৩৬  

63.  টিসাস স আমজজ ইন্ডামেজ টরাোঃ এস এি আোঃ আমজজ,মঝমকড়া টরাড, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ্। ঐ ঐ ১/৪/৮৭- ৫ ০১৭১৭০১৭৬৩০  

64.  টিসাস স ভাই ভাই ওপ্য়ল মিল, টরাোঃ টিাোঃ আ জাল টহাপ্সন,সকর্াতী চরিাড়া, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ্। ঐ ঐ ১/৪/৮৭- ৬ ০১৭১২৮০৮৩২১  

65.  শ্রী ব্রজপ্র্ািাল সাহা,  মিতা –মিপ্জন্দ্র নাথ সাহ,হাটপ্খালা, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ্। ঐ ঐ ১/৪/৯১- ৭ ০১৭১৯৯২৮৩২৫  

66.  টিাোঃ নামদরুজ্জািান  মিতা ত মের উমিন আহপ্েদ,চর কাওয়াক, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ্। ঐ ঐ ১/৪/৯২- ১০ ০১৭২৪৪৬১৯০৩  

67.  শ্রী সুজন কুিার সাহা  মিতা সুধীর কুিার সাহা,চর কাওয়াক, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ্। ঐ ঐ ১১/৪/৯৩- ১১ ০১৭১৩৭২৩৩৭৩  

68.  হীজ টিাবারক আলী অপ্য়ল মিল  মিতা হীজ টিাবারক আলী,মঝমকড়া টরাড, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/৯৬- ১২ ০১৭১২০২৯৫৩৮  



69.  টিসাস স আই ইউ এন্টার রাইজ টিা: ইসিাইল টহাপ্সন,প্ াষর্ামত, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ্। ঐ ঐ ১/৪/৯৯- ১৪ ০১৭১১-১৯১২০১  

70.  মজোহ টটার টরা: জহুরুল ইসলাি,শ্যািলীিাড়া, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ্। ঐ ঐ ১/৪/০৪- ১৭ ০১৭১৬-৯২৪৪৪৮  

71.  সৃমত ফ্লাওয়ার মিল অাালহাজ্ব অপ্হদুল হক,চরিাড়া, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ্ ঐ ঐ ১/৪/০৬- ২৯ ০১১৯০-৮১৫০৪৩  

72.  শ্যাি িৎস্য আড়ত টরা: মনরান চন্দ্র বিন স,শ্যািলী িাড়া, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ্ ঐ ঐ ১/৪/০৬- ৩১ ০১৭১৪-৫৯৪০৫১  

73.  টিসাস স আজাদ টটার টরা: টিা: আ: োিাদ,হাটপ্খালা, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ্ ঐ ঐ ১/৪/০৭- ৩২ ০১৭৩১৩৪৬৩৭০  

74.  রংধনু িৎস্য আড়ত টরা: রাি চন্দ্র বিন স,শ্যািলী িাড়া, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ্ ঐ ঐ ১/৪/০৭- ৩৪ ০১৭২৫-১৯১২০৭  

75.  শ্রী শ্রী দূর্ সা ভান্ডার টরা: নপ্রি চন্দ্র টদব,প্ াষর্ামত, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ্ ঐ ঐ ১/৪/০৭- ৩৫ ০১৭১৬-৮২৯৪১৪  

76.  শ্রী মনি সল কামন্ত টদব,প্ াষর্ামত, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ্। ঐ ঐ ১/৪/০৭- ৩৬ ০১৭১৬৫৩৬৪৪৫  

77.  ভাই ভাই িৎস্য আড়ত, টরাোঃ শ্রী কুমিনাথ হালদার,মঝমকড়া, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ্। ঐ ঐ ১/৪/০৮- ৩৯ ০১৭৬৫০৪৬০১৫  

78.  টিাোঃ আকবর আলী,শ্যািলী িাড়া, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ্। ঐ ঐ ১/৪/০৯- ৪২ ০১৭১১-৪৫১৬৩৭  

79.  মনতয টর্ািাল সাহা, মিতা-ধরেী কান্ত সাহ,প্ াষর্ামত, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ।্ ঐ ঐ ১/৪/০৯- ৪৪ ০১৭১৮৭৭৪৮৬৩  

80.  টিসাস স হাজী অপ্য়ল সিল, টরাোঃ আবুবক্কর মসমিক,শ্রী টখালা, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ।্ ঐ ঐ ১/৪/০৯- ৪৫ ০১৭৪৭-২৩৮১১১  

81.  টিসাস স সাহা কমবরাজ  র, টরাোঃ মচত্তরঞ্জন সাহা,প্ াষর্ামত, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ।্ ঐ ঐ ১/৪/০৯- ৪৬ ০১৮১৬-৯৫১৬২৭  

82.  টিাোঃমসরাজুল ইসলাি,বাকুয়া, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ্।    ঐ ঐ ১/৪/০৯- ৪৯ ০১৯৫১৭৬৩৬৮০  

83.  স্বে সা এন্ড উমি অপ্য়ল মিল এন্ড রাইচ মিল, টরাোঃ টিা; ওয়াহাব  আলী, বাকুয়া, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৯- ৫০ ০১৭৬৫০২০০৭২  

84.  শুভ িৎস্য আড়ত, টরাোঃ শ্রীরাি রসাদ বি সন,শ্যািলী িাড়া, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ্। ঐ ঐ ১/৪/১০- ৫১ ০১৭১৬০২৯৪৫৩  

85.  বন্ধু অপ্য়ল মিল, টরাোঃ টিাোঃ আইয়ুব আলী,শ্রী টখালা টিাড়, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ।্ ঐ ঐ ১/৪/১০- ৫৫ ০১৭১২-৬০৬৫১৭  

86.  টিসাস স আব্দুল্লসাঅপ্য়ল মিল, টরাোঃ টিাোঃ আকিল টহাপ্সন,িাগুড়াডাঙ্গা, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১১- ৫৭ ০১৭১২৮৯৩২২৩  

87.  টিসাস স িামনক অপ্য়ল মিল, টরাোঃ টিাোঃ লুৎ র রহিান,বাকুয়া, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ্। ঐ ঐ ১/৪/১১- ৫৯ ০১৭৫৭৬৫০১৪৮  

88.  টিসাস স আমর  অপ্য়ল মিল, টরাোঃ টিাোঃ কমহরুল ইসলাি,বাকুয়া, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ্। ঐ ঐ ১/৪/১১- ৬১ ০১৭৬০৪২৯৪৯৮  

89.  টিসাস স আকন্দ এন্টার রাইজ, টরাোঃ টিাোঃ আব্দুল কমরি,হাটপ্খাল, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ্। ঐ ঐ ১/৪/১২- ৬৬ ০১৭২৪৪২৭৩৯৮  

90.  সততা িৎস্য আড়ত,প্রাোঃ শ্রী মনরঞ্জন কুিার বি সন,শ্যািলী িাড়া, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ্। ঐ ঐ ১/৪/১২- ৬৭ ০১৭১৮-২১৩৭৪২  

91.  টিসাস স  উল্লািাড়া অপ্য়ল মিল, টরাোঃ টিাোঃ নজরুল ইসলাি, মঝমকড়া, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ্। ঐ ঐ ১/৪/১২- ৬৮ ০১৯২২-২৮১২৮১  

92.  নয়ন িৎস্য আড়ত, টরাোঃ শ্রী জয়প্দব কুিার মিকদার,শ্যািলী িাড়া, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ্। ঐ ঐ ১/৪/১২- ৬৯ ০১৭২২৭৫৮২৬৮  

93.  টিসাস স জননী অপ্য়ল মিল, টরাোঃ টিাোঃ আব্দুল র্মন, মঝমকড়া, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ্। ঐ ঐ ১/৪/১২- ৭০ ০১৯১৭-৯৬৫১৫২  

94.  টিসাস স আিরা  অপ্য়ল মিল, টরাোঃ টিাোঃ আিরা  আলী,বাকুয়া, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ্। ঐ ঐ ১/৪/১২- ৭৭   

95.  আনন্দ িৎস্য আড়ত, টরাোঃ রুহুল আমিন, শ্যািলী িাড়া, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ্। ঐ ঐ ১/৪/১২- ৭৯ ০১৭২৪৩৮৭০১২  

96.  টিসাস স মবিাল িৎস্য আড়ত,প্রাোঃ শ্রীমনি সল কুিার বি সন,শ্যািলী িাড়া, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১২- ৮০ ০১৭২৯৮৮৩৭৫১  

97.  টিাোঃ আবুল কাপ্িি, মিতা- টিাোঃ হাপ্েন আলী িন্ডল,প্িস্তক, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ্। ঐ ঐ ১/৪/১৩- ৮১ ০১৯৮১৬৬২৪৩৪  

98.  টিসাস স িািা ভাপ্ে িৎস্য আড়ত, টরাোঃ শ্রীরতন কুিার বি সন,শ্যািলীিাড়া,উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ্ ঐ ঐ ১/৪/১৩- ৮২ ০১৭১৮৫৯০৭০৯  

99.  টিসাস স সমহদুল টটার, টরাোঃ বাবুল রািামনক,কাওয়াক, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ্। ঐ ঐ ১/৪/১৩- ৮৩ ০১৭১১-৪১০১৮০  

100.  টিসাস স টযার্ িায়া অপ্য়ল মিল, টরাোঃ সু কুিার সাহা, মঝমকড়া, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ্ ঐ ঐ ১/৪/১৪- ৮৬ ০১৭৩৯৯৭৪৩৯৭  

101.  টিসাস স সাহা এন্ড ব্রাদাস স, টরাোঃ শ্রী দুলাল কুিার সাহা, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ।্ ঐ ঐ ১/৪/১৪- ৮৭ ০১৭১১৫৮৩৮৭৪  

102.  টবল্লাল অপ্য়ল মিল, টরাোঃআলী আকবর,বাকুয়া, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ্ ঐ ঐ ১/৪/১৫- ৮৮   

103.  রাতুল এন্টার রাইজ, টরাোঃ নুরুল ইসলাি,মঝমকড়া,উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ্ ঐ ঐ ১/৪/১৫- ৮৯ ০১৭১১৯৮২০৩৯  

104.  মবশ্বাস ব্রাদাস স, টরাোঃ মসপ্দম্বর মবশ্বাস,প্ াষর্ামত, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ্ ঐ ঐ ১/৪/১৫- ৯০ -  

105. ি টিসাস স মনিাই টটার, টরাোঃ মনিাই দাস,রািকামন্দপুর, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ্ ঐ ঐ ১/৪/১৫- ৯১   

106.  টিা: িম কুল আলি খান,ভিকাওয়াক, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ্ ঐ ঐ ১৩/৪/১৬- ৯৩ ০১৭১২৭৪৮৫৯০  

107.  টিা: রম কুল ইসলাি রতন, বাকুয়া, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ্ ঐ ঐ ১৫/৫/১৭- ৯৪ ০১৭১১-৩৯২৭৪৭  

108.  টিা: মজলিত টহাপ্সন,শ্রীপ্খালা, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ্ ঐ ঐ ১৯/৬/১৭- ৯৫ ০১৯২২-২৮২০৪১  

109.  টিা: জাহাঙ্গীর আলি টবারহান,শ্রীপ্খালা, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ্ ঐ ঐ ১/৪/১৬- ৯৬ ০১৭১৮-৭৯৪৯১৭  

110.  কপ্ল্লাল িৎস্য আড়ত, টরা: টিা: আবুল আজাদ, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২৫/৬/১৮-৯৮ ০১৭৫৭-৯৭৫৭২৬  

111.  টিসাস স জািাল টটার, টরা: টিা: মজোহ,নার্প্রাহা,উল্লািাড়, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ৩/৭/১৮-৯৯ ০১৭৩৯-৮৭১৭৬২  

112.  টিসাস স রজব আলী টটার, টরা: টিা: রজব আলী,নার্প্রাহা,উল্লািাড়, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ৩/৭/১৮-১০০ ০১৭৩৯-৯৩৬৫৭৩  

113.  টিসাস স ভাই ভাই টটার, টরা: টিা:আমরফুল ইসলাি,নার্প্রাহা,উল্লািাড়, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১১/৭/১৮-১০১ ০১৭৫৩-৪৩৬২৮০  

114.  টিসাস স ইিরান অপ্য়ল মিল, টরা: টিা: িমতয়ার রহিান,বাকুয়া,উল্লািাড়, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১৬/৭/১৮-১০২   

115.  টিসাস স একতা অপ্য়ল মিল,, টরা: টিা: হাসান আলী,,বাকুয়া,উল্লািাড়, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১৬/৭/১৮-১০৩   

116.  আন্দন কুমার বম মন,ট্রপতা-মৃত প্রিন্ন চন্দ্র বম মন, শ্যািলীিাড়া,উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২৪/০৪/১৯-১০৪ ০১৯১১-০৩২৫৬৮  

117.  অসশাক কুমার িরাকার,ট্রপতা-মৃত ভূসপন্দ্র নাথ িরকার, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১৩/০৫/১৯-১০৫ ০১৭৪০-৬৩৮৭৫০  

118.  রমা: নজরুল ইিলাম,ট্রপতা-মৃত মট্র র উট্রিন, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১০/০৬/১৯-১০৬ ০১৭১৮-৮৭৭৩১৮  

119.  রমা: দুলাল র াসিন,ট্রপতা-মৃত আসনায়ার র াসিন, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ  ঐ ঐ ০৩/০৭/১৯-১০৭ ০১৯২২-১৮১৫৫৫  

120.  রাম চন্দ্র িও,ট্রপতা-পট্রতত পাবন িও, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০৩/০৭/১৯-১০৮ ০১৭৩৬-২৬৭৫৫৭  

121.  পট্ররসতাষ কুন্ডু,ট্রপতা-মৃত ভজ ট্রর কুন্ডু, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০৩/০৭/১৯-১০৯ ০১৭৩৬-৭৯০০১০  

 

 

ক্রমিক 

 নং 

ব্যবসায়ীর নাি ও ঠিকানা/প্রারাইটপ্রর নাি ও ঠিকানা রজ্ঞামিত 

বাজাপ্রর নাি  

উিপ্জলার 

নাি  

লাইপ্সন্স গ্রহপ্ের 

তামরখ ও নম্বর 

টটমলপ্ ান/প্িাবাইল 

নম্বর 

িন্তব্য 

59.  টিাোঃ আ: হাোন সরকার, কামলদাসর্ামত,  মসরাজর্ঞ্জ চান্দাইপ্কানা  রায়র্ঞ্জ  ১/৪/০৮- ০১ ০১৭১৫-০৮১৭৫৬  

60.  টিাোঃ তাজউমিন সরকার, পূব স লক্ষ্মীপ্কালা,রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ  ঐ ১/৪/০৮- ০২ ০১৭১২-৩১২৮৫২  

61.  হাজী টিাোঃ নুরনবী, আপ্লাকমদয়া, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ০৩ ০১৭১৮-৪০৮১৬১  

62.  শ্রী সুভাষ চন্দ্র দাস, মিতা-ধীপ্রন্দ্র নাথ দাস,কুিাজপুর, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ০৫ ০১৭১২-৩১২৮৫৬  

63.  রমা: আ: খাসলক, ধান ড়া, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ০৬   

64.  শ্রী রমবন্দ্র নাথ ট াষ, মিতা-শ্যািািদ ট াষ,চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ০৯ ০১৭১৩-৭৭৪০৬৭  

65.  শ্রী মদলীি কুিার নার্, মিতা-মৃত িীপ্বি চন্দ্র নার্, চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/-০৮-১২ ০১৭১৬-৩৬৮৭৭১  

66.  টিাোঃ আবু জাপ্হদ বাবলু, মিতা-িবপ্জল আকন্দ, চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ১৩ ০১৭১২-১৯৬৪৬৫  



67.  টরাোঃ টিা: আব্দুল আমজজ আকন্দ, চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ১৪ ০১৭১৩-৭৩৬৮৫৮  

68.  টরাোঃ শ্রী অমসত কুিার দত্ত টচৌধুরী, চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ১৫ ০১৭১২-১৯৬৪৬৮  

69.  টরাোঃ টিাোঃ আপ্নায়ারুল সরকার, চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ১৯ ০১৭১৩-৭৬০৮২০  

70.  টিাোঃ টিাস্তাম জুর রহিান, চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ২০ ০১৭১২-৯৫৪৭৪১  

71.  টরাোঃ শ্রী তািস কুিার , চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ২১ ০১৭১৬-৯৬০৪১১  

72.  টিাোঃ আোঃ সাত্তার টসখ, মিতা-মৃত এলাহী বক্স, চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ২২ ০১৭১১-৩০১৪৩৭  

73.  টিসাস স চন্দ্র টিডাস স, টরাোঃ রকাি কুিার চন্দ্র, চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ২৩   

74.  টিসাস স দাস টিডাস স, টরাোঃ সুভাষ চন্দ্র দাস বাবলু, চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ২৭ ০১৭১১-০০২৮৭৩  

75.  টিসাস স অমনক টিডাস স, টরাোঃ অপ্িাক কুিার ট াষ, চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ২৮ ০১৭৩৩-২৯০৫৬৬  

76.  িািা ভাপ্ে টিডাস স, টরাোঃ টিা: সািসুল হক/প্সাবহান,ডুিরাই,রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ     ঐ ঐ ১/৪/০৮- ৩৮ ০১৭১৩-৭৬৯৫৩০  

77.  টরাোঃ টিা: হাম জুর রহিান আকন্দ, চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ৪১ ০১৭১২-২১৫২৯৭  

78.  টিসাস স হক টিডাস স, টরাোঃ টিাোঃ টিাজাপ্েল হক, টসনর্ামত, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ৪৯ ০১৭১৯-৯৪৬৫৩৬  

79.  টরাোঃ আব্দুস সািাদ আকন্দ, চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ৫১ ০১৭১৪-০৬৩২৯৪  

80.  এস এস মরন্স বাবু, মিতা-টিাোঃ টদপ্লায়ার টহাপ্সন, চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ৫৩ ০১৭১৬-৫৩৬৫৩৬  

81.  টিাোঃ মবশ্বনাথ ট াষ, মিতা-রজনীকান্ত ট াষ, চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ৫৭ ০১৭১৪-৯২৮৬০৭  

82.  শ্রী নারায়ন চন্দ্র টভৌমিক, চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৯- ৬৫ ০১৭১১-৭২৪৩২৯  

83.  ভাই ভাই চাউল কল, টরাোঃ সিীর কুিার চন্দ্র,চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৯- ৬৬ ০১৭১১-০৫৬৪৬৬  

84.  রনব কুিার সাহা, মিতা-মৃত টখাকন চন্দ্র সাহা,মসিলা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৯- ৬৭ ০১৭৩১-৪৫০৩০৯  

85.  রিজান তালুকদার, মিতা-মৃত আোঃ হামিদ তালুকদার,রমহিাবাদ,উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৯- ৬৯ ০১৭১৭-৬২৬৩৯২  

86.  টিসাস স হুিাইয়া চাউল কল,প্রাোঃ টিাোঃ িমহদুল ইসলাি,প্সনারাি,রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১০- ৭২ ০১৭৩৩-২৭৭১২২  

87.  িাধব টটার, টরাোঃ বরুন কুিার দত্ত টচৌধুরী,চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১০- ৭৬ ০১৭১৫-৩২৫১৯৮  

88.  টিসাস স িাঁচ ভাই চাঊল কল, টরাোঃ টিাোঃ আব্দুস সাত্তার, টসনর্ামত, য়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১০- ৭৭ ০১৭৩৯-৯৭৩৪৫৬  

89.  দাস টটার , টরাোঃ তিন কুিার দাস,চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১০- ৭৮ ০১৭১২-৬৯৪৪১২  

90.  শ্রী রিান্ত কুিার কুন্ডু, টরাোঃ শ্রী রান বল্লভ কুন্ডু , চান্দাইপ্কানা,রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১০- ৭৯ ০১৭১২-৫০৯০৮৯  

91.  টিসাস স োপ্নায়ার এন্ড ব্রাদাস স চাউল কল, টরাোঃ টিাোঃ িাহআলি,বাঐপ্খালা, রায়র্ঞ্জ,  ঐ ঐ ১/৪/১১- ৮২ ০১৭১৯-৭৬২০৮০  

92.  টিাোঃ বাবুল আকতার, মিতা-মৃত তারা সরকারপূব সলক্ষ্মীপ্কালা, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১১- ৮৪ ০১৭১৫-০০২৩৬৩  

93.  টিসাস স মরয়া চাউল কল, টরাোঃ আোঃ রউ  সরকার, চান্দাইপ্কানা রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১১- ৮৬ ০১৭৪৮-৯৭৬৩৪৪  

94.  শ্রী মবটলাল দাস, মিতা-মৃত কামিরাি দাস, চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১২- ৮৭ ০১৭২০-৪৯৬২৬৮  

95.  টর্ািাল সাহা,  মিতা-বাবলু কুিার সাহা,িাবনা বাজার, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১২- ৮৮ ০১৭২০-৩৭৬৮৩৮  

96.  টিা: আমিনুল ইসলাি,  মিতা-মৃত আজাহার আলী,কামলদাসর্ামত, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১২- ৮৯ ০১৭২৫-৬৭৫৪৫০  

97.  টিসাস স চান্দাইপ্কানা িৎস আড়ৎ, টরাোঃ টিাোঃ োইফুল ইসলাি,চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ,  ঐ ঐ ১/৪/০৪- ৯২ ০১৭৩০-৯৬৩১১৩  

98.  টিাোঃ নজরুল ইসলাি, মিতা-টিাকপ্েদ আলী আকন্দ,কুিারপুর, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১৫- ৯৬ ০১৭২৫-৬৩৭৮১৭  

99.  টিসাস স জাহানারা চাউল কল, টরাোঃ মজোতুল আলি সম্রাট, চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ,  ঐ ঐ ১/৪/১৫- ৯৭ ০১৭১১-০০৬৯৮১  

100.  টিসাস স একতা টিডাস স, টরাোঃ একরাি আলী আকন্দ, চকসাত্রা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১৫- ১০৪ ০১৭৩৭-৮৩৪৫০৪  

101.  টিসাস স আমতক টিডাস স, টরাোঃ আমতকুর রহিান,দী াই, টিা: ভবানীপুর, টিরপুর, বগুড়া ঐ ঐ ১৮/১১/১৫-১০৫ ০১৭১১-০২৯৯৯৫  

102.  টিসাস স সবুজ টসমি অপ্টা রাইচ মিল, টরাোঃ িমহদুল ইসলাি,চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ,    ঐ ঐ ২১/১২/১৫-১০৬ ০১৭১৭-১৯১৭১০  

103.  টিসাস স অন্তরপ্িডাস স, টরাোঃ টিাোঃ মিঠুন িন্ডল,র্াড়ই, টিরপুর,বগুড়া  ঐ ঐ ৪/০৪/১৬- ১০৭ ০১৭৩১-৮৯২০৫২  

104.  টিসাস স তামিি টিডাস স, টরা: টিা: নজরুল ইসলাি, চকপ্র্ামবন্দপুর, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২৪/৫/১৭- ১১০ ০১৭১৯-৪১৬২৮৩  

105.  টিা: কদি আলী, মিতা-মৃত েমলি উমিন টসখ,  াসুমরয়া, টিরপুর, বগুড়া ঐ ঐ ২৯/১০/১৭-১১১ ০১৭৩১-৯৮৩১৩৬  

106.  টিা: ম প্রাজ িাহমুদ, মিতা- টিা: আব্দুল িাপ্লক, লিীপ্কালা, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০৭/০৫/১৮-১১২ ০১৭১৮-৯৩৫৪২৩  

107.  টিা: সুলতান িাহমুদ, মিতা-আব্দুল লমত  টসখ, চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২২/০৭/১৮-১১৩ ০১৭৩৯-০৮২৪২২  

108.  রমা: ছাইদুর র মান, ট্রপতা-রমা: রমজান আলী, চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০৮/০৪/১৯-১১৪ ০১৭১১-১১০৭৩৯  

109.  রমা: আবু িাঈি আকন্দ,ট্রপতা-মৃত রমাজা ার আলী আকন্দ, চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০৮/০৪/১৯-১১৫ ০১৭১৯-৯৪৫২৮৮  

110.  রমা: বাবু রিখ, ট্রপতা-মৃত বট্রিউজ্জামান রিখ, চান্দাইপ্কানা,রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০৮/০৪/১৯-১১৬ ০১৭২২-৯৪১৪০৮  

111.  দুই তারা চাল কল, টরা: আলহাজ্ব রহিত আলী,  চান্দাইপ্কানা,রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২৮/০৮/১৯-১১৭ -  

112.  টিসাস স একতা টিডাস স, টরা: টিা: কদি আলী আকন্দ, টসানারাি,রুদ্রপুর, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১৮/১১/১৯- ১১৮ ০১৭৫৭-৯৬৬১৩৮  
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125.  টিসাস স মথ্র টার িৎস্য আড়ত, টরা: মবপ্রন রনমজৎ রঘুনাথ, বাজারভদ্র াট, কািানখন্দ, মসরাজর্ঞ্জ  াটিকুমরুল উল্লাপাড়া ১/৭/০৯- ০৩ ০১৭১৬-২৭৬১৭৪  

126.  টিসাস স ভাই ভাইআড়ত, টরাোঃ এবাদ আলী ও বজলার রহিান, লক্ষ্মীমবষ্ণুরসাদ,রায়র্ঞ্জ,  ঐ ঐ ১/৭/০৯- ০৪ ০১৭১৬৭২৭৬৪৩  

127.  টিসাস স বাদল িৎস্য আড়ত, টরা: শ্রী লংপ্কশ্বর সরকার,ধুবমল, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/০৯- ০৫ ০১৭১৮৪৪২৫৬৩  

128.  টিসাস স সততা িৎস্য আড়ত, টরা: শ্রী রাজকুিার হালদার, চমড়য়ামিকার,উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/০৯- ০৬ ০১৭১৮৪০৮১৬৬  

129.  টিসাস স মবসমিল্লাহ িৎস্য আড়ত, টরা: সুলতান িাহমুদ,রামননর্র, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/০৯- ০৭ ০১৭১৮৯০৮২৭৪  

130.  টিসাস স সরকার িৎস্য আড়ত, টরা: টিা: িািীি সরকার,চমড়য়া িধ্যিাড়া, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/০৯- ০৯ ০১৭১৮৯৬৯৩৫০  

131.  বাবুলাল চন্দ্র হালদার, মিতা-যতীন্দ্র নাথ হালদার, চকপ্চৌবলা, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/০৯- ১০ ০১৭৪১-৩২১৪১৬  

132.  টিসাস স যমুনা িৎস্য আড়ত, টরা: শ্রী টসানাতন চন্দ্র হালদার, চমড়য়ামিকার, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/০৯- ১১ ০১৮২০৫৪০৬০৭  

133.  টিসাস স জননী িৎস্য আড়ত, টরা: শ্রী িপ্রি চন্দ্র হালদার, হাটিকুিরুল, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/০৯- ১২ ০১৭১৬-২৮০৪৪৪  

134.  টিসাস স জয়বাবা টলাকনাথ িৎস্য আড়ত, টরা: িরীমিত চন্দ্র হাল,গুড়কা টবলতলা, রায়র্ঞ্জ,  ঐ ঐ ১/৭/০৯- ১৪ ০১৭১৮৭৮৫০৪৬  

135.  টিসাস স িা বাবার টদায়  িৎস্য আড়ত, টরা: আসাদ আলী সরকার, বাসাইল, রায়র্ঞ্জ,  ঐ ঐ ১/৭/০৯- ১৫ ০১৭১৬৯৪৮৪৬৭  

136.  টিসাস স আল্লারদান টিডাস স, টরা: টিা: চাঁন মিয়া,বার্মদ,উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/০৯- ১৭ ০১৭৩১৩৩৯৭০৪  

137.  টিা: সবুর টবিারী, মিতা মৃত র্ফুর টবিারী, হাটিকুিরুল, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/০৯- ১৮ ০১৭১৪-৫৫০৪৮৯  

138.  টিা: টজল টহাপ্সন, মিতা-টিা: জয়নাল টসখ, মিপুলবামড়য়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/০৯- ১৯ ০১৭২৭৮৫৩৩৭২  



139.  টিা: আব্দুর রহিান, চমড়য়ামিকার, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/০৯- ২০ ০১৭১৭৫৪৮৪৬৭  

140.  টিসাস স তারািদ িৎস্য আড়ত, টরা: শ্রী টর্ািাল চন্দ্র রাজবংিী, বাজার ভদ্র াট, কািারখন্দ,  ঐ ঐ ১/৭/০৯- ২১ ০১৭৪০-৮৯৬৬৫০  

141.  টিসাস সিাপ্য়র আমি সবাদ িৎস্য আড়ত, টরা: অমনল চন্দ্র হাওলাদার, টর্ারকপুর, উল্লািাড়া,  ঐ ঐ ১/৭/০৯- ২২ ০১৭১৩৭১৯৭৩৪  

142.  টিসাস স টিা াজ্জল টহাপ্সন এন্ড ব্রাদাস স, টরাোঃ টিা: মুসমলি উমিন, হাটিকুিরুল, উল্লািাড়া,  ঐ ঐ ১/৭/০৯- ২৫ ০১৭১৩৭৫৮৮১০  

143.  টিা: টর্ালাি িাকসুদ, হাটিিাড়া, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/০৯- ২৯ ০১৭১৮-০৯৪৭৪৮  

144.  টিসাস স মলখন িৎস্য আড়ত, টরা: টিা: আব্দুস োলাি,চমড়য়া কামলবামড়, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ  ঐ ঐ ১/৭/১০- ৩০ 01719-539015  

145.  চাচা ভাট্রতজা িৎস্য আড়ত, টরা: টিা: টসমলি টরজা, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১০- ৩১ 01719-753570  

146.  টিসাস স বন্ধু িৎস্য আড়ত, টরা: টিা:  মরদুল ইসলাি,বাসুপ্দবপুর, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১০- ৩২ ০১৭২০-৬২০৯১৪  

147.  টিসাস স মদলীি িৎস্য আড়ত, টরা: শ্রী মদলীি চন্দ্র বি সন,শ্যািলীিাড়া, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১০- ৩৫ ০১৭৩২-৫৪২৬২৪  

148.  টিসাস স আ: জব্বার ইন্টা: টিা: আ: িাপ্লক, সাপ্হদনর্র টবিারীিাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১০- ৩৬ 01712-854012  

149.  হাজী  িৎস্য আড়ত, টরা: হাজী  আব্দুল হাোন, কুিাজপুর, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৭/১০- ৩৭ ০১৭১৭-১০৪১৯৮  

150.  টিসাস স সারমিন টোর, টরাোঃ টিা: টিাজাপ্েল হক তালুকদার, চমরয়ামিকার, উল্লািাড়া,  ঐ ঐ ১/৭/১০- ৪১ ০১৭১৯৮২৫৩৫৭  

151.  টিসাস স শুভমলহাত  ল ভান্ডার, টরা:  িামুন কবীর,নারায়নমদয়া, মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৭/১০- ৪২ ০১৭৩৪৬৮৪৬১৩  

152.  টিসাস স  িামুন টোর,  টরা: আোঃ টিাত্তামলব,চমরয়ামিকার, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ 0১/৭/১০- ৪৩ ০১৭১৮৯৪৩০৯৪  

153.  টিসাস স  সমজব এন্টা: টরা: টিা:  জলার রহিান, হাটিকুিরুল, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ 0১/৭/১০- ৪৪ 01713-704359  

154.  টিসাস স রানা  ল  ভান্ডর, টরা: টিা: আ: রমিদ,হাটিিাড়া, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২০/৩/১১- ৪৭ ০১৭১৮১৯৮৮৬৩  

155.  রমা: আলম, ট্রপতা-রমা: কালু িরকার, গ্রাম-রধাপাকাট্রন্দ, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২০/৩/১১- ৪৯ ০১৭৪৫-৭২৯৭৯৮  

156.  আল্লাহর দান িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিা: টর্ালবার টহাপ্সন,িাটধারী, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ 11/7/১১- ৫২ ০১৭৫৬৯৭৬৭০১  

157.  টিসাস স আদি স িৎস্য আড়ত, টরা: টিা: আ: জমলল তাড়ািী, জাহাঙ্গীরর্াতী,তাড়াি, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ 11/7/১১- ৫৩   

158.  টিসাস স অমখল টোর, টরা: টিা: েইমুমিন,চমরয়ামিকার, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ 24/7/১১- ৫৪ ০১৭৩৪-৫৩১১২১  

159.  টিসাস স টসতু এন্টাররাইজ, টরা: সুভাস চন্দ্র হালদার,চমরয়ামিকার, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ 23/8/১১-৫৬ ০১৭১৪-৫৫৮৬৬০  

160.  সুলতানা িৎস্য আড়ত, টরা: আল িামুন িন্ডল, বনবামড়য়া, সলংর্া, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ 23/7/১১- ৫7   

161.  টিসাস স রূিচাদ িৎস্য আড়ত, টরা: টিা: টিাক্তার টহাপ্সন, চমরয়াউমজর, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১২- ৫৮   

162.  টিসাস স দাদা ভাই িৎস্য আড়ত, টরা: টিা: িাহমুদুল আলি, চমরয়ামিকার, উল্লািাড়া,  ঐ ঐ ১/৭/১২- ৫৯ ০১৭১১-০০৯৯০৮  

163.  টিসাস স িাঁচ তারা িৎস্য আড়ত, টরা: শ্রী রনমজত কুিার দাস,মসিলা, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৭/১২- ৬০   

164.  ভাই ভাই মডপ্ির আড়ত, টরা: টিা:  জলুল হক,রা ববামড়য়া, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১২- ৬১ ০১৭১৬-৮৫৫৫৪১  

165.  িাপ্য়র টদায়া মডপ্ির আড়ত, টরা: টিা: আমতকুল ইসলাি, রা ববামড়য়া, উল্লািাড়া,  ঐ ঐ ১/৭/১২- ৬২ ০১৭২২-৪৪৯৬৪৭  

166.  টিসাসূ শুভ  িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ আল িামুন,ঝাউল, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১২- ৬৪   

167.  টিসাস স দয়াল িৎস্য আড়ত, টরাোঃ অমূল্য চন্দ্র রাজবংিী,বাজার ভদ্র াট,কািারখন্দ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১২- ৬৫   

168.  মতনতারা িৎস আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ ইব্রামহি আলী,হাটিকুিরুল, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১২- ৬৬ ০১৭৩৫০৭৫৫৫৪  

169.  টিসাস স  নাইন টিডাস স টরাোঃ আোঃ িাপ্লক,রাপ্িরিাড়া, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৭/১২- ৬৮ ০১৭৩৬-৮২৩৪১৪  

170.  টিসাস স  রাধা টর্ামবন্দ িৎস্য আড়ত, টরাোঃ মকষাে চন্দ্র রাজবংিী,বাজার ভদ্র াট, কািারখন্দ,  ঐ ঐ ১/৭/১৩- ৭০   

171.  টিসাস স  িা টিডাস স টরাোঃ টিাোঃ  জলার সহিান,িধ্যিাড়া ভরিহমন,রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৭/১৩- ৭১ ০১৭৪৫-৩২৪৩৭৫  

172.  টিসাস স িািা ভাপ্ে িৎস্য আড়ত, টরা: টিা: রওিন আলী, িামেয়াকামন্দ,  উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৩- ৭2 01840-603255  

173.  টিসাস স মর াত সামদয়া িৎস্য আড়ত,   টরাোঃ টিাোঃ  মন,িামঝয়াকামন্দ, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৩- ৭৩ ০১৬৭৫-২৯৫৯১৫  

174.  টিাোঃ িজনু মিয় ও টিাোঃ বকুল টহাপ্সন,বনবামড়য়া, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ  ঐ ঐ ১/৭/১৩- ৭৪ ০১৭১৯-৫১০৮৯৫  

175.    টসাবহান টসালাইিান ভাই ভাই িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ সাইদুল ইসলাি,িামঝয়াকামন্দ, উল্লািাড়া,  ঐ ঐ ১/৭/১৩- ৭৬   

176.  টিসাস স খাঁন িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ হাম জুর রহিান,অমলদহ, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৩- ৭৭ ০১৭৭০-৬৭৬২৫৪  

177.  শ্রী সচতন্য  িৎস্য আড়ত, টরাোঃ শ্রী  সচতন্য কুিারসরকার, চকপ্চৌমবলা, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৩- ৭৮ ০১৭৩৫-৫৭২৮৩২  

178.  মবিাল মহপ্িল টিডাস স , টরাোঃ মদিক কুিার িহন্ত,বাসুপ্দবপুর, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ।  ঐ ঐ ১/৭/১৩- ৮০ ০১৭৭০-৩৬৫৬০৮  

179.  টিসাস স স্বিন িৎস্য আড়ত, টরা: টিা: আব্দুল র্ফুর সরকার, বনবামড়য়া, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৩- ৮1 01729-659624  

180.  টিসাস স  সরকার িৎস্য আড়ত,  টরাোঃ টিাোঃ িাোন সরকার, শ্রীরাপ্িরিাড়া,রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৩- ৮২ ০১৯২৫-১২২৩১২  

181.  টিসাস স একতা িৎস্য আড়ত,  টরাোঃ টিাোঃআ াল উমিন, টবতয়া, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৭/১৩- ৮৪ ০১৯১২-৯৪৮৬২৯  

182.  টিসাস স বীমথ ও মহরা িৎস্য আড়ত,  টরাোঃ শ্রী ধীপ্রন্দনাথ সরকার, বড়প্র্াজা, সলংর্া,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৭/১৩- ৮৫ 01718-995069  

183.  িা বাবার টদায় িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ টদপ্লায়ার টহাপ্সন,সরুি সলঙ্গা, উল্লািাড়া,  ঐ ঐ ১/৭/১৩- ৮৬ ০১৭২৫-৯৯৯৫৪৩  

184.  টিসাস স সরকার  িৎস্য আড়ত,  টরাোঃ টিাোঃ আিরাফুল ইসলাি,সরুি  সলঙ্গা, উল্লািাড়া,  ঐ ঐ ১/৭/১৩- ৮৭ ০১৭১১-৪১১৩৪২  

185.  এস আর িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ আমিনুল ইসলাি, িালতীনর্র,রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৭/১৩- ৯০ ০১৭১১-৪১৩৩৫২  

186.  টিসাস স একতা িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃআব্দুল আলীি টিম্বার, দত্তকুিা,রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৭/১৪- ৯১ ০১৭১০-৪৫৮৮৯৪  

187.  টিসাস স োপ্নায়ার িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ রতন ও সাত্তার,ধমবল, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ।  ঐ ঐ ১/৭/১৪- ৯৪ ০১৭২৪-৪২৭৪২৯  

188.  টিসাস স মনতযানন্দ  িৎস্য আড়ত, টরাোঃ শ্রী সুকুিার হালদার,সলঙ্গা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৭/১৪- ৯৬ ০১৭১৮-৬১৪১৫২  

189.  টিসাস স রহিান িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ আয়নাল হক, টবতুয়া,  রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৭/১৪- ৯7 01717-160683  

190.  টিসাস স জামকর িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ রাজ আহপ্িদ সাপ্হদনর্র, মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৭/১৪- ৯8 01922-986567  

191.  িাপ্য়র টদায়া িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ টসাপ্হল রানা, িামেয়াকামন্দ, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৪- ৯9 01729-120156  

192.  টিসাস স সুজন িৎস্য আড়ত, টরাোঃ শ্রী সুয সকান্ত হালদার,সলঙ্গা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৭/১৫- ১০১ ০১৭১৩-৫৮১৪৭০  

193.  টিাোঃ আব্দুল হাই সরকার, মিতা-অমেি উমিন সরকার,শ্রী রাপ্িরিাড়া, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৫- ১০২ ০১৭১২-১০১৪৩৩  

194.  ভাই ভাই  ল ভান্ডার, টরাোঃ আব্দুল লমত ,হমরদািপৃর, আমিনপুর,িাবনা, ঐ ঐ ১/৭/১৫- ১০৭ ০১৭১৪-৬০৬২৩২  

195.  টিসাস স একতা  ল ভান্ডার,প্রাোঃ টিাোঃ টর্ালাি টিাস্ত া,দাদনপুর, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৫- ১০৮ ০১৭৩৪-৮৬৫১১০  

196.  িাপ্য়র টদায়া  ল  ভান্ডার, টরাোঃ টিাোঃ বাবুল টহাপ্সন,মিিলা, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৫- ১০৯ ০১৭৩৬-৬০১৬৯৭  

197.  অনুি এন্টার রাইজ, টরাোঃ শ্রী অমজত চন্দ্র সাহা,চালা িাহজাদপুর, িাহজাদপুর,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৫- ১১০ ০১৭১২৪০৭৩৬৯  

198.  িাপ্য়র টদায়া এন্টার রাইজ, টরাোঃ টিাোঃ রানা আকন,মনজবান্ডামরয়া, মিপ্রাজপুর,মিপ্রাজপুর ঐ ঐ ১/৭/১৫- ১১১ ০১৭৬০৪২৯৬৯৮  

199.  ১নং  ল মবতান, টরাোঃ িমরফুল ইসলাি,িালোিাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৫- ১১৩ ০১৭৬০-৪২৯৬৯৮  

200.  আল্লার দান  ল ভান্ডার, টরাোঃ টিাোঃ রমকবুল ইসলািসাং-হাটিিাড়া, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৫- ১১৪ ০১৯১৬-১৩৩২৮৬  

201.  বন্ধু িৎস্য আড়ত, টরাোঃ আব্দুল আলীি,চমড়য়া িধ্যিাড়া, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৬- ১১৫ ০১৭১০-৪৫৮৮৯৪  

202.  মবর্ বস িৎস্য আড়ত, টরাোঃ আমরফুল ইসলাি,িামেয়াকাামন্দ, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৬- ১১৬ ০১৭৪৫-২১৮৯৩৪  

203.  টিাোঃ িাহাদত টহাপ্সন, মিতা-িাহাআলী,িধ্যিাড়া ভরিহনী, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৬- ১১৭ ০১৭১২-৩১২৯৫৫  



204.  টিাোঃ নুরুল ইসলাি, মিতা-হাজী নমের উমিন, তালর্ামে, িাহজাদপুর মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৬- ১১৮ 01713-682532  

205.  খন্দকার  ল ভান্ডার, টরাোঃ টখারপ্িদ আলি,সসয়দর্াতী, কািারখন্দ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৬- ১১৯ ০১৯৩৬-৯৪৬৩৯৩  

206.  টিসাস স মুন টিডাস স, টরাোঃ জুলম কার আলি, সুলতানর্ঞ্জ,বগুড়া ঐ ঐ ১/৭/১৬- ১২০ ০১৭১৮-১৬৯৭৫৯  

207.  রুহুল িৎস্য আড়ত, টরাোঃ মুকুল টহাপ্সন টসখ,চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৬- ১২২ ০১৭২৪-৩৫৬৬৭০  

208.  টিসাস স িারমিন এন্টার রাইজ, টরাোঃ োকাওয়াত টহাপ্সন,িার্লা উত্তরিাড়া, উল্লািাড়া,   ঐ ঐ ১/৭/১৬- ১২৩   

209.  িা-বাবা িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ আমনছুর রহিান, চমড়য়াকামন্দিাড়া, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৭/১৬- ১২4 01745-399863  

210.  আমিনুল ইসলাি,মিতা-মৃত হাজী আব্দুস সািাদ টসখ,কান্দািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২৬/৯/১৭-১২৫   

211.  িমনক,মরয়াদ িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ আব্দুল িমিনচমড়য়াকামন্দ, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ৩/১০/১৭-১২৬ ০১৭৩৫-৭২৩৮৪৫  

212.  সামদ িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিা: িাপ্ভজ সরকার,িামেয়াকামন্দ,উল্লািাড়া,,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২০/১২/১৭-১২৮ ০১৭৫৫-৭৬৫৩৯১  

213.  টিা: টসাহরাব আলী,মিতা-মৃত কালু সরকার,প্রলওপ্য় কপ্লানী,মসরাজর্ঞ্জ                ঐ ঐ ২৬/১২/১৭-১২৯   

214.  জাহাঙ্গীর হাসান িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিা: ওয়াপ্জদ আলী ,উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ২/১/১৮- ১৩০ ০১৭৪৪-৪৮৮৬৭৭  

215.  সম্পদ  িৎস্য আড়ত, টরাোঃ শ্রী াাাানন্দ চন্দ্র হালদার,চান্দাইপ্কানা,রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ  ঐ ঐ ৯/৭/১৮-১৩১ ০১৭২৫-৪৪৫৭৫৪  

216.  রাহুল রাতুল িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিা:আব্দুস সালাি,তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ                 ঐ ঐ ৭/৮/১৮-১৩২ ০১৭৩০-৮৩৩২২৫  

217.  তানমজন সুরাইয়া িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিা: রাপ্িদুল ইসলাি,সলঙ্গা,মসরাজর্ঞ্জ।      ঐ ঐ ৭/৮/১৮-১৩৩ ০১৭৯৩-৭৩৭০৯৫  

218.  টসতু এন্টার রাইজ এন্ড িৎস্য আড়ত,প্রা: রদীি চন্দ্র হালদার.উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ৭/৮/১৮-১৩৪ ০১৭২৫-৭৯৫৮১৭  

219.  একতা িৎস্য আড়ত,প্রা: টিা: আব্দুল কুদ্দুস.উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ                      ঐ ঐ ৭/৮/১৮-১৩৫ ০১৭২৯-১৯৬১২৯  

220.  রীমত িৎস্য আড়ত,প্রা: সাধন চন্দ্র সরকার.উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ                        ঐ ঐ ৪/৯/১৮-১৩৬ ০১৭১২-৮৯৮৪৭৭  

221.  টিসাস স টিপ্হদী  ল ভান্ডার,প্রা: হাম জুল ইসলাি,িােয়াকামন্দ,মসরাজর্ঞ্জ             ঐ ঐ ৩/১০/১৮-১৩৭ ০১৭২৯-১৮৮০০৬  

222.  টিসাস স হাজী  ল ভান্ডার,প্রা: টবলাল টহাপ্সন, টবংনাই, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ      ঐ ঐ ৩/১০/১৮-১৩৮ ০১৭৩৮-১৬২৮৮৭  

223.  আল্লার দান িৎস্য আড়ত, টরা: টিা: আ াজ উমিন,রােীনর্র,গুরুদাসপুর,নাপ্টার      ঐ ঐ ৩/১০/১৮-১৩৯ ০১৭২৪-৩৩৯০৬১  

224.  একতা িৎস্য আড়ত, টরা: টিা: িমরফুল ইসলাি, ালকুলা,তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ         ঐ ঐ ১৬/১০/১৮-১৪০ ০১৮২২-৪৩৬১৪৯  

225.  রমা: শট্ররফুল ইিলাম,ট্রপতা-মৃত লূৎফর র মান, হাটিকুিরুল, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০৭/০১/১৯-১৪১ ০১৭৫০-৮১৩৩২৫  

226.  রাজসংিী িৎস্য আড়ত, টরাোঃ মনমখল চন্দ্র রাজবংিী, সলংর্া, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ০৩/০৯/১৯-১৪২ 01712075832  

227.  শ্রী নারায়ন িৎস্য আড়ত, টরাোঃ নারায়ন সরকার ,চকপ্চৌমবলা ,উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ০৩/০৯/১৯-১৪৩ 01716491678  

228.  টিসাস স আমখ িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিা: আমির হািজা, রমহিাবাদ , উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ০৩/০৯/১৯-১৪৪ 01743690895  

229.  বাদিা িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিা: বাদিা সরকার, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ০৯/০৯/১৯-১৪৫ 01726317112  

230.  বাবুলাল চন্দ্র িৎস্য আড়ত, টরাোঃ শ্রী টিাহন হালদার  চকপ্চৌমবলা, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ০৯/০৯/১৯-১৪৬ 01746105807  

231.  মবশ্বাস িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিা: আমনসুর রহিান, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ২৩/০৯/১৯-১৪৭ 01718934745  

232.  গুরুদাসপুর িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিা: আব্দুস টসাবহান, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ২৩/০৯/১৯-১৪৮ 01721103113  

233.  রপ্বন িৎস্য আড়ত, টরাোঃ শ্রী রপ্বন কুিার বি সন , উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ২৩/০৯/১৯-১৪৯ 01763142763  

234.  রিন িৎস্য আড়ত, টরাোঃ শ্রী রিন কুিার বি সন ,উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ২৩/০৯/১৯-১৫০ 01710645081  

235.  টু-োর িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিা: আকরামুল ইসলাি(রুপ্বল),উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ৩০/০৯/১৯-১৫১ 01748637098  

236.  টিসাস স তুমহন টিম্বার এন্ড ‘স’ মিল, টরাোঃ টিা: আ: িমতন, হাটিকুিরুল, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ৩০/০৯/১৯-১৫২ 01717351143  

237.  সবার টদায়া িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিা: আোদুল ইসলাি, িামেয়ামকামন্দ, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ৩০/০৯/১৯-১৫৩ 01718708473  

238.  টিসাস স িািা-ভাপ্ে িৎস্য আড়ত, টরাোঃ শ্রী উত্তি চন্দ্র রায়, হাটিকুিরুল, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ০৬/১০/১৯- ১৫৪ 01761289540  

239.  িােরাঙর্া িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিা: মলটন িন্ডল , িামেয়াকামন্দ, সলংর্া, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ০৬/১০/১৯- ১৫৫ 01708973021  

240.  টিসাস স টিা াজ্জল টহাপ্সন, টরাোঃ টিা: টিা াজ্জল টহাপ্সন , হাটিকুিরুল, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১৬/১০/১৯- ১৫৬   

241.  ভাই ভাই িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিা: নুরনবী টিাল্লা, িামেয়াকামন্দ, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ২৩/১০/১৯- ১৫৭ 01725068930  

242.  ভাই ভাই িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিা: আব্দুল হাোন , পুকুরিাড়, সলংর্া, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ২৩/১০/১৯- ১৫৮ 01711702666  

243.  রমা: জহুরুল ইিলাম, রমা: রট্রফকুল ইিলাম ,  াটিকুমরুল,কামারখন্দ, ট্রিরাজ ঞ্জ ঐ ঐ ৮/৯/২০- ১৫৯ 01752-063371  

244.  রমা: িসরায়ার র াসিন,সমা: নজরুল ইিলাম, বাং ালা,উল্লাপাড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ঐ ঐ ১৫/৯/২০- ১৬০ 01776-489133  

245.  রমা: জহুরুল ইিলাম,সমা: রবলাল র াসিন, তারুটিয়া,উল্লাপাড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ঐ ঐ ১৫/৯/২০- ১৬১ 01719-365729  

 

 

 

 

 

 

 

 

ক্রমিক 

 নং 

ব্যবসায়ীর নাি ও ঠিকানা/প্রারাইটপ্রর নাি ও ঠিকানা রজ্ঞামিত 

বাজাপ্রর নাি 

উিপ্জলা

র  নাি 

লাইপ্সন্স গ্রহপ্ের 

তামরখ ও নম্বর 

টটমলপ্ ান/প্িাবাইল 

নম্বর 

িন্তব্য 

18.  টিসাস স সমজব অপ্য়ল  মিল, টরাোঃ টিাোঃ সমহদুল ইসলাি, চন্দনর্ামত, টবলকুমচ, মসরাজর্ঞ্জ মুকুন্দর্াঁতী টবলকুমচ ১/৪/০৮- ০১ ০১৭১৫-৩৬৭৫৪২  

19.  টিসাস স ইব্রাহীি অপ্য়ল  মিল, টরাোঃ টিাোঃআব্দুস সািাদ, চন্দনর্ামত, টবলকুমচ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ০২ ০১৭২০-৪৯৫৮৫১  

20.  টিাোঃ আব্দুল হামলি, মিতা-টিাোঃ আব্দুল হামকি, র্াড়ািামস, টবলকুমচ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ০৩ ০১৯১৬-৫৯২৪৮৭  

21.  টিসাস স িমদনা অপ্য়ল  মিল, টরাোঃ টিাোঃমসরাজুল ইসলাি, চালা,  টবলকুমচ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ০৪ ০১৭১৬-৪৪৩৯৮৪  

22.  টিসাস স মািমটএন্টার রাইজ, টরাোঃ টিাোঃ আলতা  টহাপ্সন, টবলকুমচ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ০৫ ০১৭১৯-১২৯৮৪৮  

23.  টিসাস স ভাই ভাই অপ্য়ল  মিল, টরাোঃ টিাোঃআব্দুল জব্বার, মুকন্দর্ামত, টবলকুমচ,  ঐ ঐ ১/৪/০৮- ০৬ ০১৮১২-৭১৮৬৪৭  

24.  টিসাস স বাংলাপ্দি টবকারী, টরাোঃ টিাোঃ বাচ্চু িজুিদার, মুকন্দর্ামত, টবলকুমচ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ০৮ ০১৭১৪-৪৬২২০২  

25.  মনি সল চন্দ্র সাহা, মিতা-রাে বল্লভ  সাহা, মুকন্দর্ামত, টবলকুমচ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ০৯ ০১৭১৫-১৩৪৫৭৩  

26.  টিাোঃ মুো টবিারী, মিতা-রিজান আলী,বওরা, টবলকুমচ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ১০ ০১৭২৭-১২৬১১৫  

27.  কামতসক চন্দ্র সাহা, মিতা-মৃত অনীল চন্দ্র সাহা, চালা,  টবলকুমচ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ১২ ০১৮১৮-০১৫১৬৮  

28.  টিসাস স রহিান টিম্বার টিডাস স, টরাোঃ টিাোঃ আব্দুর রহিান রাং, মুকন্দর্ামত,  টবলকুমচ,  ঐ ঐ ১/৪/০৮- ১৫ ০১৭১২-৮০২৩৯৪  

29.  টিসাস স রাজু  টিম্বার টিডাস স, টরাোঃ টিাোঃ ইয়াকুব আলী রাং, মুকন্দর্ামত,  টবলকুমচ,  ঐ ঐ ১/৪/০৮- ১৬ ০১৭১৫-৩২৫২৫৯  

30.  টিসাস স সজীব িৎস্য আড়ত, টরাোঃ মনপ্িন্দ্র হালদার, মিদ্রিাটিয়া, টবলকুমচ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ২২ ০১৭৩৭-৬২৫২৯১  



31.  টিসাস স িািা ভাপ্ে িৎস্য আড়ত, টরাোঃ স্বিন কুিার হালদার, চালা, টবলকুমচ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ২৪ ০১৮১৮-০২৮৭১০  

32.  টিসাস সআলহাজ্ব মুসমলি উমিন টিডাস স, টরাোঃ টিাহােদ আলী, চরচালা, টবলকুমচ,  ঐ ঐ ১/৪/১১- ২৬ ০১৭২১-৯৪৯৯৪০  

33.  টিসাস স হাোন টটার, টরাোঃ আবু হাোন, জীদুরী,প্বলকুমচ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১১- ২৭ ০১৭৩৬-৫৯০৮২৯  

34.  নবকুিার কুন্ডু চাউল ও িপ্নাহারী টটার,  টরাোঃ নবকুিার, র্াড়ািামস, টবলকুমচ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১১- ৩০   

35.  জুপ্য়ল  ল ভান্ডার, টরাোঃ আবু বক্কার িন্ডল, বয়রাবামড়,  টবলকুমচ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১৬- ৪০ ০১৭৩১-৫৫৬৯৯৩  

36.  ইসিাইল  ল ভান্ডার, টরাোঃ আোঃ কমরি,বয়রাবামড়, টবলকুমচ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১৬- ৪১ ০১৭৬৮-৯৭৭৫৬৮  

37.  টজয়ানমিন ঝে সা এন্টার মরইজ,প্রা: টজলহস আলী,মবলিাড়া,,প্বলকুমচ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২৭/৬/১৮-৪২ ০১৮৫৪-৮৯৭৬৭৮  

 

 

ক্রমিক 

 নং 

ব্যবসায়ীর নাি ও ঠিকানা/প্রারাইটপ্রর নাি ও ঠিকানা রজ্ঞামিত  

বাজাপ্রর নাি 

উিপ্জলার 

নাি 

লাইপ্সন্স গ্রহপ্ের 

তামরখ ও নম্বর 

টটমলপ্ ান/প্িাবাইল 

নম্বর 

িন্তব্য 

7.  টিাোঃ জয়নাল আপ্বমদন িন্ডল, মিত-মৃত ইিান িন্ডল, লামহড়ীপ্িাহনপুর, উল্লািাড়া, মিরাজর্ঞ্জ লামহড়ীপ্িাহনপু

র 

উল্লািাড়া ১/৭/০৯- ০১ ০১৭৩২৪০১৩৭৬  

8.  শ্রী মিমির কুন্ডু , মিতা-মৃত তারািদ কুন্ডু,মিরিাড়া, উল্লািাড়া,মিরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/০৯- ০৩ ০১৭২০৫৮০৮৩৭  

9.  টিসাস স হামিমদয়া টভড়াইটি টোর, টরাোঃ টিাোঃ হায়দার আলী, চরপ্িাহনপুর, উল্লািাড়া,  ঐ ঐ ১/৭/০৯- ০৪ ০১৭৬৫৫১০২৮৭  

10.  টিসাস স ভাগ্যলমক্ষ্ম বামনজযালয়, টরাোঃ দুলাল কুন্ডু, মহড়ীপ্িাহনপুর,উল্লািাড়া,মিরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/০৯- ০৫ ০১৭১৩৭৪২৫২৩  

11.  রভাতকুিার ট াষ,  মিতা-মৃত রদ্যৎ ট াষ,বাপ্ল্লািাড়া, উল্লািাড়া, মিরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৪- ১০ ০১৭১৩৬৮২৫৮১  

12.  আল আমিন, মিতা-িমজবর িন্ডল,চাকসা, উল্লািাড়া, মিরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৫- ১১ ০১৭০১-৭১১৭৩৬  

13.  মলিন টিডাস স,  টরাোঃ আব্দুল িাপ্লক,দহকুলা, উল্লািাড়া, মিরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৫- ১২ ০১৭১১-৪১২৯১৫  

14.  জব্বার টোর, টরা: টিা: আ: জব্বার, দহকুলা, উল্লািাড়া, মিরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১৯/৯/১৭- ১৩ ০১৭৩৭-৬৩৮০৪১  

 

 

ক্রমিক 

 নং 

ব্যবসায়ীর নাি ও ঠিকানা/প্রারাইটপ্রর নাি ও ঠিকানা রজ্ঞামিত 

 বাজাপ্রর নাি 

উিপ্জলার 

নাি 

লাইপ্সন্স গ্রহপ্ের 

তামরখ ও নম্বর 

টটমলপ্ ান/প্িাবাইল 

নম্বর 

িন্তব্য 

5.  টিসাস স টর্ামবন্দ ভান্ডার, টরাোঃ শ্রী অজুসন কুিার টিাদক,প্খাকসাবামড়,এনাপ্য়তপুর, টচৌহামল, মসরাজর্ঞ্জ এনাপ্য়তপুর টচৌহালী ১/৪/০৮- ০১ ০১৭১১-২৩২৯৯৩  

6.  টিসাস স এনাপ্য়তপুর অপ্য়ল মিল, টরাোঃ টিাোঃ আব্দুল কাপ্দর,এনাপ্য়তপুর, টচৌহামল,  ঐ ঐ ১/৪/০৮- ০২ ০১৭১২-৪৯১৬৮১  

7.  টিসাস স পূবালী টটার, টরাোঃ আঙ্গুরা খাতুন,এনাপ্য়তপুর, টচৌহামল, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ০৪ ০১৭৩০-১৯৭৫৫৫  

8.  টিসাস স রাজলিী ভান্ডার,প্রাোঃ শ্রী িমনন্দ্রনাথ সরকার,প্র্ামিনাথপুর, টচৌহামল,  ঐ ঐ ১/৪/১২- ০৭   

9.  মকতাব আলী রাইস এন্ড অপ্য়ল মিল, টরা: টিা: মকতাব আলী, এনাপ্য়তপুর, টচৌহামল , মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১৭/৭/১৭-১০   

 

 

ক্রমিক 

 নং 

ব্যবসায়ীর নাি ও ঠিকানা/প্রারাইটপ্রর নাি ও ঠিকানা রজ্ঞামিত 

বাজাপ্রর নাি 

উিপ্জলার 

নাি 

লাইপ্সন্স গ্রহপ্ের 

তামরখ ও নম্বর 

টটমলপ্ ান/প্িাবাইল 

নম্বর 

িন্তব্য 

10.  টিাোঃ জাহাংমর্র আলি, মিতা-টিাোঃ আিজাদ টহাপ্সন,িার্লা, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ টবায়ামলয়া উল্লািাড়া ১/৪/০৮- ০১ ০১৭২৪-৩৬৬২৪৬  

11.  টিাোঃ আ জাল টহাপ্সন,  মিতা-টিাোঃ নজরুল ইসলাি,িার্লা উত্তরিাড়া, উল্লািাড়া,  ঐ ঐ ১/৪/০৮- ০২ ০১৭১২-৬৬৬২১৮  

12.  টিসাস স চাচা ভামতজা, টরাোঃ টিাোঃ িম কুল ইসলাি,িার্লা উত্তরিাড়া, উল্লািাড়া,  ঐ ঐ ১/৪/০৮- ০৩ ০১৭১৬৭৮৮০৭৪  

13.  টিসাস স টরািা টোর, টরাোঃ আোঃ রমহি,প্বায়ামলয়া উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ০৪ ০১৭২৯৮৮৩৭৪৭  

14.  টিসাস স সরকার চাউল কল, টরাোঃ টিাোঃ টিাজাহার আলী সরকার, চকচমবলা, উল্লািাড়া,  ঐ ঐ ১/৪/০৮- ০৫ ০১৬৭২৫৭৬৪০৫  

15.  টিসাস স ভাই ভাই এন্টাররাইজ, টরাোঃ টিাোঃ সািসূল আলি, িার্রা,উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৯- ০৮ ০১৭১৬-৪৮৪২৪১  

16.  টিসাস স ভাই ভাই চাউল কল, টরাোঃ টিাোঃ আবু ইউসু  টসাহরাব , িামনকমদয়ার,উল্লািাড়া,  ঐ ঐ ১/৪/১০- ০৯ ০১৭১৯৪১৬৮৩৬  

17.  টিসাস স জননী রাইস মিল, টরাোঃ টিাোঃ আইনুল হক,প্বায়ামলয়া, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১১- ১০ ০১৭১৬-৩০১১৪৬  

18.  টিসাস স বরাত রাইস মিল, টরাোঃ টিাোঃ বরাত আলী রািামনক , কুিারর্ামত,উল্লািাড়া,  ঐ ঐ ১/৪/১২- ১১ ০১৭৩১৮৩২৮৩৪  

19.  টিাোঃ দুলাল টোর এন্ড মিল, টরাোঃ টিাোঃ দুলাল টহাপ্সন,িার্লা, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১২- ১২ ০১৭১৩৭২৭৭১৮  

20.  টিসাস স রাপ্বয়া টিডাস স, টরাোঃ টিাোঃ হাসান আলী/প্রজাউল, িার্লা,উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৪- ১৪ ০১৭১২-৭৭১২৭৯  

 

ক্রমিক 

 নং 

ব্যবসায়ীর নাি ও ঠিকানা/প্রারাইটপ্রর নাি ও ঠিকানা রজ্ঞামিত 

বাজাপ্রর নাি 

উিপ্জলার 

নাি 

লাইপ্সন্স গ্রহপ্ের 

তামরখ ও নম্বর 

টটমলপ্ ান/প্িাবাইল 

নম্বর 

িন্তব্য 

১ টিাোঃ  মিন্টু , মিতা- টিাহােদ আলী,গুল্টা, তাড়াি, মসরাজর্ঞ্জ গুল্টা তাড়াি ১/৭/১০- ০১ ০১৭২২২৮৬৭৬৯  

২ টিাোঃ ইউসু  আলী,   মিতা- আলহাজ্ব নজরুল ইসলাি, গুল্টা, তাড়াি, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১০- ০২ ০১৭৪০৮৮১৩২৪  

 

 

 

 

 

 

ক্রমিক 

নং 

ব্যবসায়ীর নাি ও ঠিকানা টরািাইটপ্রর নাি ও ঠিকানা রজ্ঞামিত 

বাজাপ্রর নাি 

উিপ্জলার 

নাি 

লাইপ্সন্স গ্রহপ্ের 

তামরখ ও নম্বর 

টটমলপ্ ান/প্িাবাইল নম্বর 

১ টিসাস স সাহা টিডাস স, টরাোঃ টখাকন চন্দ্র সাহা,প্ির্মরয়া, মনির্ামে, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ মনির্ামে রায়র্ঞ্জ ০১/০৭/০৯-  ২ ০১৭১১-৯৫৪৩৯০ 

২ টিসাস স পূে সিিী টটডাস স, টরাোঃ মনপ্িন্দ্র নাথ সাহা, মনির্ামে, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৭/০৯-  ৩ ০১৭১৩-৭৬৭১৪৮ 

৩ টিসাস স টিপ্হদী হাসান সার্র এন্ড ব্রাদাস স, টরাোঃ টিাোঃ আোঃ টসাবহান টসখ, মনির্ামে, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৭/০৯-  ৪ ০১৭১৩৮৬২৫১৭ 

৪ টিসাস স র্প্েি ভান্ডার, টরাোঃ শ্রী িদন টিাহল বমনক, মনির্ামে, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৭/০৯-  ৬ ০১৭১৯৫০৯৮৬৬ 

৫ টিসাস স মজয়া টিডাস স টরাোঃ টিাোঃ সুজাবত আলী, কািপ্নশ্বর, মনির্ামে, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৭/১২-  ৯ ০১৭১৩-৯৬৫৬৯৩ 

৬ ভাই ভাই িাপ্ের আড়ৎ,  টরাোঃ টিাোঃ আহপ্েদ আলী, বাসাইল, মনির্ামে, রায়র্ঞ্জ,  ঐ ঐ ০১/০৭/১৩- ১১ ০১৭২৫২৪৩৩৩০ 

৭ এস এস িৎস্য আড়ৎ, টরাোঃ টিাোঃ টসাহরাব আলী, বাসাইল, মনির্ামে, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৭/১৩- ১২ ০১৭৪১৩৭২০৫৬ 

৮ চাচা ভামতজা িৎস্য আড়ৎ, টরাোঃ টিাোঃ িমহদ মুমন্স, ভুইয়ট, মনির্ামে, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৭/১৩- ১৩ ০১৭৩১২৮৩৭৩৯ 

৯ িা-বাবার টদায়া িৎস্য আড়ৎ, টরাোঃ টিাোঃ  রহাদলাআলী টসখ গ্রাি-ভুপ্য়ট, মনির্ামে, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৭/১৩- ১৪ ০১৭১৯-৬১৭৪৯৬ 



১২ আমিনুল িৎস্য আড়ৎ, টরাোঃ টিাোঃ আবু সাইদ টসখ সাং-বমিহাব,মনির্ামে, রায়র্ঞ্জ,  ঐ ঐ ০১/০৭/১৩- ১৫ ০১৭৬২৬০০৬৮০ 

১৩ আদি স িৎস্য আড়ত, টরা: টিা: িমহদুল ইসলাি,সাং শ্রী রািপুর, মনির্ামে, রায়র্ঞ্জ,  ঐ ঐ ০১/০৭/১৩- ১৬ ০১৭৫৪-৩৬২১৯৯ 

১৪ হাজী িৎস্য আড়ত, টরা: টিা: আলহাজ জয়নাল তালুকদার সাং বমততা,মনির্ামে, রায়র্ঞ্জ মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৭/১৩- ১৭ ০১৭৫১৮-৯৬৩৮৬ 

১৫ িাহজাহান িৎস্য আড়ত, টরা: টিা: িাহজাহান আলী সরকার, বাসাইল, মনির্ামে, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৭/১৩- ১৮ ০১৮২১-৬২৩০১৮ 

১৬ করপ্তায়া িৎস্য আড়ত, টরা: টিা: আ: খাপ্লক, সাং-ভুইয়ট, মনির্ামে, রায়র্ঞ্জ,  ঐ ঐ ০১/০৭/১৩- ১৯ ০১৭১৯-২৩৬৭১৪ 

১৭ টিসাস স মনউ টিািার টিডাস স, টরা: শ্রী িমরিল কুিার টিািার ,মনির্ামে, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৭/১৪- ২০ ০১৭১১-৮৬৯৭৪১ 

১৮ টিা: আব্দুর রহিান টসখ, মিতা-নুর টিাহােদ টসখ উটরা হামজপুর,মনির্ামে, রায়র্ঞ্জ,  ঐ ঐ ০১/০৭/১৪- ২১ ০১৭১৮-৬৭৮৪৮৪ 

১৯ টিসাস স ভাই ভাই টিডাস স, টরা: রম কুল ইসলাি ,রুিাখাড়া,মনির্ামে, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৭/১৫- ২২ ০১৭২১-২২০৩৯৪ 

২০ টিা:আমিনুল ইসলাি (মজে্)সাং-বাসাইল, মনির্ামে, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৭/১৫- ২৩ ০১৭৪৮-৯৫০১৫৩ 

২১ রদীি কুিার দাস, মিতা-টবনী িাধব দাস সাং চান্দাইপ্কানা,  রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৭/১৫- ২৪ ০১৭১৮-০২৩৩১১ 

২২ আব্দুর রহিান িৎস্য আড়ৎ, টরা: টিা: িমহদুল ইসলাি হাটইসলা,মনির্ামে, রায়র্ঞ্জ,  ঐ ঐ ০১/০৭/১৫- ২৫ ০১৭৪১-২০৮৯৫৩ 

২৩ টিসাস স আকন্দ টিডাস স, টরা: টর্ালাি টিাস্ত া,সাং-হামজপুর, মনির্ামে, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৭/১৫- ২৬ ০১৭১৩৮৬২৫১৬ 

২৬ টিা: নজরুল ইসলাি, মিতা-মৃত টিাসপ্লি উমিন, িাগুড়া মবনত,তাড়াি, ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৭/১৫- ২৯ ০১৭৩৩১৭৬১২১ 

২৮ রমা: আব্দুল কাসির, ট্রপতা-মৃত ট্রজট্রলম উট্রিন, ট্রিরসপাতা, মনির্ামে, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৭/১৫- ৩০ ০১৭৬৮-৯৫০৬৬৬ 

৩০ টিা: হাম জুর রহিান তালুকদার, মিতা-মৃত হাজী ইব্রামহি তাং,  শ্রীরািপুর, মনির্ামে, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ  ঐ ঐ ০১/০৭/১৫- ৩১ ০১৭১৯৮২৬২৪৪ 

৩১ টিসাস স বে সালী টটার, টরা: মবকাি সাহা, সাং মনির্ামে, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৭/১৬- ৩৩ ০১৭২৪-২১৬৬৬১ 

৩২ সামর্হা টিডাস স, টরা: িাহাদত টহাপ্সন তাং, সাং-শ্রীরািপুর, টিা: টসানাখাড়া, মনির্ামে, রায়র্ঞ্জমসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৭/১৬- ৩৪ ০১৭২১-৮৮৩৯৭৯ 

৩৩ মনির্ামে বাজার িৎস্য আড়তদার ব্যবসায়ী সমিমত মলমিপ্টড, টরা: মচয়াউর রহিান সরকার, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৭/১৬- ৩৫ ০১৭৭৭-৬০৫৪৩৪ 

৩৪ টিা: আিজাদ টহাপ্সন, সা-মনির্ামে, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৭/১৭- ৩৬ ০১৮২০-৫২০০৬৫ 

৩৫ টিা: আব্দুল িাপ্লক, মিতা-টিা: রিজান আলী, িয়হার, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১০/১২/১৭-  ৩৭  

৩৬ টিসাস স চাচা ভামতজা টিডাস স, টরা: টিা: আবুল কালাি, মবলািপুর, তাড়াি, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০৮/১০/১৮- ৩৮ ০১৭১৭-৬৮০০২৮ 

৩৭ বন্ধু আড়ত, টরা: টিা: রম কুল আলি, মিতা-টিা: আব্দুর রমিদ খন্দকার, সাং-টসানাখাড়া, রায়র্ঞ্জ,  ঐ ঐ ২৬/০৮/১৯- ৩৯  

 

 

ক্রমিক 

 নং 

ব্যবসায়ীর নাি ও ঠিকানা/প্রারাইটপ্রর নাি ও ঠিকানা রজ্ঞামিত 

বাজাপ্রর নাি 

উিপ্জলার 

নাি 

লাইপ্সন্স গ্রহপ্ের 

তামরখ ও নম্বর 

টটমলপ্ ান/প্িাবাইল 

নম্বর 

মন্ত

ব্য 

8.  টিসাস স মলিন টিডাস স , টরাোঃ টিাহাে আলী,তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ। তাড়াি তাড়াি ১/৪/০৮- ০১ ০১৭১৮-২৫৩৪২০  

9.  টিসাস স িাঁচ তারা রাইস টিড টসন্টার, টরাোঃ টিাোঃ আোঃ িাোন, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৪/০৮- ০২ ০১৭৪৩-৩৬৪১৪২  

10.  টিাোঃ রজব আলী , মিতা-হাজী টিাোঃ টিান্তাজ আলী সরদার, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৪/০৮- ০৩ ০১৭৩৩-১৭৬৩৫৯  

11.  টিসাস স মলিন টোর, টরাোঃ িয়নুমিন, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৪/০৮- ০৪ ০১৭১২-৪৪১১৬৮  

12.  টিসাস স আকাি এন্টাররাইজ, টরাোঃ আলহাজ্ব টিাোঃ টিায়াপ্জ্জি টহাপ্সন, তাড়াি,  ঐ ঐ ১/৪/০৮- ০৬ ০১৭১৮-৯৯৬৭৫২  

13.  টিসাস স আকবর টিডাস স , টরাোঃ টিাোঃ ম প্রাজ খান, তাড়াি, মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৪/০৮-  ০৭ ০১৭১৪-৬৪৩৩৮১  

14.  টিাোঃ আোঃ রাজ্জাক, মিতা-টিাোঃ আোঃ র্ফুর মিয়া,আপ্লামদয়ার, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ০১/৪/০৮- ১১ ০১৭১৩-৭৩০৯৬৩  

 

 

 

ক্রমিক 

নং 

ব্যবসায়ীর নাি ও ঠিকানা/প্রারাইটপ্রর নাি ও ঠিকানা রজ্ঞামিত 

বাজাপ্রর নাি 

উিপ্জলার 

নাি 

লাইপ্সন্স গ্রহপ্ের 

তামরখ ও নম্বর 

টটমলপ্ ান/প্িাবাইল 

নম্বর 

মন্ত

ব্য 

48.  মবশ্বাস িৎস্য আড়ত টরাোঃ টিাোঃ িওদুদ আহপ্েদ, টসানািামত, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ। িমহষলুটি তাড়াি ১/৭/০৯- ০২ ০১৭২৩-২৮১১৭৮  

49.  রানা িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ টিপ্হদী হাসান রানা,চাঁদপুর, ভাংগুড়া, িাবনা ঐ ঐ ১/৭/০৯- ০৬ ০১৭১৮-৮৪১১৮০  

50.  ভাই ভাই িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ  আমজজল হক,তাড়াি, মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৭/০৯- ০৭ ০১৭১২-৯৭৫২১৮  

51.  িাপ্য়র টদায়া িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ আোঃ কুদ্দুস সরদার, টদমবপুর, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৭/০৯- ০৮ ০১৭২৮-০২৯১৭৬  

52.  িাঁচ তারা িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ  আোঃ কাপ্দর,সাকইমদ ী, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৭/০৯- ০৯ ০১৭৪৯৮৬৯০৮৬  

53.  আপ্য়িা িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ িমরফুল ইসলাি ,িমহষলুটি, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৭/০৯- ১০ ০১৭৩৭১০৮০৫৮  

54.  টিসাস স  মরদ উমিন টিডাস স , টরাোঃ টিাোঃ  নুরুল ইসলাি/আমর  উমিন,সাকইমদ ী, তাড়াি,  ঐ ঐ ১/৭/০৯- ১১ ০১৭৪০৮২৬৮৫০  

55.  ভাই ভাই িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ নামজর আকান্দ, কামলদাসমনমর, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৭/০৯- ১৬ ০১৭৬০০৪৫৮৫০  

56.  িািা ভাপ্ে িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ সাইফুল ইসলাি,িমহষলুটি, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৭/০৯- ১৯ ০১৭১৩৭৭৩৯৭৬  

57.  িাপ্য়র টদায়া িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃআব্দুস সালাস সাপ্হব,  ামজলনর্র,উল্লািাড়া,  ঐ ঐ ১/৭/০৯- ২১ ০১৭২৪-০৮৫০৫২  

58.  টিসাস স িা বাবার টদায়া িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ  টিাক্তার টহাপ্সন,হামিয়াল, চাটিহর, িাবনা ঐ ঐ ১/৭/০৯- ২২ ০১৭১৯-৭৫২৭৯০  

59.  ইয়া খাজা িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ আলতাব টহাপ্সন,নওর্া, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৭/০৯- ২৪ ০১৭১৬-৬৩৫১৭২  

60.  তামিি িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃআয়নুল হক,প্দমবপুর, তাড়াি, মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৭/০৯- ২৫ ০১৭৮৩-৪৬১২৯০  

61.  অন টার িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ জিপ্ির আলী,িমহষলুটি, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৭/০৯- ২৬ ০১৭৩৬-৪০৬১৯৫  

62.  তালুকিার ম িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ টরজাউল কমরি, বামনবহু, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৭/০৯- ২৭ ০১৭৪০-৯১১৬৮০  

63.  িন্ডল িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ আবু তাপ্লব,প্র্ৌমরপুর, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৭/০৯- ২৯ ০১৭২৫-৮৫৬১০৮  

64.  িাপ্য়র টদায়া িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ টবল্লাল টহাপ্সন,হািকুমড়য়া, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/০৯- ৩১ ০১৭৩৪-০৩১৩৯১  

65.  বাবার টদায়া িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ আব্দুল র্মন, হািকুমড়য়া, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/০৯- ৩২ ০১৭২৮৬৫৮৫৭৫  

66.  বাবার টদায়া িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ  দুলাল টহাপ্সন, খালপ্খালা, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/০৯- ৩৩ ০১৭১০-৭৯৬৭৯১  

67.  মবল চলন িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃআব্দুল খাপ্লক,হািকুমড়য়া, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/০৯- ৩৪ ০১৭৩৫-২২২৮১৫  

68.  ভাই ভাই িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ আব্দুল িাোন, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/০৯- ৩৫ ০১৭১৭-৪২৪২০২  

69.  টিাোঃ কমের আলী, মিতা-মৃত ধনী সবদার,সাকইমদ ী, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/০৯- ৩৬ ০১৭১৯-৭৫৩৫৮২  

70.  িাটার িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ িাহ আলি িাটার,প্বমবপুর, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/০৯- ৩৮ ০১৭৪০-৯৬৯৪০৭  

71.  বড় মবল িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ জয়নাল আপ্বদীন, টর্ায়ালগ্রাি, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/০৯- ৩৯ ০১৭৩০৮৩৭৯২২  

72.  টিসাস স মবসমিল্লাহ িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃআজাহার আলী, সাকুয়ামদ ী, তাড়াি, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১০- ৪০ ০১৭২৫-৮৫৫১২৭  

73.  টরপ্বকা সুলতানা িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃআব্দুর রমিদ, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১০- ৪২ ০১৭২৮-২৫৫২৯৩  

74.  টিসাস স সততা িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ িয়নুল হক, রগ্রাি, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১০- ৪৩ ০১৭২৮-৭১৬৯৫৫  



75.  টিসাস স সরকার িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ আমিরুল ইসলাি (মিঠু), নওর্া, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১০- ৪৪ ০১৭১৬-৭৮৫৫৫২  

76.  টিসাস স মবসমিল্লাহ িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ  মিন্টু সরদার, টদমবপুর, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১১- ৪৫ ০১৭৩৩২৭৫৬৬১  

77.  টিসাস স গ্রািীন িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ সািসুল আলি, হািকুমড়য়া, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১১- ৪৭ ০১৭৪০-৫৪২৯০২  

78.  টিসাস স চাচা ভামতজা িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ আবু হামন ,  রগ্রাি, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১১- ৪৮ ০১৭১৯-৯৭৬৮১৭  

79.  ভাই ভাই িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ মকেিত টহাপ্সন, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১২- ৪৯ ০১৭১৭৬৮০০৯৬  

80.  টিসাস স আমেমদ িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃআবু বক্কার, সার্রমদ ী, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১২- ৫২ ০১৭৭৩-৫৮১৭২৫  

81.  ভাই ভাই িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃকািরুজ্জািান, টর্ায়ালগ্রাি, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৩- ৫৪ ০১৭৬২-৬১১০০৯  

82.  ভাই ভাই িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ আপ্নায়ারুল ইসলাি, টদমবপুর, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৩- ৫৫ ০১৭৩৩১৩০৫১৭  

83.  টিাোঃ টিায়াপ্জ্জি িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ টিায়াপ্জ্জি টহাপ্সন, কাউরাইল, তাড়াি, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৩- ৫৬ ০১৭৪০৯৯৮৯৪৮  

84.  সামব্বর িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ িমহদুল ইসলাি, কামলদাসমলমল, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৩- ৫৭ ০১৭৮৩৮০৬১৫৪  

85.  টিাোঃ হযরত িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ হযরত আলী, সাকই, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৩- ৫৮ ০১৭১৩-৭৬৯০২৫  

86.  আকন্দ িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ টবারহান উমিন, িমহষলুটি, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৩- ৫৯ ০১৭২২-৮৭৬১১৮  

87.  সুজন িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ সুজন িামুদ, ভরগ্রাি, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৩- ৬০ ০১৭৪০-৫৪০৬৯৩  

88.  রপ্ সাস স িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ মিজানুর রহিান, নওর্া, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৩- ৬১ ০১৭৪০-৯৯২২৯৬  

89.  টিা:  মরদুল ইসলাি, মিতা- টদপ্লায়ার টহাপ্সন, খুটির্াো, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৪- ৬২ ০১৭১০-৪৫৭৬৭২  

90.  িািা ভাপ্ে িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ লাবু মিয়া, টদমবপুর, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৪- ৬৫ ০১৭২৪৬৮৪৩৭৯  

91.  সসকত িৎস্য আড়ত, টরাোঃ রম কুল ইসলাি, সড়াবামড়, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৫- ৬৯ ০১৭৪৫-২৪৯৭২৫  

92.  মতন ভাই িৎস্য আড়ত, টরাোঃ আব্দুর রমিদ, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ৪/৪/১৬- ৭০ ০১৭২৮৫৬৮৯৬২  

93.  অন টার িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাো: জপ্বদা খাতুন, িমহষলুটি, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২৭/৬/১৭- ৭১ ০১৭৩৬-৪০৬১৯৫  

94.  চাচা ভামতজা িৎস্য আড়ত, টরাোঃ আব্দুল আলীি, ভরগ্রাি, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০৫/১/১৭- ৭২ ০১৭১৭-৭৪৯১৯১  

95.  টিসাস স দাদানাতী িৎস্য আড়ত,প্রাোঃ টিা: টসাপ্হল বাচ্চু, রগ্রাি,তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১২/১২/১৭-৭৩ ০১৭১৩-৭১৬৭৫৭  

96.   ঐ ঐ ১২/১২/১৭-৭৪   

97.  বাবার টদায়া িৎস্য আড়ত,প্রাোঃ টিা: নজরুল ইসলাি,তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০৬/৩/১৮- ৭৫ ০১৭৪০-৮৫৬২৪৫  

98.  আিা,মহপ্িল িৎস্য আড়ত,প্রাোঃ টিা: আব্দুল হাই,,তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ          ঐ ঐ ১৯/৯/১৮- ৭৬ ০১৭১০-৪৮৭৯৩০  

99.  রমা: ফজলুল  ক, ট্রপতা-রমা: জট্রমর মৃধা, মট্র ষলুটি, তাড়াশ , ট্রিরাজ ঞ্জ ঐ ঐ ২৫/২/১৯- ৭৭ ০১৭২৯-৪৩৫৬১২  

 

 

 

 

 

 

ক্রমিক 

 নং 

ব্যবসায়ীর নাি ও ঠিকানা/প্রারাইটপ্রর নাি ও ঠিকানা রজ্ঞামিত 

বাজাপ্রর নাি 

উিপ্জলার 

নাি 

লাইপ্সন্স গ্রহপ্ের 

তামরখ ও নম্বর 

টটমলপ্ ান/প্িাবাইল 

নম্বর 

ি 

18.  টিাোঃ িািীি আহপ্িদ, মিতা- টনহাজ বক্স টসখ, জািসতল, কািারখন্দ, মসরাজর্ঞ্জ জািসতল কািারখন্দ ১/৪/০৮- ০৩ ০১৭৩৫-৯৩৫৫৭৮  

19.  টিসাস স হাসান টরজা আমজজ এন্ড সন্স চাউল কল,প্রাোঃ টিাোঃ কাপ্য়ি টরজা টধািাকামন্দ, কািারখন্দ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ০৪ ০১৯৩৬-৯৪৬৫৩৭  

20.  টিাোঃ সাখাওয়াত টহাপ্সন, মিতা-িাংর্নাল সরকার টধািাকামন্দ, কািারখন্দ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ০৬ ০১৭৩৫-৩৩১২৬১  

21.  টিাোঃ খমবর উমিন, মিতা- টিাোঃ হযরত আলী, জািসতল, কািারখন্দ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ০৮ ০১৭২৬-৯৩২১৩৯  

22.  টিাোঃ িমতউর রহিান, মিতা-মৃত আব্দুস সািাদ, চালা, কািারখন্দ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ০৯ ০১৭১৮-৯৯৬৩২১  

23.  আল্লাহর টদওয়া ভান্ডার, টরাোঃ টিাোঃ আব্দুস সাত্তার, জািসতল, কািারখন্দ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১০- ১১ ০১৭১৮-৮৪১৮৯০  

24.  িসাস স আজাহার চাল কল, টরাোঃ টিাোঃ আজাহার আলী, জািসতল,কািারখন্দ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১০- ১৩ ০১৭১২-৬১০৯৩০  

25.  শ্রী কামত্তক চন্দ্র সাহা, মিতা-মৃত মনিাই চন্দ্র সাহা, জািসতল, কািারখন্দ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১১- ১৪ ০১৭১৮-৬৪২৩৮৮  

26.  টিাোঃ আোঃ হামিদ সরকার, আদাচাকী,কািারখন্দ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১১- ১৬ ০১৭১২-৯১৯৫১১  

27.  টিাোঃ জুলম কার আলী, মিতা-টিাোঃ িকবুল টহাপ্সন, জািসতল, কািারখন্দ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১১- ১৮ ০১৭২৪-৩৯২১৬২  

28.  টিাোঃ িমরফুল আলি, মিতা-টিাোঃ িকবুল টহাপ্সন, জািসতল, কািারখন্দ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১১- ১৯ ০১৭১৭-৮২৭২১১  

29.  টিসাস স আল আমিন টিডাস স, টরাোঃ টিাোঃ িাহআলি, জািসতল, কািারখন্দ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১১- ২১ ০১৭১৯-৬৬৪৭০৫  

30.  টিাোঃ জহুরুল ইসলাি, মিতা-টিাোঃ সপ্ ত আলী, জািসতল, কািারখন্দ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১১- ২২ ০১৯৩৯-৩৩৫৭৩৪  

31.  টিাোঃ নুরুল ইসলাি, মিতা-মৃত মুসমলি িন্ডল, কন সসুমত, কািারখন্দ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১২- ২৪ ০১৭৩৬-৬২৮৩২৫  

32.  আলহাজ্ব টিাোঃ োন্ডু, মিতা-মৃত বাহার উমিন, টধািাকামন্দ, কািারখন্দ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১৬- ২৬ ০১৯৯০-১৭৪৯২৯  

33.  শ্রী টর্ৌর চন্দ্র টদব,মিতা-মবপ্শ্বশ্বর টদব,োকুরমজিাড়া,কািারখন্দ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ৬/১১/১৭-২৭ ০১৭১৪-৫২৭৪৯৫  

34.  টিাোঃ হাোন আলী, মিতা-মৃত আজাহার আলী, কািারখন্দ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ৬/১১/১৭-২৮ ০১৭৪৮-১০১৭৪০  

35.  টিসাস স িাসুি তালহা গুপ্ড়র আড়ত, টরা: টিপ্হদী হাসান,কুরা উদয়পুর,কািারখন্দ ঐ ঐ ১৪/৫/১৮-২৯ ০১৭০৭-০৭৮৪৪৪  

36.  টিা: বমদউজ্জািান,মিতা-মৃত সািসুল সরকার,প্টংরাইল, কািারখন্দ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২৫/৬/১৮-৩০ ০১৭০৯-০২১৬১১  

37.  টিা: আব্দুল হাোন, মিতা-মৃত জয়নাল আপ্বদীন,প্ধািাকামন্দ, কািারখন্দ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২৫/০৬/১৮-৩১ ০১৮৬৭-৯১৩৪৫৫  

38.  টিসাস স হাজী টোর, টরা: হাজী টিা: আলতা  সরকার, টধািাকামন্দ, কািারখন্দ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১৩/১০/১৯-৩২ ০১৭৮৫-০১৪৪৫২  

 

 

ক্রমিক নং ব্যবসায়ীর নাি ও ঠিকানা টরািাইটপ্রর নাি ও ঠিকানা রজ্ঞামিত 

বাজাপ্রর নাি 

উিপ্জলার 

নাি 

লাইপ্সন্স গ্রহপ্ের 

তামরখ ও নম্বর 

টটমলপ্ ান/প্িাবাইল 

নম্বর 

িন্তব্য 

১ টিাোঃ আোঃ লমত , মিতা-মৃত িয়নুল হক,ধানর্ড়া, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ধানর্ড়া রায়র্ঞ্জ ০৪/০৭/১০- ০১ 01688-363948  

২ টিসাস স িতাব্দী টিডাস স টরাোঃ টিাোঃ িাহাদত টহাপ্সন, ধানর্ড়া, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০৪/০৭/১০- ০৩ ০১৭৩৪২৮৫৭৭২  

৩ টিাোঃ নুর-নবী সরকার, মিতা-মৃত নমেমুমিন সরকার, ধানর্ড়া,রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০৪/০৭/১০- ০৪ 01714-750875  

৪ টিসাস স নুরিহল টোর, টরাোঃ ম প্রাজ িাহমুদ, ধানর্ড়া, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০৪/০৭/১০- ০৫  ০১৭১৭-৫৫৩৪৪২  

৫ টিাোঃ ইকবাল টহাপ্সন সরকার, ধানর্ড়া, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২৬/৮/১০-  ১০  ০১৭২৭২৮১০২৮  

৬ টিসাস স আলি টিডাস স টরাোঃ টিাোঃ আলি সরকার, ধানর্ড়া, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১০/০৫/১২-  ১২  ০১৭১৭৮৫২৯৮৫  

৭ বাবু টোর টরাোঃ মবকাি কুিার রায়, ধানর্ড়া, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১০/০৫/১২-  ১৩ 01719-365515  



৮ টিসাস স টিাজাপ্েল টোর, টরাোঃ টিাোঃ টিাজাপ্েল হক, ধানর্ড়া, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০২/০৮/১২-  ১৪ 01712-340023  

৯ রমা: তাজউট্রিন িরকার, ট্রপতা-মৃত তারা িরকার, ধান ড়া ধানর্ড়া, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২৪/০৩/১৯-  ১৫   

১০ রমিাি ম খট্রলল রটার, রপ্রার, রমা: খট্রললুর র মান, ধানর্ড়া, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০৪/০৯/১৯-  ১৬ ০১৭৯৪-৯৩৩৮০৪  

 

 

ক্রমিক 

 নং 

ব্যবসায়ীর নাি ও ঠিকানা/প্রারাইটপ্রর নাি ও ঠিকানা রজ্ঞামিত 

বাজাপ্রর নাি 

উিপ্জলার 

নাি 

লাইপ্সন্স গ্রহপ্ের 

তামরখ ও নম্বর 

টটমলপ্ ান/প্িাবাইল 

নম্বর 

িন্তব্য 

11.  টিসাস স  লিী ভান্ডার, টরাোঃ টর্ৌর চন্দ্র সাহা, টসানামুমখ, কামজপুর, মসরাজর্ঞ্জ টসানামুখী কামজপুর ৯/২/০৯ ০১ ০১৭৪০৮০৬১৮০  

12.  টিসাস স  সাহা ভান্ডার, টরাোঃ মবনয় কুিার সাহা,  টসানামুমখ, কামজপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ৩০/৪/০৯- ০২ ০১৭১১-৪১৩৭১২  

13.  টিাোঃ আোঃ িমজদ সরকার, টসানামুমখ, কামজপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০৬/৭/০৯- ১৩ ০১৭১২৬৯৪৩৮৫  

14.  টিসাস স বন্যা টটার, টরাোঃ টিাোঃ  ারুক টহাপ্সন, টসানামুমখ, কামজপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১৮/১/১৬- ১৮ ০১৭৫৭৯৯৩০৫৯  

15.  টিা: রম কুল ইসলাি, মিতা-ওসিান র্মন,িাঁ চর্ামে, কামজপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২১/৬/১৮-১৯ ০১৭৩৫৩২৬৫৩৮  

16.  টিসাস স িামহন এন্টাররাইজ, টরা: টিা: িামহন আলি, চকদািপুর,কামচহার,কামজপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ৩০/৪/১৯- ২০ ০১৭৪৪-১০০৩৫৬  

17.  টিসাস স এি,এল কাঁচািাপ্লর আড়ৎ, টরা: টিা: িমহদুল ইসলাি, গ্রাি-উল্লািাড়া,প্িা:-ধুনট,প্জলা-বগুড়া ঐ ঐ ৩০/৪/১৯- ২১ ০১৭৩৭-৬৭২৭৬৪  

18.  রামকব-সামকব ভাই ভাই কাঁচািাপ্লর আড়ৎ, টরা: টিা: আবু সাইদ, গ্রাি-িাঁচর্ামে,প্সানামুমখ,কামজপুর, 

মসরাজর্ঞ্জ 

ঐ ঐ ৩০/৪/১৯- ২২ ০১৭২৮-৬৭৯৯২৬  

19.  টিসাস স োলাি টিডাস স টরা: টিা: আ: োলাি, গ্রাি-চরভাপ্নাডাংর্া, কামজপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ৩০/৪/১৯- ২৩ ০১৭৩৯-৭৭২৪৬১  

 

 

 

ক্রমিক 

 নং 

ব্যবসায়ীর নাি ও ঠিকানা/প্রারাইটপ্রর নাি ও ঠিকানা রজ্ঞামিত 

বাজাপ্রর নাি 

উিপ্জলার 

নাি 

লাইপ্সন্স গ্রহপ্ের 

তামরখ ও নম্বর 

টটমলপ্ ান/প্িাবাইল 

নম্বর 

িন্তব্য 

18.  টর্ািী টিডাস স,  টরাোঃ অনন্ত সরকার, িমনরািপুর, িাহজাদপুর, মসরাজর্ঞ্জ িাহজাদপুর িাহজাদপুর ১১/১২/০৭- ০১ ০১৯১৮-২৭৮৯৬৮  

19.  টিাোঃ টর্ালাি টবিারী, মিতা-মৃত তাপ্লব টবিারী, িাড়ীয়াপুর, িাহজাদপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০৯/০৭/০৮- ১০ ০১৭১৮-৪৪২৫৭৮  

20.  টিাজাপ্েল  িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃপ্িাজাপ্েল হক, িাড়ীয়াপুর, িাহজাদপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০৯/৭/০৮ - ১১ ০১৭১১-৭৩১৭১০  

21.  টিসাস স কুন্ডু টটার, টরাোঃ শ্রী রাি কিল কুন্ডু, দামরয়াপুর, িাহজাদপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০৯/৭/০৮ - ১৪ ০১৮২৩-১২১৩১৫  

22.  িাতৃ ভান্ডার, টরাোঃ টর্ৌর বসাক, িমনরািপুর, িাহজাদপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০৯/৭/০৮ - ১৫ ০১৭১২-৫৩২৪৫১   

23.  শ্রী চন্দন কুিার দাস, মিতা-অধীর চনদ্র দাস, পুকুরিাড়, িাহজাদপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১৪/৭/০৮- ২৮ ০১৭১১-৪৬৪৩৬৩   

24.  শ্রী টলাটন চন্দ্র দাস, মিতা- মৃত অধীর চন্দ্র দাস,পুকুরিাড়,  িাহজাদপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১৪/৭/০৮ - ২৯ ০১৭১১-৪৬৪৩৬৩  

25.  নুর টিাহােদ টসখ, মিতা-হাজী টিাোঃ টিাজাপ্েল টসখ, থানা াট, িাহজাদপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১৪/৭/০৮ - ৩০ ০১৭১৬-৮৪২১৬২   

26.  টিসাস স ভাই ভাই খাদ্য ভান্ডার,প্রাোঃ টিা: আনোর আলী, পুকুরিাড়, িাহজাদপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২১/৭/০৮- ৪৫    

27.  টিসাস স ভাই ভাই টিডাস স, টরাোঃ আকবর আলী রাং, িাড়ীয়াপুর, িাহজাদপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২১/৭/০৮- ৪৬ ০১৭৫৪-০৩০৬২৯  

28.  টিসাস স িরী   টিডাস স, টরাোঃ আমজজুল হক, কাকলাবামড়, িাহজাদপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২১/৭/০৮- ৪৭ ০১৯২৬-৩৬০৮৮১  

29.  শ্রী বাসুপ্দব কুিার দাস, মিতা-মৃত সতয কুিার দাস, আইকবামড়, িাহজাদপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২৯/৭/০৮- ৪৯ ০১৭৪২-৪৬৪৯৫৩  

30.  টিসাস স িামনক ভান্ডার, টরাোঃ রমবন কুিার কুন্ডু, চালা, িাহজাদপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২৯/৭/০৮- ৫৬ ০১৭১১-৯৫৪৮০১  

31.  টিসাস স অনুি এন্টার রাইজ,প্রাোঃ মিন্টু কুিার সাহা, সাহািাড়া, িাহজাদপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১৯/৮/০৮ ৬২ ০১৭১২-৪০৭৩৬৯  

32.  িাহিখদুি  ল ভান্ডার, টরাোঃ টিাোঃ রতন খাঁন, িাড়ীয়াপুর, িাহজাদপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১৯/৮/০৮- ৬৩ ০১৭১২-০৩০০৭৮  

33.  টর্ৌরিদ কুন্ডু এন্ড ব্রাদাস, টরাোঃ যতীন্দ্র কুন্ডু, িাড়ীয়াপুর, িাহজাদপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২৪/৫/১০- ৭৩ ০১৭১৩-৭২২২২৬  

34.  টিাদক ভান্ডার, টরাোঃ কৃষ্ণ চন্দ্র টিাদক, িাড়ীয়াপুর, িাহজাদপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ৩০/৫/১০- ৭৪ ০১৭১১-১১৩৫৯৬  

35.  টিসাস স িমজদ টিডাস স, টরাোঃ আব্দুল িমজদ, কান্দািাড়া, িাহজাদপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১৬/৬/১০- ৭৫ ০১৭২৪-৪৬৬৩৯৩  

36.  টিসাস স টহাপ্সন টিডাস স, টরাোঃ টিাোঃ আখতার টহাপ্সন, দরর্ািাড়া, িাহজাদপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২৭/৯/১০- ৭৬ ০১৮১৭-১২৬৩১৬  

37.  শ্রী ইসু চন্দ্র দাস,  মিতা-মৃত মবপ্রন চন্দ্র দাস, ঋমসিাড়া, িাহজাদপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১৪/১০/১০- ৭৭    

38.  িপ্রি চন্দ্র দাস, মিতা-মৃত কালু রািামনক, িমনরািপুর, িাহজাদপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১৭/৭/১২- ৭৮ ০১৯২১-৫০৭০৬৯  

39.  আমিক,অমনক িৎস্যআড়ত, টরাোঃ নান্নু মিয়া, িাহজাদপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২১/১১/১৬- ৮০ ০১৭২১-৮০৩২৬১  

40.  সপ্রায়ার িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ সপ্রায়ার টহাপ্সন,িাড়ীয়াপুর, িাহজাদপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২৭/১২/১৬- ৮১ ০১৭১৮-৩১৩৮০৫  

 
 

ক্রমিক 

নং 

ব্যবসায়ীর নাি ও ঠিকানা/প্রারাইটপ্রর নাি ও ঠিকানা রজ্ঞামিত 

বাজাপ্রর নাি 

উিপ্জলার 

নাি 

লাইপ্সন্স গ্রহপ্ের 

তামরখ ও নম্বর 

টটমলপ্ ান/প্িাবাইল 

নম্বর 

িন্তব্য 

39.  দুলাল চন্দ্র কুন্ডু,  মিতা -মৃত যমতষ চন্দ্র কুন্ডু, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ সলংর্া তাড়াি ১/১২/৯২- ২ ০১৭১১-৪১০৭৪২  

40.  শ্রী বাদল চন্দ্র কুন্ডু,  মিতা-মৃত যমতষ চন্দ্র কুন্ডু,সলংর্া উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/১২/৯২- ৩ ০১৭১৩-৭২০১৭১  

41.  সুপ্বাল চন্দ্র কুন্ডু,মিতা-মৃত-অমবপ্রন্দ্র নাথ কুন্ডু, সলংর্া উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/১২/৯২- ৪ ০১৭১১-৩৭৮৬৫০  

42.  ি অিল চন্দ্র কুন্ডু, মিতা-যমতষ চন্দ্র কুন্ডু, সলংর্া উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/১২/৯২- ৫ ০১৭১১-৪৮৪০৪২  

43.  টিাোঃ আব্দুস সালাি, মিতা-মৃত িমজবুর রহিান, সলংর্া  উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/১২/৯২- ৭ 01761-599510  

44.  টিাোঃ টতা াজ্জল টহাপ্সন  মিতা-এলামহ বক্স,বনবামড়য়া, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/১২/৯২- ৯ ০১৭১১-৪১৩৩৫৪  

45.  শ্রী িমু্ভনাথ সাহা, মিতা-সুপ্সন চন্দ্র সাহা, সলংর্া উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/১২/৯৪- ১০ ০১৭১৭-৫৬৬২২৯  

46.  রাজ্জাক সরকার, মিতা-মৃত আইনুল হক সরকার,ধুমিলকাটার,উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/১২/০১- ৩৩ ০১৭১৩-৭১৫৭২৩  

47.  টর্ালাি িাপ্জদ, মিতা-ইউছুব আলী, সলংর্া উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/১২/০৬- ৪৮ ০১৭১৮-০২৩৪৫১  

48.  টিসাস স স্বে সা টটার, টরাোঃ স্বিন কুিার সরকার, সলংর্া উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/১২/০৬- ৫২ ০১৭১৬-৪৫৫৫৫৭  

49.  টিসাস স রুিী টটার, টরাোঃ টিাোঃ িমজদ টসখ, সলংর্া উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/১২/০৬- ৫৩ ০১৭৪৭-৬৮০২০৬  

50.  টিসাস স তালুকদার টিডাস স, টরাোঃ আবু সাঈদ তালুকদার,ভরিপ্হানী, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/১২/০৬- ৫৭ ০১৭১৮-৪৪৬৪৫৫  

51.  টিসাস স খান টিডাস স, টরাোঃ টিাোঃপ্দপ্লায়ার টহাপ্সন,কৃসািত,উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/১২/০৬- ৫৮ ০১৭১৬৪০০০০৯  

52.  ভাই ভাই টটডাস স টরাোঃ টিাোঃ আাব্দুল িাোন,উত্তরপুমস্তর্াো, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/১২/০৭- ৫৯ 01738640455  

53.  টিসাস স িাহীন টিডাস স, টরাোঃ টক,এি,একলাছুর রহিান, সলংর্া, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/১২/০৭- ৬০ ০১৭২৪-১২১৬৯২  

54.  টিসাস স তালুকদার টিডাস স, টরাোঃ খমললুর রহিান তাং ভরিহনী,উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/১২/০৭- ৬২ ০১৭১৬০৬০৬৩০  



55.  টিসাস স সলংর্া টিডাস স, টরাোঃ টবলাল টহাপ্সনও সজীতকুিার,নাইমুড়, উল্লািাড়া ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/১২/০৭- ৬৫ ০১৭২০৯৭৭৭৬১  

56.  টিসাস স িািা-ভাপ্ে টিডাস স, টরাোঃ টিা: নূর আলি,বনবামড়য়া,সলংর্া,উল্লািাড়া ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/১২/০৭- ৬৭ 01713-767135  

57.  ওির আলী,মিতা-টিাোঃ িম জ উমিন,পুটিিাড়া, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/১২/০৭- ৬৮ ০১৮২৩-১৩৫২১৫  

58.  টিসাস স  জলার টিডাস স, টরাোঃ টিাোঃ  জলার রহিান,বনবামড়য়া, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/১২/০৯- ৯২ ০১৭১৩৭৬৮৮৮৭  

59.  টিসাস স মিতা-িাতা টিডাস স, টরাোঃ টিাোঃ হাম জুর রহিান,নাইমুমড়, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/১২/১০- ৯৫ 01712983550  

60.  টিা: আিজাদ টহাপ্সন, সলংর্া, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/১২/১০- ৯৬ 01716-013011  

61.  টিসাস স িারু  টিপ্হদী টিডাস স, টরাোঃ টিাোঃ রম কুল ইসলাি, সলংর্া,উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/১২/১০- ৯৭ ০১৭১২-৬৩৪৪৩১  

62.  টিসাস স ভাই ভাই টিডাস স, টরাোঃ টিাোঃ আব্দুল িাোন, টবতুয়া, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/১২/১০- ১০৪ ০১৭১৪-৭৪১৩৪৯  

63.  টিাোঃ আলির্ীর টহাপ্সন, মিতা-টিাোঃ রম কুল ইসলাি, সলংর্া, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/১২/১০- ১০৭ ০১৭১৬৬৩৭৭০৪  

64.  টিাোঃ িমঞ্জল হক, মিতা-মৃত আপ্বদ আলী,প্ভংমড়, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/১২/১১- ১০৯ ০১৭০১৩৫৫২০৯  

65.  টিসাস স রাধাকৃষ্ণ বামেজয ভান্ডার, টরাোঃ শ্রী সুজন কুিার কুন্ডু, সলংর্া,উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/১২/১২- ১১০   

66.  শ্রী মিদত্তি চন্দ্র সাহা, মিতা-মৃত মবজয় টর্ামবন্দ সাহা, সলংর্া, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/১২/১৩- ১১৩ ০১৭১৮-৭৩২৮২  

67.  শ্রী মবভূমত সাহা, মিতা-মৃত মিমতি চন্দ্র সাহা,ভরিহনী,উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/১২/১৩- ১১৪   

68.  টিসাস স টসাপ্হল টিডাস স,প্রা: টসাপ্হল আহপ্িদ ,প্চৌধুরীঘু াট, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ  ঐ ঐ ০১/১২/১৬-১২০ 01747-137676  

69.  রঘুনাথ রিন,ট্রপতা-মৃত কাট্রতমক চন্দ্র রিন, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১২/০৩/১৯-১২১ ০১৭৬২-৭৬৩৮৬৮  

70.  এ ট্রব এম, আ: িাত্তার,ট্রপতা-মৃত মকবুল র াসিন, সলংর্া, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১২/০৩/১৯-১২২ ০১৭১৬-২৩০৪৮৪  

71.  রমা:  াট্রববুর র মান,ট্রপতা-মৃত আট্রজজুল  ক, সলংর্া, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২৭/০৩/১৯-১২৩ ০১৭১৬-৯১২৬৮৭  

72.  রমিাি ম খন্দকার রিডাি ম রপ্রা: রমা: রক এম লুৎফর র মান, বা ারচর,িলং া, ট্রিরাজ ঞ্জ ঐ ঐ ১৭/১২/১৯- ১২৪ ০১৭৫৮-522136  

টিাট=৭৩০ টি লাইপ্সন্স  

 

স্বািট্ররত/- 

টজলা িাপ্কসটিং অম সার 

মসরাজর্ঞ্জ 

 

 

 

 

ছক:    ঠিত কৃষক ট্রবপণন িসলর তট্রলকা: 

ক) িসলর নাম: চান্দাইসকানা এনট্রিট্রডট্রপ িবজী ব্যবিায়ী িট্রমট্রত, িংগ্রস র তাট্ররখ:  ২৯/১১/১৭ইং চান্দাইসকানা, উপসজলা: রায় ঞ্জ, রজলা ট্রিরাজ ঞ্জ।  

ক্রট্রমক 

নং 

নাম ট্রপতা/মাতার নাম ঠিকানা বয়ি ট্রশিা ত 

র াগ্যতা 

রমাবাইল নম্বর পিবী 

১ রমা: শা ািৎ র াসিন মৃত আফাজ উট্রিন চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৬ এইচএিট্রি ০১৭১১-৮৩০০৪৩ িভাপট্রত 

২ এিএম রিা া  রমা: রমাশারফ রিকার চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৩ এিএিট্রি ০১৭২২-৪০৪৪৬৭ রিসক্রটারী  

৩ রমা: ছাইদুল ইিলাম মৃত আবুল র াসিন চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪১ ৮ম ০১৭১৩-৭২৪৫৫৫ রকাষাধ্যি 

৪ রমা: ররজাউল কট্ররম রমা: সুলতান মা মুি চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩২ এিএিট্রি ০১৭৭৬-৪৬৪৩২৯১ কা মকরী িিস্য 

৫ রমা: ট্রলটন ভুইয়া মৃত আব্দুর রাজ্জাক ভুইয়া চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৪ এইচএিট্রি ০১৭২৬-১৯৩৪১৯ কা মকরী িিস্য 

৬ রমা: রক, এম রায় ান করীর রকএম আ: রট্রশি চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৬ ট্রবএ ০১৭১২-৬৯৪৮৪৮ কা মকরী িিস্য 

৭ রমা: এিএম মট্রনর রমা: রমাকসছি আলী িরকার চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৪ ট্রবএ ০১৭২০-৩১১৩১১ কা মকরী িিস্য 

৮ রমা: মট্রনরুল ইিলাম রমা: রট্র ছ উট্রিন িাট্রথয়াট্রি র, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৪ ৮ম ০১৭২৯-৭২৭১৬০ িিস্য 

৯ রমা: আ িানুল কট্ররম রমা: নজরুল ইিলাম চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ২৮ এইচএিট্রি ০১৭৩৮-৬১৩৮৯৭ িিস্য 

১০ রমা: মট্রমনুল ইিলাম মৃত আফাজ উট্রিন চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪২ ৮ম ০১৭১৭-১৩২৩৬০ িিস্য 

১১ রমা: কামরুল ইিলাম মৃত আফাজ উট্রিন চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৭ এইচএিট্রি ০১৭১৭-৬৯৩৮৭৩ িিস্য 

১২ রমা: আবউল বারীক মৃত বা ার রিখ চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৫০ ৮ম ০১৭৬১-৬৮৭২১৪ িিস্য 

১৩ রমা: নাট্রির আসেি রমা: িাত্তার রিখ চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ২৫ ট্রবএ ০১৭৩৯-৯৩৬৩৯২ িিস্য 

১৪ মুঞ্জুরুল আলম রট্রবন রমা: আবুল রিখ চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৫ এিএিট্রি ০১৭৪২-৬৯৭৪১১ িিস্য 

১৫ রমা: রাসিল উট্রিন রিখ রমা: শট্ররফ উট্রিন রিখ চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ১৯ এিএিট্রি ০১৭৯৬-১৬৮৩৩০ িিস্য 

১৬ রুকুনুজ্জামান রমা: কাসির রিখ চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ২৬ এিএিট্রি ০১৭১১-৪১১৬৮৩ িিস্য 

১৭ রমা: ট্ররিালাত রাট্রফ রমা: ট্রমঠু(রট্রফকুল) চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ২৫ ৮ম ০১৭১১-৫২২৭০১ িিস্য 

১৮ রমাছা: শাট্র িা খাতুন স্বামী-রমা: নজরুল ইিলাম চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪০ ট্রবএ ০১৭১২-৪১৫৪২৮ িিস্য 

১৯ রতৌট্র িা সুলতানা স্বামী-র ালাম রমাস্তফা চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩০ এিএিট্রি ০১৭২৮-২৪৮৩০০ িিস্য 

২০ রমাছা: ররসবকা সুলতানা স্বামী-িাইদুল ইিলাম চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩০ এিএিট্রি ০১৭৩০-৬৯২০০২ িিস্য 

 
   
ছক:    ঠিত কৃষক ট্রবপণন িসলর তট্রলকা: 

ক) িসলর নাম: ব্রহ্ম াছা বাজাসরর  িবজী ব্যবিায়ী িট্রমট্রত  ঠন, িংগ্রস র তাট্ররখ:  ২৩/০১/১৯ইং , উপসজলা: রায় ঞ্জ,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

ক্রট্রমক 

নং 

নাম ট্রপতা/মাতার নাম ঠিকানা বয়ি ট্রশিা ত 

র াগ্যতা 

রমাবাইল নম্বর পিবী 

১ রমা: রখাকন রমা: আব্দুল্লা  রাট্রন্ডলা, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ - ৭ম ০১৭২৩-৮২৪২০৫ িভাপট্রত 



২ রমাছা: তারা বানু স্বামী রমা: এলা ী বক্স  াট্রমন-িাট্রমন, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ - ৮ম - রিসক্রটারী  

৩ রমা:  ট্রলটন রমা:   াট্রমি রতবাট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ - ৮ম - রকাষাধ্যি 

৪ রমাছা: মট্রজমনা খাতুন স্বামী  ট্রজয়ার উট্রিন খামার াতী, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ -       ৮ম - কা মকরী িিস্য 

৫ রমাছা:  ারানী রব ম স্বামী সুরুজ জামান খামার াতী, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ - ৮ম - কা মকরী িিস্য 

৬ রমা: রিাস ল আলী রমা: মট্রজবর র মান খামার াতী, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ - ৮ম - কা মকরী িিস্য 

৭ রমা: জামাল রিখ রমা: শুকুর আলী খামার াতী, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ - ৫ম - কা মকরী িিস্য 

৮ রমা: জালাল উট্রিন রিখ রমা: শু রা রিখ  াট্রমন-িাট্রমন, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ - ৮ম - িিস্য 

৯ রমা: তট্ররকুল ইিলাম রমা: এস িান আলী রতবাট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ - ৮ম - িিস্য 

১০ রমা: মট্র র উট্রিন রমা: রমজান আলী রতবাট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ - ৮ম - িিস্য 

১১ রমা:  ািান আলী রমা: রজানাব আলী রতবাট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ - ৮ম - িিস্য 

১২ রমাছা: জা ানারা রব ম স্বামী রমা: র াসিন আলী রতবাট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ - ৮ম ০১৭৪৬-৩২৪৭৫৭ িিস্য 

১৩ রমাছা: িাসজিা রব ম স্বামী রমা: িাইফুল ইিলাম  াট্রমন-িাট্রমন, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ - ৮ম  িিস্য 

১৪ রমা: ইজ্জত আলী রমা: এনছান আলী রতবাট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ - ৮ম  িিস্য 

১৫ রমা: ইিমাইল র াসিন রমা:  াট্রকম উট্রিন রতবাট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ - ৮ম  িিস্য 

১৬ রমা: আট্রজদুল রমা: আকবর আলী রতবাট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ - ৮ম  িিস্য 

১৭ রমা:  াসিল রমা: মট্রজবর বাসুট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ - ৮ম  িিস্য 

১৮ রমাছা: জহুরা রব ম স্বামী রমা: তুলাই চকম ন, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ - ৮ম  িিস্য 

১৯ রমাছা: িাসজিা রব ম স্বামী রমা: র লাল রতবাট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ - ৫ম  িিস্য 

২০ রমা: এছার উট্রিন রমা: ইউসুফ আলী খামার াতী, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ - ৮ম  িিস্য 

 
 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 

 

 

স্মারক নং- ১২.০২.৫০৮৮.৪০৬.৩৭.০৩২.১৩ - ৫৮                      তাট্ররখ: ২৪/০১/১৯ ট্রি: 

      

       িিয় অব ট্রত ও অনুসমািসনর জন্য উপ-পট্ররচালক, কৃট্রষ ট্রবপণন অট্রধিপ্তর ,রাজশা ী ট্রবভা , রাজশা ী িপ্হাপ্য়র সিীপ্ি টররে করা হপ্লা।    

 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 

 

 

 
  
ছক:    ঠিত কৃষক ট্রবপণন িসলর তট্রলকা: 

ক) িসলর নাম: চাট্রলতাডাং া িবজী ব্যবিায়ী িট্রমট্রত  ঠন, িংগ্রস র তাট্ররখ:  ২০/০২/১৯ইং চাট্রলতাডাং া, উপসজলা: কাট্রজপুর,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

ক্রট্রমক 

নং 

নাম ট্রপতা/মাতার নাম ঠিকানা বয়ি ট্রশিা ত 

র াগ্যতা 

রমাবাইল নম্বর পিবী 

১ র ালাম রবানী মৃত- রমাতাসের আলী ভাবানীপুর, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ - এচইএিট্রি ০১৭৪৪-৬১৪৪১০ িভাপট্রত 

২ রমা: আ: খাসলক রমা: আছমত আলী দূর ট্রতয়াপাড়া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ - ৫ম ০১৭২২-৭৯৫১০৫ রিসক্রটারী  

৩ রমা: শাজা ান  আলী মৃত- লট্রতফ রজল র াসিন চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ - ৮ম ০১৭৫১-৮৬৫২৮১ রকাষাধ্যি 

৪ শ্রী তপন কুমার  মৃত-  ট্রতন্দ্রনাথ শীল দূর ট্রতয়াপাড়া,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ -      ৫ম ০১৭৩৮-৫৪২৮০০ কা মকরী িিস্য 

৫ রমাছা: নূরজা ান রব ম স্বামী আ:  াট্রমি চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ - ৮ম ০১৭৩০-৮১০২০০ কা মকরী িিস্য 

৬ রমা: আট্রনসুর র মান  াট্রববুর র মান ভাবানীপুর,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ - ৮ম ০১৭১১-৪৫৮২৭২ কা মকরী িিস্য 

৭ রমাছা:  মট্রনরা পারট্রভন স্বামী রমা:  রাট্রশদুল  ািান চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ - এিএিট্রি - কা মকরী িিস্য 

৮ রমা: ফটিক মৃত- রকারবান আলী চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ - ৫ম  িিস্য 



৯ রমা: জা াঙ্গীর র াসিন রমা: আমীর র াসিন ভাবানীপুর,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ - ৮ম  িিস্য 

১০ নূর রমা ােি মৃত-  ফুর খা ভাবানীপুর,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ - এিএিট্রি ০১৯৩৭-৫৪৭৫৮৪ িিস্য 

১১ রমা:  াসিন আলী রমা: এশা াক  উট্রিন ভাবানীপুর,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ - ৮ম - িিস্য 

১২ রমা: পাশা রিখ নূর র াসিন ভাবানীপুর,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ - ৮ম ০১৭৪৩-২৯২৩৩৫ িিস্য 

১৩ রমা: ছামাি আলী রমা ােি আলী চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ - ৮ম ০১৭৪৬-৩৯৫৩১৩ িিস্য 

১৪ রমা:  ারুনার রট্রশি ইউসুফ আলী চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ  ৮ম  িিস্য 

১৫ রমা: আ:  াট্রমি মৃত- আমীর র াসিন চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ  ৮ম  িিস্য 

১৬ রমা: ট্রলটন ট্রময়া মৃত- রমাতাসের আলী চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ  ৯ম  িিস্য 

১৭ রমা: ট্রজয়াবুট্রিন মৃত- রস্তম  আলী ভাবানীপুর,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ  ৭ম  িিস্য 

১৮ রমা: শট্রফকুল ইিলাম মৃত- র মতুল্লা  ভাবানীপুর,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ  ৮ম  িিস্য 

১৯ রমা: শুকুর আলী ধুন্নী রিখ দূর ট্রতয়াপাড়া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ  ৮ম  িিস্য 

২০ রমাছা: ট্রবউটি খাতুন স্বামী আবু তাস র পাইকরতট্রল, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ  ৮ম  িিস্য 

 
 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 

 

 

স্মারক নং- ১২.০২.৫০৮৮.৪০৬.৩৭.০৩২.১৩ - ১২৪                               তাট্ররখ: ২৪/০২/১৮ ট্রি: 

      

       িিয় অব ট্রত ও অনুসমািসনর জন্য উপ-পট্ররচালক, কৃট্রষ ট্রবপণন অট্রধিপ্তর ,রাজশা ী ট্রবভা , রাজশা ী িপ্হাপ্য়র সিীপ্ি টররে করা হপ্লা।    

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ছক:    ঠিত কৃষক ট্রবপণন িসলর তট্রলকা: 

ক) িসলর নাম: ব্রহ্ম াছা বাজাসরর  িবজী ব্যবিায়ী িট্রমট্রত  ঠন, িংগ্রস র তাট্ররখ:  ২৬/০৪/১৯ইং , উপসজলা: রায় ঞ্জ,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

ক্রট্রমক 

নং 

নাম ট্রপতা/মাতার নাম ঠিকানা বয়ি ট্রশিা ত 

র াগ্যতা 

রমাবাইল নম্বর পিবী 

১ রমা: ইব্রা ীম রমা:  ইউনুছ আলী রাট্রন্ডলা, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৫০ ৮ম ০১৭১০-১২৩৯৭২ িভাপট্রত 

২ রমা: আ: কাসির আসির আলী খামার াতী, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪০ ৫ম ০১৭১৩-৭১৭৭৪৭ রিসক্রটারী  

৩ রমা:  আস্থা ার আলী মৃত- মট্র র উট্রিন এলাং ী, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪৫ ৮ম ০১৭৬৭-৪০৩৩৯৫ রকাষাধ্যি 

৪ আ: মাসলক রমা: আবু তাস র বুধার াতী, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৫০       ৮ম ০১৭৩৫-২৩৮৭১৬ কা মকরী িিস্য 

৫ রমা: আয়নাল রিখ মৃত- আ: রিাব ান খামার াতী, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪৫ ৫ম - কা মকরী িিস্য 

৬ রমা: নূরুল ইিলাম মৃত- রমজবা র র মান  ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৫০ ৭ম - কা মকরী িিস্য 

৭ রমা: নসির আলী মৃত- আসবল বুধার াতী, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪৫ ৮ম ০১৭৪৫-৭৬২৩৬৬ কা মকরী িিস্য 

৮ রমাছা: তারা  খাতুন স্বামী  শাজামাল খামার াতী, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৩৫ ৮ম - িিস্য 

৯ রমা: আলম ট্রময়া রমা: মট্রজবর ট্রময়া  ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪৬ ৯ম - িিস্য 

১০ রমা: শওকত আলী রমা: মুনুর উট্রিন  াট্রমন-িাট্রমন, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪৮ ৮ম - িিস্য 

১১ রমা: এশারত আলী রমা: জয়নাল আসবিীন  াট্রমন-িাট্রমন, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪৫ ৮ম - িিস্য 

১২ শ্রী ট্রবমল িা া শ্রী ট্রবসজন্দ্র িা া বাসুট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪৫ ১০ম - িিস্য 

১৩ রমা:  ািান আলী মৃত- ট্রবশা রিখ   াট্রমন-িাট্রমন, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪২ ৮ম  িিস্য 

১৪ রমা: আশরাফ আলী রমা  দু  াট্রমন-িাট্রমন, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪৮ ৮ম  িিস্য 



১৫ রমা: রিরাজুল ইিলাম  রতবাট্রড়য়া, রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৫০ ৭ম  িিস্য 

১৬ রমা: জা াঙ্গীর আলম রমা: ইোত আলী রতবাট্রড়য়া, রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪২ ৮ম  িিস্য 

১৭ রমা: মামুন রমাজিার আলী  াট্রমন-িাট্রমন, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৩৬ ৮ম  িিস্য 

১৮ রমাছা: নূরনা ার রব ম স্বামী রমা:  াট্রমি রতবাট্রড়য়া, রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪০ ৯ম  িিস্য 

১৯ রমাছা: রুনা রব ম স্বামী রমা: এছার উট্রিন খামার াতী, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪০ ৮ম  িিস্য 

২০ রমাছা: মমতা রব ম স্বামী রমা: আলম খামার াতী, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৩৮ ৯ম  িিস্য 

 
 
 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 

 

 

স্মারক নং- ১২.০২.৫০৮৮.৪০৬.৩৭.০৩২.১৩ - ২৫৩                      তাট্ররখ: ২৮/০৪/১৯ ট্রি: 

      

       িিয় অব ট্রত ও অনুসমািসনর জন্য উপ-পট্ররচালক, কৃট্রষ ট্রবপণন অট্রধিপ্তর ,রাজশা ী ট্রবভা , রাজশা ী িপ্হাপ্য়র সিীপ্ি টররে করা হপ্লা।    

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 
 
 

 
ছক:    ঠিত কৃষক ট্রবপণন িসলর তট্রলকা: 

ক) িসলর নাম: চাট্রলতাডাং া িবজী ব্যবিায়ী িট্রমট্রত  ঠন, িংগ্রস র তাট্ররখ:  ১৮/০৫/১৯ইং চাট্রলতাডাং া, উপসজলা: কাট্রজপুর,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

ক্রট্রমক 

নং 

নাম ট্রপতা/মাতার নাম ঠিকানা বয়ি ট্রশিা ত 

র াগ্যতা 

রমাবাইল নম্বর পিবী 

১ রমা: নূর রমা ােি মৃত-   ফুর খা ভাবানীপুর,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪২ এিএিট্রি ০১৯৩৭-৫৪৭৫৮৪ িভাপট্রত 

২ রমা:   রত আলী মৃত-  রিরাজ উট্রিন চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৯ ৮ম ০১৭৫৮-০৭০৩২৪ রিসক্রটারী  

৩ রমা:  শট্রফকুল ইিলাম মৃত- র মতুল্লা  ভাবানীপুর,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ ৫৫ ৮ম - রকাষাধ্যি 

৪ রমা: ছামাি আলী রমা ােি আলী চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৫       ৮ম ০১৭৪৬-৩৯৫৩১৩ কা মকরী িিস্য 

৫ রমা: আট্রনছুর র মান  াট্রববুর র মান ভাবানীপুর,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৮ ৮ম ০১৭১১-৪৫৮২৭২ কা মকরী িিস্য 

৬ রমাছা: মট্রনরা পারভীন স্বামী রাট্রশদুল  ািান চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৫ এিএিট্রি - কা মকরী িিস্য 

৭ রমা: িাইদুল তরফিার রমা: ইট্রহ ল তরফিার ভাবানীপুর,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪০ ৮ম ০১৭১৩-৭৪৬৪০৬ কা মকরী িিস্য 

৮ রমা: আব্দুল লট্রতফ মৃত- লট্রতফ রজল র াসিন চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৬ ৮ম ০১৭৫৩-৯২৭১১৫ িিস্য 

৯ রমাছা: ট্রবউটি খাতুন স্বামী  আবু তাস র পাইকরতট্রল,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ ২৮ ৮ম  িিস্য 

১০ রমা: ট্রলটন রমা: ট্রজয়ার উট্রিন চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ ২৮ ৮ম ০১৮৩২-০৮৯৫২২ িিস্য 

১১ রমা: পাশা রিখ নূর র াসিন ভাবানীপুর,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৮ ৮ম ০১৭৪৩-২৯২৩৩৫ িিস্য 

১২ রমাছা: ট্রবলট্রকছ স্বামী রমা: রিট্রলম চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৫ ৮ম - িিস্য 

১৩ রমা:  ারুনার রট্রশি রমা: ইউসুফ আলী চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ ৪২ ৮ম  িিস্য 

১৪ রমা: ইউসুফ আলী রমা: রতাজাসেল  ক চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ ৫৩ এিএিট্রি ০১৭২২-৯৬২৬৫৪ িিস্য 

১৫ রমা: র লাল খান মৃত- রমাতাসছর খান ভাবানীপুর,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৫ ৮ম ০১৭৭৪-০৫৩৯০২ িিস্য 

১৬ রমা: আব্দুল খাসলক আছমত আলী দূর ট্রতয়াপাড়া,কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ ৪২ ৫ম  িিস্য 

১৭ রমা: শাজা ান আলী মৃত- আফজাল  ক চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৩ ৮ম  িিস্য 

১৮ শ্রী তপন কুমার মৃত-  ট্রতন্দ্রনাথ শীল দূর ট্রতয়াপাড়া,কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ ৪০ ৫ম  িিস্য 

১৯ রমাছা: নূরজা ান রব ম স্বামী আ:  াট্রমি চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৫ ৮ম  িিস্য 

২০ রমা: নূর নবী রমা: কামাল চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৮ ৫ম ০১৯২৬-৪৮২৯৫০ িিস্য 

 
 
 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 



 

 

স্মারক নং- ১২.০২.৫০৮৮.৪০৬.৩৭.০৩২.১৩ - ২৯৪                      তাট্ররখ: ১৯/০৫/১৯ ট্রি: 

      

       িিয় অব ট্রত ও অনুসমািসনর জন্য উপ-পট্ররচালক, কৃট্রষ ট্রবপণন অট্রধিপ্তর ,রাজশা ী ট্রবভা , রাজশা ী িপ্হাপ্য়র সিীপ্ি টররে করা হপ্লা।    

 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ছক:    ঠিত কৃষক ট্রবপণন িসলর তট্রলকা: 

ক) িসলর নাম: চাট্রলতাডাং া িবজী ব্যবিায়ী িট্রমট্রত  ঠন, িংগ্রস র তাট্ররখ:  ১৮/০৬/১৯ইং চাট্রলতাডাং া, উপসজলা: কাট্রজপুর,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

ক্রট্রমক 

নং 

নাম ট্রপতা/মাতার নাম ঠিকানা বয়ি ট্রশিা ত 

র াগ্যতা 

রমাবাইল নম্বর পিবী 

১ রমা: এরশাি আলী রমা: এছাক আলী ভাবানীপুর,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ - ৮ম - িভাপট্রত 

২ শ্রী অট্রম চন্দ্র শীল মৃত-  তীন্দ্র নাথ চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ - ৫ম - রিসক্রটারী  

৩ শ্রী স্বপন কুমার শীল মৃত-  তীন্দ্র নাথ চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ - ৮ম - রকাষাধ্যি 

৪ রমা: িাইফুল ইিলাম কট্রল মুট্রিন চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ -       ৮ম - কা মকরী িিস্য 

৫ রমা: শট্রফকুল ইিলাম মৃত-  াজী র মতুল্লা  চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ - এিএিট্রি ০১৭৩৭-৫৯৭৬৯৮ কা মকরী িিস্য 

৬ রমা: বািশা খা মৃত- র মান খা ভাবানীপুর,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ - ৮ম - কা মকরী িিস্য 

৭ রমা: ররজাউল কট্ররম রমাতাসের আলী ভাবানীপুর,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ - এিএিট্রি ০১৭৩০-১৭০৬৪০ কা মকরী িিস্য 

৮ রমা ােি আলী মৃত-  াজী র মতুল্লা  ভাবানীপুর,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ - ৮ম - িিস্য 

৯ রমা: রিাস ল রানা আব্দুল  ট্রণ চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ - ৮ম  িিস্য 

১০ রমা: আট্রমনুল ইিলাম মৃত- আব্দুল কাসির চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ - এিএিট্রি ০১৭১১-৪১৩৭১৩ িিস্য 

১১ রমাছা: আসবিা খাতুন স্বামী দুদুট্রময়া চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ - ৮ম - িিস্য 

১২ রমা: ইিা াক রিখ মৃত- রমজান রিখ ভাবানীপুর,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ - ৮ম - িিস্য 

১৩ রমা: রট্রফকুল ইিলাম রমা: কট্ররম বক্স  ারাসবড়া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ - ৮ম  িিস্য 

১৪ রমা: শট্রফকুল ইিলাম মন্ডল রজল র াসিন মন্ডল চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ - ৮ম - িিস্য 

১৫ রমা: নূরুল ইিলাম কট্ররম বক্স  ারাসবড়া,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ - ৮ম - িিস্য 

১৬ রমা: আ: কট্ররম রমা ােি আলী ভাবানীপুর,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ - ৮ম  িিস্য 

১৭ রমা: রিরাজুল ইিলাম মৃত-  াজী র মতুল্লা  ভাবানীপুর,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ - ৮ম  িিস্য 

১৮ রমা: র ালাম রাব্বানী মৃত- রজছার আল দূর ট্রতয়াপাড়া,কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ - ৮ম  িিস্য 

১৯ রমা: মসমাতাজ উট্রিন মৃত- ইমান আলী ভাবানীপুর,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ - ৮ম  িিস্য 

২০ রমা: ইব্রাট্র ম রমা ােি আলী ভাবানীপুর,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ - ৮ম ০১৭২২-২৩১৪৭৬ িিস্য 

 
 

 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 

 

 

স্মারক নং- ১২.০২.৫০৮৮.৪০৬.৩৭.০৩২.১৩ -৩৪৪                      তাট্ররখ: ১৯/০৬/১৯ ট্রি: 

      

       িিয় অব ট্রত ও অনুসমািসনর জন্য উপ-পট্ররচালক, কৃট্রষ ট্রবপণন অট্রধিপ্তর ,রাজশা ী ট্রবভা , রাজশা ী িপ্হাপ্য়র সিীপ্ি টররে করা হপ্লা।    

 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 



ট্রিরাজ ঞ্জ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 ছক:    ঠিত কৃষক ট্রবপণন িসলর তট্রলকা: 

ক) িসলর নাম: ব্রহ্ম াছা িবজী ব্যবিায়ী িট্রমট্রত  ঠন, িংগ্রস র তাট্ররখ:  ২৫/০৭/১৯ইং ব্রহ্ম াছা, উপসজলা: রায় ঞ্জ,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

 

ক্রট্রমক 

নং 

নাম ট্রপতা/মাতার নাম ঠিকানা বয়ি ট্রশিা ত 

র াগ্যতা 

রমাবাইল নম্বর পিবী 

১ রমা: রিরাজুল রমা: আ: িাত্তার চকসমা নবাট্রড়, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৫৮ ৮ম ০১৭৬৬-৭৬২৯৫৭ িভাপট্রত 

২ রমা: তাট্ররকুল ইিলাম রমা: এছান আলী রতবাট্রড়য়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪০ ৫ম ০১৭১৩৭৬৭১৩০ রিসক্রটারী  

৩ রমা: শা জা ান মৃত আট্রলমুট্রিন বসুট্রড়য়া,ব্রহ্ম াছা রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৬০ এিএিট্রি ০১৭৬০৫২১৩১০ রকাষাধ্যি 

৪ রমা: রবলাল র াসিন মৃত আট্রলমুট্রিন বসুট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৫০ ৮ম ০১৭১৩৬৩৮৮৬৬ কা মকরী িিস্য 

৫ রমা: নুরুল ইিলাম রমা: আট্রজজ  কয়ড়া, ব্রহ্ম াছা রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৫৫ ৮ম  কা মকরী িিস্য 

৬ রমা: জাসছর আলী রমা: কট্রজ মুট্রিন বসুট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৫ ৫ম  কা মকরী িিস্য 

৭ রমাোঃ আশরাফ আলী ট্রপতা- রমাোঃ  দু  াট্রমন-িাট্রমন, রায় ঞ্জ ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৫ ৫ম  কা মকরী িিস্য 

৮ রমাোঃ রিরাজুল ইিলাম ট্রপতা- রমাোঃ িাত্তার রতবাট্রড়য়া, রায় ঞ্জ ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৫ ৮ম  িিস্য 

৯ রমা:জা াঙ্গীর আলম ট্রপতা-রমাোঃ ইজ্জত আলী রতবাট্রড়য়া,রায় ঞ্জ ট্রিরাজ ঞ্জ ৪০ ৮ম  িিস্য 

১০ রমাোঃ মামুন ট্রপতা-রমাজিার আলী  াট্রমন-িাট্রমন, রায় ঞ্জ ট্রিরাজ ঞ্জ ৪২ ১০ম  িিস্য 

১১ রমাছা: নুরনা ার রব ম স্বামী-রমাোঃ  াট্রমি রতবাট্রড়য়া,  রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্জ ৪০ ৫ম  িিস্য 

১২ রমাছাোঃ রুনা রব ম স্বামী-রমাোঃ এছার উট্রিন খামার াতী,ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জট্রিরাজ ঞ্জ ৪৬ ৮ম  িিস্য 

১৩ রমাছাোঃ মমতা রব ম স্বামী-রমাোঃ আলম খামার াতী,ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্জ ৫০ ৮ম  িিস্য 

১৪ রমাছা: তারা খাতুন স্বামী-শাজামাল খামার াতী,ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৫ ৮ম  িিস্য 

১৫ রমাছাোঃ বুলবুট্রল রব ম ট্রপতা-রমাোঃ রলাকমান রতবাট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৪ ৯ম  িিস্য 

১৬ রমাোঃ আলম ট্রময়া রমাোঃ মট্রজবর ট্রময়া খামার াতী,ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৮ ৯ম  িিস্য 

১৭ রমাোঃ শওকত আলী রমাোঃ মুনুর উট্রিন  াট্রমন-িাট্রমন, রায় ঞ্জ ,ট্রিরাজ ঞ্জ ৫২ ৮ম  িিস্য 

১৮ রমাোঃ এশারত আলী রমাোঃ জয়নাল রবিীন  াট্রমন-িাট্রমন, রায় ঞ্জ ট্রিরাজ ঞ্জ ৫০ ৮ম  িিস্য 

১৯ শ্রী ট্রবমল িা া ট্রপতা-শ্রী ট্রবসজন্দ্র িা া বাসুট্রড়য়া,ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৫৫ ১০ম  িিস্য 

২০ রমাোঃ  ািান আলী ট্রপতা-মৃত- ট্রবশা রিখ  াট্রমন-িাট্রমন, রায় ঞ্জ ট্রিরাজ ঞ্জ ৫০ ৮ম  িিস্য 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 

 

 

স্মারক নং- ১২.০২.৫০৮৮.৪০৬.৩৭.০৩২.১৩ -               তাট্ররখ: ২৫/০৭/১৯ ট্রি: 

    

       িিয় অব ট্রত ও অনুসমািসনর জন্য উপ-পট্ররচালক, কৃট্রষ ট্রবপণন অট্রধিপ্তর ,রাজশা ী ট্রবভা , রাজশা ী িপ্হাপ্য়র সিীপ্ি টররে করা হপ্লা।    

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ছক:    ঠিত কৃষক ট্রবপণন িসলর তট্রলকা: 

ক) িসলর নাম: ব্রহ্ম াছা বাজাসরর  িবজী ব্যবিায়ী িট্রমট্রত  ঠন, িংগ্রস র তাট্ররখ:  ১৮/০৯/১৯ইং , উপসজলা: রায় ঞ্জ,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ। 



 

ক্রট্রমক 

নং 

নাম ট্রপতা/মাতার নাম ঠিকানা বয়ি ট্রশিা ত 

র াগ্যতা 

রমাবাইল নম্বর পিবী 

১ রমা: রিরাজুল রমা: আ: িাত্তার চকসমা নবাট্রড়, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৫০ ৮ম ০১৭৬৬-৭৬২৯৫৭ িভাপট্রত 

২ রমা: তাট্ররকুল ইিলাম রমা: এ ান আলী রতবাট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৩৫ ৫ম ০১৭১৩-৭৬৭১৩০ রিসক্রটারী  

৩ রমা: শা জা ান  মাস্টার মৃত- আট্রলমুট্রিন বসুট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৫৫ এিএিট্রি ০১৭৬০-৫২১৩১০ রকাষাধ্যি 

৪ রমা: রবলাল  মৃত- আট্রলমুট্রিন বসুট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪০       ৮ম ০১৭১৩-৬৩৮৮৬৬ কা মকরী িিস্য 

৫ রমা: নূরুর ইিলাম রমা: আট্রজজ কয়ড়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৫০ ৮ম - কা মকরী িিস্য 

৬ রমাছা: বুলবুট্রল রব ম রমা: কট্রজ মুট্রিন বসুট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৩৫ ৫ম - কা মকরী িিস্য 

৭ রমা: আলম ট্রময়া রমা: মট্রজবর ট্রময়অ  ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪২ ৮ম - কা মকরী িিস্য 

৮ রমা: শওকত আলী রমা: মুনুর উট্রিন  াট্রমন-িাট্রমন, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪৫ ৮ম - িিস্য 

৯ রমা: এশারত আলী রমা: জয়নাল আসবিীন  াট্রমন-িাট্রমন, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪০ ৯ম - িিস্য 

১০ শ্রী ট্রবমল িা া শ্রী ট্রবসজন্দ্র িা া  ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৫০ ৮ম - িিস্য 

১১ রমা:  ািান আলী মৃত- ট্রবশা রিখ  াট্রমন-িাট্রমন, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৩৮ ৮ম - িিস্য 

১২ রমা: আশরাফ আলী রমা:  দু  াট্রমন-িাট্রমন, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪৫ ৭ম - িিস্য 

১৩ রমা: রিরাজুল ইিলাম রমা: আ: িাত্তার রতবাট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪৫ ৮ম  িিস্য 

১৪ রমা: জা াঙ্গীর আলম রমা: ইজ্জত আলী রতবাট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪৩ ৮ম  িি স্য 

১৫ রমা: মামুন ট্রপতা- রমাজিার আলী  াট্রমন-িাট্রমন, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪০ ৮ম  িিস্য 

১৬ রমাছা: নূরনা ার রব ম  স্বামী রমা:  াট্রমি রতবাট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৩০ ৮ম  িিস্য 

১৭ রমাছা: রুনু রব ম স্বামী রমা: এছার উট্রিন  ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৩০ ৮ম  িিস্য 

১৮ রমাছা: মমতা রব ম স্বামী রমা: আলম  ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪৫ ৫ম  িিস্য 

১৯ রমাছা: তারা খাতুন স্বামী শাজামাল ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪৮ ৮ম  িিস্য 

২০ রমা: রাসিল রমা: রকফাত আলী  ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪০ ৮ম  িিস্য 

 
 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 

 

 

স্মারক নং- ১২.০২.৫০৮৮.৪০৬.৩৭.০৩২.১৩ - ৫১৬                          তাট্ররখ: ১৯/০৯/১৯ ট্রি: 

      

       িিয় অব ট্রত ও অনুসমািসনর জন্য উপ-পট্ররচালক, কৃট্রষ ট্রবপণন অট্রধিপ্তর ,রাজশা ী ট্রবভা , রাজশা ী িপ্হাপ্য়র সিীপ্ি টররে করা হপ্লা।    

 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ছক:    ঠিত কৃষক ট্রবপণন িসলর তট্রলকা: 

ক) িসলর নাম: চান্দাইসকানা িবজী ব্যবিায়ী িট্রমট্রত  ঠন, িংগ্রস র তাট্ররখ:  ২৬/১০/১৯ইং চান্দাইসকানা, উপসজলা: রায় ঞ্জ,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

ক্রট্রমক 

নং 

নাম ট্রপতা/মাতার নাম ঠিকানা বয়ি ট্রশিা ত 

র াগ্যতা 

রমাবাইল নম্বর পিবী 

১ রমা:  জুসয়ল আ সেি মৃত- মকবুল র াসিন চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪০ ৮ম ০১৭৩৪-২৭৯৬৮৭ িভাপট্রত 

২ রমা: রবল্লাল র াসিন মৃত-নাট্রছর উট্রিন ট্রিমলা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৫ ৮ম ০১৭৫৬-৫১০০০৮ রিসক্রটারী  

৩ রমা: রট্রফকুল ইিলাম মৃত- আনু রিখ চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৮ ৮ম ০১৭৪৫-৭৫৬৮৮০ রকাষাধ্যক্ষ 

৪ এি এম রুসবল রমা: আমজাি রিখ  িাট্রথয়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৬ এচইএিট্রি ০১৭২৫-১৮৪৬৮২ কা মকরী িিস্য 

৫  ািমত আলী আ: মট্রজি রিখ চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৮ এিএিট্রি ০১৭২১-০১৯৭৪৯ কা মকরী িিস্য 

৬ রমা: আিাি আলী মৃত-আনু রিখ চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৮ ৮ম - কা মকরী িিস্য 



৭ রমা: ইমরান মৃত- আ: মান্নান চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪২ ৮ম - কা মকরী িিস্য 

৮ শ্রী মট্রত বািনা স্বামী ট্রিলীপ িাট্রথয়াট্রি র, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৫ ৩য় - িিস্য 

৯ রমা: ইল াি উট্রিন ট্রপতা- ররাস্তম প্রাং চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৫৫ ৮ম - িিস্য 

১০ রমা: রট্রফকুল ট্রপতা- আ: কাসির  িাট্রথয়াট্রি র, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৫২ ৫ম - িিস্য 

১১ রমা: কাট্রজমুট্রিন মৃত- মনসছর িাট্রথয়াট্রি র, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৮ ৫ম - িিস্য 

১২ রমা:  ায়িার আলী মৃত- কামাল িাট্রথয়াট্রি র, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৫০ ৫ম - িিস্য 

১৩ রমা: এনতাজ আলী ট্রপতা- ট্রবষু িাট্রথয়াট্রি র, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৫২ এিএিট্রি - িিস্য 

১৪ রমা: নাট্রির  উট্রিন রমা: ফজলার  িাট্রথয়াট্রি র, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৫ এচইএিট্রি ০১৭১৫-৮০২৮২৭ িিস্য 

১৫ রমা: রাসিল ট্রপতা- রমা: আিলাম চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৪ ৮ম - িিস্য 

১৬ কামনা রানী স্বামী শ্রী ট্রিপক কুমার িাট্রথয়াট্রি র, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৬ ৫ম - িিস্য 

১৭ রমাছা: রিতু রব ম স্বামী রমা: বািশা ট্রিমলা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৮ ৭ম - িিস্য 

১৮ ইমরান আলী ট্রপতা- রমা: বািশা ট্রিমলা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪০ ৮ম - িিস্য 

১৯ রমা: ফট্ররি  ট্রপতা- রমা: আব্দুল ট্রিমলা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৯ এিএিট্রি - িিস্য 

২০ রট্রফকুল ইিলাম ট্রপতা- রিজাব আলী চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৪ ৫ম - িিস্য 

 
 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 

 

 

স্মারক নং- ১২.০২.৫০৮৮.৪০৬.৩৭.০৩২.১৩ - ৫৭৩                      তাট্ররখ: ২৭/১০/১৯ ট্রি: 

      

       িিয় অব ট্রত ও অনুসমািসনর জন্য উপ-পট্ররচালক, কৃট্রষ ট্রবপণন অট্রধিপ্তর ,রাজশা ী ট্রবভা , রাজশা ী িপ্হাপ্য়র সিীপ্ি টররে করা হপ্লা।    

 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 
 
 
 
 

 
 
 

ছক:    ঠিত কৃষক ট্রবপণন িসলর তট্রলকা: 

ক) িসলর নাম: ব্রহ্ম াছা বাজাসরর  িবজী ব্যবিায়ী িট্রমট্রত  ঠন, িংগ্রস র তাট্ররখ:  ২২/১১/১৯ইং , উপসজলা: রায় ঞ্জ,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

ক্রট্রমক 

নং 

নাম ট্রপতা/মাতার নাম ঠিকানা বয়ি ট্রশিা ত 

র াগ্যতা 

রমাবাইল নম্বর পিবী 

১ রমা: রিরাজুল রমা: আ: িাত্তার চকসমা নবাট্রড়, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৫০ ৮ম ০১৭৬৬-৭৬২৯৫৭ িভাপট্রত 

২ রমা: তাট্ররকুল ইিলাম রমা: এ ান আলী রতবাট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪৫ ৫ম ০১৭১৩-৭৬৭১৩০ রিসক্রটারী  

৩ রমা: শা জা ান  মাস্টার মৃত- আট্রলমুট্রিন বসুট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৫৮ এিএিট্রি ০১৭৬০-৫২১৩১০ রকাষাধ্যি 

৪ রমা: রবলাল  মৃত- আট্রলমুট্রিন বসুট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪৮       ৮ম ০১৭১৩-৬৩৮৮৬৬ কা মকরী িিস্য 

৫ রমা: নূরুর ইিলাম রমা: আট্রজজ কয়ড়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৫২ ৮ম - কা মকরী িিস্য 

৬ রমা: জাসছর আলী রমা: কট্রজমুট্রিন  ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪০ ৫ম - কা মকরী িিস্য 

৭ রমাছা: বুলবুট্রল রব ম ট্রপতা- রমা: রলাকমান  রতবাট্রড়য়া,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪৫ ৮ম - কা মকরী িিস্য 

৮ রমা: আলম ট্রময়া রমা: মট্রজবর ট্রময়া  ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৩৬ ৮ম - িিস্য 

৯ রমা: শওকত আলী ট্রপতা- মুনুর উট্রিন  াট্রমন-িাট্রমন, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪৪ ৮ম - িিস্য 

১০ রমা: এশারত আলী রমা: জয়নাল আসবিীন  াট্রমন-িাট্রমন, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪৪ ৮ম - িিস্য 

১১ শ্রী ট্রবমল িা া শ্রী ট্রবসজন্দ্র িা া ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪৮ ৮ম - িিস্য 

১২ রমা:  ািান আলী ট্রপতা- মৃত-ট্রবশা রিখ  াট্রমন-িাট্রমন, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪২ ৮ম - িিস্য 

১৩ রমা: আশরাফ আলী ট্রপতা- রমা:  দু  াট্রমন-িাট্রমন, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪৫ ৮ম  িিস্য 

১৪ রমা: রিরাজুল ইিলাম ট্রপতা- রমা: িাত্তার রতবাট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪৫ ৮ম  িি স্য 

১৫ রমা: জা াঙ্গীর  আলম রমা: ইজ্জত আলী রতবাট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪৫ ৮ম  িিস্য 

১৬ রমা: মামুন ট্রপতা- রমাজিার আলী  াট্রমন-িাট্রমন, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৩৮ ৮ম  িিস্য 

১৭ রমাছা: নূরনা ার রব ম স্বামী রমা:   াট্রমি  রতবাট্রড়য়া,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪৬ ৮ম  িিস্য 

১৮ রমাছা: রুনা রব ম স্বামী রমা: এসছর উট্রিন খামার াতী, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪৬ ৮ম  িিস্য 

১৯ রমাছা: মমতা রব ম স্বামী আলম ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৩৬ ৮ম  িিস্য 



২০ রমাছা: তারা খাতুন স্বামী শাজমাল  ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪৮ ৮ম  িিস্য 

 
 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 

 

 

স্মারক নং- ১২.০২.৫০৮৮.৪০৬.৩৭.০৩২.১৩ - ৬৩৭                      তাট্ররখ: ২৪/১১/১৯ ট্রি: 

      

       িিয় অব ট্রত ও অনুসমািসনর জন্য উপ-পট্ররচালক, কৃট্রষ ট্রবপণন অট্রধিপ্তর ,রাজশা ী ট্রবভা , রাজশা ী িপ্হাপ্য়র সিীপ্ি টররে করা হপ্লা।    

 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ক) িসলর নাম: ব্রহ্ম াছা  Farmers Marketing Group (FMG) িট্রমট্রত  ঠন, িংগ্রস র তাট্ররখ:  ২2/০2/১8ইং , উপসজলা: রায় ঞ্জ,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

ক্রট্রমক 

নং 

নাম ট্রপতা/মাতার নাম ঠিকানা বয়ি ট্রশিা ত 

র াগ্যতা 

রমাবাইল নম্বর পিবী 

১ রমা:  ায়িার িরকার  রমা: রিা রাব আলী রাট্রন্ডলা, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৫০ ৮ম ০১৭১০-৬৮০০৬৮ িভাপট্রত 

২ রমা: বাবুল িরকার রমা: রিা রাব আলী রাট্রন্ডলা, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪৮ ৮ম ০১৭২৮-৬১৭২৬৭ রিসক্রটারী  

৩ রমা: রবল্লাল র াসিন রমা: র ালজার র াসিন সুবণ াট্রত, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪৫ ৮ম ০১৭২৯-৯৪০৭০১ রকাষাধ্যি 

৪ রমা: আট্রমনুল ইিলাম রমা: আবুল রিখ রাট্রন্ডলা, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪২       ৮ম ০১৭২৯-৮২৯১২৮ কা মকরী িিস্য 

৫ রমা: ইমরান রিখ রমা: ইকবাল  ািান রাট্রন্ডলা, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৩৬ ৮ম ০১৭৪২-৬৫২৪৮৬ কা মকরী িিস্য 

৬ রমা: জহুরুল র াসিন রমা:  ফুর আলী রাট্রন্ডলা, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪৫ ৮ম ০১৭৭৬-৬৪১৯ কা মকরী িিস্য 

৭ রমা: আসনায়ার রমা: শাস ি আলী বুধার াট্রত, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪০ ৮ম ০১৭৫৮-৩৮৩৫৫২ কা মকরী িিস্য 

৮ রমা: সুলতান রমা: শমসির আলী রতবাট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪৮ ৫ম ০১৭৪৫-২৫০১৮১ িিস্য 

৯ রমা: ইজ্জত আলী রমা: এনছাব আলী রতবাট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪০ ৮ম ০১৭৪২-৪১০৪৯৭ িিস্য 

১০ রমা: ট্রছয়ার উট্রিন রমা: ইউসুফ আলী খামার াট্রত, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪০ ৭ম ০১৭৩৪-৮৯৬৩৩৪ িিস্য 

১১ রমা: শাট্রমম রমা: ইট্রিি আলী রতবাট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৩০ ১০ম ০১৯৩৫-০৪২৪৬৪ িিস্য 

১২ রমা: রমাখসলি রমা: শট্র ি কয়ড়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৩২ ৮ম ০১৭১২-৭৫৫৬৪৭ িিস্য 

১৩ রমা: রিরাজুল ইিলাম রমা: আ: িাত্তার চকসমা ন বাট্রড়, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪২ ৮ম ০১৭৬৬-৭৬২৯৫৭ িিস্য 

১৪ রমা: তাট্ররকুল রমা: এ ছান আলী রতবাট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ২৮ ৫ম ০১৭১৩-৭৬৭১৩০ িিস্য 

১৫ রমা: আলাউট্রিন নূর র াসিন রিখ ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৫০ ৮ম ০১৭৫৪-৯৫৫২৭৩ িিস্য 

১৬ রমা: রফরসিৌি নূর ইিলাম রাট্রন্ডলা, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪৫ ৮ম ০১৭৭৩-৩৫৮৯৫৬ িিস্য 

১৭ রমা: ট্রলটন মন্ডল র ালাম মন্ডল  বন াট্রত, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪০ ৮ম ০১৭৬১-৩৮২৯৫৪ িিস্য 

১৮ রমা: চান র াসিন মট্রজবর কয়ড়া ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৩৫ ৫ম ০১৭২৮-৮৬৪৭২০ িিস্য 

১৯ রমা: আছাব আলী মৃত- আবুল র াসিন রতবাট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৫০ ৫ম ০১৭৩৯-৯৭৪৩৭৫ িিস্য 

২০ রমা: ওিমান িরকার রমাব ান আলী ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪৬ ৮ম ০১৭৪৩-৯৮৯২০১ িিস্য 

 

 

 

 



রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 

 

 

স্মারক নং- ১২.০২.৫০৮৮.৪০৬.৩৭.০৩২.১৩ - ১২৯                      তাট্ররখ: ২৮/০২/১৮ ট্রি: 

      

       িিয় অব ট্রত ও অনুসমািসনর জন্য উপ-পট্ররচালক, কৃট্রষ ট্রবপণন অট্রধিপ্তর ,রাজশা ী ট্রবভা , রাজশা ী িপ্হাপ্য়র সিীপ্ি টররে করা হপ্লা।    

 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 
 
 
 
 
ছক:    ঠিত কৃষক ট্রবপণন িসলর তট্রলকা: 

ক) িসলর নাম: চান্দাইসকানা িবজী ব্যবিায়ী িট্রমট্রত  ঠন, িংগ্রস র তাট্ররখ:  ২৪/০৪/১৮ইং চান্দাইসকানা, উপসজলা: রায় ঞ্জ,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

ক্রট্রমক 

নং 

নাম ট্রপতা/মাতার নাম ঠিকানা বয়ি ট্রশিা ত 

র াগ্যতা 

রমাবাইল নম্বর পিবী 

১ রমা: জুসয়ল আ সমি র াসিন মৃত- মকবুল র াসিন চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪০ ৮ম ০১৭৩৪-২৭৯৬৮৭ িভাপট্রত 

২ রমা: রবল্লাল র াসিন  মৃত- নাট্রছম উট্রিন ট্রিমলা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৫ ৮ম ০১৭৫৬-৫১০০০৮ রিসক্রটারী  

৩ রমা: রট্রকবুল  ইিলাম মৃত- আনু রিখ চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৫০ ৮ম ০১৭৪৫-৭৫৬৮৮০ রকাষাধ্যি 

৪ এি এম রুসবল রিখ রমা: আমজাি রিখ িাট্রথয়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৫ এইচএিট্রি ০১৭২৫-১৮৭৬৮২ কা মকরী িিস্য 

৫  ািমত আলী আ: মট্রজি রিখ চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৫ এিএিট্রি ০১৭২১-০১৯৭৪৯ কা মকরী িিস্য 

৬ রমা: আিাি আলী মৃত- আনু রিখ চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৮ ৮ম  কা মকরী িিস্য 

৭ রমা: ইমরান  মৃত- আ: মান্নান চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪০ ৮ম  কা মকরী িিস্য 

৮ শ্রী মট্রত বািনা স্বামী ট্রিলীপ িাট্রথয়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৫ ৩য়  িিস্য 

৯ রমা: ইল াি উট্রিন ররাস্তম প্রামাট্রনক চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪০ ৮ম  িিস্য 

১০ রমা: রট্রফকুল ইিলাম আ: কাসির িাট্রথয়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৫ ৫ম  িিস্য 

১১ রমা: আট্রজমুট্রিন মৃত- মনসছর  িাট্রথয়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪২ ৫ম  িিস্য 

১২ রমা:  ায়িার আলী মৃত- কামাল িাট্রথয়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৫০ ৫ম  িিস্য 

১৩ রমা: এনতাজ আলী  ট্রবসু িাট্রথয়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪০ এিএিট্রি  িিস্য 

১৪ রমা: নাট্রির উট্রিন রমা: ফজলার িাট্রথয়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৫ এইচএিট্রি ০১৭১৫-৮০২৮১৭ িিস্য 

১৫ রমা: রাসিল রমা: আিলাম চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৫ ৫ম  িিস্য 

১৬ কামনা রানী স্বামী শ্রী ট্রিপক কুমার িাট্রথয়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪২ ৫ম  িিস্য 

১৭ রমা: রট্রফকুল ইিলাম রনজাব আলী চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৫০ ৫ম  িিস্য 

১৮ ইমরান রমা: বািশা ট্রিমলা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩২ ৮ম  িিস্য 

১৯ রমা: ফট্ররি রমা: আব্দুল ট্রিমলা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৬ এিএিট্রি  িিস্য 

২০ রমা: ট্রজয়া রমা: ছামাি ট্রিমলা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৮ এিএিট্রি  িিস্য 

 
 
 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 
 
 

 

 

স্মারক নং- ১২.০২.৫০৮৮.৪০৬.৩৭.০৩২.১৩ - ৫২৯                      তাট্ররখ: ২৮/০4/১৮ ট্রি: 

      

       িিয় অব ট্রত ও অনুসমািসনর জন্য উপ-পট্ররচালক, কৃট্রষ ট্রবপণন অট্রধিপ্তর ,রাজশা ী ট্রবভা , রাজশা ী িপ্হাপ্য়র সিীপ্ি টররে করা হপ্লা।    

 

 

 



 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 
 
 
 
ছক:    ঠিত কৃষক ট্রবপণন িসলর তট্রলকা: 

ক) িসলর নাম: ব্রহ্ম াছা িবজী ব্যবিায়ী িট্রমট্রত  ঠন, িংগ্রস র তাট্ররখ:  ২৭/০৫/১৮ইং ব্রহ্ম াছা, উপসজলা: রায় ঞ্জ,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

ক্রট্রমক 

নং 

নাম ট্রপতা/মাতার নাম ঠিকানা বয়ি ট্রশিা ত 

র াগ্যতা 

রমাবাইল নম্বর পিবী 

১ রমা: সুলতান মৃত- রনজাব ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৫ ৮ম ০১৭৪২-৪১০৫৩১ িভাপট্রত 

২ সুভাি চন্দ্র সুকুমার  বন াট্রত, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৪ ৮ম ০১৭৪২-৪১০৫৩১ রিসক্রটারী  

৩ রনপাল চন্দ্র প্রভাত চন্দ্র ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৫ ৮ম ০১৭৬৮-০৫৬২৭২ রকাষাধ্যি 

৪ রমা: রফরসিৌি নূর ইিলাম রাট্রিয়া বা াদুর, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৫ ৮ম ০১৭৭৩-৩৫৮৯৫৬ কা মকরী িিস্য 

৫ রমা: ট্রলটন মন্ডল র ালাম মন্ডল  বন াট্রত, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩২ ৮ম ০১৭৬১-৩৮২৯৫৪ কা মকরী িিস্য 

৬ অরসমি শুট্রধর চন্দ্র রতবাট্রড়য়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪২ ৮ম ০১৭৪৩-৪২২১২৭ কা মকরী িিস্য 

৭ রমা: রলাকমান মৃত- আজা ার মন্ডল খাটারা, , রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৫০ ৮ম ০১৭৩৪-১৪৫৬৪৭ কা মকরী িিস্য 

9 সুট্রনল কুমার সূ কান্ত  বন াট্রত, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৫ ৫ম ০১৭৭০-৩৫৭১৯৫ িিস্য 

১০ রমা: চান  র াসিন মট্রজবার কয়ড়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪০ ৫ম ০১৭২৮-৮৬৪৭২০ িিস্য 

১১ রমা: তাইফুল ইিলাম আজা ার আলী এলং ী, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৫ ৫ম ০১৭৬১-৫৪২৭৬৩ িিস্য 

১২ রমা: আছাব আলী মৃত- আবুল রতবাট্রড়য়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৫০ ৮ম ০১৭৩৯-৯৭৪৩৭৫ িিস্য 

১৩ রমা: আল মা মুি উট্রিন িসমজ উট্রিন চকচাকাট্রতয়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৫০ ৫ম ০১৭৭৪-৬১০৩৭৯ িিস্য 

১৪ রমা: ইছা রমা:জমসশর রমম্বার ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৮ ৫ম ০১৭৩৪-৩৮১৮৪৭ িিস্য 

১৫ রমা: রপষকার এনছার আলী রতবাট্রড়য়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৬ ৫ম  িিস্য 

১৬ রমা: ওিমান িরকার রিাব ান আলী ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৫ ৮ম ০১৭৪৩-৯৮৯২০১ িিস্য 

১৭ রমা: শাট্র ন রমা: ইেত রতবাট্রড়য়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩২ ৮ম ০১৭১৩-৭৬৭১৩০ িিস্য 

১৮ রমাছা: শাপলা খাতুন স্বামী রমা: ছাসনায়ার রাট্রিয়া বা াদুর, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ২৮ ৮ম  িিস্য 

১৯ রমা:  ায়িার িরকার রমা: রিা রাব আলী রাট্রিয়া বা াদুর, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৫২ ৮ম ০১৭১০-৬৮০০৬৮ িিস্য 

২০ রমা: বাবুল িরকার আলী রমা: রিা রাব আলী রাট্রিয়া বা াদুর, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৮ ৮ম ০১৭২৮-৬১৭২৬৭ িিস্য 

 
 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

 

 

স্মারক নং- ১২.০২.৫০৮৮.৪০৬.৩৭.০৩২.১৩ - ২৩৯                      তাট্ররখ: ২8/০5/১৮ ট্রি: 

      

       িিয় অব ট্রত ও অনুসমািসনর জন্য উপ-পট্ররচালক, কৃট্রষ ট্রবপণন অট্রধিপ্তর ,রাজশা ী ট্রবভা , রাজশা ী িপ্হাপ্য়র সিীপ্ি টররে করা হপ্লা।    

 

 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ছক:    ঠিত কৃষক ট্রবপণন িসলর তট্রলকা: 



ক) িসলর নাম: চান্দাইসকানা িবজী ব্যবিায়ী িট্রমট্রত  ঠন, িংগ্রস র তাট্ররখ:  ২১/০৭/১৮ইং চান্দাইসকানা, উপসজলা: রায় ঞ্জ,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

ক্রট্রমক 

নং 

নাম ট্রপতা/মাতার নাম ঠিকানা বয়ি ট্রশিা ত 

র াগ্যতা 

রমাবাইল নম্বর পিবী 

১ রমা: আিাদুল ইিলাম রমা: আট্রজজুর র মান ট্রিমলা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪২ ৮ম ০১৭৬৩-৯৮১৮৯৫ িভাপট্রত 

২ রমা:  ট্রববর মৃত-রমস র রিখ চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৫২ ৮ম ০১৭১৭-৯৯৮৫১৮ রিসক্রটারী  

৩ রমা: রমাস্তফা িরকার আ:বাসছি িরকার চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৮ ৮ম ০১৭৩০-৯৮১৯২১ রকাষাধ্যি 

৪ রমা: আবু ওয়াস ি িরকার রমা: রিাব ান িরকার চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪০ এিএিট্রি - কা মকরী িিস্য 

৫ রমা: রমাজাফ্ফর আকন্দ মৃত- িট্রবর উট্রিন চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৬ এিএিট্রি - কা মকরী িিস্য 

৬ রমাছা: ট্রশউলী  আক্তার স্বামী রমা: রফরসিৌি চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৮ এইচএিট্রি ০১৭১৯-২৫১৮১২ কা মকরী িিস্য 

৭ রমাছা: পট্রপ আক্তার স্বামী রমা: ফারুক আ সেি চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ২৮ এইচএিট্রি  িিস্য 

৮ রমা: রা াত আ সেি মৃত- আ: মট্রজি িরকার চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪০ ৯ম  িিস্য 

৯ রমাছা: নুরুনা ার খাতুন স্বামী রমা: আট্ররফুল  ক ট্রিমলা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৬ এিএিট্রি  িিস্য 

১০ রমা: শট্র দুল ইিলাম রমা: মট্রফজ উট্রিন চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪০ ৯ম  িিস্য 

১১ রমা: আিাদুল ইিলাম রমা: মট্রফজ উট্রিন চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৬ ৮ম  িিস্য 

১২ রমা: ইিমাইল  র াসিন রমা:  ট্রববর র মান ট্রিমলা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৫৫ ৫ম  িিস্য 

১৩ রমা: রুসবল র াসিন মৃত- রকারবান আলী ট্রিমলা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ২৮ ৮ম  িিস্য 

১৪ রমা: রিা া  িরকার রমা: মজুন িরকার চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ২৫ ৮ম  িিস্য 

১৫ রমা: জট্রিম উট্রিন রমা: আ:িালাম িরকার চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৫০ ৯ম  িিস্য 

১৬ রমা: আলী আকবর রমা: আনছার আলী রকািরাট্রি র, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৫০ ৮ম  িিস্য 

১৭ রমা:  মামুন রিখ রমা: আবু িামা চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪২ ৮ম  িিস্য 

১৮ রমা: রমাস্তট্রফজুর র মান আব্দুল  াট্রমি ঝড়ু ট্রিমলা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৯ ৮ম  িিস্য 

১৯ রমা: রট্রফকুল ইিলাম মৃত- রকারবান আলী ট্রিমলা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৮ ৮ম  িিস্য 

২০ রমা: মট্রফজ উট্রিন মৃত- মুনুরুট্রিন চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৬ ৮ম  িিস্য 

 
 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

 

স্মারক নং- ১২.০২.৫০৮৮.৪০৬.৩৭.০৩২.১৩ - ৪৬৪                      তাট্ররখ: ২৫/০৭/১৮ ট্রি: 

      

       িিয় অব ট্রত ও অনুসমািসনর জন্য উপ-পট্ররচালক, কৃট্রষ ট্রবপণন অট্রধিপ্তর ,রাজশা ী ট্রবভা , রাজশা ী িপ্হাপ্য়র সিীপ্ি টররে করা হপ্লা।    

 

 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
ছক:    ঠিত কৃষক ট্রবপণন িসলর তট্রলকা: 

ক) িসলর নাম: চাট্রলতাডাং া িবজী ব্যবিায়ী িট্রমট্রত  ঠন, িংগ্রস র তাট্ররখ:  ২৭/০৮/১৮ইং চাট্রলতাডাং া, উপসজলা: কাট্রজপুর,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

ক্রট্রমক 

নং 

নাম ট্রপতা/মাতার নাম ঠিকানা বয়ি ট্রশিা ত 

র াগ্যতা 

রমাবাইল নম্বর পিবী 

১ রমা: ইউসুফ আলী রমা: রতাজাসেল  ক চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ ৫০ এিএিট্রি ০১৭২২-৯৬২৬৫৪ িভাপট্রত 

২ রমা: ট্রলটন রমা: ট্রজয়ার উট্রিন চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৫ ৮ম ০১৮৩২-০৮৯৫২২ রিসক্রটারী  

৩ রমা: আব্দুল লট্রতফ মৃত- লট্রতফ রজল র াসিন চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ ৪০ ৮ম ০১৭৫৩-৯২৭১১৫ রকাষাধ্যি 

৪ রমা: আ: খাসলক আছমত আলী দূর ট্রতয়াপাড়া,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৬ ৫ম ০১৭২২-৭৯৫১০৫ কা মকরী িিস্য 

৫ রমা:  শাজা ান আলী মৃত- আফজাল  ক চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ ৪২ ৮ম ০১৭৫১-৮৬৫২৮১ কা মকরী িিস্য 



৬ শ্রী তপন কুমার মৃত-  ট্রতন্দ্রনাথ শীল দূর ট্রতয়াপাড়া,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৫ ৫ম ০১৭৩৮-৫৪২৮০০ কা মকরী িিস্য 

৭ রমাছা: নূরজা ান রব ম স্বামী রমা: আ:  াট্রমি চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৫ ৮ম ০১৭৩০-৮১০২০০ কা মকরী িিস্য 

৮ রমা:  শুকর আলী ধুন্নী রিখ দূর ট্রতয়াপাড়া,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৮ ৮ম  িিস্য 

৯ রমাছা:  ট্রবউটি খাতুন স্বামী রমা: আবু তস র পাইকরতট্রল,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩২ ৮ম  িিস্য 

১০ রমা:   রত আলী মৃত-রিরাজ উট্রিন চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৮ ৮ম ০১৭৫৮-০৭০৩২৪ িিস্য 

১১ রমা: রিট্রলম মৃত-  াট্রফজার চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ ৩২ ৫ম ০১৯২৮-৩২৪৩০ িিস্য 

১২ নবীর র াসিন মৃত- রিবার আলী দূর ট্রতয়াপাড়া,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪০ ৮ম  িিস্য 

১৩ রমা: বকুল ট্রময়া রমা: শা জা ান চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ ২৬ ৮ম  িিস্য 

১৪ রমা: লাল চান  ারুন মন্ডল চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৩ ৮ম  িিস্য 

১৫ রমা: ট্রলয়াকত রজল র াসিন চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ ৪২ ৮ম  িিস্য 

১৬ রমা: রমাকবুল র াসিন মৃত- কট্রছম উট্রিন চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৬ ৮ম  িিস্য 

১৭ রমা: ছাসনায়ার র াসিন রমা: রজল র াসিন চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৫ ৮ম  িিস্য 

১৮ আ: রাজ্জাক রমা: আট্রজজুর র মান চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৫ ৮ম  িিস্য 

১৯ রমা: রট্রফকুল ইিলাম মৃত- জালাল মুন্সী চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ ৪০ ৮ম  িিস্য 

২০ শ্রী চন্দন কুমার ট্রনবরণ চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৫ ৮ম  িিস্য 

 
 

 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 

 

 

স্মারক নং- ১২.০২.৫০৮৮.৪০৬.৩৭.০৩২.১৩ - ৫২৯                      তাট্ররখ: ২৮/০৮/১৮ ট্রি: 

      

       িিয় অব ট্রত ও অনুসমািসনর জন্য উপ-পট্ররচালক, কৃট্রষ ট্রবপণন অট্রধিপ্তর ,রাজশা ী ট্রবভা , রাজশা ী িপ্হাপ্য়র সিীপ্ি টররে করা হপ্লা।    

 

 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 

 
 

 
ছক:    ঠিত কৃষক ট্রবপণন িসলর তট্রলকা: 

ক) িসলর নাম: িলং া বাজাসরর  ধান/চাল ব্যবিায়ী িট্রমট্রত  ঠন, িংগ্রস র তাট্ররখ:  ১৫/০৯/১৮ইং িলং া, উপসজলা: উল্লাপাড়া,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

ক্রট্রমক 

নং 

নাম ট্রপতা/মাতার নাম ঠিকানা বয়ি ট্রশিা ত 

র াগ্যতা 

রমাবাইল নম্বর পিবী 

১ রমা: আব্দুি িালাম মৃত- মট্রজবুর র মান িলং া, উল্লাপাড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ৫৫ এিএিট্রি ০১৭৬১-৫৯৯৫১০ িভাপট্রত 

২ শ্রী বাবল চন্দ্র কুন্ডু মৃত- রজেট্রতষ চন্দ্র কুন্ডু িলং া, উল্লাপাড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ৬০ এিএিট্রি ০র ১৭১৩-৭২০১৮৮ রিসক্রটারী  

৩ রমা: রতাফাজ্জল র াসিন রমা: এলা ী বক্স িলং া, উল্লাপাড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ৫৮ ৮ম ০১৭১১-৪১৩৩৫৪ রকাষাধ্যি 

৪ শ্রী িম্ভনাথ িা া  শুসিন চন্দ্র িা া িলং া, উল্লাপাড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ৬২      ৬ম ০১৭১৭-৫৬৬২২৯ কা মকরী িিস্য 

৫ রমা:  রাজ্জাক িরকার মৃত- আয়নুল  ক িরকার ধুট্রপল, উল্লাপাড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ৪২ এিএিট্রি ০১৭১৩-৭১৫৭২৩ কা মকরী িিস্য 

৬ স্বপন কুমার িরকার  কালীপি িরকার িলং া, উল্লাপাড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৫ ৫ম ০১৭১৬-৪৫৫৫৫৭ কা মকরী িিস্য 

৭ আ: মট্রল্লক রিখ  মৃত- তট্রমজ উট্রিন রিখ িলং া, উল্লাপাড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ৫৫ ৭ম ০১৭৪৭-৬৮০২৩৬ কা মকরী িিস্য 

৮ রমা: আবু িাঈি তাং মৃত- মট্রজবর র মান তাং ভরসমা নী, উল্লাপাড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ৫৬ ট্রবএ ০১৭১৬-০৬০৬৩০ িিস্য 

৯ রমা: আ: মান্নান রমা: মসয়জ উট্রিন উত্তর পুট্রস্থ াছা, উল্লাপাড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৫ ৮ম ০১৭৩৮-৬৫০৪৫৫ িিস্য 

১০ এখলাছুর র মান রমাখসলছুর র মান িলং া, উল্লাপাড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ৪০ ৮ম ০১৭২৪-১২১৬৯২ িিস্য 

১১ খট্রললুর র মান তাং মৃত- আবু বক্কার তাং ভরসমা নী, উল্লাপাড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ৪২ এিএিট্রি ০১৭১৮-৪৪৬৪৫৫ িিস্য 

১২ নূর এ র লাল রমা:র মত আলী বনবাট্রড়য়া, উল্লাপাড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ৪০ ৯ম  িিস্য 

১৩ রমা:  ফুর িরকার রমা: িট্রবর উট্রিন িলং া, উল্লাপাড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ৫০ ৭ম  িিস্য 

১৪ র ৌতম কুমার শীল র ৌর চন্দ্র শীল িলং া, উল্লাপাড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৫ ৫ম  িিস্য 



১৫ রমা: রিসলায়ার র াসিন মৃত- রমজান আলী খান কুশামত, উল্লাপাড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ৫৮ এিএিট্রি  িিস্য 

১৬ রমা: রবলাল র াসিন মৃত- র ালাম মা মুি নাইমুড়ী, উল্লাপাড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ৫২ ৮ম ০১৭২৪-৩৬৬২৯৮ িিস্য 

১৭ নূর আলম মৃত- আফজাল র াসিন বনবাট্রড়য়া, উল্লাপাড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ৫০ এিএিট্রি ০১৭১৩-৮৬৭১৩৫ িিস্য 

১৮ রমা: ওমর আলী রমা: মট্রফজ উট্রিন  কুঠিপাড়া, উল্লাপাড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ৫৫ ৮ম ০১৭১৪-৩৩২২৪২ িিস্য 

১৯ রমা: ইয়ার উট্রিন মৃত- রমাজা ার আলী উত্তর পুট্রস্থ াছা, উল্লাপাড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ৫৫ ৮ম ০১৭৪০-৫৪৫৮০১ িিস্য 

২০ রমা: জহুরুল ইিলাম মৃত- রমাজা ার আলী উত্তর পুট্রস্থ াছা, উল্লাপাড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ৫২ ৯ম ০১৭১২-৩১২৮৭৭ িিস্য 

  
 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 

 

 

স্মারক নং- ১২.০২.৫০৮৮.৪০৬.৩৭.০৩২.১৩ - ৫৬৭                      তাট্ররখ: ১৭/০৯/১৮ ট্রি: 

      

       িিয় অব ট্রত ও অনুসমািসনর জন্য উপ-পট্ররচালক, কৃট্রষ ট্রবপণন অট্রধিপ্তর ,রাজশা ী ট্রবভা , রাজশা ী িপ্হাপ্য়র সিীপ্ি টররে করা হপ্লা।    

 

 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 
 

ছক:    ঠিত কৃষক ট্রবপণন িসলর তট্রলকা: 

ক) িসলর নাম: ব্রহ্ম াছা বাজাসরর  মশলা / িবজী ব্যবিায়ী িট্রমট্রত  ঠন, িংগ্রস র তাট্ররখ:  ১৮/১১/১৮ইং , উপসজলা: রায় ঞ্জ,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

ক্রট্রমক নং নাম ট্রপতা/মাতার নাম ঠিকানা বয়ি ট্রশিা ত 

র াগ্যতা 

রমাবাইল নম্বর পিবী 

১ রমা: জহুরুল ইিলাম মৃত- জাসবি আলী চকম নবাট্রড়, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪৫ ৮ম ০১৭৭৭-৬০০৫৯৭ িভাপট্রত 

২ রমা: বাবু  খান মৃত- ররফাজ উট্রিন চকস াপাল, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪০ ৯ম ০১৭৬৬-৭৯৭৪৮৮ রিসক্রটারী  

৩ রমা: রাসিল  রমা: রকফাত আলী রতবাট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৩৬ ৮ম - রকাষাধ্যি 

৪ রমা: আট্রজজল রমা: খট্রলল উট্রিন রাট্রন্ডলা বা াপুর, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪০      ৭ম - কা মকরী িিস্য 

৫ রমা:  বক্কার ট্রময়া রমা: আবুল র াসিন রাট্রন্ডলা বা াপুর, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৫২ ৮ম - কা মকরী িিস্য 

৬ রমা: আসনায়ার র াসিন রমা: রজল  ক রিখ  ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪২ ৫ম - কা মকরী িিস্য 

৭ রমা: আ: রট্র ম রমা: বক্বার ট্রময়া চরসমা নবাড়ী, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪৫ ৫ম - কা মকরী িিস্য 

৮ রমা: জুরান রমা:জমসির আলী রতবাট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪০ ৫ম - িিস্য 

৯ রানু রব ম স্বামী এছান আলী রতবাট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৩৫ ৫ম - িিস্য 

১০ রমা: রট্রফকুল ইিলাম রমা: আ: আট্রজজ রাট্রন্ডলা বা াপুর, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৩৫ ৮ম - িিস্য 

১১ রমা: রমািসলম উট্রিন রমা: আছাব আলী কয়ড়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪৪ ৮ম - িিস্য 

১২ রমা: রিাস ল রমা: শমসির আলী রতবাট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ২৮ ৮ম - িিস্য 

১৩ িানট্রজিা রব ম স্বামী রমা: মট্রনর র াসিন  াট্রমন-িাট্রমন, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৩০ ৮ম  িিস্য 

১৪ রমা: ট্রিট্রিক মৃত- এনছার রতবাট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৩৬ ৮ম  িিস্য 

১৫ রমাছা: তাছট্রলমা ট্রপতা-রমা: জামান এলাংট্র , রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৩২ ৮ম  িিস্য 

১৬ রমা: আবু বক্কার মৃত- কট্রল মুট্রিন বসুট্রড়য়া, রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৫০ ৮ম  িিস্য 

১৭ রমা: রলাকমান র াসিন মৃত- জমসির আলী রতবাট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৩৮ ৫ম  িিস্  

১৮ রমাছা:  জট্ররনা রব ম স্বামী রমা: রলাকমান রতবাট্রড়য়া, রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৩৬ ৫ম  িিস্য 

১৯ রমা: আ: মট্রজি  ারুন অর রট্রশি রাট্রন্ডলা বা াপুর, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪০ ৮ম  িিস্য 

২০ রমাছা: জাস িা পারট্রভন ট্রপতা-রমা:রট্র ি উট্রিন জানকী াতী, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৩৪ ৮ম  িিস্য 

 
 
 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 



 

 

 

 

স্মারক নং- ১২.০২.৫০৮৮.৪০৬.৩৭.০৩২.১৩ - ৬৮৮                      তাট্ররখ: ২৮/১১/১৮ ট্রি: 

      

       িিয় অব ট্রত ও অনুসমািসনর জন্য উপ-পট্ররচালক, কৃট্রষ ট্রবপণন অট্রধিপ্তর ,রাজশা ী ট্রবভা , রাজশা ী িপ্হাপ্য়র সিীপ্ি টররে করা হপ্লা।    

 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 
 
 
 
 
 
 
ছক:    ঠিত কৃষক ট্রবপণন িসলর তট্রলকা: 

ক) িসলর নাম: চান্দাইসকানা িবজী ব্যবিায়ী িট্রমট্রত  ঠন, িংগ্রস র তাট্ররখ:  ৮/১২/১৮ইং চান্দাইসকানা, উপসজলা: রায় ঞ্জ,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

ক্রট্রমক 

নং 

নাম ট্রপতা/মাতার নাম ঠিকানা বয়ি ট্রশিা ত 

র াগ্যতা 

রমাবাইল নম্বর পিবী 

১ রমা: রাসিল উট্রিন রিখ রমা: শরীফ উট্রিন রিখ চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ১৯ এিএিট্রি ০১৭৯৬-১৬৮৩৩০ িভাপট্রত 

২ রমা: আব্দুল বারীক মৃত- বা ার রিখ চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৫০ ৮ম ০১৭৬১-৬৮৭২১৪ রিসক্রটারী  

৩ রমা: ছাইদুল ইিলাম রিখ মৃত- আবুল র াসিন চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪১ ৮ম ০১৭১৩-৭২৪৫৫৫ রকাষাধ্যি 

৪ রমা: ররজাউল কট্ররম রমা: সুলতান মা মুি চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩২ এিএিট্রি - কা মকরী িিস্য 

৫ এিএম মট্রনর রমা: রমাকসছি আলী চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৪ অনাি ০১৭২০-৩১১৩১১ কা মকরী িিস্য 

৬ রমা: ট্রলটন ভুইয়া মৃত- আ: রাজ্জাক ভুইয়া চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৪ এইচএিট্রি ০১৭২৬-১৯৩৪১৯ কা মকরী িিস্য 

৭ রমাছা: ররসবকা সুলতানা স্বামী রমা: িাইদুল ইিলাম চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩০ এিএিট্রি ০১৭৩০-৬৯২০০২ কা মকরী িিস্য 

৮ রক,এম রায় ান কবীর রক,এম আব্দুর রট্রশি িাট্রথয়াট্রি র, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৬ অনাি ০১৭১২-৬৯৪৮৪৮ িিস্য 

৯ রমা: মট্রমনুল ইিলাম মৃত- আফাজ উট্রিন  চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪২ ৮ম ০১৭১৭-২৩২৩৬০ িিস্  

১০ রমা: মট্রনরুল ইিলাম রমা: রইচ উট্রিন চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৪ ৮ম ০১৭২৯-৭২৭১৬০ িিস্য 

১১ রমা: আ িানুল কট্ররম রমা: নজরুল ইিলাম চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ২৮ এচইএিট্রি ০১৭৩৮-৬১৩৮৯৭ িিস্য 

১২ রমা: ট্ররিালাত রাট্রফ রমা: ট্রমঠু (রট্রফকুল) চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ২৫ ৮ম ০১৭১১-৫২২৭০১ িিস্য 

১৩ রমা: কামরুল ইিলাম মৃত- আফাজ উট্রিন চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৭ এচইএিট্রি ০১৭১৭-৬৯৩৮৭৩ িিস্য 

১৪ মৃঞ্জুরুল আলম রট্রবন রমা: আবুল রিখ চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৫ এিএিট্রি ০১৭৪২-৬৯৭৪১১ িিস্য 

১৫ রমা: নাট্রির আ সেি রমা: ছাত্তার রিখ চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ২৫ অনাি ০১৭৩৯-৯৩৬৩৯২ িিস্য 

১৬ এিএম রিা া  রমা: রমাশারক িরকার চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৩ এিএিট্রি ০১৭২২-৪০৪৪৬৭ িিস্য 

১৭ রমা: শা ািৎ র াসিন মৃত- আফাজ উট্রিন চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৬ এচইএিট্রি ০১৭১১-৮৩০০৪৩ িিস্য 

১৮ রমাছা: শাট্র িা খাতুন স্বামী রমা:নজরুল ইিলাম চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪০ ট্রব,এ ০১৭১২-৪১৫৪২৮ িিস্য 

১৯ রুকুনুজামান রঞ্জু রমা: কাসির রিখ চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ২৬ এিএিট্রি ০১৭১১-৪১১৬৮৩ িিস্য 

২০ রতৌট্র িা সুলতানা স্বামী র ালাম রমাস্তফা চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩০ এিএিট্রি ০১৭২৮-২৪৮৩০০ িিস্য 

 
 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 

 

 

স্মারক নং- ১২.০২.৫০৮৮.৪০৬.৩৭.০৩২.১৩ - ৭১৪                      তাট্ররখ: ৯/১২/১৮ ট্রি: 

      

       িিয় অব ট্রত ও অনুসমািসনর জন্য উপ-পট্ররচালক, কৃট্রষ ট্রবপণন অট্রধিপ্তর ,রাজশা ী ট্রবভা , রাজশা ী িপ্হাপ্য়র সিীপ্ি টররে করা হপ্লা।    

 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 



ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
ছক:    ঠিত কৃষক ট্রবপণন িসলর তট্রলকা: 

ক) িসলর নাম: ব্রহ্ম াছা িবজী ব্যবিায়ী িট্রমট্রত  ঠন, িংগ্রস র তাট্ররখ:  ১০/০৯/১৭ইং ব্রহ্ম াছা, উপসজলা: রায় ঞ্জ,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

ক্রট্রমক 

নং 

নাম ট্রপতা/মাতার নাম ঠিকানা বয়ি ট্রশিা ত 

র াগ্যতা 

রমাবাইল নম্বর পিবী 

১ রমা: ইট্রিি আলী মৃত- ইনছাব আলী রতবাট্রড়য়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৫০ ৮ম ০১৭১৩-৭৩৯৯০৮ িভাপট্রত 

২ রমা: আসনায়ার র াসিন মৃত- জামাত আলী রাট্রিয়া বা াদুর, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৫ ৫ম ০১৭১৩-৭৩৬৮৭৯ রিসক্রটারী  

৩ রমা: আ: রট্রশি িরিার রমা: ইউনুছ আলী রাট্রিয়া বা াদুর, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৫ এি,এি,ট্রি ০১৭৪৫-৭৬২৩৬৬ রকাষাধ্যি 

৪ রমা: শট্র দুল ইিলাম মৃত- নট্রছমুট্রিন রাট্রিয়া বা াদুর, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৮ ৮ম ০১৭৫৩-১১১৩৬১ কা মকরী িিস্য 

৫ রমা: আব্দুল্লা  িরকার  াজী আ: কট্ররম িরকার রাট্রিয়া বা াদুর, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৫ ৫ম ০১৭৪০-৫৫০৫৯৬ কা মকরী িিস্য 

৬ রমাছা: শাট্রমমা খাতুন স্বামী আব্দুর রট্রশি রাট্রিয়া বা াদুর, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩০ ৫ম ০১৭৪৫-৭৬২৩৬৬ কা মকরী িিস্য 

৭ রমা: তাইজুল  ইিলাম মৃত- রছালায়মান রাট্রিয়া বা াদুর, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪০ এি,এি,ট্রি ০১৭২১-৫৯২১৭৪ কা মকরী িিস্য 

৮ রমা: নুরুল ইিলাম মৃত- নট্রছমুট্রিন রাট্রিয়া বা াদুর, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৫০ ৮ম ০১৭৪১-৭২৩৫৩৬ িিস্য 

৯ রমা: মট্র র উট্রিন মৃত- রমজান আলী রতবাট্রড়য়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৫৫ ৫ম ০১৭১৩-৭৩৯৯০৮ িিস্য 

১০ রমা: আ: রাজ্জাক রমা: আ:  াট্রমি স্বট্রলশাপলা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৭ ৫ম ০১৭২৬-১৯৩৩৭০ িিস্য 

১১ রমা: ইব্রা ীম রমা:ইউনুছ আলী রাট্রিয়া বা াদুর, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪২ ৮ম ০১৭১০-১২৩৯৭২ িিস্য 

১২ রমা: আ: কাসির আসির আলী খামার াতী, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭১৩-৭১৭৭৪৭ িিস্য 

১৩ রমা: আস্তা ার আলী মৃত- মট্র র উট্রিন এলং ী, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৫০ ৮ম ০১৭৬৭-৪০৩৩৯৫ িিস্য 

১৪ আ: মাসলক রমা:  আবু তাস র বুধার াতী, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৬ ৮ম ০১৭৩৫-২৩৮৭১৬ িিস্য 

১৫ রমা: আয়নাল রিখ মৃত- আ: রিাব ান খামার াতী, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪২ ৫ম  িিস্য 

১৬ রমা: নুরুল ইিলাম মৃত- রমজবা র র মান রাট্রিয়া বা াদুর, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৫০ ৮ম  িিস্য 

১৭ রমা: নসির  আলী মৃত- আসবল বুধার াতী, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪০ ৮ম ০১৭৪৫-৭৬২৩৬৬ িিস্য 

১৮ রমাছা: মাসজিা খাতুন স্বামী ইট্রিি আলী রতবাট্রড়য়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৫ ৮ম ০১৭১৩-৭৩৯৯০৮ িিস্য 

১৯ রমা: আব্দুল্লা  িরিার মুত- মট্রজবর িরিার রাট্রিয়া বা াদুর, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৫ ৮ম ০১৭২৬-৪১০৫৩১ িিস্য 

২০ রমা: মংলা রিখ শুকুর আলী ভাত াট্রড়য়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪০ ৮ম ০১৭৪২-৪১০৫৩১ িিস্য 

       
 
 

 
 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ছক:    ঠিত কৃষক ট্রবপণন িসলর তট্রলকা: 



ক) িসলর নাম: চাট্রলতাডাং া িবজী ব্যবিায়ী িট্রমট্রত  ঠন, িংগ্রস র তাট্ররখ:  ১২/০৯/১৭ইং চাট্রলতাডাং া, উপসজলা: কাট্রজপুর ,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

ক্রট্রমক 

নং 

নাম ট্রপতা/মাতার নাম ঠিকানা বয়ি ট্রশিা ত 

র াগ্যতা 

রমাবাইল নম্বর পিবী 

১ রমা: ইউসুফ আলী রমা:সতাজাসেল  ক(চপল) চাট্রলতাডাং া,উপসজল,কাট্রজপুর,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ ৫০ এিএিট্রি ০১৭২২-৯৬২৬৫৪ িভাপট্রত 

২ রমা: র লাল খান মৃত- রমাতাসছর খান ভাবনীপুর, ,উপসজল,কাট্রজপুর,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৫ ৮ম ০১৭৭৪-০৫৩৯০২ রিসক্রটারী  

৩ রমা: শট্রফকুল ইিলাম মৃত- র মতুল্লা  ভাবনীপুর, ,উপসজল,কাট্রজপুর,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ ৫৫ ৮ম - রকাষাধ্যি 

৪ রমা: আট্রনসুর র মান  াট্রববুর র মান ভাবনীপুর, ,উপসজল,কাট্রজপুর,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৮ ৮ম ০১৭১১-৪৫৮২৭২ কা মকরী িিস্য 

৫ রমাছা: মট্রনয়া পারট্রভন স্বামী রমা:রাট্রশদুল  ািান চাট্রলতাডাং া,উপসজল,কাট্রজপুর,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৫ এিএিট্রি - কা মকরী িিস্য 

৬ রমা: িাইদুল তরফিার রমা: ইট্রঞ্জল তরফিার ভাবনীপুর, ,উপসজল,কাট্রজপুর,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ ৪০ ৮ম ০১৭১৩-৭৪৬৪০৬ কা মকরী িিস্য 

৭ রমা: আব্দুল লট্রতফ মৃত- লট্রতফ রজল র াসিন চাট্রলতাডাং া,উপসজল,কাট্রজপুর,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৬ ৮ম ০১৭৫৩-৯২৭১১৫ কা মকরী িিস্য 

৮     নূর রমা ােি মৃত-  ফুর খা ভাবনীপুর, ,উপসজল,কাট্রজপুর,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ ৪২ এিএিট্রি ০১৯৩৭-৫৪৭৫৮৪ িিস্য 

৯     রমা:   রত আলী মৃত- রিরাজ উট্রিন চাট্রলতাডাং া,উপসজল,কাট্রজপুর,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৯ ৮ম ০১৭৫৮-০৭০৩২৪ িিস্য 

১০ রমা: পাশা রিখ  নূর র াসিন ভাবনীপুর, ,উপসজল,কাট্রজপুর,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৮ ৮ম ০১৭৪৩-২৯২৩৩৫ িিস্য 

১১ ম রমা: ছামাি আলী  রমা ােি আলী চাট্রলতাডাং া ,উপসজল,কাট্রজপুর,সজলা 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

৪৫ ৮ম ০১৭৪৬-৩৯৫৩১৩ িিস্য 

১২ রমা:  ারুনার রট্রশি ইউসুফ আলী চাট্রলতাডাং া,  উপসজল,কাট্রজপুর,সজলা 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

৪২ ৮ম - িিস্য 

১৩ রমা: আব্দুল খাসলক  আছমত আলী দুর ট্রতয়াপড়া, উপসজল,কাট্রজপুর,সজলা 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

৪২ ৫ম ০১৭২২-৭৯৫১০৫ িিস্য 

১৪ রমা: শাজা ান আলী  মৃত- আফজাল  ক চাট্রলতাডাং া,  উপসজল,কাট্রজপুর,সজলা 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

৪৩ ৮ম ০১৭৫১-৮৬৫২৮১ িিস্য 

১৫ শ্রী তপন কুমার মৃত-  ট্রতন্দ্রনাথ শীল দুর ট্রতয়াপড়া, উপসজল,কাট্রজপুর,সজলা 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

৪০ ৫ম ০১৭৩৮-৫৪২৮০০ িিস্য 

১৬ রমাছা: নূরজা ান রব ম স্বামী আব্দুল  াট্রমি চাট্রলতাডাং া,  উপসজল,কাট্রজপুর,সজলা 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

৩৫ ৮ম ০১৭৩০-৮১০২০০ িিস্য 

১৭ নূর নবী রমা: কামাল চাট্রলতাডাং া,  উপসজল,কাট্রজপুর,সজলা 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

৩৮ ৫ম ০১৯২৬-৪৮২৯৫০ িিস্য 

১৮ রমাছা: ট্রবউটি খাতুন স্বামী আবু তাস র পাইকরতট্রল, উপসজল,কাট্রজপুর,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ ২৮ ৮ম  িিস্য 

১৯ রমাছা: ট্রবলট্রকছ স্বামী রমা: রিট্রলম চাট্রলতাডাং া,  উপসজল,কাট্রজপুর,সজলা 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

৩৫ ৮ম  িিস্য 

২০ রমা: ট্রলটন রমা: ট্রজয়ার উট্রিন চাট্রলতাডাং া,  উপসজল,কাট্রজপুর,সজলা 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

২৮ ৮ম ০১৮৩২-০৮৯৫২২ িিস্য 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 ঠিত কৃষক ট্রবপণন িসলর তট্রলকা: 

ক) িসলর নাম: ব্রহ্ম াছা িবজী ব্যবিায়ী িট্রমট্রত  ঠন, িংগ্রস র তাট্ররখ:  ১২/০১/১৪ইং ব্রহ্ম াছা, উপসজলা:  রায় ঞ্জ,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ। 



 

ক্রট্রমক 

নং 

নাম ট্রপতা/মাতার নাম ঠিকানা বয়ি ট্রশিা ত 

র াগ্যতা 

রমাবাইল নম্বর পিবী 

১ রমা: ইজ্জত আলী ট্রপতা- রমা: ইনিাব আলী রতবাট্রড়য়া,ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭৪২-৪১০৪৯৭ িভাপট্রত 

২ রমা: র লাল ট্রপতা- রমা:  জমসির আলী রতবাট্রড়য়া,ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   - রিসক্রটারী  

৩ রমা: ট্রছয়ার উট্রিন ট্রপতা-  রমা: ইউসুব আলী খামার াট্রত,ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭৩৪-৮৯৬৩৩৪ রকাষাধ্যি 

৪ রমা: রুসবল ট্রপতা-  আব্বাি রিখ রতবাট্রড়য়া,ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   - কা মকরী িিস্য 

৫ রমা: র াসিন আলী ট্রপতা-  রমা:  ফুর রতবাট্রড়য়া,ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   - কা মকরী িিস্য 

৬ রমা: শামীম ট্রপতা- রমা: ইট্রিি আলী রতবাট্রড়য়া,ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৯৩৫-০৪২৪৬৪ কা মকরী িিস্য 

৭ রমাছা: জা ানারা স্বামী রমা: র াসিন আলী রতবাট্রড়য়া,ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭৪৬-৩২৪৭৫৭ কা মকরী িিস্য 

৮ রমাছা:  াট্রিনা খাতুন স্বামী রমা: মংলা রিখ খামার াতী, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   - িিস্য 

৯ রমাছা: ট্রশট্রি খাতুন ট্রপতা-  রমা: ইট্রিি আলী রতবাট্রড়য়া,ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   - িিস্য 

১০ রমা: রখাকন ট্রপতা-  রমা: আবুল রিখ ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭২৩-৮২৪২০৫ িিস্য 

১১ রমা: রমাকসলছ ট্রপতা-  রমা: শ ীি কয়ড়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭১২-৭৫৫৬৪৭ িিস্য 

১২ রমা: আসনায়ার র াসিন ট্রপতা-  রমা: আ: জট্রলল রাট্রন্ডয়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭৩৮-৮০৬৯২৭ িিস্য 

১৩ রমা: আট্রজজল ট্রপতা- মৃত- খট্রলল রাট্রন্ডয়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭২৬-৬১৫২৪৭ িিস্য 

১৪ শ্রী নন্দ কুমার ট্রপতা-  শ্রী ট্রবসজন্দ্র িা া রাট্রন্ডয়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   - িিস্য 

১৫ রমা: ছাসনায়ার ট্রপতা- রমা: ছুরমান আলী রাট্রন্ডয়া বা াদুর, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭১৮-১৪০১২৪ িিস্য 

১৬ রমা: জা াঙ্গীর ট্রপতা-  রমা: রপশকার আলী রতবাট্রড়য়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   - িিস্য 

১৭ রমাছা: তারা খাতুন স্বামী রমা: এলা ী  াট্রমনিামনী, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   - িিস্য 

১৮ রমাছা: জাস না খাতুন স্বামী রমা: রপশকার আলী রতবাট্রড়য়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৯৩৫-০৪২৪৬৪ িিস্য 

১৯ রমা: রিরাজুল ট্রপতা-  রমা: আ: িাত্তার চকসমা নবাড়ী, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭৬৬-৭৬২৯৫৭ িিস্য 

২০ রমা: তাট্ররকুল ট্রপতা- রমা: এছান আলী রতবাট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭১৩-৭৬৭১৩০ িিস্য 

 
 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 

 

 

স্মারক নং- ১২.০২.৫০৮৮.৪০৬.৩৭.০৩২.১৩ -                                           তাট্ররখ : ১২/০১/১৪ ট্রি: 

      

       িিয় অব ট্রত ও অনুসমািসনর জন্য উপ-পট্ররচালক, কৃট্রষ ট্রবপণন অট্রধিপ্তর ,রাজশা ী ট্রবভা , রাজশা ী িপ্হাপ্য়র সিীপ্ি টররে করা হপ্লা।    

 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 ঠিত কৃষক ট্রবপণন িসলর তট্রলকা: 

ক) িসলর নাম: ব্রহ্ম াছা িবজী ব্যবিায়ী িট্রমট্রত  ঠন, িংগ্রস র তাট্ররখ:  ১৭/০৬/১৪ইং ব্রহ্ম াছা, উপসজলা:  রায় ঞ্জ,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

ক্রট্রমক 

নং 

নাম ট্রপতা/মাতার নাম ঠিকানা বয়ি ট্রশিা ত 

র াগ্যতা 

রমাবাইল নম্বর পিবী 

১ রমা: আট্রজদুল রমা: আকবর আলী রতবাট্রড়য়া,ভাত াড়ীয়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   - িভাপট্রত 

২ রমা:  াসিল রমা: মট্রজবর বাসুট্রড়য়া,ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   - রিসক্রটারী  

৩ রমাছা: জহুরা রব ম স্বামী রমা: তুলাই চকম ন,ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   - রকাষাধ্যি 

৪ িাসজিা রব ম স্বমী রমা: র লাল রতবাট্রড়য়া,ভাত াড়ীয়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   - কা মকরী িিস্য 

৫ রমা: এছার উট্রিন রমা: ইউসুফ আলী খামার াতী,ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   - কা মকরী িিস্য 

৬ রমা: ফসজল রমা: রপশকার রতবাট্রড়য়া,ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   - কা মকরী িিস্য 

৭ রমা: আসনায়াসর র াসিন রমা: আফাজ আলী  াট্রমনিাট্রমন,ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   - কা মকরী িিস্য 

৮ রমা: ফট্ররি আলী রমা: িাজামাল আলী রাট্রন্ডয়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   - িিস্য 

৯ রমা: ট্রলটন রমা: রখাকা ডা: ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   - িিস্য 

১০ রমা: সুলতান রমা: শাজামাল ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   - িিস্য 



১১ রমা: মাসুি রানা রমা: শট্র ি ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   - িিস্য 

১২ রমা: রমাস্তফা রমা: আব্দুল্লা ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   - িিস্য 

১৩ রমা: মান্নান রমা: ওিমান রাট্রন্ডয়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   - িিস্য 

১৪ রমা: আমজাি র াসিন রমা: রিলবর রাট্রন্ডয়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   - িিস্য 

১৫ রমা: শট্র দুল রমা: শমসির রতবাট্রড়য়া,ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   - িিস্য 

১৬ রমাছা: জা ানারা  রব ম স্বামী  রপিকার রতবাট্রড়য়া,ভাত াড়ীয়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   - িিস্য 

১৭ রমাছা:  ফাসতমা রব ম স্বামী   াট্রমদুল রতবাট্রড়য়া,ভাত াড়ীয়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   - িিস্য 

১৮ রমাছা:  ভানু রব ম স্বামী  আ:  াট্রকম রতবাট্রড়য়া,ভাত াড়ীয়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   - িিস্য 

১৯ রমা: মাকমুদুল র মান আ: রট্র ম রতবাট্রড়য়া,ভাত াড়ীয়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   - িিস্য 

২০ রমা: আসলম রমা: বট্রিউজ্জামাল রতবাট্রড়য়া,ভাত াড়ীয়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   - িিস্য 

 
 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 

 

 

স্মারক নং- ১২.০২.৫০৮৮.৪০৬.৩৭.০৩২.১৩ -                                           তাট্ররখ : ১৭/০৬/১৪ ট্রি: 

      

       িিয় অব ট্রত ও অনুসমািসনর জন্য উপ-পট্ররচালক, কৃট্রষ ট্রবপণন অট্রধিপ্তর ,রাজশা ী ট্রবভা , রাজশা ী িপ্হাপ্য়র সিীপ্ি টররে করা হপ্লা।    

 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
ছক:    ঠিত কৃষক ট্রবপণন িসলর তট্রলকা: 

ক) িসলর নাম: চাট্রলতাডাং া িবজী ব্যবিায়ী িট্রমট্রত  ঠন, িংগ্রস র তাট্ররখ:  ২১/০৭/১৪ইং চাট্রলতাডাং া, উপসজলা: কাট্রজপুর,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

ক্রট্রমক 

নং 

নাম ট্রপতা/মাতার নাম ঠিকানা বয়ি ট্রশিা ত 

র াগ্যতা 

রমাবাইল নম্বর পিবী 

১ রমা: দুদু ট্রময়া মৃত- রমৌলবী আ ােি আলী চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ     িভাপট্রত 

২ রমা: নজরুল ইিলাম মুত- আব্দুর র মান ভবানীপুর,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ    রিসক্রটারী  

৩ রমা: জট্রিম উট্রিন ট্রপতা- রমা ােি আলী ভবানীপুর, কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ    রকাষাধ্যি 

৪ রমা: র লাল উট্রিন ট্রপতা- রমা: আ: লট্রতফ চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ    কা মকরী িিস্য 

৫ রমা:  ারুন ট্রময়া ট্রপতা- ধুট্রল রিখ চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ    কা মকরী িিস্য 

৬ রমাছা:  াট্রলমা খাতুন স্বামী লালচান চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ    কা মকরী িিস্য 

৭ রমা: রমাকসলছুর র মান ট্রপতা- আট্রমর র াসিন চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ    কা মকরী িিস্য 

৮ নবীর র াসিন ট্রপতা- মৃত- রিবার আলী দূর ট্রতয়াপাড়া,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

৯ রমা: বকুল ট্রময়া ট্রপতা-রমা: শা জা ান চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১০ রমা: লাল চান ট্রপতা-   ারুন মন্ডল চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১১ রমা: ট্রলয়াকত ট্রপতা-  রজল র াসিন চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১২ রমা: রমাকবুল র াসিন ট্রপতা- মৃত- কট্রছম উট্রিন চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৩ রমা: ছাসনায়ার র াসিন ট্রপতা- রজল র াসিন চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৪ আব্দুল রাজ্জাক রমা: আট্রজজুর র মান দূর ট্রতপাড়া, কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৫ রমা: রট্রফকুল ইিলাম মৃত-  জালাল মুন্সী চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৬ শ্রী চন্দন কুমার ট্রপতা- ট্রনবারণ ভবানীপুর,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৭ রমা: এরমাি আলী ট্রপতা- এছাক আলী ভবানীপুর,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৮ শ্রী অট্রম চন্দ্র শীল ট্রপতা-  মৃত-  তীন্দ্র নাথ চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৯ শ্রী স্বপন কুমার শীল ট্রপতা- মুত-  তীন্দ্র নাথ চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

২০ রমা: িাইফুল ইিলাম ট্রপতা- কট্রলমুট্রিন চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

 



 
 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 

 

 

স্মারক নং- ১২.০২.৫০৮৮.৪০৬.৩৭.০৩২.১৩ -                                           তাট্ররখ : ২১/০৭/১৪ ট্রি: 

      

       িিয় অব ট্রত ও অনুসমািসনর জন্য উপ-পট্ররচালক, কৃট্রষ ট্রবপণন অট্রধিপ্তর ,রাজশা ী ট্রবভা , রাজশা ী িপ্হাপ্য়র সিীপ্ি টররে করা হপ্লা।    

 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 
ছক:    ঠিত কৃষক ট্রবপণন িসলর তট্রলকা: 

ক) িসলর নাম: চাট্রলতাডাং া িবজী ব্যবিায়ী িট্রমট্রত  ঠন, িংগ্রস র তাট্ররখ:  ১১/০৯/১৩ইং চাট্রলতাডাং া, উপসজলা: কাট্রজপুর,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

ক্রট্রমক 

নং 

নাম ট্রপতা/মাতার নাম ঠিকানা বয়ি ট্রশিা ত 

র াগ্যতা 

রমাবাইল নম্বর পিবী 

১ রমা:  শট্রফকুল ইিলাম মৃত-  াজী র মত উল্লা  চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ     িভাপট্রত 

২ রমা: বািশা খা ট্রপতা- র মান খা ভবানীপুর,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ    রিসক্রটারী  

৩ রমা: ররজাউল কট্ররম ট্রপতা- রমাতাসের আলী ভবানীপুর, কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ    রকাষাধ্যি 

৪ রমা ােি আলী মুত-  াজী র মত উল্লা  ভবানীপুর,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ    কা মকরী িিস্য 

৫ রমা: রিাস ল রানা ট্রপতা- আ:  ট্রণ চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ    কা মকরী িিস্য 

৬ রমা: আট্রমনুল ইিলাম মৃত- আ: কাসির তাং চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ    কা মকরী িিস্য 

৭ রমাছা:  আসবিা খাতুন স্বামী  দুদু ট্রময়া চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ    কা মকরী িিস্য 

৮ রমা: ইিা াক রিখ মৃত- রমজান রিখ ভবানীপুর,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

৯ রমা: রট্রফকুল ইিলাম ট্রপতা- কট্ররম বক্স  ারাসবড়, কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১০ রমা: শট্রফকুল ইিলাম ট্রপতা- রজল র াসিন চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১১ রমা: নজরুল ইিলাম ট্রপতা- কট্ররম বক্স  ারাসবড়, কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১২ রমা: আব্দুল কট্ররম  ট্রপতা- রমা ােি আলী ভবানীপুর,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৩ রমা: ট্রিরাজুল ইিলাম মুত-  াজী র মত উল্লা  ভবানীপুর,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৪ রমা: র ালাম রাব্বানী মৃত- রজছার আলী দূর ট্রতপাড়া, কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৫ রমা: মমতাজ উট্রিন মৃত- ইমান আলী ভবানীপুর,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৬ রমা: ইব্রাট্র ম ট্রপতা- রমা ােি আলী ভবানীপুর,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৭ রমা: আ:  াট্রমি রমা: ট্রিরাজুল ইিলাম ভবানীপুর,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৮ রমাছা: মা মুিা খাতুন ট্রপতা- রমা ােি আলী ভবানীপুর,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৯ রমাছা: খাট্রিজা খাতুন ট্রপতা- রমা: শট্রফকুল ইিলাম চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

২০ আল াজ উট্রিন মৃত-  রবনি খা চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

 
 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 
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       িিয় অব ট্রত ও অনুসমািসনর জন্য উপ-পট্ররচালক, কৃট্রষ ট্রবপণন অট্রধিপ্তর ,রাজশা ী ট্রবভা , রাজশা ী িপ্হাপ্য়র সিীপ্ি টররে করা হপ্লা।    

 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
ছক:    ঠিত কৃষক ট্রবপণন িসলর তট্রলকা: 

ক) িসলর নাম: ব্রহ্ম াছা িবজী ব্যবিায়ী িট্রমট্রত  ঠন, িংগ্রস র তাট্ররখ:  ১১/০৯/১৩ইং ব্রহ্ম াছা, উপসজলা:  রায় ঞ্জ,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

ক্রট্রমক 

নং 

নাম ট্রপতা/মাতার নাম ঠিকানা বয়ি ট্রশিা ত 

র াগ্যতা 

রমাবাইল নম্বর পিবী 

১ রমা: সুলতান ট্রপতা- মৃত- রনজাব ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭৪২-৪১০৫৩১ িভাপট্রত 

২ রমা: আলাউট্রিন ট্রপতা- রমা: নূর র াসিন রিখ ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭৫৪-৯৫৫২৭৩ রিসক্রটারী  

৩ রনপাল চন্দ্র ট্রপতা- প্রভাত চন্দ্র ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭৬৮-০৫৬২৭২ রকাষাধ্যি 

৪ রমা: রফরসিৌি ট্রপতা-  নূর ইিলাম রাট্রন্ডলা ,ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭৭৩-৩৫৮৯৫৬ কা মকরী িিস্য 

৫ রমা: ট্রলটন মন্ডল ট্রপতা- র ালাম মন্ডল  বণ াট্রত, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭৬১-৩৮২৯৫৪ কা মকরী িিস্য 

৬ রমাছা:  ট্রলট্রল রব ম স্বামী   আসনায়ার র াসিন রাট্রন্ডলা বা দূর, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    কা মকরী িিস্য 

৭ রমা: রলাকমান ট্রপতা- মৃত- আজা ার মন্ডল খাটারা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭৩৪-১৪৫৬৪৭ কা মকরী িিস্য 

৮ সুবাি চন্দ্র ট্রপতা-  সুকুমার  বণ াট্রত, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭৪২-৪১০৫৩১ িিস্য 

৯ সৃট্রনল ট্রপতা- সূ কান্ত  বণ াট্রত, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭৭০-৩৫৭১৯৫ িিস্য 

১০ রমা:  চান র াসিন ট্রপতা-  মট্রজবার কয়ড়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭২৮-৮৬৪৭২০ িিস্য 

১১ অরসমি ট্রপতা-  শুট্রির চন্দ্র রতবাট্রড়য়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭৪৩-৪২২১২৭ িিস্য 

১২ রমা: তাইফুল ইিলাম ট্রপতা-  আজা ার আলী এলংট্র , রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭৬১-৫৪২৭৬৩ িিস্য 

১৩ রমা: আছাব আলী ট্রপতা- মৃত- আবুল র াসিন রতবাট্রড়য়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭৩৯-৯৭৪৩৭৫ িিস্য 

১৪ রমা: আলমামুি ট্রপতা- িসমজ উট্রিন চকচাকাট্রতয়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭৭৪-৬১০৩৭৯ িিস্য 

১৫ রমা: ইছা ট্রপতা- রমা: জমসির রমম্বার ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭৩৪-৩৮১৮৪৭ িিস্য 

১৬ রমা: রপষকার ট্রপতা-  এনছার  আলী রতবাট্রড়য়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭১৩-৭৩৯৯০৮ িিস্য 

১৭ রমা: ওিমান িরকার ট্রপতা-  রছাব ান আলী ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭৪৩-৯৮৯২০১ িিস্য 

১৮ রমাছা:ট্রমনা খাতুন স্বামী রমা: রখাকন রিখ রাট্রন্ডলা প্রিাি, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৯ রমা: শা ীন ট্রপতা-  রমা: ইজ্জত রতবাট্রড়য়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭১৩-৭৬৭১৩০ িিস্য 

২০ রমাছা: শাপলা খাতুন স্বামী রমা: ছাসনায়ার র াসিন রাট্রন্ডলা, ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

 
 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 
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       িিয় অব ট্রত ও অনুসমািসনর জন্য উপ-পট্ররচালক, কৃট্রষ ট্রবপণন অট্রধিপ্তর ,রাজশা ী ট্রবভা , রাজশা ী িপ্হাপ্য়র সিীপ্ি টররে করা হপ্লা।    

 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 
 
 
 

 



 
 
 
ছক:    ঠিত কৃষক ট্রবপণন িসলর তট্রলকা: 

ক) িসলর নাম: চান্দাইসকানা িবজী ব্যবিায়ী িট্রমট্রত  ঠন, িংগ্রস র তাট্ররখ:  ১১/০৯/১৩ইং চান্দাইসকানা, উপসজলা: রায় ঞ্জ,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

ক্রট্রমক 

নং 

নাম ট্রপতা/মাতার নাম ঠিকানা বয়ি ট্রশিা ত 

র াগ্যতা 

রমাবাইল নম্বর পিবী 

১ রমা: আমজাি র াসিন ট্রপতা- মৃত- ট্রবশু রিখ িাট্রথরাট্রি র, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ     িভাপট্রত 

২ রমা: আট্ররফুল ইিলাম ট্রপতা- রমা: শা া আলম খা ট্রিমলা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    রিসক্রটারী  

৩ রমা: ইিমাইল র াসিন ট্রপতা- মৃত- নাট্রছমুট্রিন ট্রিমলা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    রকাষাধ্যি 

৪ আ: রট্রশি ফট্রকর ট্রপতা-মৃত- ট্রকিমত আলী িারুটিয়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    কা মকরী িিস্য 

৫ রমা: নজরুল ইিলাম খান ট্রপতা- মৃত- ম র আলী খান িরাই াট্রজপুর, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    কা মকরী িিস্য 

৬ ট্রনলুফা ইয়ািট্রমন রীনা স্বামী মৃত-আ:মট্রজি িরকার চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    কা মকরী িিস্য 

৭ রমা: আসনায়ার িরকার ট্রপতা-মৃত-কাসশম আলী িরকার তবাড়ীপাড়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    কা মকরী িিস্য 

৮ রজিট্রম আরা রব ম স্বামী ট্রফসরাজ আ েি িরকার চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

৯ রমাছা: ররস না রব ম স্বামী রমা: আমজাি িাট্রথয়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১০ রমাছা: আট্রকতন রব ম স্বামী রমা: ইিমাইল ট্রিমলা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১১ রমা:  ািান আলী ট্রপতা- রমা: শামচুল ইিলাম ট্রিমলা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১২ রফরসিৌি িরকার শাট্রমন ট্রপতা-মৃত-আ:  ট্রন িরকার চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৩ শা ািৎ র াসিন রাজু ট্রপতা-রমা: আ: াট্রমি িরকার চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৪ মজনু িরকার ট্রপতা- মৃত-মুনুর উট্রিন চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৫ নাট্রির উট্রিন িরকার ট্রপতা- আল াজ নূরুর ইিলাম চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৬ রমজান আলী ট্রপতা- মৃত-আনু রিখ চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৭ আ: মাসলক ট্রপতা-মৃত- রকারবান আলী ট্রিমলা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৮ ইিমাইল মন্ডল ট্রপতা-মৃত- মট্রত মন্ডল ট্রিমলা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৯ আ: কাসির ট্রপতা-মৃত- বুলু রিন াতী, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

২০ আিাদুল ইিলাম ট্রপতা- মৃত- আনু রিখ চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

        

 
 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 
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       িিয় অব ট্রত ও অনুসমািসনর জন্য উপ-পট্ররচালক, কৃট্রষ ট্রবপণন অট্রধিপ্তর ,রাজশা ী ট্রবভা , রাজশা ী িপ্হাপ্য়র সিীপ্ি টররে করা হপ্লা।    

 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ছক:    ঠিত কৃষক ট্রবপণন িসলর তট্রলকা: 

ক) িসলর নাম: চান্দাইসকানা িবজী ব্যবিায়ী িট্রমট্রত  ঠন, িংগ্রস র তাট্ররখ:  ২১/১১/১৩ইং চান্দাইসকানা, উপসজলা: রায় ঞ্জ,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

ক্রট্রমক 

নং 

নাম ট্রপতা/মাতার নাম ঠিকানা বয়ি ট্রশিা ত 

র াগ্যতা 

রমাবাইল নম্বর পিবী 

১ রমা:  শা ািৎ র াসিন রমা: আ:  াট্রমি ট্রিমলা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ     িভাপট্রত 

২ রমা: শামছুল  ক িরকার মৃত- আ:  ট্রণ ট্রিমলা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    রিসক্রটারী  

৩ রমা: খাসিমুল ইিলাম খুট্রশ রমা: আবুল কাসয়শ আকন্দ চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    রকাষাধ্যি 



৪ রমা: দুলাল রশখ মৃত- এনিাব আলী চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    কা মকরী িিস্য 

৫ রমাছা: আকলী স্বামী আবু ওয়াস ি িরকার চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    কা মকরী িিস্য 

৬ রমাছা: চায়না রব ম স্বামী রমা: মজুন িরকার চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    কা মকরী িিস্য 

৭ রমাছা: রমাসনায়ার রব ম স্বামী আ: বাসছি িরকার চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    কা মকরী িিস্য 

৮ রমা: আব্দুল খাসলক মৃত- রকারবান  আলী ট্রিমলা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

৯ রমা: আ: বাসছি িরকার মৃত- মা বুর র মান চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১০ রমা: আ: ছাত্তার মৃত- ক্ষুি প্রামাট্রনক চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১১ রমা: শট্ররফুল ইিলাম মৃত- আ: ছাত্তার ট্রিমলা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১২ রমা: আবু আছাি িরকার রমা: আ: রিাবা ান চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৩ রমা: রমাস্তাক আ সেি রমা: আবুল কাসয়শ আকন্দ চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৪ রমা: ইউনুি  আলী রমা: বট্রিউজ্জামান চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৫ রমা: আট্রনছুর র মান মৃত-  ারু উট্রিন চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৬ রমা: র ালাম র াসিন মৃত- জমসির আলী চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৭ রমা: রমাশারফ  র াসিন  রমা: আ: মান্নান চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৮ রমা: আিলাম মৃত- িাবান আলী চকিাত্রা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৯ রমা: রাট্রশদুল রমা: আলতাব র াসিন ট্রিমলা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

২০ রমা: জুসয়ল আ সেি মৃত- মকবুল র াসিন চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

 

 
 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 
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       িিয় অব ট্রত ও অনুসমািসনর জন্য উপ-পট্ররচালক, কৃট্রষ ট্রবপণন অট্রধিপ্তর ,রাজশা ী ট্রবভা , রাজশা ী িপ্হাপ্য়র সিীপ্ি টররে করা হপ্লা।    

 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 
 
 
 

 
ছক:    ঠিত কৃষক ট্রবপণন িসলর তট্রলকা: 

ক) িসলর নাম: চান্দাইসকানা িবজী ব্যবিায়ী িট্রমট্রত  ঠন, িংগ্রস র তাট্ররখ:  ২১/১১/১৩ইং চান্দাইসকানা, উপসজলা: রায় ঞ্জ,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

ক্রট্রমক 

নং 

নাম ট্রপতা/মাতার নাম ঠিকানা বয়ি ট্রশিা ত 

র াগ্যতা 

রমাবাইল নম্বর পিবী 

১ রমা: রফরসিৌি মৃত- আ:  ট্রণ ট্রিমলা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ     িভাপট্রত 

২ রমা: আবু ওয়াস ি িরকার রমা: রিাবা ান  িরকার চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    রিসক্রটারী  

৩ রমা: রমাজাফফর আকন্দ মৃত- িট্রবর উট্রিন আকন্দ চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    রকাষাধ্যি 

৪ রমাছা: ট্রশউলী আক্তার স্বামী রমা: রফরসিৌি িরকার চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    কা মকরী িিস্য 

৫ রমাছা: পট্রপ আক্তার স্বামী ফারুক আ সেি চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    কা মকরী িিস্য 

৬ রমা: রা াত আ সেি  মৃত- আব্দুল মট্রজি িরকার চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    কা মকরী িিস্য 

৭ রমাছা: নুরুন্না ার খাতুন স্বামী রমা: আট্ররফুল ইিলাম ট্রিমলা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    কা মকরী িিস্য 

৮ রমা: আিাদুল ইিলাম রমা: আট্রজজুল র মান ট্রিমলা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

৯ রমা: শট্র দুল ইিলাম রমা: মট্রফজ উট্রিন চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১০ রমা: আিাদুল ইিলাম রমা:মট্রফজ উট্রিন চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১১ রমা: ইিমাইল র াসিন রমা:  ট্রববর র মান ট্রিমলা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১২ রমা: রুসবল র াসিন মৃত- রকারবান আলী ট্রিমলা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৩ রমা: রিা া  িরকার রমা: মজনু িরকার চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৪ রমা: জট্রিম উট্রিন রমা: আ: িালাম িরকার চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৫ রমা: আলী আকবর রমা: আনছার আলী রকািলাট্রি র, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 



১৬ রমা:  ট্রববর মৃত- রমস র রিখ চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৭ রমা: মামুন রিখ  রমা: আবু িামা চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৮ রমা: রমাস্তাট্রফজুর র মান রমা: আব্দুল  াট্রমি ঝড়ু ট্রিমলা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৯ রমা: রট্রফকুল ইিলাম মৃত- রকারবান আলী ট্রিমলা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

২০ রমা: মট্রফজ উট্রিন মৃত- মুনুরুট্রিন চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

 
 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 
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       িিয় অব ট্রত ও অনুসমািসনর জন্য উপ-পট্ররচালক, কৃট্রষ ট্রবপণন অট্রধিপ্তর ,রাজশা ী ট্রবভা , রাজশা ী িপ্হাপ্য়র সিীপ্ি টররে করা হপ্লা।    

 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ছক:    ঠিত কৃষক ট্রবপণন িসলর তট্রলকা: 

ক) িসলর নাম: চান্দাইসকানা িবজী ব্যবিায়ী িট্রমট্রত  ঠন, িংগ্রস র তাট্ররখ:  ২১/১১/১৩ইং চান্দাইসকানা, উপসজলা: রায় ঞ্জ,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

ক্রট্রমক 

নং 

নাম ট্রপতা/মাতার নাম ঠিকানা বয়ি ট্রশিা ত 

র াগ্যতা 

রমাবাইল নম্বর পিবী 

১ রমা: রবল্লাল র াসিন মৃত- নাট্রছম উট্রিন ট্রিমলা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭৫৬-৫১০০০৮  িভাপট্রত 

২ রমা: রট্রফকুল ইিলাম মৃত- আনু রিখ চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭৪৫-৭৫৬৮৮০ রিসক্রটারী  

৩ এিএম রুসবল রমা: আমজাি রিখ িাট্রথয়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭২৫-১৮৪৬৮২ রকাষাধ্যি 

৪  ািমত আলী আ: মট্রজি রিখ চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    কা মকরী িিস্য 

৫ রমা: আিাি আলী মৃত- আনু রিখ চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    কা মকরী িিস্য 

৬ রমা: ইমরান মৃত- আ: মান্নান চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    কা মকরী িিস্য 

৭ শ্রী মট্রত বািনা ট্রিলীপ িাট্রথয়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    কা মকরী িিস্য 

৮ রমা: ইি াি উট্রিন ররাস্তম প্রামাট্রনক চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

৯ রমা: রট্রফকুল আ: কাসির িাট্রথয়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১০ রমা:  কাজীমুট্রিন মৃত- মনসছর িাট্রথয়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১১ রমা:  ায়িার আলী মৃত- কামাল িাট্রথয়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১২ রমা: এনতাজ আলী ট্রবষু িাট্রথয়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৯১৭-৪৪৬৯২৫ িিস্য 

১৩ রমা: নাট্রির উট্রিন রমা: ফজলার িাট্রথয়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৪ রমা: রাসিন রমা: আিলাম চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৫ কামনা রানী শ্রী ট্রিপক কুমার িাট্রথয়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৬ রিতু রব ম রমা: ররজাউল ট্রিমলা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৭ ইমরান রমা: বািশা ট্রিমলা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৮ ফট্ররি রমা: আব্দুল ট্রিমলা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৯ ট্রজয়া রমা: ছামাি ট্রিমলা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

২০ রট্রফকুল ইিলাম মৃত- রিজাব আলী চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

 

 
 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
ছক:    ঠিত কৃষক ট্রবপণন িসলর তট্রলকা: 

ক) িসলর নাম: ব্রহ্ম াছা বাজাসরর  িবজী ব্যবিায়ী িট্রমট্রত  ঠন, িংগ্রস র তাট্ররখ:  ২৩/০১/১৯ইং , উপসজলা: রায় ঞ্জ,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

ক্রট্রমক 

নং 

নাম ট্রপতা/মাতার নাম ঠিকানা বয়ি ট্রশিা ত 

র াগ্যতা 

রমাবাইল নম্বর পিবী 

১ রমা: রখাকন রমা: আব্দুল্লা  রাট্রন্ডলা, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ - ৭ম ০১৭২৩-৮২৪২০৫ িভাপট্রত 

২ রমাছা: তারা বানু স্বামী রমা: এলা ী বক্স  াট্রমন-িাট্রমন, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ - ৮ম - রিসক্রটারী  

৩ রমা:  ট্রলটন রমা:   াট্রমি রতবাট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ - ৮ম - রকাষাধ্যি 

৪ রমাছা: মট্রজমনা খাতুন স্বামী  ট্রজয়ার উট্রিন খামার াতী, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ -       ৮ম - কা মকরী িিস্য 

৫ রমাছা:  ারানী রব ম স্বামী সুরুজ জামান খামার াতী, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ - ৮ম - কা মকরী িিস্য 

৬ রমা: রিাস ল আলী রমা: মট্রজবর র মান খামার াতী, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ - ৮ম - কা মকরী িিস্য 

৭ রমা: জামাল রিখ রমা: শুকুর আলী খামার াতী, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ - ৫ম - কা মকরী িিস্য 

৮ রমা: জালাল উট্রিন রিখ রমা: শু রা রিখ  াট্রমন-িাট্রমন, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ - ৮ম - িিস্য 

৯ রমা: তট্ররকুল ইিলাম রমা: এস িান আলী রতবাট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ - ৮ম - িিস্য 

১০ রমা: মট্র র উট্রিন রমা: রমজান আলী রতবাট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ - ৮ম - িিস্য 

১১ রমা:  ািান আলী রমা: রজানাব আলী রতবাট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ - ৮ম - িিস্য 

১২ রমাছা: জা ানারা রব ম স্বামী রমা: র াসিন আলী রতবাট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ - ৮ম ০১৭৪৬-৩২৪৭৫৭ িিস্য 

১৩ রমাছা: িাসজিা রব ম স্বামী রমা: িাইফুল ইিলাম  াট্রমন-িাট্রমন, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ - ৮ম  িিস্য 

১৪ রমা: ইজ্জত আলী রমা: এনছান আলী রতবাট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ - ৮ম  িিস্য 

১৫ রমা: ইিমাইল র াসিন রমা:  াট্রকম উট্রিন রতবাট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ - ৮ম  িিস্য 

১৬ রমা: আট্রজদুল রমা: আকবর আলী রতবাট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ - ৮ম  িিস্য 

১৭ রমা:  াসিল রমা: মট্রজবর বাসুট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ - ৮ম  িিস্য 

১৮ রমাছা: জহুরা রব ম স্বামী রমা: তুলাই চকম ন, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ - ৮ম  িিস্য 

১৯ রমাছা: িাসজিা রব ম স্বামী রমা: র লাল রতবাট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ - ৫ম  িিস্য 

২০ রমা: এছার উট্রিন রমা: ইউসুফ আলী খামার াতী, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ - ৮ম  িিস্য 

 
 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 



 

 

স্মারক নং- ১২.০২.৫০৮৮.৪০৬.৩৭.০৩২.১৩ - ৫৮                      তাট্ররখ: ২৪/০১/১৯ ট্রি: 

      

       িিয় অব ট্রত ও অনুসমািসনর জন্য উপ-পট্ররচালক, কৃট্রষ ট্রবপণন অট্রধিপ্তর ,রাজশা ী ট্রবভা , রাজশা ী িপ্হাপ্য়র সিীপ্ি টররে করা হপ্লা।    

 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 

 

 

 
  
ছক:    ঠিত কৃষক ট্রবপণন িসলর তট্রলকা: 

ক) িসলর নাম: চাট্রলতাডাং া িবজী ব্যবিায়ী িট্রমট্রত  ঠন, িংগ্রস র তাট্ররখ:  ২০/০২/১৯ইং চাট্রলতাডাং া, উপসজলা: কাট্রজপুর,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

ক্রট্রমক 

নং 

নাম ট্রপতা/মাতার নাম ঠিকানা বয়ি ট্রশিা ত 

র াগ্যতা 

রমাবাইল নম্বর পিবী 

১ র ালাম রবানী মৃত- রমাতাসের আলী ভাবানীপুর, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ - এচইএিট্রি ০১৭৪৪-৬১৪৪১০ িভাপট্রত 

২ রমা: আ: খাসলক রমা: আছমত আলী দূর ট্রতয়াপাড়া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ - ৫ম ০১৭২২-৭৯৫১০৫ রিসক্রটারী  

৩ রমা: শাজা ান  আলী মৃত- লট্রতফ রজল র াসিন চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ - ৮ম ০১৭৫১-৮৬৫২৮১ রকাষাধ্যি 

৪ শ্রী তপন কুমার  মৃত-  ট্রতন্দ্রনাথ শীল দূর ট্রতয়াপাড়া,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ -      ৫ম ০১৭৩৮-৫৪২৮০০ কা মকরী িিস্য 

৫ রমাছা: নূরজা ান রব ম স্বামী আ:  াট্রমি চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ - ৮ম ০১৭৩০-৮১০২০০ কা মকরী িিস্য 

৬ রমা: আট্রনসুর র মান  াট্রববুর র মান ভাবানীপুর,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ - ৮ম ০১৭১১-৪৫৮২৭২ কা মকরী িিস্য 

৭ রমাছা:  মট্রনরা পারট্রভন স্বামী রমা:  রাট্রশদুল  ািান চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ - এিএিট্রি - কা মকরী িিস্য 

৮ রমা: ফটিক মৃত- রকারবান আলী চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ - ৫ম  িিস্য 

৯ রমা: জা াঙ্গীর র াসিন রমা: আমীর র াসিন ভাবানীপুর,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ - ৮ম  িিস্য 

১০ নূর রমা ােি মৃত-  ফুর খা ভাবানীপুর,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ - এিএিট্রি ০১৯৩৭-৫৪৭৫৮৪ িিস্য 

১১ রমা:  াসিন আলী রমা: এশা াক  উট্রিন ভাবানীপুর,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ - ৮ম - িিস্য 

১২ রমা: পাশা রিখ নূর র াসিন ভাবানীপুর,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ - ৮ম ০১৭৪৩-২৯২৩৩৫ িিস্য 

১৩ রমা: ছামাি আলী রমা ােি আলী চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ - ৮ম ০১৭৪৬-৩৯৫৩১৩ িিস্য 

১৪ রমা:  ারুনার রট্রশি ইউসুফ আলী চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ  ৮ম  িিস্য 

১৫ রমা: আ:  াট্রমি মৃত- আমীর র াসিন চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ  ৮ম  িিস্য 

১৬ রমা: ট্রলটন ট্রময়া মৃত- রমাতাসের আলী চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ  ৯ম  িিস্য 

১৭ রমা: ট্রজয়াবুট্রিন মৃত- রস্তম  আলী ভাবানীপুর,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ  ৭ম  িিস্য 

১৮ রমা: শট্রফকুল ইিলাম মৃত- র মতুল্লা  ভাবানীপুর,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ  ৮ম  িিস্য 

১৯ রমা: শুকুর আলী ধুন্নী রিখ দূর ট্রতয়াপাড়া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ  ৮ম  িিস্য 

২০ রমাছা: ট্রবউটি খাতুন স্বামী আবু তাস র পাইকরতট্রল, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ  ৮ম  িিস্য 

 
 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 

 

 

স্মারক নং- ১২.০২.৫০৮৮.৪০৬.৩৭.০৩২.১৩ - ১২৪                               তাট্ররখ: ২৪/০২/১৮ ট্রি: 

      

       িিয় অব ট্রত ও অনুসমািসনর জন্য উপ-পট্ররচালক, কৃট্রষ ট্রবপণন অট্রধিপ্তর ,রাজশা ী ট্রবভা , রাজশা ী িপ্হাপ্য়র সিীপ্ি টররে করা হপ্লা।    

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ছক:    ঠিত কৃষক ট্রবপণন িসলর তট্রলকা: 

ক) িসলর নাম: ব্রহ্ম াছা বাজাসরর  িবজী ব্যবিায়ী িট্রমট্রত  ঠন, িংগ্রস র তাট্ররখ:  ২৬/০৪/১৯ইং , উপসজলা: রায় ঞ্জ,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

ক্রট্রমক 

নং 

নাম ট্রপতা/মাতার নাম ঠিকানা বয়ি ট্রশিা ত 

র াগ্যতা 

রমাবাইল নম্বর পিবী 

১ রমা: ইব্রা ীম রমা:  ইউনুছ আলী রাট্রন্ডলা, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৫০ ৮ম ০১৭১০-১২৩৯৭২ িভাপট্রত 

২ রমা: আ: কাসির আসির আলী খামার াতী, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪০ ৫ম ০১৭১৩-৭১৭৭৪৭ রিসক্রটারী  

৩ রমা:  আস্থা ার আলী মৃত- মট্র র উট্রিন এলাং ী, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪৫ ৮ম ০১৭৬৭-৪০৩৩৯৫ রকাষাধ্যি 

৪ আ: মাসলক রমা: আবু তাস র বুধার াতী, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৫০       ৮ম ০১৭৩৫-২৩৮৭১৬ কা মকরী িিস্য 

৫ রমা: আয়নাল রিখ মৃত- আ: রিাব ান খামার াতী, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪৫ ৫ম - কা মকরী িিস্য 

৬ রমা: নূরুল ইিলাম মৃত- রমজবা র র মান  ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৫০ ৭ম - কা মকরী িিস্য 

৭ রমা: নসির আলী মৃত- আসবল বুধার াতী, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪৫ ৮ম ০১৭৪৫-৭৬২৩৬৬ কা মকরী িিস্য 

৮ রমাছা: তারা  খাতুন স্বামী  শাজামাল খামার াতী, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৩৫ ৮ম - িিস্য 

৯ রমা: আলম ট্রময়া রমা: মট্রজবর ট্রময়া  ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪৬ ৯ম - িিস্য 

১০ রমা: শওকত আলী রমা: মুনুর উট্রিন  াট্রমন-িাট্রমন, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪৮ ৮ম - িিস্য 

১১ রমা: এশারত আলী রমা: জয়নাল আসবিীন  াট্রমন-িাট্রমন, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪৫ ৮ম - িিস্য 

১২ শ্রী ট্রবমল িা া শ্রী ট্রবসজন্দ্র িা া বাসুট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪৫ ১০ম - িিস্য 

১৩ রমা:  ািান আলী মৃত- ট্রবশা রিখ   াট্রমন-িাট্রমন, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪২ ৮ম  িিস্য 

১৪ রমা: আশরাফ আলী রমা  দু  াট্রমন-িাট্রমন, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪৮ ৮ম  িিস্য 

১৫ রমা: রিরাজুল ইিলাম  রতবাট্রড়য়া, রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৫০ ৭ম  িিস্য 

১৬ রমা: জা াঙ্গীর আলম রমা: ইোত আলী রতবাট্রড়য়া, রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪২ ৮ম  িিস্য 

১৭ রমা: মামুন রমাজিার আলী  াট্রমন-িাট্রমন, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৩৬ ৮ম  িিস্য 

১৮ রমাছা: নূরনা ার রব ম স্বামী রমা:  াট্রমি রতবাট্রড়য়া, রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪০ ৯ম  িিস্য 

১৯ রমাছা: রুনা রব ম স্বামী রমা: এছার উট্রিন খামার াতী, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪০ ৮ম  িিস্য 

২০ রমাছা: মমতা রব ম স্বামী রমা: আলম খামার াতী, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৩৮ ৯ম  িিস্য 

 
 
 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 

 

 

স্মারক নং- ১২.০২.৫০৮৮.৪০৬.৩৭.০৩২.১৩ - ২৫৩                      তাট্ররখ: ২৮/০৪/১৯ ট্রি: 

      

       িিয় অব ট্রত ও অনুসমািসনর জন্য উপ-পট্ররচালক, কৃট্রষ ট্রবপণন অট্রধিপ্তর ,রাজশা ী ট্রবভা , রাজশা ী িপ্হাপ্য়র সিীপ্ি টররে করা হপ্লা।    

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 
 
 
 
ছক:    ঠিত কৃষক ট্রবপণন িসলর তট্রলকা: 

ক) িসলর নাম: চাট্রলতাডাং া িবজী ব্যবিায়ী িট্রমট্রত  ঠন, িংগ্রস র তাট্ররখ:  ১৮/০৫/১৯ইং চাট্রলতাডাং া, উপসজলা: কাট্রজপুর,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

ক্রট্রমক 

নং 

নাম ট্রপতা/মাতার নাম ঠিকানা বয়ি ট্রশিা ত 

র াগ্যতা 

রমাবাইল নম্বর পিবী 



১ রমা: নূর রমা ােি মৃত-   ফুর খা ভাবানীপুর,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪২ এিএিট্রি ০১৯৩৭-৫৪৭৫৮৪ িভাপট্রত 

২ রমা:   রত আলী মৃত-  রিরাজ উট্রিন চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৯ ৮ম ০১৭৫৮-০৭০৩২৪ রিসক্রটারী  

৩ রমা:  শট্রফকুল ইিলাম মৃত- র মতুল্লা  ভাবানীপুর,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ ৫৫ ৮ম - রকাষাধ্যি 

৪ রমা: ছামাি আলী রমা ােি আলী চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৫       ৮ম ০১৭৪৬-৩৯৫৩১৩ কা মকরী িিস্য 

৫ রমা: আট্রনছুর র মান  াট্রববুর র মান ভাবানীপুর,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৮ ৮ম ০১৭১১-৪৫৮২৭২ কা মকরী িিস্য 

৬ রমাছা: মট্রনরা পারভীন স্বামী রাট্রশদুল  ািান চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৫ এিএিট্রি - কা মকরী িিস্য 

৭ রমা: িাইদুল তরফিার রমা: ইট্রহ ল তরফিার ভাবানীপুর,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪০ ৮ম ০১৭১৩-৭৪৬৪০৬ কা মকরী িিস্য 

৮ রমা: আব্দুল লট্রতফ মৃত- লট্রতফ রজল র াসিন চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৬ ৮ম ০১৭৫৩-৯২৭১১৫ িিস্য 

৯ রমাছা: ট্রবউটি খাতুন স্বামী  আবু তাস র পাইকরতট্রল,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ ২৮ ৮ম  িিস্য 

১০ রমা: ট্রলটন রমা: ট্রজয়ার উট্রিন চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ ২৮ ৮ম ০১৮৩২-০৮৯৫২২ িিস্য 

১১ রমা: পাশা রিখ নূর র াসিন ভাবানীপুর,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৮ ৮ম ০১৭৪৩-২৯২৩৩৫ িিস্য 

১২ রমাছা: ট্রবলট্রকছ স্বামী রমা: রিট্রলম চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৫ ৮ম - িিস্য 

১৩ রমা:  ারুনার রট্রশি রমা: ইউসুফ আলী চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ ৪২ ৮ম  িিস্য 

১৪ রমা: ইউসুফ আলী রমা: রতাজাসেল  ক চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ ৫৩ এিএিট্রি ০১৭২২-৯৬২৬৫৪ িিস্য 

১৫ রমা: র লাল খান মৃত- রমাতাসছর খান ভাবানীপুর,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৫ ৮ম ০১৭৭৪-০৫৩৯০২ িিস্য 

১৬ রমা: আব্দুল খাসলক আছমত আলী দূর ট্রতয়াপাড়া,কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ ৪২ ৫ম  িিস্য 

১৭ রমা: শাজা ান আলী মৃত- আফজাল  ক চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৩ ৮ম  িিস্য 

১৮ শ্রী তপন কুমার মৃত-  ট্রতন্দ্রনাথ শীল দূর ট্রতয়াপাড়া,কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ ৪০ ৫ম  িিস্য 

১৯ রমাছা: নূরজা ান রব ম স্বামী আ:  াট্রমি চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৫ ৮ম  িিস্  

২০ রমা: নূর নবী রমা: কামাল চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৮ ৫ম ০১৯২৬-৪৮২৯৫০ িিস্য 

 
 
 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 

 

 

স্মারক নং- ১২.০২.৫০৮৮.৪০৬.৩৭.০৩২.১৩ - ২৯৪                      তাট্ররখ: ১৯/০৫/১৯ ট্রি: 

      

       িিয় অব ট্রত ও অনুসমািসনর জন্য উপ-পট্ররচালক, কৃট্রষ ট্রবপণন অট্রধিপ্তর ,রাজশা ী ট্রবভা , রাজশা ী িপ্হাপ্য়র সিীপ্ি টররে করা হপ্লা।    

 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 
 
 
 

 
 
 
 
ছক:    ঠিত কৃষক ট্রবপণন িসলর তট্রলকা: 

ক) িসলর নাম: চাট্রলতাডাং া িবজী ব্যবিায়ী িট্রমট্রত  ঠন, িংগ্রস র তাট্ররখ:  ১৮/০৬/১৯ইং চাট্রলতাডাং া, উপসজলা: কাট্রজপুর,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

ক্রট্রমক 

নং 

নাম ট্রপতা/মাতার নাম ঠিকানা বয়ি ট্রশিা ত 

র াগ্যতা 

রমাবাইল নম্বর পিবী 

১ রমা: এরশাি আলী রমা: এছাক আলী ভাবানীপুর,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ - ৮ম - িভাপট্রত 

২ শ্রী অট্রম চন্দ্র শীল মৃত-  তীন্দ্র নাথ চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ - ৫ম - রিসক্রটারী  

৩ শ্রী স্বপন কুমার শীল মৃত-  তীন্দ্র নাথ চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ - ৮ম - রকাষাধ্যি 

৪ রমা: িাইফুল ইিলাম কট্রল মুট্রিন চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ -       ৮ম - কা মকরী িিস্য 

৫ রমা: শট্রফকুল ইিলাম মৃত-  াজী র মতুল্লা  চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ - এিএিট্রি ০১৭৩৭-৫৯৭৬৯৮ কা মকরী িিস্য 

৬ রমা: বািশা খা মৃত- র মান খা ভাবানীপুর,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ - ৮ম - কা মকরী িিস্য 

৭ রমা: ররজাউল কট্ররম রমাতাসের আলী ভাবানীপুর,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ - এিএিট্রি ০১৭৩০-১৭০৬৪০ কা মকরী িিস্য 

৮ রমা ােি আলী মৃত-  াজী র মতুল্লা  ভাবানীপুর,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ - ৮ম - িিস্য 

৯ রমা: রিাস ল রানা আব্দুল  ট্রণ চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ - ৮ম  িিস্য 

১০ রমা: আট্রমনুল ইিলাম মৃত- আব্দুল কাসির চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ - এিএিট্রি ০১৭১১-৪১৩৭১৩ িিস্য 

১১ রমাছা: আসবিা খাতুন স্বামী দুদুট্রময়া চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ - ৮ম - িিস্য 

১২ রমা: ইিা াক রিখ মৃত- রমজান রিখ ভাবানীপুর,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ - ৮ম - িিস্য 



১৩ রমা: রট্রফকুল ইিলাম রমা: কট্ররম বক্স  ারাসবড়া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ - ৮ম  িিস্য 

১৪ রমা: শট্রফকুল ইিলাম মন্ডল রজল র াসিন মন্ডল চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ - ৮ম - িিস্য 

১৫ রমা: নূরুল ইিলাম কট্ররম বক্স  ারাসবড়া,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ - ৮ম - িিস্য 

১৬ রমা: আ: কট্ররম রমা ােি আলী ভাবানীপুর,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ - ৮ম  িিস্য 

১৭ রমা: রিরাজুল ইিলাম মৃত-  াজী র মতুল্লা  ভাবানীপুর,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ - ৮ম  িিস্য 

১৮ রমা: র ালাম রাব্বানী মৃত- রজছার আল দূর ট্রতয়াপাড়া,কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ - ৮ম  িিস্য 

১৯ রমা: মসমাতাজ উট্রিন মৃত- ইমান আলী ভাবানীপুর,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ - ৮ম  িিস্য 

২০ রমা: ইব্রাট্র ম রমা ােি আলী ভাবানীপুর,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ - ৮ম ০১৭২২-২৩১৪৭৬ িিস্য 

 
 

 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 

 

 

স্মারক নং- ১২.০২.৫০৮৮.৪০৬.৩৭.০৩২.১৩ -৩৪৪                      তাট্ররখ: ১৯/০৬/১৯ ট্রি: 

      

       িিয় অব ট্রত ও অনুসমািসনর জন্য উপ-পট্ররচালক, কৃট্রষ ট্রবপণন অট্রধিপ্তর ,রাজশা ী ট্রবভা , রাজশা ী িপ্হাপ্য়র সিীপ্ি টররে করা হপ্লা।    

 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 ছক:    ঠিত কৃষক ট্রবপণন িসলর তট্রলকা: 

ক) িসলর নাম: ব্রহ্ম াছা িবজী ব্যবিায়ী িট্রমট্রত  ঠন, িংগ্রস র তাট্ররখ:  ২৫/০৭/১৯ইং ব্রহ্ম াছা, উপসজলা: রায় ঞ্জ,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

 

ক্রট্রমক 

নং 

নাম ট্রপতা/মাতার নাম ঠিকানা বয়ি ট্রশিা ত 

র াগ্যতা 

রমাবাইল নম্বর পিবী 

১ রমা: রিরাজুল রমা: আ: িাত্তার চকসমা নবাট্রড়, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৫৮ ৮ম ০১৭৬৬-৭৬২৯৫৭ িভাপট্রত 

২ রমা: তাট্ররকুল ইিলাম রমা: এছান আলী রতবাট্রড়য়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪০ ৫ম ০১৭১৩৭৬৭১৩০ রিসক্রটারী  

৩ রমা: শা জা ান মৃত আট্রলমুট্রিন বসুট্রড়য়া,ব্রহ্ম াছা রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৬০ এিএিট্রি ০১৭৬০৫২১৩১০ রকাষাধ্যি 

৪ রমা: রবলাল র াসিন মৃত আট্রলমুট্রিন বসুট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৫০ ৮ম ০১৭১৩৬৩৮৮৬৬ কা মকরী িিস্য 

৫ রমা: নুরুল ইিলাম রমা: আট্রজজ  কয়ড়া, ব্রহ্ম াছা রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৫৫ ৮ম  কা মকরী িিস্য 

৬ রমা: জাসছর আলী রমা: কট্রজ মুট্রিন বসুট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৫ ৫ম  কা মকরী িিস্য 

৭ রমাোঃ আশরাফ আলী ট্রপতা- রমাোঃ  দু  াট্রমন-িাট্রমন, রায় ঞ্জ ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৫ ৫ম  কা মকরী িিস্য 

৮ রমাোঃ রিরাজুল ইিলাম ট্রপতা- রমাোঃ িাত্তার রতবাট্রড়য়া, রায় ঞ্জ ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৫ ৮ম  িিস্য 

৯ রমা:জা াঙ্গীর আলম ট্রপতা-রমাোঃ ইজ্জত আলী রতবাট্রড়য়া,রায় ঞ্জ ট্রিরাজ ঞ্জ ৪০ ৮ম  িিস্য 

১০ রমাোঃ মামুন ট্রপতা-রমাজিার আলী  াট্রমন-িাট্রমন, রায় ঞ্জ ট্রিরাজ ঞ্জ ৪২ ১০ম  িিস্য 

১১ রমাছা: নুরনা ার রব ম স্বামী-রমাোঃ  াট্রমি রতবাট্রড়য়া,  রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্জ ৪০ ৫ম  িিস্য 

১২ রমাছাোঃ রুনা রব ম স্বামী-রমাোঃ এছার উট্রিন খামার াতী,ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জট্রিরাজ ঞ্জ ৪৬ ৮ম  িিস্য 

১৩ রমাছাোঃ মমতা রব ম স্বামী-রমাোঃ আলম খামার াতী,ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্জ ৫০ ৮ম  িিস্য 

১৪ রমাছা: তারা খাতুন স্বামী-শাজামাল খামার াতী,ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৫ ৮ম  িিস্য 

১৫ রমাছাোঃ বুলবুট্রল রব ম ট্রপতা-রমাোঃ রলাকমান রতবাট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৪ ৯ম  িিস্য 

১৬ রমাোঃ আলম ট্রময়া রমাোঃ মট্রজবর ট্রময়া খামার াতী,ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৮ ৯ম  িিস্য 

১৭ রমাোঃ শওকত আলী রমাোঃ মুনুর উট্রিন  াট্রমন-িাট্রমন, রায় ঞ্জ ,ট্রিরাজ ঞ্জ ৫২ ৮ম  িিস্য 

১৮ রমাোঃ এশারত আলী রমাোঃ জয়নাল রবিীন  াট্রমন-িাট্রমন, রায় ঞ্জ ট্রিরাজ ঞ্জ ৫০ ৮ম  িিস্য 

১৯ শ্রী ট্রবমল িা া ট্রপতা-শ্রী ট্রবসজন্দ্র িা া বাসুট্রড়য়া,ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৫৫ ১০ম  িিস্য 

২০ রমাোঃ  ািান আলী ট্রপতা-মৃত- ট্রবশা রিখ  াট্রমন-িাট্রমন, রায় ঞ্জ ট্রিরাজ ঞ্জ ৫০ ৮ম  িিস্য 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 



ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 

 

 

স্মারক নং- ১২.০২.৫০৮৮.৪০৬.৩৭.০৩২.১৩ -               তাট্ররখ: ২৫/০৭/১৯ ট্রি: 

    

       িিয় অব ট্রত ও অনুসমািসনর জন্য উপ-পট্ররচালক, কৃট্রষ ট্রবপণন অট্রধিপ্তর ,রাজশা ী ট্রবভা , রাজশা ী িপ্হাপ্য়র সিীপ্ি টররে করা হপ্লা।    

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ছক:    ঠিত কৃষক ট্রবপণন িসলর তট্রলকা: 

ক) িসলর নাম: ব্রহ্ম াছা বাজাসরর  িবজী ব্যবিায়ী িট্রমট্রত  ঠন, িংগ্রস র তাট্ররখ:  ১৮/০৯/১৯ইং , উপসজলা: রায় ঞ্জ,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

ক্রট্রমক 

নং 

নাম ট্রপতা/মাতার নাম ঠিকানা বয়ি ট্রশিা ত 

র াগ্যতা 

রমাবাইল নম্বর পিবী 

১ রমা: রিরাজুল রমা: আ: িাত্তার চকসমা নবাট্রড়, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৫০ ৮ম ০১৭৬৬-৭৬২৯৫৭ িভাপট্রত 

২ রমা: তাট্ররকুল ইিলাম রমা: এ ান আলী রতবাট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৩৫ ৫ম ০১৭১৩-৭৬৭১৩০ রিসক্রটারী  

৩ রমা: শা জা ান  মাস্টার মৃত- আট্রলমুট্রিন বসুট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৫৫ এিএিট্রি ০১৭৬০-৫২১৩১০ রকাষাধ্যি 

৪ রমা: রবলাল  মৃত- আট্রলমুট্রিন বসুট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪০       ৮ম ০১৭১৩-৬৩৮৮৬৬ কা মকরী িিস্য 

৫ রমা: নূরুর ইিলাম রমা: আট্রজজ কয়ড়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৫০ ৮ম - কা মকরী িিস্য 

৬ রমাছা: বুলবুট্রল রব ম রমা: কট্রজ মুট্রিন বসুট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৩৫ ৫ম - কা মকরী িিস্য 

৭ রমা: আলম ট্রময়া রমা: মট্রজবর ট্রময়অ  ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪২ ৮ম - কা মকরী িিস্য 

৮ রমা: শওকত আলী রমা: মুনুর উট্রিন  াট্রমন-িাট্রমন, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪৫ ৮ম - িিস্য 

৯ রমা: এশারত আলী রমা: জয়নাল আসবিীন  াট্রমন-িাট্রমন, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪০ ৯ম - িিস্য 

১০ শ্রী ট্রবমল িা া শ্রী ট্রবসজন্দ্র িা া  ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৫০ ৮ম - িিস্য 

১১ রমা:  ািান আলী মৃত- ট্রবশা রিখ  াট্রমন-িাট্রমন, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৩৮ ৮ম - িিস্য 

১২ রমা: আশরাফ আলী রমা:  দু  াট্রমন-িাট্রমন, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪৫ ৭ম - িিস্য 

১৩ রমা: রিরাজুল ইিলাম রমা: আ: িাত্তার রতবাট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪৫ ৮ম  িিস্য 

১৪ রমা: জা াঙ্গীর আলম রমা: ইজ্জত আলী রতবাট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪৩ ৮ম  িি স্য 

১৫ রমা: মামুন ট্রপতা- রমাজিার আলী  াট্রমন-িাট্রমন, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪০ ৮ম  িিস্য 

১৬ রমাছা: নূরনা ার রব ম  স্বামী রমা:  াট্রমি রতবাট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৩০ ৮ম  িিস্য 

১৭ রমাছা: রুনু রব ম স্বামী রমা: এছার উট্রিন  ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৩০ ৮ম  িিস্য 

১৮ রমাছা: মমতা রব ম স্বামী রমা: আলম  ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪৫ ৫ম  িিস্য 

১৯ রমাছা: তারা খাতুন স্বামী শাজামাল ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪৮ ৮ম  িিস্য 

২০ রমা: রাসিল রমা: রকফাত আলী  ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪০ ৮ম  িিস্য 

 
 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 

 

 

স্মারক নং- ১২.০২.৫০৮৮.৪০৬.৩৭.০৩২.১৩ - ৫১৬                          তাট্ররখ: ১৯/০৯/১৯ ট্রি: 

      

       িিয় অব ট্রত ও অনুসমািসনর জন্য উপ-পট্ররচালক, কৃট্রষ ট্রবপণন অট্রধিপ্তর ,রাজশা ী ট্রবভা , রাজশা ী িপ্হাপ্য়র সিীপ্ি টররে করা হপ্লা।    



 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ছক:    ঠিত কৃষক ট্রবপণন িসলর তট্রলকা: 

ক) িসলর নাম: চান্দাইসকানা িবজী ব্যবিায়ী িট্রমট্রত  ঠন, িংগ্রস র তাট্ররখ:  ২৬/১০/১৯ইং চান্দাইসকানা, উপসজলা: রায় ঞ্জ,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

ক্রট্রমক 

নং 

নাম ট্রপতা/মাতার নাম ঠিকানা বয়ি ট্রশিা ত 

র াগ্যতা 

রমাবাইল নম্বর পিবী 

১ রমা:  জুসয়ল আ সেি মৃত- মকবুল র াসিন চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪০ ৮ম ০১৭৩৪-২৭৯৬৮৭ িভাপট্রত 

২ রমা: রবল্লাল র াসিন মৃত-নাট্রছর উট্রিন ট্রিমলা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৫ ৮ম ০১৭৫৬-৫১০০০৮ রিসক্রটারী  

৩ রমা: রট্রফকুল ইিলাম মৃত- আনু রিখ চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৮ ৮ম ০১৭৪৫-৭৫৬৮৮০ রকাষাধ্যি 

৪ এি এম রুসবল রমা: আমজাি রিখ  িাট্রথয়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৬ এচইএিট্রি ০১৭২৫-১৮৪৬৮২ কা মকরী িিস্য 

৫  ািমত আলী আ: মট্রজি রিখ চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৮ এিএিট্রি ০১৭২১-০১৯৭৪৯ কা মকরী িিস্য 

৬ রমা: আিাি আলী মৃত-আনু রিখ চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৮ ৮ম - কা মকরী িিস্য 

৭ রমা: ইমরান মৃত- আ: মান্নান চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪২ ৮ম - কা মকরী িিস্য 

৮ শ্রী মট্রত বািনা স্বামী ট্রিলীপ িাট্রথয়াট্রি র, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৫ ৩য় - িিস্য 

৯ রমা: ইল াি উট্রিন ট্রপতা- ররাস্তম প্রাং চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৫৫ ৮ম - িিস্য 

১০ রমা: রট্রফকুল ট্রপতা- আ: কাসির  িাট্রথয়াট্রি র, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৫২ ৫ম - িিস্য 

১১ রমা: কাট্রজমুট্রিন মৃত- মনসছর িাট্রথয়াট্রি র, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৮ ৫ম - িিস্য 

১২ রমা:  ায়িার আলী মৃত- কামাল িাট্রথয়াট্রি র, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৫০ ৫ম - িিস্য 

১৩ রমা: এনতাজ আলী ট্রপতা- ট্রবষু িাট্রথয়াট্রি র, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৫২ এিএিট্রি - িিস্য 

১৪ রমা: নাট্রির  উট্রিন রমা: ফজলার  িাট্রথয়াট্রি র, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৫ এচইএিট্রি ০১৭১৫-৮০২৮২৭ িিস্য 

১৫ রমা: রাসিল ট্রপতা- রমা: আিলাম চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৪ ৮ম - িিস্য 

১৬ কামনা রানী স্বামী শ্রী ট্রিপক কুমার িাট্রথয়াট্রি র, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৬ ৫ম - িিস্য 

১৭ রমাছা: রিতু রব ম স্বামী রমা: বািশা ট্রিমলা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৮ ৭ম - িিস্য 

১৮ ইমরান আলী ট্রপতা- রমা: বািশা ট্রিমলা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪০ ৮ম - িিস্য 

১৯ রমা: ফট্ররি  ট্রপতা- রমা: আব্দুল ট্রিমলা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৯ এিএিট্রি - িিস্য 

২০ রট্রফকুল ইিলাম ট্রপতা- রিজাব আলী চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৪ ৫ম - িিস্য 

 
 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 

 

 

স্মারক নং- ১২.০২.৫০৮৮.৪০৬.৩৭.০৩২.১৩ - ৫৭৩                      তাট্ররখ: ২৭/১০/১৯ ট্রি: 

      

       িিয় অব ট্রত ও অনুসমািসনর জন্য উপ-পট্ররচালক, কৃট্রষ ট্রবপণন অট্রধিপ্তর ,রাজশা ী ট্রবভা , রাজশা ী িপ্হাপ্য়র সিীপ্ি টররে করা হপ্লা।    

 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 
 
 
 

 



 
 
 

ছক:    ঠিত কৃষক ট্রবপণন িসলর তট্রলকা: 

ক) িসলর নাম: ব্রহ্ম াছা বাজাসরর  িবজী ব্যবিায়ী িট্রমট্রত  ঠন, িংগ্রস র তাট্ররখ:  ২২/১১/১৯ইং , উপসজলা: রায় ঞ্জ,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

ক্রট্রমক 

নং 

নাম ট্রপতা/মাতার নাম ঠিকানা বয়ি ট্রশিা ত 

র াগ্যতা 

রমাবাইল নম্বর পিবী 

১ রমা: রিরাজুল রমা: আ: িাত্তার চকসমা নবাট্রড়, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৫০ ৮ম ০১৭৬৬-৭৬২৯৫৭ িভাপট্রত 

২ রমা: তাট্ররকুল ইিলাম রমা: এ ান আলী রতবাট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪৫ ৫ম ০১৭১৩-৭৬৭১৩০ রিসক্রটারী  

৩ রমা: শা জা ান  মাস্টার মৃত- আট্রলমুট্রিন বসুট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৫৮ এিএিট্রি ০১৭৬০-৫২১৩১০ রকাষাধ্যি 

৪ রমা: রবলাল  মৃত- আট্রলমুট্রিন বসুট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪৮       ৮ম ০১৭১৩-৬৩৮৮৬৬ কা মকরী িিস্য 

৫ রমা: নূরুর ইিলাম রমা: আট্রজজ কয়ড়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৫২ ৮ম - কা মকরী িিস্য 

৬ রমা: জাসছর আলী রমা: কট্রজমুট্রিন  ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪০ ৫ম - কা মকরী িিস্য 

৭ রমাছা: বুলবুট্রল রব ম ট্রপতা- রমা: রলাকমান  রতবাট্রড়য়া,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪৫ ৮ম - কা মকরী িিস্য 

৮ রমা: আলম ট্রময়া রমা: মট্রজবর ট্রময়া  ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৩৬ ৮ম - িিস্য 

৯ রমা: শওকত আলী ট্রপতা- মুনুর উট্রিন  াট্রমন-িাট্রমন, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪৪ ৮ম - িিস্য 

১০ রমা: এশারত আলী রমা: জয়নাল আসবিীন  াট্রমন-িাট্রমন, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪৪ ৮ম - িিস্য 

১১ শ্রী ট্রবমল িা া শ্রী ট্রবসজন্দ্র িা া ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪৮ ৮ম - িিস্য 

১২ রমা:  ািান আলী ট্রপতা- মৃত-ট্রবশা রিখ  াট্রমন-িাট্রমন, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪২ ৮ম - িিস্য 

১৩ রমা: আশরাফ আলী ট্রপতা- রমা:  দু  াট্রমন-িাট্রমন, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪৫ ৮ম  িিস্য 

১৪ রমা: রিরাজুল ইিলাম ট্রপতা- রমা: িাত্তার রতবাট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪৫ ৮ম  িি স্য 

১৫ রমা: জা াঙ্গীর  আলম রমা: ইজ্জত আলী রতবাট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪৫ ৮ম  িিস্য 

১৬ রমা: মামুন ট্রপতা- রমাজিার আলী  াট্রমন-িাট্রমন, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৩৮ ৮ম  িিস্য 

১৭ রমাছা: নূরনা ার রব ম স্বামী রমা:   াট্রমি  রতবাট্রড়য়া,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪৬ ৮ম  িিস্য 

১৮ রমাছা: রুনা রব ম স্বামী রমা: এসছর উট্রিন খামার াতী, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪৬ ৮ম  িিস্য 

১৯ রমাছা: মমতা রব ম স্বামী আলম ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৩৬ ৮ম  িিস্য 

২০ রমাছা: তারা খাতুন স্বামী শাজমাল  ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪৮ ৮ম  িিস্য 

 
 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 

 

 

স্মারক নং- ১২.০২.৫০৮৮.৪০৬.৩৭.০৩২.১৩ - ৬৩৭                      তাট্ররখ: ২৪/১১/১৯ ট্রি: 

      

       িিয় অব ট্রত ও অনুসমািসনর জন্য উপ-পট্ররচালক, কৃট্রষ ট্রবপণন অট্রধিপ্তর ,রাজশা ী ট্রবভা , রাজশা ী িপ্হাপ্য়র সিীপ্ি টররে করা হপ্লা।    

 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ক) িসলর নাম: ব্রহ্ম াছা  Farmers Marketing Group (FMG) িট্রমট্রত  ঠন, িংগ্রস র তাট্ররখ:  ২2/০2/১8ইং , উপসজলা: রায় ঞ্জ,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

ক্রট্রমক 

নং 

নাম ট্রপতা/মাতার নাম ঠিকানা বয়ি ট্রশিা ত 

র াগ্যতা 

রমাবাইল নম্বর পিবী 

১ রমা:  ায়িার িরকার  রমা: রিা রাব আলী রাট্রন্ডলা, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৫০ ৮ম ০১৭১০-৬৮০০৬৮ িভাপট্রত 

২ রমা: বাবুল িরকার রমা: রিা রাব আলী রাট্রন্ডলা, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪৮ ৮ম ০১৭২৮-৬১৭২৬৭ রিসক্রটারী  

৩ রমা: রবল্লাল র াসিন রমা: র ালজার র াসিন সুবণ াট্রত, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪৫ ৮ম ০১৭২৯-৯৪০৭০১ রকাষাধ্যি 

৪ রমা: আট্রমনুল ইিলাম রমা: আবুল রিখ রাট্রন্ডলা, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪২       ৮ম ০১৭২৯-৮২৯১২৮ কা মকরী িিস্য 



৫ রমা: ইমরান রিখ রমা: ইকবাল  ািান রাট্রন্ডলা, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৩৬ ৮ম ০১৭৪২-৬৫২৪৮৬ কা মকরী িিস্য 

৬ রমা: জহুরুল র াসিন রমা:  ফুর আলী রাট্রন্ডলা, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪৫ ৮ম ০১৭৭৬-৬৪১৯ কা মকরী িিস্য 

৭ রমা: আসনায়ার রমা: শাস ি আলী বুধার াট্রত, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪০ ৮ম ০১৭৫৮-৩৮৩৫৫২ কা মকরী িিস্য 

৮ রমা: সুলতান রমা: শমসির আলী রতবাট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪৮ ৫ম ০১৭৪৫-২৫০১৮১ িিস্য 

৯ রমা: ইজ্জত আলী রমা: এনছাব আলী রতবাট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪০ ৮ম ০১৭৪২-৪১০৪৯৭ িিস্য 

১০ রমা: ট্রছয়ার উট্রিন রমা: ইউসুফ আলী খামার াট্রত, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪০ ৭ম ০১৭৩৪-৮৯৬৩৩৪ িিস্য 

১১ রমা: শাট্রমম রমা: ইট্রিি আলী রতবাট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৩০ ১০ম ০১৯৩৫-০৪২৪৬৪ িিস্য 

১২ রমা: রমাখসলি রমা: শট্র ি কয়ড়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৩২ ৮ম ০১৭১২-৭৫৫৬৪৭ িিস্য 

১৩ রমা: রিরাজুল ইিলাম রমা: আ: িাত্তার চকসমা ন বাট্রড়, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪২ ৮ম ০১৭৬৬-৭৬২৯৫৭ িিস্য 

১৪ রমা: তাট্ররকুল রমা: এ ছান আলী রতবাট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ২৮ ৫ম ০১৭১৩-৭৬৭১৩০ িিস্য 

১৫ রমা: আলাউট্রিন নূর র াসিন রিখ ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৫০ ৮ম ০১৭৫৪-৯৫৫২৭৩ িিস্য 

১৬ রমা: রফরসিৌি নূর ইিলাম রাট্রন্ডলা, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪৫ ৮ম ০১৭৭৩-৩৫৮৯৫৬ িিস্য 

১৭ রমা: ট্রলটন মন্ডল র ালাম মন্ডল  বন াট্রত, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪০ ৮ম ০১৭৬১-৩৮২৯৫৪ িিস্য 

১৮ রমা: চান র াসিন মট্রজবর কয়ড়া ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৩৫ ৫ম ০১৭২৮-৮৬৪৭২০ িিস্য 

১৯ রমা: আছাব আলী মৃত- আবুল র াসিন রতবাট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৫০ ৫ম ০১৭৩৯-৯৭৪৩৭৫ িিস্য 

২০ রমা: ওিমান িরকার রমাব ান আলী ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪৬ ৮ম ০১৭৪৩-৯৮৯২০১ িিস্য 

 

 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 

 

 

স্মারক নং- ১২.০২.৫০৮৮.৪০৬.৩৭.০৩২.১৩ - ১২৯                      তাট্ররখ: ২৮/০২/১৮ ট্রি: 

      

       িিয় অব ট্রত ও অনুসমািসনর জন্য উপ-পট্ররচালক, কৃট্রষ ট্রবপণন অট্রধিপ্তর ,রাজশা ী ট্রবভা , রাজশা ী িপ্হাপ্য়র সিীপ্ি টররে করা হপ্লা।    

 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 
 
 
 
 
ছক:    ঠিত কৃষক ট্রবপণন িসলর তট্রলকা: 

ক) িসলর নাম: চান্দাইসকানা িবজী ব্যবিায়ী িট্রমট্রত  ঠন, িংগ্রস র তাট্ররখ:  ২৪/০৪/১৮ইং চান্দাইসকানা, উপসজলা: রায় ঞ্জ,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

ক্রট্রমক 

নং 

নাম ট্রপতা/মাতার নাম ঠিকানা বয়ি ট্রশিা ত 

র াগ্যতা 

রমাবাইল নম্বর পিবী 

১ রমা: জুসয়ল আ সমি র াসিন মৃত- মকবুল র াসিন চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪০ ৮ম ০১৭৩৪-২৭৯৬৮৭ িভাপট্রত 

২ রমা: রবল্লাল র াসিন  মৃত- নাট্রছম উট্রিন ট্রিমলা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৫ ৮ম ০১৭৫৬-৫১০০০৮ রিসক্রটারী  

৩ রমা: রট্রকবুল  ইিলাম মৃত- আনু রিখ চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৫০ ৮ম ০১৭৪৫-৭৫৬৮৮০ রকাষাধ্যি 

৪ এি এম রুসবল রিখ রমা: আমজাি রিখ িাট্রথয়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৫ এইচএিট্রি ০১৭২৫-১৮৭৬৮২ কা মকরী িিস্য 

৫  ািমত আলী আ: মট্রজি রিখ চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৫ এিএিট্রি ০১৭২১-০১৯৭৪৯ কা মকরী িিস্য 

৬ রমা: আিাি আলী মৃত- আনু রিখ চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৮ ৮ম  কা মকরী িিস্য 

৭ রমা: ইমরান  মৃত- আ: মান্নান চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪০ ৮ম  কা মকরী িিস্য 

৮ শ্রী মট্রত বািনা স্বামী ট্রিলীপ িাট্রথয়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৫ ৩য়  িিস্য 

৯ রমা: ইল াি উট্রিন ররাস্তম প্রামাট্রনক চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪০ ৮ম  িিস্য 

১০ রমা: রট্রফকুল ইিলাম আ: কাসির িাট্রথয়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৫ ৫ম  িিস্য 



১১ রমা: আট্রজমুট্রিন মৃত- মনসছর  িাট্রথয়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪২ ৫ম  িিস্য 

১২ রমা:  ায়িার আলী মৃত- কামাল িাট্রথয়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৫০ ৫ম  িিস্য 

১৩ রমা: এনতাজ আলী  ট্রবসু িাট্রথয়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪০ এিএিট্রি  িিস্য 

১৪ রমা: নাট্রির উট্রিন রমা: ফজলার িাট্রথয়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৫ এইচএিট্রি ০১৭১৫-৮০২৮১৭ িিস্য 

১৫ রমা: রাসিল রমা: আিলাম চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৫ ৫ম  িিস্য 

১৬ কামনা রানী স্বামী শ্রী ট্রিপক কুমার িাট্রথয়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪২ ৫ম  িিস্য 

১৭ রমা: রট্রফকুল ইিলাম রনজাব আলী চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৫০ ৫ম  িিস্য 

১৮ ইমরান রমা: বািশা ট্রিমলা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩২ ৮ম  িিস্য 

১৯ রমা: ফট্ররি রমা: আব্দুল ট্রিমলা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৬ এিএিট্রি  িিস্য 

২০ রমা: ট্রজয়া রমা: ছামাি ট্রিমলা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৮ এিএিট্রি  িিস্য 

 
 
 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

 
 

 

 

স্মারক নং- ১২.০২.৫০৮৮.৪০৬.৩৭.০৩২.১৩ - ৫২৯                      তাট্ররখ: ২৮/০4/১৮ ট্রি: 

      

       িিয় অব ট্রত ও অনুসমািসনর জন্য উপ-পট্ররচালক, কৃট্রষ ট্রবপণন অট্রধিপ্তর ,রাজশা ী ট্রবভা , রাজশা ী িপ্হাপ্য়র সিীপ্ি টররে করা হপ্লা।    

 

 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 
 
 
 
ছক:    ঠিত কৃষক ট্রবপণন িসলর তট্রলকা: 

ক) িসলর নাম: ব্রহ্ম াছা িবজী ব্যবিায়ী িট্রমট্রত  ঠন, িংগ্রস র তাট্ররখ:  ২৭/০৫/১৮ইং ব্রহ্ম াছা, উপসজলা: রায় ঞ্জ,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

ক্রট্রমক 

নং 

নাম ট্রপতা/মাতার নাম ঠিকানা বয়ি ট্রশিা ত 

র াগ্যতা 

রমাবাইল নম্বর পিবী 

১ রমা: সুলতান মৃত- রনজাব ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৫ ৮ম ০১৭৪২-৪১০৫৩১ িভাপট্রত 

২ সুভাি চন্দ্র সুকুমার  বন াট্রত, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৪ ৮ম ০১৭৪২-৪১০৫৩১ রিসক্রটারী  

৩ রনপাল চন্দ্র প্রভাত চন্দ্র ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৫ ৮ম ০১৭৬৮-০৫৬২৭২ রকাষাধ্যি 

৪ রমা: রফরসিৌি নূর ইিলাম রাট্রিয়া বা াদুর, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৫ ৮ম ০১৭৭৩-৩৫৮৯৫৬ কা মকরী িিস্য 

৫ রমা: ট্রলটন মন্ডল র ালাম মন্ডল  বন াট্রত, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩২ ৮ম ০১৭৬১-৩৮২৯৫৪ কা মকরী িিস্য 

৬ অরসমি শুট্রধর চন্দ্র রতবাট্রড়য়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪২ ৮ম ০১৭৪৩-৪২২১২৭ কা মকরী িিস্য 

৭ রমা: রলাকমান মৃত- আজা ার মন্ডল খাটারা, , রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৫০ ৮ম ০১৭৩৪-১৪৫৬৪৭ কা মকরী িিস্য 

9 সুট্রনল কুমার সূ কান্ত  বন াট্রত, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৫ ৫ম ০১৭৭০-৩৫৭১৯৫ িিস্য 

১০ রমা: চান  র াসিন মট্রজবার কয়ড়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪০ ৫ম ০১৭২৮-৮৬৪৭২০ িিস্য 

১১ রমা: তাইফুল ইিলাম আজা ার আলী এলং ী, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৫ ৫ম ০১৭৬১-৫৪২৭৬৩ িিস্য 

১২ রমা: আছাব আলী মৃত- আবুল রতবাট্রড়য়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৫০ ৮ম ০১৭৩৯-৯৭৪৩৭৫ িিস্য 

১৩ রমা: আল মা মুি উট্রিন িসমজ উট্রিন চকচাকাট্রতয়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৫০ ৫ম ০১৭৭৪-৬১০৩৭৯ িিস্য 

১৪ রমা: ইছা রমা:জমসশর রমম্বার ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৮ ৫ম ০১৭৩৪-৩৮১৮৪৭ িিস্য 

১৫ রমা: রপষকার এনছার আলী রতবাট্রড়য়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৬ ৫ম  িিস্য 

১৬ রমা: ওিমান িরকার রিাব ান আলী ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৫ ৮ম ০১৭৪৩-৯৮৯২০১ িিস্য 

১৭ রমা: শাট্র ন রমা: ইেত রতবাট্রড়য়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩২ ৮ম ০১৭১৩-৭৬৭১৩০ িিস্য 

১৮ রমাছা: শাপলা খাতুন স্বামী রমা: ছাসনায়ার রাট্রিয়া বা াদুর, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ২৮ ৮ম  িিস্য 

১৯ রমা:  ায়িার িরকার রমা: রিা রাব আলী রাট্রিয়া বা াদুর, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৫২ ৮ম ০১৭১০-৬৮০০৬৮ িিস্য 

২০ রমা: বাবুল িরকার আলী রমা: রিা রাব আলী রাট্রিয়া বা াদুর, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৮ ৮ম ০১৭২৮-৬১৭২৬৭ িিস্য 

 

 
 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ। 



 

 

 

স্মারক নং- ১২.০২.৫০৮৮.৪০৬.৩৭.০৩২.১৩ - ২৩৯                      তাট্ররখ: ২8/০5/১৮ ট্রি: 

      

       িিয় অব ট্রত ও অনুসমািসনর জন্য উপ-পট্ররচালক, কৃট্রষ ট্রবপণন অট্রধিপ্তর ,রাজশা ী ট্রবভা , রাজশা ী িপ্হাপ্য়র সিীপ্ি টররে করা হপ্লা।    

 

 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ছক:    ঠিত কৃষক ট্রবপণন িসলর তট্রলকা: 

ক) িসলর নাম: চান্দাইসকানা িবজী ব্যবিায়ী িট্রমট্রত  ঠন, িংগ্রস র তাট্ররখ:  ২১/০৭/১৮ইং চান্দাইসকানা, উপসজলা: রায় ঞ্জ,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

ক্রট্রমক 

নং 

নাম ট্রপতা/মাতার নাম ঠিকানা বয়ি ট্রশিা ত 

র াগ্যতা 

রমাবাইল নম্বর পিবী 

১ রমা: আিাদুল ইিলাম রমা: আট্রজজুর র মান ট্রিমলা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪২ ৮ম ০১৭৬৩-৯৮১৮৯৫ িভাপট্রত 

২ রমা:  ট্রববর মৃত-রমস র রিখ চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৫২ ৮ম ০১৭১৭-৯৯৮৫১৮ রিসক্রটারী  

৩ রমা: রমাস্তফা িরকার আ:বাসছি িরকার চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৮ ৮ম ০১৭৩০-৯৮১৯২১ রকাষাধ্যি 

৪ রমা: আবু ওয়াস ি িরকার রমা: রিাব ান িরকার চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪০ এিএিট্রি - কা মকরী িিস্য 

৫ রমা: রমাজাফ্ফর আকন্দ মৃত- িট্রবর উট্রিন চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৬ এিএিট্রি - কা মকরী িিস্য 

৬ রমাছা: ট্রশউলী  আক্তার স্বামী রমা: রফরসিৌি চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৮ এইচএিট্রি ০১৭১৯-২৫১৮১২ কা মকরী িিস্য 

৭ রমাছা: পট্রপ আক্তার স্বামী রমা: ফারুক আ সেি চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ২৮ এইচএিট্রি  িিস্য 

৮ রমা: রা াত আ সেি মৃত- আ: মট্রজি িরকার চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪০ ৯ম  িিস্য 

৯ রমাছা: নুরুনা ার খাতুন স্বামী রমা: আট্ররফুল  ক ট্রিমলা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৬ এিএিট্রি  িিস্য 

১০ রমা: শট্র দুল ইিলাম রমা: মট্রফজ উট্রিন চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪০ ৯ম  িিস্য 

১১ রমা: আিাদুল ইিলাম রমা: মট্রফজ উট্রিন চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৬ ৮ম  িিস্য 

১২ রমা: ইিমাইল  র াসিন রমা:  ট্রববর র মান ট্রিমলা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৫৫ ৫ম  িিস্য 

১৩ রমা: রুসবল র াসিন মৃত- রকারবান আলী ট্রিমলা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ২৮ ৮ম  িিস্য 

১৪ রমা: রিা া  িরকার রমা: মজুন িরকার চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ২৫ ৮ম  িিস্য 

১৫ রমা: জট্রিম উট্রিন রমা: আ:িালাম িরকার চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৫০ ৯ম  িিস্য 

১৬ রমা: আলী আকবর রমা: আনছার আলী রকািরাট্রি র, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৫০ ৮ম  িিস্য 

১৭ রমা:  মামুন রিখ রমা: আবু িামা চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪২ ৮ম  িিস্য 

১৮ রমা: রমাস্তট্রফজুর র মান আব্দুল  াট্রমি ঝড়ু ট্রিমলা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৯ ৮ম  িিস্য 

১৯ রমা: রট্রফকুল ইিলাম মৃত- রকারবান আলী ট্রিমলা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৮ ৮ম  িিস্য 

২০ রমা: মট্রফজ উট্রিন মৃত- মুনুরুট্রিন চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৬ ৮ম  িিস্য 

 
 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

 

স্মারক নং- ১২.০২.৫০৮৮.৪০৬.৩৭.০৩২.১৩ - ৪৬৪                      তাট্ররখ: ২৫/০৭/১৮ ট্রি: 



      

       িিয় অব ট্রত ও অনুসমািসনর জন্য উপ-পট্ররচালক, কৃট্রষ ট্রবপণন অট্রধিপ্তর ,রাজশা ী ট্রবভা , রাজশা ী িপ্হাপ্য়র সিীপ্ি টররে করা হপ্লা।    

 

 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
ছক:    ঠিত কৃষক ট্রবপণন িসলর তট্রলকা: 

ক) িসলর নাম: চাট্রলতাডাং া িবজী ব্যবিায়ী িট্রমট্রত  ঠন, িংগ্রস র তাট্ররখ:  ২৭/০৮/১৮ইং চাট্রলতাডাং া, উপসজলা: কাট্রজপুর,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

ক্রট্রমক 

নং 

নাম ট্রপতা/মাতার নাম ঠিকানা বয়ি ট্রশিা ত 

র াগ্যতা 

রমাবাইল নম্বর পিবী 

১ রমা: ইউসুফ আলী রমা: রতাজাসেল  ক চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ ৫০ এিএিট্রি ০১৭২২-৯৬২৬৫৪ িভাপট্রত 

২ রমা: ট্রলটন রমা: ট্রজয়ার উট্রিন চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৫ ৮ম ০১৮৩২-০৮৯৫২২ রিসক্রটারী  

৩ রমা: আব্দুল লট্রতফ মৃত- লট্রতফ রজল র াসিন চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ ৪০ ৮ম ০১৭৫৩-৯২৭১১৫ রকাষাধ্যি 

৪ রমা: আ: খাসলক আছমত আলী দূর ট্রতয়াপাড়া,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৬ ৫ম ০১৭২২-৭৯৫১০৫ কা মকরী িিস্য 

৫ রমা:  শাজা ান আলী মৃত- আফজাল  ক চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ ৪২ ৮ম ০১৭৫১-৮৬৫২৮১ কা মকরী িিস্য 

৬ শ্রী তপন কুমার মৃত-  ট্রতন্দ্রনাথ শীল দূর ট্রতয়াপাড়া,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৫ ৫ম ০১৭৩৮-৫৪২৮০০ কা মকরী িিস্য 

৭ রমাছা: নূরজা ান রব ম স্বামী রমা: আ:  াট্রমি চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৫ ৮ম ০১৭৩০-৮১০২০০ কা মকরী িিস্য 

৮ রমা:  শুকর আলী ধুন্নী রিখ দূর ট্রতয়াপাড়া,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৮ ৮ম  িিস্য 

৯ রমাছা:  ট্রবউটি খাতুন স্বামী রমা: আবু তস র পাইকরতট্রল,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩২ ৮ম  িিস্য 

১০ রমা:   রত আলী মৃত-রিরাজ উট্রিন চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৮ ৮ম ০১৭৫৮-০৭০৩২৪ িিস্য 

১১ রমা: রিট্রলম মৃত-  াট্রফজার চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ ৩২ ৫ম ০১৯২৮-৩২৪৩০ িিস্য 

১২ নবীর র াসিন মৃত- রিবার আলী দূর ট্রতয়াপাড়া,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪০ ৮ম  িিস্য 

১৩ রমা: বকুল ট্রময়া রমা: শা জা ান চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ ২৬ ৮ম  িিস্য 

১৪ রমা: লাল চান  ারুন মন্ডল চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৩ ৮ম  িিস্য 

১৫ রমা: ট্রলয়াকত রজল র াসিন চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ ৪২ ৮ম  িিস্য 

১৬ রমা: রমাকবুল র াসিন মৃত- কট্রছম উট্রিন চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৬ ৮ম  িিস্য 

১৭ রমা: ছাসনায়ার র াসিন রমা: রজল র াসিন চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৫ ৮ম  িিস্য 

১৮ আ: রাজ্জাক রমা: আট্রজজুর র মান চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৫ ৮ম  িিস্য 

১৯ রমা: রট্রফকুল ইিলাম মৃত- জালাল মুন্সী চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ ৪০ ৮ম  িিস্য 

২০ শ্রী চন্দন কুমার ট্রনবরণ চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৫ ৮ম  িিস্য 

 
 

 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 

 

 

স্মারক নং- ১২.০২.৫০৮৮.৪০৬.৩৭.০৩২.১৩ - ৫২৯                      তাট্ররখ: ২৮/০৮/১৮ ট্রি: 

      

       িিয় অব ট্রত ও অনুসমািসনর জন্য উপ-পট্ররচালক, কৃট্রষ ট্রবপণন অট্রধিপ্তর ,রাজশা ী ট্রবভা , রাজশা ী িপ্হাপ্য়র সিীপ্ি টররে করা হপ্লা।    

 

 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 



 
 
 

 
ছক:    ঠিত কৃষক ট্রবপণন িসলর তট্রলকা: 

ক) িসলর নাম: িলং া বাজাসরর  ধান/চাল ব্যবিায়ী িট্রমট্রত  ঠন, িংগ্রস র তাট্ররখ:  ১৫/০৯/১৮ইং িলং া, উপসজলা: উল্লাপাড়া,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

ক্রট্রমক 

নং 

নাম ট্রপতা/মাতার নাম ঠিকানা বয়ি ট্রশিা ত 

র াগ্যতা 

রমাবাইল নম্বর পিবী 

১ রমা: আব্দুি িালাম মৃত- মট্রজবুর র মান িলং া, উল্লাপাড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ৫৫ এিএিট্রি ০১৭৬১-৫৯৯৫১০ িভাপট্রত 

২ শ্রী বাবল চন্দ্র কুন্ডু মৃত- রজেট্রতষ চন্দ্র কুন্ডু িলং া, উল্লাপাড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ৬০ এিএিট্রি ০র ১৭১৩-৭২০১৮৮ রিসক্রটারী  

৩ রমা: রতাফাজ্জল র াসিন রমা: এলা ী বক্স িলং া, উল্লাপাড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ৫৮ ৮ম ০১৭১১-৪১৩৩৫৪ রকাষাধ্যক্ষ 

৪ শ্রী িম্ভনাথ িা া  শুসিন চন্দ্র িা া িলং া, উল্লাপাড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ৬২      ৬ম ০১৭১৭-৫৬৬২২৯ কা মকরী িিস্য 

৫ রমা:  রাজ্জাক িরকার মৃত- আয়নুল  ক িরকার ধুট্রপল, উল্লাপাড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ৪২ এিএিট্রি ০১৭১৩-৭১৫৭২৩ কা মকরী িিস্য 

৬ স্বপন কুমার িরকার  কালীপি িরকার িলং া, উল্লাপাড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৫ ৫ম ০১৭১৬-৪৫৫৫৫৭ কা মকরী িিস্য 

৭ আ: মট্রল্লক রিখ  মৃত- তট্রমজ উট্রিন রিখ িলং া, উল্লাপাড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ৫৫ ৭ম ০১৭৪৭-৬৮০২৩৬ কা মকরী িিস্য 

৮ রমা: আবু িাঈি তাং মৃত- মট্রজবর র মান তাং ভরসমা নী, উল্লাপাড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ৫৬ ট্রবএ ০১৭১৬-০৬০৬৩০ িিস্য 

৯ রমা: আ: মান্নান রমা: মসয়জ উট্রিন উত্তর পুট্রস্থ াছা, উল্লাপাড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৫ ৮ম ০১৭৩৮-৬৫০৪৫৫ িিস্য 

১০ এখলাছুর র মান রমাখসলছুর র মান িলং া, উল্লাপাড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ৪০ ৮ম ০১৭২৪-১২১৬৯২ িিস্য 

১১ খট্রললুর র মান তাং মৃত- আবু বক্কার তাং ভরসমা নী, উল্লাপাড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ৪২ এিএিট্রি ০১৭১৮-৪৪৬৪৫৫ িিস্য 

১২ নূর এ র লাল রমা:র মত আলী বনবাট্রড়য়া, উল্লাপাড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ৪০ ৯ম  িিস্য 

১৩ রমা:  ফুর িরকার রমা: িট্রবর উট্রিন িলং া, উল্লাপাড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ৫০ ৭ম  িিস্য 

১৪ র ৌতম কুমার শীল র ৌর চন্দ্র শীল িলং া, উল্লাপাড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৫ ৫ম  িিস্য 

১৫ রমা: রিসলায়ার র াসিন মৃত- রমজান আলী খান কুশামত, উল্লাপাড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ৫৮ এিএিট্রি  িিস্য 

১৬ রমা: রবলাল র াসিন মৃত- র ালাম মা মুি নাইমুড়ী, উল্লাপাড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ৫২ ৮ম ০১৭২৪-৩৬৬২৯৮ িিস্য 

১৭ নূর আলম মৃত- আফজাল র াসিন বনবাট্রড়য়া, উল্লাপাড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ৫০ এিএিট্রি ০১৭১৩-৮৬৭১৩৫ িিস্য 

১৮ রমা: ওমর আলী রমা: মট্রফজ উট্রিন  কুঠিপাড়া, উল্লাপাড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ৫৫ ৮ম ০১৭১৪-৩৩২২৪২ িিস্য 

১৯ রমা: ইয়ার উট্রিন মৃত- রমাজা ার আলী উত্তর পুট্রস্থ াছা, উল্লাপাড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ৫৫ ৮ম ০১৭৪০-৫৪৫৮০১ িিস্য 

২০ রমা: জহুরুল ইিলাম মৃত- রমাজা ার আলী উত্তর পুট্রস্থ াছা, উল্লাপাড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ৫২ ৯ম ০১৭১২-৩১২৮৭৭ িিস্য 

  

 
 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 

 

 

স্মারক নং- ১২.০২.৫০৮৮.৪০৬.৩৭.০৩২.১৩ - ৫৬৭                      তাট্ররখ: ১৭/০৯/১৮ ট্রি: 

      

       িিয় অব ট্রত ও অনুসমািসনর জন্য উপ-পট্ররচালক, কৃট্রষ ট্রবপণন অট্রধিপ্তর ,রাজশা ী ট্রবভা , রাজশা ী িপ্হাপ্য়র সিীপ্ি টররে করা হপ্লা।    

 

 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 
 

ছক:    ঠিত কৃষক ট্রবপণন িসলর তট্রলকা: 

ক) িসলর নাম: ব্রহ্ম াছা বাজাসরর  মশলা / িবজী ব্যবিায়ী িট্রমট্রত  ঠন, িংগ্রস র তাট্ররখ:  ১৮/১১/১৮ইং , উপসজলা: রায় ঞ্জ,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

ক্রট্রমক নং নাম ট্রপতা/মাতার নাম ঠিকানা বয়ি ট্রশিা ত 

র াগ্যতা 

রমাবাইল নম্বর পিবী 



১ রমা: জহুরুল ইিলাম মৃত- জাসবি আলী চকম নবাট্রড়, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪৫ ৮ম ০১৭৭৭-৬০০৫৯৭ িভাপট্রত 

২ রমা: বাবু  খান মৃত- ররফাজ উট্রিন চকস াপাল, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪০ ৯ম ০১৭৬৬-৭৯৭৪৮৮ রিসক্রটারী  

৩ রমা: রাসিল  রমা: রকফাত আলী রতবাট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৩৬ ৮ম - রকাষাধ্যি 

৪ রমা: আট্রজজল রমা: খট্রলল উট্রিন রাট্রন্ডলা বা াপুর, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪০      ৭ম - কা মকরী িিস্য 

৫ রমা:  বক্কার ট্রময়া রমা: আবুল র াসিন রাট্রন্ডলা বা াপুর, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৫২ ৮ম - কা মকরী িিস্য 

৬ রমা: আসনায়ার র াসিন রমা: রজল  ক রিখ  ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪২ ৫ম - কা মকরী িিস্য 

৭ রমা: আ: রট্র ম রমা: বক্বার ট্রময়া চরসমা নবাড়ী, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪৫ ৫ম - কা মকরী িিস্য 

৮ রমা: জুরান রমা:জমসির আলী রতবাট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪০ ৫ম - িিস্য 

৯ রানু রব ম স্বামী এছান আলী রতবাট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৩৫ ৫ম - িিস্য 

১০ রমা: রট্রফকুল ইিলাম রমা: আ: আট্রজজ রাট্রন্ডলা বা াপুর, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৩৫ ৮ম - িিস্য 

১১ রমা: রমািসলম উট্রিন রমা: আছাব আলী কয়ড়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪৪ ৮ম - িিস্য 

১২ রমা: রিাস ল রমা: শমসির আলী রতবাট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ২৮ ৮ম - িিস্য 

১৩ িানট্রজিা রব ম স্বামী রমা: মট্রনর র াসিন  াট্রমন-িাট্রমন, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৩০ ৮ম  িিস্য 

১৪ রমা: ট্রিট্রিক মৃত- এনছার রতবাট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৩৬ ৮ম  িিস্য 

১৫ রমাছা: তাছট্রলমা ট্রপতা-রমা: জামান এলাংট্র , রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৩২ ৮ম  িিস্য 

১৬ রমা: আবু বক্কার মৃত- কট্রল মুট্রিন বসুট্রড়য়া, রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৫০ ৮ম  িিস্য 

১৭ রমা: রলাকমান র াসিন মৃত- জমসির আলী রতবাট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৩৮ ৫ম  িিস্য 

১৮ রমাছা:  জট্ররনা রব ম স্বামী রমা: রলাকমান রতবাট্রড়য়া, রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৩৬ ৫ম  িিস্য 

১৯ রমা: আ: মট্রজি  ারুন অর রট্রশি রাট্রন্ডলা বা াপুর, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৪০ ৮ম  িিস্য 

২০ রমাছা: জাস িা পারট্রভন ট্রপতা-রমা:রট্র ি উট্রিন জানকী াতী, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ ৩৪ ৮ম  িিস্য 

 
 
 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 

 

 

 

স্মারক নং- ১২.০২.৫০৮৮.৪০৬.৩৭.০৩২.১৩ - ৬৮৮                      তাট্ররখ: ২৮/১১/১৮ ট্রি: 

      

       িিয় অব ট্রত ও অনুসমািসনর জন্য উপ-পট্ররচালক, কৃট্রষ ট্রবপণন অট্রধিপ্তর ,রাজশা ী ট্রবভা , রাজশা ী িপ্হাপ্য়র সিীপ্ি টররে করা হপ্লা।    

 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 
 
 
 
 
 
 
ছক:    ঠিত কৃষক ট্রবপণন িসলর তট্রলকা: 

ক) িসলর নাম: চান্দাইসকানা িবজী ব্যবিায়ী িট্রমট্রত  ঠন, িংগ্রস র তাট্ররখ:  ৮/১২/১৮ইং চান্দাইসকানা, উপসজলা: রায় ঞ্জ,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

ক্রট্রমক 

নং 

নাম ট্রপতা/মাতার নাম ঠিকানা বয়ি ট্রশিা ত 

র াগ্যতা 

রমাবাইল নম্বর পিবী 

১ রমা: রাসিল উট্রিন রিখ রমা: শরীফ উট্রিন রিখ চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ১৯ এিএিট্রি ০১৭৯৬-১৬৮৩৩০ িভাপট্রত 

২ রমা: আব্দুল বারীক মৃত- বা ার রিখ চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৫০ ৮ম ০১৭৬১-৬৮৭২১৪ রিসক্রটারী  

৩ রমা: ছাইদুল ইিলাম রিখ মৃত- আবুল র াসিন চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪১ ৮ম ০১৭১৩-৭২৪৫৫৫ রকাষাধ্যি 

৪ রমা: ররজাউল কট্ররম রমা: সুলতান মা মুি চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩২ এিএিট্রি - কা মকরী িিস্য 

৫ এিএম মট্রনর রমা: রমাকসছি আলী চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৪ অনাি ০১৭২০-৩১১৩১১ কা মকরী িিস্য 

৬ রমা: ট্রলটন ভুইয়া মৃত- আ: রাজ্জাক ভুইয়া চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৪ এইচএিট্রি ০১৭২৬-১৯৩৪১৯ কা মকরী িিস্য 

৭ রমাছা: ররসবকা সুলতানা স্বামী রমা: িাইদুল ইিলাম চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩০ এিএিট্রি ০১৭৩০-৬৯২০০২ কা মকরী িিস্য 

৮ রক,এম রায় ান কবীর রক,এম আব্দুর রট্রশি িাট্রথয়াট্রি র, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৬ অনাি ০১৭১২-৬৯৪৮৪৮ িিস্য 

৯ রমা: মট্রমনুল ইিলাম মৃত- আফাজ উট্রিন  চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪২ ৮ম ০১৭১৭-২৩২৩৬০ িিস্য 

১০ রমা: মট্রনরুল ইিলাম রমা: রইচ উট্রিন চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৪ ৮ম ০১৭২৯-৭২৭১৬০ িিস্য 

১১ রমা: আ িানুল কট্ররম রমা: নজরুল ইিলাম চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ২৮ এচইএিট্রি ০১৭৩৮-৬১৩৮৯৭ িিস্য 



১২ রমা: ট্ররিালাত রাট্রফ রমা: ট্রমঠু (রট্রফকুল) চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ২৫ ৮ম ০১৭১১-৫২২৭০১ িিস্য 

১৩ রমা: কামরুল ইিলাম মৃত- আফাজ উট্রিন চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৭ এচইএিট্রি ০১৭১৭-৬৯৩৮৭৩ িিস্য 

১৪ মৃঞ্জুরুল আলম রট্রবন রমা: আবুল রিখ চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৫ এিএিট্রি ০১৭৪২-৬৯৭৪১১ িিস্য 

১৫ রমা: নাট্রির আ সেি রমা: ছাত্তার রিখ চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ২৫ অনাি ০১৭৩৯-৯৩৬৩৯২ িিস্য 

১৬ এিএম রিা া  রমা: রমাশারক িরকার চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৩ এিএিট্রি ০১৭২২-৪০৪৪৬৭ িিস্য 

১৭ রমা: শা ািৎ র াসিন মৃত- আফাজ উট্রিন চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৬ এচইএিট্রি ০১৭১১-৮৩০০৪৩ িিস্য 

১৮ রমাছা: শাট্র িা খাতুন স্বামী রমা:নজরুল ইিলাম চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪০ ট্রব,এ ০১৭১২-৪১৫৪২৮ িিস্য 

১৯ রুকুনুজামান রঞ্জু রমা: কাসির রিখ চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ২৬ এিএিট্রি ০১৭১১-৪১১৬৮৩ িিস্য 

২০ রতৌট্র িা সুলতানা স্বামী র ালাম রমাস্তফা চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩০ এিএিট্রি ০১৭২৮-২৪৮৩০০ িিস্য 

 
 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 

 

 

স্মারক নং- ১২.০২.৫০৮৮.৪০৬.৩৭.০৩২.১৩ - ৭১৪                      তাট্ররখ: ৯/১২/১৮ ট্রি: 

      

       িিয় অব ট্রত ও অনুসমািসনর জন্য উপ-পট্ররচালক, কৃট্রষ ট্রবপণন অট্রধিপ্তর ,রাজশা ী ট্রবভা , রাজশা ী িপ্হাপ্য়র সিীপ্ি টররে করা হপ্লা।    

 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
ছক:    ঠিত কৃষক ট্রবপণন িসলর তট্রলকা: 

ক) িসলর নাম: ব্রহ্ম াছা িবজী ব্যবিায়ী িট্রমট্রত  ঠন, িংগ্রস র তাট্ররখ:  ১০/০৯/১৭ইং ব্রহ্ম াছা, উপসজলা: রায় ঞ্জ,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

ক্রট্রমক 

নং 

নাম ট্রপতা/মাতার নাম ঠিকানা বয়ি ট্রশিা ত 

র াগ্যতা 

রমাবাইল নম্বর পিবী 

১ রমা: ইট্রিি আলী মৃত- ইনছাব আলী রতবাট্রড়য়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৫০ ৮ম ০১৭১৩-৭৩৯৯০৮ িভাপট্রত 

২ রমা: আসনায়ার র াসিন মৃত- জামাত আলী রাট্রিয়া বা াদুর, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৫ ৫ম ০১৭১৩-৭৩৬৮৭৯ রিসক্রটারী  

৩ রমা: আ: রট্রশি িরিার রমা: ইউনুছ আলী রাট্রিয়া বা াদুর, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৫ এি,এি,ট্রি ০১৭৪৫-৭৬২৩৬৬ রকাষাধ্যি 

৪ রমা: শট্র দুল ইিলাম মৃত- নট্রছমুট্রিন রাট্রিয়া বা াদুর, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৮ ৮ম ০১৭৫৩-১১১৩৬১ কা মকরী িিস্য 

৫ রমা: আব্দুল্লা  িরকার  াজী আ: কট্ররম িরকার রাট্রিয়া বা াদুর, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৫ ৫ম ০১৭৪০-৫৫০৫৯৬ কা মকরী িিস্য 

৬ রমাছা: শাট্রমমা খাতুন স্বামী আব্দুর রট্রশি রাট্রিয়া বা াদুর, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩০ ৫ম ০১৭৪৫-৭৬২৩৬৬ কা মকরী িিস্য 

৭ রমা: তাইজুল  ইিলাম মৃত- রছালায়মান রাট্রিয়া বা াদুর, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪০ এি,এি,ট্রি ০১৭২১-৫৯২১৭৪ কা মকরী িিস্য 

৮ রমা: নুরুল ইিলাম মৃত- নট্রছমুট্রিন রাট্রিয়া বা াদুর, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৫০ ৮ম ০১৭৪১-৭২৩৫৩৬ িিস্য 

৯ রমা: মট্র র উট্রিন মৃত- রমজান আলী রতবাট্রড়য়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৫৫ ৫ম ০১৭১৩-৭৩৯৯০৮ িিস্য 

১০ রমা: আ: রাজ্জাক রমা: আ:  াট্রমি স্বট্রলশাপলা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৭ ৫ম ০১৭২৬-১৯৩৩৭০ িিস্য 

১১ রমা: ইব্রা ীম রমা:ইউনুছ আলী রাট্রিয়া বা াদুর, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪২ ৮ম ০১৭১০-১২৩৯৭২ িিস্য 

১২ রমা: আ: কাসির আসির আলী খামার াতী, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭১৩-৭১৭৭৪৭ িিস্য 

১৩ রমা: আস্তা ার আলী মৃত- মট্র র উট্রিন এলং ী, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৫০ ৮ম ০১৭৬৭-৪০৩৩৯৫ িিস্য 

১৪ আ: মাসলক রমা:  আবু তাস র বুধার াতী, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৬ ৮ম ০১৭৩৫-২৩৮৭১৬ িিস্য 

১৫ রমা: আয়নাল রিখ মৃত- আ: রিাব ান খামার াতী, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪২ ৫ম  িিস্য 

১৬ রমা: নুরুল ইিলাম মৃত- রমজবা র র মান রাট্রিয়া বা াদুর, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৫০ ৮ম  িিস্য 

১৭ রমা: নসির  আলী মৃত- আসবল বুধার াতী, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪০ ৮ম ০১৭৪৫-৭৬২৩৬৬ িিস্য 

১৮ রমাছা: মাসজিা খাতুন স্বামী ইট্রিি আলী রতবাট্রড়য়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৫ ৮ম ০১৭১৩-৭৩৯৯০৮ িিস্য 

১৯ রমা: আব্দুল্লা  িরিার মুত- মট্রজবর িরিার রাট্রিয়া বা াদুর, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৫ ৮ম ০১৭২৬-৪১০৫৩১ িিস্য 

২০ রমা: মংলা রিখ শুকুর আলী ভাত াট্রড়য়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪০ ৮ম ০১৭৪২-৪১০৫৩১ িিস্য 

       



 
 
 
 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

ছক:    ঠিত কৃষক ট্রবপণন িসলর তট্রলকা: 

ক) িসলর নাম: চাট্রলতাডাং া িবজী ব্যবিায়ী িট্রমট্রত  ঠন, িংগ্রস র তাট্ররখ:  ১২/০৯/১৭ইং চাট্রলতাডাং া, উপসজলা: কাট্রজপুর ,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

ক্রট্রমক 

নং 

নাম ট্রপতা/মাতার নাম ঠিকানা বয়ি ট্রশিা ত 

র াগ্যতা 

রমাবাইল নম্বর পিবী 

১ রমা: ইউসুফ আলী রমা:সতাজাসেল  ক(চপল) চাট্রলতাডাং া,উপসজল,কাট্রজপুর,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ ৫০ এিএিট্রি ০১৭২২-৯৬২৬৫৪ িভাপট্রত 

২ রমা: র লাল খান মৃত- রমাতাসছর খান ভাবনীপুর, ,উপসজল,কাট্রজপুর,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৫ ৮ম ০১৭৭৪-০৫৩৯০২ রিসক্রটারী  

৩ রমা: শট্রফকুল ইিলাম মৃত- র মতুল্লা  ভাবনীপুর, ,উপসজল,কাট্রজপুর,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ ৫৫ ৮ম - রকাষাধ্যি 

৪ রমা: আট্রনসুর র মান  াট্রববুর র মান ভাবনীপুর, ,উপসজল,কাট্রজপুর,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৮ ৮ম ০১৭১১-৪৫৮২৭২ কা মকরী িিস্য 

৫ রমাছা: মট্রনয়া পারট্রভন স্বামী রমা:রাট্রশদুল  ািান চাট্রলতাডাং া,উপসজল,কাট্রজপুর,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৫ এিএিট্রি - কা মকরী িিস্য 

৬ রমা: িাইদুল তরফিার রমা: ইট্রঞ্জল তরফিার ভাবনীপুর, ,উপসজল,কাট্রজপুর,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ ৪০ ৮ম ০১৭১৩-৭৪৬৪০৬ কা মকরী িিস্য 

৭ রমা: আব্দুল লট্রতফ মৃত- লট্রতফ রজল র াসিন চাট্রলতাডাং া,উপসজল,কাট্রজপুর,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৬ ৮ম ০১৭৫৩-৯২৭১১৫ কা মকরী িিস্য 

৮     নূর রমা ােি মৃত-  ফুর খা ভাবনীপুর, ,উপসজল,কাট্রজপুর,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ ৪২ এিএিট্রি ০১৯৩৭-৫৪৭৫৮৪ িিস্য 

৯     রমা:   রত আলী মৃত- রিরাজ উট্রিন চাট্রলতাডাং া,উপসজল,কাট্রজপুর,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৯ ৮ম ০১৭৫৮-০৭০৩২৪ িিস্য 

১০ রমা: পাশা রিখ  নূর র াসিন ভাবনীপুর, ,উপসজল,কাট্রজপুর,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৮ ৮ম ০১৭৪৩-২৯২৩৩৫ িিস্য 

১১ ম রমা: ছামাি আলী  রমা ােি আলী চাট্রলতাডাং া ,উপসজল,কাট্রজপুর,সজলা 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

৪৫ ৮ম ০১৭৪৬-৩৯৫৩১৩ িিস্য 

১২ রমা:  ারুনার রট্রশি ইউসুফ আলী চাট্রলতাডাং া,  উপসজল,কাট্রজপুর,সজলা 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

৪২ ৮ম - িিস্য 

১৩ রমা: আব্দুল খাসলক  আছমত আলী দুর ট্রতয়াপড়া, উপসজল,কাট্রজপুর,সজলা 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

৪২ ৫ম ০১৭২২-৭৯৫১০৫ িিস্য 

১৪ রমা: শাজা ান আলী  মৃত- আফজাল  ক চাট্রলতাডাং া,  উপসজল,কাট্রজপুর,সজলা 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

৪৩ ৮ম ০১৭৫১-৮৬৫২৮১ িিস্য 

১৫ শ্রী তপন কুমার মৃত-  ট্রতন্দ্রনাথ শীল দুর ট্রতয়াপড়া, উপসজল,কাট্রজপুর,সজলা 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

৪০ ৫ম ০১৭৩৮-৫৪২৮০০ িিস্য 

১৬ রমাছা: নূরজা ান রব ম স্বামী আব্দুল  াট্রমি চাট্রলতাডাং া,  উপসজল,কাট্রজপুর,সজলা 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

৩৫ ৮ম ০১৭৩০-৮১০২০০ িিস্য 

১৭ নূর নবী রমা: কামাল চাট্রলতাডাং া,  উপসজল,কাট্রজপুর,সজলা 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

৩৮ ৫ম ০১৯২৬-৪৮২৯৫০ িিস্য 

১৮ রমাছা: ট্রবউটি খাতুন স্বামী আবু তাস র পাইকরতট্রল, উপসজল,কাট্রজপুর,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ ২৮ ৮ম  িিস্য 

১৯ রমাছা: ট্রবলট্রকছ স্বামী রমা: রিট্রলম চাট্রলতাডাং া,  উপসজল,কাট্রজপুর,সজলা 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

৩৫ ৮ম  িিস্য 

২০ রমা: ট্রলটন রমা: ট্রজয়ার উট্রিন চাট্রলতাডাং া,  উপসজল,কাট্রজপুর,সজলা 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

২৮ ৮ম ০১৮৩২-০৮৯৫২২ িিস্য 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 ঠিত কৃষক ট্রবপণন িসলর তট্রলকা: 

ক) িসলর নাম: ব্রহ্ম াছা িবজী ব্যবিায়ী িট্রমট্রত  ঠন, িংগ্রস র তাট্ররখ:  ১২/০১/১৪ইং ব্রহ্ম াছা, উপসজলা:  রায় ঞ্জ,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

ক্রট্রমক 

নং 

নাম ট্রপতা/মাতার নাম ঠিকানা বয়ি ট্রশিা ত 

র াগ্যতা 

রমাবাইল নম্বর পিবী 

১ রমা: ইজ্জত আলী ট্রপতা- রমা: ইনিাব আলী রতবাট্রড়য়া,ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭৪২-৪১০৪৯৭ িভাপট্রত 

২ রমা: র লাল ট্রপতা- রমা:  জমসির আলী রতবাট্রড়য়া,ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   - রিসক্রটারী  

৩ রমা: ট্রছয়ার উট্রিন ট্রপতা-  রমা: ইউসুব আলী খামার াট্রত,ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭৩৪-৮৯৬৩৩৪ রকাষাধ্যি 

৪ রমা: রুসবল ট্রপতা-  আব্বাি রিখ রতবাট্রড়য়া,ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   - কা মকরী িিস্য 

৫ রমা: র াসিন আলী ট্রপতা-  রমা:  ফুর রতবাট্রড়য়া,ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   - কা মকরী িিস্য 

৬ রমা: শামীম ট্রপতা- রমা: ইট্রিি আলী রতবাট্রড়য়া,ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৯৩৫-০৪২৪৬৪ কা মকরী িিস্য 

৭ রমাছা: জা ানারা স্বামী রমা: র াসিন আলী রতবাট্রড়য়া,ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭৪৬-৩২৪৭৫৭ কা মকরী িিস্য 

৮ রমাছা:  াট্রিনা খাতুন স্বামী রমা: মংলা রিখ খামার াতী, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   - িিস্য 

৯ রমাছা: ট্রশট্রি খাতুন ট্রপতা-  রমা: ইট্রিি আলী রতবাট্রড়য়া,ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   - িিস্য 

১০ রমা: রখাকন ট্রপতা-  রমা: আবুল রিখ ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭২৩-৮২৪২০৫ িিস্য 

১১ রমা: রমাকসলছ ট্রপতা-  রমা: শ ীি কয়ড়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭১২-৭৫৫৬৪৭ িিস্য 

১২ রমা: আসনায়ার র াসিন ট্রপতা-  রমা: আ: জট্রলল রাট্রন্ডয়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭৩৮-৮০৬৯২৭ িিস্য 

১৩ রমা: আট্রজজল ট্রপতা- মৃত- খট্রলল রাট্রন্ডয়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭২৬-৬১৫২৪৭ িিস্য 

১৪ শ্রী নন্দ কুমার ট্রপতা-  শ্রী ট্রবসজন্দ্র িা া রাট্রন্ডয়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   - িিস্য 

১৫ রমা: ছাসনায়ার ট্রপতা- রমা: ছুরমান আলী রাট্রন্ডয়া বা াদুর, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭১৮-১৪০১২৪ িিস্য 

১৬ রমা: জা াঙ্গীর ট্রপতা-  রমা: রপশকার আলী রতবাট্রড়য়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   - িিস্য 

১৭ রমাছা: তারা খাতুন স্বামী রমা: এলা ী  াট্রমনিামনী, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   - িিস্য 

১৮ রমাছা: জাস না খাতুন স্বামী রমা: রপশকার আলী রতবাট্রড়য়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৯৩৫-০৪২৪৬৪ িিস্য 

১৯ রমা: রিরাজুল ট্রপতা-  রমা: আ: িাত্তার চকসমা নবাড়ী, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭৬৬-৭৬২৯৫৭ িিস্য 

২০ রমা: তাট্ররকুল ট্রপতা- রমা: এছান আলী রতবাট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭১৩-৭৬৭১৩০ িিস্য 

 

 
 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 

 

 

স্মারক নং- ১২.০২.৫০৮৮.৪০৬.৩৭.০৩২.১৩ -                                           তাট্ররখ : ১২/০১/১৪ ট্রি: 

      

       িিয় অব ট্রত ও অনুসমািসনর জন্য উপ-পট্ররচালক, কৃট্রষ ট্রবপণন অট্রধিপ্তর ,রাজশা ী ট্রবভা , রাজশা ী িপ্হাপ্য়র সিীপ্ি টররে করা হপ্লা।    

 



 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 ঠিত কৃষক ট্রবপণন িসলর তট্রলকা: 

ক) িসলর নাম: ব্রহ্ম াছা িবজী ব্যবিায়ী িট্রমট্রত  ঠন, িংগ্রস র তাট্ররখ:  ১৭/০৬/১৪ইং ব্রহ্ম াছা, উপসজলা:  রায় ঞ্জ,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

ক্রট্রমক 

নং 

নাম ট্রপতা/মাতার নাম ঠিকানা বয়ি ট্রশিা ত 

র াগ্যতা 

রমাবাইল নম্বর পিবী 

১ রমা: আট্রজদুল রমা: আকবর আলী রতবাট্রড়য়া,ভাত াড়ীয়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   - িভাপট্রত 

২ রমা:  াসিল রমা: মট্রজবর বাসুট্রড়য়া,ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   - রিসক্রটারী  

৩ রমাছা: জহুরা রব ম স্বামী রমা: তুলাই চকম ন,ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   - রকাষাধ্যি 

৪ িাসজিা রব ম স্বমী রমা: র লাল রতবাট্রড়য়া,ভাত াড়ীয়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   - কা মকরী িিস্য 

৫ রমা: এছার উট্রিন রমা: ইউসুফ আলী খামার াতী,ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   - কা মকরী িিস্য 

৬ রমা: ফসজল রমা: রপশকার রতবাট্রড়য়া,ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   - কা মকরী িিস্য 

৭ রমা: আসনায়াসর র াসিন রমা: আফাজ আলী  াট্রমনিাট্রমন,ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   - কা মকরী িিস্য 

৮ রমা: ফট্ররি আলী রমা: িাজামাল আলী রাট্রন্ডয়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   - িিস্য 

৯ রমা: ট্রলটন রমা: রখাকা ডা: ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   - িিস্য 

১০ রমা: সুলতান রমা: শাজামাল ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   - িিস্য 

১১ রমা: মাসুি রানা রমা: শট্র ি ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   - িিস্য 

১২ রমা: রমাস্তফা রমা: আব্দুল্লা ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   - িিস্য 

১৩ রমা: মান্নান রমা: ওিমান রাট্রন্ডয়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   - িিস্য 

১৪ রমা: আমজাি র াসিন রমা: রিলবর রাট্রন্ডয়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   - িিস্য 

১৫ রমা: শট্র দুল রমা: শমসির রতবাট্রড়য়া,ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   - িিস্য 

১৬ রমাছা: জা ানারা  রব ম স্বামী  রপিকার রতবাট্রড়য়া,ভাত াড়ীয়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   - িিস্য 

১৭ রমাছা:  ফাসতমা রব ম স্বামী   াট্রমদুল রতবাট্রড়য়া,ভাত াড়ীয়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   - িিস্য 

১৮ রমাছা:  ভানু রব ম স্বামী  আ:  াট্রকম রতবাট্রড়য়া,ভাত াড়ীয়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   - িিস্য 

১৯ রমা: মাকমুদুল র মান আ: রট্র ম রতবাট্রড়য়া,ভাত াড়ীয়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   - িিস্য 

২০ রমা: আসলম রমা: বট্রিউজ্জামাল রতবাট্রড়য়া,ভাত াড়ীয়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   - িিস্য 

 
 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 

 

 

স্মারক নং- ১২.০২.৫০৮৮.৪০৬.৩৭.০৩২.১৩ -                                           তাট্ররখ : ১৭/০৬/১৪ ট্রি: 

      

       িিয় অব ট্রত ও অনুসমািসনর জন্য উপ-পট্ররচালক, কৃট্রষ ট্রবপণন অট্রধিপ্তর ,রাজশা ী ট্রবভা , রাজশা ী িপ্হাপ্য়র সিীপ্ি টররে করা হপ্লা।    

 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
ছক:    ঠিত কৃষক ট্রবপণন িসলর তট্রলকা: 

ক) িসলর নাম: চাট্রলতাডাং া িবজী ব্যবিায়ী িট্রমট্রত  ঠন, িংগ্রস র তাট্ররখ:  ২১/০৭/১৪ইং চাট্রলতাডাং া, উপসজলা: কাট্রজপুর,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

ক্রট্রমক 

নং 

নাম ট্রপতা/মাতার নাম ঠিকানা বয়ি ট্রশিা ত 

র াগ্যতা 

রমাবাইল নম্বর পিবী 

১ রমা: দুদু ট্রময়া মৃত- রমৌলবী আ ােি আলী চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ     িভাপট্রত 

২ রমা: নজরুল ইিলাম মুত- আব্দুর র মান ভবানীপুর,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ    রিসক্রটারী  

৩ রমা: জট্রিম উট্রিন ট্রপতা- রমা ােি আলী ভবানীপুর, কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ    রকাষাধ্যি 

৪ রমা: র লাল উট্রিন ট্রপতা- রমা: আ: লট্রতফ চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ    কা মকরী িিস্য 

৫ রমা:  ারুন ট্রময়া ট্রপতা- ধুট্রল রিখ চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ    কা মকরী িিস্য 

৬ রমাছা:  াট্রলমা খাতুন স্বামী লালচান চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ    কা মকরী িিস্য 

৭ রমা: রমাকসলছুর র মান ট্রপতা- আট্রমর র াসিন চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ    কা মকরী িিস্য 

৮ নবীর র াসিন ট্রপতা- মৃত- রিবার আলী দূর ট্রতয়াপাড়া,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

৯ রমা: বকুল ট্রময়া ট্রপতা-রমা: শা জা ান চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১০ রমা: লাল চান ট্রপতা-   ারুন মন্ডল চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১১ রমা: ট্রলয়াকত ট্রপতা-  রজল র াসিন চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১২ রমা: রমাকবুল র াসিন ট্রপতা- মৃত- কট্রছম উট্রিন চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৩ রমা: ছাসনায়ার র াসিন ট্রপতা- রজল র াসিন চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৪ আব্দুল রাজ্জাক রমা: আট্রজজুর র মান দূর ট্রতপাড়া, কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৫ রমা: রট্রফকুল ইিলাম মৃত-  জালাল মুন্সী চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৬ শ্রী চন্দন কুমার ট্রপতা- ট্রনবারণ ভবানীপুর,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৭ রমা: এরমাি আলী ট্রপতা- এছাক আলী ভবানীপুর,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৮ শ্রী অট্রম চন্দ্র শীল ট্রপতা-  মৃত-  তীন্দ্র নাথ চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৯ শ্রী স্বপন কুমার শীল ট্রপতা- মুত-  তীন্দ্র নাথ চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

২০ রমা: িাইফুল ইিলাম ট্রপতা- কট্রলমুট্রিন চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

 
 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 

 

 

স্মারক নং- ১২.০২.৫০৮৮.৪০৬.৩৭.০৩২.১৩ -                                           তাট্ররখ : ২১/০৭/১৪ ট্রি: 

      

       িিয় অব ট্রত ও অনুসমািসনর জন্য উপ-পট্ররচালক, কৃট্রষ ট্রবপণন অট্রধিপ্তর ,রাজশা ী ট্রবভা , রাজশা ী িপ্হাপ্য়র সিীপ্ি টররে করা হপ্লা।    

 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 
 
  

 
 

 

 

 

 

 

 
ছক:    ঠিত কৃষক ট্রবপণন িসলর তট্রলকা: 

ক) িসলর নাম: চাট্রলতাডাং া িবজী ব্যবিায়ী িট্রমট্রত  ঠন, িংগ্রস র তাট্ররখ:  ১১/০৯/১৩ইং চাট্রলতাডাং া, উপসজলা: কাট্রজপুর,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

ক্রট্রমক 

নং 

নাম ট্রপতা/মাতার নাম ঠিকানা বয়ি ট্রশিা ত 

র াগ্যতা 

রমাবাইল নম্বর পিবী 

১ রমা:  শট্রফকুল ইিলাম মৃত-  াজী র মত উল্লা  চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ     িভাপট্রত 

২ রমা: বািশা খা ট্রপতা- র মান খা ভবানীপুর,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ    রিসক্রটারী  

৩ রমা: ররজাউল কট্ররম ট্রপতা- রমাতাসের আলী ভবানীপুর, কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ    রকাষাধ্যি 

৪ রমা ােি আলী মুত-  াজী র মত উল্লা  ভবানীপুর,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ    কা মকরী িিস্য 



৫ রমা: রিাস ল রানা ট্রপতা- আ:  ট্রণ চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ    কা মকরী িিস্য 

৬ রমা: আট্রমনুল ইিলাম মৃত- আ: কাসির তাং চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ    কা মকরী িিস্য 

৭ রমাছা:  আসবিা খাতুন স্বামী  দুদু ট্রময়া চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ    কা মকরী িিস্য 

৮ রমা: ইিা াক রিখ মৃত- রমজান রিখ ভবানীপুর,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

৯ রমা: রট্রফকুল ইিলাম ট্রপতা- কট্ররম বক্স  ারাসবড়, কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১০ রমা: শট্রফকুল ইিলাম ট্রপতা- রজল র াসিন চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১১ রমা: নজরুল ইিলাম ট্রপতা- কট্ররম বক্স  ারাসবড়, কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১২ রমা: আব্দুল কট্ররম  ট্রপতা- রমা ােি আলী ভবানীপুর,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৩ রমা: ট্রিরাজুল ইিলাম মুত-  াজী র মত উল্লা  ভবানীপুর,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৪ রমা: র ালাম রাব্বানী মৃত- রজছার আলী দূর ট্রতপাড়া, কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৫ রমা: মমতাজ উট্রিন মৃত- ইমান আলী ভবানীপুর,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৬ রমা: ইব্রাট্র ম ট্রপতা- রমা ােি আলী ভবানীপুর,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৭ রমা: আ:  াট্রমি রমা: ট্রিরাজুল ইিলাম ভবানীপুর,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৮ রমাছা: মা মুিা খাতুন ট্রপতা- রমা ােি আলী ভবানীপুর,কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৯ রমাছা: খাট্রিজা খাতুন ট্রপতা- রমা: শট্রফকুল ইিলাম চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

২০ আল াজ উট্রিন মৃত-  রবনি খা চাট্রলতাডাং া, কাট্রজপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

 
 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 

 

 

স্মারক নং- ১২.০২.৫০৮৮.৪০৬.৩৭.০৩২.১৩ -                       তাট্ররখ : ১১/০৯/১৩ ট্রি: 

      

       িিয় অব ট্রত ও অনুসমািসনর জন্য উপ-পট্ররচালক, কৃট্রষ ট্রবপণন অট্রধিপ্তর ,রাজশা ী ট্রবভা , রাজশা ী িপ্হাপ্য়র সিীপ্ি টররে করা হপ্লা।    

 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ছক:    ঠিত কৃষক ট্রবপণন িসলর তট্রলকা: 

ক) িসলর নাম: ব্রহ্ম াছা িবজী ব্যবিায়ী িট্রমট্রত  ঠন, িংগ্রস র তাট্ররখ:  ১১/০৯/১৩ইং ব্রহ্ম াছা, উপসজলা:  রায় ঞ্জ,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

ক্রট্রমক 

নং 

নাম ট্রপতা/মাতার নাম ঠিকানা বয়ি ট্রশিা ত 

র াগ্যতা 

রমাবাইল নম্বর পিবী 

১ রমা: সুলতান ট্রপতা- মৃত- রনজাব ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭৪২-৪১০৫৩১ িভাপট্রত 

২ রমা: আলাউট্রিন ট্রপতা- রমা: নূর র াসিন রিখ ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭৫৪-৯৫৫২৭৩ রিসক্রটারী  

৩ রনপাল চন্দ্র ট্রপতা- প্রভাত চন্দ্র ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭৬৮-০৫৬২৭২ রকাষাধ্যি 

৪ রমা: রফরসিৌি ট্রপতা-  নূর ইিলাম রাট্রন্ডলা ,ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭৭৩-৩৫৮৯৫৬ কা মকরী িিস্য 

৫ রমা: ট্রলটন মন্ডল ট্রপতা- র ালাম মন্ডল  বণ াট্রত, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭৬১-৩৮২৯৫৪ কা মকরী িিস্য 

৬ রমাছা:  ট্রলট্রল রব ম স্বামী   আসনায়ার র াসিন রাট্রন্ডলা বা দূর, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    কা মকরী িিস্য 

৭ রমা: রলাকমান ট্রপতা- মৃত- আজা ার মন্ডল খাটারা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭৩৪-১৪৫৬৪৭ কা মকরী িিস্য 

৮ সুবাি চন্দ্র ট্রপতা-  সুকুমার  বণ াট্রত, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭৪২-৪১০৫৩১ িিস্য 

৯ সৃট্রনল ট্রপতা- সূ কান্ত  বণ াট্রত, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭৭০-৩৫৭১৯৫ িিস্য 

১০ রমা:  চান র াসিন ট্রপতা-  মট্রজবার কয়ড়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭২৮-৮৬৪৭২০ িিস্য 

১১ অরসমি ট্রপতা-  শুট্রির চন্দ্র রতবাট্রড়য়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭৪৩-৪২২১২৭ িিস্য 

১২ রমা: তাইফুল ইিলাম ট্রপতা-  আজা ার আলী এলংট্র , রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭৬১-৫৪২৭৬৩ িিস্য 

১৩ রমা: আছাব আলী ট্রপতা- মৃত- আবুল র াসিন রতবাট্রড়য়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭৩৯-৯৭৪৩৭৫ িিস্য 

১৪ রমা: আলমামুি ট্রপতা- িসমজ উট্রিন চকচাকাট্রতয়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭৭৪-৬১০৩৭৯ িিস্য 

১৫ রমা: ইছা ট্রপতা- রমা: জমসির রমম্বার ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭৩৪-৩৮১৮৪৭ িিস্য 

১৬ রমা: রপষকার ট্রপতা-  এনছার  আলী রতবাট্রড়য়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭১৩-৭৩৯৯০৮ িিস্য 



১৭ রমা: ওিমান িরকার ট্রপতা-  রছাব ান আলী ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭৪৩-৯৮৯২০১ িিস্য 

১৮ রমাছা:ট্রমনা খাতুন স্বামী রমা: রখাকন রিখ রাট্রন্ডলা প্রিাি, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৯ রমা: শা ীন ট্রপতা-  রমা: ইজ্জত রতবাট্রড়য়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭১৩-৭৬৭১৩০ িিস্য 

২০ রমাছা: শাপলা খাতুন স্বামী রমা: ছাসনায়ার র াসিন রাট্রন্ডলা, ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

 

 
 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 

 

 

স্মারক নং- ১২.০২.৫০৮৮.৪০৬.৩৭.০৩২.১৩ -                                           তাট্ররখ : ১১/০৯/১৩ ট্রি: 

      

       িিয় অব ট্রত ও অনুসমািসনর জন্য উপ-পট্ররচালক, কৃট্রষ ট্রবপণন অট্রধিপ্তর ,রাজশা ী ট্রবভা , রাজশা ী িপ্হাপ্য়র সিীপ্ি টররে করা হপ্লা।    

 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 
 
 
 
 
 
 
ছক:    ঠিত কৃষক ট্রবপণন িসলর তট্রলকা: 

ক) িসলর নাম: চান্দাইসকানা িবজী ব্যবিায়ী িট্রমট্রত  ঠন, িংগ্রস র তাট্ররখ:  ১১/০৯/১৩ইং চান্দাইসকানা, উপসজলা: রায় ঞ্জ,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

ক্রট্রমক 

নং 

নাম ট্রপতা/মাতার নাম ঠিকানা বয়ি ট্রশিা ত 

র াগ্যতা 

রমাবাইল নম্বর পিবী 

১ রমা: আমজাি র াসিন ট্রপতা- মৃত- ট্রবশু রিখ িাট্রথরাট্রি র, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ     িভাপট্রত 

২ রমা: আট্ররফুল ইিলাম ট্রপতা- রমা: শা া আলম খা ট্রিমলা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    রিসক্রটারী  

৩ রমা: ইিমাইল র াসিন ট্রপতা- মৃত- নাট্রছমুট্রিন ট্রিমলা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    রকাষাধ্যি 

৪ আ: রট্রশি ফট্রকর ট্রপতা-মৃত- ট্রকিমত আলী িারুটিয়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    কা মকরী িিস্য 

৫ রমা: নজরুল ইিলাম খান ট্রপতা- মৃত- ম র আলী খান িরাই াট্রজপুর, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    কা মকরী িিস্য 

৬ ট্রনলুফা ইয়ািট্রমন রীনা স্বামী মৃত-আ:মট্রজি িরকার চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    কা মকরী িিস্য 

৭ রমা: আসনায়ার িরকার ট্রপতা-মৃত-কাসশম আলী িরকার তবাড়ীপাড়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    কা মকরী িিস্য 

৮ রজিট্রম আরা রব ম স্বামী ট্রফসরাজ আ েি িরকার চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

৯ রমাছা: ররস না রব ম স্বামী রমা: আমজাি িাট্রথয়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১০ রমাছা: আট্রকতন রব ম স্বামী রমা: ইিমাইল ট্রিমলা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১১ রমা:  ািান আলী ট্রপতা- রমা: শামচুল ইিলাম ট্রিমলা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১২ রফরসিৌি িরকার শাট্রমন ট্রপতা-মৃত-আ:  ট্রন িরকার চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৩ শা ািৎ র াসিন রাজু ট্রপতা-রমা: আ: াট্রমি িরকার চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৪ মজনু িরকার ট্রপতা- মৃত-মুনুর উট্রিন চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৫ নাট্রির উট্রিন িরকার ট্রপতা- আল াজ নূরুর ইিলাম চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৬ রমজান আলী ট্রপতা- মৃত-আনু রিখ চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৭ আ: মাসলক ট্রপতা-মৃত- রকারবান আলী ট্রিমলা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৮ ইিমাইল মন্ডল ট্রপতা-মৃত- মট্রত মন্ডল ট্রিমলা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৯ আ: কাসির ট্রপতা-মৃত- বুলু রিন াতী, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

২০ আিাদুল ইিলাম ট্রপতা- মৃত- আনু রিখ চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

        

 
 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 



 

 

স্মারক নং- ১২.০২.৫০৮৮.৪০৬.৩৭.০৩২.১৩ -                       তাট্ররখ : ১১/০৯/১৩ ট্রি: 

      

       িিয় অব ট্রত ও অনুসমািসনর জন্য উপ-পট্ররচালক, কৃট্রষ ট্রবপণন অট্রধিপ্তর ,রাজশা ী ট্রবভা , রাজশা ী িপ্হাপ্য়র সিীপ্ি টররে করা হপ্লা।    

 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ছক:    ঠিত কৃষক ট্রবপণন িসলর তট্রলকা: 

ক) িসলর নাম: চান্দাইসকানা িবজী ব্যবিায়ী িট্রমট্রত  ঠন, িংগ্রস র তাট্ররখ:  ২১/১১/১৩ইং চান্দাইসকানা, উপসজলা: রায় ঞ্জ,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

ক্রট্রমক 

নং 

নাম ট্রপতা/মাতার নাম ঠিকানা বয়ি ট্রশিা ত 

র াগ্যতা 

রমাবাইল নম্বর পিবী 

১ রমা:  শা ািৎ র াসিন রমা: আ:  াট্রমি ট্রিমলা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ     িভাপট্রত 

২ রমা: শামছুল  ক িরকার মৃত- আ:  ট্রণ ট্রিমলা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    রিসক্রটারী  

৩ রমা: খাসিমুল ইিলাম খুট্রশ রমা: আবুল কাসয়শ আকন্দ চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    রকাষাধ্যি 

৪ রমা: দুলাল রশখ মৃত- এনিাব আলী চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    কা মকরী িিস্য 

৫ রমাছা: আকলী স্বামী আবু ওয়াস ি িরকার চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    কা মকরী িিস্য 

৬ রমাছা: চায়না রব ম স্বামী রমা: মজুন িরকার চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    কা মকরী িিস্য 

৭ রমাছা: রমাসনায়ার রব ম স্বামী আ: বাসছি িরকার চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    কা মকরী িিস্য 

৮ রমা: আব্দুল খাসলক মৃত- রকারবান  আলী ট্রিমলা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

৯ রমা: আ: বাসছি িরকার মৃত- মা বুর র মান চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১০ রমা: আ: ছাত্তার মৃত- ক্ষুি প্রামাট্রনক চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১১ রমা: শট্ররফুল ইিলাম মৃত- আ: ছাত্তার ট্রিমলা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১২ রমা: আবু আছাি িরকার রমা: আ: রিাবা ান চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৩ রমা: রমাস্তাক আ সেি রমা: আবুল কাসয়শ আকন্দ চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৪ রমা: ইউনুি  আলী রমা: বট্রিউজ্জামান চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৫ রমা: আট্রনছুর র মান মৃত-  ারু উট্রিন চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৬ রমা: র ালাম র াসিন মৃত- জমসির আলী চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৭ রমা: রমাশারফ  র াসিন  রমা: আ: মান্নান চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৮ রমা: আিলাম মৃত- িাবান আলী চকিাত্রা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৯ রমা: রাট্রশদুল রমা: আলতাব র াসিন ট্রিমলা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

২০ রমা: জুসয়ল আ সেি মৃত- মকবুল র াসিন চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

 
 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

স্মারক নং- ১২.০২.৫০৮৮.৪০৬.৩৭.০৩২.১৩ -                       তাট্ররখ : ২১/১১/১৩ ট্রি: 

      

       িিয় অব ট্রত ও অনুসমািসনর জন্য উপ-পট্ররচালক, কৃট্রষ ট্রবপণন অট্রধিপ্তর ,রাজশা ী ট্রবভা , রাজশা ী িপ্হাপ্য়র সিীপ্ি টররে করা হপ্লা।    

 



 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 
 
 
 

 
ছক:    ঠিত কৃষক ট্রবপণন িসলর তট্রলকা: 

ক) িসলর নাম: চান্দাইসকানা িবজী ব্যবিায়ী িট্রমট্রত  ঠন, িংগ্রস র তাট্ররখ:  ২১/১১/১৩ইং চান্দাইসকানা, উপসজলা: রায় ঞ্জ,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

ক্রট্রমক 

নং 

নাম ট্রপতা/মাতার নাম ঠিকানা বয়ি ট্রশিা ত 

র াগ্যতা 

রমাবাইল নম্বর পিবী 

১ রমা: রফরসিৌি মৃত- আ:  ট্রণ ট্রিমলা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ     িভাপট্রত 

২ রমা: আবু ওয়াস ি িরকার রমা: রিাবা ান  িরকার চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    রিসক্রটারী  

৩ রমা: রমাজাফফর আকন্দ মৃত- িট্রবর উট্রিন আকন্দ চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    রকাষাধ্যি 

৪ রমাছা: ট্রশউলী আক্তার স্বামী রমা: রফরসিৌি িরকার চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    কা মকরী িিস্য 

৫ রমাছা: পট্রপ আক্তার স্বামী ফারুক আ সেি চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    কা মকরী িিস্য 

৬ রমা: রা াত আ সেি  মৃত- আব্দুল মট্রজি িরকার চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    কা মকরী িিস্য 

৭ রমাছা: নুরুন্না ার খাতুন স্বামী রমা: আট্ররফুল ইিলাম ট্রিমলা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    কা মকরী িিস্য 

৮ রমা: আিাদুল ইিলাম রমা: আট্রজজুল র মান ট্রিমলা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

৯ রমা: শট্র দুল ইিলাম রমা: মট্রফজ উট্রিন চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১০ রমা: আিাদুল ইিলাম রমা:মট্রফজ উট্রিন চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১১ রমা: ইিমাইল র াসিন রমা:  ট্রববর র মান ট্রিমলা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১২ রমা: রুসবল র াসিন মৃত- রকারবান আলী ট্রিমলা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৩ রমা: রিা া  িরকার রমা: মজনু িরকার চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৪ রমা: জট্রিম উট্রিন রমা: আ: িালাম িরকার চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৫ রমা: আলী আকবর রমা: আনছার আলী রকািলাট্রি র, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৬ রমা:  ট্রববর মৃত- রমস র রিখ চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৭ রমা: মামুন রিখ  রমা: আবু িামা চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৮ রমা: রমাস্তাট্রফজুর র মান রমা: আব্দুল  াট্রমি ঝড়ু ট্রিমলা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৯ রমা: রট্রফকুল ইিলাম মৃত- রকারবান আলী ট্রিমলা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

২০ রমা: মট্রফজ উট্রিন মৃত- মুনুরুট্রিন চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

 
 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 

 

 

স্মারক নং- ১২.০২.৫০৮৮.৪০৬.৩৭.০৩২.১৩ -                       তাট্ররখ : ২১/১১/১৩ ট্রি: 

      

       িিয় অব ট্রত ও অনুসমািসনর জন্য উপ-পট্ররচালক, কৃট্রষ ট্রবপণন অট্রধিপ্তর ,রাজশা ী ট্রবভা , রাজশা ী িপ্হাপ্য়র সিীপ্ি টররে করা হপ্লা।    

 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ছক:    ঠিত কৃষক ট্রবপণন িসলর তট্রলকা: 

ক) িসলর নাম: চান্দাইসকানা িবজী ব্যবিায়ী িট্রমট্রত  ঠন, িংগ্রস র তাট্ররখ:  ২১/১১/১৩ইং চান্দাইসকানা, উপসজলা: রায় ঞ্জ,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 



ক্রট্রমক 

নং 

নাম ট্রপতা/মাতার নাম ঠিকানা বয়ি ট্রশিা ত 

র াগ্যতা 

রমাবাইল নম্বর পিবী 

১ রমা: রবল্লাল র াসিন মৃত- নাট্রছম উট্রিন ট্রিমলা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭৫৬-৫১০০০৮  িভাপট্রত 

২ রমা: রট্রফকুল ইিলাম মৃত- আনু রিখ চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭৪৫-৭৫৬৮৮০ রিসক্রটারী  

৩ এিএম রুসবল রমা: আমজাি রিখ িাট্রথয়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭২৫-১৮৪৬৮২ রকাষাধ্যি 

৪  ািমত আলী আ: মট্রজি রিখ চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    কা মকরী িিস্য 

৫ রমা: আিাি আলী মৃত- আনু রিখ চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    কা মকরী িিস্য 

৬ রমা: ইমরান মৃত- আ: মান্নান চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    কা মকরী িিস্য 

৭ শ্রী মট্রত বািনা ট্রিলীপ িাট্রথয়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    কা মকরী িিস্য 

৮ রমা: ইি াি উট্রিন ররাস্তম প্রামাট্রনক চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

৯ রমা: রট্রফকুল আ: কাসির িাট্রথয়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১০ রমা:  কাজীমুট্রিন মৃত- মনসছর িাট্রথয়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১১ রমা:  ায়িার আলী মৃত- কামাল িাট্রথয়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১২ রমা: এনতাজ আলী ট্রবষু িাট্রথয়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৯১৭-৪৪৬৯২৫ িিস্য 

১৩ রমা: নাট্রির উট্রিন রমা: ফজলার িাট্রথয়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৪ রমা: রাসিন রমা: আিলাম চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৫ কামনা রানী শ্রী ট্রিপক কুমার িাট্রথয়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৬ রিতু রব ম রমা: ররজাউল ট্রিমলা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৭ ইমরান রমা: বািশা ট্রিমলা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৮ ফট্ররি রমা: আব্দুল ট্রিমলা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৯ ট্রজয়া রমা: ছামাি ট্রিমলা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

২০ রট্রফকুল ইিলাম মৃত- রিজাব আলী চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

 
 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 

 

 

স্মারক নং- ১২.০২.৫০৮৮.৪০৬.৩৭.০৩২.১৩ -                       তাট্ররখ : ২১/১১/১৩ ট্রি: 

      

       িিয় অব ট্রত ও অনুসমািসনর জন্য উপ-পট্ররচালক, কৃট্রষ ট্রবপণন অট্রধিপ্তর ,রাজশা ী ট্রবভা , রাজশা ী িপ্হাপ্য়র সিীপ্ি টররে করা হপ্লা।    

 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাসিশ িরকার 

কৃট্রষ ট্রবপণন অট্রধিপ্তর 

রজলা মাসকমটিং অট্রফি    

ট্রিরাজ ঞ্জ। 

স্মারক নং- ১২.০২.৫০৮৮.৪০৬.০৬.০১১.১৯- 388                                                                                            তাট্ররখ:  11/০7/১9 ট্রি:                                                                                     

বরাবর,  

উপ-পট্ররচালক 

কৃট্রষ ট্রবপণন অট্রধিপ্তর 

রাজশা ী ট্রবভা ,রাজশা ী।   

 

ট্রবষয়:   জুন, ২০১৯ মাসির িমন্বয় িভার কা মট্রববরণীর উপর  গৃট্র ত ব্যবস্থার প্রট্রতসবিন  রপ্ররণ । 

 

সূত্র :     স্মারক নং- ১২.০২.০০৫০.৪০০.০৬.০০১.১২-১০০০   তাট্ররখ: ০৮/০৭/১৯ 

 

উপর্য মক্ত ট্রবষসয়র রপ্রট্রিসত জানাসনা  াসে র , কৃট্রষ ট্রবপণন অট্রধিপ্তসরর ২০-০৬-২০১৯ইং তাট্ররসখ অনুট্রিত মাট্রিক িমম্বয় িভার  ট্রনসনাক্ত ট্রিদ্ধান্ত রমাতাসবক কা মক্রম উপস্থাপন করা  সলা । 

 

 ট্রিদ্ধান্ত- ২.১ (ক)   ট্রিরাজ ঞ্জ রজলায় প্রায় িকল ট্রনতেপ্রসয়াজনীয় পসের মূল্য ট্রস্থট্রতশীল রট্র য়াসছ ট্রকন্তু আমিানী কম থাকায় এবং চাট্র িা রবসড়  াওয়ায়  রেঁয়াজ, রসুন, আিা ও কাঁচা মট্ররসচর মূল্য অিাভাট্রবক  াসর বৃট্রদ্ধ 

রপসয়সছ।  অত্র রজলা  সত প্রট্রতট্রনয়ত বাজার মট্রনটট্ররং করা  সে। 

 

 (খ)  ট্রিরাজ ঞ্জ রজলা  সত  প্রট্রতট্রনয়ত অনলাইসন বাজারির  রপ্ররণ করা  সে। বতমমাসন রকান িমস্যা রনই।  

 

 ( ) আব াওয়া জট্রনত কারসণ এবং বৃট্রটর কারসণ অসনক রেঁয়াজ েঁসচ নট  সয়  ায়, এসত রেঁয়াসজর িরবরা  অসনক কম  ওয়ায় রেঁয়াজ এর মূল্য বৃট্রদ্ধ রপসয়সছ। কাঁচা মট্ররসচর  িরবরা  নাথাকায় মূল্য বৃট্রদ্ধ রপসয়সছ। 

তাছাড়া আিা ও রসুসন মূল্য রবশ আস  রথসক মূল্য বৃট্রদ্ধ রপসয়সছ।  

 

 (ঘ) রেঁয়াজ, রসুন, আিা ও কাঁচা মট্ররসচর ি  অন্যান্য কৃট্রষ পসোর বাজার িসরর তারতসের কারণ  সলা পট্ররব সণ ভাড়া বৃট্রদ্ধ ও অসনক ব্যবিায়ীসির  াতঘুসর পে রপৌছায় বসল বাজর িসরর তারতে ঘসট। 

 

ট্রিদ্ধান্ত- ৩.১ (ক) ট্রিরাজ ঞ্জ রজলা  সত র ৌট্রক্তক মূল্য ট্রনধ মারণ করা  য়। রবট্রশর ভা  পে র ৌট্রক্তক  মূসল্যর নীসচ ক্রয়-ট্রবক্রয়  য়। শুধু েঁচনশীল কসয়কটা পসের মূল্য র ৌট্রক্তক মূসল্যর রচসয়  ক্রয়-ট্রবক্রয়  য়। তাছাড়া, প্রায় 

িকল পসের মূল্য ট্রস্থট্রতশীল রট্র য়াসছ। 

 

 (ঙ) ট্রিরাজ ঞ্জ রজলায়  সত উদ্বৃত্ত কৃট্রষ পে  ঢাকা, খুলনা, বট্ররশাল, ট্রিসলট ও চিগ্রামি  অন্যান্য রজলা শ সর  ায়। 

 

ট্রিদ্ধান্ত ৫.১ ক) ট্রিরাজ ঞ্জ রজলায় লাইসিসন্সর কাজ িসন্তা জনক ভাসব চলমান আসছ। লিেমাত্রার র সয় অসনক টাকা জমা রিয়া  সে 

মম: মমমমম মমম 

মমমম মমমমমমমমম মমমমমম

মমমমমমমমম। 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

উৎিাদপ্নর খরচ 

 সপ্লর নািোঃ র্ি, জমির িমরিান এক একর (১০০ িতাংি)  বিন টথপ্ক কতসপ্নর সিয় কাল:  অগ্রহায়ে হপ্ত সচত্র (২০১৯-২০) 

 

ক্রমিক 

নং 

খরপ্চর খাত সংখ্যা/ িমরিান হার/চাজস টাকা টিাট খরচ টাকা টিাট খরপ্চর 

িতকরা হার 

০১ জমি সতমরোঃ     

১.১ জমি িমরষ্কার বাবদ িমিক খরচ ৩ জন ৩০০/- ৯০০/- ৩.৪৩% 

১.২ চাষ (র্রু হাল)     



১.৩ হাল বাবদ িমিক     

১.৪ চাষ (িাওয়ার টিলার/িাক্টর ৩ চাষ ৪০০/- ১২০০/- ৪.৫৮% 

০২ সার রপ্য়ার্ (প্কমজ)     

২.১ সজব সার (প্র্াবর/সবুজ সার)     

২.২ ইউমরয়া ৯০ টকমজ ১৬/- ১৪৪০/- ৫.৪৯% 

২.৩ টি,এস,মি ৪৫ টকমজ ২২/- ৯৯০/- ৩.৭৮% 

২.৪ এি,ও, মি ৩০ টকমজ ১৫/- ৪৫০/- ১.৭১% 

২.৫ এস,এস,মি     

২.৬ মড,এ,মি ৩০ টকমজ ২৫/- ৭৫০/- ২.৮৬% 

২.৭ দস্তা টকমজ    

২.৮ মজিসাি ২০ টকমজ ৯/- ১৮০/- ০.৬৮% 

২.৯ অন্যান্য (মভটামিন) (প্ে-টলবারসহ)  টকমজ  ১৫০০/- ৫.৭২% 

০৩ সার রপ্য়াপ্র্ িমিকোঃ ২ জন ৩০০/- ৬০০/- ২.২৯% 

০৪ বীজ বাবদ খরচোঃ (সরাসমর টরািপ্নর টিপ্ত্র)     

৪.১ বীজ টরািন বাবদ শ্রুমিক     

০৫ চারা উৎিাদন বাবদ খরচ     

৫.১ বীপ্জর মূল্য(প্কমজ) ৪০ টকমজ ৩৭/- ১৪৮০/- ৫.৬৫% 

৫.২ টবড সতমরপ্ত হালসহ খরচ     

৫.৩ চারা উোপ্না িমিক বাবদ খরচ     

৫.৪ মুল জমিপ্ত চারা লার্াপ্না বাবদ িমিক খরচ     

৫.৫ বীজ তলা সহ জমি মনড়াপ্না বাবদ িমিক খরচ ১২ জন ৩০০/- ৩৬০০/- ১৩.৭৪% 

৫.৬ চারার মূল্য (যমদ সব চারা মকনা হয়)     

০৬ টসচ:     

৬.১ যামন্ত্রক টসচ( ন্টা কতবার/মক হাপ্র ২বার ১০০০/- ২০০০/- ৭.৬৩% 

৬.২ িমিপ্কর িারা টসচ খরচ     

০৭ কীটনািক বাবদ খরচ:     

৭.১ কীটনািপ্কর মুল্য   ৬০০/- ২.২৯% 

৭.২ ঔষধ রপ্য়াপ্র্ িমিক খরচ ১ জন ৩০০/- ৩০০/- ১.১৪% 

০৮  সল কাটা, িাড়াই, শুকাপ্না এবং  প্র টতালা বাবদ িমিপ্কর খরচ: ১২ জন ৩০০/- ৩৬০০/- ১৩.৭৪% 

৯ জমি ভাড়া/বীজ বাবদ (প্িৌসুিী ওয়ারী) খরচ   ৬০০০/- ২২.৯০% 

১০ অন্যান্য খরচ (যমদ থাপ্ক)   ৬০০/- ২.২৯% 

১১ সব সপ্িাট উৎিাদন খরচ:   ২৬,১৯০/-  

১২ উৎিাদপ্নর িমরিান (কুই:)  ১৩.২ কুই: ১০০০/- ৩৩,০০০/-  

 

অথ সসনমতক মবপ্েষে(লাভ/ িমত) 

 

উৎিাদপ্নর 

িমরিান 

র্ড় বাজার দর 

(টাকা/কুই:) 

ব্যয়  নীট লাভ/িমত 

(টাকা) 

  টিাট মূল্য টাকা উিজাত মবক্রয় 

(টাকা) 

অন্যান্য(টাকা) টিাট আয় 

(টাকা) 

টিাট ব্যয়  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১৩.২ কুই: ২৫০০/- ৩৩,০০০/- ১৫০০/- - ৩৪,৫০০/- ২৬,১৯০/- ৮,৩১০/- 

 

 

তথ্য রদান কারীর নাি ও ঠিকানা 

টিা: ইস্তব আলী 

গ্রাি-টতবামড়য়া 

টিা: ব্রহ্মর্াো৬ 

রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ 

 

কি সকতসার নাি সীল স্বাির 

টিা: আইয়ুব আলী, 

টজলা িাপ্কসটিং অম সার, মসরাজর্ঞ্জ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

উৎিাদপ্নর খরচ 

 সপ্লর নািোঃ ভূিা, জমির িমরিান এক একর (১০০ িতাংি)  বিন টথপ্ক কতসপ্নর সিয় কাল: িাবে হপ্ত আমশ্বন (২০১৯-২০) 

 

ক্রমিক 

নং 

খরপ্চর খাত সংখ্যা/ িমরিান হার/চাজস টাকা টিাট খরচ টাকা টিাট খরপ্চর 

িতকরা হার 

০১ জমি সতমরোঃ     

১.১ জমি িমরষ্কার বাবদ িমিক খরচ ৩ জন ৩০০/- ৯০০/- ৩.০৩% 



১.২ চাষ (র্রু হাল)     

১.৩ হাল বাবদ িমিক     

১.৪ চাষ (িাওয়ার টিলার/িাক্টর ৩ চাষ ৪০০/- ১২০০/- ৪.৫% 

০২ সার রপ্য়ার্ (প্কমজ)     

২.১ সজব সার (প্র্াবর/সবুজ সার)     

২.২ ইউমরয়া ৯০ টকমজ ১৬/- ১৪৪০/- ৫.৮৬% 

২.৩ টি,এস,মি ৪৫ টকমজ ২২/- ৯৯০/- ৩.৩৪% 

২.৪ এি,ও, মি ২৪ টকমজ ১৫/- ৩৬০/- ১.২১% 

২.৫ এস,এস,মি     

২.৬ মড,এ,মি ৩০ টকমজ ২৫/- ৭৫০/- ২.৫৩% 

২.৭ দস্তা টকমজ    

২.৮ মজিসাি ২০ টকমজ ৯/- ১৮০/- ০.৬০% 

২.৯ অন্যান্য (মভটামিন) (প্ে-টলবারসহ)  টকমজ  ১৫০০/- ৫.০৬% 

০৩ সার রপ্য়াপ্র্ িমিকোঃ ২ জন ৩০০/- ৬০০/- ২.০২% 

০৪ বীজ বাবদ খরচোঃ (সরাসমর টরািপ্নর টিপ্ত্র)     

৪.১ বীজ টরািন বাবদ শ্রুমিক     

০৫ চারা উৎিাদন বাবদ খরচ     

৫.১ বীপ্জর মূল্য(প্কমজ) ২.৫ টকমজ ৫২০/- ১৩০০/- ৪.৩৮% 

৫.২ টবড সতমরপ্ত হালসহ খরচ     

৫.৩ চারা উোপ্না িমিক বাবদ খরচ     

৫.৪ মুল জমিপ্ত চারা লার্াপ্না বাবদ িমিক খরচ     

৫.৫ বীজ তলা সহ জমি মনড়াপ্না বাবদ িমিক খরচ ১৫ জন ৩০০/- ৪৫০০/- ১৫.১৯% 

৫.৬ চারার মূল্য (যমদ সব চারা মকনা হয়)     

০৬ টসচ:     

৬.১ যামন্ত্রক টসচ( ন্টা কতবার/মক হাপ্র ২বার ১০০০/- ২০০০/- ৬.৭৫% 

৬.২ িমিপ্কর িারা টসচ খরচ     

০৭ কীটনািক বাবদ খরচ:     

৭.১ কীটনািপ্কর মুল্য   ৬০০/- ২.০২% 

৭.২ ঔষধ রপ্য়াপ্র্ িমিক খরচ ১ জন ৩০০/- ৩০০/- ১.০১% 

০৮  সল কাটা, িাড়াই, শুকাপ্না এবং  প্র টতালা বাবদ িমিপ্কর খরচ: ১৫ জন ৩০০/- ৪৫০০/- ১৫.১৯% 

৯ জমি ভাড়া/বীজ বাবদ (প্িৌসুিী ওয়ারী) খরচ   ৮০০০/- ২৭.০০% 

১০ অন্যান্য খরচ (যমদ থাপ্ক)   ৫০০/- ১.৬৮% 

১১ সব সপ্িাট উৎিাদন খরচ:   ২৯,৬২০/-  

১২ উৎিাদপ্নর িমরিান (কুই:)  ৩১.২ কুই: ১৯০০/- ৫৯,২৮০/-  

 

অথ সসনমতক মবপ্েষে(লাভ/ িমত) 

 

উৎিাদপ্নর 

িমরিান 

র্ড় বাজার দর 

(টাকা/কুই:) 

ব্যয়  নীট লাভ/িমত 

(টাকা) 

  টিাট মূল্য টাকা উিজাত মবক্রয় 

(টাকা) 

অন্যান্য(টাকা) টিাট আয় 

(টাকা) 

টিাট ব্যয়  

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

৩১.২ কুই: ১৯০০/- ৫৯২৮০/- ২০০০/- - ৬১২৮০/- ২৯,৬২০/- ৩১,৬৬০/- 

 

                              তথ্য রদান কারীর নাি ও ঠিকানা 

টিা: ইমদ্রে আলী 

গ্রাি-টতবামড়য়া 

টিা: ব্রহ্মর্াো 

রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ 

 

কি সকতসার নাি সীল স্বাির 

   

                                    টিা: আইয়ুব আলী, 

টজলা িাপ্কসটিং অম সার, মসরাজর্ঞ্জ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাসিশ িরকার 

কৃট্রষ ট্রবপণন অট্রধিপ্তর 

রজলা মাসকমটিং অট্রফি 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 



স্মারক নং- ১২.০২.৫০৮৮.৪০৬.০২.০১০.০৩- ৫১১                                                                                                  তাট্ররখ: ১৯/০৯/১৯ ট্রি:    

 

বরাবর,  

উপ-পট্ররচালক 

কৃট্রষ ট্রবপণন অট্রধিপ্তর, 

রাজশা ী ট্রবভা , রাজশা ী। 

 

ট্রবষয়:   রিসেম্বর/১৯ইং মাসির লাইসিন্স কর জমার ট্র িাব রপ্ররণ ।         

  

  ট্রিরাজ ঞ্জ রজলার ট্রনয়ট্রন্ত্রত বাজার িমূস র রিসেম্বর/১৯ইং মাসির লাইসিন্স কর জমার ট্র িাব ট্রববরণী আপনার িিয় অব ট্রত ও প্রসয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্র সণর জন্য রপ্ররণ করা  সলা। 

ক্রট্রমক নং বাজাসরর নাম নতুন নবায়ন িব মসমাট ভোট 

িংখ্যা টাকা িংখ্যা টাকা িংখ্যা টাকা  

১ িির বাজার  - - ৪টি ২,০০০/- ৪টি ২,০০০/- ৩০০/- 

২ উল্লাপাড়া বাজার - - - - - - - 

৩ িলং া বাজার - - - - - - - 

৪ শা জিপুর বাজার - - - - - - - 

৫ রবায়াট্রলয়া বাজার - - - - - - - 

৬ চান্দাইসকানা বাজার - - - - - - - 

৭ তাড়াশ বাজার - - - - - - - 

৮ রিানামুখী বাজার ১টি ৫০০/- - - ১টি ৫০০/- ৭৫/- 

৯ এনাসয়তপুর বাজার - - - - - - - 

১০ মুকুন্দ াতী বাজার - - ৩টি ১,৫০০/- ৩টি ১,৫০০/- ২২৫/- 

১১ জামততল বাজার - - - - - - - 

১২  াটিকুমরুল বাজার ৫টি ২,৫০০/- ৪৬টি ২৪,৫০০/- ৫১টি ২৭,০০০/- ৪০৫০/- 

১৩ ট্রনম াট্রছ বাজার - - - - - - - 

১৪ লাট্র ড়ীসমা নপুর বাজার - - - - - - - 

১৫ ধান ড়া বাজার ১টি ৪০০/- ৩টি ১,৩০০/- ৪টি ১,৭০০/- ২৫৫/- 

১৬ মট্র ষলুটি বাজার - - - - - - - 

১৭ গুল্টা বাজার        

               িব মসমাট= ৭টি ৩,৪০০/- ৫৬টি ২৯,৩০০/- ৬৩টি ৩২,৭০০/-  ৪,৯০৫/- 

      রমাট = ৩২,৭০০/- কথায়: বট্রত্রশ  াজার, িাত শত টাকা মাত্র। 

 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

িংর্যক্ত-১৩ 

 

ছক: রমিমিত কৃট্রষ ম রমক্রয়াজাতকারীর তাট্রলকা: 

রজলার নাম: ট্রিরাজ ঞ্জ।          তাট্ররখ:    ১৪/০৯/১৯ ,  চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ                                                              ( ১.৪.১) 

 

ক্রট্রমক 

নং 

রমিমিত কৃট্রষ ম 

রমক্রয়াজাতকারীর নাম 

ট্রপতা/মাতার  নাম ঠিকানা রমাবাইল নম্বর রকান ধরসনর কা মক্রসমর িাসথ 

জট্রড়ত 

উপট্রস্থত  াট্রজরা 

১ রমা: শট্র দুল ইিলাম মৃত রমাজা ার আলী চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭৩৩২৭৭১২২ ধান  সত চাউল প্রট্রক্রয়াজাত করণ   

২ রমা: িাবান আলী রমা: রমাজা ার আলী আকন্দ চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১৬০৩৮৫৯৯৫ ঐ  

৩ রমা: জাট্র দুল ইিলাম মৃত আবুল র াসিন রিখ চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ  ঐ  



৪ নারায়ন চন্দ্র রভৌট্রমক মৃত ভুসপন্দ্র নাথ রভৌট্রমক চান্দাইসকানা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১০-৭২৪৩২৯ ঐ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

িংর্যক্ত-১৪ 

 

 

ছক:   রযুমক্ত ও কামরর্রী সহায়তারাপ্ত কৃট্রষ ম রমক্রয়াজাতকারীর তাট্রলকা: 

রজলার নাম: ট্রিরাজ ঞ্জ         তাট্ররখ:  ১০/০৯/১৯ইং ,    ট্রিরাজ ঞ্জ  িির        ( ১.৪.২) 

 

ক্রট্রমক 

নং 

রমিমিত কৃমষ 

রমক্রয়াজাতকারীর নাম 

ট্রপতা/মাতার  নাম ঠিকানা রমাবাইল নম্বর রকান ধরসনর কা মক্রসমর  

িাসথ জট্রড়ত 

প্রিানকৃত প্রর্যট্রক্ত ও কাট্রর রী 

ি ায়তার ট্রববরণ 

১ রমা: শামীম মৃত ঈমান আলী রিখ শ ীি ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১৩-৭২০১২৭  ম  প্রট্রক্রয়াকরণ  ম  প্রট্রক্রয়াকরণ ট্রবষসয় পরামশ ম 

২ রমা:  রিা ান আলী ঐ শ ীি ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১৩-৭৩৯৯২২ ঐ ঐ 

৩ রমা:  শুকুর আলী মৃত রমল াজ িরকার বরারতবড়া, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭০৪-০৩৫৩৪০ ঐ ঐ 

৪ রমা: ট্রশফকুল ইিলাম রমা:  জান রমা ােি খান নতুন ভাং াবাট্রড়, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭৩৯-১৬৪০১৬ ঐ ঐ 

৫ রমা:  রকারবান আলী মৃত রমা: রজল র াসিন বহুট্রল, ট্রিরাজ ঞ্জ    ঐ ঐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

িংর্যক্ত-১৫ 

 

ছক: বাজার সংপ্যার্ সুমবধারাপ্ত কৃট্রষ ম ব্যবসায় উপ্দ্যাক্তার তাট্রলকা 

রজলার নাম: ট্রিরাজ ঞ্জ।          তাট্ররখ:   ১২/০৯/১৯ইং            ( ১.৪.৩) 

 

ক্রট্রমক 

নং 

কৃট্রষ ম ব্যবসায় উপ্দ্যাক্তার 

নাম 

ট্রপতা/মাতার  নাম ঠিকানা রমাবাইল নম্বর রকান ধরসনর কা মক্রসমর 

িাসথ জট্রড়ত 

ট্রক ধসর বাজার িংস া 

সুট্রবধাপ্রাপ্ত  সয়সছন তার ট্রববরণ 

১ রমা: রিরাজুল রমা: আ: িাত্তার চকসমা নবাট্রড়, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭৬৬-৭৬২৯৫৭ কৃট্রষ ম পে ব্যবিায়ী পাইকারী ও আড়তিার 

২ রমা: তাট্ররকুল ইিলাম রমা: এছান আলী রতবাট্রড়য়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১৩-৭৬৭১৩০ কৃট্রষ ম পে ব্যবিায়ী পাইকারী ও আড়তিার 

৩ রমা: শা জা ান মৃত আট্রলমুট্রিন বসুট্রড়য়া,ব্রহ্ম াছা রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭৬০-৫২১৩১০ কৃট্রষ ম পে ব্যবিায়ী পাইকারী ও আড়তিার 

৪ রমা: রবলাল র াসিন মৃত আট্রলমুট্রিন বসুট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১৩-৬৩৮৮৬৬ কৃট্রষ ম পে ব্যবিায়ী পাইকারী ও আড়তিার 

৫ রমা: নুরুল ইিলাম রমা: আট্রজজ  কয়ড়া, ব্রহ্ম াছা রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ  কৃট্রষ ম পে ব্যবিায়ী পাইকারী ও আড়তিার 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

িংর্যক্ত-১৬ 

 

 

ছক: রদানকৃত উপ্দ্যাক্তা উেয়ন রমিিপ্ে অংিগ্রহেকারীর  তাট্রলকা 

রজলার নাম: ট্রিরাজ ঞ্জ          তাট্ররখ:   ০৮/০৯/১৯ ইং                                                                                                                          ( ১.৪.৪) 

 

ক্রট্রমক 

নং 

উপ্দ্যাক্তা উেয়ন রমিিপ্ে 

অংিগ্রহেকারীর নাম 

ট্রপতা/মাতার  নাম ঠিকানা রমাবাইল নম্বর রকান ধরসনর কা মক্রসমর 

িাসথ জট্রড়ত 

ট্রক ধসর বাজার িংস া সুট্রবধাপ্রাপ্ত 

 সয়সছন তার ট্রবববরণ 

১ রমা: শট্র দুল ইিলাম মৃত জমসশর আলী জুবলী বা ান, ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১১-০১৩৫৩৯ কৃট্রষ ম পে ব্যবিায়ী পাইকারী ও আড়তিার 

২ রমা: ফর াি আলী রমা: ইি াক আলী কান্দাপাড়া, ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১২-৭৫০৩১৩ কৃট্রষ ম পে ব্যবিায়ী পাইকারী ও আড়তিার 

৩ রমা: বকুল খন্দকার মৃত কাসশম আলী র াসিনপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১১-৫৭৮১১৭ কৃট্রষ ম পে ব্যবিায়ী পাইকারী ও আড়তিার 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

রনাট িীট 

 

 

১।  ট্রবষয়:  ট্রিরাজ ঞ্জ রজলা মাসকমটিং অট্রফিার রমা: আইয়ুব আলীর  অসটাবর/১৯ইং মাসির িম্ভাব্য ভ্রমণ সূচী রপ্ররণ। 

 

২।   ট্রিরাজ ঞ্জ রজলা মাসকমটিং অট্রফিার রমা: আইয়ুব আলীর  অসটাবর/১৯ইং মাসির িম্ভাব্য ভ্রমণ সূচী  প্রস্তুত করা  সয়সছ।  উক্ত ভ্রমণ সূচী উপ-পট্ররচালক, কৃট্রষ ট্রবপণন অট্রধিপ্তর , রাজশা ী ট্রবভা  , রাজশা ী 

মস ািসয়র িমীসপ রপ্ররণ করা  র সত  পাসর  । 

 
৩।  ট্রবষয়:  ট্রিরাজ ঞ্জ রজলা মাসকমটিং অট্রফিার রমা: আইয়ুব আলীর  আ স্ট/১৯ইং মাসির  িংসশাট্রধত ভ্রমণ সূচী: 

 

 ৪।   আ ট/১৯ইং মাসির লাইসিন্স কর জমার ট্র িাব প্রস্তুত  করা  সয়সছ । উক্ত  আ ট/১৯ইং মাসির লাইসিন্স কর জমার ট্র িাব  উপ-পট্ররচালক, কৃট্রষ ট্রবপণন অট্রধিপ্তর , রাজশা ী ট্রবভা  , রাজশা ী  রপ্ররণ করা  র সত  

পাসর  
 

ট্রিরাজ ঞ্জ রজলা মাসকমটিং অট্রফিার রমা: আইয়ুব আলীর  আ স্ট/১৯ইং মাসির িংসশাধনী ভ্রমণ সূচী: 

 

তাট্ররখ প্রস্থান িময় আ মন িময় ভ্রমসণর উসিশ্য 

০২/০৮/১৯ ট্রিরাজ ঞ্জ ১০.০০টায় উল্লাপাড়া ১২.০০টায় কৃষকপ্রাপ্ত বাজারির ও রািায়ট্রনক িাসরর বাজারির িংগ্র  করার জন্য ভ্রমণ 

(০৩/০8/19 তাট্ররসখর পট্ররবসতম  ০২/০৮/19ইং তাট্ররসখ ভ্রমণ করা  য়।) উল্লাপাড়া ১৪.০০টায় ট্রিরাজ ঞ্জ ১৬.০০টায় 

06/০৮/১৯ ট্রিরাজ ঞ্জ ১০.০০টায় চান্দাইসকানা ১২.০০টায় কৃষকপ্রাপ্ত বাজারির ও রািায়ট্রনক িাসরর বাজারির িংগ্র  করার জন্য ভ্রমণ 

চান্দাইসকানা ১৪.০০টায় ট্রিরাজ ঞ্জ ১৬.০০টায় 

08/০৮/১৯ ট্রিরাজ ঞ্জ ১০.০০টায় ধান ড়া ১২.০০টায় লাইসিসন্সর কাজ ত্বরাট্রম্বত করার জন্য ভ্রমণ 

ধান ড়া ১৪.০০টায় ট্রিরাজ ঞ্জ ১৬.০০টায় 

19/০৮/১৯ ট্রিরাজ ঞ্জ ১০.০০টায় উল্লাপাড়া ১২.০০টায় কৃষকপ্রাপ্ত বাজারির ও রািায়ট্রনক িাসরর বাজারির িংগ্র  করার জন্য ভ্রমণ 

উল্লাপাড়া ১৪.০০টায় ট্রিরাজ ঞ্জ ১৬.০০টায় 

২১/০৮/১৯ ট্রিরাজ ঞ্জ ১০.০০টায় রায় ঞ্জ  ১২.০০টায়  চান্দাইসকানা এনট্রিট্রডট্রপ র ালসিল মাসকমসটর ননশপ্র ট্ররর ২মাসির রবতন ট্রবল এবং মাসকমসটর 

কলাপট্রিবল র ট রমরামত এর রনাটিীট ও রচসক উপসজলা ট্রনব মা ী অট্রফিার মস ািসয়র স্বাির 

রনয়ার জন্য ভ্রমণ করা  য় 

রায় ঞ্জ ১৪.০০টায় ট্রিরাজ ঞ্জ ১৬.০০টায় 

22/০৮/১৯ ট্রিরাজ ঞ্জ ১০.০০টায় ট্রনম াট্রছ ১২.০০টায় লাইসিসন্সর কাজ ত্বরাট্রম্বত করার জন্য ভ্রমণ 

ট্রনম াট্রছ ১৪.০০টায় ট্রিরাজ ঞ্জ ১৬.০০টায় 

24/০৮/১৯ ট্রিরাজ ঞ্জ ১০.০০টায় মট্র ষলুটি ১২.০০টায় লাইসিসন্সর কাজ ত্বরাট্রম্বত করার জন্য ভ্রমণ 

মট্র ষলুটি ১৪.০০টায় ট্রিরাজ ঞ্জ ১৬.০০টায় 

২৫/০৮/১৯ ট্রিরাজ ঞ্জ ১০.০০টায় ব্রহ্ম াছা ১২.০০টায়  এনট্রিট্রডট্রপ ব্রহ্ম াছা রগ্রায়ারি মাসকমসটর ২টি ভোন াট্রড়র ট্রকট্রস্তর টাকা িংগ্র  কট্রর এবং িরকাট্রর 

খাসত জমাপ্রিান কট্রর। ব্রহ্ম াছা ১৪.০০টায় ট্রিরাজ ঞ্জ ১৬.০০টায় 

26/০৮/১৯ ট্রিরাজ ঞ্জ ১০.০০টায় শা জািপুর ১২.০০টায় লাইসিসন্সর কাজ ত্বরাট্রম্বত করার জন্য ভ্রমণ 

শা জািপুর ১৪.০০টায় ট্রিরাজ ঞ্জ ১৬.০০টায় 

27/০৮/১৯ ট্রিরাজ ঞ্জ ১০.০০টায় চান্দাইসকানা ১২.০০টায় কৃষকপ্রাপ্ত বাজারির ও রািায়ট্রনক িাসরর বাজারির িংগ্র  করার জন্য ভ্রমণ 

চান্দাইসকানা ১৪.০০টায় ট্রিরাজ ঞ্জ ১৬.০০টায় 

31/০৮/১৯ ট্রিরাজ ঞ্জ ১০.০০টায় তাড়াশ ১২.০০টায় লাইসিসন্সর কাজ ত্বরাট্রম্বত করার জন্য ভ্রমণ 

তাড়াশ ১৪.০০টায় ট্রিরাজ ঞ্জ ১৬.০০টায় 

 

 
 
 

 
 

ট্রিরাজ ঞ্জ রজলা মাসকমটিং অট্রফিার রমা: আইয়ুব আলীর  অসটাবর/১৯ইং মাসির িম্ভাব্য ভ্রমণ সূচী: 

 

তাট্ররখ প্রস্থান িময় আ মন িময় ভ্রমসণর উসিশ্য 

০৩/১০/১৯ ট্রিরাজ ঞ্জ ০৮.০০টায়  াটিকুমরুল ০৯.০০টায় লাইসিসন্সর কাজ ত্বরাট্রম্বত করার জন্য ভ্রমণ 

 াটিকুমরুল ১২.০০টায় ট্রিরাজ ঞ্জ ১৪.০০টায় 

০৫/১০/১৯ ট্রিরাজ ঞ্জ ১০.০০টায় িলং া ১২.০০টায় লাইসিসন্সর কাজ ত্বরাট্রম্বত করার জন্য ভ্রমণ 

িলং া ১৪.০০টায় ট্রিরাজ ঞ্জ ১৬.০০টায় 

০৭/১০/১৯ ট্রিরাজ ঞ্জ ১০.০০টায় উল্লাপাড়া ১২.০০টায় কৃষকপ্রাপ্ত বাজারির ও রািায়ট্রনক িাসরর বাজারির িংগ্র  করার জন্য ভ্রমণ 

উল্লাপাড়া ১৪.০০টায় ট্রিরাজ ঞ্জ ১৬.০০টায় 

১০/১০/১৯ ট্রিরাজ ঞ্জ ১০.০০টায় ট্রনম াট্রছ ১২.০০টায় লাইসিসন্সর কাজ ত্বরাট্রম্বত করার জন্য ভ্রমণ 

ট্রনম াট্রছ ১৪.০০টায় ট্রিরাজ ঞ্জ ১৬.০০টায় 

১২/১০/১৯ ট্রিরাজ ঞ্জ ১০.০০টায় চান্দাইসকানা ১২.০০টায় কৃষকপ্রাপ্ত বাজারির ও রািায়ট্রনক িাসরর বাজারির িংগ্র  করার জন্য ভ্রমণ 

চান্দাইসকানা ১৪.০০টায় ট্রিরাজ ঞ্জ ১৬.০০টায় 

১৫/১০/১৯ ট্রিরাজ ঞ্জ ১০.০০টায় ধান ড়া ১২.০০টায় লাইসিসন্সর কাজ ত্বরাট্রম্বত করার জন্য ভ্রমণ 

ধান ড়া ১৪.০০টায় ট্রিরাজ ঞ্জ ১৬.০০টায় 

১৮/১০/১৯ ট্রিরাজ ঞ্জ ১০.০০টায় উল্লাপাড়া ১২.০০টায় কৃষকপ্রাপ্ত বাজারির ও রািায়ট্রনক িাসরর বাজারির িংগ্র  করার জন্য ভ্রমণ 

উল্লাপাড়া ১৪.০০টায় ট্রিরাজ ঞ্জ ১৬.০০টায় 

২২/১০/১৯ ট্রিরাজ ঞ্জ ০৬.০০টায় মট্র ষলুটি ০৮.০০টায় লাইসিসন্সর কাজ ত্বরাট্রম্বত করার জন্য ভ্রমণ 

মট্র ষলুটি ১০.০০টায় ট্রিরাজ ঞ্জ ১২.০০টায় 

২৪/১০/১৯ ট্রিরাজ ঞ্জ ১০.০০টায় শা জািপুর ১২.০০টায় লাইসিসন্সর কাজ ত্বরাট্রম্বত করার জন্য ভ্রমণ 



শা জািপুর ১৪.০০টায় ট্রিরাজ ঞ্জ ১৬.০০টায় 

২৮/১০/১৯ ট্রিরাজ ঞ্জ ১০.০০টায় তাড়াশ ১২.০০টায় লাইসিসন্সর কাজ ত্বরাট্রম্বত করার জন্য ভ্রমণ 

তাড়াশ ১৪.০০টায় ট্রিরাজ ঞ্জ ১৬.০০টায় 

৩০/১০/১৯ ট্রিরাজ ঞ্জ ১০.০০টায় চান্দাইসকানা ১২.০০টায় কৃষকপ্রাপ্ত বাজারির ও রািায়ট্রনক িাসরর বাজারির িংগ্র  করার জন্য ভ্রমণ 

চান্দাইসকানা ১৪.০০টায় ট্রিরাজ ঞ্জ ১৬.০০টায় 

 

 

স্মারক নং- ১২.০২.৫০৮৮.৪০৬.২৫.০১৪.১০ - ৪৮৫                                                                                                   তামরখ:  ০৪/৯/১৯মি: 

 

সদয় অবর্মত ও অনুপ্িাদপ্নর জন্য  উি-িমরচালক, কৃমষ মবিেন অমধদপ্তর, রাজিাহী মবভার্, রাজিাহী িপ্হাদপ্য়র সিীপ্ি  টররে করা হপ্লা। 

 

 

টজলা িাপ্কসটিং অম সার 

মসরাজর্ঞ্জ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 





 

ছক:    ঠিত কৃষক ট্রবপণন িসলর তট্রলকা: 

ক) িসলর নাম: ব্রহ্ম াছা িবজী ব্যবিায়ী িট্রমট্রত  ঠন, িংগ্রস র তাট্ররখ:  ২৫/০৭/১৯ইং ব্রহ্ম াছা, উপসজলা: রায় ঞ্জ,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ। 

ক্রট্রমক 

নং 

নাম ট্রপতা/মাতার নাম ঠিকানা বয়ি ট্রশিা ত 

র াগ্যতা 

রমাবাইল নম্বর পিবী 

১ রমা: রিরাজুল রমা: আ: িাত্তার চকসমা নবাট্রড়, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৫৮ ৮ম ০১৭৬৬-৭৬২৯৫৭ িভাপট্রত 

২ রমা: তাট্ররকুল ইিলাম রমা: এছান আলী রতবাট্রড়য়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪০ ৫ম ০১৭১৩৭৬৭১৩০ রিসক্রটারী  

৩ রমা: শা জা ান মৃত আট্রলমুট্রিন বসুট্রড়য়া,ব্রহ্ম াছা রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৬০ এিএিট্রি ০১৭৬০৫২১৩১০ রকাষাধ্যি 

৪ রমা: রবলাল র াসিন মৃত আট্রলমুট্রিন বসুট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৫০ ৮ম ০১৭১৩৬৩৮৮৬৬ কা মকরী িিস্য 

৫ রমা: নুরুল ইিলাম রমা: আট্রজজ  কয়ড়া, ব্রহ্ম াছা রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৫৫ ৮ম  কা মকরী িিস্য 

৬ রমা: জাসছর আলী রমা: কট্রজ মুট্রিন বসুট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৫ ৫ম  কা মকরী িিস্য 

৭ রমাোঃ আশরাফ আলী ট্রপতা- রমাোঃ  দু  াট্রমন-িাট্রমন, রায় ঞ্জ ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৫ ৫ম  কা মকরী িিস্য 

৮     রমাোঃ রিরাজুল ইিলাম ট্রপতা- রমাোঃ িাত্তার রতবাট্রড়য়া, রায় ঞ্জ ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৫ ৮ম  িিস্য 

৯     রমা:জা াঙ্গীর আলম ট্রপতা-রমাোঃ ইজ্জত আলী রতবাট্রড়য়া,রায় ঞ্জ ট্রিরাজ ঞ্জ ৪০ ৮ম  িিস্য 

১০ রমাোঃ মামুন ট্রপতা-রমাজিার আলী  াট্রমন-িাট্রমন, রায় ঞ্জ ট্রিরাজ ঞ্জ ৪২ ১০ম  িিস্য 

১১ রমাছা: নুরনা ার রব ম স্বামী-রমাোঃ  াট্রমি রতবাট্রড়য়া,  রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্জ ৪০ ৫ম  িিস্য 

১২ রমাছাোঃ রুনা রব ম স্বামী-রমাোঃ এছার উট্রিন খামার াতী,ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জট্রিরাজ ঞ্জ ৪৬ ৮ম  িিস্য 

১৩ রমাছাোঃ মমতা রব ম স্বামী-রমাোঃ আলম খামার াতী,ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্জ ৫০ ৮ম  িিস্য 

১৪ রমাছা: তারা খাতুন স্বামী-শাজামাল খামার াতী,ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৫ ৮ম  িিস্য 

১৫ রমাছাোঃ বুলবুট্রল রব ম ট্রপতা-রমাোঃ রলাকমান রতবাট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৪ ৯ম  িিস্য 

১৬ রমাোঃ আলম ট্রময়া রমাোঃ মট্রজবর ট্রময়া খামার াতী,ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৮ ৯ম  িিস্য 

১৭ রমাোঃ শওকত আলী রমাোঃ মুনুর উট্রিন  াট্রমন-িাট্রমন, রায় ঞ্জ ,ট্রিরাজ ঞ্জ ৫২ ৮ম  িিস্য 



১৮ রমাোঃ এশারত আলী রমাোঃ জয়নাল রবিীন  াট্রমন-িাট্রমন, রায় ঞ্জ ট্রিরাজ ঞ্জ ৫০ ৮ম  িিস্য 

১৯ শ্রী ট্রবমল িা া ট্রপতা-শ্রী ট্রবসজন্দ্র িা া বাসুট্রড়য়া,ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৫৫ ১০ম  িিস্য 

২০ রমাোঃ  ািান আলী ট্রপতা-মৃত- ট্রবশা রিখ  াট্রমন-িাট্রমন, রায় ঞ্জ ট্রিরাজ ঞ্জ ৫০ ৮ম  িিস্য 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 

 

স্মারক নং- ১২.০২.৫০৮৮.৪০৬.৩৭.০৩২.১৩ -                                                    তাট্ররখ: ২৫/০৭/১৯ ট্রি: 

    

       িিয় অব ট্রত ও অনুসমািসনর জন্য উপ-পট্ররচালক, কৃট্রষ ট্রবপণন অট্রধিপ্তর ,রাজশা ী ট্রবভা , রাজশা ী িপ্হাপ্য়র সিীপ্ি টররে করা হপ্লা।    

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ছক:    ঠিত কৃষক ট্রবপণন িসলর তট্রলকা: 

ক) িসলর নাম: চান্দাইসকানা িবজী ব্যবিায়ী িট্রমট্রত  ঠন, িংগ্রস র তাট্ররখ:  ২৭/০৮/১৯ইং চান্দাইসকানা, উপসজলা: রায় ঞ্জ,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

ক্রট্রমক 

নং 

নাম ট্রপতা/মাতার নাম ঠিকানা বয়ি ট্রশিা ত 

র াগ্যতা 

রমাবাইল নম্বর পিবী 

১ টিা: আিজাদ টহাপ্সন মিতা-মৃত মবশু টসখ দামথয়ামদর্র,রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ 50 ৯ি ০১৯১৭৪৪৬৯২৫ িভাপট্রত 

২ টিা: আমরফুল ইসলাি মিতা-টিা: িাহাআলি খাঁ মসিলা, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ 45 ৯ি ০১৭২৪-০২১২৬৩ রিসক্রটারী  

৩ টিা: ইসিাইল টহাপ্সন,  মিতা-মৃত নামেমুমিন মসিলা, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ 55 ৮ি ০১৭৫৬-৫১০০০৮ রকাষাধ্যি 

৪ আ: রমিদ  মকর,   মিতা-মৃত টকসিত আলী সারুটিয়া, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ 52 ৮ি ০১৭৪০-৫৪৭৫২১ কা মকরী িিস্য 

৫ টিা: নজরুল ইসলাি  মিতা-মৃত িহর আলী খাঁন সরাইহামজপুর,য়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ 42 ৮ি ০১৭১৭-৭৯৯৫৭৫ কা মকরী িিস্য 

৬ মনলু া ইয়াসমিন রীনা,  স্বািী-মৃত আ: িমজদ  চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ 40 মবএ ০১৭১০-৭৯১৮৭৬ কা মকরী িিস্য 

৭ টিা: আপ্নায়ার সরকার,   মৃত কাপ্িি আলী সরকার তবাড়ীিাড়া, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ 40 ৮ি ০১৭৪৯-০৫৫১১৬   কা মকরী িিস্য 

৮ টজসমি আরা টবর্ি,  স্বািী-ম প্রাজ আহেদ  চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ 41 ৯ি ০১৭২১-৬১৪৬০৪ িিস্য 

৯ টিাো: টরপ্হনা টবর্ি, স্বািী-টিা: আিজাদ টহাপ্সন দামথয়া, রায়র্ঞ্জ, টজলা-মসরাজর্ঞ্জ 48 ৫ি ০১৭২৫-১৮৪৬৮২ িিস্য 

১০ টিাো: আমকতন টবর্ি স্বািী-টিা: ইসিাইল মসিলা, রায়র্ঞ্জ, টজলা  মসরাজর্ঞ্জ 50 ৫ি ০১৭৫৬-৫১০০৮ িিস্য 

১১ টিা: হাসান আলী  মিতা-টিা: িািচুল ইসলাি মসিলা, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ 48 ৮ি িিস্য 

১২ ট রপ্দৌস সরকার িামিি  মিতা-মৃত আব্দুল র্মন  চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ 40 এইচএসমস ০১৭১৯-২৫১৮৪২ িিস্য 

১৩ িাহাদৎ টহাপ্সন রাজু,  মিতা-টিাোঃ আোঃ হামিদ  চান্দাইপ্কানা,  রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ 47 ৮ি ০১৭১৮-৭০৯১২৭ িিস্য 

১৪  িজনু সরকার মিতা- মৃত মুনুর উমিন চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ 46 ৮ি ০১৭৩৪-৩৯০৭৩০ িিস্য 

১৫ নামসর উমিন সরকার, আলহাজ নুরুল ইসলাি চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ 40 ৯ি ০১৭১৫-৮০২৮২৭ িিস্য 

১৬ রিজান আলী মিতা-মৃত আয়ান উমিন  চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ 40 ৮ি িিস্য 

১৭ আ: িাপ্লক মিতা-মৃত টকারবান আলী মসিলা, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ 45 ৮ি ০১৭৫৩-৪৫৪৯৯০ িিস্য 

১৮ ইসিাইল িন্ডল মিতা- মৃত িমত িন্ডল মসিলা, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ 54 ৮ি িিস্য 

১৯ আ: কাপ্দর মিতা- মৃত বুলু টসনর্াতী, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ 50 ৯ি ০১৭৪৫-৫০১১৭৬ িিস্য 

২০ রমা: আ: িাত্তার মৃত এলাট্র  বক্স চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ৫৫ এইচএসমস ০১৭১১৩০১৪৩৭ িিস্য 

 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 



স্মারক নং- ১২.০২.৫০৮৮.৪০৬.৩৭.০৩২.১৩ -  ৪৬২                         তাট্ররখ: ২8/০8/১৯ ট্রি: 

    

       িিয় অব ট্রত ও অনুসমািসনর জন্য উপ-পট্ররচালক, কৃট্রষ ট্রবপণন অট্রধিপ্তর ,রাজশা ী ট্রবভা , রাজশা ী িপ্হাপ্য়র সিীপ্ি টররে করা হপ্লা।    

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
ছক:    ঠিত কৃষক ট্রবপণন িসলর তট্রলকা: 

ক) িসলর নাম: চান্দাইসকানা িবজী ব্যবিায়ী িট্রমট্রত  ঠন, িংগ্রস র তাট্ররখ:  ২৭/০৮/১৯ইং চান্দাইসকানা, উপসজলা: রায় ঞ্জ,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

ক্রট্রমক 

নং 

নাম ট্রপতা/মাতার নাম ঠিকানা বয়ি ট্রশিা ত 

র াগ্যতা 

রমাবাইল নম্বর পিবী 

১ টিা: আিজাদ টহাপ্সন মিতা-মৃত মবশু টসখ দামথয়ামদর্র,রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ 50 ৯ি ০১৯১৭৪৪৬৯২৫ িভাপট্রত 

২ টিা: আমরফুল ইসলাি মিতা-টিা: িাহাআলি খাঁ মসিলা, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ 45 ৯ি ০১৭২৪-০২১২৬৩ রিসক্রটারী  

৩ টিা: ইসিাইল টহাপ্সন,  মিতা-মৃত নামেমুমিন মসিলা, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ 55 ৮ি ০১৭৫৬-৫১০০০৮ রকাষাধ্যি 

৪ আ: রমিদ  মকর,   মিতা-মৃত টকসিত আলী সারুটিয়া, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ 52 ৮ি ০১৭৪০-৫৪৭৫২১ কা মকরী িিস্য 

৫ টিা: নজরুল ইসলাি  মিতা-মৃত িহর আলী খাঁন সরাইহামজপুর,য়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ 42 ৮ি ০১৭১৭-৭৯৯৫৭৫ কা মকরী িিস্য 

৬ মনলু া ইয়াসমিন রীনা,  স্বািী-মৃত আ: িমজদ  চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ 40 মবএ ০১৭১০-৭৯১৮৭৬ কা মকরী িিস্য 

৭ টিা: আপ্নায়ার সরকার,   মৃত কাপ্িি আলী সরকার তবাড়ীিাড়া, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ 40 ৮ি ০১৭৪৯-০৫৫১১৬   কা মকরী িিস্য 

৮ টজসমি আরা টবর্ি,  স্বািী-ম প্রাজ আহেদ  চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ 41 ৯ি ০১৭২১-৬১৪৬০৪ িিস্য 

৯ টিাো: টরপ্হনা টবর্ি, স্বািী-টিা: আিজাদ টহাপ্সন দামথয়া, রায়র্ঞ্জ, টজলা-মসরাজর্ঞ্জ 48 ৫ি ০১৭২৫-১৮৪৬৮২ িিস্য 

১০ টিাো: আমকতন টবর্ি স্বািী-টিা: ইসিাইল মসিলা, রায়র্ঞ্জ, টজলা  মসরাজর্ঞ্জ 50 ৫ি ০১৭৫৬-৫১০০৮ িিস্য 

১১ টিা: হাসান আলী  মিতা-টিা: িািচুল ইসলাি মসিলা, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ 48 ৮ি িিস্য 

১২ ট রপ্দৌস সরকার িামিি  মিতা-মৃত আব্দুল র্মন  চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ 40 এইচএসমস ০১৭১৯-২৫১৮৪২ িিস্য 

১৩ িাহাদৎ টহাপ্সন রাজু,  মিতা-টিাোঃ আোঃ হামিদ  চান্দাইপ্কানা,  রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ 47 ৮ি ০১৭১৮-৭০৯১২৭ িিস্য 

১৪  িজনু সরকার মিতা- মৃত মুনুর উমিন চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ 46 ৮ি ০১৭৩৪-৩৯০৭৩০ িিস্য 

১৫ নামসর উমিন সরকার, আলহাজ নুরুল ইসলাি চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ 40 ৯ি ০১৭১৫-৮০২৮২৭ িিস্য 

১৬ রিজান আলী মিতা-মৃত আয়ান উমিন  চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ 40 ৮ি িিস্য 

১৭ আ: িাপ্লক মিতা-মৃত টকারবান আলী মসিলা, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ 45 ৮ি ০১৭৫৩-৪৫৪৯৯০ িিস্য 

১৮ ইসিাইল িন্ডল মিতা- মৃত িমত িন্ডল মসিলা, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ 54 ৮ি িিস্য 

১৯ আ: কাপ্দর মিতা- মৃত বুলু টসনর্াতী, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ 50 ৯ি ০১৭৪৫-৫০১১৭৬ িিস্য 

২০ রমা: আ: িাত্তার মৃত এলাট্র  বক্স চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ৫৫ এইচএসমস ০১৭১১৩০১৪৩৭ িিস্য 

 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

স্মারক নং- ১২.০২.৫০৮৮.৪০৬.৩৭.০৩২.১৩ -  ৪৬২                         তাট্ররখ: ২8/০8/১৯ ট্রি: 

    

       িিয় অব ট্রত ও অনুসমািসনর জন্য উপ-পট্ররচালক, কৃট্রষ ট্রবপণন অট্রধিপ্তর ,রাজশা ী ট্রবভা , রাজশা ী িপ্হাপ্য়র সিীপ্ি টররে করা হপ্লা।    

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ছক:    ঠিত কৃষক ট্রবপণন িসলর তট্রলকা: 

ক) িসলর নাম: ব্রহ্ম াছা িবজী ব্যবিায়ী িট্রমট্রত  ঠন, িংগ্রস র তাট্ররখ:    ১৮/০৯/১৯ইং ব্রহ্ম াছা, উপসজলা: রায় ঞ্জ,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

ক্রট্রমক 

নং 

নাম ট্রপতা/মাতার নাম ঠিকানা বয়ি ট্রশিা ত 

র াগ্যতা 

রমাবাইল নম্বর পিবী 

১ টিা: টসরাজুল,  মিতা-টিা: আ: সাত্তার চকপ্িাহনবামড়, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ৫০ ৮ি ০১৭৬৬-৭৬২৯৫৭ িভাপট্রত 

২ টিা: তামরকুল ইসলাি,  টিা: এোন আলী টতবামড়য়া, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ৩৫ ৫ি ০১৭১৩-৭৬৭১৩০ রিসক্রটারী  

৩ টিা: িাহজাহান িাোর  মিতা-মৃত আমলমুমিন বসুমড়য়া ব্রহ্মর্াো, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ৫৫ SSC ০১৭৬১-৫২১৩১০ রকাষাধ্যি 

৪ টিা: টবলাল  মিতা-মৃত আমলমুমিন বসুমড়য়া  ব্রহ্মর্াো,রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ৪০ ৮ি ০১৭৩৩-৬৩৮৮৬৬ কা মকরী িিস্য 

৫ টিা: নুরুল ইসলাি মিতা-টিাোঃ আমজজ কয়ড়া ব্রহ্মর্াো , রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ৫০ ৮ি  কা মকরী িিস্য 

৬ টিাো: বুলবুমল টবর্ি টিাোঃ কমজ-মুমিন বসুমড়য়া  ব্রহ্মর্াো , রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ৩৫ ৫ি  কা মকরী িিস্য 

৭ টিা: আলি মিয়া টিাোঃ িমজবর মিয়া ব্রহ্মর্াো, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ৪২ ৮ি    কা মকরী িিস্য 

৮ টিা: িওকত আলী টিাোঃ মুনুর উমিন হামিন-দামিন,রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ৪৫ ৮ি  িিস্য 

৯ টিা: এিারত আলী টিাোঃ জয়নাল আপ্বদীন হামিন-দামিন, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ৪০ ৯ি  িিস্য 

১০ শ্রী মবিল সাহা মিতা-শ্রী মবপ্জন্দ্র সাহা ব্রহ্মর্াো,  রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ৫০ ৮ি  িিস্য 

১১ টিা: হাসান আলী মিতা-মৃত-মবিা টসখ হামিন-দামিন, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ৩৮ ৮ি  িিস্য 

১২ টিা: আিরা  আলী মিতা- টিাোঃ যদু হামিন-দামিন, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ৪৫ ৭ি  িিস্য 

১৩ টিা: টসরাজুল ইসলাি মিতা- টিাোঃ সাত্তার টতবামড়য়া, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ৪৫ ৮ি  িিস্য 

১৪ টিা: জাহামঙ্গর আলি টিাোঃ ইজ্জত আলী টতবামড়য়া, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ৪৩ ৮ি  িিস্য 

১৫ টিা: িামুন মিতা-টিাজদার আলী হামিন-দামিন, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ৪০ ি  িিস্য 

১৬ টিাো: নুরনাহার টবর্ি স্বািী-টিাোঃ হামিদ টতবামড়য়া, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ৩০ ৮ি  িিস্য 

১৭ টিাো: রুনা টবর্ি স্বািী-টিাোঃ এোর উমিন ব্রহ্মর্াো, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ৩০ ৮ি  িিস্য 

১৮ টিাো: িিতা টবর্ি স্বািী-টিাোঃ আলি ব্রহ্মর্াো, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ৪৫ ৫ি  িিস্য 

১৯ টিাো: তারা খাতুন স্বািী-িাজািাল ব্রহ্মর্াো,  রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ৪৮ ৮ি  িিস্য 

২০ টিা: রাপ্েল   টিা: টক াত আলী ব্রহ্মর্াো,  রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ৪০ ৮ি  িিস্য 

 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

স্মারক নং- ১২.০২.৫০৮৮.৪০৬.৩৭.০৩২.১৩ – ৫১৬                           তাট্ররখ:  ১৯/০৯/১৯ ট্রি: 

    

       িিয় অব ট্রত ও অনুসমািসনর জন্য উপ-পট্ররচালক, কৃট্রষ ট্রবপণন অট্রধিপ্তর ,রাজশা ী ট্রবভা , রাজশা ী িপ্হাপ্য়র সিীপ্ি টররে করা হপ্লা।    

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
ছক:    ঠিত কৃষক ট্রবপণন িসলর তট্রলকা: 

 

ক) িসলর নাম: চান্দাইসকানা িবজী ব্যবিায়ী িট্রমট্রত  ঠন, িংগ্রস র তাট্ররখ:  ২৬/১০/১৯ইং চান্দাইসকানা, উপসজলা: রায় ঞ্জ,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ। 



 

ক্রট্রমক 

নং 

নাম ট্রপতা/মাতার নাম ঠিকানা বয়ি ট্রশিা ত 

র াগ্যতা 

রমাবাইল নম্বর পিবী 

১ টিা: জুপ্য়ল আহপ্েদ মৃত িকবুল টহাপ্সন চান্দাইপ্কানা,  রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ৪০ ৮ি ০১৭৩৪-২৭৯৬৮৭ িভাপট্রত 

২ টিা: টবল্লাল টহাপ্সন  মৃত নামেি উমিন মসিলা, রায়র্ঞ্জ,  মসরাজর্ঞ্জ ৪৫ ৮ি ০১৭৫৬-৫১০০০৮ রিসক্রটারী  

৩ টিা: রম কুল ইসলাি  মিতা-মৃত আনু টসখ চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ,  মসরাজর্ঞ্জ ৪৮ ৮ি ০১৭৪৫-৭৫৬৮৮০ রকাষাধ্যি 

৪ এস এি রুপ্বল  টিা: আিজাদ টসখ দামথয়া, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ৩৬ HSC ০১৭২৫-১৮৪৬৮২ কা মকরী িিস্য 

৫ হাসিত আলী  মিতা-আ: িমজদ টসখ চান্দাইপ্কানা,  রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ৩৮ SSC ০১৭২১-০১৯৭৪৯ কা মকরী িিস্য 

৬ টিা: আসাদ আলী মিতা-মৃত আনু টসখ চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ,  মসরাজর্ঞ্জ ৩৮ ৮ি  কা মকরী িিস্য 

৭ টিা: ইিরান  মিতা-মৃত আ: িাোন চান্দাইপ্কানা,  রায়র্ঞ্জ,  মসরাজর্ঞ্জ ৪২ ৮ি    কা মকরী িিস্য 

৮ শ্রী িমত বাসনা স্বািী মদলীি দামথয়া, রায়র্ঞ্জ,  মসরাজর্ঞ্জ ৪৫ ৩য়  িিস্য 

৯ টিা: ইলহাস উমিন  মিতা-টরাস্তি রাং চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ,  মসরাজর্ঞ্জ ৫৫ ৮ি  িিস্  

১০ টিা: রম কুল  মিতা- আ: কাপ্দর দামথয়া, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ৫২ ৫ি  িিস্য 

১১ টিা: কামজমুমিন মিতা-মৃত িনপ্ের দামথয়া, রায়র্ঞ্জ,  মসরাজর্ঞ্জ ৪৮ ৫ি  িিস্য 

১২ টিা: হায়দার আলী  মিতা-মৃত কািাল দামথয়া, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ৫০ ৫ি  িিস্য 

১৩ টিা: এনতাজ আলী  মিতা-মবষু দামথয়া, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ৫২ SSC  িিস্য 

১৪ টিা: নামসর উমিন মিতা- টিা:  জলার দামথয়া, রায়র্ঞ্জ,  মসরাজর্ঞ্জ  ৪৫ HSC ০১৭১৫-৮০২৮২৭ িিস্য 

১৫ টিা: রাপ্সল  মিতা-টিা: আসলাি চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ,  মসরাজর্ঞ্জ ৩৪ ৮ি  িিস্য 

১৬ কািনা রানী  স্বািী-শ্রী মদিক কুিার দামথয়া, রায়র্ঞ্জ,  মসরাজর্ঞ্জ ৪৬ ৫ি  িিস্য 

১৭ টিাো:প্সতু টবর্ি  স্বািী- টিা: টরজাউল  মসিলা, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ৪৮ ৭ি  িিস্য 

১৮ ইিরান  আলী মিতা-টিা: বাদিা মসিলা, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ৪০ ৮ি  িিস্য 

১৯ টিা:  মরদ  মিতা-টিা: আব্দুল মসিলা, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ৪৯ SSC  িিস্য 

২০ রম কুল ইসলাি মিতা-টসজাব আলী চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ৪৪ ৫ি  িিস্য 

 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

স্মারক নং- ১২.০২.৫০৮৮.৪০৬.৩৭.০৩২.১৩ - ৫৭৩                          তাট্ররখ:  ২৭/১০/১৯ ট্রি: 

    

       িিয় অব ট্রত ও অনুসমািসনর জন্য উপ-পট্ররচালক, কৃট্রষ ট্রবপণন অট্রধিপ্তর ,রাজশা ী ট্রবভা , রাজশা ী িপ্হাপ্য়র সিীপ্ি টররে করা হপ্লা।    

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ছক:    ঠিত কৃষক ট্রবপণন িসলর তট্রলকা: 

 

ক) িসলর নাম: ব্রহ্ম াছা িবজী ব্যবিায়ী িট্রমট্রত  ঠন, িংগ্রস র তাট্ররখ:   ২৩/১১/১৯ইং ব্রহ্ম াছা, উপসজলা: রায় ঞ্জ,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

ক্রট্রমক 

নং 

নাম ট্রপতা/মাতার নাম ঠিকানা বয়ি ট্রশিা ত 

র াগ্যতা 

রমাবাইল নম্বর পিবী 

১ টিা: টসরাজুল,  মিতা-টিা: আ: সাত্তার চকপ্িাহনবামড়,রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ৫০ ৮ি ০১৭৬৬-৭৬২৯৫৭ িভাপট্রত 

২ টিা: তামরকুল ইসলাি মিতা-টিা: এোন আলী টতবামড়য়া, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ৪২ ৫ি ০১৭১৩-৭৬৭১৩০ রিসক্রটারী  

৩ টিা: িাহজাহান িাোর  মৃত আমলমুমিন ব্রহ্মর্াো,রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ৫৫ SSC ০১৭৬১-৫২১৩১০ রকাষাধ্যি 

৪ টিা:  টবলাল  মিতা-মৃত আমলমুমিন বসুমড়য়া ব্রহ্মর্াো,রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ৪৫ ৮ি ০১৭৩৩-৬৩৮৮৬৬ কা মকরী িিস্য 

৫ টিা:  নুরুল ইসলাি মিতা-টিা: আমজজ কয়ড়া ব্রহ্মর্াো,রায়র্ঞ্জ মসরাজর্ঞ্জ ৫০ ৮ি  কা মকরী িিস্য 

৬ টিা:  জাপ্ের আলী   মিতা-টিাোঃ কমজ-মুমিন ব্রহ্মর্াো,রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ৪৬ ৫ি  কা মকরী িিস্য 

৭ টিাো: বুলবুমল টবর্ি মিতা- টিা: টলাকিান টতবামড়য়া,  রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ৪০ ৮ি    কা মকরী িিস্য 



৮ টিা: আলি মিয়া টিাোঃ িমজবর মিয়া ব্রহ্মর্াো, রায়র্ঞ্জ মসরাজর্ঞ্জ ৩৬ ৮ি  িিস্য 

৯ টিা: িওকত আলী মিতা- টিাোঃ মুনুর উমিন হামিন-দামিন,রায়র্ঞ্জ মসরাজর্ঞ্জ ৪৮ ৮ি  িিস্য 

১০ টিা: এিারত আলী টিা: জয়নাল আপ্বদীন হামিন-দামিন,রায়র্ঞ্জ মসরাজর্ঞ্জ ৩৫ ৮ি  িিস্য 

১১ শ্রী মবিল সাহা শ্রী মবপ্জন্দ্র সাহা ব্রহ্মর্াো,-রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ৪০ ৮ি  িিস্য 

১২ টিা: হাসান আলী মিতা-মৃত- মবিা টসখ হামিন-দামিন,রায়র্ঞ্জমসরাজর্ঞ্জ ৩৮ ৮ি  িিস্য 

১৩ টিা: আিরা  আল মিতা- টিা: যদু হামিন-দামিন, রায়র্ঞ্জমসরাজর্ঞ্জ ৪৫ ৮ি  িিস্য 

১৪ টিা: টসরাজুল ইসলাি মিতা- টিাোঃ সাত্তার টতবামড়য়া, রায়র্ঞ্জপ্জলা,মসরাজর্ঞ্জ ৪৫ ৮ি  িিস্য 

১৫ টিা: জাহামঙ্গর আলি টিা: ইজ্জত আলী টতবামড়য়া, রায়র্ঞ্জ মসরাজর্ঞ্জ ৩৫ ৮ি  িিস্য 

১৬ টিা:  িামুন মিতা- টিাজদার আলী হামিন-দামিন,রায়র্ঞ্জ মসরাজর্ঞ্জ ৩৪ ৮ি  িিস্য 

১৭ টিাো: নুরনাহার টবর্ি স্বািী- টিাোঃ হামিদ টতবামড়য়া,  রায়র্ঞ্জ মসরাজর্ঞ্জ ৪০ ৮ি  িিস্য 

১৮ টিাো: রুনা টবর্ি স্বািী- টিাোঃ এোর উমিন ব্রহ্মর্াো, রায়র্ঞ্জ  ,মসরাজর্ঞ্জ ৩৫ ৮ি  িিস্য 

১৯ টিাো: িিতা টবর্ি স্বািী- টিাোঃ আলি ব্রহ্মর্াো, রায়র্ঞ্জ  মসরাজর্ঞ্জ ৪০ ৮ি  িিস্য 

২০ টিাো: তারা খাতুন স্বািী- িাজািাল ব্রহ্মর্াো, রায়র্ঞ্জ মসরাজর্ঞ্জ ৪০ ৮ি  িিস্য 

 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

স্মারক নং- ১২.০২.৫০৮৮.৪০৬.৩৭.০৩২.১৩ - ৬৩৭                         তাট্ররখ: ২৪/১১/১৯ ট্রি: 

    

       িিয় অব ট্রত ও অনুসমািসনর জন্য উপ-পট্ররচালক, কৃট্রষ ট্রবপণন অট্রধিপ্তর ,রাজশা ী ট্রবভা , রাজশা ী িপ্হাপ্য়র সিীপ্ি টররে করা হপ্লা।    

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ছক:    ঠিত কৃষক ট্রবপণন িসলর তট্রলকা: 

 

ক) িসলর নাম: চাট্রলতাডাং া িবজী ব্যবিায়ী িট্রমট্রত  ঠন, িংগ্রস র তাট্ররখ: ০৬/১২/১৯ইং , চাট্রলতাডাং া, উপসজলা: কাট্রজপুর, রজলা ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

ক্রট্রমক 

নং 

নাম ট্রপতা/মাতার নাম ঠিকানা বয়ি ট্রশিা ত 

র াগ্যতা 

রমাবাইল নম্বর পিবী 

১ টিা: মলটন মিতা-টিা: মজয়ার উমিন চামলতাডাংর্া, কামজপুর মসরাজর্ঞ্জ ৪০ ৮ি ০১৮৩২-০৮৯৫২২ িভাপট্রত 

২ টিা: আব্দুল লমত  মৃত লমত  টজল টহাপ্সন চামলতাডাংর্া, কামজপুর মসরাজর্ঞ্জ ৪৫ ৮ি ০১৭৫৩-৯২৭১১৫ রিসক্রটারী  

৩ টিা: হযরত আলী  মিতা-মৃত টসরাজ উমিন চামলতাডাংর্া, কামজপুর মসরাজর্ঞ্জ ৪০ ৮ি ০১৭৫৮-০৭০৩২৪ রকাষাধ্যি 

৪ টিা: টসমলি মিতা-মৃত হাম জার চামলতাডাংর্া, কামজপুর মসরাজর্ঞ্জ ৩৮ ৫ি ০১৯২৮-৩২৪৩০ কা মকরী িিস্য 

৫ টিাো: মবলমকে  স্বািী-টিা: টসমলি চামলতাডাংর্া, কামজপুর ,মসরাজর্ঞ্জ ৩৫ ৮ি  কা মকরী িিস্য 

৬ নুর নবী  মিতা-টিা: কািাল চামলতাডাংর্া, কামজপুর ,মসরাজর্ঞ্জ ৩৬ ৫ি ০১৯২৬-৪৮২৯৫০ কা মকরী িিস্য 

৭ টিা: সাইদুল তর দার  টিা: ইমঞ্জল তর দার ভবানীপুর, কামজপুর মসরাজর্ঞ্জ ৪৮ ৮ি ০১৭১৩-৭৪৬৪০৬   কা মকরী িিস্য 

৮ টিা: টহলাল খান মিতা-মৃত টিাতাপ্ের খাঁন ভাবানীপুর, কামজপুর মসরাজর্ঞ্জ ৪৫ ৮ি ০১৭৭৪-০৫৩৯০২ িিস্য 

৯ টিা: জামহদ টহাপ্সন  মিতা-টিা: আব্দুল িমজদ চামলতাডাংর্া, কামজপুর মসরাজর্ঞ্জ ৫০ ৮ি ০১৭২৭-৭৭৮৪৩০ িিস্য 

১০ বাদিা  মিমি  মিতা- টিা: রম জ উমিন চামলতাডাংর্া, কামজপুর মসরাজর্ঞ্জ ৪০ ৫ি  িিস্য 

১১ টিা: িািছুল হক  মিতা-টিা: আমির তর দার ভাবানীপুর, কামজপুর মসরাজর্ঞ্জ ৪৫ ৮ি ০১৭৫১-৪৭৮৭৩৪ িিস্য 

১২ টিা: আলামিন  মিতা-টিা: হামিদ আলী চামলতাডাংর্া,কামজপুর মসরাজর্ঞ্জ ৪০ ৮ি ০১৭৮৩-৬২৯২৫২ িিস্য 

১৩ টিা: নজরুল ইসলাি  মিতা-মৃত আব্দুর রহিান চামলতাডাংর্া,কামজপুর মসরাজর্ঞ্জ ৪৫ ৮ি  িিস্য 

১৪ টিা: আ: খাপ্লক  মিতা-টিা: হায়দার টসখ ভাবানীপুর, কামজপুর মসরাজর্ঞ্জ ৩৮ ৫ি  িিস্য 

১৫ শ্রী শুভ সাহা  মিতা-সিীর সাহা চামলতাডাংর্া,কামজপুর মসরাজর্ঞ্জ ৪৬ ৮ি  িিস্য 

১৬ টিা: আ: র্মন মিতা-টিা: আপ্ের আলী চামলতাডাংর্া, কামজপুর মসরাজর্ঞ্জ ৫০ ৮ি ০১৯২৫-৭৩৬৫৮৫ িিস্য 

১৭   টিা: দুলাল তালুকদার    মিতা-মৃত টসকান্দার তাং চামলতাডাংর্া, কামজপুর মসরাজর্ঞ্জ ৫২ ৮ি  িিস্য 

১৮ টিা: টরহানুর আলি  মিতা-মৃত র্মন তালুকদার চামলতাডাংর্া, কামজপুর মসরাজর্ঞ্জ ৩৯ ৮ি ০১৭৩৭-০১৫৩৭৮ িিস্য 

১৯ টিাো:  নুরনাহার  স্বািী-টিা: কািাল টসখ চামলতাডাংর্া,কামজপুর মসরাজর্ঞ্জ ২৮ ৮ি ০১৯২৬-৪৮২৯৫০ িিস্য 



২০ টিা: দুদু মিয়া  মৃত টিৌলবী আহােদ আলী চামলতাডাংর্া, কামজপুর মসরাজর্ঞ্জ ৫৫ ৮ি ০১৭৪১-৩৯৯২৬৯ িিস্য 

 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

স্মারক নং- ১২.০২.৫০৮৮.৪০৬.৩৭.০৩২.১৩ - ৬৬৮                         তাট্ররখ:  ০৮/১২/১৯ ট্রি: 

    

       িিয় অব ট্রত ও অনুসমািসনর জন্য উপ-পট্ররচালক, কৃট্রষ ট্রবপণন অট্রধিপ্তর ,রাজশা ী ট্রবভা , রাজশা ী িপ্হাপ্য়র সিীপ্ি টররে করা হপ্লা।    

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
  ছক:     ঠিত কৃষক ট্রবপণন িসলর তট্রলকা:  
 ক) িসলর নাম:  ট্রশশুপাকম িবজী ব্যবিায়ী িট্রমট্রত  ঠন, িংগ্রস র তাট্ররখ: ২৫/০১/২০ইং  ট্রিরাজ ঞ্জ িির, ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

ক্রট্রমক 

নং 

নাম ট্রপতা/মাতার নাম ঠিকানা বয়ি ট্রশিা ত 

র াগ্যতা 

রমাবাইল নম্বর পিবী 

১ রমা: বকুল খন্দকার মৃত কাসশম আলী খন্দ: র াসিনপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ ৫২ এিএিট্রি ০১৭১১-১৫৭৮১১৭ িভাপট্রত 

২ রমা: ট্রলটন মুত তট্রমজ উট্রিন রঘাড়াচড়া, ট্রিরাজ ঞ্জ ৫০ ৮ম ০১৭৬৮-৯৭৭৬২৯ রিসক্রটারী  

৩ রমা: ছাট্রমদুল মৃত মট্রজবুর র মান টুকরা ছন াছা, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪৮ ৬ট ০১৭১৯-৪১৮১৭৪ রকাষাধ্যি 

৪ রমা: রবলাসয়ত মৃত নট্রছমুট্রিন রজায়ারিার  াট ট্রপয়াট্রর, ছন াছা, ট্রিরাজ ঞ্জ ৬০ ৭ম ০১৭২৯-661324 কা মকরী িিস্য 

৫ রমা: িাইদুল ইিলাম মৃত ট্রপন্টু তালুক িার পারপাট্রিলা, ট্রিরাজ ঞ্জ ৫০ ৮ম 01742-078501 কা মকরী িিস্য 

৬ রমা: িজল খন্দকার রমা: বকুল খন্দকার র াসিনপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ ২৮ এিএিট্রি 01712-010873 কা মকরী িিস্য 

৭ রমা: ট্রবশা মন্ডল মৃত রিতকা মন্ডল ধানবাট্রন্দ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৫০ ৩য় 01740-109819 কা মকরী িিস্য 

৮ রমা: আস জ রিখ মৃত মনসুর আলী রখাকশাবাট্রড়, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৫ ৮ম ০১৭২৫-৩২১০৪০ সদস্য 

৯ রমা: িবুজ মুত আজ র আলী িয়াস াট্রবন্দ, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩০ এিএিট্রি 01793-323232 সদস্য 

১০ রমা: শামছুল আলম রমা: আবু িাইি চরবামন  াতী, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৫ ৫ম 01721-771752 সদস্য 

১১ টিাোঃ  মরদুল ইসলাি  মৃত  ারুন অর রট্রশি ওয়ািদা, মসরাজর্ঞ্জ ২৫ ৭ম ০১৭২৭-০৭৭১০১ সদস্য 

১২ টিাোঃ আকবর আলী মৃত রিসকন্দার আলী মিয়ালপ্কাল, মসরাজর্ঞ্জ ৫০ ৩য় ০১৭১৬-১৮৬৩৯৯ সদস্য 

১৩ টিাোঃ জামহদুল টসখ রমা: জয়নাল আসবিীন ভাংর্াবামড়, মসরাজর্ঞ্জ ৩২ এিএিট্রি ০১৭৫০-০৮৯৮২৬ সদস্য 

১৪ টিাোঃ জহুরুল ইসলাি রমা: রতারা ট্রময়া সরদারিাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ৪০ ৮ম - সদস্য 

১৫ টিাোঃ শুকুর আলী রমা: জয়নাল আসবিীন টরলওপ্য় কলনী, মসরাজর্ঞ্জ ৪০ ৫ম ০১৭৩৫-৪৭৮২৫১ সদস্য 

১৬ টিাোঃ ইিন খান মৃত আট্রতয়ার র মান খান এস,এস টরাড, মসরাজর্ঞ্জ ৪২ ৫ম ০১৭৩৫-৭২৬২২৯ সদস্য 

১৭ টিাোঃ জয়নাল আপ্বদীন  মৃত ট্রনয়ামত রিখ ভাংর্াবামড়, মসরাজর্ঞ্জ ৪২ ৯ম ০১৭৪৭-১৩৬৯৫৭ সদস্য 

১৮ টিাোঃ  হামববর রহিান মৃত এজাব আলী রিখ টোনর্াো, মসরাজর্ঞ্জ ২৮ ৯ম ০১৭২৩-৯৬০০৯৩ সদস্য 

১৯ টিাোঃ আিরা  আলী মৃত মট্রতয়ার র মান মদপ্পুর আলাল, মসরাজর্ঞ্জ ৪৫ ৫ম ০১৭৮২-০৪৮১৪৯ সদস্য 

২০ রমা: রজন্দার আলী মৃত নবাব আলী খইশাকুড়া,সখাকশাবাট্রড়, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪০ ৮ম ০১৭৫৬-৫৯৫০৪৭ সদস্য 

 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 



ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

র্েরজাতন্ত্রী বাংলাপ্দি সরকার 

কৃমষ মবিেন অমধদপ্তর 

টজলা িাপ্কসটিং অম স    

মসরাজর্ঞ্জ 

স্মারক নং-১২.০২.৫০৮৮.৪০৬.৩৭.০৩২.১৩-  ৪৫                                                                                                                                    তামরখ: ২৬/০১/২০ মি: 

 সদয় অবর্মত এবং অনুপ্িাপ্নর জন্য উি-িমরচালক,কৃমষ মবিনে অমধদপ্তর,রাজিাহী মবভার্, রাজিাহী িপ্হাদপ্য়র সিীপ্ি টররে করা হপ্লা। 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  ছক:     ঠিত কৃষক ট্রবপণন িসলর তট্রলকা:  

 ক) িসলর নাম:  ট্রশশুপাকম িবজী ব্যবিায়ী িট্রমট্রত  ঠন, িংগ্রস র তাট্ররখ: ২৩/০২/২০ইং  ট্রিরাজ ঞ্জ িির, ট্রিরাজ ঞ্জ।  

 

ক্রট্রমক 

নং 

নাম ট্রপতা/মাতার নাম ঠিকানা বয়ি ট্রশিা ত র াগ্যতা রমাবাইল নম্বর পিবী 

১ টিাোঃ টিাসপ্লি উমিন মৃত নওসশর আলী মিশুিাকস, মসরাজর্ঞ্জ   ৫৫ এিএিট্রি ০১৭১১-৪৬৭৫৭৪ িভাপট্রত 

২ টিাোঃ িমহদুল ইসলাি,  মৃত জমসশর আলী জুবলী বার্ান, মসরাজর্ঞ্জ     ৫০ এিএিট্রি ০১৭১১-০১৩৫৩৯ রিসক্রটারী  

৩ টিাোঃ  রহাদ আলী তালুকদার রমা: ইি াক আলী তাং কান্দািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ   ৪০ ৯ম ০১৭১২-৭৫০৩১৩ রকাষাধ্যি 

৪ টরাোঃ টিাোঃ  বকুল খন্দকার,  মৃত কাসশম আলী খন্দ: টহাপ্সনপুর, মসরাজর্ঞ্জ      ৫০ ৮ম ০১৭১১-৫৭৮১১৭ কা মকরী িিস্য 

৫ টিাোঃ নান্নু িন্ডল,  মৃত জামান উট্রিন মন্ডল কান্দািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ      ৫৫ ৭ম ০১৭১২-৬৮৩৪৭২ কা মকরী িিস্য 

৬ শ্রী রতন চন্দ্র দাি,  মৃত  সণশ চন্দ্র িাি ধানবামি, মসরাজর্ঞ্জ        ৫০ ১০ম ০১৭১২-৬৮৬৪২৬ কা মকরী িিস্য 

৭ টিাোঃ ইয়াকুব আলী টসখ,  ওয়াস ি আলী রিখ সয়াপ্র্ামবন্দ, মসরাজর্ঞ্জ   ৫৫ ৫ম ০১৭৩৫-২৮০০০০ কা মকরী িিস্য 

৮ টিা: মিন্টু  রমা: আজা ার আলী মিশুিাকস, মসরাজর্ঞ্জ ৪২ ৯ম ০১৭১২-৭৫৪৫৪৫ সদস্য 

৯ টিা: মলটন রমা: আ: বাট্রর রমাক্তারপাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ৪৫ এিএিট্রি  সদস্য 

১০ টিাোঃ িম কুল ইসলাি স্বিন রমা: আ: কুদ্দুি বুি টিৌরমিশুিাকস, মসরাজর্ঞ্জ ৪২ ৯ম ০১৭১৪-৫৫০০৬৫ সদস্য 

১১ টিা: িমহদুল ইসলাি মৃত এিএম কাউিার কালু টহাপ্সনপুর, মসরাজর্ঞ্জ ৪০ এিএিট্রি ০১৭১২-১১৫২৯৪ সদস্য 

১২ টিাোঃ টক এি িাপ্জদ আলী,  মৃত মা ফুজুল  ক ব্রাহ্মনর্ামত, মসরাজর্ঞ্জ ৫০ ৯ম ০১৭৬৫-৬৭৯৪৫৩ সদস্য 

১৩ টিা: আপ্নায়ার টহাপ্সন  মৃত রিা রাব আলী আকন্দ কান্দািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ৪৮ ৫ম ০১৮৫২-১৩০১৩৩ সদস্য 

১৪ টিা: আলামিন মৃত রিা রাব আলী আকন্দ কান্দািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ৩৮ এিএিট্রি ০১৮৫২-১৩০১৩৩ সদস্য 

১৫ টিা: টর্ালজার টহাপ্সন মৃত জয়নাল আপ্বমদন চকপ্কািদাসিাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ৫০ ৮ম ০১৭১১-২০১৫৪০ সদস্য 

১৬ টিা: রম কুল ইসলাি টিা: টহাপ্সন আলী  জলুল হক টরাড, মসরাজর্ঞ্জ ৩৫ ৮ম ০১৭১৪-৪৬২১০১ সদস্য 

১৭ রমা: শা ািৎ ইিলাম মৃত এিএম কাউিার কালু টহাপ্সনপুর, মসরাজর্ঞ্জ ২৫ ৯ম ০১৭১২-৪৮০২৩২ সদস্য 

১৮ রমা: শা া আলম ট্রনমাই প্রামাট্রনক ট্রশয়ালসকাল, মসরাজর্ঞ্জ ৩৫ ৯ম ০১৭৭৯-৭৭৮২৮৬ সদস্য 

১৯ সুশান্ত কুমার সুকুমার চন্দ্র িা া মুট্রড়পট্রি,মসরাজর্ঞ্জ ৪০ ৫ম ০১৭৫৭-৮২২১৭১ সদস্য 

২০ টিা: আকবর  মৃত রিসকন্দার মিয়ালপ্কাল, মসরাজর্ঞ্জ ৫০ ৩য় ০১৭১৬-১৮৬৩৯৯ সদস্য 

 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ  

 

র্েরজাতন্ত্রী বাংলাপ্দি সরকার 

কৃমষ মবিেন অমধদপ্তর 

টজলা িাপ্কসটিং অম স    

মসরাজর্ঞ্জ 

স্মারক নং-১২.০২.৫০৮৮.৪০৬.৩৭.০৩২.১৩- ১০১                                                                                                                                   তামরখ: ২৪/০২/২০ মি: 

 সদয় অবর্মত এবং অনুপ্িাপ্নর জন্য উি-িমরচালক, কৃমষ মবিনে অমধদপ্তর, রাজিাহী মবভার্, রাজিাহী িপ্হাদপ্য়র সিীপ্ি টররে করা হপ্লা। 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 



ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  ছক:     ঠিত কৃষক ট্রবপণন িসলর তট্রলকা:  

 ক) িসলর নাম:  বড়বাজার িবজী ব্যবিায়ী িট্রমট্রত  ঠন, িংগ্রস র তাট্ররখ: ০৯/০৩/২০ইং  ট্রিরাজ ঞ্জ িির, ট্রিরাজ ঞ্জ।  

 

ক্রট্রমক 

নং 

নাম ট্রপতা/মাতার নাম ঠিকানা বয়ি ট্রশিা ত র াগ্যতা রমাবাইল নম্বর পিবী 

১ রমা: তারাজুল ইিলাম মৃত রজল ক ট্রময়া সাপ্হদনর্র, মসরাজর্ঞ্জ   ৬০ এইচএিট্রি ০১৭১১-৩৩৯৮৬৪ িভাপট্রত 

২ রমা: রিট্রলম আ সমি মৃত মট্রনর উট্রিন এসমব  জলুলহক টরাড,মসরাজর্ঞ্জ     ৫০ ট্রবএ ০১৭১৫-০১৮০৭৬ রিসক্রটারী  

৩ বািল রঘাষ পট্ররসতাষ রঘাষ বড়বাজার, মসরাজর্ঞ্জ   ৪৮ এইচএিট্রি ০১৭১৬-৬৯৬৯৯০ রকাষাধ্যি 

৪ রমা: মজনু রিখ রমা: শামসুল রিখ ভাংর্াবামড়, মসরাজর্ঞ্জ      ৪৬ এিএিট্রি ০১৭৩২-০২৪৯৪৫ কা মকরী িিস্য 

৫ রমা: জহুরুল ইিলাম মৃত তারা রিখ মদয়াধানর্ড়া, মসরাজর্ঞ্জ      ৫০ ৮ম ০১৭১৮-৬৫৮৩৯১ কা মকরী িিস্য 

৬ রমা: আকতার র াসিন মৃত মনসুর আলী চকপ্কািাসিাড়া, মসরাজর্ঞ্জ        ৫৫ ২য় ০১৭৬৩-৯৭৮৩২১ কা মকরী িিস্য 

৭ রমা: শট্র দুল ইিলাম মৃত-র াসিন আলী রিখ কামলয়াকান্দািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ   ৪০ ৩য় ০১৭৭৬-২১৭৭১৩ কা মকরী িিস্য 

৮ রমা: িাইফুল ইিলাম মৃত-  াজাট্রর রিখ সয়াপ্র্ামবন্দ, মসরাজর্ঞ্জ ৪২ ৮ম ০১৭৯১-২১৬৭১০ সদস্য 

৯ রমা:   রত আলী রমা: জামাল উট্রিন রিখ রমৌলট্রভপাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ২৮ এিএিট্রি ০১৭৩৫-৯৭৯৬৫৭ সদস্য 

১০ রমা: নূর এ আলম রমা: শুকুর আলী টহাপ্সনপুর, মসরাজর্ঞ্জ ৩৫ ৩য় ০১৯৩৭-৫৪৭৪৪১ সদস্য 

১১ রমা:  ফট্ররদুল ইিলাম রমা: ফজল রিখ ভাংর্াবামড়, মসরাজর্ঞ্জ ৪০ এিএিট্রি ০১৭৬৬-৭৯৭১২৯ সদস্য 

১২ রমা: িবুজ রিখ মৃত-ইউনুি আলী রিখ সয়াপ্র্ামবন্দ, মসরাজর্ঞ্জ ৩৬ ৫ম ০১৭১৪-৭৪১২৩৯ সদস্য 

১৩ রমা:  টিটু   মৃত- শাজা ান রিখ সয়াপ্র্ামবন্দ, মসরাজর্ঞ্জ ৪৪ ৮ম ০১৭৩১-২৪৩৯৮৮ সদস্য 

১৪ রমা: রবল্লাল র াসিন মৃত-বাসয়জ উট্রিন সয়াপ্র্ামবন্দ, মসরাজর্ঞ্জ ৪৮ ৯ম  সদস্য 

১৫ রমা: আসনায়ার র াসিন মৃত-আইয়ুব আলী টতলকুমি, মসরাজর্ঞ্জ ৪২ ৮ম  সদস্য 

১৬ রমা: রমরাজুল ইিলাম রাজু মৃত- রজল ক ট্রময়া সাপ্হদনর্র, মসরাজর্ঞ্জ   ৪৫ এইচএিট্রি ০১৭২৯-৩৪২৫০০ সদস্য 

১৭ রমা: আলাট্রমন রমা: র ালাম র াসিন চরিালসা িাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ২৫ ৯ম ০১৭৮৭-৯৪০৫৬৮ সদস্য 

১৮ রমা: কামরুল  ািান রমা: আিাি  রিখ চরিালসা িাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ১৮ এইচএিট্রি ০১৭৭৫-০০১৬৯১ সদস্য 

১৯ রমা: আ: মট্রমন নূর রমা ােি ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ৪০ ৫ম  সদস্য 

২০ রমা: আব্দুল িালাম রমা: আব্দুল িামাি ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ৪২ ৮ম ০১৭১৫-১১২১৬৯ সদস্য 

 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ  

 

র্েরজাতন্ত্রী বাংলাপ্দি সরকার 

কৃমষ মবিেন অমধদপ্তর 

টজলা িাপ্কসটিং অম স    

মসরাজর্ঞ্জ 

স্মারক নং-১২.০২.৫০৮৮.৪০৬.৩৭.০৩২.১৩- ১৩৪                                                                                                                                   তামরখ:  ১১/০৩/২০ মি: 

 সদয় অবর্মত এবং অনুপ্িাপ্নর জন্য উি-িমরচালক, কৃমষ মবিনে অমধদপ্তর, রাজিাহী মবভার্, রাজিাহী িপ্হাদপ্য়র সিীপ্ি টররে করা হপ্লা। 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
   
ছক:    ঠিত কৃষক ট্রবপণন িসলর তট্রলকা: 

ক) িসলর নাম: ব্রহ্ম াছা বাজাসরর  িবজী ব্যবিায়ী িট্রমট্রত  ঠন, িংগ্রস র তাট্ররখ:  ২৬/০৫/২০ইং, উপসজলা: রায় ঞ্জ, রজলা ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

ক্রট্রমক 

নং 

নাম ট্রপতা/মাতার নাম ঠিকানা বয়ি ট্রশিা ত 

র াগ্যতা 

রমাবাইল নম্বর পিবী 

১ রমা: রখাকন রমা: আব্দুল্লা  রাট্রন্ডলা, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ - ৭ম ০১৭২৩-৮২৪২০৫ িভাপট্রত 

২ রমাছা: তারা বানু স্বামী রমা: এলা ী বক্স  াট্রমন-িাট্রমন, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ - ৮ম - রিসক্রটারী  

৩ রমা:  ট্রলটন রমা:   াট্রমি রতবাট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ - ৮ম - রকাষাধ্যি 

৪ রমাছা: জা ানারা রব ম স্বামী রমা: র াসিন আলী রতবাট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ - ৮ম ০১৭৪৬-৩২৪৭৫৭ কা মকরী িিস্য 

৫ রমাছা: িাসজিা রব ম স্বামী রমা: িাইফুল ইিলাম  াট্রমন-িাট্রমন, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ - ৮ম  কা মকরী িিস্য 

৬ রমা: রিাস ল আলী রমা: মট্রজবর র মান খামার াতী, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ - ৮ম - কা মকরী িিস্য 

৭ রমা: জামাল রিখ রমা: শুকুর আলী খামার াতী, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ - ৫ম - কা মকরী িিস্য 

৮ রমা: জালাল উট্রিন রিখ রমা: শু রা রিখ  াট্রমন-িাট্রমন, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ - ৮ম - িিস্য 

৯ রমা: তট্ররকুল ইিলাম রমা: এস িান আলী রতবাট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ - ৮ম - িিস্য 

১০ রমা: মট্র র উট্রিন রমা: রমজান আলী রতবাট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ - ৮ম - িিস্য 

১১ রমা:  ািান আলী রমা: রজানাব আলী রতবাট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ - ৮ম - িিস্য 

১২ রমাছা: মট্রজমনা খাতুন স্বামী  ট্রজয়ার উট্রিন খামার াতী, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ -      ৮ম - িিস্য 

১৩ রমাছা:  ারানী রব ম স্বামী সুরুজ জামান খামার াতী, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ - ৮ম - িিস্য 

১৪ রমা: ইজ্জত আলী রমা: এনছান আলী রতবাট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ - ৮ম - িিস্য 

১৫ রমা: ইিমাইল র াসিন রমা:  াট্রকম উট্রিন রতবাট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ - ৮ম - িিস্য 

১৬ রমা: আট্রজদুল রমা: আকবর আলী রতবাট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ - ৮ম - িিস্য 

১৭ রমা:  াসিল রমা: মট্রজবর বাসুট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ - ৮ম - িিস্য 

১৮ রমাছা: জহুরা রব ম স্বামী রমা: তুলাই চকম ন, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ - ৮ম - িিস্য 

১৯ রমাছা: িাসজিা রব ম স্বামী রমা: র লাল রতবাট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ - ৫ম - িিস্য 

২০ রমা: এছার উট্রিন রমা: ইউসুফ আলী খামার াতী, ব্রহ্ম াছা,রায় ঞ্জ,ট্রিরাজ ঞ্চ - ৮ম - িিস্য 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 

 

স্মারক নং- ১২.০২.৫০৮৮.৪০৬.৩৭.০৩২.১৩ - ২৯১                                                    তাট্ররখ: ২৭/০৫/২০ ট্রি: 

      

       িিয় অব ট্রত ও অনুসমািসনর জন্য উপ-পট্ররচালক, কৃট্রষ ট্রবপণন অট্রধিপ্তর ,রাজশা ী ট্রবভা , রাজশা ী িপ্হাপ্য়র সিীপ্ি টররে করা হপ্লা।    

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ছক:    ঠিত কৃষক ট্রবপণন িসলর তট্রলকা: 

ক) িসলর নাম: বাজার রস্টশন বাজার,  িবজী ব্যবিায়ী িট্রমট্রত  ঠন, িংগ্রস র তাট্ররখ:  ০৭/০৯/২০ ইং বাজার রস্টশন বাজার, রজলা ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

ক্রট্রমক 

নং 

নাম ট্রপতা/মাতার নাম ঠিকানা বয়ি ট্রশিা ত 

র াগ্যতা 

রমাবাইল নম্বর পিবী 

১ রমা: নুরুল ইিলাম মৃত সুজাবত আলী মন্ডল বারাকাট্রন্দ রমৌলবীপারা, ট্রিরাজ ঞ্জ ৫০ ৯ম ০১৭২৬-৪৯৯৭৪৮ িভাপট্রত 

২ রমা: রুহুল আট্রমন মৃত  ািান আলী রমা: রুহুল আট্রমন ৩০ কাসমল ০১৭৪৫-৮৫৪৪০০ রিসক্রটারী  

৩       রকাষাধ্যি 

৪ রমা: আ:  াট্রলম আ: রাজ্জাক ররল কলনী,ট্রিরাজ ঞ্জ ২০ ৭ম ০১৭৪০-০৫৮৪৩২ কা মকরী িিস্য 

৫ রমা: র িাসয়ত উল্লা  আ: রাজ্জাক ররল কলনী,ট্রিরাজ ঞ্জ ২২ ৫ম ০১৭৫৪-৬২৬৩২৫ কা মকরী িিস্য 

৬ রমাছা: নূর না ার রব ম স্বামী-রমা: রুহুল আট্রমন রমা: রুহুল আট্রমন ২৩ এইচ,এি,ট্রি ০১৭৪৫-৮৫৪৪০০ কা মকরী িিস্য 

৭   মাছুমপুর উত্তরপাড়া , ট্রিরাজ ঞ্জ      কা মকরী িিস্য 

৮ রমা: কট্রবরুল ইিলাম মৃত আবু তাস র রায়পুর , ট্রিরাজ ঞ্জ ৫২ এি,এি,ট্রি ০১৭১৭-৬২৯১৩৭ িিস্  

৯ রমা: মজনু ট্রময়া মৃত আতাউর র মান মাছুমপুর , ট্রিরাজ ঞ্জ ৬০ ৮ম ০১৭১০-৩৩৩৩৬৩ িিস্য 

১০ রমা: আকাশ রমা: ছাসনায়ার র াসিন মাছুমপুর উত্তরপাড়া , ট্রিরাজ ঞ্জ ২২ ১০ম ০১৭০১-৬০২৭৪৩ িিস্য 

১১ রমা: অট্রনক  ািান মৃত আ: মান্নান মাছুমপুর উত্তরপাড়া , ট্রিরাজ ঞ্জ ২০ এইচ,এি,ট্রি ০১৭৪৮-৬১৩৩৯২ িিস্য 

১২       িিস্য 

১৩       িিস্য 

১৪       িিস্য 

১৫       িিস্য 

১৬       িিস্য 

১৭       িিস্য 

১৮ রমা: মইনুল ইিলাম রমা: নূর র াসিন মাছুমপুর উত্তরপাড়া , ট্রিরাজ ঞ্জ ৮ ট্রব,কম ০১৭২৮-৩২৮৩৭৯ িিস্য 

১৯ রমা:  ারুল মৃত আফিার আলী মাছুমপুর উত্তরপাড়া , ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৭ ৫ম ০১৬৭৪-১১২৭১১ িিস্য 

২০ রমা: নাইম র াসিন রমা: নুরুল ইিলাম বারাকাট্রন্দ রমৌলবীপারা, ট্রিরাজ ঞ্জ ১৬ ৯ম ০১৭২৬-৪৯৯৭৪৮ িিস্য 

 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 



স্মারক নং- ১২.০২.৫০৮৮.৪০৬.৩৭.০৩২.১৩- ৩২৪                                                                                          তাট্ররখ: ০৮/০৬/২০ ট্রি: 

    

       িিয় অব ট্রত ও অনুসমািসনর জন্য উপ-পট্ররচালক, কৃট্রষ ট্রবপণন অট্রধিপ্তর ,রাজশা ী ট্রবভা , রাজশা ী িপ্হাপ্য়র সিীপ্ি টররে করা হপ্লা।    

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ছক:    ঠিত কৃষক ট্রবপণন িসলর তট্রলকা: 

ক) িসলর নাম: ব্রহ্ম াছা িবজী ব্যবিায়ী িট্রমট্রত  ঠন, িংগ্রস র তাট্ররখ: ০২/০৬/২০ ইং ব্রহ্ম াছা, উপসজলা: রায় ঞ্জ,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

ক্রট্রমক 

নং 

নাম ট্রপতা/মাতার নাম ঠিকানা বয়ি ট্রশিা ত 

র াগ্যতা 

রমাবাইল নম্বর পিবী 

১ রমা: রিরাজুল রমা: আ: িাত্তার চকসমা নবাট্রড়,রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ৫০ ৮ি ০১৭৬৬-৭৬২৯৫৭ িভাপট্রত 

২ টিা: তাট্ররকুল ইিলাম রমা: এছান আলী টতবামড়য়া, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ৩৫ ৫ি ০১৭১৩-৭৬৭১৩০ রিসক্রটারী  

৩ টিা: শাজা ান আলী মৃত আট্রলমুট্রিন বসুট্রড়য়াব্রহ্মর্াো, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ৫৫ SSC ০১৭৬১-৫২১৩১০ রকাষাধ্যি 

৪ টিা:প্বলাল মৃত আট্রলমুট্রিন বসুট্রড়য়াব্রহ্মর্াো, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ৪০ ৮ি ০১৭৩৩-৬৩৮৮৬৬ কা মকরী িিস্য 

৫ টিা: শাজা ান আলী মৃত আট্রলমুট্রিন বসুট্রড়য়াব্রহ্মর্াো, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ৫৫ SSC  কা মকরী িিস্য 

৬ টিা: নুরুল ইিলাম রমা: আট্রজজ  কয়ড়া ব্রহ্মর্াো, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ৫২ ৮ি  কা মকরী িিস্য 

৭ টিাো: বুলবুমল টবর্ি রমা: কট্রজমুট্রিন বসুট্রড়য়াব্রহ্মর্াো, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ৩৫ ৫ম    কা মকরী িিস্য 

৮ টিা: আলি মিয়া টিাোঃ িমজবর মিয়া ব্রহ্মর্াো, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ৪২ ৮ি  িিস্য 

৯ টিা: িওকত আলী টিাোঃ মুনুর উমিন হামিন-দামিন,রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ৪৫ ৮ি  িিস্য 

১০ টিা: এিারত আলী টিাোঃ জয়নাল আপ্বদীন হামিন-দামিন, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ৪০ ৯ি  িিস্য 

১১ শ্রী মবিল সাহা মিতা-শ্রী মবপ্জন্দ্র সাহা ব্রহ্মর্াো,  রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ৫০ ৮ি  িিস্য 

১২ টিা: হাসান আলী মিতা-মৃত-মবিা টসখ হামিন-দামিন, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ৩৮ ৮ি  িিস্য 

১৩ টিা: আিরা  আলী মিতা- টিাোঃ যদু হামিন-দামিন, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ৪৫ ৭ি  িিস্য 

১৪ টিা: টসরাজুল ইসলাি মিতা- টিাোঃ সাত্তার টতবামড়য়া, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ৪৫ ৮ি  িিস্য 

১৫ টিা: জাহামঙ্গর আলি টিাোঃ ইজ্জত আলী টতবামড়য়া, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ৪৩ ৮ি  িিস্য 

১৬ টিা: িামুন মিতা-টিাজদার আলী হামিন-দামিন, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ৪০ ি  িিস্য 

১৭ টিাো: নুরনাহার টবর্ি স্বািী-টিাোঃ হামিদ টতবামড়য়া, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ৩০ ৮ি  িিস্য 

১৮ টিাো: রুনা টবর্ি স্বািী-টিাোঃ এোর উমিন ব্রহ্মর্াো, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ৩০ ৮ি  িিস্য 

১৯ টিাো: িিতা টবর্ি স্বািী-টিাোঃ আলি ব্রহ্মর্াো, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ৪৫ ৫ি  িিস্য 

২০ টিাো: তারা খাতুন স্বািী-িাজািাল ব্রহ্মর্াো,  রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ৪৮ ৮ি  িিস্য 

 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

স্মারক নং- ১২.০২.৫০৮৮.৪০৬.৩৭.০৩২.১৩- ৩২৪                                                                                          তাট্ররখ: ০৮/০৬/২০ ট্রি: 

    

       িিয় অব ট্রত ও অনুসমািসনর জন্য উপ-পট্ররচালক, কৃট্রষ ট্রবপণন অট্রধিপ্তর ,রাজশা ী ট্রবভা , রাজশা ী িপ্হাপ্য়র সিীপ্ি টররে করা হপ্লা।    

 



 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ছক:    ঠিত কৃষক ট্রবপণন িসলর তট্রলকা: 

ক) িসলর নাম:  বাজার রস্টশন বাজার িবজী ব্যবিায়ী িট্রমট্রত  ঠন, িংগ্রস র তাট্ররখ: ২৩/০৯/২০ ইং বাজার রস্টশন বাজার, রজলা ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

ক্রট্রমক 

নং 

নাম ট্রপতা/মাতার নাম ঠিকানা বয়ি ট্রশিা ত 

র াগ্যতা 

রমাবাইল নম্বর পিবী 

১ রমা: নূরুল ইিলাম 

 

মৃত সুজাবত আলী বারাকাট্রন্দ রমৌলট্রবপাড়া, ট্রিরাজ ঞ্জ ৫০ ৯ম ০১৭২৬-৪৯৯৭৪৮ িভাপট্রত 

২ রমা: রুহুল আট্রমন 

 

মৃত  ািান আলী িারািা , ট্রিরাজ ঞ্জ ৩০ কাসমল 01745-854400 রিসক্রটারী  

৩ রমা: আ: রট্র ম 

 

রমা: রমাবারক মন্ডল ররলকলনী, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪০ ৫ম 01302-451382 রকাষাধ্যি 

৪ রমা: র িাসয়ত উল্লা  

 

রমা: আয়নাল  ক রঘাড়াচাড়া, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩২ ৫ম 01754-626325  

৫ রমা: আবুল  াসিম 

 

মৃত রিসকন্দার আলী মাছুমপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪০ ৫ম 01717-127179  

৬ রমা: রমজবা উট্রিন 

 

মৃত রিসকন্দার আলী মাছুমপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৫  াসফজ 01797-726281  

৭ রমা: আ:  াট্রলম 

 

রমা: আ: রাজ্জাক ররলকলনী, ট্রিরাজ ঞ্জ ২০ ৭ম 01740-058432  

৮ রমা: নাইম 

 

রমা: নুরুল ইিলাম বারাকাট্রন্দ রমৌলট্রবপাড়া, ট্রিরাজ ঞ্জ ১৮ ১০ম 01726-499748  

৯ রমা: অট্রনক  ািান 

 

মৃত আ: মান্নান মাছুমপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ ২০ এইচ,এিট্রি 01748-613392  

১০ রমা: িা ি আলী 

 

রমা: রফরসিৌি আলী ররলকলনী, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩২ ৮ম 01741-060310  

 

 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 

স্মারক নং- ১২.০২.৫০৮৮.৪০৬.৩৭.০৩২.১৩-  ৬২০                                                                                         তাট্ররখ: ২১/০৯/২০ ট্রি: 

    



       িিয় অব ট্রত ও অনুসমািসনর জন্য উপ-পট্ররচালক, কৃট্রষ ট্রবপণন অট্রধিপ্তর ,রাজশা ী ট্রবভা , রাজশা ী িপ্হাপ্য়র সিীপ্ি টররে করা হপ্লা।    

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

িংর্যক্ত:  ১.২.৫ 

 

ছক:    ঠিত কৃষক ট্রবপণন িসলর তট্রলকা: 

ক) িসলর নাম:  বাজার রস্টশন বাজার িবজী ব্যবিায়ী িট্রমট্রত  ঠন, িংগ্রস র তাট্ররখ: ২৩/০৯/২০ ইং বাজার রস্টশন বাজার, রজলা ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

ক্রট্রমক 

নং 

নাম ট্রপতা/মাতার নাম ঠিকানা বয়ি ট্রশিা ত 

র াগ্যতা 

রমাবাইল নম্বর পিবী 

১ রমা: নূরুল ইিলাম 

 

মৃত সুজাবত আলী বারাকাট্রন্দ রমৌলট্রবপাড়া, ট্রিরাজ ঞ্জ ৫০ ৯ম ০১৭২৬-৪৯৯৭৪৮ কৃষক/ব্যবিায়ী 

২ রমা: রুহুল আট্রমন 

 

মৃত  ািান আলী িারািা , ট্রিরাজ ঞ্জ ৩০ কাসমল 01745-854400 কৃষক/ব্যবিায়ী 

৩ রমা: আ: রট্র ম 

 

রমা: রমাবারক মন্ডল ররলকলনী, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪০ ৫ম 01302-451382 কৃষক/ব্যবিায়ী 

৪ রমা: র িাসয়ত উল্লা  

 

রমা: আয়নাল  ক রঘাড়াচাড়া, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩২ ৫ম 01754-626325 কৃষক/ব্যবিায়ী 

৫ রমা: আবুল  াসিম 

 

মৃত রিসকন্দার আলী মাছুমপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ ৪০ ৫ম 01717-127179 কৃষক/ব্যবিায়ী 

৬ রমা: রমজবা উট্রিন 

 

মৃত রিসকন্দার আলী মাছুমপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩৫  াসফজ 01797-726281 কৃষক/ব্যবিায়ী 

৭ রমা: আ:  াট্রলম 

 

রমা: আ: রাজ্জাক ররলকলনী, ট্রিরাজ ঞ্জ ২০ ৭ম 01740-058432 কৃষক/ব্যবিায়ী 

৮ রমা: নাইম 

 

রমা: নুরুল ইিলাম বারাকাট্রন্দ রমৌলট্রবপাড়া, ট্রিরাজ ঞ্জ ১৮ ১০ম 01726-499748 কৃষক/ব্যবিায়ী 

৯ রমা: অট্রনক  ািান 

 

মৃত আ: মান্নান মাছুমপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ ২০ এইচ,এিট্রি 01748-613392 কৃষক/ব্যবিায়ী 

১০ রমা: িা ি আলী 

 

রমা: রফরসিৌি আলী ররলকলনী, ট্রিরাজ ঞ্জ ৩২ ৮ম 01741-060310 কৃষক/ব্যবিায়ী 

 

 

     স্বািট্ররত/- 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ চুট্রক্ত পত্র” 

 

              ১ম পি :  রমাছা: রাট্রফয়া রব ম, স্বামী- মৃত শা জা ান আলী, কাজী মট্রতয়ার র মান িড়ক, মাছুমপুর, ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

             ২য় পি :  রমা: আইয়ুব আলী, রজলা মাসকমটিং অট্রফিার,কৃট্রষ ট্রবপণন অট্রধিপ্তর, রজলা মাসকমটিং অট্রফি , ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 ণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাসিশ িরকাসরর পসি ট্রিরাজ ঞ্জ রপৌর িভার কাজী মট্রতয়ার র মান িড়ক, মাছুমপুর, রমৌজা-রায়পুর, খট্রতয়ান নং- ২২ িা  নং- ৩৩ এবং র াট্রি 

নং- ৭৪ এর ট্রনসন বট্রণ মত তফশীসল ৩ তলা বাট্রড়র ২য় তলায় ট্রনসন তফশীসল বট্রণ মত  া ার মাট্রলক ১ম মাট্রলক পি ।  থা  বাট্রড়র মাট্রলক  জনাবা রমাছা: রাট্রফয়া 

রব ম উসল্লট্রখত ঠিকানায় অবট্রস্থত তা ার বাট্রড়টি ভাড়া রিওয়ার প্রস্থাব কট্ররসল ২য় পি তা ার কা মালয় কট্ররবার উপর্যক্ত মসন কট্ররসল ২য় পসির  িেট্রতসত ট্রনন 

ট্রলট্রখত শসতম মাট্রিক ৭,৫০০/- ( িাত  াজার পাঁচশত) টাকা ভাড়া ট্রনধ মারণ করা  য় ।  অত:পর উভয় পসির িেট্রতসত এই চুট্রক্তপত্র িম্পাট্রিত  সলা । বাট্রড় ভাড়ার 

এই চুট্রক্তপসত্রর রময়াি জুলাই/২০২০ইং  সত ৩০রশ জুন/২০২৩ইং তাট্ররখ  পয সন্ত বলবৎ থামকপ্ব । 

 

 

” ত মিল বে সনা” 

 ০১। কাজী িমতয়ার রহিান সড়ক, িাছুিপুর,মসরাজর্ঞ্জ অবম্ত ৩(মতন) তলা দালাপ্নর ২য় তলার ফ্লাপ্টর জন্য চুমক্ত িত্র  

 ০২ । বাসার টিাট ০৩ (মতন) টি কি ।  

 ০৩ । বাথরুি ০২ (দুই) টি । 

 ০৪ । নীপ্চ তলায় মসমড়র নীপ্চ িটর সাইপ্কল রাখার গ্যাপ্রজ । 

 ০৫ । বাসার টিাট আয়তন = ১১০০ বর্ সফুট । 

 

 

চলিান িাতা - 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 শতমাবলী: 

 ০১ । উসল্লট্রখত বাট্রড়টি রজলা বাজার  কি সকতসা, মসরাজর্ঞ্জ এর অম স মহসাপ্ব ব্যবহত হইপ্ব । 

 

০২ । িামসক ভাড়া = ৭,৫০০/- ( িাত  াজার পাঁচশত) টাকা ধায স করা হইল । 

  

            ০৩ । ট্রনয়ট্রমত পাট্রন িরবরা  ট্রনট্রিত করণি  রপৌরকর ১ম পি পট্ররসশাধ কট্ররসবন । 

  

             ০৪ ।  ট্রবদুেৎ মবল ২য় িি িমরপ্িাধ কমরপ্বন । 

 

            ০৫ ।  ১ম পি প্রট্রত বৎসর মনজ খরপ্চ চুনকাি এবং অন্যান্য রপ্য়াজনীয় টিরািত কমরয়া মদপ্বন, এইরুি না কমরপ্ল ৩০                 (মত্রি) মদপ্নর টনাটিি  

মদয়া  ২য় িি তাহা করাইপ্বন এবং ভাড়া হইপ্ত উক্ত খরচ সিন্বয় করা হইপ্ব।  

 

  ০৬ । চুট্রক্তপত্র িমসয়র মসধ্য রকান কারসণ ১ম পসির বািাটির প্রসয়াজন  ইসল ২য় পি প্রসয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্র ণ কসর ০৩ (ট্রতন) মাসির মসধ্য বাট্রড় রছসড়  ট্রিসবন। 

অনুরুপ ২য় পসির বাট্রড় রছসড় রিওয়ার প্রসয়াজন  সল ১ম পিসক ০১ (এক) মাি পুসব ম ট্রলট্রখত ভাসব জানাসবন। 

 

 ০৭ । চুট্রক্তর রময়াি রশষাসন্ত ১ম পি, ২য় পিসক পূণ:রায় চুট্রক্তর জন্য অনুসরাধ জানাসল ট্রদ্বতীয় পি আসলাচনাক্রসম পূণ:রায় চুট্রক্ত করার ট্রবষসয় ট্রিদ্ধান্ত 

       গ্র ণ কট্ররসবন। 

০৮ । বাট্রড় ভাড়ার রমাট ৭,৫০০/- (িাত  াজার পাঁচশত) টাকা িরকারী রচসকর মাধ্যসম বাট্রড়র মাট্রলকসক প্রিান করা  ইসব।   

 

০৯ ।  ২য় পি বাট্রড় ভাড়া পরবতী মাসির ১৫ তাট্ররসখর মসধ্য পট্ররসশাধ কট্ররসত িসচট থাট্রকসবন। 

                                                        

                                                         চলমান পাতা- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  ১০। িরকারী বরাি না থাট্রকসল বাট্রড় ভাড়ার জন্য ১ম পি বরাি না আিা পয সন্ত অপ্িিা কমরপ্বন। 

 ১১। নীচ তলায় গ্যাপ্রজ এর িাপ্শ্বস টকমচপ্র্ট হইপ্ত ২য় তলা িপ্ির মনয়ন্ত্রপ্ে থামকপ্ব। 

 ১২। ১ি িি মবমধ টিাতাপ্বক আয়কর মদপ্বন এবং ২য় িি মবমধ টিাতাপ্বক ভযাট রদান কমরপ্বন । 

       উিপ্রাক্ত িতসাবলী িামনপ্ত রাজী থামকয়া আিরা উভয় িিই সু্ ও স্বজ্ঞাপ্ন এই চুমক্তনািা দমলপ্ল স্বাির কমরলাি। 

 

 

                  ১ি িি                                                                      ২য় িি 

                  স্বাির                                                                          স্বাির 

 

 

           ( টিাো: রাম য়া টবর্ি)                                                    ( টিা: আইয়ুব আলী ) 

               বামড়র িামলক                                                          টজলা িাপ্কসটিং অম সার 

         কাজী িমতয়ার রহিান সড়ক                                                       মসরাজর্ঞ্জ 

              িাছুিপুর,মসরাজর্ঞ্জ 

  

 স্বিী ণ : 

 ০১ । 

 

০২ । 

 

০৩ । 

 

০৪ । 

 

 

র্েরজাতন্ত্রী বাংলাপ্দি সরকার 

কৃমষ মবিেন অমধদপ্তর 

টজলা িাপ্কসটিং অম স 

মসরাজর্ঞ্জ।  

স্মারক নং- ১২.০২.৫০৮৮.৪০৬.০৬.০০২.২০- ৭৮০                                                                                      তামরখ: ০২/১১/২০ মি:    

বরাবর,                                                                        

          িহািমরচালক 

         কৃমষ মবিেন অমধদপ্তর 

         খািারবামড়,  াি সপ্র্ট, ঢাকা।   

 

 মবযয়:  কপ্রানা ভাইরাস ( COVID- 19) এ আক্রান্ত কৃমষ িন্তোলপ্য়র অধীন কৃমষ মবিেন অমধদপ্তপ্রর কি সকতসা/কি সচারীপ্দর তথ্য টররে। 

 

         উিযু সক্ত মবষপ্য়র  িমরপ্রমিপ্ত মসরাজর্ঞ্জ কায সালপ্য়র কি সকতসা/কি সচারীপ্দর কপ্রানা ভাইরাস ( COVID- 19) এ আক্রান্ত তথ্য আিনার সদয় অবর্মত ও 

রপ্য়াজনীয় ব্যব্া গ্রহপ্ের জন্য মনপ্ে েক টিাতাপ্বক তথ্য টররে করা হপ্লা।   

 

ক্রট্রমক 

নং 

কি সকতসা/কি সচারীর নাি 

িদবী ও কি স্ ল 

আক্রাসন্তর 

তাট্ররখ 

সুস্থেতার 

তাট্ররখ 

পূসব মর ট্রিন পয সন্ত 

টিাট  আক্রাসন্তর 

িংখ্যা 

নতুন  

আক্রাসন্তর 

িংখ্যা 

রমাট 

আক্রাসন্তর 

িংখ্যা 

মন্তব্য 



১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ রমা: আইয়ুব  আলী,  

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার, 

ট্রিরাজ ঞ্জ। 

০৫/০৮/২০ ০৩/০৯/২০ নাই নাই নাই ০৬/০৯/২০ ইং তাট্ররখ 

কসরানা  সত মুক্ত (সুস্থ) 

 সয় কি স্ প্ল টযার্দান 

কমরলাি 

২ রমা: আবুল র াসিন, 

অট্রফি ি কারী কাম- 

কট্রম্পউটার অপাসরটর, 

ট্রিরাজ ঞ্জ। 

নাই নাই নাই নাই নাই নাই 

৩ রমা: শট্ররফুল ইিলাম, 

রগ্রডার ইন- চাজস, 

মসরাজর্ঞ্জ। 

নাই নাই নাই নাই নাই নাই 

৪ রমা: রট্রবউল ইিলাম, 

রেয়ার, ট্রিরাজ ঞ্জ। 

নাই নাই নাই নাই নাই নাই 

 

 

 

স্বািট্ররত/ 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাসিশ িরকার  

কৃট্রষ  ট্রবপণন  অট্রধিপ্তর 

রজলা মাসকমটিং অট্রফি 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

স্মারক নং- ১২.০২.৫০৮৮.৪০৬.১৬.০২১.১৬-  ৭৭১                                                                                                                                       তাট্ররখ: ২৮/১০/২০ ট্রি: 

 

বরাবর, 

উপ-পট্ররচালক,  

কৃট্রষ ট্রবপণন অট্রধিপ্তর,  

রাজশা ী ট্রবভা , রাজশা ী।       

 

ট্রবষয়োঃ     ছক রমাতাসবক তথ্য রপ্ররণ প্রিংস । 

  

উপর্য মক্ত ট্রবষসয়র পট্ররসপ্রট্রিসত জানাসনা   াসে র , ট্রিরাজ ঞ্জ রজলা  সত  অসটাবর/২০ইং মাসি রকাি রস্টাসরজ, গুিাম িমুস র তিারট্রক প্রট্রতসবিন ছক ‘ক’ , রজলার বাজার িমুস র 

তিারট্রক প্রট্রতসবিন  ছক  ‘‘খ” ,  ফিসলর মূল্য হ্রাি/বৃট্রদ্ধর কারণ িংক্রান্ত প্রট্রতসবিন  ছক ‘‘ ”  এবং  র ৌট্রক্তক মূল্য িংক্রান্ত  প্রট্রতসবিন ছক ‘‘ঘ” আপনার  িিয় অব ট্রত ও প্রসয়াজনীয় ব্যবস্থা 

গ্র সণর জন্য ট্রনসন প্রিত্ত   সলা। 

 

রকাি রস্টাসরজ, গুিাম িমুস র তিারট্রক প্রট্রতসবিন  রপ্ররসণর  ছক ‘ক’ 

 

ক্রট্রমক 

নং 

রজলার নাম পট্ররিট্রশ মত রকাি 

রস্টাসরসজর 

িংখ্যা 

পট্ররিট্রশ মত গুিাসমর 

িংখ্যা 

রকাি রস্টাসরজ/ 

গুিাসমর ধারণ 

িমতা 

িংরিণকৃত পে িমুস র 

নাম 

রকাি রস্টাসরজ/ গুিাসমর 

িংরট্রিত পসের পট্ররমাণ 

মন্তব্য 



১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ ট্রিরাজ ঞ্জ ১টি ১টি ২০০০ রম: টন বীজ আলু ১,৬৮৯.৪৯ রম: টন  

 

 

রজলার বাজার িমুস র তিারট্রক  প্রট্রতসবিন  রপ্ররসণর  ছক ‘‘খ” 

 

  ক্রট্রমক 

  

নং 

রজলার 

নাম 

পট্ররিট্রশ মত 

বাজাসরর 

িংখ্যা 

প্রধান প্রধান 

আমিানীকৃত 

পসের নাম ও 

পট্ররমান 

পে গুসলা 

রকান 

রকান  

রজলায় 

িরবরা  

 সে 

Pesticide/Herbicide

/ 

Formaline/Carbaide 

ইতোট্রির িট্রতকর ট্রিক তুসল ধসর 

 ণিসচতনতা সৃট্রটর লসি 

মতট্রবট্রনময় িভার িংখ্যা 

ট্রলফসলট 

ট্রবতরসনর  

িংখ্যা 

ব্যট্রক্ত ও 

িপ্তর/িংস্থায় 

িরবরা কৃত 

তসথ্যর িংখ্যা 

তথ্য অট্রধকার 

আইন,২০০৯ 

এর আওতায় 

ব্যট্রক্ত ও 

িপ্তর/িংস্থায় 

িরবরা কৃত 

তসথ্যর িংখ্যা 

অনুট্রটতসমলায় 

অংশগ্র ণ 

কসর থাকসল 

তার িংখ্যা 

র ৌট্রক্তক 

মূল্য ও 

রমট্রিক পদ্ধ 

বাস্তবায়ন 

ট্রবষয়ক 

িভার িংখ্যা 

বাজার 

উপসিটা 

কট্রমটির 

িভার 

িংখ্যা 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

১ ট্রিরাজ ঞ্জ ১0টি ধান-  ৮০০০  কুই: 

চাল- ২২০০০ কুই: 

আটা- ৭০০ কুই: 

রবগুন- ৪০  কুই:  

কাঁচা-মট্ররচ-5০কুই: 

মাছ- ৭০০  কুই: 

ঢাকাি  

রিসশর 

ট্রবট্রভন্ন 

রজলায়  

 াসে 

১ ১০ - - - - 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ফিসলর মূল্য হ্রি/বৃট্রদ্ধর কারণ িংক্রান্ত প্রট্রতসবিন রপ্ররসণর  ছক ‘‘ ”   

 

 ক্রট্রমক 

   নং 

রজলার 

নাম 

ফিসলর মূল্য  বৃট্রদ্ধ ট্রবষয়ক ফিসলর মূল্য  হ্রাি ট্রবষয়ক মন্তব্

  মূল্য বৃট্রদ্ধকৃত ফিসলর 

নাম 

ফিসলর 

মূল্য বৃট্রদ্ধর 

কারণ 

করনীয় িম্পসকম 

রজলা কমমকতমার 

মন্তব্য 

করনীয় 

িম্পসকম 

ট্রবভা ীয় 

কমমকতমার  

মন্তব্য 

মূল্য  হ্রািকৃত 

ফিসলর নাম 

ফিসলর মূল্য 

হ্রাসির কারণ 

করনীয় িম্পসকম 

রজলা কমমকতমার  

মন্তব্য 

করনীয়  

িম্পসকম  

ট্রবভা ীয় কমমকতমার 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১ ট্রিরাজ ঞ্জ চাল-মাঝারী, মসুর-ডাল 

(আমিানীকৃত) , ট্রেঁয়াজ 

(রিট্রশ), রসুন (রিট্রশ), 

রসুন (আমিানীকৃত), 

ফাম ম ব্রয়লার,আলু 

 ল্যান্ড লাল, রবগুন 

(উন্নত), ট্রমট্রট কুমড়া , 

চাট্র িাজট্রনত 

কারসণ ও 

িরবরা  কম 

 ওয়ায় মূল্য 

বৃট্রদ্ধর কারণ 

বাজাসর িরবরা  কম 

থাকায় মূল্য বৃট্রদ্ধ 

রপসয়সছ। তসব ট্রনয়ট্রমত 

বাজার মট্রনটট্ররং করা 

 সে। 

 আিা  (রিট্রশ) , আিা 

(আমিানীকৃত) , কাঁচা 

মট্ররচ ,     

 

িরবরা  রবট্রশর 

কারসণ উক্ত 

পেগুসলার মূল্য হ্রাি 

রপসয়সছ। 

ট্রনয়ট্রমত বাজার 

মট্রনটট্ররং করা 

 সে। 

  

 

 

র ৌট্রক্তক মূল্য িংক্রান্তত প্রট্রতসবিন রপ্ররসণর  ছক ‘‘ঘ” 

 

ক্রট্রমক 

নং 

রজলার 

নাম 

বাজাসরর 

িংখ্যা 

র ৌট্রক্তক 

মূসল্যর উচ্চিসর 

ট্রবট্রক্রত পসের 

নাম 

র ৌট্রক্তক মূসল্য ট্রবট্রক্রত 

পসের নাম 

র ৌট্রক্তক মূসল্যর ট্রননিসর 

ট্রবট্রক্রত পসের নাম 

বাজারির 

র ৌট্রক্তক মূসল্য 

বাস্তবায়সনর 

পট্ররমান(%) 

বাজারির র ৌট্রক্তক মূসল্য 

বাস্তবায়সনর জন্  রজলা 

কমমকতমার পিসিপ 

বাজারির র ৌট্রক্তক  

মূসল্য বাস্তবায়সনর জন্য  

ট্রবভা ীয় কমমকতমার 

পিসিপ 

মন্তব্য 



১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 

১ ট্রিরাজ ঞ্জ ১০টি আটা (রখালা), 

ব্রয়ালার 

(মুর ী), কাঁচা 

মট্ররচ, পু ুঁইশাক 

- চাউল (রমাটা, চাউল (মাঝারী), 

চাউল (িরু), মসুর ডাল (উন্নত), 

িয়াট্রবন নতল (রখালা), ট্রচট্রন, 

ট্রডম- ফাম ম িািা/লাল, রেঁয়াজ- 

রিট্রশ, রসুন- রিট্রশ, রসুন-ট্রবসিট্রশ, 

আিা-রিট্রশ, আিা – ট্রবসিট্রশ, 

আলু- ল্যাি-লাল, রবগুন-উন্নত, 

ট্রমট্রট কুমড়া, শশা, লাউ, কাঁচা 

রেঁসপ, পটল, চাল কুমড়া, 

কাকসরাল, করল্যা, ধুন্দল, রঢড়ি, 

ট্রচট্রচং া, 

৯০% ট্রনয়ট্রমত বাজার মট্রনটট্ররং 

করা  সে, মূল্য তাট্রলকা  

রবাসড ম রলখা  সে। 

তাছাড়া ট্রনয়ট্রমত 

মট্রনটট্ররং করা  সে 

  

 

 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

জ্ঞাতাসথ ম ট্রবতরন: 

১। ম াপট্ররচালক, কৃট্রষ ট্রবপণন অট্রধিপ্তর, খামারবাট্রড়, ফাম মস ট, ঢাকা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাসিশ িরকার 

কৃট্রষ  ট্রবপণন  অট্রধিপ্তর 

রজলা মাসকমটিং অট্রফি 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

স্মারক নং- ১২.০২.৫০৮৮.৪০৬.১৬.০২১.১৬-  ৭৭২                                                                                                                                    তাট্ররখ: ২৮/১০/২০ ট্রি: 

 

ট্রবষয়:  কৃট্রষ পসের খুচরা  ড় বাজার িসরর তুলনামূলক ট্রববরণী প্রট্রতসবিন রপ্ররণ। 

 

রজলার নাম:  ট্রিরাজ ঞ্জ,  মাসির নাম: অসটাবর/২০ইং 

 

ক্রট্রমক নং পসের নাম অসটাবর/২০মাসির  ড় 

বাজার ির 

রিসেম্বর/২০ইং 

মাসির  ড় বাজার ির 

মাট্রিক (%) 

হ্রাি/বৃট্রদ্ধ 

অসটাবর/১৯ইং মাসির  

 ড় বাজার ির  

বাৎিট্ররক (%) 

হ্রাি/বৃট্রদ্ধ 

১ চাল-মাঝারী ৪৯.০০ ৪৬.০০ +৬.৫২ % ৩৫.৫০ + ৩৮.০২ % 

২ আটা (পট্রলপ্যাক) ৩৪.০০ ৩৪.০০ - ৩৩.০০ + ৩.০৩ % 

৩ মসুর- ডাল  (রিট্রশ) ১১৫.০০ ১১৫.০০ - ১১৩.১২ + ১.৬৬ % 

৪ মসুর-ডাল (আমিানীকৃত) ৭৫.০০ ৭২.৫০ + ৩.৪৪ % ৬২.৫০ + ২০.০০ % 

৫ ট্রেঁয়াজ (রিট্রশ)  ৮৩.৩৭ ৬৬.৩৭ + ২৫.৬১ % ১০০.৬২ - ১৭.১৪ % 

৬ ট্রেঁয়াজ (আমিানীকৃত) - ৪২.৫০ - ৮৩.১২ - 

৭ রসুন (রিট্রশ) ১১৫.০০ ১০৫.০০ + ৯.৫২ % ১৫২.৫০ - ২৪.৫৯ % 

৮ রসুন (আমিানীকৃত) ৯৩.৭৫ ৮৫.০০ + ১০.২৯ % ১৫০.০০ - ৩৭.৫০ % 

৯ আিা  (রিট্রশ) ৯৬.২৫ ১৪২.৫০ - ৩২.৪৫ % ১৬৫.০০ - ৪১.৬৬ % 

১০ আিা (আমিানীকৃত) ৯৭.৫০ ১৪২.৫০ - ৩১.৫৭ % ১৭৩.৭৫ - ৪৩.৮৮ % 

১১ কাঁচা মট্ররচ ১৯১.২৫ ১৯৩.৭৫ - ১.২৯ % ৭০.০০ + ১৭৩.২১ % 

১২ ফাম ম- ব্রয়লার ১২২.৫০ ১২০.৭৫ + ১.৪৪ % ১৩০.৩৭ - ৬.০৩ % 

১৩ আলু- ল্যান্ড লাল ৪১.০০ ৩৫.০০ + ১৭.১৪ % ২১.০০ + ৯৫.২৩ % 

১৪ রবগুন (উন্নত) ৬০.০০ ৫৭.৫০ + ৪.৩৪ % ৪৫.১২ + ৩২.৯৭ % 

১৫ ট্রমট্রট কুমড়া ৩৫.০০ ২৪.১৩ + ৪৫.০৪ % ৩৮.৭৫ - ৯.৬৭ % 

 



ট্রিরাজ ঞ্জ রজলার বাজারির প মাসলাচনা 

মাট্রিক 

মূল্য হ্রাি % মূল্য বৃট্রদ্ধ % 

আিা  (রিট্রশ) -৩২.৪৫ %, আিা (আমিানীকৃত) - ৩১.৫৭ %, কাঁচা 

মট্ররচ - ১.২৯ %      

( ৩টি) 

চাল-মাঝারী ৬.৫২ %, মসুর-ডাল (আমিানীকৃত) ৩.৪৪ %, ট্রেঁয়াজ (রিট্রশ) ২৫.৬১ %, রসুন (রিট্রশ) 

৯.৫২ %, রসুন (আমিানীকৃত) ১০.২৯ %, ফাম ম- ব্রয়লার ১.৪৪ %, আলু- ল্যান্ড লাল ১৭.১৪ %, রবগুন 

(উন্নত) ৪.৩৪ %, ট্রমট্রট কুমড়া ৪৫.০৪ %        (৯টি) 

অপট্ররবট্রতমত:  আটা (পট্রলপ্যাক) , মসুর-ডাল (রিট্রশ), ট্রপয়াজ  (আমিানীকৃত )            (৩টি) 

বাট্রষ মক 

মূল্য হ্রাি % মূল্য বৃট্রদ্ধ % 

ট্রেঁয়াজ (রিট্রশ) ১৭.১৪ %, রসুন (রিট্রশ) ২৪.৫৯ %, রসুন (আমিানীকৃত) 

৩৭.৫০ %, আিা  (রিট্রশ) ৪১.৬৬ %, আিা (আমিানীকৃত) ৪৩.৮৮ %, 

ফাম ম- ব্রয়লার ৬.০৩ %, ট্রমট্রট কুমড়া ৯.৬৭ %,  (৭টি) 

চাল-মাঝারী ৩৮.০২ %, আটা (পট্রলপ্যাক) ৩.০৩ %, মসুর- ডাল  (রিট্রশ) ১.৬৬ %, মসুর-ডাল 

(আমিানীকৃত) ২০.০০ %, কাঁচা মট্ররচ ১৭৩.২১ %, আলু- ল্যান্ড লাল ৯৫.২৩ %, রবগুন (উন্নত) ৩২.৯৭ 

%                                    (৭টি) 

অপট্ররবট্রতমত:  ট্রপয়াজ (আমিানীকৃত)      ( ১টি) 

 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

কা মাসথ ম ট্রবতরন: 

১। উপ-পট্ররচালক, কৃট্রষ ট্রবপণন অট্রধিপ্তর, রাজশা ী ট্রবভা , রাজশা ী। 

জ্ঞাতাসথ ম ট্রবতরন: 

১। ম াপট্ররচালক, কৃট্রষ ট্রবপণন অট্রধিপ্তর, খামারবাট্রড়, ফাম মস ট, ঢাকা। 

 

 

 

 

 

 

 ণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাসিশ িরকার 

কৃট্রষ  ট্রবপণন  অট্রধিপ্তর 

রজলা মাসকমটিং অট্রফি 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

স্মারক নং- ১২.০২.৫০৮৮.৪০৬.১৬.০২১.১৬-  ৭৭৩                                                                                                                    তাট্ররখ: ২৮/১০/২০ ট্রি: 

বরাবর, 

        ম াপট্ররচালক 

       কৃট্রষ ট্রবপণন অট্রধিপ্ত, খামারবাট্রড়, ফাম মস ট, ঢাকা। 

 

ট্রবষয়: ট্রনতেপ্রসয়াজনীয় কৃট্রষ পসের বাজার ির স্থানীয় প মাসয় রাখার লসিে র ৌট্রক্তক  খুচরা মূল্য ট্রনধ মারণ প্রিাংস । 

 

  বাজাসরর নাম:  ট্রিরাজ ঞ্জ বড়বাজার, ট্রিরাজ ঞ্জ।                                 তাট্ররখ: ২৮/১০/২০ ইং     
 

 

ক্রট্রমক 

নং 

কৃট্রষ পসের নাম পট্ররমাপ পাইকারী মূল্য খুচরা মূল্  লাভ% র ৌট্রক্তক ট্রবক্রয় মূল্য 

খুচরা 

র ৌট্রক্তক ট্রবক্রয় 

মূসল্যর লাভ% 

১      চাউল (রমাটা) প্রট্রতসকট্রজ ৪২.০০-৪৪.০০ ৪৪.০০-৪৬.০০ ৪.৭৬-৪.৫৪ ৪৫.৩৬-৪৭.৫২  

 

৮% 

২ চাউল (মাঝারী) ,, ৪৬.০০-৪৮.০০ ৪৮.০০-৫০.০০ ৪.৩৪-৪.১৬ ৪৯.৬৮-৫১.৮৪ 

৩ চাউল (িরু) ,, ৪৮.০০-৫৪.০০ ৫০.০০-৫৬.০০ ৪.১৬-৩.৭০ ৫১.৮৪-৫৮.৩২ 

৪ আটা (রখালা) ,, ২৫.০০-২৭.০০ ২৭.০০-৩০.০০ ৮-১১.১১ ২৭-২৯.১৬ 

৫ মসুর ডাল (উন্নত) ,, ১০৫.০০-১১০.০০ ১১০.০০-১২০.০০ ৪.৭৬-৯.০৯ ১১৩.৪০-১১৮.৮০ 

৬ িয়াট্রবন নতল (রখালা) প্রট্রত ট্রলটার ৮৮.০০-৮৯.০০ ৯৪.০০-৯৫.০০ ৬.৮১-৬.৭৪ ৯৫.০৪-৯৬.১২ 

৭ ট্রচট্রন প্রট্রতসকট্রজ ৫৮.০০-৫৯.০০ ৬০.০০-৬২.০০ ৩.৪৪-৫.০৮ ৬২.৬৪-৬৩.৭২ 

৮ ট্রডম- ফাম ম িািা/লাল প্রট্রত  াট্রল/৪টি ৩৪.০০-৩৪.৮০ ৩৫.০০-৩৬.০০ ২.৯৪-০.৩৫ ৩৮.০৮-৩৮.৯৭ ১২% 

৯ ব্রয়ালার (মুর ী) প্রট্রতসকট্রজ ১১০.০০-১১৫.০০ ১২৫.০০-১৩০.০০ ১৩.৬৩-১৩.০৪ ১২৩.২০-১২৮.৮০ 

১০ রেঁয়াজ- রিট্রশ ,, ৭৫.০০-৭৮.০০ ৮০.০০-৮৫.০০ ৬.৬৬-৮.৯৭ ৯০-৯৩.৬০  

 

 

 

২০% 

১১ রেঁয়াজ- (আমিানীকৃত) ,, - - - - 

১২ রসুন- রিট্রশ ,, ৯০.০০-১১০.০০ ১০০.০০-১২০.০০ ১১.১১-৯.০৯ ১০৮-১৩২ 

১৩ রসুন-ট্রবসিট্রশ ,, ৯০.০০-১০০.০০ ১০০.০০-১১০.০০ ১১.১১-১০ ১০৮-১২০ 

১৪ আিা-রিট্রশ ,, ৭০.০০-৮০.০০ ৮০.০০-১০০.০০ ১৪.২৮-২৫ ৮৪-৯৬ 

১৫ আিা – ট্রবসিট্রশ ,, ৭০.০০-৮০.০০ ৮০.০০-১০০.০০ ১৪.২৮-২৫ ৮৪-৯৬ 

১৬ কাঁচা মট্ররচ ,, ১৩০.০০-১৬০.০০ ১৬০.০০-২০০.০০ ২৩.০৭-২৫ ১৫৬-১৯২ 

১৭ আলু- ল্যাি-লাল ,, ৩৪.০০-৩৫.০০ ৩৮.০০-৩৮.০০ ১১.৭৬-৮.৫৭ ৪০.৮০-৪২ 



১৮ রবগুন-উন্নত ,, ৪০.০০-৪৫.০০ ৪৫.০০-৫০.০০ ১২.৫০-১০ ৫২-৫৮.৫০  

 

 

 

 

৩০% 

১৯ ট্রমট্রট কুমড়া ,, ২৫.০০-৩৫.০০ ৩০.০০-৪০.০০ ২০-১৪.২৮ ৩২.৫০-৪৫.৫০ 

২০ শশা ,, ৪০.০০-৪৫.০০ ৪৫.০০-৫৫.০০ ১২.৫০-২২.২২ ৫২-৫৮.৫০ 

২১ লাউ ,, ২০.০০-২৫.০০ ২৫.০০-৩০.০০ ২৫-২০ ২৬-৩২.৫০ 

২২ কাঁচা রেঁসপ ,, ২০.০০-২৫.০০ ২৫.০০-৩০.০০ ২৫-২০ ২৬-৩২.৫০ 

২৩ পটল ,, ৩৫.০০-৪০.০০ ৪০.০০-৪৫.০০ ১৪.২৮-১২.৫০ ৪৫.৫০-৫২ 

২৪ চাল কুমড়া ,, ২৫.০০-২৬.০০ ২৮.০০-৩০.০০ ১২-১৫.৩৮ ৩২.৫০-৩৩.৮০ 

২৫ কাকসরাল ,, ৫০.০০-৬০.০০ ৬০.০০-৬৫.০০ ২০-৮.৩৩ ৬৫-৭৮ 

২৬ করল্যা ,, ৫০.০০-৬০.০০ ৬০.০০-৭০.০০ ২০-১৬.৬৬ ৬৫-৭৮ 

২৭ ধুন্দল ,, ৩০.০০-৩৫.০০ ৩৫.০০-৪০.০০ ১৬৬৬-১৪.২৮ ৩৯-৪৫.৫০ 

২৮ রঢড়ি ,, ৫০.০০-৬০.০০ ৬০.০০-৬৫.০০ ২০-৮.৩৩ ৬৫-৭৮ 

২৯ ট্রচট্রচং া ,, ৪০.০০-৪৫.০০ ৪৫.০০-৫০.০০ ১২.৫০-১১.১১ ৫২-৫৮.৫০ 

৩০     পু ুঁইশাক ,, ১৬.০০-২০.০০ ২০.০০-২৫.০০ ২৫-২৫ ২০.৮০-২৬ 

 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ। 

স্মারক নং- ১২.০২.৫০৮৮.৪০৬.১৬.০২১.১৬- ৭৭৩                                                                                                                                         তাট্ররখ: ২৮/১০/২০ ট্রি: 

১। উপ-পট্ররচালক,কৃট্রষ ট্রবপণন অট্রধিপ্তর,রাজশা ী ট্রবভা ,রাজশা ী। 

২। িভাপট্রত/িাধারণ িম্পািক বড় বাজার ব্যবিায়ী িট্রমট্রত,িকল(উক্ত ট্রবষসয় িাট্রব মক ি স া ীতা অব্যা ত রাখার জন্য অনুসরাধ করা  সলা। 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ২৯/১০/২০ইং তাট্ররসখর বাজার ির  প্রস্তুত করা  সয়সছ । উক্ত বাজার িসরর প্রট্রতসবিন উপ-পট্ররচালক, কৃট্রষ ট্রবপণন অট্রধিপ্তর , রাজশা ী ট্রবভা  , রাজশা ী  রপ্ররণ করা  

র সত  পাসর ।    

 

ট্রবষয়:   ২৯/১০/২০ইং তাট্ররসখর বাজারির  রপ্ররণ। 

 

ক্রট্রমক নং পসের নাম  পট্ররমাণ বাজার ির মন্তব্য 

১ চাউল:    রমাটা প্রট্রতসকট্রজ ৪৪-৪৬/-  

 ,,          মাঝারী ,, ৪৮-৫০/-  

 ,,          িরু       ,, ৫০-৫৬/-  

২ আটা      রখালা ,, ২৭-৩০/-  

 ,,          প্যাসকট ,, ৩৩-৩৫/-  

৩ ময়িা:    রখালা ,, ৩২-৩৪/-  

 ,,         প্যাসকট ,, ৪৬-৪৮/-  

৪ ডাল:     মসুর রিট্রশ উন্নত ,, ১১০-১২০/-  

 ,,         িাধারণ ,, ৭০-৮০/-  

৫ নতল:     িয়াট্রবন ,, ১০২-১০৪/-  

 ,,         পাম  ৯৪-৯৫/-  

৬ মশলা:  রেঁয়াজ  (সিট্রশ) ,, ৮০-৮৫/-  

 ,,        রসুন  (সিট্রশ) ,, ১০০-১২০/  

 ,,        রসুন  (ট্রবসিট্রশ) ,, ১০০-১১০/ -  

 ,,        শুকনা মট্ররচ ,, ২৬০-২৮০/ -  



 ,,        কাচাঁ মট্ররচ ,, ১৬০-২০০/-  

 ,,        আিা ,, ৮০-১০০/-  

৭ মাছ:    রুই: ট্রবসিট্রশ (মাঝারী) ,, ২৫০-৩০০/-  

৮ রমার /মুর ী: রিট্রশ ,, ৩৪০-৩৫০/-  

 ব্রয়লার ,, ১২৫-১৩০/-  

৯ মাংি:     রু ,, ৪৯০-৫০০/-  

 ,,         খািী ,, ৭৫০-৮০০/-  

১০ ট্রডম: ফাম িািা/লাল) প্রট্রত াট্রল ৩৫-৩৬/-  

১১ িবট্রজ:   আলু ,, ৪০-৪৫/-  

 ,,        রবগুন ,, ৩৫-৫০/-  

 ,,        ট্রমট্রট কুমড়া ,, ৩০-৪০/-  

 ,,        লাউ ,, ২৫-৩০/-  

 ,,        করল্যা ,, ৬০-৭০/-  

 ,,        শশা ,, ৪৫-৫৫/-  

১২ ট্রচট্রন:    ট্রবসিট্রশ ,, ৬০-৬২/-  

১৩ গুড়- আপ্খর (মডিা/প্কালা) ,, ৬৫-৭৫/-  

 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 

সিরাজগঞ্জ জজলার চান্দাইক ানা  বাজাকরর কৃষ  প্রাপ্ত বাজারদর প্রসিকবদন  প্রস্তুি  রা হকেকে। উক্ত প্রসিকবদকনর  সি উি-িসরচাল , কৃসষ সবিণন অসিদপ্তর,রাজশাহী 

সবভাগ,রাজশাহী মকহাদকের সন ট জপ্ররণ  রা জেকি িাকর। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

র্েরজাতন্ত্রী বাংলাপ্দি সরকার 

কৃমষ মবিেন অমধদপ্তর 

টজলা িাপ্কসটিং অম স 

মসরাজর্ঞ্জ 

স্মারক নং ১২.০২.৫০৮৮.৪০৬.১৬.০২৩.১২- ৭৬৮                                                                                                       তামরখ: ২৮/১০/২০ মি: 

 

মবষয়:   মসরাজর্ঞ্জ টজলার উল্লািাড়া বাজাপ্রর কৃষক রাপ্ত  বাজারদর রমতপ্বদন । 

 

 

িাপ্সর নাি অসটাবর/২০ 

   িি রথি মিতীয় 

বাজাপ্রর নাি চান্দাইপ্কানা 

তথ্য সংগ্রপ্হর তামরখ ২৭/১০/২০ইং 

সংগ্রহকারীর নাি টিা: আইয়ুব আলী, টজলা িাপ্কসটিং অম সার 

 

 



ক্রমিক নং িপ্ের নাি িমরিাি কৃষক রাপ্ত বাজার দর আনুিামনক আিদানীর িমরিান িপ্ের 

হ্রাস/বৃমদ্ধর 

কারে 

সব সমনে সপ্ব সাচ্চ র্ড় দর কৃষক ব্যবসায়ী সব সপ্িাট 

১ ধান: টবাপ্রা/আিন/আউি-সরু ১০০ টকমজ ৩১০০ ৩২০০ ৩১৫০ ১৮০  ১৮০  

২  ,, িাঝারী ,, ৩০০০ ৩০৮০ ৩০৪০ ২৫০  ১৯০  

৩  ,, টিাটা ,, ২৯০০ ২৯৪০ ২৯২০ ১২০  ১২০  

৪  ,, িাজাি ,,        

৫  চাল: টবাপ্রা/আিন/আউি-সরু ,,        

৬  ,, িাঝারী ,,        

৭  ,, টিাটা ,,        

৮  ,, িাজাি ,,        

৯ সুর্মি: কামলমজরা ,,        

১০  ,, মচমনগুড়া ,,        

১১  ,, কাটারীপ্ভার্ ,,        

১২ র্ি: লাল ,,        

১৩  সাদা ,,        

১৪ ভূট্টা ভূট্টা ,, ১৯৫০ ২০০০ ১৯৭৫ ২৫ ২০ ৪৫  

১৫ িাট: সাদা ,,        

১৬  ,, টতাষা ,, ৭৪০০ ৭৫০০ ৭৪৫০ ২০  ২০  

১৭  ,, টিস্তা ,, ৬৯০০ ৭০০০ ৬৯৫০ ১৫  ১৫  

১৮ তুলা: কাি সাস ,,        

১৯  ,, মিমুল ,,        

২০  তািাক: তাি টিামধত ,,        

২১  ,, বায়ু টিামধত(মডএমস) ,,        

২২  ,, বালা ,,        

২৩  ,, ্ানীয় জাত িমতহার ,,        

২৪  ,, জামত ,,        

২৫  ,, তামলি ,,        

২৬ কলাই: িাি ,,        

২৭  ,, মুর্ ,,        

২৮  ,, িসুর ,,        

২৯  ,, টোলা ,,        

৩০  ,, িটর ,,        

৩১  ,, টখসারী ,,        

৩২ সতলবীজ: সমরষা ,,        

৩৩  ,, সয়ামবন ,,        

৩৪  ,, মতল ,,        

৩৫  ,, মতমষ ,,        

৩৬  ,, বাদাি ,,        

৩৭ আলু: ্ানীয় ,,        

৩৮  ,, হল্যান্ড সাদা ,,        

৩৯  ,, হল্যান্ড লাল ,,        

৪০ িাকসবজী: টবগুন-উেত ,, ৩৬০০ ৪০০০ ৩৮০০ ১৫  ১৫  

,, ,, টবগুন-সাধারে ,, ৩০০০ ৩৪০০ ৩২০০ ১০  ১০  

৪১  ,, টঢড়স ,,        

৪২  ,, সীি ,,        

৪৩  ,, বরবটি ,,        

৪৪  ,, মুলা ,,        

৪৫  ,, টপ্িপ্টা ,,        

৪৬  ,, র্াজর ,,        

৪৭  ,, ডাটা ,,        

৪৮  ,, ফুলকমি ,,        

৪৯  ,, বাধাকাি ,,        

৫০  ,, ওলকমি ,,        



৫১  ,, মঝংর্া ,,        

৫২  ,, মচমচংর্া ,,        

৫৩  ,, িিা ,,        

৫৪  ,, করল্যা ,,        

৫৫  ,, উপ্ে ,,        

৫৬  ,, মিমট কুিড়া ,,        

৫৭  ,, িটল ,, ৩২০০ ৩৮০০ ৩৫০০ ১০  ১০  

৫৮  ,, মিরা ,,        

৫৯  ,, ধুন্দল ,,        

৬০  ,, মুমখ কচু ,,        

৬১  ,, কাচা টিপ্ি ,,        

৬২  ,, কচুর লমত ,,        

৬৩  ,, িটরসুটি ,,        

৬৪  ,, লালিাক ,,        

৬৫  ,, িালংিাক ,,        

৬৬  ,, পুইিাক ,,        

৬৭  ,, মুলািাক ,, ১২০০ ১৪০০ ১৩০০ ৫  ৫  

৬৮  ,, মিমট আলু ,,        

৬৯  ,, কাচকলা ৮০টি        

৭০  ,, িামন কচু ১০০টি        

৭১  ,,  ,,        

৭২  ,, চালকুিড়া ,, ২৪০০ ২৫০০ ২৪৫০ ৯০০  ৯০০  

৭৩  ,, লাউ রমত কুই: ১৮০০ ২২০০ ২০০০ ১৩০০  ১৩০০  

৭৪ হাঁস/মুরর্ী(জযান্ত):  টদিী ১০০টকমজ        

৭৫  ,,  াি স-ব্রয়লার ,,        

৭৬  ,, হাঁস ,,        

৭৭ মডি: মুরর্ী-টদিী ১০০টি        

৭৮  ,,  াি স-লাল ,,        

৭৯  ,,  াি স-সাদা ,,        

৮০  ,, হাঁস ,,        

৮১  ল: কিলা ,,        

৮২  ,, কাঁোল ,,        

৮৩  ,, টবল ,,        

৮৪  ,, কদপ্বল ,,        

৮৫  ,, তাল ,,        

৮৬  ,, তরমুজ ,,        

৮৭  ,, ডাব ,,        

৮৮  ,, বাংর্ী ,,        

৮৯  ,, মলচু ,,        

৯০  ,, নামরপ্কল ,,        

৯১  ,, আনারস(জলডুব) ,,        

৯২  ,, আনারস কযাপ্লংর্া ,,        

৯৩  ,, জািবুড়া(বাতামব টলবু) ,,        

৯৪  ,, কার্জী টলবু ,, ২৫০ ৩৫০ ৩০০ ৪০০০  ৪০০০  

৯৫ কলা: চািা ৮০টি        

৯৬  ,, সার্র ,,        

৯৭  ,, সবরী ,,        

৯৮  ল: আংগুর ১০০টকমজ        

৯৯  ,, টততুল ,,        

১০০  ,, টিয়ারা ,,        

১০১  ,, জাি ,,        

১০২  ,, আিড়া ,,        

১০৩  ,, কুল ,,        



১০৪  ,, আিলমক ,,        

১০৫  ,, কািরাংর্া ,,        

১০৬  ,, লটকন ,,        

১০৭  ,, সপ্ দা ,,        

১০৮  ,, িাকা টেঁপ্েঁ ,,        

১০৯  ,, আিগুটি ,,        

১১০  ,, আি আম্রিমল ,,        

১১১  ,, আি-ল্যাংড়া ,,        

১১২  ,, আি-মিরসািাত ,,        

১১৩  ,, আি- জলী ,,        

১১৪  ,, আি-মহিসার্র ,,        

১১৫  ,, আি-টহািালপ্ভার্ ,,        

১১৬  ,, আি-আমশ্বনী ,,        

১১৭ িিলা: টেঁয়াজ ,, ৩৮০০ ৪২০০ ৪০০০ ১০ ৩০ ৪০  

১১৮  ,, রসুন ,,        

১১৯  ,, আদা ,,        

১২০  ,, হলুদ ,,        

১২১  ,, শুকনা িমরচ ,,        

১২২  ,, কাঁচা-িমরচ ,,        

১২৩  ,, ধমনয়া ,,        

১২৪  ,, টতজিাতা ,,        

১২৫  ,, দারমচমন ,,        

১২৬  ,, মজরা ,,        

১২৭  ,, কাপ্লামজরা ,,        

১২৮ শুকনা িাে:  রুিচাঁদা   ,,      

১২৯  ,, লইট্টা ,,        

১৩০  ,, পুটি ,,        

১৩১  ,, মচংমড় ,,        

১৩২  ,, টলানা ইমলি ,,        

১৩৩ িাে তাজা:   রুই ,,        

১৩৪  ,, মৃপ্র্ল ,,        

১৩৫  ,, কাতল ,,        

১৩৬  ,, টবায়াল ,,        

১৩৭  ,, ইমলি ,,        

১৩৮  ,, সক ,,        

১৩৯  ,, মিং ,,        

১৪০  ,, িাগুড় ,,        

১৪১  ,, টতলামিয়া ,,        

১৪২  ,, সরপুটি ,,        

১৪৩  ,, িাংর্াস ,,        

১৪৪  ,, টিাল ,,        

১৪৫  ,, র্াসকাি স ,,        

১৪৬  ,, মসলভার কাি স ,,        

১৪৭  ,, িলা ,,        

১৪৮  ,, আইড় ,,        

১৪৯  ,, র্লদা মচংমড় ,,        

১৫০  ,, টোট মচংমড় ,,        

১৫১ অন্যান্য: সুিামর ,,        

১৫২  ,, আপ্খর গুড় ,,        

১৫৩  ,, টখজুরগুড় ,,        

১৫৪  ,, মুমড় ,,        

১৫৫  ,, মচড়া ,,        

১৫৬  ,, িান ৬৪০০টি(র্াদী)        



 

 

 

টজলা িাপ্কসটিং অম সার 

মসরাজর্ঞ্জ 

কায সাপ্থ স মবতরনোঃ 

১। িহািমরচালক,কৃমষ মবিেন অমধদপ্তর,খািার বামড়, াি সপ্র্ট,ঢাকা 

জ্ঞাতাপ্থ স মবতরনোঃ 

১। উি-িমরচালক, কৃমষ মবিেন অমধদপ্তর,রাজিাহী মবভার্,রাজিাহী। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

র্েরজাতন্ত্রী বাংলাপ্দি সরকার 

কৃমষ মবিেন অমধদপ্তর 

টজলা িাপ্কসটিং অম স 

মসরাজর্ঞ্জ। 

 

স্মারক নং ১২.০২.৫০৮৮.৪০৬.১৬.০২৩.১২ -   ৪৪৯                                                                                                   তামরখ: ২০/০৮/১৯মি: 

 

 

মবষয়:   মসরাজর্ঞ্জ টজলার উল্লািাড়া বাজাপ্রর রাসায়মনক সাপ্রর  বাজার দর রকতপ্বদন। 

 

 

িাপ্সর নাি অসটাবর/২০ 

   িি রথি মিতীয় 

বাজাপ্রর নাি চান্দাইপ্কানা 

তথ্য সংগ্রপ্হর তামরখ ২৭/১০/২০ইং 

সংগ্রহকারীর নাি টিা: আইয়ুব আলী, টজলা িাপ্কসটিং অম সার 

 

 

 

ক্রমিক নং সাপ্রর নাি িমরিাি িাইকারী বাজার দর িমরিাি খুচরা বাজার দর িন্তব্য 

১ ইউমরয়া ৫০টকমজ ৭৭৮-৭৮০/- রমত টকমজ ১৬/-  

২ টি,এস,মি- মব,এ,মড,মস ,, ১০৮০-১১০০/- ,, ২২-২৩/-  

 টি,এস,মি- চায়না ,, ১০৮০-১১০০/- ,, ২২-২৩/-  

৩ মড,এ,মি-টদিী ,,    ৭৭৮-৭৮০/- ,, ১৬/-  

 মড,এ,মি-চায়না ,,    ৭৭৮-৭৮০/- ,, ১৬/-  

 মড,এ,মি-অপ্েমলয়া ,,  ,,   

৪ এস,এস,মি ,,  ,,   

৫ এিও মি-মবএমডমস ,,  ,,   

 এিও মি-চায়না/রামিয়া ,, ৭০০-৭২০/- ,, ১৫-১৬/-  

৬ দস্তা-টদিী ,,  ,,   

 দস্তা-মবপ্দিী ,, ৪০০০-৯২০০/- ,, ১০০-২০০/-  

৭ মজিসাি-টদিী ,, ৩৫০-৩৬০/- ,, ৮-৯/-  

 মজিসাি-মবপ্দিী ,,  ,,   

 

 



 

টজলা িাপ্কসটিং অম সার 

মসরাজর্ঞ্জ 

কায সাপ্থ স মবতরনোঃ 

১। িহািমরচালক, কৃমষ মবিেন অমধদপ্তর,খািার বামড়,  াি সপ্র্ট, ঢাকা 

জ্ঞাতাপ্থ স মবতরনোঃ 

১। উি-িমরচালক, কৃমষ মবিেন অমধদপ্তর,রাজিাহী মবভার্,রাজিাহী 

 

 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

কৃষি  ষবপণন  অষিেপ্তর 

জজলা মাদকেটাং অষিস  

ষসরাজগঞ্জ 

 
স্মারক নাং- ১২.০২.৫০৮৮.৪০৬.১৬.০২১.১৬-   ৪৮৪                                                                                                                                   

তাষরখ: ০২/০৮/১৭ ষি: 

বরাবর 

উপ-পষরচালক,  

কৃষি ষবপণন অষিেপ্তর, রাজশাহী ষবভাগ, রাজশাহী। 

 
ষবিয়ঃ ছক জমাতাদবক তথ্য জপ্ররণ প্রসাংদগ। 

 
উপর্য েক্ত ষবিদয়র পষরদপ্রষিদত জানাদনা  যাদে জয, ষসরাজগঞ্জ জজলা হদত  জুলাই/১৭ইাং মাদস জকাল্ড জটাদরজ, গুোম সমুদহর তোরষক প্রষতদবেন 

ছক ‘ক’ , জজলার বাজার সমুদহর তোরষক প্রষতদবেন  ছক  ‘‘খ” ,  িসদলর মূল্য হ্রস/বৃষির কারণ সাংক্রান্ত প্রষতদবেন  ছক ‘‘গ”  এবাং  জযৌষক্তক মূল্য 

সাংক্রান্তত প্রষতদবেন ছক ‘‘ঘ” আপনার  সেয় অবগষত ও প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্রহদণর জন্য ষনদে প্রেত্ত  হল।  

 
জকাল্ড জটাদরজ ,গুোম সমুদহর তোরষক প্রষতদবেন জপ্ররদণর ছক ‘ক’ 

 
ক্রষমক নাং জজলার নাম পষরেষশ েত জকাল্ড 

জটাদরদজর সাংখ্যা 

পষরেষশ েত গুোদমর 

সাংখ্যা 

জকাল্ড জটাদরজ/ 

গুোদমর িারণ িমতা 

সাংরিণকৃত পণ্য সমুদহর 

নাম 

জকাল্ড জটাদরজ/ গুোদমর 

সাংরষিত পদণ্যর পষরমাণ 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ 

১ ষসরাজগঞ্জ ১ট ১ট ২০০০ জম: টন বীজ আলু ১০২২.৩২ জম: টন  

 

 
জজলার বাজার সমুদহর তোরষক প্রষতদবেন জপ্ররদণর  ছক ‘‘খ” 

 

  ক্রষমক 

  নাং 

জজলার 

নাম 

পষরেষশ েত 

বাজাদরর 

সাংখ্যা 

প্রিান প্রিান 

আমোনীকৃত পদণ্যর 

নাম ও পষরমান 

পণ্য গুদলা 

জকান জকান  

জজলায় 

সরবরাহ হদে 

Pesticide/Herbicide/ 

Formaline/Carbaide 
ইতযাষের িষতকর ষেক তুদল িদর 

গণসদচতনতা সৃষির লদি 

মতষবষনময় সভার সাংখ্যা 

জযৌষতক মুল্য ও 

জমষিক পিষত 

বাস্তবায়ন ষবিয়ক 

সভার সাংখ্যা 

জমাবাইল  

জকাদট ের 

সাংখ্যা 

েদের 

পষরমান 

বাজাদর 

লাইদসদে

র সাংখ্যা 

বাজাদর 

নতুন 

ইস্যযকৃত 

লাইদসদের 

সাংখ্যা 

বাজাদর 

নবায়নকৃত 

লাইদসদের 

সাংখ্যা 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ 

১ ষসরাজগ

ঞ্জ 

১১ট িান-  ১৫০০  কুই: 

গম-  ২০০    কুই:  

চাল- ১১০০০ কুই: 

আটা- ৪৪০০ কুই: 

পটল-  ২০   কুই:  

ততলবীজ- ৮০ কুই: 

কাঁচা-মষরচ-২০কুই: 

ঢাকাসহ 

জেদশর 

ষবষভন্ন 

জজলায়  

যাদে 

- - - - ৬৭১ট ১ট ৯৮ ট  



মাছ- ৮০০  কুই: 

 

 

 
িসদলর মূল্য হ্রাস/বৃষির কারণ সাংক্রান্ত প্রষতদবেন জপ্ররদণর  ছক ‘‘গ”   

 
 ক্রষমক 
   নাং 

জজলার 

নাম 
িসদলর মূল্য  বৃষি ষবিয়ক িসদলর মূল্য  হ্রাস ষবিয়ক মন্তব্য 

মূল্য বৃষিকৃত িসদলর নাম িসদলর 

মূল্য বৃষির 

কারণ 

করনীয় সম্পদকে জজলা 

কম েকতোর মন্তব্য 

করনীয় 

সম্পদকে 

ষবভাগীয় 

কম েকতোর  

মন্তব্য 

মূল্য  হ্রাসকৃত িসদলর নাম িসদলর মূল্য 

হ্রাদসর কারণ 

করনীয় সম্পদকে 

জজলা কম েকতোর  

মন্তব্য 

করনীয় সম্পদকে 

ষবভাগীয় 

কম েকতোর মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ 

১ ষসরাজগঞ্জ চাল-মাঝারী, আটা 

(পষলপ্যাক), ষিঁয়াজ (দেষশ), 

ষিঁয়াজ (আমোনীকৃত), কাঁচা 

মষরচ,  আলু-হল্যাে লাল ও 

জবগুন(উন্নত) 

সরবরাহ 

কম-

জষনত 

কারদণ  

মূল্য বৃষি 

িান এর মূল্য জবষশ তাই 

চাদলর মূল্য বৃষি জপদয়দছ। 

কাঁচা-মষরদচর সরবরাহ কম 

থাকায় মূল্য বৃষি জপদয়দছ।  

তাছাড়া ষনয়ষমত মষনটষরাং 

করা হদে 

 মস্যর- ডাল  (দেষশ), মস্যর-ডাল 

(আমোনীকৃত), রস্যন (দেষশ), 

রস্যন (আমোনীকৃত), িাম ে-ব্রয়লার 

ও ষমষি কুমড়া 

চাষহো কম থাকায় এবাং 

সরবরাহ জবষশ হওয়ায়  

মূল্য হ্রাস জপদয়দছ। 

তাছাড়া ষবদেশ জথদক 

প্রচুর মস্যর ডাল আমোনী 

করা হদয়দছ। 

বাজাদর নতুন 

মস্যর ডাল 

সরবরাহ হদে, 

তাই মূল্য ষকছুটা 

কমদছ 

  

 

 
জযৌষক্তক মূল্য সাংক্রান্তত প্রষতদবেন জপ্ররদণর  ছক ‘‘ঘ” 

 
ক্রষমক নাং জজলার নাম বাজাদরর 

সাংখ্যা 
জযৌষক্তক মূদল্যর 

উচ্চেদর ষবষক্রত 

পদণ্যর সাংখ্যা 

জযৌষক্তক মূদল্য 

ষবষক্রত পদণ্যর 

সাংখ্যা 

জযৌষক্তক মূদল্যর 

ষনেেদর ষবষক্রত 

পদণ্যর সাংখ্যা 

বাজারের জযৌষক্তক 

মূদল্য বাস্তবায়দনর 

পষরমান(%) 

বাজারের জযৌষক্তক মূদল্য বাস্তবায়দনর 

জন্য জজলা কম েকতোর পেদিপ 
বাজারের জযৌষক্তক  
মূদল্য বাস্তবায়দনর জন্য  
ষবভাগীয় কম েকতোর 

পেদিপ 

মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ 
১ ষসরাজগঞ্জ ১১ট ২ট ১৩ট ১৫ট ৯০% ষনয়ষমত বাজার মষনটষরাং করা হদে, 

মূল্য তাষলকা  জবাদড ে জলখা হদে। 

তাছাড়া ষনয়ষমত মষনটষরাং করা হদে 

  

 

 
 

জজলা মাদকেটাং অষিসার 

ষসরাজগঞ্জ 

 

জ্ঞাতাদথ ে ষবতরন: 

১। মহাপষরচালক, কৃষি ষবপণন অষিেপ্তর, খামারবাষড়, িাম েদগট, ঢাকা। 

 

 

 
 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

কৃষি  ষবপণন  অষিেপ্তর 

জজলা মাদকেটাং অষিস 

ষসরাজগঞ্জ 

স্মারক নাং- ১২.০২.৫০৮৮.৪০৬.১৬.০২১.১৬- ৪৮৩                                                                                         তাষরখ: 

০২/০৮/১৭ ষি: 

 

 
ষবিয়: কৃষি পদণ্যর খুচরা গড় বাজার েদরর তুলনামূলক ষববরণী প্রষতদবেন। 

 



জজলাঃ ষসরাজগঞ্জ 

মাদসর নাম- জুলাই/১৭ 

 

ক্রষমক 

নাং 

পদণ্যর নাম জুলাই/১৭ মাদসর 

গড় বাজার ের 

জুন/১৭ মাদসর গড় 

বাজার ের 

মাষসক (%) 

হ্রাস/বৃষি 

জুলাই/১৬ মাদসর  

গড় বাজার ের 

(২০/৭/১৬) 

বাৎসষরক (%) 

হ্রাস/বৃষি 

১ চাল-মাঝারী ৪৮.০০ ৪৬.৭৫ +২.৬৭ ৩৫.০০ +৩৭.১৪ 

২ আটা (পষলপ্যাক) ৩০.৫০ ৩০.৩৭ + ০.৪২ ৩২.৫০ -৬.১৫ 

৩ মস্যর- ডাল  (দেষশ) ১১৬.৫০ ১১৮.০০ -১.২৭ ১৪৫.০০ -১৯.৬৫ 

৪ মস্যর-ডাল (আমোনীকৃত) ৭৩.৫০ ৭৬.২৫ -৩.৬০ ১০৫.০০ -৩০ 

৫ ষিঁয়াজ (দেষশ)  ৩০.২৫ ২৭.০০ +১২.০৩ ৩৪.০০ -১১.০২ 

৬ ষিঁয়াজ (আমোনীকৃত) ২০.২৫ ১৮.২৫ +১০.৯৫ ২২.০০ -৭.৯৫ 

৭ রস্যন (দেষশ) ৮৭.৫০ ৯৫.০০ -৭.৮৯ ১১০.০০ -২০.৪৫ 

৮ রস্যন (আমোনীকৃত) ১৫৫.০০ ২৪৭.৫০ -৩৭.৩৭ ১৯০.০০ -১৮.৪২ 

৯ আো  (দেষশ) ৬৫.০০ ৬৫.০০  - ৬৫.০০ - 

১০ আো (আমোনীকৃত) ৬৫.০০ ৬৫.০০  - ৬৫.০০ - 

১১ কাঁচা মষরচ ৯১.২৫ ৭৫.০০ +২১.৬৬ ৫৫.০০ +৬৫.৯০ 

১২ িাম ে- ব্রয়লার ১৪৬.৩৭ ১৪৮.১২ -১.১৮ ১৬০.০০ -৮.৫১ 

১৩ আলু-হল্যাে লাল ১৯.৫০ ১৭.৫০ +১১.৪২ ২০.০০ -২.৫ 

১৪ জবগুন (উন্নত) ৪০.০০ ৩৯.৫০ +১.২৬ ৪৮.০০ -১৬.৬৬ 

১৫ ষমষি কুমড়া ১৮.৭৫ ২০.০০ -৬.২৫ ১৮.০০ +৪.১৬ 

     

 

 
 

 

 
চলমান পাতা- 

 

 

 
 

 

 
 

ষসরাজগঞ্জ জজলার বাজারের পয োদলাচনা 

মাষসক 

মূল্য হ্রাস % মূল্য বৃষি % 

মস্যর-ডাল(দেষশ)-১.২৭, মস্যর-ডাল, (আমোনীকৃত)-৩.৬০, রস্যন(দেশী)-

৭.৮৯, রস্যন (আমোনীকৃত)-৩৭.৩৭, িাম ে-ব্রয়লার -১.১৮ ও ষমষি কুমড়া -

৬.২৫ 

 

 

 

চাল-মাঝারী+২.৬৭, আটা (পষলপ্যাক) + ০.৪২, ষিঁয়াজ (দেষশ) 

+১২.০৩, ষিঁয়াজ (আমোনীকৃত) +১০.৯৫, কাঁচা মষরচ+ ২১.৬৬, 

 আলু-হল্যাে লাল+ ১১.৪২ ও জবগুন (উন্নত)+ ১.২৬ 

অপষরবষতেত: আো জেশী ও আো (আমোনীকৃত) 

বাষি েক 

মূল্য হ্রাস % মূল্য বৃষি % 

আটা (পষলপ্যাক)-৬.১৫, মস্যর-ডাল(দেষশ)-১৯.৬৫, মস্যর-ডাল 

(আমোনীকৃত)-৩০, ষিঁয়াজ (দেষশ) - ১১.০২, ষিঁয়াজ (আমোনীকৃত) - ৭.৯৫, 

রস্যন (দেষশ) - ২০.৪৫, রস্যন (আমোনীকৃত)-১৮.৪২ , িাম ে- ব্রয়লার-৮.৫১, 

আলু-হল্যাে লাল -২.৫, জবগুন (উন্নত) -১৬.৬৬, 

চাল-মাঝারী+ ৩৭.১৪, কাঁচা মষরচ + ৬৫.৯০ ও মষি কুমড়া+ ৪.১৬ 

 



অপষরবষতেত: আো জেশী ও আো (আমোনীকৃত) 

 

 

 
জজলা মাদকেটাং অষিসার 

ষসরাজগঞ্জ 

 

কায োদথ ে ষবতরন: 

১। উপ-পষরচালক, কৃষি ষবপণন অষিেপ্তর, রাজশাহী ষবভাগ, রাজশাহী। 

জ্ঞাতাদথ ে ষবতরন: 

১। মহাপষরচালক, কৃষি ষবপণন অষিেপ্তর, খামারবাষড়, িাম েদগট, ঢাকা। 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

র্েরজাতন্ত্রী বাংলাপ্দি সরকার 

কৃমষ মবিেন অমধদপ্তর 

টজলা িাপ্কসটিং অম স 

মসরাজর্ঞ্জ 

 

স্মারক নং- ১২.০২.৫০৮৮.৪০৬.০২.০১০.০৩- 561                                                                                                                                           তামরখ:  02/09/20 মি: 

বরাবর, 

উি-িমরচালক 

কৃমষ মবিেন অমধদপ্তর, রাজিাহী মবভার্, রাজিাহী। 

 

 

মবষয়োঃ  হালনার্াত লাইপ্সন্স এর তামলকা টররে রসংপ্র্। 

 

 

উিযু সক্ত মবষয় এর িমরপ্রমিপ্ত জানাপ্না যাপ্ে টয, মসরাজর্ঞ্জ টজলার মবমভে মনয়মন্ত্রত বাজাপ্রর চালুকৃত (হালনার্াত) লাইপ্সন্স এর তামলকা আিনার সদয় অবর্মত এবং রপ্য়াজনীয় ব্যব্া গ্রহপ্ের জন্য 

এতদসংপ্র্ টররে করা হপ্লা। 

 

টজলা িাপ্কসটিং অম সার 

মসরাজর্ঞ্জ 

 

 

ক্রমিক 

নং 

ব্যবসায়ীর নাি ও ঠিকানা/প্রারাইটপ্রর নাি ও ঠিকানা রজ্ঞামিত 

বাজাপ্রর 

নাি 

উিপ্জলার 

নাি 

লাইপ্সন্স গ্রহপ্ের 

তামরখ ও নম্বর 

টটমলপ্ ান/প্িাবাইল 

নম্বর 

িন্তব্য 

525.  টিসাস স দূর্ সা ভান্ডার, টরাোঃ রাজীব কুিার সাহা,এসএস টরাড, মসরাজর্ঞ্জ মসরাজর্ঞ্জ 

সদর বাজার 

মসরাজর্ঞ্জ ০১/০৩/৬৮- ০১ ০১৭১২-২২০৬৬৯  

526.  শ্রী সনৎ কুিার িাল, মিতা-মৃত সুধীর কুিার িাল, এসএস টরাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৮৬ -০৮ ০৭৫১-৬২২১৪  

527.  টিসাস স  টর্ামবন্দ ভান্ডার, টরাোঃ শ্রী রমিক চন্দ্র িাল, গ্রাি+প্িা:+প্জলা-মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৮৫ -০৯ ০১৭১৫০৫৬৪৮৬  

528.  টিসাস স হাজী আোঃ রমহি এন্ড সন্স, টরাোঃ টিাোঃ রামকবুল হাম জ খান, গ্রাি-নজরুল স্বরনী, টিা:+প্জলা-মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৮৫ -১০ ০৭৫১-৬২৬১২  

529.  টিসাস স নদ সান ফ্লাওয়ার মিলস মলোঃ,প্রাোঃ টিাোঃ িমনর আহ:, এসমব  জলুল হক টরাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৮৬ -১১ ০৭৫১-৬২০৮০  

530.  টিাোঃ জুরান আলী টসখ , মিতা-মুত তপ্ের টসখ,বামনয়ািমি, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৮৬ -১৪ ০৭৫১-৬২২৬২  

531.  টিাোঃ নজরুল ইসলাি, মিতা-মৃত মনজাি উমিন,কান্দািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৮৭ -২২ ০১৭১১৮২৮৯৪৮  

532.  শ্রী িমরপ্তাষ চন্দ্র সাহা, মিতা-মৃত বাঁমি টিাহন সাহা,বড়বাজার,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৮৭ -২৫ ০১৭১৫১৭০৭৫৫  



533.  টিসাস স তালুকদার অপ্য়ল মিল, টরাোঃ টিাোঃ আকবর আলী তালুকদার,কান্দািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৮৮ -২৬ ০৭৫১-৬২০৫৯  

534.  টিাোঃ আব্দুস সালাি, মিতা-আিজাদ টবিারী,সাপ্হদনর্র,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৮৮ -২৭ ০১৭১১৩৩০০১২  

535.  টিাোঃ আমজজল হক তালুকদার, মিতা-মৃত মনজাি উমিন তালুকদার, রায়পুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৮৮ -২৮ ০১৭১১৮২৮৯৪৭  

536.  টিাোঃ আোঃ হামকি সরকার, মিতা-টিাোঃ িকপ্েদ আলী টসখ,কামলদাসর্ামত, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৮৯ -৩০ ০১৭১২৭৯১২০৫  

537.  নপ্রন্দ্র নাথ সাহা ও মজপ্তন্দ্র নাথ সাহা,বামনয়ািমি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৯১ -৩৩ ০৭৫১-৬২৯৯২  

538.  টিাোঃ আলতা  টহাপ্সন, মিতা-আব্দুল জব্বার,কান্দািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৯১ -৩৬   

539.  শ্রী কামতসক কুিার কুন্ডু , মিতা-র্দাধর কুন্ডু,চকফুলপ্কাচা,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৯১ -৩৮ ০১৭১১৩৬৮৫০৬  

540.  নবাব আলী, মিতা-মৃত টিাোঃ টর্ালাি টহাপ্সন টবিারী,সাপ্হদনর্র, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৯১ -৪০ ০৭৫১-৬২২৮৩  

541.  টিাোঃ আপ্নায়ার টহাপ্সন,  মিতা-টিাোঃ টর্ালাি টিাস্ত া,মিরপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৯৪ -৪৬ ০১৭১১৮১১৪৩৬  

542.  হাসানুর রিিান তালুকদার, মিতা-মনজাি উমিন তালুকদার,কান্দািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৯৩ -৪৭   

543.  টিাোঃ আপ্নায়ারুল ইসলাি, মিতা-িহীদ আিজাদ টহাপ্সন,মিরপুর মবরালা কুটির, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৯৫ -৫০ ০১৭১১-০২৪৯২২  

544.  টিা:আব্দুর রমহি টসখ, মিতা-মৃত োিাদ আলী,সমহদনর্র, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৯৬ -৫১ ০১৭১২৬৮৩৪৭৪  

545.  ঝন্টু কুিার সাহা, মিতা-তারা িংকর সাহা,বামনয়ািমি, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৯৫ -৫২ ০১৭১৭৭৯৫৫৭৭  

546.  টিাোঃ আমিনুল ইসলাি, মিতা-টিাোঃ আোঃ োিাদ টসখ,কান্দািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৯৬ -৫৩   

547.  শ্রী কৃষ্ণ কুিার ট াষ, মিতা- শ্রী কিপ্লি চন্দ্র ট াষ,বামনয়ািমি, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৯৬ -৫৪ ০৭৫১-৬৩১৭৭  

548.  রত্না রানী টিািার, স্বািী-শ্রীদাি চন্দ্র টিািার, কালীবাড়ী, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৯৬ -৫৯ ০১৭১২৩৪০০৪৮  

549.  টিাোঃ আবু হামন , মিতা-মৃত আোঃ জব্বার,কান্দািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৯৬ -৬০   

550.  টিাোঃ িহর আলী, মিতা-টিাোঃ ইয়ামেন আলী,িালসািাড়, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৯৬ -৬১ ০৭৫১-৬২২৮৪  

551.  টিসাস স ভাই ভাই এন্ড ব্রাদাস স, টরা: টিা: সাইফুল ইসলাি,সাপ্হদনর্র, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৯৭ -৬৩ ০১৭১১৩৯৫৩৮৮  

552.  টিসাস স রূিালী  ামে সচার, টরাোঃ টিাোঃ আমজজুল হক সরকার, জলুর হক টরাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৯৭ -৬৪ ০৭৫১-৬২৫৯৫  

553.  একতা ভান্ডার, টরা: িহাপ্দব চন্দ্র দাস ও উৎ ল কুিার সাহা, মুন্সী টিপ্হরুপ্েসা টরাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৯৮ -৬৬ ০৭৫১-৬৩০৯৫  

554.  টিসাস স ভুঞা এন্টাররাইজ,প্রাোঃ টিাোঃ জামহদুর রহিান ভুঞা (প্হলাল), ভুইয়ািমঞ্জল একডালা, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৯৯ -৬৮ ০১৭১১-২৭৭৭০১  

555.  টিা: আলতা  টহাপ্সন, মিতা-মৃত টভালা টসখ,বামহরপ্র্ালা, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৯৯ -৬৯ ০১৭১৮৫৫৮৮৮৫  

556.  টিসাস স আ: জব্বার, টরা: টিা: আ: িাপ্লখ ও িান্ত,সাপ্হদনর্র, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৯৯ -৭২ ০১৭১২৮৫৪০১২  

557.  শ্রী সাধন চন্দ্র ট াষ, মিতা-মৃত সুবল চন্দ্র ট াষ,সাং-বার্বামড়,থানা-কািারখন্দ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০০ -৭৪ ০১৭১২৭০৯৪৪১  

558.  টিাোঃ িািছুমিন ইমলয়াস খান ও সাইফুল ইসলাি খান,এসএস টরাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০১ -৭৫ ০১৭১১২৭৭৬১৯  

559.  আিা স মিল, টরাোঃ টিাোঃ  জামহদূল ইসলাি,চররায়পুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০১ -৭৬ ০১৭১৮০৮৭৫২৫  

560.  টিাোঃ আলাউমিন,  মিতা-টিাোঃ হযরত আলী টসখ,মিয়ালপ্কাল, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০১ -৭৮ ০৭৫১-৬২৮৯০  

561.  টিাোঃ রুহুল আমিন, মিতা-টতাজাপ্েল টহাপ্সন,প্িাক্তারিাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০১ -৮৮ ০১৭১৬৯১৬৫৬৮  

562.  টিাোঃ আোঃ োিাদ ও িমহদুল ইসলাি, মিতা-হাজী কািাল উমিন ও মৃত িম উল্লাহ টবিারী, সাপ্হদনর্র, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০১ -৮৯ ০১৭১১৩৮১১২১  

563.  টিসাস স আসাদুল্লাহ সরকার, টরা:প্িাোঃ আসাদুল্লাহ সরকার, কান্দািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৩ -৯৭ ০১৭১২৬৪১৯৪০  

564.  টিাোঃ আল আমিন, এিএ িমতন সড়ক, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৩ -৯৯ ০৭৫১-৬২৯৯৭  

565.  ধীপ্রন্দ্র নাথ িাল, মিতা-মৃত নপ্রন্দ্র নাথ িাল,বামনয়ািমি, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৩ -১০২ ০১৮১৬৬৯৬৩৩১  

566.  টিাোঃ আব্দুর রমিদ,  মিতা-মৃত নুর টহাহােদ,বড়প্র্ালা মুমজব সড়ক, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৪ -১০৯ ০১৭১২-২৫২৫৬৭  

567.  টিাোঃ আজাদ আলী, মিতা-হাজী টিাোঃ হায়দার আলী, কান্দািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৪ -১১৫   

568.  শ্রী শুকান্ত কুন্ডু, মিতা-িমু্ভনাথ কুন্ডু, মসরাজী সড়ক, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৫ -১১৭   

569.  শ্রী যুর্ল চন্দ্র সাহা, মিতা-মৃত নর্রদীি চন্দ্র সাহা, মিয়ালপ্কাল, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৫ -১১৯ ০১৭১২০৪০২০৮  

570.  শ্রী িঙ্গল চন্দ্র সাহা,  মিতা-মৃত মনি সপ্লন্দু সাহা,  জলুল হক টরাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৫ -১২২ ০৭৫১-৬২৬৩৭  

571.  টরাোঃ টিাোঃ টরজাউল কমরি, সাপ্হদনর্র, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৫ -১২৫ ০১৭৩১৪৩৯৪৯৫  

572.  টিাোঃ িাহাদৎ টহাপ্সন বুমিন,সাপ্হদনর্র, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৫ -১২৬ ০১৭১১১৮৩৯৫৬  

573.  টিসাস স টসমলি মডিাট সপ্িন্টাল টটার, টরাোঃ টিাোঃ টসমলি আহপ্েদ , থানা টরাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৫ -১২৭ ০১৭১৫০১৭০৭৬  

574.  টিসাস স হাজী মুো এন্ড সন্স, টরাোঃ টিাোঃ  মরদুল ইসলাি, জুবলী বার্ান, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৫ -১২৮   

575.  টিসাস স সততা ভান্ডার, টরাোঃ টিাোঃ টিাসপ্লি উমিন, মিশুিাকস, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৫ -১২৯ ০১৭১১৪৬৭৫৭৪  

576.  টিসাস স িমদনা ভান্ডার, টরাোঃ টিাোঃ িমহদুল ইসলাি, জুবলী বার্ান, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৫ -১৩০ ০১৭১১০১৩৫৩৯  

577.  টসানালী ভান্ডার,  টরাোঃ টিাোঃ  রহাদ আলী তালুকদার, কান্দািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৫ -১৩৪ ০১৭১২৭৫০৩১৩  

578.  টিসাস স  জনমরয় ভান্ডার, টরাোঃ টিাোঃ  বকুল খন্দকার, টহাপ্সনপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৫ -১৩৫ ০১৭১১-৫৭৮১১৭  

579.  টিসাস স সবুজ বামনজযালয়, টরাোঃ টিাোঃ নান্নু িন্ডল,কান্দািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৫ -১৩৬ ০১৭১২৬৮৩৪৭২  

580.  টিসাস স আদি স বামেজযালয়, টরাোঃ  শ্রী রতন চন্দ্র দাি, ধানবামি, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৫ -১৩৭ ০১৭১২৬৮৬৪২৬  

581.  টিাোঃ আপ্বদ আলী, মিতা-টিাোঃ আবু তাপ্লব মুন্সী, সাপ্হদনর্র, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৫ -১৩৮ ০১৭১১৯৭৬৩২৯  

582.  জনতা ভান্ডার, টরাোঃ টিাোঃ ইয়াকুব আলী টসখ,সয়াপ্র্ামবন্দ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৫ -১৩৯ ০১৭৩৫২৮০০০০  

583.  িাপ্য়র খাদ্য ভান্ডার, টরাোঃ  মবষ্ণু ট াষ, বামনয়ািমি, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৫ -১৪২ ০১৭১২০৮৭৭৭৫  

584.  আলহাজ্ব খাদ্য ভান্ডার, টরাোঃ টিাোঃ কািাল টহাপ্সন, বামনয়ািমি, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৫ -১৪৮ ০১৭১৮৩৪১৯৪৩  

585.  টিসাস স টিাপ্য়ব এন্টাররাইজ, টরাোঃ টিাোঃ সাইফুল আলি স্বিন,সয়াপ্র্ামবন্দ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৬ -১৫৩ ০১৭১২৪৩৫৫৪১  

586.  টিাোঃ মসরাজুল হক, মিতা-মৃত েবপ্দর আলী টসখ, সয়াপ্র্ামবন্দ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৬ -১৫৫ ০১৫৫৭২২৯৬৭৫  

587.  শ্রী টিংকু স্যানাল, টরাোঃ যতীন্দ্র নাথ স্যানাল,মুমজব সড়ক, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৬ -১৫৬ ০১৭১৮০৭৪৫৬৮  

588.  টিাোঃ  মরদুল ইসলাি িন্ডল, মিতা-মৃত টসরাজুল ইসলাি িন্ডল,মিয়ালপ্কাল, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৬ -১৫৮ ০১৭১০৭২০০১৫  

589.  খন্দকার আ: ররজ্জাক,ট্রপত-                                             বড়স ালা পট্রি, ঐ ঐ ০১/০৩/০৮ -১৬০ ০১৭৬২-২৮৩৯৮৭  

590.  টিাোঃ আোঃ টিাতাপ্লব, মিতা-টিাোঃ মসরাজুল ইসলাি, কামলবামড়, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৬ -১৬৩ ০১৭২৭-৩৫৭৬৬৮  

591.  টিাোঃ আোঃ টরজ্জাক, মিতা-টিাোঃ আবু বকর মসমিক, কুিাহাটা, মসরাজর্ঞ্জ ঐ  ০১/০৩/০৬ -১৬৪ ০১৭১৫২৮০০৬৭  

592.  টিাোঃ আোঃ রমিদ িমল্লক, মিতা- টিাোঃ খায়রুজ্জািান িমল্লক,কাপ্েরপুল, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৬ -১৬৬ ০১৭১১২৩৬১৮০  

593.  টিাোঃ নুরুল ইসলাি, মিতা-মৃত আিজাদ আলী,জুবলী বার্ান, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৬ -১৬৭ ০১৭১২০১১২৩৩  

594.  টসসাস স সুকুিার চন্দ্র দাস, টরাোঃ শ্রী সঞ্জয় কুিার দাস,কামলবামড় টরাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৬ -১৬৯ ০১৭১৩৭১৬৩৪১  

595.  টিাোঃ  জর আলী, মিতা-মৃত হাপ্তি আলী,সাপ্হদনর্র, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৬ -১৭০ ০১৭৩২১৬০৯২২  

596.  টিাোঃ আমনছুর রহিান,  মিতা-মৃত আোঃ হক মুন্সী, নতুনভাংর্াবামড়, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৬ -১৭১ ০১৭১৮৯৪৮৬২৬  

597.  টিসাস স যুর্ল কৃষ্ণ টিািার, টরাোঃ যুর্ল কৃষ্ণ টিািার, বনবামড়য়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৬ -১৭২ ০১৭১৩৯৪২৮৫৭  



598.  টিাোঃ িাহাদৎ টহাপ্সন, মিতা-মৃত আোঃ হামকি,মবএল স্কুলপ্রাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৬ -১৭৩ ০১৭৫৩-১৩৮১০২  

599.  টিাোঃ রুহুল আমিন, িাচামলয়া, থানা-সলংর্া, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৭ -১৭৮ ০১৭১৮-২১৪১৭৫  

600.  টিসাস স আসলাি টসখ, টরাোঃ টিাোঃ আসলাি টসখ, টহাপ্সনপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৭ -১৮১ ০১৭১২৫১১৭০৫  

601.  টিসাস স কিলা ভান্ডার, টরাোঃ মনতাই চন্দ্র সাহা,এসএস টরাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৭ -১৮৪ ০১৭১১১৯২৭৯৫  

602.  িা ডাল মিল, টরাোঃ টিাোঃ টর্ালাি আমম্বয়া, রাির্ামত, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৭ -১৮৫ ০১৭১১১৯২৭৯৫  

603.  টিাোঃ ইব্রামহি টসখ, মিতা-টিাোঃ টিায়াপ্জ্জি টহাপ্সন, সয়াধানর্ড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৭ -১৮৬ ০১৭১২৬৯৪৫০৭  

604.  আকন্দ স মিল,  টরাোঃ টিাোঃ আব্দুস সালাি,  জলুল হক টরাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৭ -১৮৭ ০১৭১৮৪২৪৬৪৯  

605.  একতা স মিল, টরাোঃ  টিাোঃ  আমিনুল ইসলাি, টহাপ্সনপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৭ -১৮৮ ০১৭১৮৩০৮২৯৩  

606.  টিসাস স রহিতউল্লাহ স মিল, টরাোঃ টিাোঃ রাপ্িদ টহাপ্সন, মিতা-মৃত রহিত উল্লাহ িাোর, জলুল হক টরাড, 

মসরাজর্ঞ্জ 

ঐ ঐ ০১/০৩/০৭ -১৮৯ ০১৭১৬৫৪৩৭৩৬  

607.  টিসাস স জনতা স মিল, টরাোঃ টিাোঃ জাহাঙ্গীর আলি, এসএস টরাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ  ০১/০৩/০৭ -১৯১ ০১৭১২১১৫২৮৬  

608.  জননী স মিল, টরাোঃ টিাোঃ নাজমুল হাসান, টহাপ্সনপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৭ -১৯২ ০১৭১২৫৯৪৩৬৫  

609.  থ্রী টার অপ্য়ল মিল, টরাোঃ টিাোঃ খাপ্লদ সাইফুল্লাহ খান,বড়প্র্ালা, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৭ -১৯৩ ০১৯১৪১১১৪৯৪  

610.  টিসাস স  মবপুল ভান্ডার, টরাোঃ শ্রী মবনয় টসন,কামলবামড়, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৭ -১৯৫ ০১৬৭২১৩১১১৮  

611.  আলহাজ টিডাস স, টরাোঃ টিাোঃ োিান আলী, দরর্াপ্রাড, মসরাজর্ঞ্জ  ঐ ০১/০৩/০৭ -১৯৬ ০১৭১২৭৭৯৯৬৬  

612.  ভাই ভাই কাঁচািাপ্লর আড়ত, টরা: টিা: মিন্টু ও মলটন, মিশুিাকস, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৭ -২০০ ০১৭১২৭৫৪৫৪৫  

613.  টিাোঃ ট রপ্দৌস রহিান, মিতা-টিাোঃ আোঃ হামকি টিাল্লা,চািড়ািমি, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৭ -২০৩ ০১৭১৮২৮০৩১৩  

614.  টিাোঃ নুর ইসলাি টবিারী, মিতা-হুরমুজ আলী টবিারী,সাপ্হদনর্র, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৭ -২০৬   

615.  টিসাস স আোঃ কাপ্দর িৎস আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ জামহদুল ইসলাি সাপ্হদনর্র, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৭ -২০৭ ০১৭২৫৩২১০৬০  

616.  হাজী টিাোঃ আোঃ িমিন সরকার, মিতা-টিাোঃ আোঃ িমজদ সরকার,কান্দািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৭ -২১০ ০১৭৬১৮৮৫৪৮০  

617.  টিাোঃ ইসিাইল খন্দকার, মিতা-মৃত বাপ্েদ খন্দকার,আিলািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৭ -২১১ ০১৭১২২৬১০৮৮  

618.  সিতা স মিল, টরাোঃ টিাোঃ টবলাল টহাপ্সন, জলুল হক টরাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/৯২ -২১৪ ০১৭১১৩০৬১৭৯  

619.  টিসাস স িপ্নারঞ্জন বসাক, টরাোঃ বাবলা বসাক,কামলবামড়, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৭ -২১৫ ০১৭১০৭৯৫৫৩১  

620.  টিাোঃ আবু হামন , মিতা-টিাোঃ সাপ্হব আলী,ধানবামন্দ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৭ -২১৬ ০১৭১৮১৪৪৪৭২  

621.  টিসাস স িামহন ফ্লাওয়ার মিল, টরাোঃ টিাোঃ ওির  ারুক (িামহন), টহাপ্সনপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৭ -২১৯ ০১৭৩৫৫১৭৬৯৪  

622.  টিসাস স উজ্জল ফ্লাওয়ার মিল, টরাোঃ টিাোঃ রম কুল ইসলাি,প্হাপ্সনপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৭ -২২০ ০৭৫১-৬২১৪৯  

623.  যমুনা ফ্লাওয়ার মিল, টরাোঃ টিাোঃ আব্দুস সািাদ,সয়াধানর্ড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৭ -২২১ ০১৭১৩৭৪২৫১৭  

624.  নথ স টবঙ্গল ফ্লাওয়ার মিল, টরাোঃ টিাোঃ ইয়াকুব আলী,এসমব  জলুল হক টরাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৭ -২২২ ০৭৫১-৬২৩১৬  

625.  রাব্বী খাদ্য ভান্ডার, টরাোঃ টিাোঃ আলির্ীর টহাপ্সন,রাির্ামত, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৮ -২২৮ ০১৯২০২৫৭৫৫০  

626.  মসরাজর্ঞ্জ টরালার ফ্লাওয়ার মিল,প্রাোঃ টিাোঃ আখতারুজ্জািান,বড়প্র্ালা, মসরাজর্ঞ্জ ঐ  ০১/০৩/০৮ -২২৯ ০১৫৫৮৩২৯৫১৩  

627.  িাওলা বক্স ডাল মিল, টরাোঃ টিাোঃ ইসিাইল,রাির্ামত, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৮-২৩০ ০১৭১৫০০৮৩৯২  

628.  ভাই ভাই টসমি অপ্টা রাইস মিল, টরাোঃ টিাোঃ আস্তাহার আলী,রাির্ামত, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৮ -২৩১ ০১৭৩০১৯৩৯২৩  

629.  ভাই ভাই ডাল মিল, টরাোঃ টিাোঃ ইব্রামহি তালুকদার, রাির্ামত, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৮ -২৩২ ০১৭৩৪২৯৫২৬৬  

630.  সরকার রাইস মিল, টরাোঃ মিমরন সরকার,রাির্ামত, মসরাজর্ঞ্জ  ঐ ০১/০৩/০৮ ২৩৩ ০১৭১১২২১১১৪  

631.  টর্ালাি টিাস্ত া, মিতা-আোঃ আব্দুল ওহাব, কামলদাসর্ামত, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৮ -২৩৪ ০১৭২৩৭৭৪৩৫৯  

632.  টিসাস স সমজব অপ্টা রাইচ মিল, টরাোঃ টিাোঃ আব্দুল িমজদ টসখ, চররায়পুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৮ -২৩৫ ০১৭১৮৬১৪৬২০  

633.  দুলাল চন্দ্র দাস, মিতা-মৃত সুপ্রন্দ্র নাথ দাস,কামলবামড়, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৮ -২৩৯ ০১৭৬৫৯২৬১৫৯  

634.  টিসাস স মলিন ভান্ডার, টরাোঃ টিাোঃ টতাতা টসখ,প্হাপ্সনপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৮ -২৪৬ ০১৭৩৪২৯৫২৩৮  

635.  িামুন স মিল, টরাোঃ টিাোঃ টিামিনুল ইসলাি(প্খাকন),প্হাপ্সনপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৯ -২৪৮ ০১৭২৭৬৬৪৪৬৬  

636.  টিসাস স িালাকার ফ্লাওয়ার মিল, টরাোঃ রদীি িালাকার, জলুলহক টরাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৯ -২৪৯ ০৭৫১-৬৪২৭৩  

637.  টিসাস স হায়দার আলী সরকার, টরাোঃ টিাোঃ হায়দার আলী সরকার,কামলর্ামত, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/০৯ -২৫১ ০১৭২৪-৮৬২৩৬৫  

638.  টিাোঃ জাহাঙ্গীর টরজা, মিতা-মৃত আব্দুর রউ  তালুকদার,প্েিনপ্রাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১০ -২৫৪ ০১৭৪০৫৫৭১৪৬  

639.  টিসাস স সবুজ ফ্লাওয়ার মিল, টরাোঃ টিাোঃ আব্দুল কাপ্দর টসখ,মবয়ালাকুঠির, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১০ -২৫৬ ০১৭১১৩৫২২৫৩  

640.  টিসাস স এস এস টিডাস স, টরাোঃ টিাোঃ আবু মসমিক,মিরপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ  ০১/০৩/১০ -২৫৭ ০১৭১১৪৯৫১২২  

641.  টিসাস স সুিন রাইস মিল, টরাোঃ এস এি আব্দুস সালাি,চররায়পুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১০ -২৫৯ ০১৭২৯০৯৯২৭২  

642.  টিসাস স মবসমিল্লাহ ভান্ডার, টরাোঃ টিাোঃ িম কুল ইসলাি স্বিন,প্িৌর মিশুিাকস, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১০ -২৬৩ ০১৭১৪৫৫০০৬৫  

643.  টিসাস স আসলাি অপ্য়ল মিল এন্ড মনরব ফ্লাওয়ার মিল, টরাোঃ টিাোঃ আোঃ োিাদ সরকার, কামিয়াহাটা, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১০ -২৬৪ ০১৭১৬৩২১৩৭৩  

644.  টিসাস স যমুনা অপ্য়ল মিল, টরাোঃ টিাোঃ রুহুল আমি,কামিয়াহাটা, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১০ -২৬৫ ০১৭১১২৮৮৯৯২  

645.  টিসাস স টিাহােদ টটনু মিয়া, টরাোঃ টিাোঃ বাবলু মিয়া,সাপ্হদনর্র মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১০ -২৬৭ ০১৬৭৪৬২৩৯৩০  

646.  টিোঃ টখান্দকার আব্দুল বামেদ, মিতা-মৃত টখান্দকার টর্ালাি িাপ্জদ,মুমজবসড়ক, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১০ -২৭১ ০১৭৩২৩০৮৬৯৮  

647.  টিসাস স এন এন টিডাস স, টরাোঃ টিাোঃ মর্য়াস উমিন,থানািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১০ -২৭২ ০১৫৫৮৪১৪২৮৪  

648.  টিসাস স মসরাজর্ঞ্জ টসমি অপ্টা রাইচ মিল, টরাোঃ টিাোঃ টিায়াপ্জ্জি টহাপ্সন তাং,সয়াধানর্ড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১০ -২৭৩   

649.  টিসাস স আদর টিডাস স, টরাোঃ টিাোঃ  মরদ আলী, জলুলহক টরাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১১ -২৭৫ ০১৯১৪৫৫০৯৫৮  

650.  টিসাস স ঈিান আলী ফ্লাওয়ার মিল, টরাোঃ টিা: িািীি, মিতা-মৃত টিাোঃ ঈিান আলী টসখ, িমহদর্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১১ -২৭৭ ০১৭১৩৭২০১২৭  

651.  টিসাস স আমস  অপ্টা রাইস মিলস, টরাোঃ মিপ্সস নাজনীন সুলতানা (বনফুল),মুমক্তপ্যাদ্ধা সংসদর্মল, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১১ -২৮০ ০৭৫১-৬২২৪১  

652.  টিসাস স  আব্দুল কাইয়ুি টটার, টরাোঃ টিাোঃ আব্দুল কাইয়ুি,কামলবামড়, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১১ -২৮১ ০৭৫১-৬৪২৭৯  

653.  টিসাস স মসরাজর্ঞ্জ অপ্য়ল মিল, টরাোঃ টিাোঃ আমনসুর রহিান,মুমজবসড়ক, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১১ -২৮৩ ০১৭১৯১০৭২৮৯  

654.  টিাোঃ িমহদুল ইসলাি, মিতা-মৃত টিাকপ্তল টসখ,মিরপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১১ -২৮৪ ০১৭১০-৬৪৪৪৯৪  

655.  হাজী এন্টাররাইজ, টরাোঃ হাজী টিাোঃ আবু সািা,মদয়ার ধানর্ড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ  ০১/০৩/১১ -২৮৫ ০১৫৫৩৪২৬৬৮২  

656.  টিসাস স মিতা-িাতা বামেজযালয়, টরাোঃ টিা: িমহদুল ইসলাি, টহাপ্সনপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১১ -২৮৬ ০১৭১২১১৫২৯৪  

657.  টিাোঃ আবু সাইদ, মিতা-মৃত বামনজ টসখ ,প্হাপ্সনপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১১ -২৮৭ ০১৭৩০০০৬৮৬৩  

658.  টিসাস স টিাোঃ িাহমুদুল হাসান(বমন), টরাোঃ টসখ আোঃ িাোন,িাছুিপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১১ -২৮৯ ০১৭৩৪৮৩৬৩২৪  

659.  টসাপ্হল অপ্য়ল মিল, টরাোঃ টিাোঃ মসরাজউমিন, কামিয়াহাটা, মসরাজর্ঞ্জ  ঐ ০১/০৩/১১ -২৯০ ০১৭৪৫০৫৪৯০৭  

660.  টিসাস স আিরা  টিডাস স, টরাোঃ টিাোঃ আিরাফুল ইসলাি,বামনয়ািমি, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১১ -২৯১ ০১৭১২৭৯১২১৭  

661.  টিসাস স োপ্নায়ার টোর, টরাোঃ টিাোঃ োপ্নায়ার টহাপ্সন,মুমন্সপ্িপ্হরুল্লা টরাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১১ -২৯২ ০১৭২০৩১৩১৯২  



662.  আদর টসাহার্ মডিাট সপ্িন্টাল টটার, টরাোঃ িরান চন্দ্র টভৌমিক,বামনয়ািমি, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১১ -২৯৬ ০১৭৩৯৮৭০৯৩১  

663.  টিাোঃ আব্দুল সািাদ, মিতা-মৃত টহাপ্সন আলী, জলুল হক টরাড মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১১ -২৯৭ ০১৭১৬৬৩৬৯৭৭  

664.  টিসাস স আজাদ টিডাস স, টরাোঃ টিাোঃ আবুল কালাি আজাদ,সয়াধানর্ড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১১ -২৯৮ ০১৭১৬৪৮৩৯৫৫  

665.  টিসাস স মুক্তা চাউল কল, টরাোঃ টিাোঃ আব্দুল টিাতাপ্লব টসখ,চমন্ডদাসর্ামত, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১১ -২৯৯ ০১৭১১৪৮০১৮৭  

666.  মবসমিল্লাহ আপ্ির আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ চাঁন মিয়া,মদয়ারধানর্ড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১১ -৩০০ ০১৭১২৫৫৫৫৩৩  

667.  টিসাস স রপ্য়াজন ভান্ডার, টরাোঃ শ্রী কিল চন্দ্র সাহা , এসএস টরাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১১ -৩০৩ ০১৭১৬৫৫৩৭৫৩  

668.  সততা টিডাস স, টরাোঃ টিাোঃ নূরুল ইসলাি, জলুল হক টরাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১১ -৩০৫ ০১৯৬২৬২৭৭৩৬  

669.  টিসাস স ইয়াি স মিল,  টরাোঃ টিাোঃ জুপ্য়ল আহপ্িদ,চররায়পুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১২ -৩০৯ ০১৭১৮৬৪৭৮৩১  

670.  টিাোঃ আমর , মিতা-মৃত আব্দুল হামদ,প্রলকলনী, মসরাজর্ঞ্জ ঐ  ০১/০৩/১২ -৩১০ ০১৭১৩২৮৫৭৭২  

671.  শ্রী মনমভ চন্দ্র দাস, মিতা-শ্রী সতয চন্দ্র দাস,প্রলকলনী, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১২ -৩১১ ০১৭৩০৯৫১১৩৪  

672.  টিসাস স সাথী টটাবাপ্কা,  টরাোঃ এস এি িািচ উমিন, কামলবামড় টরাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১২ -৩১২ ০১৭১১১৫৭৮১০  

673.  টিসাস স হাসান  প্রন  ামে সচার,  টরাোঃ টিাোঃ জামকর টহাপ্সন,চকপ্কাবদাসিাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১২ -৩১৩ ০১৭১২১১৮৪৩৭  

674.  টিসাস স িাপ্জদ এন্ড সন্স, টরাোঃ টিাোঃ টক এি িাপ্জদ আলী,ব্রাহ্মনর্ামত, মসরাজর্ঞ্জ  ঐ ০১/০৩/১২ -৩১৪ ০১৭৬৫৬৭৯৪৫৩  

675.  টিাোঃ  মরদুল ইসলাি আপ্ির আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ  মরদুল ইসলাি, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১২ -৩১৮ ০১৭১২-১০১৪৩২  

676.  টিসাস স িমদনা ভান্ডার, টরাোঃ টিাোঃ টিায়াপ্জ্জি, চকমিয়ালপ্কাল, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১২ -৩১৯   

677.  টিসাস স সুজন িৎস্য আড়ত,  টরাোঃ টিাোঃ  য়াজ আলী, সাপ্হদনর্র, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১২ -৩২০ ০১৭১১-৯৫১২৮৫  

678.  টিসাস স একনং  ল মবতান, টরাোঃ টিাোঃ লালবার টহাপ্সন,িালিািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১২ -৩২১ ০১৭১২৪৮০৩৮০  

679.  টিসাস স টিাোঃ সাইদুল ইসলাি টসখ, টরাোঃ টিাোঃ সাইদুল ইসলাি টসখ,প্তলকুমি, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১২ -৩২২ ০১৮২০৪৮৪৮১৯  

680.  টিসাস স রতন ট াষ, টরাোঃ শ্রী রতন কুিার ট াষ, ধানবামন্দ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১২ -৩২৬ ০১৭১১৩১৭২৬০  

681.  টিসাস স মনিাত এন্ড নামবলা টিডাস স, টরাোঃ টিাোঃ নুরুল ইসলাি খান,আপ্লাকমদয়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১২ -৩২৭ ০১৭২০৮৪৭১৪৬  

682.  টিসাস স ভাই ভাই টোর, টরাোঃ টিাোঃ িাহ আলি, এসএস টরাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১২ -৩২৯   

683.  টিসাস স শ্রী শ্রী র্প্েি ভান্ডার, টরাোঃ শ্রী সুিান্ত কুিার সাহা, মুমন্সপ্িপ্হরুল্লা সড়ক, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৩ -৩৩০ ০১৭৫৭-৮২২১৭১  

684.  টিাোঃ আোঃ রাজ্জাক, মিতা-মৃত টভালা টসখ, টরলকলনী, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৩ -৩৩২ ০১৭১২৩৫১৯২৪  

685.  টিসাস স টসমলি আহপ্িদ, টরাোঃ টসমলি আহপ্িদ, সয়াপ্র্ামবন্দ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ  ০১/০৩/১৩ ৩৩৩ ০১৭২৮২৫৫১৫১  

686.  টিসাস স িিপ্রস টিডাস স, টরাোঃ িিপ্রস দাস, জুবলীবার্ান, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৩ -৩৩৪ ০১৭১১৯৬১৪৫১  

687.  টিসাস স আ রা সাপ্দকা, টরাোঃ টিাোঃ আমিনুল ইসলাি,এসএস টরাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৩ -৩৩৫   

688.  শ্রী বকুল চন্দ্র বসাক,  মিতা-মৃত বাবুলাল বসাক,কামলবামড়, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৩ -৩৩৬ ০১৯৫৫৭০৭৪৮৯  

689.  টিসাস স হাজী আব্দুর রমহি ফ্লাওয়ার মিল,  টরাোঃ টিাোঃ রামকবুল হাম জ খান,নতুন ভাঙ্গাবামড়, মসরাজর্ঞ্জ  ঐ ০১/০৩/১৩ -৩৩৭ ০৭৫১-৬২৬১২  

690.  টিাোঃ আপ্নায়ার টহাসন,  মিতা-মৃত আব্দুল হামিদ,সয়াধানর্ড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৩-৩৩৮ ০১৭১৪৬৭৭১৬২  

691.  হাজী টিাোঃ কািাল মুন্সী, মিতা-টবারহান আলী,মদয়ারধানর্ড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৩ -৩৪১ ০১৭১১১৩৯৫২৯  

692.  টিাোঃ োইদুল ইসলাি, মিতা-মৃত মনজাি উমিন তালুকদার,কান্দািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৪ -৩৪৪ ০১৭১৬৩৩০৮১৫  

693.  টিসাস স িওলাবক্স ডাউল মিল, টরাোঃ টিাোঃ হাম জুর রহিান,চররায়পুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৪ -৩৪৫ ০১৭১২৯৩৬৩২৯  

694.  টিসাস স নপ্রি িাল টিডাস স, টরাোঃ শ্রী মনি সল চন্দ্র িাল,দরর্াপ্রাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৪ -৩৪৮   

695.  টিসাস স মহরামজল ফ্লাওয়ার মিল, টরা: হাজী সসয়দ হাসানুজ্জািান,বনবামড়য়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৫ -৩৪৯ ০৭৫১-৬২০৬৯  

696.  টিসাস স আমর া আ মরন এন্টাররাইজ, টরা: টিা: আপ্নায়ার টহাপ্সন,ধানবামি, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৫ -৩৫০ ০১৭৪০৫৯৭৮৩০  

697.  টিসাস স আ: হাই অপ্টা রাইস মিল, টরা: টিা: িমরফুল ইসলাি,মিয়ালপ্কাল, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৫ -৩৫১ ০১৭১৬৭৪৯৩৯৩  

698.  টিসাস স যমুনা ফ্লাওয়ার টিল, টরা: হাজী আবুল টহাপ্সন,সয়াধানর্ড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৫ -৩৫২ ০১৭১১৮০২৯৫০  

699.  টিসাস স চাচা-ভামতজা টটার, টরা; টি,এি আব্দুল আওয়াল,আিলািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৫ -৩৫৩ ০১৭৪০৫৬১৪২৮  

700.  টিা: আলি িন্ডল, মিতা-টিা: রমহি বক্স িন্ডল,চররায়পুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৫ -৩৫৮   

701.  আ: রাজ্জাক, মিতা-মৃত টিাকপ্েদ আলী সরকার,চািড়ািমি, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৫ -৩৫৯ ০১৭৯৭২৭৬৫৩৫  

702.  নূর টিাহােদ ওপ্য়ল মিল, টরা: টিা: বরাদ্ধ আলী,কামিয়াহাটা, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৫ -৩৬০ ০১৭৭৬৬৪২২৯০  

703.  টিসাস স ভাই ভাই ওপ্য়ল মিল, টরা: টিা: িািছুল আলি,কামিয়াহাটা, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৫ -৩৬২ ০১৭১৬৩২৩০১৭  

704.  টিসাস স হামসনুর রহিান চািড়া  র, টরা: টিা: হামসনুর রহিান,িাছুিপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৫ -৩৬৪ ০১৭১৯৭৫৩২১৫  

705.  আর,এস, কলার সট সার, টরা: টিা: রুহুল আমিন,চররায়পুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৫ -৩৬৫ ০১৬৮৯৬১৫৩৫৬  

706.  টিাহন চন্দ্র সাহা, মিতা-মৃত  মনন্দ্র নাথ সাহা,বামনয়ািমি, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৫ -৩৬৯ ০১৭২৮৪২৫৫১৮  

707.  টিা: ইকবাল টহাপ্সন, মিতা-মৃত আয়নাল হক তালুকদার,কামলবামড়, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৫ -৩৭১ ০১৭৯১-২৫০৯৪৯  

708.  টিা: টসাপ্হল রানা, মিতা-মৃত ডা: ওয়াপ্জদ আলী,কান্দািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৬ -৩৭৪ ০১৭১২৯৪৩৩০৫  

709.  টিসাস স ভাই ভাই কাঁচা িাপ্লর আড়ত, টরা: টিা: আপ্নায়ার টহাপ্সন ও টিা: আলাউমিন, কান্দািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৬ -৩৭৫ ০১৮৫২১৩০১৩৩  

710.  টিসাস স বাদল কুিার ট াষ, টরা: শ্রী বাদল কুিার ট াষ,এসএস টরাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৬ -৩৭৬ ০১৭১৬৬৯৬৯৯০  

711.  টিসাস স লািইয়া এন্টাররাইজ, টরা: টিা: আকপ্েদ আলী টসখ,কান্দািাড়া মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৬ -৩৭৭ ০১৭১৬২২৯৪১৪  

712.  টিসাস স ভাই ভাই স মিল, টরা: মদদার সালাউমিন,আলিাহমুদ এমভমনউ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৬ -৩৭৮ ০১৭১৯০২৮৫৬৫  

713.  টিসাস স ভাই ভাই  প্লর আড়ত, টরা: টিা: টর্ালজার টহাপ্সন, চকপ্কািদাসিাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৬ -৩৭৯ ০১৭১১২০১৫৪০  

714.  টিসাস স জয় স মিল এন্ড টিম্বার সাট স, টরা: নূর টিাহােদ আকন্দ,িালিািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৬ -৩৮০ ০১৭১২০৬৪০২০  

715.  টিসাস স িম  টোর, টরা: টিা: িম কুল ইসলাি,আলিাহমুদ এমভমনউ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৬ -৩৮১   

716.  টিসাস স রামজব অপ্টা রাইস মিল, টরা: টিা: জাহাংমর্র আলি,মিয়ালপ্কাল, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৬- ৩৮২   

717.  টিসাস স টসাহানী এন্ট: এন্ড ফ্লাওয়ার মিল, টরা: আবুবকর টসখ,চকপ্কাবদাসিাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৬- ৩৮৩ ০১৭১৯-৩৬২২৬১  

718.  টিসাস স মুমক্ত ভান্ডার, টরা: দীিক কুিার টদ, বামনয়ািমি, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৬- ৩৮৪ ০১৭১০-৬৪৪৪৯৪  

719.  টিসাস স টরাখনী টিডাস স, টরা: টিা: টরজাউল কমরি,বামনয়ািমি, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৬- ৩৮৫ ০১৬৮৯-১৯২৪৩৪  

720.  হাজী টিা: নাজমূল হুদা, মিতা-মৃত টবল্লাল টিাল্লা, চািড়ািমি, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৬- ৩৮৭ ০১৭১২-১৭১৯৭০  

721.  টিসাস স তেয় এন্টা: টরা: টিা: িমরকুল ইসলাি,  জলুল হক টরাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৬- ৩৮৮ ০১৭১০-৭৯৬৭১৯  

722.  টিসাস স আদনান টিডাস স , টরা: টিা: আ: কমরি, কান্দািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৬- ৩৯১ ০১৮৫৮-২৪১১৯০  

723.  টিসাস স দাস টিডাস স, টরা: মবশ্বনাথ দাস, কামলবামড়, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৬- ৩৯৪ ০১৭১৯২৪৩৩৩৫  

724.  টিা: সমজব খান, সয়াপ্র্ামবন্দ, ভাসানী টরাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৭- ৩৯৫ ০১৭৯০৮১৮২৮৩  

725.  জামহদ টহাপ্সন তালুকদার,ন তুন  ভাঙ্গাবামড়, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৭- ৩৯৬ ০১৭১৩৭৮০৪৩১  

726.  টিা: রম কুল ইসলাি,এসমব  জলুল হক টরাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৭- ৩৯৭ ০১৭১৪-৪৬২১০১  



727.  টি: নাঈি টহাপ্সন, দত্তবাড়ী, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৭- ৩৯৮   

728.  সাধন চন্দ্র টভৌমিক, থানাপ্রাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৭- ৩৯৯ ০১৭১৮০৭১৬৬৯  

729.  টিা: নুরুজ্জািান টসখ, টরলওপ্য় কপ্লানী, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৭- ৪০০ ০১৭১৭-০১৭৬০৪  

730.  টিা: িজনু টসখ, সয়ধানর্ড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৩/১৭- ৪০১ ০১৭৩৫৫৮৩৭৬১  

731.  টিাোঃ রাজু টসখ, মিতা-টিা: োকিান টসখ, চকপ্কাবদাস িাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০৪/৩/১৮- ৪০২ ০১৭৩৯-১৪৮৮৫৫  

732.  টিসাস স  মসরাজুল ওয়ার মিল, টরা: টিা: মসরাজুল ইসলাি,প্হাপ্সনপুর,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০৪/৩/১৮- ৪০৩ ০১৭১২-৬৯৪৫০৮  

733.  টিসাস স কল্পনা ফ্লাওয়ার মিল, টরা: টজল হক আলী, টহাপ্সনপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ৪/৩/১৮/- ৪০৪ ০১৭১৬-১৭২২১৭  

734.  টিসাস স টেন্ডস এন্ড মডি আড়ত, টরা: রুপ্বল টহাপ্সন, িমহদর্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ৪/৩/১৮- ৪০৫ ০১৭১২-৪৩৫৫৮০  

735.  টিসাস স িািলা ফ্লাওয়ার মিল, টরা: টিা:  ারুক টহাপ্সন, সয়াধানর্ড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ৪/৩/১৮- ৪০৬ ০১৭২৬-৬৬২৪২৪  

736.  টিসাস স টসানার বাংলা ফ্লাওয়ার মিলস, টরা: টিাহােদ আলী, কামলদাসর্াতী,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ৪/৩/১৮- ৪০৭ ০১৭৩৩-৬৪৫৭০১  

737.  টিসাস স খন্দকার টিডাস স টরা: টিা: িাপ্লক খন্দকার, টহাপ্সনপুর , মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ৪/৩/১৮- ৪০৮ ০১৭১৭-৫২২৫২৩২  

738.  টিসাস স আদি স বামেজযালয় এন্ড সন্স, টরা: টিা: নামহদ টহাপ্সন ,প্হাপ্সনপুর,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ৬/৩/১৮- ৪০৯ ০১৭৪৭-৭৭০৬৬১  

739.  টিসাস স িমল অপ্য়ল মিল, টরা: টিা: মডময়উল ইসলাি, মুমজব সড়ক,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১২/৩/১৮- ৪১০ ০১৭৮৩-৪৬২৪৪০  

740.  টিসাস স আল আমিন টিডাস স,, টরা: টিা: আমির টহাপ্সন,সয়ার্মবন্দ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২৫/৩/১৮- ৪১১ ০১৭১৬-১১৪১৫২  

741.  টিসাস স মিরপুর স মিল, টরা: টিা: কািরুল ইসলাি, মিরপুরি দমিে িাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২৫/৩/১৮- ৪১২   

742.  টিসাস স টজাবায়দা চাউল কল, টরা: িাসুি আহপ্িদ, চর রায়পুর,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ৮/৪/১৮- ৪১৩ ০১৭৩৩-১৫১৭৭৪  

743.  টিসাস স  ামহি টিডাস স, টরা: টিা: িাজাহান আলী, রােীগ্রাি, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১৭/৪/১৮- ৪১৪ ০১৭২৯-৭৬০৫৭৯  

744.  টিসাস স  সমজব স মিল, টরা: আব্দুল িমজদ টসখ, চর রায়পুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১৭/৪/১৮- ৪১৫ ০১৭১৮-৬১৪৬২০  

745.  টিা: বাবুল টসখ, মিতা-মৃত কালু টসখ, টরলকপ্লানী, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২৭/৬/১৮- ৪১৬ ০১৭১৬-৮৯৮৯৩৯  

746.  টিাহােদ আলী, মিতা-আব্দুর রহিান, রায়পুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২১/৬/১৮- ৪১৮ ০১৭২৫-২৪৩৯১৩  

747.  টিা: টহলাল টসখ, মিতা কাপ্সি আলী টসখ, চক টকাবদাস িাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২১/৬/১৮- ৪১৯ ১০১৭৪১-৩২১২৭৯  

748.  টিসাস স মজহাদ  এন্টার রাইজ, টরা: মজহাদ তালুকদার, একডালা, মসরাজগ্ঞ্ঞ্জ ঐ ঐ ২২/৭/১৮- ৪২০ ০১৭৩১-৪৮৫৫৮৩  

749.  টিা: সািসুল হক, মিতা-মৃত টসালায়িান, রায়পুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২২/৭/১৮- ৪২১ ০১৭৯১-২৪৪৬২৫  

750.  টিসাস স িাহাদত টহাপ্সন, টরা: িাহাদত টহাপ্সন, টরল কপ্লানী, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০৫/৯/১৮- ৪২২ ০১৭২৬-০৮৩৫৩৫  

751.  টিা: ইউসু  টহাপ্সন, মিতা-টিা: আ: সালাি, সাপ্হদনর্র, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২৯/১০/১৮- ৪২৩ ০১৭২২-৯১৬৫৪৯  

752.  টিা: িমহদুল ইসলাি, মিতা মৃত-সাধূ টিখ, সাং-টকাবদাস িাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১৩/০১/১৯- ৪২৪   

753.  টিা: টহলাল,  মিতা-মৃত ০০০০০০০০০০০০০ বামনয়ািমি, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১৫/০১/১৯- ৪২৫   

754.  শ্রী মবশ্বনাথ টদ , মিতা-মি কিপ্লস চন্দ্র ট াষ, বামনয়ািমি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১৭/০১/১৯- ৪২৬ ০১৭২৮-৩২৬০৮৫  

755.  টিা: টিামিন সরকার, মিতা-টিা: আবুল টহাপ্সন সরকার, িামুদা টকালা,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২৭/০১/১৯- ৪২৭ ০১৭৬৭-৫২৬৮৯০  

756.  টিা: িমতয়ার রহিান, মিতা- টিা: টকারবান আলী, কান্দািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১২/০৩/১৯- ৪২৮ ০১৭১৯-৭৫৩২৫৬  

757.  টিা: িাহাদৎ র াসিন, ট্রপতা-মৃত কাওছার ইিলাম কালু, র াসিনপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১২/০৩/১৯- ৪২৯ ০১৭১২-৪৮০২৩২  

758.  টিা: টবল্লাল টহাপ্সন, মিতা-মৃত হমববর রহিান, মদয়াধানর্ড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২৪/০৩/১৯ -৪৩০ ০১৭৭৪-৯২৫৩০৫  

759.  টবৌদ্ধ নাথ টিািার, মিতা-মবদ্ধাবন চন্দ্র টিািার, টর্ািালা, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২৪/০৩/১৯- ৪৩১ ০১৭১৩-৭৭৪০৭৩  

760.  টিা: আ: লমত , মিতা-মৃত আ: রহিান, বনবামড়য়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০৮/০৪/১৯- ৪৩৩   

761.  টিা: আ: হাোন খান, মিতা-মৃত ওসিান র্মন খান, মিয়ালপ্কাল, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২৮/০৫/১৯- ৪৩৪ ০১৭৩৪-৬৪৯৫৭৮  

762.  টিা: আিরা  আলী, মিতা-মৃত োিান আলী, িমহদর্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২৮/০৫/১৯- ৪৩৫ ০১৭১৩-৮৬২৫৬৭  

763.  টিা: আ: কাপ্দর ,মিতা-মৃত টিায়াপ্জ্জি টহাপ্সন, এস এস টরাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১১/০৬/১৯- ৪৩৬   

764.  টিা: আ: আমজজ টসখ, মিতা-মৃত জমসি উমিন টসখ, বামনয়ািমি, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০৩/০৭/১৯- ৪৩৭ ০১৭৩১-৯৬৬১৪১  

765.  টিসাস স আলি সবজী ভান্ডার, টরা: টিা: িাহ আলি, মিয়াল টকাল, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০৬/১০/১৯- ৪৩৮ 01779-778286  

766.  টিসাস স সুব্রত অপ্য়ল মিল, টরা: শ্রী টর্ামবন্দ কি সকার, টর্ািালা টরাড, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২৩/১০/১৯- ৪৩৯ 01719-752498  

767.  টিসাস স স মিল,প্রা: টিা: আব্দুল হাই টিখ,মিতা মৃত-আ: রমিদ টিখ টতলকুমি নতুন িাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০২/০৩/২০-৪৪০   

768.  টিসাস স মলং ন  ামন সচার,প্রা: টিা:আমিনুল ইসলাি খন্দকার,মিতা মৃত-হায়দার আলী খন্দকার,মিরপুর,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০২/০৩/২০-৪৪১   

769.  রমা: বাচ্চু ট্রময়া,ট্রপতা মৃত- লাল ট্রময়া,চররায় পুর,ট্রিরাজ ঞ্জ ঐ ঐ ০৩/০৩/২০-৪৪২   

770.  টিসাস স িা  ামন সচার হাউস,সুিন বসাক,মিতা মৃত-মনিাই চাদ বসাক, জলুল হক টরাড,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০৩/০৩/২০-৪৪৩   

771.  টিসাস স িজবুত  ামন সচার,প্িা: ওসিান র্মন  য়সাল,মিতা মৃত-ওির  ারুক,সয়াধানর্ড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০৩/০৩/২০-৪৪৪ ০১৭৪৭-৮৫০৪৩৫  

772.  মা ফল ভান্ডার,সমা: জট্রন,ট্রপতা মৃত- ফখরুট্রিন,ট্রিয়ার ধান ড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ঐ ঐ ৩১/০৫/২০-৪৪৫ ০১৭৪৭-৮৫০৪৩৫  

773.  টিসাস স ভাই ভাই টিডাস স,প্িা: আ: রাজ্জাক খান,মিতা মৃত-আহােদ আলী,গুপ্নরর্াতী,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১০/০৬/২০-৪৪৬ ০১৭১২-৩৮৬৫৫৩  

774.  টিসাস স িাইিা টিডাস স,প্িা: িাসুদ রানা,মিতা মৃত-আ: কমরি,বামনয়ািমি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১০/০৬/২০-৪৪৭ ০১৭১২-১৯৪২৫১  

775.  টিসাস স এমিয়াফ্লাওয়ার মিল, টিা: আমরফুল হক,মিতা মৃত-ঈিান আলী,সয়াধানর্ড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১০/০৬/২০-৪৪৮ ০১৭১২-৬০৫৩৫৯  

776.  রমা: আশরাফ আলী,ট্রপতা মৃত- নাঈম উট্রিন, সয়াধানর্ড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১০/০৬/২০-৪৪৯ ০১৭১২-৭২৮৭০৫  

777.  টিসাস স কমবর  ামন সচার,প্িা: কমবর টহাপ্সন,মিতা মৃত- আবুল কাপ্িি,কল্যানী,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১৯/০৭/২০-৪৫০ ০১৭১৬-৭৪৬১৬৩  

778.  টিসাস স টজিমিন  ামন সচার,প্িা: আব্দুল্লাহ আল হাোন,মিতা মৃত- আ: কমরি টসখ, জলুল হক টরাড,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২০/০৭/২০-৪৫১   

 

 

 

 

ক্রমিক 

নং 

ব্যবসায়ীর নাি ও ঠিকানা/প্রারাইটপ্রর নাি ও ঠিকানা রজ্ঞামিত 

বাজাপ্রর নাি 

উিপ্জলার নাি লাইপ্সন্স গ্রহপ্ের 

তামরখ ও নম্বর 

টটমলপ্ ান/প্িাবাইল 

নম্বর 

িন্তব্য 

122.  সচতন্য কুিার দাস, চর কাওয়াক,উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ্। উল্লািাড়া উল্লািাড়া ১/৪/৮৭- ৩ ০১৭৩১২৪৬৩৮১  

123.  শ্রী অমূল্য চরন দাস,  মিতা-বপ্নায়ারী লাল দাস,হাটপ্খালা, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ।্ ঐ ঐ ১/৪/৮৭- ৪ ০১৭১২-১১৫১৩৬  

124.  শ্রী ব্রজপ্র্ািাল সাহা,  মিতা –মিপ্জন্দ্র নাথ সাহ,হাটপ্খালা, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ্। ঐ ঐ ১/৪/৯১- ৭ ০১৭১৯৯২৮৩২৫  

125.  টিাোঃ নামদরুজ্জািান  মিতা ত মের উমিন আহপ্েদ,চর কাওয়াক, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ্। ঐ ঐ ১/৪/৯২- ১০ ০১৭২৪৪৬১৯০৩  

126.  শ্রী সুজন কুিার সাহা  মিতা সুধীর কুিার সাহা,চর কাওয়াক, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ্। ঐ ঐ ১১/৪/৯৩- ১১ ০১৭১৩৭২৩৩৭৩  

127.  হীজ টিাবারক আলী অপ্য়ল মিল  মিতা হীজ টিাবারক আলী,মঝমকড়া টরাড, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/৯৬- ১২ ০১৭১২০২৯৫৩৮  

128.  টিসাস স আই ইউ এন্টার রাইজ টিা: ইসিাইল টহাপ্সন,প্ াষর্ামত, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ্। ঐ ঐ ১/৪/৯৯- ১৪ ০১৭১১-১৯১২০১  



129.  মজোহ টটার টরা: জহুরুল ইসলাি,শ্যািলীিাড়া, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ্। ঐ ঐ ১/৪/০৪- ১৭ ০১৭১৬-৯২৪৪৪৮  

130.  সৃমত ফ্লাওয়ার মিল অাালহাজ্ব অপ্হদুল হক,চরিাড়া, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ্ ঐ ঐ ১/৪/০৬- ২৯ ০১১৯০-৮১৫০৪৩  

131.  শ্যাি িৎস্য আড়ত টরা: মনরান চন্দ্র বিন স,শ্যািলী িাড়া, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ্ ঐ ঐ ১/৪/০৬- ৩১ ০১৭১৪-৫৯৪০৫১  

132.  টিসাস স আজাদ টটার টরা: টিা: আ: োিাদ,হাটপ্খালা, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ্ ঐ ঐ ১/৪/০৭- ৩২ ০১৭৩১৩৪৬৩৭০  

133.  রংধনু িৎস্য আড়ত টরা: রাি চন্দ্র বিন স,শ্যািলী িাড়া, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ্ ঐ ঐ ১/৪/০৭- ৩৪ ০১৭২৫-১৯১২০৭  

134.  শ্রী শ্রী দূর্ সা ভান্ডার টরা: নপ্রি চন্দ্র টদব,প্ াষর্ামত, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ্ ঐ ঐ ১/৪/০৭- ৩৫ ০১৭১৬-৮২৯৪১৪  

135.  শ্রী মনি সল কামন্ত টদব,প্ াষর্ামত, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ্। ঐ ঐ ১/৪/০৭- ৩৬ ০১৭১৬৫৩৬৪৪৫  

136.  ভাই ভাই িৎস্য আড়ত, টরাোঃ শ্রী কুমিনাথ হালদার,মঝমকড়া, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ্। ঐ ঐ ১/৪/০৮- ৩৯ ০১৭৬৫০৪৬০১৫  

137.  টিাোঃ আকবর আলী,শ্যািলী িাড়া, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ্। ঐ ঐ ১/৪/০৯- ৪২ ০১৭১১-৪৫১৬৩৭  

138.  মনতয টর্ািাল সাহা, মিতা-ধরেী কান্ত সাহ,প্ াষর্ামত, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ।্ ঐ ঐ ১/৪/০৯- ৪৪ ০১৭১৮৭৭৪৮৬৩  

139.  টিসাস স সাহা কমবরাজ  র, টরাোঃ মচত্তরঞ্জন সাহা,প্ াষর্ামত, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ।্ ঐ ঐ ১/৪/০৯- ৪৬ ০১৮১৬-৯৫১৬২৭  

140.  টিাোঃ মিলন অপ্য়ল মিল,প্িা: মিলন টহাপ্সন মিতা- মসরাজুল ইসলাি,বাকুয়া, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ্। ঐ ঐ ১/৪/০৯- ৪৯ ০১৯৫১৭৬৩৬৮০  

141.  স্বে সা এন্ড উমি অপ্য়ল মিল এন্ড রাইচ মিল, টরাোঃ টিা; ওয়াহাব  আলী, বাকুয়া, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৯- ৫০ ০১৭৬৫০২০০৭২  

142.  শুভ িৎস্য আড়ত, টরাোঃ শ্রীরাি রসাদ বি সন,শ্যািলী িাড়া, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ্। ঐ ঐ ১/৪/১০- ৫১ ০১৭১৬০২৯৪৫৩  

143.  বন্ধু অপ্য়ল মিল, টরাোঃ টিাোঃ আইয়ুব আলী,শ্রী টখালা টিাড়, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ।্ ঐ ঐ ১/৪/১০- ৫৫ ০১৭১২-৬০৬৫১৭  

144.  টিসাস স আব্দুল্লসা অপ্য়ল মিল, টরাোঃ টিাোঃ আকিল টহাপ্সন,িাগুড়াডাঙ্গা, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১১- ৫৭ ০১৭১২৮৯৩২২৩  

145.  টিসাস স িামনক অপ্য়ল মিল, টরাোঃ টিাোঃ লুৎ র রহিান,বাকুয়া, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ্। ঐ ঐ ১/৪/১১- ৫৯ ০১৭৫৭৬৫০১৪৮  

146.  টিসাস স আমর  অপ্য়ল মিল, টরাোঃ টিাোঃ কমহরুল ইসলাি,বাকুয়া, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ্। ঐ ঐ ১/৪/১১- ৬১ ০১৭৬০৪২৯৪৯৮  

147.  টিসাস স আকন্দ এন্টার রাইজ, টরাোঃ টিাোঃ আব্দুল কমরি,হাটপ্খাল, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ্। ঐ ঐ ১/৪/১২- ৬৬ ০১৭২৪৪২৭৩৯৮  

148.  সততা িৎস্য আড়ত,প্রাোঃ শ্রী মনরঞ্জন কুিার বি সন,শ্যািলী িাড়া, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ্। ঐ ঐ ১/৪/১২- ৬৭ ০১৭১৮-২১৩৭৪২  

149.  নয়ন িৎস্য আড়ত, টরাোঃ শ্রী জয়প্দব কুিার মিকদার,শ্যািলী িাড়া, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ্। ঐ ঐ ১/৪/১২- ৬৯ ০১৭২২৭৫৮২৬৮  

150.  টিসাস স জননী অপ্য়ল মিল, টরাোঃ টিাোঃ আব্দুল র্মন, মঝমকড়া, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ্। ঐ ঐ ১/৪/১২- ৭০ ০১৯১৭-৯৬৫১৫২  

151.  আনন্দ িৎস্য আড়ত, টরাোঃ রুহুল আমিন, শ্যািলী িাড়া, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ্। 

 

 

ঐ ঐ ১/৪/১২- ৭৯ ০১৭২৪৩৮৭০১২  

152.  টিসাস স মবিাল িৎস্য আড়ত,প্রাোঃ শ্রী মনি সল কুিার বি সন,শ্যািলী িাড়া, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১২- ৮০ ০১৭২৯৮৮৩৭৫১  

153.  টিসাস স িািা ভাপ্ে িৎস্য আড়ত, টরাোঃ শ্রী রতন কুিার বি সন,শ্যািলীিাড়া,উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ্ ঐ ঐ ১/৪/১৩- ৮২ ০১৭১৮৫৯০৭০৯  

154.  টিসাস স সমহদুল টটার, টরাোঃ বাবুল রািামনক,কাওয়াক, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ্। ঐ ঐ ১/৪/১৩- ৮৩ ০১৭১১-৪১০১৮০  

155.  টিসাস স টযার্ িায়া অপ্য়ল মিল, টরাোঃ সু কুিার সাহা, মঝমকড়া, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ্ ঐ ঐ ১/৪/১৪- ৮৬ ০১৭৩৯৯৭৪৩৯৭  

156.  টিসাস স সাহা এন্ড ব্রাদাস স, টরাোঃ শ্রী দুলাল কুিার সাহা, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ।্ ঐ ঐ ১/৪/১৪- ৮৭ ০১৭১১৫৮৩৮৭৪  

157.  রাতুল এন্টার রাইজ, টরাোঃ নুরুল ইসলাি,মঝমকড়া,উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ্ ঐ ঐ ১/৪/১৫- ৮৯ ০১৭১১৯৮২০৩৯  

158.  মবশ্বাস ব্রাদাস স, টরাোঃ মসপ্দম্বর মবশ্বাস,প্ াষর্ামত, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ্ ঐ ঐ ১/৪/১৫- ৯০ -  

159. ি টিসাস স মনিাই টটার, টরাোঃ মনিাই দাস,রািকামন্দপুর, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ্ ঐ ঐ ১/৪/১৫- ৯১   

160.  টিা: িম কুল আলি খান,ভিকাওয়াক, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ্ ঐ ঐ ১৩/৪/১৬- ৯৩ ০১৭১২৭৪৮৫৯০  

161.  টিা: রম কুল ইসলাি রতন, বাকুয়া, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ্ ঐ ঐ ১৫/৫/১৭- ৯৪ ০১৭১১-৩৯২৭৪৭  

162.  টিা: মজলিত টহাপ্সন,শ্রীপ্খালা, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ্ ঐ ঐ ১৯/৬/১৭- ৯৫ ০১৯২২-২৮২০৪১  

163.  টিা: জাহাঙ্গীর আলি টবারহান,শ্রীপ্খালা, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ্ ঐ ঐ ১/৪/১৬- ৯৬ ০১৭১৮-৭৯৪৯১৭  

164.  কপ্ল্লাল িৎস্য আড়ত, টরা: টিা: আবুল আজাদ, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২৫/৬/১৮-৯৮ ০১৭৫৭-৯৭৫৭২৬  

165.  টিসাস স জািাল টটার, টরা: টিা: মজোহ,নার্প্রাহা,উল্লািাড়, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ৩/৭/১৮-৯৯ ০১৭৩৯-৮৭১৭৬২  

166.  টিসাস স রজব আলী টটার, টরা: টিা: রজব আলী,নার্প্রাহা,উল্লািাড়, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ৩/৭/১৮-১০০ ০১৭৩৯-৯৩৬৫৭৩  

167.  টিসাস স ভাই ভাই টটার, টরা: টিা:আমরফুল ইসলাি,নার্প্রাহা,উল্লািাড়, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১১/৭/১৮-১০১ ০১৭৫৩-৪৩৬২৮০  

168.  টিসাস স ইিরান অপ্য়ল মিল, টরা: টিা: িমতয়ার রহিান,বাকুয়া,উল্লািাড়, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১৬/৭/১৮-১০২ ০১৯৫৩-৩৩৯৮৯৬  

169.  টিসাস স একতা অপ্য়ল মিল,, টরা: টিা: হাসান আলী,,বাকুয়া,উল্লািাড়, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১৬/৭/১৮-১০৩ ০১৭১০-১৩৫৫৮৪  

170.  আনন্দ কুমার বম মন,ট্রপতা-মৃত প্রিন্ন চন্দ্র বম মন, শ্যািলীিাড়া,উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২৪/০৪/১৯-১০৪ ০১৯১১-০৩২৫৬৮  

171.  অসশাক কুমার িরাকার,ট্রপতা-মৃত ভূসপন্দ্র নাথ িরকার, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১৩/০৫/১৯-১০৫ ০১৭৪০-৬৩৮৭৫০  

172.  রমা: নজরুল ইিলাম,ট্রপতা-মৃত মট্র র উট্রিন, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১০/০৬/১৯-১০৬ ০১৭১৮-৮৭৭৩১৮  

173.  রমা: দুলাল র াসিন,ট্রপতা-মৃত আসনায়ার র াসিন, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০৩/০৭/১৯-১০৭ ০১৯২২-১৮১৫৫৫  

174.  রাম চন্দ্র িও,ট্রপতা-পট্রতত পাবন িও, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০৩/০৭/১৯-১০৮ ০১৭৩৬-২৬৭৫৫৭  

175.  পট্ররসতাষ কুন্ডু,ট্রপতা-মৃত ভজ ট্রর কুন্ডু, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০৩/০৭/১৯-১০৯ ০১৭৩৬-৭৯০০১০  

176.  টিসাস স সুিন অপ্য়ল মিল,প্িা:  রজ আলী,মিতা মৃত- টসপ্কন্দার,শ্রীপ্কালা, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২২/০৭/১৯-১১০ ০১৭২২-০৫৪১৩০  

177.  টিসাস স জানিাহমুদ অপ্য়ল মিল, টিা: রম ক উমিন,মিতা মৃত- টখারপ্সদ আলী, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৮/১৯-১১২ ০১৭১৮-৬১৪৭৩০  

178.  টিসাস স রমহি টটার,প্িা: আব্দুর রমহি,মিতা মৃত-আয়নাল উমিন, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০২/০৬/২০-১১৩ ০১৭১৪-৫৯৪০৪০  

179.  চাচা ভামতজা িৎস্য আড়ত,প্িা: আমরফুল ইসলাি,মিতা মৃত-আক্তার টিাল্লা, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০২/০৬/২০-১১৪ ০১৭২৯-৭৬১৬২০  

180.  টিসাস স িা টটার,প্িা: সাইদুল ইসলাি,মিতা টিা: আবু বক্কার মসিীক, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০২/০৭/২০-১১৫ ০১৯২৯-৪৪১৫৬০  

181.  টিসাস স ভাই ভাই অপ্য়ল মিল,প্িা:সাজ্জাদুল ইসলাি,মিতা টিা: আ: রাজ্জাক আলী, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০২/০৭/২০-১১৬ ০১৭১৩-৭২২২৫৭  

 

 

ক্রমিক 

নং 

ব্যবসায়ীর নাি ও ঠিকানা/প্রারাইটপ্রর নাি ও ঠিকানা রজ্ঞামিত 

বাজাপ্রর 

নাি 

উিপ্জলার 

নাি 

লাইপ্সন্স গ্রহপ্ের 

তামরখ ও নম্বর 

টটমলপ্ ান/প্িাবাইল 

নম্বর 

িন্তব্য 

113.  টিাোঃ আ: হাোন সরকার, কামলদাসর্ামত,  মসরাজর্ঞ্জ চান্দাই

টকানা 

রায়র্ঞ্জ ১/৪/০৮- ০১ ০১৭১৫-০৮১৭৫৬  

114.  টিাোঃ তাজউমিন সরকার, পূব স লক্ষ্মীপ্কালা,রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ০২ ০১৭১২-৩১২৮৫২  

115.  হাজী টিাোঃ নুরনবী, আপ্লাকমদয়া, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ০৩ ০১৭১৮-৪০৮১৬১  

116.  শ্রী সুভাষ চন্দ্র দাস, মিতা-ধীপ্রন্দ্র নাথ দাস,কুিাজপুর, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ০৫ ০১৭১২-৩১২৮৫৬  

117.  রমা: আ: খাসলক, ধান ড়া, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ০৬   

118.  শ্রী রমবন্দ্র নাথ ট াষ, মিতা-শ্যািািদ ট াষ,চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ০৯ ০১৭১৩-৭৭৪০৬৭  



119.  শ্রী মদলীি কুিার নার্, মিতা-মৃত িীপ্বি চন্দ্র নার্, চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/-০৮-১২ ০১৭১৬-৩৬৮৭৭১  

120.  টিাোঃ আবু জাপ্হদ বাবলু, মিতা-িবপ্জল আকন্দ, চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ১৩ ০১৭১২-১৯৬৪৬৫  

121.  টরাোঃ টিা: আব্দুল আমজজ আকন্দ, চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ১৪ ০১৭১৩-৭৩৬৮৫৮  

122.  টরাোঃ শ্রী অমসত কুিার দত্ত টচৌধুরী, চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ১৫ ০১৭১২-১৯৬৪৬৮  

123.  টরাোঃ টিাোঃ আপ্নায়ারুল সরকার, চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ১৯ ০১৭১৩-৭৬০৮২০  

124.  টিাোঃ টিাস্তাম জুর রহিান, চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ২০ ০১৭১২-৯৫৪৭৪১  

125.  টরাোঃ শ্রী তািস কুিার , চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ২১ ০১৭১৬-৯৬০৪১১  

126.  টিাোঃ আোঃ সাত্তার টসখ, মিতা-মৃত এলাহী বক্স, চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ২২ ০১৭১১-৩০১৪৩৭  

127.  টিসাস স চন্দ্র টিডাস স, টরাোঃ রকাি কুিার চন্দ্র, চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ২৩   

128.  টিসাস স দাস টিডাস স, টরাোঃ সুভাষ চন্দ্র দাস বাবলু, চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ২৭ ০১৭১১-০০২৮৭৩  

129.  টিসাস স অমনক টিডাস স, টরাোঃ অপ্িাক কুিার ট াষ, চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ২৮ ০১৭৩৩-২৯০৫৬৬  

130.  িািা ভাপ্ে টিডাস স, টরাোঃ টিা: সািসুল হক/প্সাবহান,ডুিরাই,রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ৩৮ ০১৭১৩-৭৬৯৫৩০  

131.  টরাোঃ টিা: হাম জুর রহিান আকন্দ, চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ৪১ ০১৭১২-২১৫২৯৭  

132.  টিসাস স হক টিডাস স, টরাোঃ টিাোঃ টিাজাপ্েল হক, টসনর্ামত, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ৪৯ ০১৭১৯-৯৪৬৫৩৬  

133.  টরাোঃ আব্দুস সািাদ আকন্দ, চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ৫১ ০১৭১৪-০৬৩২৯৪  

134.  এস এস মরন্স বাবু, মিতা-টিাোঃ টদপ্লায়ার টহাপ্সন, চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ৫৩ ০১৭১৬-৫৩৬৫৩৬  

135.  টিাোঃ মবশ্বনাথ ট াষ, মিতা-রজনীকান্ত ট াষ, চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ৫৭ ০১৭১৪-৯২৮৬০৭  

136.  শ্রী নারায়ন চন্দ্র টভৌমিক, চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৯- ৬৫ ০১৭১১-৭২৪৩২৯  

137.  ভাই ভাই চাউল কল, টরাোঃ সিীর কুিার চন্দ্র,চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৯- ৬৬ ০১৭১১-০৫৬৪৬৬  

138.  রনব কুিার সাহা, মিতা-মৃত টখাকন চন্দ্র সাহা,মসিলা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৯- ৬৭ ০১৭৩১-৪৫০৩০৯  

139.  রিজান তালুকদার, মিতা-মৃত আোঃ হামিদ তালুকদার,রমহিাবাদ,উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৯- ৬৯ ০১৭১৭-৬২৬৩৯২  

140.  টিসাস স হুিাইয়া চাউল কল,প্রাোঃ টিাোঃ িমহদুল ইসলাি,প্সনারাি,রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১০- ৭২ ০১৭৩৩-২৭৭১২২  

141.  িাধব টটার, টরাোঃ বরুন কুিার দত্ত টচৌধুরী,চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১০- ৭৬ ০১৭১৫-৩২৫১৯৮  

142.  টিসাস স িাঁচ ভাই চাঊল কল, টরাোঃ টিাোঃ আব্দুস সাত্তার, টসনর্ামত, য়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১০- ৭৭ ০১৭৩৯-৯৭৩৪৫৬  

143.  দাস টটার , টরাোঃ তিন কুিার দাস,চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১০- ৭৮ ০১৭১২-৬৯৪৪১২  

144.  শ্রী রিান্ত কুিার কুন্ডু, টরাোঃ শ্রী রান বল্লভ কুন্ডু , চান্দাইপ্কানা,রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১০- ৭৯ ০১৭১২-৫০৯০৮৯  

145.  টিসাস স োপ্নায়ার এন্ড ব্রাদাস স চাউল কল, টরাোঃ টিাোঃ িাহআলি,বাঐপ্খালা, রায়র্ঞ্জ, ঐ ঐ ১/৪/১১- ৮২ ০১৭১৯-৭৬২০৮০  

146.  টিাোঃ বাবুল আকতার, মিতা-মৃত তারা সরকারপূব সলক্ষ্মীপ্কালা, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১১- ৮৪ ০১৭১৫-০০২৩৬৩  

147.  টিসাস স মরয়া চাউল কল, টরাোঃ আোঃ রউ  সরকার, চান্দাইপ্কানা রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১১- ৮৬ ০১৭৪৮-৯৭৬৩৪৪  

148.  শ্রী মবটলাল দাস, মিতা-মৃত কামিরাি দাস, চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১২- ৮৭ ০১৭২০-৪৯৬২৬৮  

149.  টর্ািাল সাহা,  মিতা-বাবলু কুিার সাহা,িাবনা বাজার, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১২- ৮৮ ০১৭২০-৩৭৬৮৩৮  

150.  টিা: আমিনুল ইসলাি,  মিতা-মৃত আজাহার আলী,কামলদাসর্ামত, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১২- ৮৯ ০১৭২৫-৬৭৫৪৫০  

151.  টিসাস স চান্দাইপ্কানা িৎস আড়ৎ, টরাোঃ টিাোঃ োইফুল ইসলাি,চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ, ঐ ঐ ১/৪/০৪- ৯২ ০১৭৩০-৯৬৩১১৩  

152.  টিাোঃ নজরুল ইসলাি, মিতা-টিাকপ্েদ আলী আকন্দ,কুিারপুর, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১৫- ৯৬ ০১৭২৫-৬৩৭৮১৭  

153.  টিসাস স জাহানারা চাউল কল, টরাোঃ মজোতুল আলি সম্রাট, চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ, ঐ ঐ ১/৪/১৫- ৯৭ ০১৭১১-০০৬৯৮১  

154.  টিসাস স একতা টিডাস স, টরাোঃ একরাি আলী আকন্দ, চকসাত্রা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১৫- ১০৪ ০১৭৩৭-৮৩৪৫০৪  

155.  টিসাস স আমতক টিডাস স, টরাোঃ আমতকুর রহিান,দী াই, টিা: ভবানীপুর, টিরপুর, বগুড়া ঐ ঐ ১৮/১১/১৫-১০৫ ০১৭১১-০২৯৯৯৫  

156.  টিসাস স সবুজ টসমি অপ্টা রাইচ মিল, টরাোঃ িমহদুল ইসলাি,চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ, ঐ ঐ ২১/১২/১৫-১০৬ ০১৭১৭-১৯১৭১০  

157.  টিসাস স অন্তরপ্িডাস স, টরাোঃ টিাোঃ মিঠুন িন্ডল,র্াড়ই, টিরপুর,বগুড়া ঐ ঐ ৪/০৪/১৬- ১০৭ ০১৭৩১-৮৯২০৫২  

158.  টিসাস স তামিি টিডাস স, টরা: টিা: নজরুল ইসলাি, চকপ্র্ামবন্দপুর, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২৪/৫/১৭- ১১০ ০১৭১৯-৪১৬২৮৩  

159.  টিা: ম প্রাজ িাহমুদ, মিতা- টিা: আব্দুল িাপ্লক, লিীপ্কালা, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০৭/০৫/১৮-১১২ ০১৭১৮-৯৩৫৪২৩  

160.  টিা: সুলতান িাহমুদ, মিতা-আব্দুল লমত  টসখ, চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২২/০৭/১৮-১১৩ ০১৭৩৯-০৮২৪২২  

161.  রমা: ছাইদুর র মান, ট্রপতা-রমা: রমজান আলী, চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০৮/০৪/১৯-১১৪ ০১৭১১-১১০৭৩৯  

162.  রমা: আবু িাঈি আকন্দ,ট্রপতা-মৃত রমাজা ার আলী আকন্দ, চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০৮/০৪/১৯-১১৫ ০১৭১৯-৯৪৫২৮৮  

163.  রমা: বাবু রিখ, ট্রপতা-মৃত বট্রিউজ্জামান রিখ, চান্দাইপ্কানা,রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০৮/০৪/১৯-১১৬ ০১৭২২-৯৪১৪০৮  

164.  দুই তারা চাল কল, টরা: আলহাজ্ব রহিত আলী,  চান্দাইপ্কানা,রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২৮/০৮/১৯-১১৭ -  

165.  টিসাস স একতা টিডাস স, টরা: টিা: কদি আলী আকন্দ, টসানারাি,রুদ্রপুর, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১৮/১১/১৯- ১১৮ ০১৭৫৭-৯৬৬১৩৮  

166.  টিসাস স সামি টসমি অপ্টা চাল কল,প্িা: ওির  ারুক িাো,মিতা-টিা:োই  উমিন, চান্দাইপ্কানা,রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০২/০৬/২০-১১৯ ০১৭১২-০১১২৫১  

167.  টিসাস স মরয়া টিডাস স,প্িা: রম কুল ইসলাি,মিতা টিা:প্সপ্কন্দার আলী, চান্দাইপ্কানা,রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০২/০৬/২০-১২০ ০১৭১৬-৩৯৬৭৯১  

168.  টিসাস স সামব্বর টিডাস স,প্িা:প্রজাউল কমরি,মিতা টিা: সুলতান িাহমুদ, চান্দাইপ্কানা,রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০২/০৬/২০-১২১ ০১৭৭৬-৬৪৩২৯১  

 

 

ক্রমিক 

নং 

ব্যবসায়ীর নাি ও ঠিকানা/প্রারাইটপ্রর নাি ও ঠিকানা রজ্ঞামিত 

বাজাপ্রর নাি 

উিপ্জলার 

নাি 

লাইপ্সন্স গ্রহপ্ের 

তামরখ ও নম্বর 

টটমলপ্ ান/প্িাবাইল 

নম্বর 

িন্তব্য 

246.  টিসাস স মথ্র টার িৎস্য আড়ত, টরা: মবপ্রন রনমজৎ রঘুনাথ, বাজারভদ্র াট, কািানখন্দ, মসরাজর্ঞ্জ  াটিকুমরুল উল্লাপাড়া ১/৭/০৯- ০৩ ০১৭১৬-২৭৬১৭৪  

247.  টিসাস স ভাই ভাইআড়ত, টরাোঃ এবাদ আলী ও বজলার রহিান, লক্ষ্মীমবষ্ণুরসাদ,রায়র্ঞ্জ, ঐ ঐ ১/৭/০৯- ০৪ ০১৭১৬৭২৭৬৪৩  

248.  টিসাস স বাদল িৎস্য আড়ত, টরা: শ্রী লংপ্কশ্বর সরকার,ধুবমল, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/০৯- ০৫ ০১৭১৮৪৪২৫৬৩  

249.  টিসাস স সততা িৎস্য আড়ত, টরা: শ্রী রাজকুিার হালদার, চমড়য়ামিকার,উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/০৯- ০৬ ০১৭১৮৪০৮১৬৬  

250.  টিসাস স মবসমিল্লাহ িৎস্য আড়ত, টরা: সুলতান িাহমুদ,রামননর্র, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/০৯- ০৭ ০১৭১৮৯০৮২৭৪  

251.  টিসাস স সরকার িৎস্য আড়ত, টরা: টিা: িািীি সরকার,চমড়য়া িধ্যিাড়া, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/০৯- ০৯ ০১৭১৮৯৬৯৩৫০  

252.  বাবুলাল চন্দ্র হালদার, মিতা-যতীন্দ্র নাথ হালদার, চকপ্চৌবলা, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/০৯- ১০ ০১৭৪১-৩২১৪১৬  

253.  টিসাস স যমুনা িৎস্য আড়ত, টরা: শ্রী টসানাতন চন্দ্র হালদার, চমড়য়ামিকার, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/০৯- ১১ ০১৮২০৫৪০৬০৭  

254.  টিসাস স জননী িৎস্য আড়ত, টরা: শ্রী িপ্রি চন্দ্র হালদার, হাটিকুিরুল, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/০৯- ১২ ০১৭১৬-২৮০৪৪৪  

255.  টিসাস স জয়বাবা টলাকনাথ িৎস্য আড়ত, টরা: িরীমিত চন্দ্র হাল,গুড়কা টবলতলা, রায়র্ঞ্জ, ঐ ঐ ১/৭/০৯- ১৪ ০১৭১৮৭৮৫০৪৬  

256.  টিসাস স িা বাবার টদায়  িৎস্য আড়ত, টরা: আসাদ আলী সরকার, বাসাইল, রায়র্ঞ্জ, ঐ ঐ ১/৭/০৯- ১৫ ০১৭১৬৯৪৮৪৬৭  



257.  টিসাস স আল্লারদান টিডাস স, টরা: টিা: চাঁন মিয়া,বার্মদ,উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/০৯- ১৭ ০১৭৩১৩৩৯৭০৪  

258.  টিা: সবুর টবিারী, মিতা মৃত র্ফুর টবিারী, হাটিকুিরুল, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/০৯- ১৮ ০১৭১৪-৫৫০৪৮৯  

259.  টিা: টজল টহাপ্সন, মিতা-টিা: জয়নাল টসখ, মিপুলবামড়য়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/০৯- ১৯ ০১৭২৭৮৫৩৩৭২  

260.  টিা: আব্দুর রহিান, চমড়য়ামিকার, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/০৯- ২০ ০১৭১৭৫৪৮৪৬৭  

261.  টিসাস স তারািদ িৎস্য আড়ত, টরা: শ্রী টর্ািাল চন্দ্র রাজবংিী, বাজার ভদ্র াট, কািারখন্দ, ঐ ঐ ১/৭/০৯- ২১ ০১৭৪০-৮৯৬৬৫০  

262.  টিসাস সিাপ্য়র আমি সবাদ িৎস্য আড়ত, টরা: অমনল চন্দ্র হাওলাদার, টর্ারকপুর, উল্লািাড়া, ঐ ঐ ১/৭/০৯- ২২ ০১৭১৩৭১৯৭৩৪  

263.  টিসাস স টিা াজ্জল টহাপ্সন এন্ড ব্রাদাস স, টরাোঃ টিা: মুসমলি উমিন, হাটিকুিরুল, উল্লািাড়া, ঐ ঐ ১/৭/০৯- ২৫ ০১৭১৩৭৫৮৮১০  

264.  টিা: টর্ালাি িাকসুদ, হাটিিাড়া, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/০৯- ২৯ ০১৭১৮-০৯৪৭৪৮  

265.  টিসাস স মলখন িৎস্য আড়ত, টরা: টিা: আব্দুস োলাি,চমড়য়া কামলবামড়, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১০- ৩০ 01719-539015  

266.  চাচা ভাট্রতজা িৎস্য আড়ত, টরা: টিা: টসমলি টরজা, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১০- ৩১ 01719-753570  

267.  টিসাস স বন্ধু িৎস্য আড়ত, টরা: টিা:  মরদুল ইসলাি,বাসুপ্দবপুর, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১০- ৩২ ০১৭২০-৬২০৯১৪  

268.  টিসাস স মদলীি িৎস্য আড়ত, টরা: শ্রী মদলীি চন্দ্র বি সন,শ্যািলীিাড়া, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১০- ৩৫ ০১৭৩২-৫৪২৬২৪  

269.  হাজী  িৎস্য আড়ত, টরা: হাজী  আব্দুল হাোন, কুিাজপুর, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৭/১০- ৩৭ ০১৭১৭-১০৪১৯৮  

270.  টিসাস স সারমিন টোর, টরাোঃ টিা: টিাজাপ্েল হক তালুকদার, চমরয়ামিকার, উল্লািাড়া, ঐ ঐ ১/৭/১০- ৪১ ০১৭১৯৮২৫৩৫৭  

271.  টিসাস স শুভমলহাত  ল ভান্ডার, টরা:  িামুন কবীর,নারায়নমদয়া, মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৭/১০- ৪২ ০১৭৩৪৬৮৪৬১৩  

272.  টিসাস স  িামুন টোর,  টরা: আোঃ টিাত্তামলব,চমরয়ামিকার, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১০- ৪৩ ০১৭১৮৯৪৩০৯৪  

273.  টিসাস স রানা  ল  ভান্ডর, টরা: টিা: আ: রমিদ,হাটিিাড়া, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২০/৩/১১- ৪৭ ০১৭১৮১৯৮৮৬৩  

274.  রমা: আলম, ট্রপতা-রমা: কালু িরকার, গ্রাম-রধাপাকাট্রন্দ, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২০/৩/১১- ৪৯ ০১৭৪৫-৭২৯৭৯৮  

275.  আল্লাহর দান িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিা: টর্ালবার টহাপ্সন,িাটধারী, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ 11/7/১১- ৫২ ০১৭৫৬৯৭৬৭০১  

276.  টিসাস স আদি স িৎস্য আড়ত, টরা: টিা: আ: জমলল তাড়ািী, জাহাঙ্গীরর্াতী,তাড়াি, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ 11/7/১১- ৫৩   

277.  টিসাস স অমখল টোর, টরা: টিা: েইমুমিন,চমরয়ামিকার, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ 24/7/১১- ৫৪ ০১৭৩৪-৫৩১১২১  

278.  টিসাস স টসতু এন্টাররাইজ, টরা: সুভাস চন্দ্র হালদার,চমরয়ামিকার, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ 23/8/১১-৫৬ ০১৭১৪-৫৫৮৬৬০  

279.  সুলতানা িৎস্য আড়ত, টরা: আল িামুন িন্ডল, বনবামড়য়া, সলংর্া, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ 23/7/১১- ৫7   

280.  টিসাস স রূিচাদ িৎস্য আড়ত, টরা: টিা: টিাক্তার টহাপ্সন, চমরয়াউমজর, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১২- ৫৮   

281.  টিসাস স দাদা ভাই িৎস্য আড়ত, টরা: টিা: িাহমুদুল আলি, চমরয়ামিকার, উল্লািাড়া, ঐ ঐ ১/৭/১২- ৫৯ ০১৭১১-০০৯৯০৮  

282.  টিসাস স িাঁচ তারা িৎস্য আড়ত, টরা: শ্রী রনমজত কুিার দাস,মসিলা, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৭/১২- ৬০   

283.  ভাই ভাই মডপ্ির আড়ত, টরা: টিা:  জলুল হক,রা ববামড়য়া, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১২- ৬১ ০১৭১৬-৮৫৫৫৪১  

284.  িাপ্য়র টদায়া মডপ্ির আড়ত, টরা: টিা: আমতকুল ইসলাি, রা ববামড়য়া, উল্লািাড়া, ঐ ঐ ১/৭/১২- ৬২ ০১৭২২-৪৪৯৬৪৭  

285.  টিসাসূ শুভ  িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ আল িামুন,ঝাউল, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১২- ৬৪   

286.  টিসাস স দয়াল িৎস্য আড়ত, টরাোঃ অমূল্য চন্দ্র রাজবংিী,বাজার ভদ্র াট,কািারখন্দ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১২- ৬৫   

287.  মতনতারা িৎস আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ ইব্রামহি আলী,হাটিকুিরুল, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১২- ৬৬ ০১৭৩৫০৭৫৫৫৪  

288.  টিসাস স  নাইন টিডাস স টরাোঃ আোঃ িাপ্লক,রাপ্িরিাড়া, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৭/১২- ৬৮ ০১৭৩৬-৮২৩৪১৪  

289.  টিসাস স  রাধা টর্ামবন্দ িৎস্য আড়ত, টরাোঃ মকষাে চন্দ্র রাজবংিী,বাজার ভদ্র াট, কািারখন্দ, ঐ ঐ ১/৭/১৩- ৭০   

290.  টিসাস স  িা টিডাস স টরাোঃ টিাোঃ  জলার সহিান,িধ্যিাড়া ভরিহমন,রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৭/১৩- ৭১ ০১৭৪৫-৩২৪৩৭৫  

291.  টিসাস স িািা ভাপ্ে িৎস্য আড়ত, টরা: টিা: রওিন আলী, িামেয়াকামন্দ,  উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৩- ৭2 01840-603255  

292.  টিসাস স মর াত সামদয়া িৎস্য আড়ত,   টরাোঃ টিাোঃ  মন,িামঝয়াকামন্দ, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৩- ৭৩ ০১৬৭৫-২৯৫৯১৫  

293.  টিাোঃ িজনু মিয় ও টিাোঃ বকুল টহাপ্সন,বনবামড়য়া, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৩- ৭৪ ০১৭১৯-৫১০৮৯৫  

294.  টসাবহান টসালাইিান ভাই ভাই িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ সাইদুল ইসলাি,িামঝয়াকামন্দ, উল্লািাড়া, ঐ ঐ ১/৭/১৩- ৭৬   

295.  টিসাস স খাঁন িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ হাম জুর রহিান,অমলদহ, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৩- ৭৭ ০১৭৭০-৬৭৬২৫৪  

296.  শ্রী সচতন্য  িৎস্য আড়ত, টরাোঃ শ্রী  সচতন্য কুিারসরকার, চকপ্চৌমবলা, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৩- ৭৮ ০১৭৩৫-৫৭২৮৩২  

297.  মবিাল মহপ্িল টিডাস স , টরাোঃ মদিক কুিার িহন্ত,বাসুপ্দবপুর, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৭/১৩- ৮০ ০১৭৭০-৩৬৫৬০৮  

298.  টিসাস স স্বিন িৎস্য আড়ত, টরা: টিা: আব্দুল র্ফুর সরকার, বনবামড়য়া, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৩- ৮1 01729-659624  

299.  টিসাস স  সরকার িৎস্য আড়ত,  টরাোঃ টিাোঃ িাোন সরকার, শ্রীরাপ্িরিাড়া,রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৭/১৩- ৮২ ০১৯২৫-১২২৩১২  

300.  টিসাস স একতা িৎস্য আড়ত,  টরাোঃ টিাোঃআ াল উমিন, টবতয়া, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৭/১৩- ৮৪ ০১৯১২-৯৪৮৬২৯  

301.  িা বাবার টদায় িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ টদপ্লায়ার টহাপ্সন,সরুি সলঙ্গা, উল্লািাড়া, ঐ ঐ ১/৭/১৩- ৮৬ ০১৭২৫-৯৯৯৫৪৩  

302.  টিসাস স সরকার  িৎস্য আড়ত,  টরাোঃ টিাোঃ আিরাফুল ইসলাি,সরুি  সলঙ্গা, উল্লািাড়া, ঐ ঐ ১/৭/১৩- ৮৭ ০১৭১১-৪১১৩৪২  

303.  এস আর িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ আমিনুল ইসলাি, িালতীনর্র,রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৭/১৩- ৯০ ০১৭১১-৪১৩৩৫২  

304.  টিসাস স একতা িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃআব্দুল আলীি টিম্বার, দত্তকুিা,রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৭/১৪- ৯১ ০১৭১০-৪৫৮৮৯৪  

305.  টিসাস স োপ্নায়ার িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ রতন ও সাত্তার,ধমবল, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৭/১৪- ৯৪ ০১৭২৪-৪২৭৪২৯  

306.  টিসাস স মনতযানন্দ  িৎস্য আড়ত, টরাোঃ শ্রী সুকুিার হালদার,সলঙ্গা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৭/১৪- ৯৬ ০১৭১৮-৬১৪১৫২  

307.  টিসাস স রহিান িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ আয়নাল হক, টবতুয়া,  রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৭/১৪- ৯7 01717-160683  

308.  টিসাস স জামকর িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ রাজ আহপ্িদ সাপ্হদনর্র, মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৭/১৪- ৯8 01922-986567  

309.  িাপ্য়র টদায়া িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ টসাপ্হল রানা, িামেয়াকামন্দ, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৭/১৪- ৯9 01729-120156  

310.  টিসাস স সুজন িৎস্য আড়ত, টরাোঃ শ্রী সুয সকান্ত হালদার,সলঙ্গা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৭/১৫- ১০১ ০১৭১৩-৫৮১৪৭০  

311.  টিাোঃ আব্দুল হাই সরকার, মিতা-অমেি উমিন সরকার,শ্রী রাপ্িরিাড়া, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৫- ১০২ ০১৭১২-১০১৪৩৩  

312.  ভাই ভাই  ল ভান্ডার, টরাোঃ আব্দুল লমত ,হমরদািপৃর, আমিনপুর,িাবনা, ঐ ঐ ১/৭/১৫- ১০৭ ০১৭১৪-৬০৬২৩২  

313.  টিসাস স একতা  ল ভান্ডার,প্রাোঃ টিাোঃ টর্ালাি টিাস্ত া,দাদনপুর, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৫- ১০৮ ০১৭৩৪-৮৬৫১১০  

314.  িাপ্য়র টদায়া  ল  ভান্ডার, টরাোঃ টিাোঃ বাবুল টহাপ্সন,মিিলা, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৫- ১০৯ ০১৭৩৬-৬০১৬৯৭  

315.  অনুি এন্টার রাইজ, টরাোঃ শ্রী অমজত চন্দ্র সাহা,চালা িাহজাদপুর, িাহজাদপুর,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৫- ১১০ ০১৭১২৪০৭৩৬৯  

316.  িাপ্য়র টদায়া এন্টার রাইজ, টরাোঃ টিাোঃ রানা আকন,মনজবান্ডামরয়া, মিপ্রাজপুর,মিপ্রাজপুর ঐ ঐ ১/৭/১৫- ১১১ ০১৭৬০৪২৯৬৯৮  

317.  ১নং  ল মবতান, টরাোঃ িমরফুল ইসলাি,িালোিাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৫- ১১৩ ০১৭৬০-৪২৯৬৯৮  

318.  আল্লার দান  ল ভান্ডার, টরাোঃ টিাোঃ রমকবুল ইসলািসাং-হাটিিাড়া, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৫- ১১৪ ০১৯১৬-১৩৩২৮৬  

319.  বন্ধু িৎস্য আড়ত, টরাোঃ আব্দুল আলীি,চমড়য়া িধ্যিাড়া, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৬- ১১৫ ০১৭১০-৪৫৮৮৯৪  

320.  মবর্ বস িৎস্য আড়ত, টরাোঃ আমরফুল ইসলাি,িামেয়াকাামন্দ, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৬- ১১৬ ০১৭৪৫-২১৮৯৩৪  

321.  টিাোঃ িাহাদত টহাপ্সন, মিতা-িাহাআলী,িধ্যিাড়া ভরিহনী, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৬- ১১৭ ০১৭১২-৩১২৯৫৫  



322.  খন্দকার  ল ভান্ডার, টরাোঃ টখারপ্িদ আলি,সসয়দর্াতী, কািারখন্দ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৬- ১১৯ ০১৯৩৬-৯৪৬৩৯৩  

323.  টিসাস স মুন টিডাস স, টরাোঃ জুলম কার আলি, সুলতানর্ঞ্জ,বগুড়া ঐ ঐ ১/৭/১৬- ১২০ ০১৭১৮-১৬৯৭৫৯  

324.  রুহুল িৎস্য আড়ত, টরাোঃ মুকুল টহাপ্সন টসখ,চান্দাইপ্কানা, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৬- ১২২ ০১৭২৪-৩৫৬৬৭০  

325.  টিসাস স িারমিন এন্টার রাইজ, টরাোঃ োকাওয়াত টহাপ্সন,িার্লা উত্তরিাড়া, উল্লািাড়া, ঐ ঐ ১/৭/১৬- ১২৩   

326.  িা-বাবা িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ আমনছুর রহিান, চমড়য়াকামন্দিাড়া, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৭/১৬- ১২4 01745-399863  

327.  আমিনুল ইসলাি,মিতা-মৃত হাজী আব্দুস সািাদ টসখ,কান্দািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২৬/৯/১৭-১২৫   

328.  িমনক,মরয়াদ িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ আব্দুল িমিনচমড়য়াকামন্দ, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ৩/১০/১৭-১২৬ ০১৭৩৫-৭২৩৮৪৫  

329.  সামদ িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিা: িাপ্ভজ সরকার,িামেয়াকামন্দ,উল্লািাড়া,,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২০/১২/১৭-১২৮ ০১৭৫৫-৭৬৫৩৯১  

330.  টিা: টসাহরাব আলী,মিতা-মৃত কালু সরকার,প্রলওপ্য় কপ্লানী,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২৬/১২/১৭-১২৯   

331.  জাহাঙ্গীর হাসান িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিা: ওয়াপ্জদ আলী ,উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ২/১/১৮- ১৩০ ০১৭৪৪-৪৮৮৬৭৭  

332.  সম্পদ  িৎস্য আড়ত, টরাোঃ শ্রী াাাানন্দ চন্দ্র হালদার,চান্দাইপ্কানা,রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ৯/৭/১৮-১৩১ ০১৭২৫-৪৪৫৭৫৪  

333.  রাহুল রাতুল িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিা:আব্দুস সালাি,তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ৭/৮/১৮-১৩২ ০১৭৩০-৮৩৩২২৫  

334.  তানমজন সুরাইয়া িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিা: রাপ্িদুল ইসলাি,সলঙ্গা,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ৭/৮/১৮-১৩৩ ০১৭৯৩-৭৩৭০৯৫  

335.  টসতু এন্টার রাইজ এন্ড িৎস্য আড়ত,প্রা: রদীি চন্দ্র হালদার.উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ৭/৮/১৮-১৩৪ ০১৭২৫-৭৯৫৮১৭  

336.  একতা িৎস্য আড়ত,প্রা: টিা: আব্দুল কুদ্দুস.উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ৭/৮/১৮-১৩৫ ০১৭২৯-১৯৬১২৯  

337.  রীমত িৎস্য আড়ত,প্রা: সাধন চন্দ্র সরকার.উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ৪/৯/১৮-১৩৬ ০১৭১২-৮৯৮৪৭৭  

338.  টিসাস স টিপ্হদী  ল ভান্ডার,প্রা: হাম জুল ইসলাি,িােয়াকামন্দ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ৩/১০/১৮-১৩৭ ০১৭২৯-১৮৮০০৬  

339.  টিসাস স হাজী  ল ভান্ডার,প্রা: টবলাল টহাপ্সন, টবংনাই, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ৩/১০/১৮-১৩৮ ০১৭৩৮-১৬২৮৮৭  

340.  আল্লার দান িৎস্য আড়ত, টরা: টিা: আ াজ উমিন,রােীনর্র,গুরুদাসপুর,নাপ্টার ঐ ঐ ৩/১০/১৮-১৩৯ ০১৭২৪-৩৩৯০৬১  

341.  একতা িৎস্য আড়ত, টরা: টিা: িমরফুল ইসলাি, ালকুলা,তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১৬/১০/১৮-১৪০ ০১৮২২-৪৩৬১৪৯  

342.  রমা: শট্ররফুল ইিলাম,ট্রপতা-মৃত লূৎফর র মান, হাটিকুিরুল, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০৭/০১/১৯-১৪১ ০১৭৫০-৮১৩৩২৫  

343.  রাজসংিী িৎস্য আড়ত, টরাোঃ মনমখল চন্দ্র রাজবংিী, সলংর্া, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ০৩/০৯/১৯-১৪২ 01712075832  

344.  শ্রী নারায়ন িৎস্য আড়ত, টরাোঃ নারায়ন সরকার ,চকপ্চৌমবলা ,উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ০৩/০৯/১৯-১৪৩ 01716491678  

345.  টিসাস স আমখ িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিা: আমির হািজা, রমহিাবাদ , উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ০৩/০৯/১৯-১৪৪ 01743690895  

346.  বাদিা িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিা: বাদিা সরকার, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ০৯/০৯/১৯-১৪৫ 01726317112  

347.  বাবুলাল চন্দ্র িৎস্য আড়ত, টরাোঃ শ্রী টিাহন হালদার  চকপ্চৌমবলা, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ০৯/০৯/১৯-১৪৬ 01746105807  

348.  মবশ্বাস িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিা: আমনসুর রহিান, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ২৩/০৯/১৯-১৪৭ 01718934745  

349.  গুরুদাসপুর িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিা: আব্দুস টসাবহান, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ২৩/০৯/১৯-১৪৮ 01721103113  

350.  রপ্বন িৎস্য আড়ত, টরাোঃ শ্রী রপ্বন কুিার বি সন , উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ২৩/০৯/১৯-১৪৯ 01763142763  

351.  রিন িৎস্য আড়ত, টরাোঃ শ্রী রিন কুিার বি সন ,উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ২৩/০৯/১৯-১৫০ 01710645081  

352.  টু-োর িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিা: আকরামুল ইসলাি(রুপ্বল),উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ৩০/০৯/১৯-১৫১ 01748637098  

353.  টিসাস স তুমহন টিম্বার এন্ড ‘স’ মিল, টরাোঃ টিা: আ: িমতন, হাটিকুিরুল, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ৩০/০৯/১৯-১৫২ 01717351143  

354.  সবার টদায়া িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিা: আোদুল ইসলাি, িামেয়ামকামন্দ, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ৩০/০৯/১৯-১৫৩ 01718708473  

355.  টিসাস স িািা-ভাপ্ে িৎস্য আড়ত, টরাোঃ শ্রী উত্তি চন্দ্র রায়, হাটিকুিরুল, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ০৬/১০/১৯- ১৫৪ 01761289540  

356.  িােরাঙর্া িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিা: মলটন িন্ডল , িামেয়াকামন্দ, সলংর্া, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ০৬/১০/১৯- ১৫৫ 01708973021  

357.  টিসাস স টিা াজ্জল টহাপ্সন, টরাোঃ টিা: টিা াজ্জল টহাপ্সন , হাটিকুিরুল, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১৬/১০/১৯- ১৫৬   

358.  ভাই ভাই িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিা: নুরনবী টিাল্লা, িামেয়াকামন্দ, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ২৩/১০/১৯- ১৫৭ 01725068930  

359.  ভাই ভাই িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিা: আব্দুল হাোন , পুকুরিাড়, সলংর্া, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ২৩/১০/১৯- ১৫৮ 01711702666  

360.  রমা: জহুরুল ইিলাম,ট্রপতা রমা: রট্রফকুল ইিলাম, হাটিকুিরুল, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ০৮/০৯/২০-১৫৯ ০১৭৫২-০৬৩৩৭১  

জাহাঙ্গীর হাসান িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিা: ওয়াপ্জদ আলী ,উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ। 

 

ক্রমিক 

নং 

ব্যবসায়ীর নাি ও ঠিকানা/প্রারাইটপ্রর নাি ও ঠিকানা রজ্ঞামিত 

বাজাপ্রর নাি 

উিপ্জলা

র  নাি 

লাইপ্সন্স গ্রহপ্ের 

তামরখ ও নম্বর 

টটমলপ্ ান/প্িাবাইল 

নম্বর 

িন্তব্য 

38.  টিসাস স সমজব অপ্য়ল  মিল, টরাোঃ টিাোঃ সমহদুল ইসলাি, চন্দনর্ামত, টবলকুমচ, মসরাজর্ঞ্জ মুকুন্দর্াঁতী টবলকুমচ ১/৪/০৮- ০১ ০১৭১৫-৩৬৭৫৪২  

39.  টিসাস স ইব্রাহীি অপ্য়ল  মিল, টরাোঃ টিাোঃআব্দুস সািাদ, চন্দনর্ামত, টবলকুমচ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ০২ ০১৭২০-৪৯৫৮৫১  

40.  টিাোঃ আব্দুল হামলি, মিতা-টিাোঃ আব্দুল হামকি, র্াড়ািামস, টবলকুমচ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ০৩ ০১৯১৬-৫৯২৪৮৭  

41.  টিসাস স িমদনা অপ্য়ল  মিল, টরাোঃ টিাোঃমসরাজুল ইসলাি, চালা,  টবলকুমচ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ০৪ ০১৭১৬-৪৪৩৯৮৪  

42.  টিসাস স মািমটএন্টার রাইজ, টরাোঃ টিাোঃ আলতা  টহাপ্সন, টবলকুমচ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ০৫ ০১৭১৯-১২৯৮৪৮  

43.  টিসাস স ভাই ভাই অপ্য়ল  মিল, টরাোঃ টিাোঃআব্দুল জব্বার, মুকন্দর্ামত, টবলকুমচ, ঐ ঐ ১/৪/০৮- ০৬ ০১৮১২-৭১৮৬৪৭  

44.  টিসাস স বাংলাপ্দি টবকারী, টরাোঃ টিাোঃ বাচ্চু িজুিদার, মুকন্দর্ামত, টবলকুমচ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ০৮ ০১৭১৪-৪৬২২০২  

45.  টিাোঃ মুো টবিারী, মিতা-রিজান আলী,বওরা, টবলকুমচ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ১০ ০১৭২৭-১২৬১১৫  

46.  কামতসক চন্দ্র সাহা, মিতা-মৃত অনীল চন্দ্র সাহা, চালা,  টবলকুমচ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ১২ ০১৮১৮-০১৫১৬৮  

47.  টিসাস স সজীব িৎস্য আড়ত, টরাোঃ মনপ্িন্দ্র হালদার, মিদ্রিাটিয়া, টবলকুমচ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ২২ ০১৭৩৭-৬২৫২৯১  

48.  টিসাস স িািা ভাপ্ে িৎস্য আড়ত, টরাোঃ স্বিন কুিার হালদার, চালা, টবলকুমচ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ২৪ ০১৮১৮-০২৮৭১০  

49.  টিসাস সআলহাজ্ব মুসমলি উমিন টিডাস স, টরাোঃ টিাহােদ আলী, চরচালা, টবলকুমচ, ঐ ঐ ১/৪/১১- ২৬ ০১৭২১-৯৪৯৯৪০  

50.  টিসাস স হাোন টটার, টরাোঃ আবু হাোন, জীদুরী,প্বলকুমচ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১১- ২৭ ০১৭৩৬-৫৯০৮২৯  

51.  নবকুিার কুন্ডু চাউল ও িপ্নাহারী টটার,  টরাোঃ নবকুিার, র্াড়ািামস, টবলকুমচ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১১- ৩০   

52.  জুপ্য়ল  ল ভান্ডার, টরাোঃ আবু বক্কার িন্ডল, বয়রাবামড়,  টবলকুমচ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১৬- ৪০ ০১৭৩১-৫৫৬৯৯৩  

53.  ইসিাইল  ল ভান্ডার, টরাোঃ আোঃ কমরি,বয়রাবামড়, টবলকুমচ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১৬- ৪১ ০১৭৬৮-৯৭৭৫৬৮  

54.  টজয়ানমিন ঝে সা এন্টার মরইজ,প্রা: টজলহস আলী,মবলিাড়া,,প্বলকুমচ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২৭/৬/১৮-৪২ ০১৮৫৪-৮৯৭৬৭৮  

 

 

ক্রমিক 

নং 

ব্যবসায়ীর নাি ও ঠিকানা/প্রারাইটপ্রর নাি ও ঠিকানা রজ্ঞামিত 

বাজাপ্রর নাি 

উিপ্জলার 

নাি 

লাইপ্সন্স গ্রহপ্ের 

তামরখ ও নম্বর 

টটমলপ্ ান/প্িাবাইল 

নম্বর 

িন্তব্য 

15.  শ্রী মিমির কুন্ডু , মিতা-মৃত তারািদ কুন্ডু,মিরিাড়া, উল্লািাড়া,মিরাজর্ঞ্জ লামহমড়প্িাহন উল্লািাড়া ১/৭/০৯- ০৩ ০১৭২০৫৮০৮৩৭  



পুর 

16.  টিসাস স হামিমদয়া টভড়াইটি টোর, টরাোঃ টিাোঃ হায়দার আলী, চরপ্িাহনপুর, উল্লািাড়া, ঐ ঐ ১/৭/০৯- ০৪ ০১৭৬৫৫১০২৮৭  

17.  টিসাস স ভাগ্যলমক্ষ্ম বামনজযালয়, টরাোঃ দুলাল কুন্ডু, মহড়ীপ্িাহনপুর,উল্লািাড়া,মিরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/০৯- ০৫ ০১৭১৩৭৪২৫২৩  

18.  মলিন টিডাস স,  টরাোঃ আব্দুল িাপ্লক,দহকুলা, উল্লািাড়া, মিরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৫- ১২ ০১৭১১-৪১২৯১৫  

19.  জব্বার টোর, টরা: টিা: আ: জব্বার, দহকুলা, উল্লািাড়া, মিরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১৯/৯/১৭- ১৩ ০১৭৩৭-৬৩৮০৪১  

20.  প্রাপ্ত টিডাস স, টিা: আবু টহলাল,মিতা মৃত-টিাজাপ্েল সরকার,লাপ্হরীপ্িাহনপুর,উল্লািাড়া, ঐ ঐ ০৪/১১/১৯-১৪ ০১৭১২-৭৫১৮৫৬  

 

 

ক্রমিক 

নং 

ব্যবসায়ীর নাি ও ঠিকানা/প্রারাইটপ্রর নাি ও ঠিকানা রজ্ঞামিত 

বাজাপ্রর নাি 

উিপ্জলার 

নাি 

লাইপ্সন্স গ্রহপ্ের 

তামরখ ও নম্বর 

টটমলপ্ ান/প্িাবাইল 

নম্বর 

িন্তব্য 

10.  টিসাস স এনাপ্য়তপুর অপ্য়ল মিল, টরাোঃ টিাোঃ আব্দুল কাপ্দর,এনাপ্য়তপুর, টচৌহামল, এনাপ্য়তপুর টবলকুমচ ১/৪/০৮- ০২ ০১৭১২-৪৯১৬৮১  

11.  টিসাস স পূবালী টটার, টরাোঃ আঙ্গুরা খাতুন,এনাপ্য়তপুর, টচৌহামল, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ০৪ ০১৭৩০-১৯৭৫৫৫  

12.  টিসাস স রাজলিী ভান্ডার,প্রাোঃ শ্রী িমনন্দ্রনাথ সরকার,প্র্ামিনাথপুর, টচৌহামল, ঐ ঐ ১/৪/১২- ০৭   

13.  মকতাব আলী রাইস এন্ড অপ্য়ল মিল, টরা: টিা: মকতাব আলী, এনাপ্য়তপুর, টচৌহামল , মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১৭/৭/১৭-১০   

 

 

 

 

ক্রমিক 

নং 

ব্যবসায়ীর নাি ও ঠিকানা/প্রারাইটপ্রর নাি ও ঠিকানা রজ্ঞামিত 

বাজাপ্রর নাি 

উিপ্জলার 

নাি 

লাইপ্সন্স গ্রহপ্ের 

তামরখ ও নম্বর 

টটমলপ্ ান/প্িাবাইল 

নম্বর 

িন্তব্য 

21.  টিাোঃ জাহাংমর্র আলি, মিতা-টিাোঃ আিজাদ টহাপ্সন,িার্লা, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ টবায়ামলয়া উল্লািাড়া ১/৪/০৮- ০১ ০১৭২৪-৩৬৬২৪৬  

22.  টিাোঃ আ জাল টহাপ্সন,  মিতা-টিাোঃ নজরুল ইসলাি,িার্লা উত্তরিাড়া, উল্লািাড়া, ঐ ঐ ১/৪/০৮- ০২ ০১৭১২-৬৬৬২১৮  

23.  টিসাস স টরািা টোর, টরাোঃ আোঃ রমহি,প্বায়ামলয়া উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ০৪ ০১৭২৯৮৮৩৭৪৭  

24.  টিসাস স সরকার চাউল কল, টরাোঃ টিাোঃ টিাজাহার আলী সরকার, চকচমবলা, উল্লািাড়া, ঐ ঐ ১/৪/০৮- ০৫ ০১৬৭২৫৭৬৪০৫  

25.  টিসাস স ভাই ভাই এন্টাররাইজ, টরাোঃ টিাোঃ সািসূল আলি, িার্রা,উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৯- ০৮ ০১৭১৬-৪৮৪২৪১  

26.  টিসাস স ভাই ভাই চাউল কল, টরাোঃ টিাোঃ আবু ইউসু  টসাহরাব , িামনকমদয়ার,উল্লািাড়া, ঐ ঐ ১/৪/১০- ০৯ ০১৭১৯৪১৬৮৩৬  

27.  টিসাস স জননী রাইস মিল, টরাোঃ টিাোঃ আইনুল হক,প্বায়ামলয়া, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১১- ১০ ০১৭১৬-৩০১১৪৬  

28.  টিসাস স বরাত রাইস মিল, টরাোঃ টিাোঃ বরাত আলী রািামনক , কুিারর্ামত,উল্লািাড়া, ঐ ঐ ১/৪/১২- ১১ ০১৭৩১৮৩২৮৩৪  

29.  টিসাস স রাপ্বয়া টিডাস স, টরাোঃ টিাোঃ হাসান আলী/প্রজাউল, িার্লা,উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৪- ১৪ ০১৭১২-৭৭১২৭৯  

 

 

 

 

 

 

 

ক্রমিক 

নং 

ব্যবসায়ীর নাি ও ঠিকানা টরািাইটপ্রর নাি ও ঠিকানা রজ্ঞামিত 

বাজাপ্রর নাি 

উিপ্জলার 

নাি 

লাইপ্সন্স গ্রহপ্ের 

তামরখ ও নম্বর 

টটমলপ্ ান/প্িাবাইল নম্বর 

১ টিসাস স সাহা টিডাস স, টরাোঃ টখাকন চন্দ্র সাহা,প্ির্মরয়া, মনির্ামে, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ মনির্ামে রায়র্ঞ্জ ০১/০৭/০৯-  ২ ০১৭১১-৯৫৪৩৯০ 

২ টিসাস স পূে সিিী টটডাস স, টরাোঃ মনপ্িন্দ্র নাথ সাহা, মনির্ামে, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৭/০৯-  ৩ ০১৭১৩-৭৬৭১৪৮ 

৩ টিসাস স টিপ্হদী হাসান সার্র এন্ড ব্রাদাস স, টরাোঃ টিাোঃ আোঃ টসাবহান টসখ, মনির্ামে, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৭/০৯-  ৪ ০১৭১৩৮৬২৫১৭ 

৪ টিসাস স র্প্েি ভান্ডার, টরাোঃ শ্রী িদন টিাহল বমনক, মনির্ামে, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৭/০৯-  ৬ ০১৭১৯৫০৯৮৬৬ 

৫ টিসাস স মজয়া টিডাস স টরাোঃ টিাোঃ সুজাবত আলী, কািপ্নশ্বর, মনির্ামে, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৭/১২-  ৯ ০১৭১৩-৯৬৫৬৯৩ 

৬ ভাই ভাই িাপ্ের আড়ৎ,  টরাোঃ টিাোঃ আহপ্েদ আলী, বাসাইল, মনির্ামে, রায়র্ঞ্জ, ঐ ঐ ০১/০৭/১৩- ১১ ০১৭২৫২৪৩৩৩০ 

৭ এস এস িৎস্য আড়ৎ, টরাোঃ টিাোঃ টসাহরাব আলী, বাসাইল, মনির্ামে, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৭/১৩- ১২ ০১৭৪১৩৭২০৫৬ 

৮ চাচা ভামতজা িৎস্য আড়ৎ, টরাোঃ টিাোঃ িমহদ মুমন্স, ভুইয়ট, মনির্ামে, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৭/১৩- ১৩ ০১৭৩১২৮৩৭৩৯ 

৯ িা-বাবার টদায়া িৎস্য আড়ৎ, টরাোঃ টিাোঃ  রহাদলাআলী টসখ গ্রাি-ভুপ্য়ট, মনির্ামে, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৭/১৩- ১৪ ০১৭১৯-৬১৭৪৯৬ 

১২ আমিনুল িৎস্য আড়ৎ, টরাোঃ টিাোঃ আবু সাইদ টসখ সাং-বমিহাব,মনির্ামে, রায়র্ঞ্জ, ঐ ঐ ০১/০৭/১৩- ১৫ ০১৭৬২৬০০৬৮০ 

১৩ আদি স িৎস্য আড়ত, টরা: টিা: িমহদুল ইসলাি,সাং শ্রী রািপুর, মনির্ামে, রায়র্ঞ্জ, ঐ ঐ ০১/০৭/১৩- ১৬ ০১৭৫৪-৩৬২১৯৯ 

১৪ হাজী িৎস্য আড়ত, টরা: টিা: আলহাজ জয়নাল তালুকদার সাং বমততা,মনির্ামে, রায়র্ঞ্জ মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৭/১৩- ১৭ ০১৭৫১৮-৯৬৩৮৬ 

১৬ করপ্তায়া িৎস্য আড়ত, টরা: টিা: আ: খাপ্লক, সাং-ভুইয়ট, মনির্ামে, রায়র্ঞ্জ, ঐ ঐ ০১/০৭/১৩- ১৯ ০১৭১৯-২৩৬৭১৪ 

১৮ টিা: আব্দুর রহিান টসখ, মিতা-নুর টিাহােদ টসখ উটরা হামজপুর,মনির্ামে, রায়র্ঞ্জ, ঐ ঐ ০১/০৭/১৪- ২১ ০১৭১৮-৬৭৮৪৮৪ 

১৯ টিসাস স ভাই ভাই টিডাস স, টরা: রম কুল ইসলাি ,রুিাখাড়া,মনির্ামে, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৭/১৫- ২২ ০১৭২১-২২০৩৯৪ 

২০ টিা:আমিনুল ইসলাি (মজে্)সাং-বাসাইল, মনির্ামে, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৭/১৫- ২৩ ০১৭৪৮-৯৫০১৫৩ 

২১ রদীি কুিার দাস, মিতা-টবনী িাধব দাস সাং চান্দাইপ্কানা,  রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৭/১৫- ২৪ ০১৭১৮-০২৩৩১১ 

২২ আব্দুর রহিান িৎস্য আড়ৎ, টরা: টিা: িমহদুল ইসলাি হাটইসলা,মনির্ামে, রায়র্ঞ্জ, ঐ ঐ ০১/০৭/১৫- ২৫ ০১৭৪১-২০৮৯৫৩ 

২৩ টিসাস স আকন্দ টিডাস স, টরা: টর্ালাি টিাস্ত া,সাং-হামজপুর, মনির্ামে, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৭/১৫- ২৬ ০১৭১৩৮৬২৫১৬ 

২৬ টিা: নজরুল ইসলাি, মিতা-মৃত টিাসপ্লি উমিন, িাগুড়া মবনত,তাড়াি, ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৭/১৫- ২৯ ০১৭৩৩১৭৬১২১ 

২৮ রমা: আব্দুল কাসির, ট্রপতা-মৃত ট্রজট্রলম উট্রিন, ট্রিরসপাতা, মনির্ামে, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৭/১৫- ৩০ ০১৭৬৮-৯৫০৬৬৬ 

৩০ টিা: হাম জুর রহিান তালুকদার, মিতা-মৃত হাজী ইব্রামহি তাং,  শ্রীরািপুর, মনির্ামে, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৭/১৫- ৩১ ০১৭১৯৮২৬২৪৪ 

৩১ টিসাস স বে সালী টটার, টরা: মবকাি সাহা, সাং মনির্ামে, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৭/১৬- ৩৩ ০১৭২৪-২১৬৬৬১ 

৩২ সামর্হা টিডাস স, টরা: িাহাদত টহাপ্সন তাং, সাং-শ্রীরািপুর, টিা: টসানাখাড়া, মনির্ামে, রায়র্ঞ্জমসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৭/১৬- ৩৪ ০১৭২১-৮৮৩৯৭৯ 

৩৩ মনির্ামে বাজার িৎস্য আড়তদার ব্যবসায়ী সমিমত মলমিপ্টড, টরা: মচয়াউর রহিান সরকার, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৭/১৬- ৩৫ ০১৭৭৭-৬০৫৪৩৪ 

৩৪ টিা: আিজাদ টহাপ্সন, সা-মনির্ামে, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/০৭/১৭- ৩৬ ০১৮২০-৫২০০৬৫ 

৩৫ টিা: আব্দুল িাপ্লক, মিতা-টিা: রিজান আলী, িয়হার, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১০/১২/১৭-  ৩৭  



৩৬ টিসাস স চাচা ভামতজা টিডাস স, টরা: টিা: আবুল কালাি, মবলািপুর, তাড়াি, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০৮/১০/১৮- ৩৮ ০১৭১৭-৬৮০০২৮ 

৩৭ বন্ধু আড়ত, টরা: টিা: রম কুল আলি, মিতা-টিা: আব্দুর রমিদ খন্দকার, সাং-টসানাখাড়া, রায়র্ঞ্জ, ঐ ঐ ২৬/০৮/১৯- ৩৯  

 

 

 

 

 

ক্রমিক 

নং 

ব্যবসায়ীর নাি ও ঠিকানা/প্রারাইটপ্রর নাি ও ঠিকানা রজ্ঞামিত 

বাজাপ্রর নাি 

উিপ্জলার 

নাি 

লাইপ্সন্স গ্রহপ্ের 

তামরখ ও নম্বর 

টটমলপ্ ান/প্িাবাইল 

নম্বর 

মন্ত

ব্য 

15.  টিসাস স মলিন টিডাস স , টরাোঃ টিাহাে আলী,তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ। তাড়াি তাড়াি ১/৪/০৮- ০১ ০১৭১৮-২৫৩৪২০  

16.  টিসাস স িাঁচ তারা রাইস টিড টসন্টার, টরাোঃ টিাোঃ আোঃ িাোন, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৪/০৮- ০২ ০১৭৪৩-৩৬৪১৪২  

17.  টিাোঃ রজব আলী , মিতা-হাজী টিাোঃ টিান্তাজ আলী সরদার, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৪/০৮- ০৩ ০১৭৩৩-১৭৬৩৫৯  

18.  টিসাস স মলিন টোর, টরাোঃ িয়নুমিন, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৪/০৮- ০৪ ০১৭১২-৪৪১১৬৮  

19.  টিসাস স আকাি এন্টাররাইজ, টরাোঃ আলহাজ্ব টিাোঃ টিায়াপ্জ্জি টহাপ্সন, তাড়াি, ঐ ঐ ১/৪/০৮- ০৬ ০১৭১৮-৯৯৬৭৫২  

20.  টিসাস স আকবর টিডাস স , টরাোঃ টিাোঃ ম প্রাজ খান, তাড়াি, মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৪/০৮-  ০৭ ০১৭১৪-৬৪৩৩৮১  

21.  টিাোঃ আোঃ রাজ্জাক, মিতা-টিাোঃ আোঃ র্ফুর মিয়া,আপ্লামদয়ার, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ০১/৪/০৮- ১১ ০১৭১৩-৭৩০৯৬৩  

 

 

 

ক্রমিক 

নং 

ব্যবসায়ীর নাি ও ঠিকানা/প্রারাইটপ্রর নাি ও ঠিকানা রজ্ঞামিত 

বাজাপ্রর নাি 

উিপ্জলার 

নাি 

লাইপ্সন্স গ্রহপ্ের 

তামরখ ও নম্বর 

টটমলপ্ ান/প্িাবাইল 

নম্বর 

মন্ত

ব্য 

100.  মবশ্বাস িৎস্য আড়ত টরাোঃ টিাোঃ িওদুদ আহপ্েদ, টসানািামত, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ। িমহষলুটি তাড়াি ১/৭/০৯- ০২ ০১৭২৩-২৮১১৭৮  

101.  রানা িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ টিপ্হদী হাসান রানা,চাঁদপুর, ভাংগুড়া, িাবনা ঐ ঐ ১/৭/০৯- ০৬ ০১৭১৮-৮৪১১৮০  

102.  ভাই ভাই িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ  আমজজল হক,তাড়াি, মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৭/০৯- ০৭ ০১৭১২-৯৭৫২১৮  

103.  িাপ্য়র টদায়া িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ আোঃ কুদ্দুস সরদার, টদমবপুর, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৭/০৯- ০৮ ০১৭২৮-০২৯১৭৬  

104.  িাঁচ তারা িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ  আোঃ কাপ্দর,সাকইমদ ী, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৭/০৯- ০৯ ০১৭৪৯৮৬৯০৮৬  

105.  টিসাস স  মরদ উমিন টিডাস স , টরাোঃ টিাোঃ  নুরুল ইসলাি/আমর  উমিন,সাকইমদ ী, তাড়াি, ঐ ঐ ১/৭/০৯- ১১ ০১৭৪০৮২৬৮৫০  

106.  ভাই ভাই িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ নামজর আকান্দ, কামলদাসমনমর, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৭/০৯- ১৬ ০১৭৬০০৪৫৮৫০  

107.  িািা ভাপ্ে িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ সাইফুল ইসলাি,িমহষলুটি, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৭/০৯- ১৯ ০১৭১৩৭৭৩৯৭৬  

108.  িাপ্য়র টদায়া িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃআব্দুস সালাস সাপ্হব,  ামজলনর্র,উল্লািাড়া, ঐ ঐ ১/৭/০৯- ২১ ০১৭২৪-০৮৫০৫২  

109.  টিসাস স িা বাবার টদায়া িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ  টিাক্তার টহাপ্সন,হামিয়াল, চাটিহর, িাবনা ঐ ঐ ১/৭/০৯- ২২ ০১৭১৯-৭৫২৭৯০  

110.  ইয়া খাজা িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ আলতাব টহাপ্সন,নওর্া, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৭/০৯- ২৪ ০১৭১৬-৬৩৫১৭২  

111.  তামিি িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃআয়নুল হক,প্দমবপুর, তাড়াি, মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৭/০৯- ২৫ ০১৭৮৩-৪৬১২৯০  

112.  অন টার িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ জিপ্ির আলী,িমহষলুটি, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৭/০৯- ২৬ ০১৭৩৬-৪০৬১৯৫  

113.  তালুকিার ম িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ টরজাউল কমরি, বামনবহু, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৭/০৯- ২৭ ০১৭৪০-৯১১৬৮০  

114.  িন্ডল িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ আবু তাপ্লব,প্র্ৌমরপুর, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ। ঐ ঐ ১/৭/০৯- ২৯ ০১৭২৫-৮৫৬১০৮  

115.  িাপ্য়র টদায়া িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ টবল্লাল টহাপ্সন,হািকুমড়য়া, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/০৯- ৩১ ০১৭৩৪-০৩১৩৯১  

116.  বাবার টদায়া িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ আব্দুল র্মন, হািকুমড়য়া, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/০৯- ৩২ ০১৭২৮৬৫৮৫৭৫  

117.  বাবার টদায়া িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ  দুলাল টহাপ্সন, খালপ্খালা, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/০৯- ৩৩ ০১৭১০-৭৯৬৭৯১  

118.  ভাই ভাই িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ আব্দুল িাোন, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/০৯- ৩৫ ০১৭১৭-৪২৪২০২  

119.  টিাোঃ কমের আলী, মিতা-মৃত ধনী সবদার,সাকইমদ ী, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/০৯- ৩৬ ০১৭১৯-৭৫৩৫৮২  

120.  িাটার িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ িাহ আলি িাটার,প্বমবপুর, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/০৯- ৩৮ ০১৭৪০-৯৬৯৪০৭  

121.  বড় মবল িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ জয়নাল আপ্বদীন, টর্ায়ালগ্রাি, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/০৯- ৩৯ ০১৭৩০৮৩৭৯২২  

122.  টিসাস স মবসমিল্লাহ িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃআজাহার আলী, সাকুয়ামদ ী, তাড়াি, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১০- ৪০ ০১৭২৫-৮৫৫১২৭  

123.  টরপ্বকা সুলতানা িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃআব্দুর রমিদ, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১০- ৪২ ০১৭২৮-২৫৫২৯৩  

124.  টিসাস স সততা িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ িয়নুল হক, রগ্রাি, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১০- ৪৩ ০১৭২৮-৭১৬৯৫৫  

125.  টিসাস স মবসমিল্লাহ িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ  মিন্টু সরদার, টদমবপুর, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১১- ৪৫ ০১৭৩৩২৭৫৬৬১  

126.  টিসাস স গ্রািীন িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ সািসুল আলি, হািকুমড়য়া, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১১- ৪৭ ০১৭৪০-৫৪২৯০২  

127.  টিসাস স চাচা ভামতজা িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ আবু হামন ,  রগ্রাি, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১১- ৪৮ ০১৭১৯-৯৭৬৮১৭  

128.  ভাই ভাই িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ মকেিত টহাপ্সন, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১২- ৪৯ ০১৭১৭৬৮০০৯৬  

129.  টিসাস স আমেমদ িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃআবু বক্কার, সার্রমদ ী, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১২- ৫২ ০১৭৭৩-৫৮১৭২৫  

130.  ভাই ভাই িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃকািরুজ্জািান, টর্ায়ালগ্রাি, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৩- ৫৪ ০১৭৬২-৬১১০০৯  

131.  ভাই ভাই িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ আপ্নায়ারুল ইসলাি, টদমবপুর, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৩- ৫৫ ০১৭৩৩১৩০৫১৭  

132.  সামব্বর িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ িমহদুল ইসলাি, কামলদাসমলমল, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৩- ৫৭ ০১৭৮৩৮০৬১৫৪  

133.  টিাোঃ হযরত িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ হযরত আলী, সাকই, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৩- ৫৮ ০১৭১৩-৭৬৯০২৫  

134.  আকন্দ িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ টবারহান উমিন, িমহষলুটি, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৩- ৫৯ ০১৭২২-৮৭৬১১৮  

135.  সুজন িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ সুজন িামুদ, ভরগ্রাি, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৩- ৬০ ০১৭৪০-৫৪০৬৯৩  

136.  রপ্ সাস স িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ মিজানুর রহিান, নওর্া, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৩- ৬১ ০১৭৪০-৯৯২২৯৬  

137.  টিা:  মরদুল ইসলাি, মিতা- টদপ্লায়ার টহাপ্সন, খুটির্াো, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৪- ৬২ ০১৭১০-৪৫৭৬৭২  

138.  িািা ভাপ্ে িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ লাবু মিয়া, টদমবপুর, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৭/১৪- ৬৫ ০১৭২৪৬৮৪৩৭৯  

139.  মতন ভাই িৎস্য আড়ত, টরাোঃ আব্দুর রমিদ, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ৪/৪/১৬- ৭০ ০১৭২৮৫৬৮৯৬২  

140.  চাচা ভামতজা িৎস্য আড়ত, টরাোঃ আব্দুল আলীি, ভরগ্রাি, তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০৫/১/১৭- ৭২ ০১৭১৭-৭৪৯১৯১  

141.  টিসাস স দাদানাতী িৎস্য আড়ত,প্রাোঃ টিা: টসাপ্হল বাচ্চু, রগ্রাি,তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১২/১২/১৭-৭৩ ০১৭১৩-৭১৬৭৫৭  

142.  আিা,মহপ্িল িৎস্য আড়ত,প্রাোঃ টিা: আব্দুল হাই,,তাড়াি,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১৯/৯/১৮- ৭৬ ০১৭১০-৪৮৭৯৩০  

143.  রমা: ফজলুল  ক, ট্রপতা-রমা: জট্রমর মৃধা, মট্র ষলুটি, তাড়াশ , ট্রিরাজ ঞ্জ ঐ ঐ ২৫/২/১৯- ৭৭ ০১৭২৯-৪৩৫৬১২  



144.  মামা ভাসে িৎস্য আড়ত,প্িা: আব্দুল টিাো ,মিতা টিা: টসালায়িান টহাপ্সন, তাড়াশ , ট্রিরাজ ঞ্জ ঐ ঐ ২৭/০৮/১৯-৭৮ ০১৭১৯-৪১৭৬১৭  

145.  টিসাস স ভাই ভাই িৎস্য আড়ত,প্িা:আব্দুল আমলি মিতা মৃত- টদলবার টহাপ্সন, তাড়াশ , ট্রিরাজ ঞ্জ ঐ ঐ ০৪/১১/১৯-৭৯ ০১৭২৫-৬০৩৭২৯  

146.  নীরব িৎস্য আড়ত, টিা: আব্দুল টিাো ,মিতা টিা: িপ্ের আলী, তাড়াশ , ট্রিরাজ ঞ্জ ঐ ঐ ০২/১২/১৯   

 

 

 

 

 

 

ক্রমিক 

নং 

ব্যবসায়ীর নাি ও ঠিকানা/প্রারাইটপ্রর নাি ও ঠিকানা রজ্ঞামিত 

বাজাপ্রর নাি 

উিপ্জলার 

নাি 

লাইপ্সন্স গ্রহপ্ের 

তামরখ ও নম্বর 

টটমলপ্ ান/প্িাবাইল 

নম্বর 

ি 

39.  টিাোঃ িািীি আহপ্িদ, মিতা- টনহাজ বক্স টসখ, জািসতল, কািারখন্দ, মসরাজর্ঞ্জ জািসতল কািারখন্দ ১/৪/০৮- ০৩ ০১৭৩৫-৯৩৫৫৭৮  

40.  টিসাস স হাসান টরজা আমজজ এন্ড সন্স চাউল কল,প্রাোঃ টিাোঃ কাপ্য়ি টরজা টধািাকামন্দ, কািারখন্দ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ০৪ ০১৯৩৬-৯৪৬৫৩৭  

41.  টিাোঃ সাখাওয়াত টহাপ্সন, মিতা-িাংর্নাল সরকার টধািাকামন্দ, কািারখন্দ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ০৬ ০১৭৩৫-৩৩১২৬১  

42.  টিাোঃ খমবর উমিন, মিতা- টিাোঃ হযরত আলী, জািসতল, কািারখন্দ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ০৮ ০১৭২৬-৯৩২১৩৯  

43.  টিাোঃ িমতউর রহিান, মিতা-মৃত আব্দুস সািাদ, চালা, কািারখন্দ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/০৮- ০৯ ০১৭১৮-৯৯৬৩২১  

44.  আল্লাহর টদওয়া ভান্ডার, টরাোঃ টিাোঃ আব্দুস সাত্তার, জািসতল, কািারখন্দ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১০- ১১ ০১৭১৮-৮৪১৮৯০  

45.  িসাস স আজাহার চাল কল, টরাোঃ টিাোঃ আজাহার আলী, জািসতল,কািারখন্দ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১০- ১৩ ০১৭১২-৬১০৯৩০  

46.  টিসাস স আল আমিন টিডাস স, টরাোঃ টিাোঃ িাহআলি, জািসতল, কািারখন্দ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১১- ২১ ০১৭১৯-৬৬৪৭০৫  

47.  টিাোঃ জহুরুল ইসলাি, মিতা-টিাোঃ সপ্ ত আলী, জািসতল, কািারখন্দ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১১- ২২ ০১৯৩৯-৩৩৫৭৩৪  

48.  টিাোঃ নুরুল ইসলাি, মিতা-মৃত মুসমলি িন্ডল, কন সসুমত, কািারখন্দ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১২- ২৪ ০১৭৩৬-৬২৮৩২৫  

49.  আলহাজ্ব টিাোঃ োন্ডু, মিতা-মৃত বাহার উমিন, টধািাকামন্দ, কািারখন্দ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/৪/১৬- ২৬ ০১৯৯০-১৭৪৯২৯  

50.  শ্রী টর্ৌর চন্দ্র টদব,মিতা-মবপ্শ্বশ্বর টদব,োকুরমজিাড়া,কািারখন্দ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ৬/১১/১৭-২৭ ০১৭১৪-৫২৭৪৯৫  

51.  টিাোঃ হাোন আলী, মিতা-মৃত আজাহার আলী, কািারখন্দ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ৬/১১/১৭-২৮ ০১৭৪৮-১০১৭৪০  

52.  টিসাস স িাসুি তালহা গুপ্ড়র আড়ত, টরা: টিপ্হদী হাসান,কুরা উদয়পুর,কািারখন্দ ঐ ঐ ১৪/৫/১৮-২৯ ০১৭০৭-০৭৮৪৪৪  

53.  টিা: বমদউজ্জািান,মিতা-মৃত সািসুল সরকার,প্টংরাইল, কািারখন্দ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২৫/৬/১৮-৩০ ০১৭০৯-০২১৬১১  

54.  টিা: আব্দুল হাোন, মিতা-মৃত জয়নাল আপ্বদীন,প্ধািাকামন্দ, কািারখন্দ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২৫/০৬/১৮-৩১ ০১৮৬৭-৯১৩৪৫৫  

55.  টিসাস স হাজী টোর, টরা: হাজী টিা: আলতা  সরকার, টধািাকামন্দ, কািারখন্দ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১৩/১০/১৯-৩২ ০১৭৮৫-০১৪৪৫২  

 

 

ক্রমিক নং ব্যবসায়ীর নাি ও ঠিকানা টরািাইটপ্রর নাি ও ঠিকানা রজ্ঞামিত 

বাজাপ্রর নাি 

উিপ্জলার 

নাি 

লাইপ্সন্স গ্রহপ্ের 

তামরখ ও নম্বর 

টটমলপ্ ান/প্িাবাইল 

নম্বর 

িন্তব্য 

১ টিাোঃ আোঃ লমত , মিতা-মৃত িয়নুল হক,ধানর্ড়া, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ধানর্ড়া রায়র্ঞ্জ ০৪/০৭/১০- ০১ 01688-363948  

২ টিসাস স িতাব্দী টিডাস স টরাোঃ টিাোঃ িাহাদত টহাপ্সন, ধানর্ড়া, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০৪/০৭/১০- ০৩ ০১৭৩৪২৮৫৭৭২  

৩ টিাোঃ নুর-নবী সরকার, মিতা-মৃত নমেমুমিন সরকার, ধানর্ড়া,রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০৪/০৭/১০- ০৪ 01714-750875  

৪ টিসাস স নুরিহল টোর, টরাোঃ ম প্রাজ িাহমুদ, ধানর্ড়া, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০৪/০৭/১০- ০৫ ০১৭১৭-৫৫৩৪৪২  

৫ টিাোঃ ইকবাল টহাপ্সন সরকার, ধানর্ড়া, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২৬/৮/১০-  ১০ ০১৭২৭২৮১০২৮  

৬ টিসাস স আলি টিডাস স টরাোঃ টিাোঃ আলি সরকার, ধানর্ড়া, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১০/০৫/১২-  ১২ ০১৭১৭৮৫২৯৮৫  

৭ বাবু টোর টরাোঃ মবকাি কুিার রায়, ধানর্ড়া, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১০/০৫/১২-  ১৩ 01719-365515  

৮ টিসাস স টিাজাপ্েল টোর, টরাোঃ টিাোঃ টিাজাপ্েল হক, ধানর্ড়া, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০২/০৮/১২-  ১৪ 01712-340023  

৯ রমা: তাজউট্রিন িরকার, ট্রপতা-মৃত তারা িরকার, ধান ড়া ধানর্ড়া, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২৪/০৩/১৯-  ১৫   

১০ রমিাি ম খট্রলল রটার, রপ্রার, রমা: খট্রললুর র মান, ধানর্ড়া, রায়র্ঞ্জ, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০৪/০৯/১৯-  ১৬ ০১৭৯৪-৯৩৩৮০৪  

 

 

ক্রমিক 

নং 

ব্যবসায়ীর নাি ও ঠিকানা/প্রারাইটপ্রর নাি ও ঠিকানা রজ্ঞামিত 

বাজাপ্রর নাি 

উিপ্জলার 

নাি 

লাইপ্সন্স গ্রহপ্ের 

তামরখ ও নম্বর 

টটমলপ্ ান/প্িাবাইল 

নম্বর 

িন্তব্য 

20.  টিসাস স  লিী ভান্ডার, টরাোঃ টর্ৌর চন্দ্র সাহা, টসানামুমখ, কামজপুর, মসরাজর্ঞ্জ টসানামুখী কামজপুর ৯/২/০৯ ০১ ০১৭৪০৮০৬১৮০  

21.  টিসাস স  সাহা ভান্ডার, টরাোঃ মবনয় কুিার সাহা,  টসানামুমখ, কামজপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ৩০/৪/০৯- ০২ ০১৭১১-৪১৩৭১২  

22.  টিাোঃ আোঃ িমজদ সরকার, টসানামুমখ, কামজপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০৬/৭/০৯- ১৩ ০১৭১২৬৯৪৩৮৫  

23.  টিসাস স বন্যা টটার, টরাোঃ টিাোঃ  ারুক টহাপ্সন, টসানামুমখ, কামজপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১৮/১/১৬- ১৮ ০১৭৫৭৯৯৩০৫৯  

24.  টিা: রম কুল ইসলাি, মিতা-ওসিান র্মন,িাঁ চর্ামে, কামজপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২১/৬/১৮-১৯ ০১৭৩৫৩২৬৫৩৮  

25.  টিসাস স িামহন এন্টাররাইজ, টরা: টিা: িামহন আলি, চকদািপুর,কামচহার,কামজপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ৩০/৪/১৯- ২০ ০১৭৪৪-১০০৩৫৬  

26.  টিসাস স এি,এল কাঁচািাপ্লর আড়ৎ, টরা: টিা: িমহদুল ইসলাি, গ্রাি-উল্লািাড়া,প্িা:-ধুনট,প্জলা-বগুড়া ঐ ঐ ৩০/৪/১৯- ২১ ০১৭৩৭-৬৭২৭৬৪  

27.  রামকব-সামকব ভাই ভাই কাঁচািাপ্লর আড়ৎ, টরা: টিা: আবু সাইদ, গ্রাি-িাঁচর্ামে,প্সানামুমখ,কামজপুর, 

মসরাজর্ঞ্জ 

ঐ ঐ ৩০/৪/১৯- ২২ ০১৭২৮-৬৭৯৯২৬  

28.  টিসাস স োলাি টিডাস স টরা: টিা: আ: োলাি, গ্রাি-চরভাপ্নাডাংর্া, কামজপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ৩০/৪/১৯- ২৩ ০১৭৩৯-৭৭২৪৬১  

29.  টিসাস স ভাই টবান কাচািাপ্লর আড়ত,প্িা: টর্ালাি টিাস্ত া,মিতা রিজান আলী, কামজপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১১/১১/১৯-২৪ ০১৭৯৩-৪১৯২৪২  

 

 

 

ক্রমিক 

নং 

ব্যবসায়ীর নাি ও ঠিকানা/প্রারাইটপ্রর নাি ও ঠিকানা রজ্ঞামিত 

বাজাপ্রর নাি 

উিপ্জলার 

নাি 

লাইপ্সন্স গ্রহপ্ের 

তামরখ ও নম্বর 

টটমলপ্ ান/প্িাবাইল 

নম্বর 

িন্তব্য 

41.  টর্ািী টিডাস স,  টরাোঃ অনন্ত সরকার, িমনরািপুর, িাহজাদপুর, মসরাজর্ঞ্জ িাহজাদপুর িাহজাদপুর ১১/১২/০৭- ০১ ০১৯১৮-২৭৮৯৬৮  

42.  িাতৃ ভান্ডার, টরাোঃ টর্ৌর বসাক, িমনরািপুর, িাহজাদপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০৯/৭/০৮ - ১৫ ০১৭১২-৫৩২৪৫১  

43.  শ্রী চন্দন কুিার দাস, মিতা-অধীর চনদ্র দাস, পুকুরিাড়, িাহজাদপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১৪/৭/০৮- ২৮ ০১৭১১-৪৬৪৩৬৩  

44.  শ্রী টলাটন চন্দ্র দাস, মিতা- মৃত অধীর চন্দ্র দাস,পুকুরিাড়,  িাহজাদপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১৪/৭/০৮ - ২৯ ০১৭১১-৪৬৪৩৬৩  



45.  নুর টিাহােদ টসখ, মিতা-হাজী টিাোঃ টিাজাপ্েল টসখ, থানা াট, িাহজাদপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১৪/৭/০৮ - ৩০ ০১৭১৬-৮৪২১৬২  

46.  টিসাস স ভাই ভাই খাদ্য ভান্ডার,প্রাোঃ টিা: আনোর আলী, পুকুরিাড়, িাহজাদপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২১/৭/০৮- ৪৫   

47.  টিসাস স ভাই ভাই টিডাস স, টরাোঃ আকবর আলী রাং, িাড়ীয়াপুর, িাহজাদপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২১/৭/০৮- ৪৬ ০১৭৫৪-০৩০৬২৯  

48.  টিসাস স িরী   টিডাস স, টরাোঃ আমজজুল হক, কাকলাবামড়, িাহজাদপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২১/৭/০৮- ৪৭ ০১৯২৬-৩৬০৮৮১  

49.  শ্রী বাসুপ্দব কুিার দাস, মিতা-মৃত সতয কুিার দাস, আইকবামড়, িাহজাদপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২৯/৭/০৮- ৪৯ ০১৭৪২-৪৬৪৯৫৩  

50.  টিসাস স িামনক ভান্ডার, টরাোঃ রমবন কুিার কুন্ডু, চালা, িাহজাদপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২৯/৭/০৮- ৫৬ ০১৭১১-৯৫৪৮০১  

51.  টিসাস স অনুি এন্টার রাইজ,প্রাোঃ মিন্টু কুিার সাহা, সাহািাড়া, িাহজাদপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১৯/৮/০৮ ৬২ ০১৭১২-৪০৭৩৬৯  

52.  িাহিখদুি  ল ভান্ডার, টরাোঃ টিাোঃ রতন খাঁন, িাড়ীয়াপুর, িাহজাদপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১৯/৮/০৮- ৬৩ ০১৭১২-০৩০০৭৮  

53.  টিাদক ভান্ডার, টরাোঃ কৃষ্ণ চন্দ্র টিাদক, িাড়ীয়াপুর, িাহজাদপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ৩০/৫/১০- ৭৪ ০১৭১১-১১৩৫৯৬  

54.  টিসাস স িমজদ টিডাস স, টরাোঃ আব্দুল িমজদ, কান্দািাড়া, িাহজাদপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১৬/৬/১০- ৭৫ ০১৭২৪-৪৬৬৩৯৩  

55.  শ্রী ইসু চন্দ্র দাস,  মিতা-মৃত মবপ্রন চন্দ্র দাস, ঋমসিাড়া, িাহজাদপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১৪/১০/১০- ৭৭   

56.  আমিক,অমনক িৎস্যআড়ত, টরাোঃ নান্নু মিয়া, িাহজাদপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২১/১১/১৬- ৮০ ০১৭২১-৮০৩২৬১  

57.  সপ্রায়ার িৎস্য আড়ত, টরাোঃ টিাোঃ সপ্রায়ার টহাপ্সন,িাড়ীয়াপুর, িাহজাদপুর, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২৭/১২/১৬- ৮১ ০১৭১৮-৩১৩৮০৫  

 
 

ক্রমিক 

নং 

ব্যবসায়ীর নাি ও ঠিকানা/প্রারাইটপ্রর নাি ও ঠিকানা রজ্ঞামিত 

বাজাপ্রর নাি 

উিপ্জলার 

নাি 

লাইপ্সন্স গ্রহপ্ের 

তামরখ ও নম্বর 

টটমলপ্ ান/প্িাবাইল 

নম্বর 

িন্তব্য 

73.  দুলাল চন্দ্র কুন্ডু,  মিতা -মৃত যমতষ চন্দ্র কুন্ডু, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ সলংর্া তাড়াি ১/১২/৯২- ২ ০১৭১১-৪১০৭৪২  

74.  শ্রী বাদল চন্দ্র কুন্ডু,  মিতা-মৃত যমতষ চন্দ্র কুন্ডু,সলংর্া উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/১২/৯২- ৩ ০১৭১৩-৭২০১৭১  

75.  সুপ্বাল চন্দ্র কুন্ডু,মিতা-মৃত-অমবপ্রন্দ্র নাথ কুন্ডু, সলংর্া উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/১২/৯২- ৪ ০১৭১১-৩৭৮৬৫০  

76.  ি অিল চন্দ্র কুন্ডু, মিতা-যমতষ চন্দ্র কুন্ডু, সলংর্া উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/১২/৯২- ৫ ০১৭১১-৪৮৪০৪২  

77.  টিাোঃ আব্দুস সালাি, মিতা-মৃত িমজবুর রহিান, সলংর্া  উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/১২/৯২- ৭ 01761-599510  

78.  টিাোঃ টতা াজ্জল টহাপ্সন  মিতা-এলামহ বক্স,বনবামড়য়া, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/১২/৯২- ৯ ০১৭১১-৪১৩৩৫৪  

79.  শ্রী িমু্ভনাথ সাহা, মিতা-সুপ্সন চন্দ্র সাহা, সলংর্া উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/১২/৯৪- ১০ ০১৭১৭-৫৬৬২২৯  

80.  টর্ালাি িাপ্জদ, মিতা-ইউছুব আলী, সলংর্া উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/১২/০৬- ৪৮ ০১৭১৮-০২৩৪৫১  

81.  টিসাস স স্বে সা টটার, টরাোঃ স্বিন কুিার সরকার, সলংর্া উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/১২/০৬- ৫২ ০১৭১৬-৪৫৫৫৫৭  

82.  টিসাস স রুিী টটার, টরাোঃ টিাোঃ িমজদ টসখ, সলংর্া উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/১২/০৬- ৫৩ ০১৭৪৭-৬৮০২০৬  

83.  টিসাস স তালুকদার টিডাস স, টরাোঃ আবু সাঈদ তালুকদার,ভরিপ্হানী, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/১২/০৬- ৫৭ ০১৭১৮-৪৪৬৪৫৫  

84.  ভাই ভাই টটডাস স টরাোঃ টিাোঃ আাব্দুল িাোন,উত্তরপুমস্তর্াো, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/১২/০৭- ৫৯ 01738640455  

85.  টিসাস স িাহীন টিডাস স, টরাোঃ টক,এি,একলাছুর রহিান, সলংর্া, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/১২/০৭- ৬০ ০১৭২৪-১২১৬৯২  

86.  টিসাস স তালুকদার টিডাস স, টরাোঃ খমললুর রহিান তাং ভরিহনী,উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/১২/০৭- ৬২ ০১৭১৬০৬০৬৩০  

87.  টিসাস স িািা-ভাপ্ে টিডাস স, টরাোঃ টিা: নূর আলি,বনবামড়য়া,সলংর্া,উল্লািাড়া ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/১২/০৭- ৬৭ 01713-767135  

88.  ওির আলী,মিতা-টিাোঃ িম জ উমিন,পুটিিাড়া, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/১২/০৭- ৬৮ ০১৮২৩-১৩৫২১৫  

89.  টিসাস স  জলার টিডাস স, টরাোঃ টিাোঃ  জলার রহিান,বনবামড়য়া, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/১২/০৯- ৯২ ০১৭১৩৭৬৮৮৮৭  

90.  টিসাস স মিতা-িাতা টিডাস স, টরাোঃ টিাোঃ হাম জুর রহিান,নাইমুমড়, উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/১২/১০- ৯৫ 01712983550  

91.  টিা: আিজাদ টহাপ্সন, সলংর্া, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/১২/১০- ৯৬ 01716-013011  

92.  টিসাস স িারু  টিপ্হদী টিডাস স, টরাোঃ টিাোঃ রম কুল ইসলাি, সলংর্া,উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/১২/১০- ৯৭ ০১৭১২-৬৩৪৪৩১  

93.  টিসাস স ভাই ভাই টিডাস স, টরাোঃ টিাোঃ আব্দুল িাোন, টবতুয়া, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/১২/১০- ১০৪ ০১৭১৪-৭৪১৩৪৯  

94.  টিাোঃ আলির্ীর টহাপ্সন, মিতা-টিাোঃ রম কুল ইসলাি, সলংর্া, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/১২/১০- ১০৭ ০১৭১৬৬৩৭৭০৪  

95.  টিাোঃ িমঞ্জল হক, মিতা-মৃত আপ্বদ আলী,প্ভংমড়, উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/১২/১১- ১০৯ ০১৭০১৩৫৫২০৯  

96.  টিসাস স রাধাকৃষ্ণ বামেজয ভান্ডার, টরাোঃ শ্রী সুজন কুিার কুন্ডু, সলংর্া,উল্লািাড়া, মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/১২/১২- ১১০   

97.  শ্রী মিদত্তি চন্দ্র সাহা, মিতা-মৃত মবজয় টর্ামবন্দ সাহা, সলংর্া, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/১২/১৩- ১১৩ ০১৭১৮-৭৩২৮২  

98.  শ্রী মবভূমত সাহা, মিতা-মৃত মিমতি চন্দ্র সাহা,ভরিহনী,উল্লািাড়া,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১/১২/১৩- ১১৪   

99.  টিসাস স টসাপ্হল টিডাস স,প্রা: টসাপ্হল আহপ্িদ ,প্চৌধুরীঘু াট, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ০১/১২/১৬-১২০ 01747-137676  

100.  রঘুনাথ রিন,ট্রপতা-মৃত কাট্রতমক চন্দ্র রিন, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১২/০৩/১৯-১২১ ০১৭৬২-৭৬৩৮৬৮  

101.  এ ট্রব এম, আ: িাত্তার,ট্রপতা-মৃত মকবুল র াসিন, সলংর্া, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ১২/০৩/১৯-১২২ ০১৭১৬-২৩০৪৮৪  

102.  রমা:  াট্রববুর র মান,ট্রপতা-মৃত আট্রজজুল  ক, সলংর্া, রায়র্ঞ্জ,মসরাজর্ঞ্জ ঐ ঐ ২৭/০৩/১৯-১২৩ ০১৭১৬-৯১২৬৮৭  

103.  রমিাি ম খন্দকার রিডাি ম রপ্রা: রমা: রক এম লুৎফর র মান, বা ারচর,িলং া, ট্রিরাজ ঞ্জ ঐ ঐ ১৭/১২/১৯- ১২৪ ০১৭৫৮-522136  

104.  রমিাি ম কামরুল আট্রিফ রিডাি ম,সমা: রট্রফকুল ইিলাম,ট্রপতা মৃত- শুকুর আলী, িলং া, ট্রিরাজ ঞ্জ ঐ ঐ ২০/০১/২০-১২৫ ০১৮১৫-৬৫২৩৪০  

105.  রমিাি ম আট্রতক রিডাি ম,সমা: আসনায়ার র াসিন,ট্রপতা মৃত-আবুল কাসশম, িলং া, ট্রিরাজ ঞ্জ ঐ ঐ ০২/০১/২০-১২৬ ০১৭৪৩-৯৮৯১৫৬  

106.  ট্রবিট্রমল্লা  রটার,সমা: তাট্ররকুল ইিলাম,ট্রপতা রমা: রমাক্তার র াসিন, িলং া, ট্রিরাজ ঞ্জ ঐ ঐ ২৭/০১/২০-১২৭ ০১৯৩৯-৩৪৩৮৪৩  

107.  রমিাি ম রাট্রফ রিডাি ম,সমা: শামীম আকতার,ট্রপতা রমা: ইনিাফ আলী, িলং া, ট্রিরাজ ঞ্জ ঐ ঐ ২৯/০১/২০-১২৮ ০১৭১২-৮১৭৩৮১  

108.  রমিাি ম  ািান রিডাি ম,সমা:  ািান তাসরক,ট্রপতা মৃত- আ: ছামাি , িলং া, ট্রিরাজ ঞ্জ ঐ ঐ ২৯/০১/২০-১২৯ ০১৭২১-১০৭১২৪  

109.  রমিাি ম ট্রলয়ন ি ট্রমল,সমা: আবু ট্রিনা,ট্রপতা মৃত-আলী আকবর, িলং া, ট্রিরাজ ঞ্জ ঐ ঐ ২৯/০১/২০-১৩০ ০১৬৮১-৪৫৮১৬৬  

110.  রমিাি ম তালুকিার ি ট্রমল,সমা: আব্দুল  াট্রমি,ট্রপতা মৃত- রইচ উট্রিন, িলং া, ট্রিরাজ ঞ্জ ঐ ঐ ১৮/০৩/২০-১৩১ ০১৭১২-০৩৬৮৪০  

টিাট=৬৭৩ টি লাইপ্সন্স 

 

 

টজলা িাপ্কসটিং অম সার 

মসরাজর্ঞ্জ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

িংর্যক্ত -৪ 

ছক:   নতুন লাইসিসন্সর তাট্রলকা:   (ক) বাজাসরর নাম :  ট্রিরাজ ঞ্জ িির বাজার ,  রজলার নাম: ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

ক্রট্রমক 

নং 

লাইসেি গ্র ীতার নাম ট্রপতা/মাতা নাম ঠিকানা রমাবাইল নম্বর রকান ধরসনর 

কা ক্রসমর িাসথ 

জট্রড়ত 

লাইসিন্স 

নং 

ইসুের 

তাট্ররখ 

১ রমা: কট্রবর র াসিন মৃত আবুল কাসশম কল্যাট্রন, কট্রলয়া,ট্রিরাজ ঞ্জ 01716-746163 পাইকারী ও কট্রমশন 

এসজন্ট 

৪৫০ ১৯/৭/২০ 

২ রমা: আব্দুল্লা  আল  ািান মৃত আ: কট্ররম রিখ ফজলুল  ক ররাড,ট্রিরাজ ঞ্জ  কট্রমশন এসজন্ট ৪৫২ ২০/৭/২০ 

৩ রমা: ফর াি র াসিন মৃত-আর াজ মুছা জুবলী,ট্রিরাজ ঞ্জ  ,, ৪৫২ ১৪/৯/২০ 

৪ রমা: মা মুদুল  ক রমা: শা জা ান আলী ররলকসলানী,ট্রিরাজ ঞ্জ  ,, ৪৫৩ ১৪/৯/২০ 

 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 

িংর্যক্ত -৪ 

ছক:   নতুন লাইসিসন্সর তাট্রলকা:   (ক) বাজাসরর নাম  াটিকুমরুল বাজার ,  রজলার নাম: ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

ক্রট্রমক 

নং 

লাইসেি গ্র ীতার 

নাম 

ট্রপতা/মাতা নাম ঠিকানা রমাবাইল নম্বর রকান ধরসনর 

কা ক্রসমর 

িাসথ জট্রড়ত 

লাইসিন্স নং ইসুের 

তাট্ররখ 

১ রমা: জহুরুল ইিলাম রমা: রট্রফকুল ইিলাম  াটিকুমরুল ,কামারখন্দ, ট্রিরাজ ঞ্জ 01752-063371 পাইকাট্রর ১৫৯ ০৮/৯/২০ 

২ রমা: িসরায়ার র াসিন নজরুল ইিলাম বাং ালা,উল্লাপাড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ  আড়ৎিার ১৬০ ১৫/৯/২০ 

৩ রমা: জহুরুল ইিলাম রমা: রবলাল র াসিন তারুটিয়া,উল্লাপাড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ  পাইকাট্রর ১৬১ ১৫/৯/২০ 

 

 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

িংর্যক্ত -৪ 

ছক:   নতুন লাইসিসন্সর তাট্রলকা:   (ক) বাজাসরর নাম:  উল্লাপাড়া ,  রজলার নাম: ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

ক্রট্রমক 

নং 

লাইসেি গ্র ীতার 

নাম 

ট্রপতা/মাতা নাম ঠিকানা রমাবাইল নম্বর রকান ধরসনর 

কা ক্রসমর িাসথ 

জট্রড়ত 

লাইসিন্স 

নং 

ইসুের 

তাট্ররখ 

১ রমা: িাইদুল ইিলাম আবুবক্কর ট্রিট্রিক উল্লাপাড়া , ট্রিরাজ ঞ্জ 01929-44150 পাইকারী ১১৫ ২/৭/২০ 

২ িাজ্জাতুল ইিলাম আ: রাজ্জাক আলী বাকুয়া, উল্লাপাড়া , ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১৩-৭২২২৫৭ পাইকারী ১১৬ ২/৭/২০ 

৩  াট্রজ আ: আট্রজজ  াট্রজ রকাবাি আলী বাকুয়া, উল্লাপাড়া , ট্রিরাজ ঞ্জ 01711-192341 পাইকারী ও কট্রমশন 

এসজন্ট 

১১৭ ২/৭/২০ 

 

 

 



রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 

 

িংর্যক্ত -৪ 

ছক:   নতুন লাইসিসন্সর তাট্রলকা:   (ক) বাজাসরর নাম:  চান্দাইসকানা ,  রজলার নাম: ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

ক্রট্রমক 

নং 

লাইসেি গ্র ীতার 

নাম 

ট্রপতা/মাতা নাম ঠিকানা রমাবাইল নম্বর রকান ধরসনর 

কা ক্রসমর িাসথ 

জট্রড়ত 

লাইসিন্স 

নং 

ইসুের 

তাট্ররখ 

১ রমা: রট্রবউল ইিলাম মৃত-ছাসবি আলী চান্দাইসকানা , ট্রিরাজ ঞ্জ - পাইকারী ট্রবসক্রতা ১২২ ২১/৯/২০ 

২ রমা: রিাস ল রানা মৃত-ছাসবি আলী চান্দাইসকানা , ট্রিরাজ ঞ্জ - ,, ১২৩ ,, 

 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 

 

 

 

 

 

 

িংর্যট্রক্ত-৫ 

ছক:   নবায়নকৃত লাইসিসন্সর তাট্রলকা:     ক) বাজাসরর নাম :  ট্রিরাজ ঞ্জ িির বাজার ,  রজলার নাম: ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

ক্রট্রমক 

নং 

লাইসেি গ্র ীতার নাম ট্রপতা/মাতা নাম ঠিকানা রমাবাইল নম্বর রকান ধরসনর কা ক্রসমর 

িাসথ জট্রড়ত 

লাইসিন্স 

নং 

ইসুের 

তাট্ররখ 

1.  রমা: জাট্র দুর র মান মৃত- জুড়ান উট্রিন একডালা,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১১-২৭৭৭০১ পাইকারী ট্রবসক্রতা 68 ২/৭/২০ 

2.  রমা: জাট্র দুল ইিলাতম মৃত-আব্দুল খাসলক চররায়পুর,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১৮-০৮৭৫২৫ ,, 76 ১৪/৭/২০ 

3.  রমা: নুরইিলাম মৃত-হুরমুজ আলী িাস িন র,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১২-১৪৪১২৪ ,, ২০৬ ১৪/৭/২০ 

4.  রমা: ইব্রাট্র ম তালুকিার মৃত-রিানাউল্লা  রাম াতী,, ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭৩৪-২৯৫২৬৬ ,, ২৩২ ১৪/৭/২০ 

5.  রমা: শট্রফকুল ইিলাম রমা: কুদ্দুি বুদ্ধ ট্রশশু পাক ,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১৪-৫৫০০৪৫ ,, ২৬৩ ১৪/৭/২০ 

6.  নসরশ চন্দ্র িা া ট্রনতাইলাল িা া এি,এি,সরাড,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১১-৮৬৯২৯১ ,, ৮৫ ১৫/৭/২০ 

7.  রমা:আ: রট্রশি মৃত- নূর রমা ােি রতলকুট্রপ,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১২-২৫২৫৬৭ ,, ১০৯ ১৫/৭/২০ 

8.  রমা: আ: রাজ্জাক  বড়স ালা,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭৬২-২৮৩৯৮৭ ,, ১৬০ ১৫/৭/২০ 

9.  র্য ল কৃহি রপািার কানাখ্যা রপািার বনবাট্রড়য়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১৩-৯৪২৮৫৭ ,, ১৭২ ১৫/৭/২০ 

10.  রমা: নাজমুল  ািান মৃত-র ালামসমাস্তফা র াসিন পুর,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭৩৬-০৬২৩৫২  ১৯২ ১৫/৭/২০ 

11.  রমা: রফরসিৌি র মাি রমা: আ:  াট্রকম রমাল্লা চামড়া পট্রি,ট্রিরাজ ঞ্জ  ,, ২০৩ ১৫/৭/২০ 

12.  রমা: আবুট্রিট্রিক মৃত-আব্দুল জট্রলল ট্রমরপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১১-৪৯৫১২২ ,, 257 ১৫/৭/২০ 

13.  খন্দকার আব্দুল বাট্রছি মৃত-র ালাম মাসজি মুট্রজব িড়ক,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭৩২-৩০৮৬৯৮ ,, 271 ১৫/৭/২০ 

14.  রমা: ছাসনায়ার র াসিন মৃত- আ: ছামাি মুট্রন্স রমস র,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭২০-৩১৩১১২ ,, 292 ১৫/৭/২০ 

15.  সুশান্ত কুমার িা া শ্রী সুকুমার চন্দ্র িা া মুট্রন্স রমস র,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭৫৭-৮২২১৭১ ,, 330 ১৫/৭/২০ 

16.  ট্রণমল চন্দ্র পাল নসরশ চন্দ্র পাল ির া ররাড,ট্রিরাজ ঞ্জ  ,, 348 ১৫/৭/২০ 

17.  রমা: রট্রফকুল ইিলাম মৃত-ট্রনজাম উট্রিন কান্দাপাড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১৫-১৬৯৯৩৫ ,, 355 ১৫/৭/২০ 

18.  রমা: আল আট্রমন মৃত-রিা রাব আলী কান্দাপাড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৮৫২-১৩০১৩৩  375 ১৫/৭/২০ 

19.  রমা: কামরুল ইিলাম রমা: আসনায়ার র াসিন ট্রমরপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১১-৩৭৭৬২৭ ,, 412 ১৫/৭/২০ 

20.  নবদ্যনাথ রপািার বৃন্দীবন চন্দ্র রপািার র াশালা,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১৩-৭৭৪০৭৩ ,, 431 ১৫/৭/২০ 

21.   াট্রজ রমা: আব্দুল লট্রতফ মৃত- আ: র মান বনবাট্রড়য়া,ট্রিরাজ ঞ্জ  ,, 433 ১৫/৭/২০ 

22.  রমা: আ: ছামাি ও শট্র দুল  াজী কালাম উট্রিন িাস িন র,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১১-৩৮১১২১  89 ২০/৭/২০ 

23.  রমা: ফয়াজ আলী মৃত-রমাখসলছুর র মান িাস িন র,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১১-৯৫১২৮৫ ,, 320 ,, 

24.  রমা: ছাইদুল ইিলাম মৃত-ট্রনজাম উট্রিন কান্দাপাড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১৬-৩৩০৮১৫ ,, 344 ,, 

25.  রমা: রিস ল রানা মৃত-ডা: ওয়াসজি আলী কান্দাপাড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১২-৯৪৩৩০৫ ,, 374 ,, 

26.  রমা: র লাল রিখ কাসিম আলী রকাবিাি পাড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭৪১-৩২১২৭৯ ,, 419 ,, 

27.  রমা: আব্দুল্লা  আল  ািান মৃত-আ: কট্ররম রিখ ফজলুল  ক,ট্রিরাজ ঞ্জ  ,, 451 ,, 

28.  রমা:  াট্রিনুর র মান মৃত- রমজান আলী মাছুমপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১৯-৭৫২১১৫ ,, 364 ,, 

29.  রমা: আব্দুল  ান্নান খান মৃত-ওিমান  ট্রন ট্রশয়ালসকাল,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭৩৪-৬৪৯৫৭৮ ,, 434 ,, 



30.  রমা: আট্রনসুর র মান মৃত- আব্বাি আলী মুট্রজব িড়ক,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১৯-১০৭২৮৯ ,, 283 ,, 

31.  রমা: শট্ররফুল ইিলাম মৃত-আ:  াই মন্ডল ট্রশয়ালসকাল,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১৬-৭৪৯৩৯৩ ,, ৩৫১ ২৬/৭২০ 

32.  রমা: জা াং ীর আলম মৃত-রখািা বক্স রিখ ট্রশয়ালসকাল,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১১-১৩৯৬৪৫ ,, ৩৮২ ৯/৮/২০ 

33.  রমা: ফট্ররদুর ইিলাম মৃত-  াজী মুছা রিখ ট্রশশু পাক,ট্রিরাজ ঞ্জ  ,, ১২৮ ১৯/৮/২০ 

34.  প্রিীপ মালাকার প্রভাত চন্দ্র মালাকার ফজলুল কসরাড,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১২-৬১০৩২৪ ,, ২৪৯ ১৪/৯/২০ 

35.  রমা: আসনায়ার র াসিন মৃত- আ:  াট্রমি িয়াধান ড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭৪০-৫৯৭৮৩০ ,, ৩৩৮ ,, 

36.  রমা:  াট্রফজুর র মান মৃত-মওলা বক্স রিখ বনবাট্রড়য়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১২-৯৩৬৩২৯ ,, ৩৪৫ ,, 

37.  টি এম আব্দুল আউ াল রমা: ট্রিরাজুল ইিলাম আমলাপাড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭৪০-৫৬১৪২৮ ,, ৩৫৩ ,, 

38.  রমা: শা ািত র াসিন মৃত-নাট্রজম উট্রিন ররলকসলানী,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭২৬-০৪৩৫৩৫ ,, ৪২২ ,, 

 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 

 

 

 

িংর্যট্রক্ত-৫ 

ছক:   নবায়নকৃত লাইসিসন্সর তাট্রলকা:    (ক) বাজাসরর নাম : চান্দাইসকানা,  রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ , রজলার নাম: ট্রিরাজ ঞ্জ 

ক্রট্রমক 

নং 

লাইসেি গ্র ীতার নাম ট্রপতা/মাতা নাম ঠিকানা রমাবাইল নম্বর রকান ধরসনর 

কা ক্রসমর 

িাসথ জট্রড়ত 

লাইসিন্স 

নং 

ইসুের 

তাট্ররখ 

১ রমা: তাজ উট্রিন মৃত-তারা িরকার চান্দাইসকানা,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১২-৩১২৮৫২ পাইকারী ট্রবসক্রতা ২ ২১/৯/২০ 

২ রমাস্তাট্রফজুর র মান মৃত- আট্রনছার র মান চান্দাইসকানা,ট্রিরাজ ঞ্জ  ,, ২০ ,, 

৩ তাপি কুমার না  মৃত-িমসরিনাথ না  চান্দাইসকানা,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১৬-৯৬০৪১১ ,, ২১ ,, 

৪ শ্রী ট্রবশ্বনাথ রঘাষ মৃত-রজনীকান্ত রঘাষ চান্দাইসকানা,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১৪-৯২৮৬০৭ ,, ৫৭ ,, 

৫ শ্রী নারায়ন চন্দ্র রভৌট্রমক শ্রী ভুসপন্দ্র নাথ চান্দাইসকানা,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১০-৭২৪৩২৯ ,, ৬৫ ,, 

৬ শ্রী প্রনব কুমার িা া মৃত-রকাকন চন্দ্র িা া চান্দাইসকানা,ট্রিরাজ ঞ্জ  ,, ৬৭ ,, 

৭ রমা: বাবুল  আকতার মৃত- তারা িরকার চান্দাইসকানা,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১৫-০০২৩৬৩ ,, ৮৪ ,, 

৮ র াপাল িা া বাবুল কুমার িা া চান্দাইসকানা,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭২০-৩৭৬৮৩৮ ,, ৮৮ ,, 

৯ রমা: সুলতান মা মুি রমা: আ: লট্রতফ রিখ চান্দাইসকানা,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭৩৯-০৮২৪২২ ,, ১১৩ ,, 

১০ রমা: ফজল আলী রমা: মুদুর উট্রিন চান্দাইসকানা,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭৫৭-৯৬৬১৩৮ ,, ১১৮ ,, 

 

 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রির 

িংর্যট্রক্ত-৫ 

ছক:   নবায়নকৃত লাইসিসন্সর তাট্রলকা:    (ক) বাজাসরর নাম : ধান ড়া,  রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ , রজলার নাম: ট্রিরাজ ঞ্জ 

ক্রট্রমক 

নং 

লাইসেি গ্র ীতার নাম ট্রপতা/মাতা নাম ঠিকানা রমাবাইল নম্বর রকান ধরসনর 

কা ক্রসমর িাসথ 

জট্রড়ত 

লাইসিন্স 

নং 

ইসুের 

তাট্ররখ 

১ রমা: আব্দুল লট্রতফ মৃত-ময়নুল  ক ধান ড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১৮-৭০৯৪২৩ পাইকারী ট্রবসক্রতা ১ ২১/৯/২০ 

২ রমা: শা িত  ও ট্রলটন আব্দুল কুদ্দুি ধান ড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭৫০-৯৯৩০৭৮ ,, ৩ ,, 

৩ রমা: ট্রফসরাজ মা মুি মৃত-ইমরান আলী ধান ড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১৭-৫৫৩৪৪২ ,, ৫ ,, 

৪ ট্রবকাশ কুমার রায় মৃত- ট্রবমল কুমার ধান ড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১৯-৩৬৫৫১৫ ,, ১৩ ,, 

৫ রমা: রমাজাসেল  ক রমা: ওিমান  ট্রন ধান ড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১২-৩৪০০২৩ ,, ১৪ ,, 

৬ রমা: খট্রললুর র মান রমা: আবুল কাসশম ধান ড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭৯৪-৯৩৩৮০৪ ,, ১৬ ,, 

 

 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 

 



 

িংর্যট্রক্ত-৫ 

ছক:   নবায়নকৃত লাইসিসন্সর তাট্রলকা:    (ক) বাজাসরর নাম : ট্রনম াট্রছ,  রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ , রজলার নাম: ট্রিরাজ ঞ্জ 

ক্রট্রমক 

নং 

লাইসেি গ্র ীতার নাম ট্রপতা/মাতা নাম ঠিকানা রমাবাইল নম্বর রকান ধরসনর 

কা ক্রসমর 

িাসথ জট্রড়ত 

লাইসিন্স 

নং 

ইসুের 

তাট্ররখ 

 

 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ 

 

 

িংর্যট্রক্ত-৫ 

ছক:   নবায়নকৃত লাইসিসন্সর তাট্রলকা:    (ক) বাজাসরর নাম : উল্লাপাড়া,  রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ , রজলার নাম: ট্রিরাজ ঞ্জ 

ক্রট্রমক 

নং 

লাইসেি গ্র ীতার নাম ট্রপতা/মাতা নাম ঠিকানা রমাবাইল নম্বর রকান ধরসনর 

কা ক্রসমর 

িাসথ জট্রড়ত 

লাইসিন্স 

নং 

ইসুের 

তাট্ররখ 

১ রমা: আফজাল র াসিন মৃত- ফজর আলী উল্লাপাড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১২-৮০৮৩২১ পাইকারী ট্রবসক্রতা ৬ ২/৭/২০ 

২ ট্রচত্তরঞ্জন িা া মঙ্গল চন্দ্র িা া উল্লাপাড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১৬-৯৫০৬২৭ ,, ৪৬ ,, 

৩ শ্রী রাম প্রিাি বমন খস ন্দ্র নাথ বমন উল্লাপাড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১৬-০২৯৪৫৩ ,, ৫১ ,, 

৪ রমা: লুৎফর র মান মৃত-রকারান প্রা: উল্লাপাড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭৫৭-৬৫০১৪৮ ,, ৫৯ ,, 

৫ রমা: আশরাফ আলী মৃত-আ: রট্রশি উল্লাপাড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭২৯-৩৭৩৯৬৯ ,, ৭৭ ,, 

৬ শ্রী  রতন কুমার বমন র াপাল চন্দ্র বমন উল্লাপাড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১৮-৬৯০৭০৯ ,, ৮২ ,, 

৭ রমা: আলী আকবর মৃত-আ:রট্রশি উল্লাপাড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১২-৭৮১৯৮০ ,, ৮৮ ,, 

৮ রমা: মট্রতউর র মান মৃত- নসজর প্রা: উল্লাপাড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৯৫৩-

৩৩৯৮৯৬ 

,, ১০২ ,, 

৯ রমা: নজরুল ইিলাম মৃত-মট্র র উট্রিন উল্লাপাড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১৮-৮৭৭৩১৮ ,, ১০৬ ,, 

১০ রমা: জট্র রুল ইিলাম রমা: জামাল উট্রিন উল্লাপাড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১৬-৯২৪৪৪৮ ,, 17 ২২/৭/২০ 

১১ রমা: ওয়া াব আলী রমা: আ: ছামাি উল্লাপাড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭৬৫-০২০০৭২ ,, 50 ,, 

১২ রমা: ট্রজলমত র াসিন মৃত-রছার াব আলী উল্লাপাড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৯২২-২৮২০৪১ ,, 95 ,, 

১৩ রমা: জা াং ীর আলম রমা: ছাসিম আলী উল্লাপাড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১৮-৭৯৪৯১৮ ,, 96 ,, 

১৪ রমা: আবু বক্কর ট্রিট্রিক মৃত- রিকন্দার প্রা: উল্লাপাড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭৯৫-১৫৯৪৪৭ ,, ৪৫ ৪/৮/২০ 

১৫ রমা: নজরুল ইিলাম মৃত-র ালাম র াসিন উল্লাপাড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১৪-৬০৬৯৭০ ,, ৬৮ ,, 

১৬ শ্রী সুফর কুমার িা া মৃত- িসতেন্তনাথ উল্লাপাড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭৩৯-৯৭৪৩৯৭ ,, ৮৬ ,, 

১৭ রমা:  ািান আলী রমা: রজব আলী উল্লাপাড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১০-১৩৫৫৮৪ ,, ১০৩ ,, 

১৮ রমা:রট্রফক উট্রিন মৃত- রখারসিি আলী উল্লাপাড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১৮-৬১৪৭৩০ ,, ১১২ ২৫/৮/২০ 

১৯ রমা: দুলাল র াসিন মৃত- আসনায়ার র া: উল্লাপাড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৯২২-২৮১৫৫৫ ,, ১০৭ ১/৯/২০ 

২০ রমা: ফরজ আলী মৃত- রিসকন্দার প্রা: উল্লাপাড়া,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭২২-০৫৪১৩০ ,, ১১০ ,, 

 

 

 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 

িংর্যট্রক্ত-৫ 

ছক:   নবায়নকৃত লাইসিসন্সর তাট্রলকা:    (ক) বাজাসরর নাম : মট্র ষলুটি, রজলার নাম: ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

ক্রট্রমক 

নং 

লাইসেি গ্র ীতার নাম ট্রপতা/মাতা নাম ঠিকানা রমাবাইল নম্বর রকান ধরসনর 

কা ক্রসমর 

িাসথ জট্রড়ত 

লাইসিন্স 

নং 

ইসুের 

তাট্ররখ 

১ রমা: জাট্র দুল ইিলাম রমা: শা জা ান আলী মট্র ষলুটি,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭২৮-৫৬৮৯৬২ আড়তিার ৭০ ১৫/৭/২০ 

 

 

 

 



রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 

িংর্যট্রক্ত-৫ 

ছক:   নবায়নকৃত লাইসিসন্সর তাট্রলকা:    (ক) বাজাসরর নাম : এনাসয়তপুর, রজলার নাম: ট্রিরাজ ঞ্জ 

ক্রট্রমক 

নং 

লাইসেি গ্র ীতার 

নাম 

ট্রপতা/মাতা নাম ঠিকানা রমাবাইল নম্বর রকান ধরসনর 

কা ক্রসমর িাসথ 

জট্রড়ত 

লাইসিন্স 

নং 

ইসুের 

তাট্ররখ 

১ রমা: আব্দুল কাসির মৃত- আ: জব্বার এনাসয়তপুর,সচৌ ালী,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১২-৫৯১৬৮১ পাইকারী ট্রবসক্রতা ২ ৫/৭/২০ 

২ রমাছা: আংরা খাতুন মৃত-রকারবান আলী এনাসয়তপুর,সচৌ ালী,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭২০-৬২০০০৬ ,, ৪ ,, 

৩ রমা: ট্রকতাব আলী মৃত-বাট্রনজ প্রা: এনাসয়তপুর,সচৌ ালী,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭৩৬-৪০৭৬৬৯ ,, ১০ ,, 

        

 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 

 

িংর্যট্রক্ত-৫ 

ছক:   নবায়নকৃত লাইসিসন্সর তাট্রলকা:    (ক) বাজাসরর নাম :  ট্রিকুমরুল, রজলার নাম: ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

ক্রট্রমক 

নং 

লাইসেি গ্র ীতার নাম ট্রপতা/মাতা নাম ঠিকানা রমাবাইল নম্বর রকান ধরসনর 

কা ক্রসমর িাসথ 

জট্রড়ত 

লাইসিন্স 

নং 

ইসুের 

তাট্ররখ 

1.  রমা: মামুন কট্রবর মৃত-রিসলায়ার র াসিন  াট্রিকুমরুল,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭৩৪-৬৮৪৬১৩ আড়তিার ৪২ ২২/৭/২০ 

2.  রমা: র ালাম রমাস্তফা মৃত-আট্রজজুল  ক  াট্রিকুমরুল,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭৩৪-৮৬৫১১০ পাইকারী ট্রবসক্রতা ১০৮ ৮/৯/২০ 

3.  রমা: রবলাল র াসিন রমা:  াট্রববুর র মান  াট্রিকুমরুল,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭৩৮-১৬২৮৮৭ ,, ১৩৮ ,, 

4.  শ্রী রনট্রজত কুমার িাি ধাবাইরা চন্দ্র িাি  াট্রিকুমরুল,ট্রিরাজ ঞ্জ  ,, ৬০ ১৪/৯/২০ 

5.  রমা: রিসলায়ার র াসিন রমা: ইট্রিি আলী  াট্রিকুমরুল,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭২৫-৯৯৯৫৪৩ ,, ৮৬ ,, 

6.  রমা: মুকুল র াসিন মৃত- লধর  াওলািার  াট্রিকুমরুল,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১৩-৭১৯৭৩৪ ,, ১২২ ,, 

7.  শ্রী ট্রবসরন মৃত-মস ন্দ্র রাজবংশী  াট্রিকুমরুল,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১৬-২৭৬১৭৪ ,, ৩ ১৫/৯/২০ 

8.  শ্রী লংসকশ্বর িরকার মৃত-বািল চন্দ্র িরকার  াট্রিকুমরুল,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১৮-৪৪২৫৬৩ ,, ৫ ,, 

9.  শ্রী রাজকুমার  ালিার মৃত-নসরশ চন্দ্র  াট্রিকুমরুল,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১৮-৪০৮১৬৬ ,, ৬ ,, 

10.  রমা: সুলতান মা মুি রমা: আ: কুদ্দুি  াট্রিকুমরুল,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১৮-৯০৮২৭৪ ,, ৭ ,, 

11.  রমা: শামীম িরকার মৃত-ডা:শা জা ান  াট্রিকুমরুল,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১৮-৯৬৯৩৫০ ,, ৯ ,, 

12.  শ্রী রিানাতন চন্দ্র  ালিার নারায়ন চন্দ্র  ালিার  াট্রিকুমরুল,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৮২০-৫৪০৬০৭ ,, ১১ ,, 

13.  রমা: মুিট্রলম উট্রিন মৃত- ািান আলী  াট্রিকুমরুল,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১৩-৭৫৮৮১০ ,, ২৫ ,, 

14.  রমা: র ালাম মাকসুি মৃত- ট্রববর র মান  াট্রিকুমরুল,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১৮-০৯৪৭৪৮ ,, ২৯ ,, 

15.   াজী আব্দুল  ান্নান মৃত-িাস ব আলী  াট্রিকুমরুল,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১৭-১০৪১৯৮ ,, ৩৭ ,, 

16.  সুভাষ চন্দ্র  ালিার মৃত- কালু চরণ  াট্রিকুমরুল,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১৪-৫৫৮৬৬০ ,, ৫৬ ,, 

17.  রমা: মা মুি আলম মৃত-আ: মট্রজি  াট্রিকুমরুল,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১১-০০৯৯০৮ ,, ৫৯ ,, 

18.  রমা: আল মামুন রমা: বাখওয়াত র াসিন  াট্রিকুমরুল,ট্রিরাজ ঞ্জ  ,, ৬৪ ,, 

19.  রমা: ফজলার র মান ছট্রলম উট্রিন  াট্রিকুমরুল,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭৪৫-৩২৪৩৭৫ ,, ৭১ ,, 

20.  রমা: িাইদুল ইিলাম মৃত-মকবুল মৃধা  াট্রিকুমরুল,ট্রিরাজ ঞ্জ  ,, ৭৬ ,, 

21.  রমা:  াট্রফজুর র মান রমা: রমাকসছি আলী  াট্রিকুমরুল,ট্রিরাজ ঞ্

জ 

০১৭৭০-৬৭৬২৫৪ ,, ৭৭ ,, 

22.  শ্রী ট্রিপক কুমার ম ন্ত অমূল্য চন্দ্র ম ন্ত  াট্রিকুমরুল,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭৭০-৩৬৫৬০৮ ,, ৮০ ,, 

23.  রমা: রতন ও িাত্তার মৃত-ছাসনায়ার র াসিন  াট্রিকুমরুল,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭২৪-৪২৭৪২৯ ,, ৯৪ ,, 

24.  রমা: আব্দুল আলীম দুলাল মন্ডল  াট্রিকুমরুল,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১০-৪৫৮৮৯৪ ,, ১১৫ ,, 

25.  রমা: আট্ররফুল ইিলাম রমা: আলতাফ র াসিন  াট্রিকুমরুল,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭৪৫-২১৮৯৩৪ ,, ১১৬ ,, 

26.  প্রিীপ চন্দ্র  ালিার মৃত-প্রবাশ চন্দ্র  াট্রিকুমরুল,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭২৫-৭৯৫৮১৭ ,, ১৩৪ ,, 

27.  রমা: আব্দুল কুদ্দুি মৃত-মকবুল মৃধা  াট্রিকুমরুল,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭২৯-১৯৬১২৯ ,, ১৩৫ ,, 

28.  রমা: শট্ররফুল ইিলাম আব্দুর রাজ্জাক  াট্রিকুমরুল,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৮২২-৪৩৬১৪৯ ,, ১৪০ ,, 

29.  ট্রনট্রখল চন্দ্র  রাজবংশী মৃত-ম াভারত চন্দ্র  াট্রিকুমরুল,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১২-০৭৫৮৩২ ,, ১৪২ ,, 

30.  শ্রী নারায়ন িরকার মৃত-জট্রতন্দ্রনাথ  ালিার  াট্রিকুমরুল,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১৬-৪৯১৬৭৮ ,, ১৪৩ ,, 

31.  রমা: আট্রমর  ামজা রমা: ররজাউল রিখ  াট্রিকুমরুল,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭৪৩-৬৯০৮৯৫ ,, ১৪৪ ,, 

32.  শ্রী রমা ন  ালিার মৃত-বাবুলাল  ালিার  াট্রিকুমরুল,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭৪৬-১০৫৮০৭ ,, ১৪৬ ,, 

33.  রমা: আট্রনসুর র মান রমা: ওিমান  ট্রন  াট্রিকুমরুল,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১৮-৯৩৪৭৪৫ ,, ১৪৭ ,, 

34.  রমা: আকরামুল ইিলাম আ: ছালাম  াট্রিকুমরুল,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭৪৮-৬৩৭০৯৮ ,, ১৫১ ,, 

35.  রমা: আছাদুল ইিলাম মৃত-মন্তাজ আলী রিখ  াট্রিকুমরুল,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১৭-৩৫১১৪৩ ,, ১৫৩ ,, 

36.     াট্রিকুমরুল,ট্রিরাজ ঞ্জ  ,,   



37.     াট্রিকুমরুল,ট্রিরাজ ঞ্জ  ,,   

38.     াট্রিকুমরুল,ট্রিরাজ ঞ্জ  ,,   

39.     াট্রিকুমরুল,ট্রিরাজ ঞ্জ  ,,   

 

 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 

িংর্যট্রক্ত-৫ 

ছক:   নবায়নকৃত লাইসিসন্সর তাট্রলকা:    (ক) বাজাসরর নাম : মুকুন্দ াতী, রজলার নাম: ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

ক্রট্রমক 

নং 

লাইসেি গ্র ীতার 

নাম 

ট্রপতা/মাতা নাম ঠিকানা রমাবাইল নম্বর রকান ধরসনর কা ক্রসমর 

িাসথ জট্রড়ত 

লাইসিন্স 

নং 

ইসুের 

তাট্ররখ 

১ মাট্রনক ও বলরাম সুবল চন্দ্র রাজবংশী রবলকুট্রচ,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৮১৮-০৩৩৪৫৫ আড়তিার কট্রমশন এসজন্ট ২১ ৫/৭/২০ 

২ স্বপন কুমার 

 ালিার 

শ্রী প্রভাত চন্দ্র রবলকুট্রচ,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৮১৮-০২৮৭১০ ,, ২৪ ,, 

৩ রমা: আব্দুল লট্রতফ মৃত-বা াজ উট্রিন রবলকুট্রচ,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৮৩৪-১৮৭২৫৫ ,, ২৫ ,, 

৪ রমা: িট্র দুল ইিলাম মৃত- জট্রিম উট্রিন রবলকুট্রচ,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১৫-৩৬৭৫৪২ ,, ১ ১৪/৭/২০ 

৫ রমা: আব্দুি িামাি মৃত-মুিট্রলম উট্রিন রবলকুট্রচ,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭২০-৪৯৫৮৫১ ,, ২ ,, 

৬ রমা: ট্রিরাজুল ইিলাম মৃত-কট্রছম উট্রিন রবলকুট্রচ,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১৬-৪৪৩৯৮৪ পাইকারী ট্রবসক্রতা ৪ ,, 

৭ রমা: লট্রতফ মজুমিার মৃত- আফছার উট্রিন রবলকুট্রচ,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১৪-৪৬২২০২ ,, ৮ ,, 

৮ ট্রনমু মল চন্দ্র িা া প্রাণভল্লব িা া রবলকুট্রচ,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১৫-১৩৪৫৭৩ ,, ৯ ,, 

৯ রমা: মুছা রবপারী রমা: রমজান আলী রবলকুট্রচ,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭২৭-১২৬১১৫ ,, ১০ ,, 

১০ শ্রী কাট্রতমক চন্দ্র িা া মৃত-অট্রনল চন্দ্র িা া রবলকুট্রচ,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭৬৬-১৩৭৩২৬ ,, ১২ ,, 

১১ রমা: আব্দুল মট্রজি রমা: আ:আট্রজজ রবলকুট্রচ,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭৩২-৩৫২০০৪ ,, ১৭ ,, 

১২ শ্রী ট্রনসপন্দ্র  ালিার মৃত-খস ন্দ্রনাথ রবলকুট্রচ,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭৩৭-৬২৫২৯১ ,, ২২ ,, 

১৩ নব কুমার কুন্ডু মৃত-করুনাকান্ত কুন্ডু রবলকুট্রচ,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১৩-৭৩৬৯৩৪ ,, 30 ১৯/৭/২০ 

১৪ রমা: জুবাসয়র র াসিন মৃত-আবু বক্কার রবলকুট্রচ,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭৩১-৫৫৬৯৯৩ ,, 40 ,, 

১৫ রমা: আ: কট্ররম রমা: ইিমাইল র াসিন রবলকুট্রচ,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭৬৮-৯৭৭৫৬৮ ,, 4১ ,, 

১৬ রমা: আব্দুল  াট্রলম রমা: আব্দুল  াট্রকম রবলকুট্রচ,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭৪৩-৯৪৯৮৪২ ,, 03 ২৬/৭/২০ 

১৭ রমা: আলতাফ র াসিন মৃত-রনায়া প্রামাট্রনক রবলকুট্রচ,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১৯-১২৯৮৪৮ ,, 05 ,, 

১৮ রমা: আব্দুল কবাসতন মৃত-আ: জব্বার রবলকুট্রচ,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৮১২৭১৮৬৪৭ ,, 06 ,, 

১৯ রমা: রখাকন আলী রমা:  াট্রববুর র মান রবলকুট্রচ,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৯১৩-৮৫২১১৫ ,, 07 ,, 

২০ রমা ােি আলী মুিট্রলম উট্রিন রবলকুট্রচ,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭২১-৯৪৯৯৪০ ,, 26 ,, 

২১ রমা: রজল ি আলী রিকাত রমাল্লা রবলকুট্রচ,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৮৫৪-৮৯৭৬৭৮ ,, ৪২ ৪/৮/২০ 

 

 

 

 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 

 

 

 

িংর্যট্রক্ত-৫ 

ছক:   নবায়নকৃত লাইসিসন্সর তাট্রলকা:    (ক) বাজাসরর নাম : শা জািপুর, রজলার নাম: ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

ক্রট্রমক 

নং 

লাইসেি গ্র ীতার নাম ট্রপতা/মাতা নাম ঠিকানা রমাবাইল নম্বর রকান ধরসনর কা ক্রসমর 

িাসথ জট্রড়ত 

লাইসিন্স 

নং 

ইসুের 

তাট্ররখ 

১ র ৌর বিাক মৃত-কালী চরণ বিাক শা জািপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১২-৫৩২৪৫১ পাইকারী ট্রবসক্রতা ১৫ ১২/৮/২০ 

২ রট্রবন কুমার কুন্ডু শ্রী মিন রমা ন কুন্ডু শা জািপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১১-৯৫৪৮০১ ,, ৫৬ ,, 

৩ কৃষ্ঙ চন্দ্র রমািক মৃত-কাট্রতমক চন্দ্র রমািক শা জািপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১১-১১৩৫৯৬ ,, ৭৪ ,, 

৪ রমা: নান্নু ট্রময়া রমা: আ: আট্রজজ রবপারী শা জািপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭২১-৮০৩২৬১ ,, ৮০ ,, 

৫ রমা: নুর রমা ােি রমা: রমাজাসেল রিখ শা জািপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১৬-৮৪২১৬২ ,, ৩০ ১৯/৮/২০ 



৬ রমা: আনছার আলী রমা: আছাব আলী শা জািপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ  ,, ৪৫ ,, 

৭ রমা: আকবর আলী মৃত-ওয়াসজি আলী শা জািপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ  ,, ৪৬ ,, 

৮ রমা: আট্রজজুল  ক রমা: ইব্রাট্র ম প্রা: শা জািপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৯২৬-৩৬০৮৮১ ,, ৪৭ ,, 

৯ শ্রী চন্দ্রম কুমার িাি মৃত-অধীর চন্দ্র িাি শা জািপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১১-৪৬৪৩৬৩ ,, ২৮ ১/৯/২০ 

১০ শ্রী রলাটন কুমার িাি মৃত-অধীর চন্দ্র িাি শা জািপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১১-৪৬৪৩৬৩ ,, ২৯ ,, 

১১ শ্রী বাসুসিব কুমার িাি মৃত-িতে কুমার িাি শা জািপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭৪২-৪৬৪৯৫৩ ,, ৪৯ ,, 

১২ ট্রপন্টু কুমার িা া অট্রজত চন্দ্র িা া শা জািপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭৬৭-১১৩০০০ ,, ৬২ ,, 

১৩ রমা: আব্দুল মট্রজি মৃত- মান্নান রিখ শা জািপুর,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭২৪-৬৮৬৩৮৩ ,, ৭৫ ,, 

 

 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 

 

 

 

িংর্যট্রক্ত-৫ 

ছক:   নবায়নকৃত লাইসিসন্সর তাট্রলকা:    (ক) বাজাসরর নাম : তাড়াশ, রজলার নাম: ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

ক্রট্রমক 

নং 

লাইসেি গ্র ীতার নাম ট্রপতা/মাতা নাম ঠিকানা রমাবাইল নম্বর রকান ধরসনর কা ক্রসমর 

িাসথ জট্রড়ত 

লাইসিন্স 

নং 

ইসুের 

তাট্ররখ 

১ রমা ােি আলী মৃত-রাজাউল্লা  ফট্রকর তাড়াশ,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১৮-২৫৩৪২০ পাইকারী ট্রবসক্রতা ১ ৮/৯/২০ 

২ রমা: আব্দুল মান্নান মৃত-রাজাউল্লা  ফট্রকর তাড়াশ,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭৪৩-৩৬৪১৪৮ ,, ২ ,, 

৩ রমা: রজব আলী রমা: মন্তাজ আলী তাড়াশ,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭৩৩-১৭৬৩৫৯ ,, ৩ ’’ 

৪ রমা:  মসয়ন উট্রিন রমা: ওিমান  ট্রন তাড়াশ,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১২-৪৪১১৬৮ ,, ৪ ,, 

৫ রমা: রমায়াসজ্জম র াসিন রমা: ওিমান  ট্রণ তাড়াশ,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১৮-৯৯৬৭৫২ ,, ৬ ’’ 

৬ রমা: ট্রফসরাজ খান মৃত-আকবর খান তাড়াশ,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১৪-৬৪৩৩৮১ ,, ৭ ’’ 

৭ রমা: আব্দুর রাজ্জাক রমা: আ:  ফুর ট্রময়া তাড়াশ,ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১৩-৭৩০৯৬৩ ,, ১১ ’’ 

 

 

 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাসিশ িরকার 

কৃট্রষ  ট্রবপণন  অট্রধিপ্তর 

রজলা মাসকমটিং অট্রফি 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

স্মারক নং- ১২.০২.৫০৮৮.৪০৬.১৬.০২১.১৬-                                                                                  তাট্ররখ:   /০৯/২০ট্রি: 

 

বরাবর 

উপ-পট্ররচালক, 



কৃট্রষ ট্রবপণন অট্রধিপ্তর, রাজশা ী ট্রবভা , রাজশা ী। 

 

ট্রবষয়:     টসপ্েম্বর/২০ইং মাসির ট্রিটিআর ইন্টাসনসটর মাধ্যসম  াচাই বাছাই কসর, আপনার িিয় অব ট্রত ও প্রসয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্র সণর জন্য ট্রনসন প্রিত্ত  সলা। 

 

ক্রট্রমক নং বাজার কারবারীর নাম বাজাসরর নাম লাইসিন্স নং চালান নং তাট্ররখ টাকা 

১ রমা: দুলাল র াসিন উল্লাপাড়া ১০৭ ৫৭ ১/৯/২০ ৫০০ 

২ রমা: ফরজ আলী ,, ১১০ ৫৮ ’’ ৫০০ 

৩ শ্রী চন্দ্রম কুমার িাি শা জািপুর ২৮ ৫৯ ’’ ৫০০ 

৪ শ্রী রলাটন কুমার িাি ’’ ২৯ ৬০ ’’ ৫০০ 

৫ শ্রী বাসুসিব কুমার িাি ,, ৪৯ ৬১ ’’ ৫০০ 

৬ ট্রজনু কুমার িা া ,, ৬২ ৬২ ,, ৫০০ 

৭ রমা: আব্দুল মট্রজি ,, ৭৫ ৬৩ ,, ৫০০ 

৮ রমা ােি আলী তাড়াশ ১ ৮৬ ৮/৯/২০ ৫০০ 

৯ রমা: আব্দুল মান্নান ,, ২ ৮৭ ,, ৫০০ 

১০ রমা: রজব আলী ’’ ৩ ৮৮ ’’ ৫০০ 

১১ রমা:  মসয়ন উট্রিন ,, ৪ ৮৯ ,, ৫০০ 

১২ রমা: রমায়াসজ্জম র াসিন ,, ৬ ৯০ ’’ ৫০০ 

১৩ রমা: ট্রফসরাজ খান ’’ ৭ ৯১ ’’ ৫০০ 

১৪ রমা: আব্দুর রাজ্জাক ’’ ১১ ৯২ ’’ ৫০০ 

১৫ রমা: র ালাম রমাস্তফা  াটিকুমরুল ১০৮ ৯৩ ’’ ৫০০ 

১৬ রমা: রবলাল র াসিন ,, ১৩৮ ৯৪ ,, ৫০০ 

১৭ রমা: জহুরুল ইিলাম     (নতুন) ,, ১৫৯ ৯৫ ,, ৫০০ 

১৮ প্রিীপ মালাকার িির বাজার ২৪৯ ২৭৩ ১৪/৯/২০ ৫০০ 

১৯ রমা: আসনায়ার র াসিন ’’ ৩৩৮ ২৭৪ ’’ ৫০০ 

২০ রমা:  াট্রফজুর র মান ’’ ৩৪৫ ২৭৫ ’’ ৫০০ 

২১ টি এম আব্দুল আউ াল ’’ ৩৫৩ ২৭৬ ’’ ৫০০ 

২২ রমা: শা ািত র াসিন ’’ ৪২২ ২৭৭ ’’ ৫০০ 

২৩ রমা: ফর াি র াসিন   (নতুন) ’’ ৪৫২ ২৭৮ ’’ ৫০০ 

২৪ রমা: মা মুদুল  ক     (নতুন) ’’ ৪৫৩ ২৭৯ ’’ ৫০০ 

২৫ শ্রী রনট্রজত কুমার িাি  াট্রিকুমরুল ৬০ ২৮০ ’’ ৫০০ 

২৬ রমা: রিসলায়ার র াসিন ’’ ৮৬ ২৮১ ’’ ৫০০ 

২৭ রমা: মুকুল র াসিন ’’ ১২২ ২৮২ ’’ ৫০০ 

২৮ শ্রী ট্রবসরন ’’ ৩ ৪৫৭ ১৫/৯/২০ ৫০০ 

২৯ শ্রী  সিশ্বর িরকার ’’ ৫ ৪৫৮ ’’ ৫০০ 

৩০ শ্রী রাজকুমার  ালিার ’’ ৬ ৪৫৯ ’’ ৫০০ 

৩১ রমা: সুলতান মা মুি ’’ ৭ ৪৬০ ’’ ৫০০ 

৩২ রমা: শামীম িরকার ’’ ৯ ৪৬১ ’’ ৫০০ 

৩৩ শ্রী রিানাতন চন্দ্র  ালিার ’’ ১১ ৪৬২ ’’ ৫০০ 

৩৪ রমা: মুিট্রলম উট্রিন ’’ ২৫ ৪৬৩ ’’ ৫০০ 

৩৫ রমা: র ালাম মাকসুি ’’ ২৯ ৪৬৪ ’’ ৫০০ 

৩৬  াজী আব্দুল  ান্নান ’’ ৩৭ ৪৬৫ ’’ ৫০০ 

৩৭ সুভাষ চন্দ্র  ালিার ’’ ৫৬ ৪৬৬ ’’ ৫০০ 

৩৮ রমা: মা মুি আলম ’’ ৫৯ ৪৬৭ ’’ ৫০০ 

৩৯ রমা: আল মামুন ’’ ৬৪ ৪৬৮ ’’ ৫০০ 

৪০ রমা: ফজলার র মান ’’ ৭১ ৪৬৯ ’’ ৫০০ 

৪১ রমা: িাইদুল ইিলাম ’’ ৭৬ ৪৭০ ’’ ৫০০ 

৪২ রমা:  াট্রফজুর র মান ’’ ৭৭ ৪৭১ ’’ ৫০০ 

৪৩ শ্রী ট্রিপক কুমার ম ন্ত ’’ ৮০ ৪৭২ ’’ ৫০০ 

৪৪ রমা: রতন ও িাজার ’’ ৯৪ ৪৭৩ ’’ ৫০০ 

৪৫ রমা: আব্দুল আলীম ’’ ১১৫ ৪৭৪ ’’ ৫০০ 

৪৬ রমা: আট্ররফুল ইিলাম ’’ ১১৬ ৪৭৫ ’’ ৫০০ 

৪৭ প্রিীপ চন্দ্র  ালিার ’’ ১৩৪ ৪৭৬ ’’ ৫০০ 

৪৮ রমা: আব্দুল কুদ্দুি ’’ ১৩৫ ৪৭৭ ’’ ৫০০ 

৪৯ রমা: শট্ররফুল ইিলাম ’’ ১৪০ ৪৭৮ ’’ ৫০০ 

৫০ ট্রনট্রখল চন্দ্র  ালিার রাজবংশী ’’ ১৪২ ৪৭৯ ’’ ৫০০ 

৫১ শ্রী নারায়ন িরকার ’’ ১৪৩ ৪৮০ ’’ ৫০০ 

৫২ রমা: আট্রমর  ামজা ’’ ১৪৪ ৪৮১ ’’ ৫০০ 

৫৩ শ্রী রমা ন  ালিার ’’ ১৪৬ ৪৮২ ’’ ৫০০ 

৫৪ রমা: আট্রনসুর র মান ’’ ১৪৭ ৪৮৩ ’’ ৫০০ 



৫৫ রমা: আকরামুল ইিলাম ’’ ১৫১ ৪৮৪ ’’ ৫০০ 

৫৬ রমা: আছাদুল ইিলাম ’’ ১৫৩ ৪৮৫ ’’ ৫০০ 

৫৭ রমা: িসরায়ার র াসিন    (নতুন) ’’ ১৬০ ৪৮৬ ’’ ৫০০ 

৫৮ রমা: জহুরুল ইিলাম     (নতুন) ’’ ১৬১ ৪৮৭ ’’ ৫০০ 

৫৯ রমা: আব্দুল লট্রতফ ধান ড়া বাজার ১ ২৬৪ ২১/৯/২০ ৫০০ 

৬০ রমা: শা িত  ও ট্রলটন িরকার ’’ ৩ ২৬৫ ’’ ৫০০ 

৬১ রমা: ট্রফসরাজ মা মুি ’’ ৫ ২৬৬ ’’ ৫০০ 

৬২ ট্রবকাশ কুমার রায় ’’ ১৩ ২৬৭ ’’ ৪০০ 

৬৩ রমা: রমাজাসেল  ক ’’ ১৪ ২৬৮ ’’ ৪০০ 

৬৪ রমা: খট্রললুর র মান ,, ১৬ ২৬৯ ’’ ৪০০ 

৬৫ রমা: তাজ উট্রিন িরকার চান্দাইসকানা ২ ২৭০ ’’ ৫০০ 

৬৬ রমাস্তাট্রফজুর র মান ’’ ২০ ২৭১ ’’ ৫০০ 

৬৭ তাপি কুমার না  ’’ ২১ ২৭২ ’’ ৫০০ 

৬৮ শ্রী ট্রবশ্বনাথ রঘাষ ’’ ৫৭ ২৭৩ ’’ ৫০০ 

৬৯ শ্রী নারায়ন চন্দ্র রভৌট্রমক ’’ ৬৫ ২৭৪ ’’ ৫০০ 

৭০ শ্রী প্রনব কুমার িা া ’’ ৬৭ ২৭৫ ’’ ৫০০ 

৭১ রমা: বাবুল  আকতার ’’ ৮৪ ২৭৬ ’’ ৫০০ 

৭২ র াপাল িা া ’’ ৮৮ ২৭৭ ’’ ৫০০ 

৭৩ রমা: সুলতান মা মুি ’’ ১১৩ ২৭৮ ’’ ৫০০ 

৭৪ রমা: ফজল আলী আকন্দ ’’ ১১৮ ২৭৯ ’’ ৫০০ 

৭৫ রমা: রট্রবউল ইিলাম   (নতুন) ’’ ১২২ ২৮০ ’’ ৫০০ 

৭৬ রমা: রিাস ল রানা     (নতুন) ’’ ১২৩ ২৮১ ’’ ৫০০ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

িংর্যক্ত -৪ 

ছক:   নতুন লাইসিসন্সর তাট্রলকা:   (ক) বাজাসরর নাম :  ট্রিরাজ ঞ্জ িির বাজার ,  রজলার নাম: ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

ক্রট্রমক 

নং 

লাইসেি গ্র ীতার নাম ট্রপতা/মাতা নাম ঠিকানা রমাবাইল নম্বর রকান ধরসনর 

কা ক্রসমর িাসথ 

জট্রড়ত 

লাইসিন্স 

নং 

ইসুের 

তাট্ররখ 

১ রমা: কট্রবর র াসিন মৃত আবুল কাসশম কল্যাট্রন, কট্রলয়া,ট্রিরাজ ঞ্জ 01716-746163 পাইকারী ও কট্রমশন 

এসজন্ট 

৪৫০ ১৯/৭/২০ 

২ রমা: আব্দুল্লা  আল  ািান মৃত আ: কট্ররম রিখ ফজলুল  ক ররাড,ট্রিরাজ ঞ্জ  কট্রমশন এসজন্ট ৪৫২ ২০/৭/২০ 

 

 

িংর্যক্ত -৪ 

ছক:   নতুন লাইসিসন্সর তাট্রলকা:   (ক) বাজাসরর নাম  াটিকুমরুল বাজার ,  রজলার নাম: ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

ক্রট্রমক 

নং 

লাইসেি গ্র ীতার নাম ট্রপতা/মাতা নাম ঠিকানা রমাবাইল নম্বর রকান ধরসনর 

কা ক্রসমর িাসথ 

জট্রড়ত 

লাইসিন্স 

নং 

ইসুের 

তাট্ররখ 

১ রমা: জহুরুল ইিলাম রমা: রট্রফকুল ইিলাম  াটিকুমরুল ,কামারখন্দ, 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

01752-063371 পাইকাট্রর ১৫৯ ০৮/৯/২০ 

 

িংর্যক্ত -৪ 

ছক:   নতুন লাইসিসন্সর তাট্রলকা:   (ক) বাজাসরর নাম:  উল্লাপাড়া ,  রজলার নাম: ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

ক্রট্রমক লাইসেি গ্র ীতার নাম ট্রপতা/মাতা নাম ঠিকানা রমাবাইল নম্বর রকান ধরসনর লাইসিন্স ইসুের 



নং কা ক্রসমর িাসথ 

জট্রড়ত 

নং তাট্ররখ 

১ রমা: িাইদুল ইিলাম আবুবক্কর ট্রিট্রিক উল্লাপাড়া , ট্রিরাজ ঞ্জ 01929-44150 পাইকারী ১১৫ ২/৭/২০ 

২ িাজ্জাতুল ইিলাম আ: রাজ্জাক আলী বাকুয়া, উল্লাপাড়া , ট্রিরাজ ঞ্জ ০১৭১৩-৭২২২৫৭ পাইকারী ১১৬ ২/৭/২০ 

৩  াট্রজ আ: আট্রজজ  াট্রজ রকাবাি আলী বাকুয়া, উল্লাপাড়া , ট্রিরাজ ঞ্জ 01711-192341 পাইকারী ও কট্রমশন 

এসজন্ট 

১১৭ ২/৭/২০ 

 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাসিশ িরকার 

কৃট্রষ  ট্রবপণন  অট্রধিপ্তর 

রজলা মাসকমটিং অট্রফি 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

রজলা বাজার উপসিটা কট্রমটির িভার কায সট্রববরণী: 

 

িভাপট্রত            :   ড:  ফারুক আ ােি, রজলা প্রশািক, ট্রিরাজ ঞ্জ 

িভার িস্থান        :  শ ীি িামসুট্রিন িসেলন কি, রজলা প্রশািসকর কায সালয়, মসরাজর্ঞ্জ 

সভার তামরখ       :   ২০/০২/২০ মি: 

সভার সিয়         :   টবলা ১১.৩০  টিকা 

(সভায় উিম্ত সোমনত সদস্য বৃপ্ন্দর তামলকা িমরমিট  ক-টত টদখাপ্না হপ্লা।) 

 

সভািমত উিম্ত সদস্যপ্দর সাপ্থ িমরচয় মবমনিপ্য়র ির সকল সদস্যপ্ক স্বার্ত জামনপ্য় সভার কাজ শুরু কপ্রন। সভািমতর অনুিমতক্রপ্ি কমিটির 

সদস্য সমচব, টজলা িাপ্কসটিং অম সার মবর্ত সভার কায সমববরেী িাে কপ্র টিানান এবং টকান রকার সংপ্িাধনী না থাকায় সব সসেমতক্রপ্ি তা দৃঢ়ীকরে করা 

হয়। অত:ির মনপ্োক্ত আপ্লাচনা ও মসদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 

 

আপ্লাচয 

মবষয় 
আপ্লাচনা মসদ্ধান্ত বাস্তবায়নকারী কতৃসিি 

১। কৃমষ 

িপ্ের 

লাইপ্সন্স 

সংক্রান্ত 

টজলা িাপ্কসটিং অম সার সভায় জানান টয, িাহজাদপুর, 

টসানামুমখ,মনির্ামে, উল্লািাড়া বাজাপ্রর মকছু ব্যবসায়ী িাপ্কসটিং 

লাইপ্সন্স নতুন/নবায়ন করপ্েন না। এ মবষপ্য় সভায় মবস্তামরত 

আপ্লাচনা করা হয়। টজলা বাজার উিপ্দটা কমিটির রায় সকল 

বাজারকারবারীর রমতমনমধ লাইপ্সন্স সংক্রান্ত কাপ্জ টজলা িাপ্কসটিং 

১। টয সকল ব্যবসায়ী িাপ্কসটিং লাইপ্সন্স 

নতুন/নবায়ন করপ্েন না, তাপ্দর নাপ্ি 

টনাটিি জামর করার ির টিাবাইল টকাট স 

িমরচালনা করা হপ্ব িপ্ি স সব সসেমতক্রপ্ি 

মসদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 

১। অমতমরক্ত টজলা 

ম্যামজপ্েট, মসরাজর্ঞ্জ। 

২। টজলা িাপ্কসটিং 

অম সার, মসরাজর্ঞ্জ। 

৩। সকল মনয়মন্ত্রত বাজার 



অম সারপ্ক সহপ্যামর্তা করপ্েন না বপ্ল সভায় অবমহত কপ্রন। এ 

মবষপ্য় সভায় মবস্তামরত আপ্লাচনা করা হয় এবং সকল 

বাজারকারবারীর রমতমনমধপ্দরপ্ক টজলা িাপ্কসটিং অম সারপ্ক 

লাইপ্সন্স নতুন/নবায়ন করাপ্না মবষপ্য় সহপ্যামর্তা করার জন্য সভায় 

অনুপ্রাধ করা হয়। তারিরও ব্যবসায়ীর্ে যমদ িাপ্কসটিং লাইপ্সন্স 

নতুন/নবায়ন করপ্ত আগ্রহী না হন, তপ্ব তাপ্দর মবরুপ্দ্ধ টিাবাইল 

টকাট স িমরচালনা করা হপ্ব িপ্ি স আপ্লাচনা করা হয়। 

২। িাপ্কসটিং লাইপ্সন্স সংক্রান্ত কাপ্জ টজলা 

িাপ্কসটিং অম সারপ্ক সহপ্যামর্তা করার 

জন্য বাজার কারবারীর রমতমনমধপ্দরপ্ক 

অনুপ্রাধ জানাপ্নার মসদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 

কারবারীর রমতমনমধ বৃন্দ। 

 

২। রমট্রিক 

পিট্রত 

িংক্রান্ত 

রমট্রিক পদ্ধট্রত িংক্রান্ত ট্রবষয় ট্রনসয় িভায় ট্রবস্তাট্ররত আসলাচনা করা 

 য়। রজলা মাসকমটিং অট্রফিার িভায় জানান র , রজলার ট্রবট্রভন্ন 

 াট/বাজাসর রমট্রিক পদ্ধট্রত চালু আসছ। শুধু ধান ও চাল বাংলা মসণ 

ক্রয়-ট্রবক্রয়  য়। এ ট্রবষসয় িভায় ট্রবস্তাট্ররত আসলাচনা করা  য়। 

১। র  িকল  াট/বাজাসর ধান ও চাল 

ব্যবিায়ী পূসব ম বাংলা মণ(৩৭রকট্রজ) 

অনু ায়ী ক্রয়-ট্রবক্রয় করসছন, তাসিরসক 

রমট্রিক পদ্ধট্রত অনু ায়ী ক্রয়-ট্রবক্রয় করার 

অনুসরাধ  জাট্রনসয়  ট্রিদ্ধান্ত গৃ ীত  য়। 

1। টজলা িাপ্কসটিং অম সার, 

মসরাজর্ঞ্জ 

২। সকল মনয়মন্ত্রত বাজার 

কারবারীর রমতমনমধ বৃন্দ 

 
৩। টিাবাইল 

টকাট স 

িমরচালনা 

সংক্রান্ত 

টজলা িাপ্কসটিং অম সার সভায় জানান টয,প্িাবাইল টকাট স িমরচালনা 

করা হয় সাধারেত মবকাপ্ল মকন্তু টবমির ভার্ ব্যবসায়ী সকাল টথপ্ক 

দুপুর িয সন্ত ব্যবসা করার ির টদাকান বি রাপ্খন। এ ট্রবষসয় িভায় 

ট্রবস্তাট্ররত আসলাচনা করা  য়। 

রজলার প্রট্রতটি বড়  াট-বাজাসর রজলা তথ্য 

অট্রফসির মাধ্যসম মাইট্রকং করাসনা এবং 

উপসজলা ট্রনব মা ী অট্রফিার সণর িাসথ 

র া াস া  কসর টিাবাইল টকাট স িমরচালনা 

করার জন্য টজলা িাপ্কসটিং অম সারপ্ক 

দাময়ত্ব টদয়া হয় িপ্ি স ট্রিদ্ধান্ত গৃ ীত  য়। 

১। িকল উপসজলা ট্রনব মা ী 

অট্রফিার 

২। তথ্য অট্রফিার, 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

3। টজলা িাপ্কসটিং 

অম সার, মসরাজর্ঞ্জ 

 

 

পট্ররসশসষ িকলসক ধন্যবাি জাট্রনসয় িভার িমাট্রপ্ত রঘাষণা করা  য়। 

 

 

( ড: ফারুক আ ােি ) 

রজলা প্রশািক 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

ও 

িভাপট্রত 

রজলা বাজার উপসিটা কট্রমটি 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 
 

 

 

 ণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাসিশ িরকার 

কৃট্রষ  ট্রবপণন  অট্রধিপ্তর 

রজলা মাসকমটিং অট্রফি 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

স্মারক নং-১২.০২.৫০৮৮.৪০৬.১৪.০৩৭.১২- ১২২                                                              তাট্ররখ:  ০৩/০৩/২০ ট্রি: 

বরাবর, 

রজলা প্রশািক, ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

 

১।  জাট্রতর ট্রপতা বঙ্গবন্ধু রশখ মুট্রজবুর র মাসনর জেশতবাট্রষ মকী উপলসিে  ট্রনজস্ব ভবন চত্ত্বসর ১টি কসর ফলজ, 

বনজ ও  ঔষধী উট্রিসির চারা লা াসনা  সব। 

 

২।  ১টি ট্রডট্রজটাল ট্রডিসে টবাড স স্থাপনা করা  সয়সছ (বাজার রস্টশন বাজাসর িম্পা র াসটসলর ২য় তলায়)। 

 

৩।  প্রট্রত মাসি ১টি কসর এফ,এম,ট্রজ িল  ঠন করা  সে বরাি িাসপসি প্রট্রশিণ রিয়া  সব। 

 

৪।   বঙ্গবন্ধু রশখ মুট্রজবুর র মাসনর জেশত বাট্রষ মকী উপলসিে ১৭-২৩ িাচ স/২০২০ িয সন্ত টসবা সপ্তাহ িালন করা হপ্ব। 

 

৫।  বঙ্গবন্ধু রশখ মুট্রজবুর র মাসনর জেশত বাট্রষ মকী উপলসিে ব্যানার লা াসনা  সব। 



 

৬। বছর ব্যাপী বঙ্গবন্ধু রশখ মুট্রজবুর র মাসনর কৃট্রষ ভাবনা িম্পট্রকমত ব্যানার রফটুন, ট্রলফসলট রপাটার ট্রবতরন করা  সব। 

৭। 

 

 

 

 

 

 

 
 ঠিত কৃষক ট্রবপণন িসলর তট্রলকা: 

ক) িসলর নাম: ব্রহ্ম াছা িবজী ব্যবিায়ী িট্রমট্রত  ঠন, িংগ্রস র তাট্ররখ:  ১২/০১/১৪ইং ব্রহ্ম াছা, উপসজলা:  রায় ঞ্জ,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

ক্রট্রমক 

নং 

নাম ট্রপতা/মাতার নাম ঠিকানা বয়ি ট্রশিা ত 

র াগ্যতা 

রমাবাইল নম্বর পিবী 

১ রমা: ইজ্জত আলী ট্রপতা- রমা: ইনিাব আলী রতবাট্রড়য়া,ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭৪২-৪১০৪৯৭ িভাপট্রত 

২ রমা: র লাল ট্রপতা- রমা:  জমসির আলী রতবাট্রড়য়া,ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   - রিসক্রটারী 

৩ রমা: ট্রছয়ার উট্রিন ট্রপতা-  রমা: ইউসুব আলী খামার াট্রত,ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭৩৪-৮৯৬৩৩৪ রকাষাধ্যি 

৪ রমা: রুসবল ট্রপতা-  আব্বাি রিখ রতবাট্রড়য়া,ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   - কা মকরী িিস্য 

৫ রমা: র াসিন আলী ট্রপতা-  রমা:  ফুর রতবাট্রড়য়া,ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   - কা মকরী িিস্য 

৬ রমা: শামীম ট্রপতা- রমা: ইট্রিি আলী রতবাট্রড়য়া,ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৯৩৫-০৪২৪৬৪ কা মকরী িিস্য 

৭ রমাছা: জা ানারা স্বামী রমা: র াসিন আলী রতবাট্রড়য়া,ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭৪৬-৩২৪৭৫৭ কা মকরী িিস্য 

৮ রমাছা:  াট্রিনা খাতুন স্বামী রমা: মংলা রিখ খামার াতী, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   - িিস্য 

৯ রমাছা: ট্রশট্রি খাতুন ট্রপতা-  রমা: ইট্রিি আলী রতবাট্রড়য়া,ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   - িিস্য 

১০ রমা: রখাকন ট্রপতা-  রমা: আবুল রিখ ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭২৩-৮২৪২০৫ িিস্য 

১১ রমা: রমাকসলছ ট্রপতা-  রমা: শ ীি কয়ড়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭১২-৭৫৫৬৪৭ িিস্য 

১২ রমা: আসনায়ার র াসিন ট্রপতা-  রমা: আ: জট্রলল রাট্রন্ডয়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭৩৮-৮০৬৯২৭ িিস্য 

১৩ রমা: আট্রজজল ট্রপতা- মৃত- খট্রলল রাট্রন্ডয়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭২৬-৬১৫২৪৭ িিস্য 

১৪ শ্রী নন্দ কুমার ট্রপতা-  শ্রী ট্রবসজন্দ্র িা া রাট্রন্ডয়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   - িিস্য 

১৫ রমা: ছাসনায়ার ট্রপতা- রমা: ছুরমান আলী রাট্রন্ডয়া বা াদুর, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭১৮-১৪০১২৪ িিস্য 

১৬ রমা: জা াঙ্গীর ট্রপতা-  রমা: রপশকার আলী রতবাট্রড়য়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   - িিস্য 

১৭ রমাছা: তারা খাতুন স্বামী রমা: এলা ী  াট্রমনিামনী, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   - িিস্য 

১৮ রমাছা: জাস না খাতুন স্বামী রমা: রপশকার আলী রতবাট্রড়য়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৯৩৫-০৪২৪৬৪ িিস্য 

১৯ রমা: রিরাজুল ট্রপতা-  রমা: আ: িাত্তার চকসমা নবাড়ী, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭৬৬-৭৬২৯৫৭ িিস্য 

২০ রমা: তাট্ররকুল ট্রপতা- রমা: এছান আলী রতবাট্রড়য়া, ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭১৩-৭৬৭১৩০ িিস্য 

 

 
 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 
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স্মারক নং- ১২.০২.৫০৮৮.৪০৬.৩৭.০৩২.১৩ -                                           তাট্ররখ : ১২/০১/১৪ ট্রি: 

 

িিয় অব ট্রত ও অনুসমািসনর জন্য উপ-পট্ররচালক, কৃট্রষ ট্রবপণন অট্রধিপ্তর ,রাজশা ী ট্রবভা , রাজশা ী িপ্হাপ্য়র সিীপ্ি টররে করা হপ্লা। 

 

 

 

রজলা মাসকমটিং অট্রফিার 

ট্রিরাজ ঞ্জ 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ছক:    ঠিত কৃষক ট্রবপণন িসলর তট্রলকা: 

ক) িসলর নাম: ব্রহ্ম াছা িবজী ব্যবিায়ী িট্রমট্রত  ঠন, িংগ্রস র তাট্ররখ:  ১১/০৯/১৩ইং ব্রহ্ম াছা, উপসজলা:  রায় ঞ্জ,সজলা ট্রিরাজ ঞ্জ। 

 

ক্রট্রমক 

নং 

নাম ট্রপতা/মাতার নাম ঠিকানা বয়ি ট্রশিা ত 

র াগ্যতা 

রমাবাইল নম্বর পিবী 

১ রমা: সুলতান ট্রপতা- মৃত- রনজাব ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭৪২-৪১০৫৩১ িভাপট্রত 

২ রমা: আলাউট্রিন ট্রপতা- রমা: নূর র াসিন রিখ ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭৫৪-৯৫৫২৭৩ রিসক্রটারী 

৩ রনপাল চন্দ্র ট্রপতা- প্রভাত চন্দ্র ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭৬৮-০৫৬২৭২ রকাষাধ্যি 

৪ রমা: রফরসিৌি ট্রপতা-  নূর ইিলাম রাট্রন্ডলা ,ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭৭৩-৩৫৮৯৫৬ কা মকরী িিস্য 

৫ রমা: ট্রলটন মন্ডল ট্রপতা- র ালাম মন্ডল  বণ াট্রত, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭৬১-৩৮২৯৫৪ কা মকরী িিস্য 

৬ রমাছা:  ট্রলট্রল রব ম স্বামী   আসনায়ার র াসিন রাট্রন্ডলা বা দূর, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    কা মকরী িিস্য 

৭ রমা: রলাকমান ট্রপতা- মৃত- আজা ার মন্ডল খাটারা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭৩৪-১৪৫৬৪৭ কা মকরী িিস্য 

৮ সুবাি চন্দ্র ট্রপতা-  সুকুমার  বণ াট্রত, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭৪২-৪১০৫৩১ িিস্য 

৯ সৃট্রনল ট্রপতা- সূ কান্ত  বণ াট্রত, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭৭০-৩৫৭১৯৫ িিস্য 

১০ রমা:  চান র াসিন ট্রপতা-  মট্রজবার কয়ড়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭২৮-৮৬৪৭২০ িিস্য 

১১ অরসমি ট্রপতা-  শুট্রির চন্দ্র রতবাট্রড়য়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭৪৩-৪২২১২৭ িিস্য 

১২ রমা: তাইফুল ইিলাম ট্রপতা-  আজা ার আলী এলংট্র , রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭৬১-৫৪২৭৬৩ িিস্য 

১৩ রমা: আছাব আলী ট্রপতা- মৃত- আবুল র াসিন রতবাট্রড়য়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭৩৯-৯৭৪৩৭৫ িিস্য 

১৪ রমা: আলমামুি ট্রপতা- িসমজ উট্রিন চকচাকাট্রতয়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭৭৪-৬১০৩৭৯ িিস্য 

১৫ রমা: ইছা ট্রপতা- রমা: জমসির রমম্বার ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭৩৪-৩৮১৮৪৭ িিস্য 

১৬ রমা: রপষকার ট্রপতা-  এনছার  আলী রতবাট্রড়য়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭১৩-৭৩৯৯০৮ িিস্য 

১৭ রমা: ওিমান িরকার ট্রপতা-  রছাব ান আলী ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭৪৩-৯৮৯২০১ িিস্য 

১৮ রমাছা:ট্রমনা খাতুন স্বামী রমা: রখাকন রিখ রাট্রন্ডলা প্রিাি, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 

১৯ রমা: শা ীন ট্রপতা-  রমা: ইজ্জত রতবাট্রড়য়া, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ   ০১৭১৩-৭৬৭১৩০ িিস্য 

২০ রমাছা: শাপলা খাতুন স্বামী রমা: ছাসনায়ার র াসিন রাট্রন্ডলা, ব্রহ্ম াছা, রায় ঞ্জ, ট্রিরাজ ঞ্জ    িিস্য 
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