
ক্রঃ নং কৃষকের নাম পিতার নাম গ্রাম ইউপনয়ন উিকেলা োতীয়িপরচয়িত্র নং

ব্াংে 

এোউন্ট নং 

(যপি থাকে)

সম্ভাব্ ধান উৎিািকনর 

িপরমান/ কৃপষ োর্ ড নং

1 মমাঃ আইজুল আপেমুপিন উত্তর ভাবেী আহকেিাবাি োলাই 3815838411076 225

2 মমাঃ শপির উপিন তুপমে উপিন হারুঞ্জা আহকেিাবাি োলাই 3815838412437 1010

3 ইব্রাহীম ইছা রাঘবপুর আহকেিাবাি োলাই 3815838404203 10

4 মমাঃ হাপমদুল ইসলাম ছকলমান আলী হারুঞ্জা আহকেিাবাি োলাই 3815838412363 481

5 নূর মমাহােি মন্ডল আপমর উপিন হারুঞ্জা আহকেিাবাি োলাই 3815838413537 690

6 আোমুিীন সরিার িপরি সরিার হােীিাড়া আহকেিাবাি োলাই 1908118365 ২৪০

7 মমাঃ োহাঙ্গীর মহাকসন খায়রুল ঝামুটপুর আহকেিাবাি োলাই 3815838405663 666

8 োপহদুল ইসলাম আলী আেবর রাঘবপুর আহকেিাবাি োলাই 3815838404171 3

9 মমাঃ সামছুল হে সামাি ঝামুটপুর আহকেিাবাি োলাই 3815838406543 90502040644

10 মমাঃ সামাি ইপিস আলী ঝামুটপুর আহকেিাবাি োলাই 3815838406533 90502040660

11 আপমরুল আবুল বাপনহারা আহকেিাবাি োলাই 3815838406666 756

12 মমাঃ আলম মহাকসন আশরাি আলী সুড়াইল আহকেিাবাি োলাই 5058118513 796

13 খকেন চন্দ্র িাস পুষ্প চন্দ্র িাস হারুঞ্জা আহকেিাবাি োলাই 3815838412959 450

14 আঃ রহমান ছপমর বাপনহারা আহকেিাবাি োলাই 3815838406901 826

15 মপতয়র মপহর বাপনহারা আহকেিাবাি োলাই 3815838406570 850

16 মমাঃ এোব্বর আলী অপিে উপিন ঝামুটপুর আহকেিাবাি োলাই 90502040624

17 মমাঃ োপের মহাকসন আবু হাসনাত ঝামুটপুর আহকেিাবাি োলাই 19943815838000100 90502040603

18 মমাছাঃ নারেীছ পবপব আছাি আলী ঝামুটপুর আহকেিাবাি োলাই 3815838406026 90502040468

19 মমাঃ নপেমুপিন মন্ডল আছাি আলী ঝামুটপুর আহকেিাবাি োলাই 3815838406040 90502040414

20 মমাঃ মমায়াকেম মহাকসন মমকছর আলী হারুঞ্জা আহকেিাবাি োলাই 3815838413821 863

21 মসালায়মান আলী মমাোহার হারুঞ্জা আহকেিাবাি োলাই 3815838413926 787

22 মমাঃ পেয়াউর রহমান েয়নাল আকবিীন ঝামুটপুর আহকেিাবাি োলাই 3815838406593 90502040433

23 মমাঃ জুকয়ল োেী মবলাল োেী উত্তর ভাবেী আহকেিাবাি োলাই 3815838411010 185

24 এরশাদুর রহমান আশরাি আলী ঝামুটপুর আহকেিাবাি োলাই 3815838406658 90502040589

25 মমাঃ মাইনুর মেবুল ঝামুটপুর আহকেিাবাি োলাই 3815838406081 90502040535

2020 মবাকরা মমৌসুকম ধান সরবরাকহর লকযে লটাপরর মাধ্যকম পনব ডাপচত কৃষে তাপলোঃ ইউপনয়ন - আহকমিাবাি



26 মমাঃ মপহর উপিন মুতরাে ঝামুটপুর আহকেিাবাি োলাই 3815838406068 90502040539

27 পবমল তাপড়নী হাপতয়র আহকেিাবাি োলাই 38158384944 1052

28 হাপিোর মমাোম রাঘবপুর আহকেিাবাি োলাই 381540534 ১৩

29 মমাঃ েয়নাল আকবিীন হাকরে উপিন ঝামুটপুর আহকেিাবাি োলাই 3815838406905 90502040381

30 মমাঃ মমকহদুল ইসলাম মমাোহার আলী হারুঞ্জা আহকেিাবাি োলাই 3815838413917 90502060785

31 শ্রী কৃষ্ণ চন্দ্র মালী যদু মালী হারুঞ্জা আহকেিাবাি োলাই 3815838412854 90502060455

32 মমাঃ মবারহান উপিন মমাঃ আবু বক্কর মন্ডল সুড়াইল আহকেিাবাি োলাই 3708108154 738

33 ছায়মা পবপব নুরুোমান রাঘবপুর আহকেিাবাি োলাই 3815838404428 1183

34 মমাঃ ছামছিীন রইচ উপিন িপযণ িাকুপরয়া আহকেিাবাি োলাই 3815838411681 85

35 মমাঃ সুলতান আলী খাদু মন্ডল সুড়াইল আহকেিাবাি োলাই 5508119947 608

36 মমাঃ মছিল সাপখিার পখয়ােন আলী এের্ালা আহকেিাবাি োলাই 5958114083 986

37 মমাঃ আশরাি আলী পরয়াে আলী নওিাড়া আহকেিাবাি োলাই 2358176465 408

38 শপহদুল ইসলাম ইউনুস মবাড়াই আহকেিাবাি োলাই 3815838405794 177

39 আঃ আপলম আেবর মবাড়াই আহকেিাবাি োলাই 3815838405019 312

40 মমাঃ ছাকিে আলী ইয়াকুব আলী হাপেিাড়া আহকেিাবাি োলাই 8658133940 243

41 ইব্রাহীম ইউসুব বাপনহারা আহকেিাবাি োলাই 3815838406509 892

42 মমাঃ রায়হান আলী ইন্দাে আলী ঝামুটপুর আহকেিাবাি োলাই 3815838405862 90502040659

43 মমাঃ ইমিাদুল হে মমাোম মহাকসন বালাইট আহকেিাবাি োলাই 8208133960 545

44 আবুল মহাকসন তপির আলী উত্তর ভাবেী আহকেিাবাি োলাই 3815838411248 259

45 মমাঃ আঃ ওহাব আঃ েফুর িপযণ িাকুপরয়া আহকেিাবাি োলাই 3815838411739 71

46 মমাঃ মোলাম মমাস্তিা মপেবর রহমান উত্তর িাকুপরয়া আহকেিাবাি োলাই 3815838411364 27

47 মমাছাঃ আকমনা মবওয়া আবু তাকহর সাপখিার ঝামুটপুর আহকেিাবাি োলাই 3815838406471 90502040917

48 মমাঃ রপবউল হাসান আবু তাকহর সাপখিার ঝামুটপুর আহকেিাবাি োলাই 3815838406484 90502040683

49 মমাঃ অপির উপিন আকয়ে উপিন ঝামুটপুর আহকেিাবাি োলাই 3815838406049 90502040524

50 মমাঃ আপমরুল ইসলাম মপিে উপিন ঝামুটপুর আহকেিাবাি োলাই 3815838406529 90502040669

51 শ্রী পনকিন চন্দ্র রকেশ্বর প্রামাপণে হারুঞ্জা আহকেিাবাি োলাই 3815838412838 90502030914

52 শ্রী মুকুল চন্দ্র মালী মুেন্দ্র চন্দ্র হারুঞ্জা আহকেিাবাি োলাই 3815838412889 90502030913

53 মমাঃ রপিকুল ইসলাম আবুল মহাকসন োথাইল আহকেিাবাি োলাই 9554090515 870

54 েপসম উিীন নাপসর উপিন হারুঞ্জা আহকেিাবাি োলাই 3815838414038 783

55 মমাঃ সাোদুর রহমান শপির উপিন হারুঞ্জা আহকেিাবাি োলাই 3815838413493 678



56 নূর উল আলম রপিে উিীন হাপতয়র আহকেিাবাি োলাই 9108095598 61

57 মমাছাঃ মরখা মবেম েপসম উপিন মুড়াইল আহকেিাবাি োলাই 6858121236 784

58 মোলাম রহমান মমাখকলছার হাপতয়র আহকেিাবাি োলাই 3815838404779 1048

59 মমাঃ মামুনুর রপশি আব্দুল োকির নওিাড়া আহকেিাবাি োলাই 2358175904 400

60 মমাঃ খয়বর আলী মপেবর রহমান মন্ডল ঝামুটপুর আহকেিাবাি োলাই 3815838405744 90502040585

61 মমাঃ অপছমুপিন আপেমুপিন ঝামুটপুর আহকেিাবাি োলাই 3815838406501 90502040679

62 মমাঃ আকবি আলী আিোল উপিন ঝামুটপুর আহকেিাবাি োলাই 3815838405879 90502040668

63 মুরপশদুল ইসলাম মপেব্বর রহমান ঝামুটপুর আহকেিাবাি োলাই 3815838405873 90502040549

64 মমাছাঃ োকহরা পবপব আব্দুল েফুর ঝামুটপুর আহকেিাবাি োলাই 3815838405743 90502040684

65 রপিকুল ইসলাম লুৎির রহমান এের্ালা আহকেিাবাি োলাই 5958111892 691

66 আলম মহাকসন োকহর উপিন িঃ িাকুপরয়া আহকেিাবাি োলাই 3815838411624 94

67 মমাঃ আশরাি আলী আলতাি আলী ঝামুটপুর আহকেিাবাি োলাই 3815838406556 90502040656

68 নশরাত োহান এরশাদুর রহমান ঝামুটপুর আহকেিাবাি োলাই 3815838406659 90502040921

69 মমাছাঃ মমাকনো পবপব আবু বক্কর পসপিে ঝামুটপুর আহকেিাবাি োলাই 3815838406058 90502040364

70 বুলু মন্ডল মেবুল রাঘবপুর আহকেিাবাি োলাই 3815838404259 21

71 ছামছুল হে মাপনে পময়া মবাড়াই আহকেিাবাি োলাই 3815838404186 133

72 মমাছাঃ মমপরনা মবেম মমািােল মহাকসন হারুঞ্জা আহকেিাবাি োলাই 3815838413641 723

73 আপেোর লানসা রাঘবপুর আহকেিাবাি োলাই 3815838405279 79

74 মাকেদুর আপেজুল মবাড়াই আহকেিাবাি োলাই 3815838405288 163

75 মমাঃ এনামুল হে আিোল মহাকসন উত্তর ভাবেী আহকেিাবাি োলাই 3815838411164 266

76 মমাঃ োহাঙ্গীর আলম আশরাি আলী হারুঞ্জা আহকেিাবাি োলাই 19913815838000200 554

77 মহসীন মমায়াপেম রাঘবপুর আহকেিাবাি োলাই 3815838404371 84

78 আপমনুল ইসলাম আবু তাকলব িপযণ িাকুপরয়া আহকেিাবাি োলাই 3815838411611 104

79 শ্রী মোপবন্দ চন্দ্র হর চন্দ্র িাস হারুঞ্জা আহকেিাবাি োলাই 3815838412989 90502060446

80 শ্রী রপঞ্জত কুমার সপতশ কুমার হারুঞ্জা পহন্দুিাড়া আহকেিাবাি োলাই 3815838412870 90502061037

81 আপমর েপছর ঝামুটপুর আহকেিাবাি োলাই 3815838405816 595

82 মমাঃ শপহদুল ইসলাম খকয়র পময়া হারুঞ্জা আহকেিাবাি োলাই 3815838413522 668

83 মমাছাঃ নােমা পবপব নপেমুপিন ঝামুটপুর আহকেিাবাি োলাই 3815838406041 90502040409

84 মমাঃ মতািােল মহাকসন মৃত তপবে উপিন প্রাং ঝামুটপুর আহকেিাবাি োলাই 3815838406004 90502040362

85 মমাঃ মমািােল মহাকসন মমকছর আলী হারুঞ্জা আহকেিাবাি োলাই 3815838413896 90502060748



86 মমাঃ ছানাউল আব্দুল হারুঞ্জা আহকেিাবাি োলাই 3815838413404 90502060490

87 পিলবর আলী মমােকলছার রহমান িঃ িাকুপরয়া আহকেিাবাি োলাই 3815838411530 166

88 নুর মমাহােি অপছর মবাড়াই আহকেিাবাি োলাই 3815838404983 134

89 সাইদুর রহমান হাপববুর রহমান এের্ালা আহকেিাবাি োলাই 5958113796 675

90 মমাঃ িেলুর রহমান মপিে উপিন শাহ হারুঞ্জা আহকেিাবাি োলাই 3815838413103 427

91 আঃ আপলম মপিে রাঘবপুর আহকেিাবাি োলাই 3815838404234 1163

92 আব্দুল আপলম আোহার আলী এের্ালা আহকেিাবাি োলাই 2358119382 689

93 সুেন কুমার মিব পবনয় চন্দ্র মিবনাথ হারুঞ্জা আহকেিাবাি োলাই 3815838412952 652

94 েহুরুল ইসলাম েয়নাল হারুঞ্জা আহকেিাবাি োলাই 3815838414157 932

95 মমাঃ পেয়াউর রহমান আলতাব ঝামুটপুর আহকেিাবাি োলাই 1145

96 মমাঃ মমাশারি পসয়াম ঝামুটপুর আহকেিাবাি োলাই 3815838405373 767

97 এবািত মন্ডল আিতাব মবাড়াই আহকেিাবাি োলাই 3815838405221 229

98 মমাকমনা বপছর ঝামুটপুর আহকেিাবাি োলাই 3815838405207 448

99 রপবউল আলম আঃ রপশি ঝামুটপুর আহকেিাবাি োলাই 3815838406819 551

100 মমাঃ আকনায়ার মহাকসন মমাবারে মহাকসন বালাইট আহকেিাবাি োলাই 4158119489 476

101 মরোউল েপরম আঃ মোব্বার ঝামুটপুর আহকেিাবাি োলাই 3815838406803 577

102 হুমায়ন েপবর হাকরে বাপনহারা আহকেিাবাি োলাই 3815838406687 720

103 মরোউল মেবুল মবাড়াই আহকেিাবাি োলাই 3815838405000 335

104 মমাঃ লইমপিন আপেমপিন ঝামুটপুর আহকেিাবাি োলাই 3815838405849 635

105 মমাঃ আকমে মপহর ঝামুটপুর আহকেিাবাি োলাই 3815838405234 667

106 এ.মে.এম মিরকিৌস মোব্বার আলী নওিাড়া আহকেিাবাি োলাই 6858143420 858

107 মমাঃ মবলাল োেী আোমপিন োেী উত্তর ভাবেী আহকেিাবাি োলাই 3815838411011 187

108 মমাঃ মমায়াকেম মহাকসন আব্দুল মাকলে হারুঞ্জা আহকেিাবাি োলাই 3815838413488 685

109 আেমত আঃ মোব্বার ঝামুটপুর আহকেিাবাি োলাই 3815838406917 664

110 মমাঃ আতাউর আেের বাপনহারা আহকেিাবাি োলাই 3815838406794 852

111 আকনায়ার আখতারুোমান হাপতয়র আহকেিাবাি োলাই 3815838404698 985

112 মতাোকেল মহাকসন ইসমাইল মহাকসন উত্তর িাকুপরয়া আহকেিাবাি োলাই 3815838413059 559

113 মমাঃ মপনর উপিন আেিল মন্ডল হাপেিাড়া আহকেিাবাি োলাই 5958170549 262

114 মরোউল আঃ ছাত্তার মবাড়াই আহকেিাবাি োলাই 3815838405095 166

অকিযমান তাপলোঃ



115 আঃ মান্নান হাকমি আলী মবাড়াই আহকেিাবাি োলাই 3815838405040 194

116 সাইফুল আবু তাকহর ঝামুটপুর আহকেিাবাি োলাই 3815838406519 674

117 আঃ রহমান মকয়ে বাপনহারা আহকেিাবাি োলাই 3815838400645 742

118 আঃ আপলম আবতাব বাপনহারা আহকেিাবাি োলাই 3815838406532 871

119 আকনায়ার আেমত হাপতয়র আহকেিাবাি োলাই 3815838404528 1051

120 মমাঃ মমাোহার মহাকসন ঝামুটপুর আহকেিাবাি োলাই 3815838406654 1151

121 খাকিম মমকছর রাঘবপুর আহকেিাবাি োলাই 5058104758 119

122 মমাঃ আলমেীর মহাকসন তছপেন উপিন মুড়াইল আহকেিাবাি োলাই 5958116525 737

123 আঃ রপশি আবুল মহাকসন এের্ালা আহকেিাবাি োলাই 5058113167 651

124 মমাঃ এনামুল হে মোলোর ঝামুটপুর আহকেিাবাি োলাই 3815838406808 664

125 আঃ েফুর মহাতাব হাপতয়র আহকেিাবাি োলাই 3815838404500 986

126 মমাঃ শপিকুল ইসলাম সসয়ি আলী হারুঞ্জা আহকেিাবাি োলাই 3815838413911 774

127 মমাঃ পেয়াউর হে আলতাি আলী ঝামুটপুর আহকেিাবাি োলাই 90502041155

128 মমাঃ হুমায়ন েবীর আসাদুোমান ঝামুটপুর আহকেিাবাি োলাই 3815838406689 90502040502

129 মমাঃ রপিকুল ইসলাম সালামত মহাকসন হারুঞ্জা পহন্দুিাড়া আহকেিাবাি োলাই 3815838412993 90502060431

130 শ্রী শ্যাম চন্দ্র মেৌর চন্দ্র মহন্ত হারুঞ্জা আহকেিাবাি োলাই 3815838412904 90502060460

131 মমাঃ আপলম আপেমুপিন উত্তর ভাবপে আহকেিাবাি োলাই 3815838411075 90502060211

132 মমাঃ মামুনুর রপশি আব্দুস মসাবহান িপের হারুঞ্জা আহকেিাবাি োলাই 3815838414015 90502060752

133 মমাঃ তছপলম উপিন মমাোকেল হে হারুঞ্জা আহকেিাবাি োলাই 3815838413202 90502060435

134 মমাঃ আব্দুল আপলম ইসমাইল ঝামুটপুর আহকেিাবাি োলাই 3815838406523 90502040671

135 মমাঃ ইসমাইল রইচ উপিন ঝামুটপুর আহকেিাবাি োলাই 3815838406526 90502040640

136 মমাঃ েপমর উপিন োকশম উপিন ঝামুটপুর আহকেিাবাি োলাই 3815838405843 90502040623

137 শ্রী সশল চন্দ্র মেৌর চন্দ্র হারুঞ্জা আহকেিাবাি োলাই 3815838411905 90502030459

138 মমাঃ মকনায়ার মহাকসন মপিে উপিন ঝামুটপুর আহকেিাবাি োলাই 3815838406917 90502040384

139 মমাঃ আকনায়ার মহাকসন লপিে উপিন ঝামুটপুর আহকেিাবাি োলাই 3815838405855 90502040918

140 মমাঃ হাসান আইজুল হারুঞ্জা আহকেিাবাি োলাই 3815838413100 90502060459

141 মমাছাঃ সুরতন মবেম মমাোহার মহাকসন হারুঞ্জা আহকেিাবাি োলাই 3815838413892 90502060778

142 শংের চন্দ্র িাস হর চন্দ্র িাস হারুঞ্জা পহন্দুিাড়া আহকেিাবাি োলাই 3815838412987 90502060447

143 মমাঃ ছালামত মন্ডল আোমুপিন হারুঞ্জা আহকেিাবাি োলাই 3815838412367 90502060506

144 মলয় চন্দ্র পবল্পব হারুঞ্জা আহকেিাবাি োলাই 3815838412915 90502060467



145 মমাঃ মোলাম মমাস্তিা েপমর উপিন হারুঞ্জা আহকেিাবাি োলাই 3815838413912 90502060753

146 মমাঃ ইউসুি আলী আব্দুল সামাি হারুঞ্জা আহকেিাবাি োলাই 3815838414609 90502031213

147 শ্রীমন্ত িাস মহমন্ত িাস হারুঞ্জা আহকেিাবাি োলাই 3815838412945 90502060444

148 মমাঃ আবু বক্কর পসপিে রস্তম আলী ঝামুটপুর আহকেিাবাি োলাই 381583840657 905020404

149 মমাঃ মবলাল মন্ডল খপলল মন্ডল ঝামুটপুর আহকেিাবাি োলাই 3815838406606 90502040432

150 মমাছাঃ মরাকেয়া হায়িত আলী ঝামুটপুর আহকেিাবাি োলাই 3815838406059 90502040429

151 শ্রী পিিে কুমার রকেশ্বর প্রামাপণণে হারুঞ্জা আহকেিাবাি োলাই 3815838412841 90502030916

152 শ্রী চরণ চন্দ্র মৃত ঠাকুর িাস হারুঞ্জা আহকেিাবাি োলাই 3815838412843 90502060454

153 মমাঃ রাকশদুল ইসলাম আবু সাঈি মমাল্লা ঝামুটপুর আহকেিাবাি োলাই 3815838406881 90502040642

154 নূর আলম েপছমুপিন ঝামুটপুর আহকেিাবাি োলাই 3815838406481 90502040567

155 মমাঃ মরোউল েপরম লপবর উপিন ঝামুটপুর আহকেিাবাি োলাই 3815838406868 90502040668

156 মেৌর চন্দ্র িাস হর চন্দ্র িাস হারুঞ্জা পহন্দুিাড়া আহকেিাবাি োলাই 3815838412990 90502060448

157 মমাঃ ছাকবর আলী খয়রাত সরিার হারুঞ্জা আহকেিাবাি োলাই 3815838412266 90502060565

158 মমাঃ মুপনরা আেতার আব্দুর রহমান ঝামুটপুর আহকেিাবাি োলাই 3815838406360 90502040525

159 মমাঃ এমিাদুল হে আবু তাকহর সাপখিার ঝামুটপুর আহকেিাবাি োলাই 3815838406474 90502040915

160 মমাঃ শপহদুল ইসলাম মমাোহার আলী হারুঞ্জা আহকেিাবাি োলাই 3815838413916 90502060769

161 মমাঃ োপহদুল ইসলাম হাকরে মুপি ঝামুটপুর আহকেিাবাি োলাই 3815838405740 90502040604

162 মমাঃ ইনকছর আলী আশরত আলী হারুঞ্জা আহকেিাবাি োলাই 3815838412157 90502060621

163 মমাঃ আব্দুর রউি ইনকছর আলী হারুঞ্জা আহকেিাবাি োলাই 3815838412174 90502060644

164 মমাঃ আব্দুল মপেি আলতাি মহাকসন হারুঞ্জা আহকেিাবাি োলাই 3815838412965 90502060422

165 মমাঃ আক্কাছ আলী হাকতম আলী ঝামুটপুর আহকেিাবাি োলাই 3815838406570 90502040591

166 মমাঃ আপেোর রহমান আলতাি মহাকসন ঝামুটপুর আহকেিাবাি োলাই 3815838405847 90502040414

167 মমাঃ মনজুর রহমান মপহর উপিন ঝামুটপুর আহকেিাবাি োলাই 3815838406527 90502040681

168 মমাঃ আব্দুল আপলম আব্দুল মোব্বার আেন্দ ঝামুটপুর আহকেিাবাি োলাই 3815838405805 90502040601

169 মমাঃ আব্দুল েফুর রপহম উপিন ঝামুটপুর আহকেিাবাি োলাই 3815838405742 90502040637

170 মমাঃ মরোউল ইসলাম আপলম উপিন হারুঞ্জা আহকেিাবাি োলাই 3815838412891 90502060537

171 শ্রী িলাশ কুমার কৃষ্ণ চন্দ্র হারুঞ্জা আহকেিাবাি োলাই 3815838412857 90502060456



ক্রঃ নং কৃষকের নাম পিতার নাম গ্রাম ইউপনয়ন উিকেলা োতীয়িপরচয়িত্র নং

ব্াংে 

এোউন্ট নং 

(যপি থাকে)

সম্ভাব্ ধান উৎিািকনর 

িপরমান/ কৃপষ োর্ ড নং

1 আঃ ছাত্তার অপছর পতশরািাড়া পুনট োলাই 3815876465558 877

2 আবু োলাম অপছর উপিন পতশরািাড়া পুনট োলাই 3815876465565 917

3 রুহুল আপমন অপির উপিন ভূকোইল পুনট োলাই 3815876451208 181

4 পবনয় চন্দ্র অমূল্য চন্দ্র বাোরিাড়া পুনট োলাই 3815876464112 274

5 মোলাম রব্বানী আঃ েফুর মোপবন্দপুর পুনট োলাই 3815876450975 457

6 োমরুোমান আঃ েফুর মন্ডল পশেটা পুনট োলাই 3815876458284 1579

7 আঃ হাই সাপেিার আঃ ছাত্তার পশেটা পুনট োলাই 3815876457945 1189

8 উেল আঃ ছাত্তার ভূকোইল পুনট োলাই 3815876451521 119

9 ছপহর উপিন আঃ ছাত্তার চােলমুয়া পুনট োলাই 3815876453473 1048

10 ছামছপিন আঃ ছাত্তার চােলমুয়া পুনট োলাই 3815876453522 876

11 বেলুর রপশি আঃ ছাত্তার বিলোড়ী পুনট োলাই 3815876462714 1365

12 মমাঃ মামুনুর আঃ ছালাম েেডুম্বর পুনট োলাই 3815876453007 682

13 আঃ ছাত্তার আঃ মোব্বার নান্দাইল পুনট োলাই 3815876455640 1664

14 আঃ হাপেম আঃ মোব্বার পশেটা পুনট োলাই 3815876458279 1057

15 তােউপিন আঃ মোব্বার বিলোড়ী পুনট োলাই 3815876462676 1378

16 তাপহরুল আঃ বারী চােলমুয়া পুনট োলাই 3815876454122 855

17 মতাতা পময়া আঃ মপেি বুড়ইল পুনট োলাই 3815876453727 1228

18 ওয়াপসম আঃ মন্ডল েেডুম্বর পুনট োলাই 3815876459550 701

19 মমািােল মহাকসন আঃ মাকেি ভূকোইল পুনট োলাই 3815876451548 179

20 মমাোির রহমান আঃ মাকলে মািাই পুনট োলাই 3815876465229 1029

21 আঃ আপলম আঃ রব মািাই পুনট োলাই 3815876465014 1186

22 আঃ রাোে আঃ রব মািাই পুনট োলাই 9554403874 1476

23 মপিজুল ইসলাম আঃ রপশি পশেটা পুনট োলাই 3815876458039 936

24 মমাঃ সাোদুর আঃ রপহম তালখুর পুনট োলাই 3815876451929 1562

25 আেবর আঃ রাোে ভূকোইল পুনট োলাই 3815876451181 313

2020 মবাকরা মমৌসুকম ধান সরবরাকহর লকযে লটাপরর মাধ্যকম পনব ডাপচত কৃষে তাপলোঃ ইউপনয়ন - পুনট



26 মমাঃ আঃ মমাপমন আঃ রাোে ভূকোইল পুনট োলাই 3815876451825 227

27 আশরাি আঃ সামাি মািাই পুনট োলাই 3815876465114 1073

28 শপিকুল ইসলাম আকয়ন উিীন উঃ িাঁচগ্রাম পুনট োলাই 3815876466025 ৭১০

29 মমাপমরুল ইসলাম আঃ হে মািাই পুনট োলাই 3815876466229 1137

30 নুর নবী মন্ডল আঃ হান্নান পুনট পূব ডিাড়া পুনট োলাই 3815876460619 206

31 আবু মাসুম আেবর েেডুম্বর পুনট োলাই 3815876400109 673

32 আব্দুল আপলম আোমপিন পশেটা পুনট োলাই 3815876458610 885

33 নূর নবী মন্ডল আেের চােলমুয়া পুনট োলাই 3815876453270 965

34 আপনছুর রহমান আপেে ভূকোইল পুনট োলাই 3815876451838 319

35 োহাঙ্গীর মন্ডল আপেে বিলোড়ী পুনট োলাই 3815876463291 1376

36 এনামুল আপেোর বিলোড়ী পুনট োলাই 3815876462899 1290

37 মমাঃ এনামুল হে আপেোর রহমান পূব ডনয়ািাড়া পুনট োলাই 3815876463400 1338

38 মমােকলছার রহমান আপেবর রহমান পেংরািাড়া পুনট োলাই 3815876459457 843

39 োপমল আপেমিীন চােলমুয়া পুনট োলাই 3815876453290 947

40 পলয়ােত সরিার আপেমিীন পুনট পূব ডিাড়া পুনট োলাই 3815876460672 40

41 নুর ইসলাম আনছার আপল উৎরাইল পুনট োলাই 3815876454796 2366

42 আতাউর আনতাে নান্দাইল পুনট োলাই 3815876639157 1842

43 মাহফুোর রহমান আিছার আলী বিলোড়ী পুনট োলাই 3815876463155 1297

44 শাহাদুর ইসলাম আিকছর মোপবন্দপুর পুনট োলাই 3815876450854 472

45 আরশ আলী আিসার আলী মিওগ্রাম পুনট োলাই 3815876469243 205

46 শুকুর আলী আিসার আলী নান্দাইল পুনট োলাই 3815876487843 1841

47 িপরদুল আবু োলাম পতশরািাড়া পুনট োলাই 3815876000253 938

48 তাইফুল ইসলাম আবু তাকলব মািাই পুনট োলাই 3815876466242 1191

49 রওশন আবু তাকহর মািাই পুনট োলাই 3815876464960 1166

50 ছাইফুল ইসলাম আবু সাঈি মািাই পুনট োলাই 3815876466214 1003

51 উেল মহাকসন আবুল োলাম েেডুম্বর পুনট োলাই 3815876452820 778

52 আপমনুর রহমান আবুল োকসম বিলোড়ী পুনট োলাই 3815876462902 1312

53 োলাল উিীন আবুল হাকসন ধাি পুনট োলাই 3815876456785 1282

54 আঃ রাোে আবুল মহাকসন চােলমুয়া পুনট োলাই 3815876453474 878

55 মোলাম মমাস্তিা আবুল মহাকসন চােলমুয়া পুনট োলাই 3815876453476 861



56 মমাঃ শাহাোহান আবুল মহাকসন চেমুরলী পুনট োলাই 3815876455814 2054

57 আঃ বারী আকবি আলী চােলমুয়া পুনট োলাই 3815876454128 845

58 মমাঃ আঃ মাকেি আকবি আলী ভূকোইল পুনট োলাই 3815876451579 126

59 মমাঃ আিোল মহাকসন আব্দুর রপশি নান্দাইল পুনট োলাই 3815876454525 1801

60 গুলশানা মবেম আব্দুল আউয়াল িাঁচিাইো পুনট োলাই 3815876460895 614

61 আকনায়ার আব্বাস আলী মািাই পুনট োলাই 3815876465136 1053

62 আবু োলাম আব্বাস আলী মািাই পুনট োলাই 3815876466167 1142

63 ছাইদুর রহমান আব্বাস আলী বিলোড়ী পুনট োলাই 3815876462865 1329

64 আপেজুল আপমর মািাই পুনট োলাই 3815876466270 1839

65 োইদুল আপমর মািাই পুনট োলাই 3815876466266 1116

66 োপহদুল আযম উিীন মািাই পুনট োলাই 3815876465179 1178

67 আপরফুল আয়নাল ভূকোইল পুনট োলাই 3815876451061 75

68 মুনছুর রহমান আয়মপিন পশেটা পুনট োলাই 3815876457650 1123

69 আিোল মহাকসন আয়মিীন পেংরািাড়া পুনট োলাই 381587659273 627

70 আছমা খাতুন আপরফুল পশেটা পুনট োলাই 3815876458022 1096

71 শাপহনুর আলতাি েেডুম্বর পুনট োলাই 3815876488031 660

72 মমাঃ আহসান হাবীব আলতাি মন্ডল মিওগ্রাম পুনট োলাই 3815876463371 191

73 মাসুম আশরাি আলী মািাই পুনট োলাই 3815876400099 1045

74 শপহদুল ইসলাম ইউনুস মোহাড়া পুনট োলাই 3815876456486 2464

75 ইছাহাে ইছমাইল পশেটা পুনট োলাই 3815876458368 1093

76 ইব্রাপহম ইছাহাে আলী েেডুম্বর পুনট োলাই 3815876452824 679

77 মমাহপসন ইপিস ভূকোইল পুনট োলাই 3815876451830 125

78 আলম সরিার ইনকছর আলী পশেটা পুনট োলাই 3815876458779 1107

79 সাইদুর রহমান ইন্দাস আলী পশেটা পুনট োলাই 3815876458163 917

80 আপেজুল ইব্রাপহম মািাই পুনট োলাই 38158764 1235

81 আঃ সামাি আেন্দ ইব্রাহীম পশেটা পুনট োলাই 3815876457996 1195

82 ওয়াদুি ইয়াকুব মািাই পুনট োলাই 3815876465284 1034

83 ছপির উিীন ইয়াকুব মোপবন্দপুর পুনট োলাই 3815876450714 439

84 সুরুোমান ইয়াকুব আলী ধাি পুনট োলাই 3815876457123 1206

85 আঃ লপতি ইয়াকুব আলী বুড়ইল পুনট োলাই 3815876453703 1215



86 খপললুর রহমান মশখ ইয়াপছন আলী ধাি পুনট োলাই 3815876457261 1224

87 মামুনুর রপশি এোব্বর ভূকোইল পুনট োলাই 3815876451758 274

88 আঃ রপশি এলাহী বক্স মািাই পুনট োলাই 3815876466441 1056

89 োকহদুল ওমর আলী চাকুলমুয়া পুনট োলাই 3815876453543 844

90 ছাকনায়ার ওয়াকরছ চােলমুয়া পুনট োলাই 3815876454196 899

91 মন্টু আেন্দ ওসমান গুপন নান্দাইল পুনট োলাই 3815876465360 1673

92 রায়হান ওহাব চােলমুয়া পুনট োলাই 3815876463526 873

93 হাপবল েকছর নান্দাইল পুনট োলাই 3815876460210 1735

94 আঃ মাকেি েকছর আলী বিলোড়ী পুনট োলাই 3815876463070 1276

95 োমরুল োইয়ুম মািাই পুনট োলাই 3815876000013 1126

96 আমোি মহাকসন োকছম আলী িঃ িাঁচগ্রাম পুনট োলাই 3815876465840 843

97 ছাইফুল ইসলাম োকে প্রামাপনে িাঁচিাইো পুনট োলাই 3815876461427 574

98 পবষ্ণু মালী োপত্তডে মালী মালীিাড়া পুনট োলাই 3815876000292 357

99 বপিউোমান িপের মোরমান আলী মািাই পুনট োলাই 3815876465110 1149

100 পবদ্যাধর ক্ষুপিরাম পুনট বম ডনিাড়া পুনট োলাই 3815876462263 378

101 আঃ মান্নান খয়বর আলী েেডুম্বর পুনট োলাই 3815876452942 766

102 মলােমান খুদু শখ নান্দাইল পুনট োলাই 3815876488052 1658

103 আমোি খুদু মশখ নান্দাইল পুনট োলাই 3815876455056 1672

104 আঃ ছামাি মখািা বক্স েেডুম্বর পুনট োলাই 3815876452623 730

105 আলী আেবর মখািাবক্স েেডুম্বর পুনট োলাই 3815876452585 804

106 খপললুর রহমান মোলোর েেডুম্বর পুনট োলাই 3815876456442 787

107 আঃ োকির ছপমর উপিন ভূকোইল পুনট োলাই 3815876452091 73

108 মমাঃ হারুন পময়া ছপলমপিন েেডুম্বর পুনট োলাই 3815876452890 764

109 সাইফুল ছপলমপিন উৎরাইল পুনট োলাই 14589693357 2295

110 আকবি আলী ছপলমিীন িাঁচিাইো পুনট োলাই 3815876461611 562

111 িারুে ছাত্তার পূব ড নয়ািাড়া পুনট োলাই 3815876463394 1320

112 নুর ইসলাম ছাত্তার পতশরািাড়া পুনট োলাই 3815876465557 882

113 মমাঃ মমাস্তিা মন্ডল ছামছপিন নান্দাইল পুনট োলাই 3815876055510 1638

114 মরোউল ছামছপিন মািাই পুনট োলাই 3815876466283 1197

115 আঃ রহমান ছামছুিীন চােলমুয়া পুনট োলাই 3815876453711 1102



116 ছাইফুল ছামছুিীন নান্দাইল পুনট োলাই 3815876455169 1716

117 মমাঃ সুোউল ইসলাম ছায়তুল্লো ভূকোইল পুনট োলাই 3815876451062 67

118 নাপমর মহাকসন ছালামত ভূকোইল পুনট োলাই 3815876451442 183

119 আঃ রপশি ছালামত আলী বিলোড়ী পুনট োলাই 3815876463045 1295

120 মমাঃ শপহদুল ইসলাম মছালাইমান ভূকোইল পুনট োলাই 3815876451702 127

121 হাপিোর েইমপিন বিলোড়ী পুনট োলাই 3815876462693 1323

122 পিলোর েনাব আলী ভূকোইল পুনট োলাই 3815876451658 121

123 নাপসর উপিন েয়নাল আকবপিন পুনট পুনট োলাই 3815876464351

124 আবু মহলা মন্ডল েপসম নান্দাইল পুনট োলাই 6409059667 1384

125 তছপলম প্রামাপনে েপসম উিীন উঃ িাঁচগ্রাম পুনট োলাই 3815876467293 653

126 েয়নাল িপের েপসমপিন বুড়ইল পুনট োলাই 3815876453991 1151

127 আবু হান্নান েপহর ভূকোইল পুনট োলাই 3815876451112 140

128 মমাশারি আেন্দ েপহর উপিন পতশরািাড়া পুনট োলাই 38158764 930

129 ছাইদুর রহমান েপহর উিীন পশেটা পুনট োলাই 3815876458506 1116

130 রব্বানী োইদুল মািাই পুনট োলাই 3815876000519 1128

131 োোপরয়া োকবর ভূকোইল পুনট োলাই 3815876451074 68

132 মমাঃ তছপেন মোব্বার ভূকোইল পুনট োলাই 3815876451378 41

133 আঃ েপলল মোব্বার পুনট পূব ডিাড়া পুনট োলাই 3815876459970 79

134 আপেোর মোব্বার মোপবন্দপুর পুনট োলাই 3815876450956 409

135 মোলোর মিািার মোব্বার আলী পশেটা পুনট োলাই 3815876458143 1130

136 মাপশদুল তছপেন ভূকোইল পুনট োলাই 3815876451519 61

137 ওমর িারুে তপিে নান্দাইল পুনট োলাই 3815876400056 1764

138 মমানাইম তপবে চােলমুয়া পুনট োলাই 3815876400140 868

139 ছালাম মমাল্লা তুপমর মমাল্লা উঃ িাঁচগ্রাম পুনট োলাই 3815876467452 530

140 মমাঃ রুকবল পময়া িপবর উপিন ভূকোইল পুনট োলাই 3815876451572 1522

141 নেরুল ইসলাম দুদু পময়া পশেটা পুনট োলাই 19763815376000000 933

142 পিকরাে দুদু পময়া পতশরািাড়া পুনট োলাই 3815876465414 896

143 লবকৃষ্ণ ধীকরন্দ্র চন্দ্র পশেটা পুনট োলাই 3815876000056 960

144 মমকহদুল ইসলাম নেরুল ইসলাম পশেটা পুনট োলাই 19913815876000100 1121

145 সাইদুর নবীর উিীন মোপবন্দপুর পুনট োলাই 3815876450905 456



146 োেল চন্দ্র পনতাই পুনট মাপহষ্যিাড়া পুনট োলাই 3815876461682 331

147 নেরুল নুরুল বিলোড়ী পুনট োলাই 3815876462993 1398

148 নূর নবী নূর ইসলাম চােলমুয়া পুনট োলাই 3815876000153 982

149 মরোউল েপরম নূর মমাহােি িাঁচগ্রাম পুনট োলাই 3815876467174 614

150 তপেবর মনোম উপিন মািাই পুনট োলাই 3815876465093 1472

151 নুরুোমান িেলুর রহমান পশেটা পুনট োলাই 19933815876000000 903

152 নাপশর িকের ভূকোইল পুনট োলাই 3815876451877 320

153 আেবর িারাে ভূকোইল পুনট োলাই 3815876451585 343

154 মমাঃ মেলহাে বক্কর পসপিে েেডুম্বর পুনট োলাই 3815876488034 790

155 মমাত্তাপেন বপিউোমান মািাই পুনট োলাই 3815876465107 1150

156 ইমরুল হাসান বনাব আলী ধাি পুনট োলাই 3815876456881 1276

157 এেরাম বাকের ভূকোইল পুনট োলাই 3815876451686 334

158 ছামছুন নাহার বাকিশ নান্দাইল পুনট োলাই 3815876455266 1698

159 মঞ্জুয়ারা বাকসত িপের মািাই পুনট োলাই 3815876466294 1180

160 মমাোকেল মহাকসন পবনকসর পেংরািাড়া পুনট োলাই 38158758848 706

161 আব্দুল আপলম পবনকসর আলী েেডুম্বর পুনট োলাই 3815876453054 668

162 আঃ ছাত্তার পবরাে মািাই পুনট োলাই 3815876465215 1201

163 মোলাম মমাস্তিা পবরাে উপিন েেডুম্বর পুনট োলাই 3815876453693 1148

164 মমাোফ্ির মহাকসন পবরাে উপিন বুড়ইল পুনট োলাই 3815876453695 1231

165 মমাঃ আপেজুল হে মবলাকয়ত ধাি পুনট োলাই 3815876456821 1244

166 পনতাই চন্দ্র ভেবান পুনট মাপহষ্য িাড়া পুনট োলাই 3816876461678 330

167 িেরুল ইসলাম মেবুল মহাকসন মািাই পুনট োলাই 3815876465221 1141

168 মোলোর মপেবর বিলোড়ী পুনট োলাই 3815876462745 1332

169 মুনছুর রহমান মপেবর চােলমুয়া পুনট োলাই 3815876454068 941

170 মমাোফ্ির মহাকসন মপেবর বিলোড়ী পুনট োলাই 3815876462626 1301

171 মঞ্জুরুল হে মপেবর রহমান বিলোড়ী পুনট োলাই 3815876462686 1347

172 মমােকছি আলী মপের উিীন পুনট পূব ডিাড়া পুনট োলাই 3815876469697 108

173 আপনছুর রহমান মপনর মন্ডল পুনট পূব ডিাড়া পুনট োলাই 3815876459721 26

174 আপমনুল ইসলাম মকন্তোর রহমান পূব ডদুে ডাপুর পুনট োলাই 3815876466693 333

অকিযমান তাপলোঃ



175 আঃ সামাি মপিে উপিন বুড়ইল পুনট োলাই 3815876453764 1209

176 মমায়াকেম মহাকসন মপিে উিীন মিওগ্রাম পুনট োলাই 3815876468738 281

177 মমাকমন মমতাজুর বিলোড়ী পুনট োলাই 3815876466552 879

178 আলী আহকেি মকয়ে েেডুম্বর পুনট োলাই 3815876453815 1110

179 মাকলে আেন্দ মকয়ে উিীন পশেটা পুনট োলাই 3815876457624 1124

180 মুনছুর রহমান মরতাে বুড়ইল পুনট োলাই 1909078071 1143

181 সাইদুর রহমান মপহর উিীন পশেটা পুনট োলাই 3815876458271 968

182 তাজুল ইসলাম মাকেি মন্ডল বিলোড়ী পুনট োলাই 3815876463071 1277

183 আঃ মান্নান মাকবে িপের িাঁচগ্রাম পুনট োলাই 3815876467337 641

184 মমারকশদুল হে মাহবুবুর রহমান পশেটা পুনট োলাই 9554436825 1112

185 িারুে পমরউপিন চাকুলমুয়া পুনট োলাই 3815876433649 846

186 উত্তম চন্দ্র মুকুন্দ্র চন্দ্র মাপহষ্যিাড়া পুনট োলাই 3815876461707 323

187 মেৌতম চন্দ্র মুকুন্দ্র চন্দ্র মাপহষ্যিাড়া পুনট োলাই 3815876461712 346

188 মেৌরাঙ্গ চন্দ্র মুকুন্দ্র চন্দ্র মাপহষ্যিাড়া পুনট োলাই 3815876461705 333

189 মমাঃ আব্দুল োিী মৃত- আঃ কুদ্দুস পশেটা পুনট োলাই 3815876457876 879

190 মোরবান মৃতঃ শুদু নান্দাইল পুনট োলাই 3708975523 1407

191 মমাঃ ইপিস আলী মমাঃ েয়নাল মমাহাইল পুনট োলাই 3815876456046 1921

192 আঃ ছালাম মমােকছি েেডুম্বর পুনট োলাই 3815876452856 689

193 মমািােল মমােকছি আলী পশেটা পুনট োলাই 3815876457498 1578

194 পছপিে িপের মমােকলছার মমাহাইল পুনট োলাই 4158767956 2013

195 মমারকশদুল ইসলাম মমােকলছার মমালািাড়া মধ্যিাড়া পুনট োলাই 3815876463765 1414

196 আপমরুল ইসলাম মমােকলছার রহমান পুনট সরিারিাড়া পুনট োলাই 3815876460699 256

197 আতাউল মমাখকলছার নান্দাইল পুনট োলাই 3815876454437 1680

198 পিলবর রহমান মমাখকলছার পতশরািাড়া পুনট োলাই 3815876465524 886

199 েহুরুল মমাোফ্ির বিলোড়ী পুনট োলাই 3815876463047 1356

200 মমাঃ রুহুল আপমন মমাোম ভূকোইল পুনট োলাই 3815876469749 315

201 আঃ মান্নান মমাোকেল িাঁচ িাইো পুনট োলাই 3815876461318 453

202 ছালাম মৃধা মমাোকেল িাঁচগ্রাম পুনট োলাই 3815876468146 492

203 তপহদুল ইসলাম মমাোকেল সরোর মািাই পুনট োলাই 3815876465191 1060

204 মচৌধুরী মঞ্জুর রাহী মমাোকেল হে মমাল্লািাড়া পুনট োলাই 3815876463862 1473



205 আবু সপহি মমাতরাে তালখুর পুনট োলাই 3815876452175 565

206 মহাতাব মমাতাকলব েেডুম্বর পুনট োলাই 7304581338 1446

207 ছাকনায়ার মহাকসন মমাত্তাকলব ভূকোইল পুনট োলাই 3815876451368 22

208 মমাস্তিা মমাত্তাকলব মমাহাইল পুনট োলাই 381587656132 1874

209 মমাহাবুল মমাত্তাকলব ভূকোইল পুনট োলাই 3815876400197 1527

210 ইব্রাপহম মমাসকলম উৎরাইল পুনট োলাই 3815876454776 2326

211 মামুনুর রপশি মমাসকলম বিলোড়ী পুনট োলাই 3815876462774 1346

212 পমোনুর মমাসকলম বিলোড়ী পুনট োলাই 3815876462789 1362

213 রায়হান আলী মমাহােি ভূকোইল পুনট োলাই 3815876447913 142

214 মলােমান মমাহােি মোপবন্দপুর পুনট োলাই 3815876450808 420

215 নুর ইসলাম মমাহােি আলী মিওগ্রাম পুনট োলাই 3815876469054 247

216 আপরি িপের মমাহােি িপের িাঁচিাইো পুনট োলাই 38158764 604

217 আঃ মমাতাকলব যুদু মশখ নান্দাইল পুনট োলাই 3815876488094 1723

218 বপিউোমান রইচ উপিন মািাই পুনট োলাই 3815876465110 1149

219 আঃ েপণে রইচ উিীন পূব ড দুে ডাপুর পুনট োলাই 3815876467088 380

220 আঃ রহমান রমোন তালখুর পুনট োলাই 3815876400012 1569

221 আঃ রহমান রপহম চাকুলমুয়া পুনট োলাই 3815876454019 902

222 মেকছর রপহম ভূকোইল পুনট োলাই 3815876451520 189

223 পসরাজুল রপহম উপিন পশেটা পুনট োলাই 3815876457506 995

224 রপিকুল ইসলাম মরাস্তম আলী নান্দাইল পুনট োলাই 2359064413 1832

225 তপহদুল ইসলাম লপেবর মন্ডল তালখুর পুনট োলাই 9108891723 1591

226 মমাশারি শমকসর নান্দাইল পুনট োলাই 38158764553775 1361

227 আবু মাকলে শরািত আলী মিওগ্রাম পুনট োলাই 3815876468960 252

228 আোলু শাহাোন ভূকোইল পুনট োলাই 3815876451334 71

229 শাহ োহান আলী সরািত আলী িাঁচগ্রাম পুনট োলাই 3815876467461 556

230 বকুল রহমান সাত্তার আলী পশেটা পুনট োলাই 3815876458139 1592

231 সাোওয়াত সামসুপিন মািাই পুনট োলাই 381587646629 1448

232 মতায়াে উপিন সাকহব আলী বিলোড়ী পুনট োলাই 3815876463371 1384

233 োপমল উপিন পসিাতউল্লাহ ধাি পুনট োলাই 3815876457093 1275

234 আঃ মান্নান মন্ডল পসরাে পশেটা পুনট োলাই 3815876457837 1055



235 আঃ মমাকমন পসরাে মন্ডল পশেটা পুনট োলাই 3815876458410 1015

236 আঃ োইয়ুম পসরাজুল মািাই পুনট োলাই 3815876465062 1161

237 মকনায়ারা পসরাজুল উঃ িাঁচগ্রাম পুনট োলাই 3815876467458 658

238 শাপহনুর ইসলাম পসরাজুল পশেটা পুনট োলাই 19933815876000000 1628

239 মমকরো সুোউল মািাই পুনট োলাই 3815876466281 1016

240 মমকরো সুোউল মািাই পুনট োলাই 3815876466281 1016

241 বাবলু মন্ডল মসকেন্দার পুনট পূব ডিাড়া পুনট োলাই 3815876460267 36

242 ছাইফুল ইসলাম মসকেন্দার আলী উঃ িাঁচগ্রাম পুনট োলাই 3815876468671 567

243 শামছুল মসকেকন্দার মমাহাইল পুনট োলাই 68587777149 1997

244 মমাোকেল হে মসকহর আলী বিলোড়ী পুনট োলাই 3815876462851 1288

245 পবকরন চন্দ্র িাস হলধর পুনট মাপহষ্যিাড়া পুনট োলাই 3815876461715 342

246 মমাঃ মমািােল হাকতম আলী নান্দাইল পুনট োলাই 3815876455052 1725

247 মরাস্তম আলী হাপনি মশখ নান্দাইল পুনট োলাই 2358988570 1833

248 আবু হাপনি হাপিোর মোপবন্দপুর পুনট োলাই 3815876450919 395

249 মমাশারি হাপিোর ভূকোইল পুনট োলাই 3815876439018 372

250 মসকেন্দার হামকসর চােলমুয়া পুনট োলাই 3815876453326 939

251 ছুপমর উপিন হাকমি আলী ভূকোইল পুনট োলাই 3815876451218 197

252 মমাছাঃ রাকবয়া হায়িার ভূকোইল পুনট োলাই 3815876451045 291

253 আঃ ওহাব হায়িত চােলমুয়া পুনট োলাই 3815876453524 970

254 আবু বক্কর পসপিে হায়িত চােলমুয়া পুনট োলাই 3815876453484 892

255 আলী আেবর হায়িত চােলমুয়া পুনট োলাই 3815876453486 948

256 োহাঙ্গীর মুিী হায়িত চােলমুয়া পুনট োলাই 3815876453523 852

257 পবদুে পহকরন্দ্রনাথ মাপহষ্যিাড়া পুনট োলাই 3815876461724 334



ক্রঃ নং কৃষকের নাম পিতার নাম গ্রাম ইউপনয়ন উিকেলা োতীয়িপরচয়িত্র নং

ব্াংে 

এোউন্ট নং 

(যপি থাকে)

সম্ভাব্ ধান উৎিািকনর 

িপরমান/ কৃপষ োর্ ড নং

1 নবীর উপিন অপছমপিন ইকন্দহার মাত্রাই োলাই 3815866427001 889

2 রপিকুল ইসলাম অকেমুপিন মাত্রাই মাত্রাই োলাই 3815866429862 1494

3 েপমলা পবপব আঃ েফুর শালুে োড়ী মাত্রাই োলাই 3815866426218 2068

4 আব্বাস আলী আঃ ছাত্তার োড়ইল মাত্রাই োলাই 3815866424692 416

5 আবুল োকসম আঃ ছামাি রঘুনাথপুর মাত্রাই োলাই 3815866423787 1037

6 মমাঃ ছাইফুল আঃ ছামাি িাব ডতীপুর মাত্রাই োলাই 3815866421950 2072

7 আপমরুল ইসলাম আঃ েব্বার িাইকেশ্বর মাত্রাই োলাই 3815866427484 1356

8 োপেউল হে আঃ েপলল িাইকেশ্বর মাত্রাই োলাই 3815866428226 1308

9 আমেিীন আঃ মোব্বার শাইলগুন মাত্রাই োলাই 3815866420536 2461

10 েহুরুল ইসলাম আঃ মোব্বার সাতার মাত্রাই োলাই 3815866426027 511

11 োকহদুল ইসলাম আঃ মোব্বার িাইকেশ্বর মাত্রাই োলাই 3815866427481 1313

12 ছামছুল হে আঃ বাহা শীবসমুি মাত্রাই োলাই 3815866422341 572

13 আঃ েপলল আঃ মপেি অপনহার মাত্রাই োলাই 3815866427984 1126

14 খপললুর রহমান আঃ মপেি অপনহার মাত্রাই োলাই 3815866427980 1628

15 মিকলায়ার আঃ মপেি শাইলগুন মাত্রাই োলাই 3815866433091 236

16 মমািােল মহাকসন আঃ মপেি অপনহার মাত্রাই োলাই 3815866428085 1168

17 আপম্বয়া মবেম আঃ মাকলে শালুে োড়ী মাত্রাই োলাই 3815866426296 2069

18 মমাঃ মপশউর রহমান আঃ মাকলে মাত্রাই মাত্রাই োলাই 19963815866000100 1710

19 মমাস্তাপিোর রহমান আঃ মাকলে উপলপুর মাত্রাই োলাই 3815866427203 1265

20 মমাঃ ছানাউল হে আঃ মমাত্তাপলব িপের োড়ইল মাত্রাই োলাই 3815866400235 190

21 আবুল োলাম আোি আঃ মমাত্তাকলব মাত্রাই মাত্রাই োলাই 3815866431243 1663

22 সুোউল আঃ রপশি শাইলগুন মাত্রাই োলাই 3815866425423 133

23 আঃ েপরম আঃ রহমান শাইলগুন মাত্রাই োলাই 3815866420541 85

24 আপনছুর রহমান আঃ রহমান কুসুমসাড়া মাত্রাই োলাই 3815866432774 943

25 মমাঃ নুরল ইসলাম আঃ রহমান শীব সমুি মাত্রাই োলাই 3815866422994 484

2020 মবাকরা মমৌসুকম ধান সরবরাকহর লকযে লটাপরর মাধ্যকম পনব ডাপচত কৃষে তাপলোঃ ইউপনয়ন - মাত্রাই



26 মমাঃ শাহারুল আঃ রহমান সালুেোড়ী মাত্রাই োলাই 3815866417240 1618

27 মমাঃ হাকসম আলী আঃ রহমান বপলশীব সমুি মাত্রাই োলাই 3815866421097 830

28 আবু ছাকয়ম আঃ রপহম সাতার মাত্রাই োলাই 3815866426530 532

29 িপরি িপের আঃ রপহম সমপশরা মাত্রাই োলাই 3815866418782 920

30 সবুে পময়া আঃ রাোে িাব ডতীপুর মাত্রাই োলাই 3815866421159 377

31 সপহদুল আঃ সামাি বালাখুর মাত্রাই োলাই 3815866400468 1081

32 মমাঃ সাইফুল ইসলাম আঃ হাই মচৌধুরী সমপশরা মাত্রাই োলাই 3815866418895 892

33 শাহোহান আলী আইন উপিন পবয়ালা মাত্রাই োলাই 3815866420344 981

34 নূর আলম আক্কাছ আলী কুসুমসাড়া মাত্রাই োলাই 3815866432445 337

35 নূর মমাহােি আক্কাছ আলী কুসুমসাড়া মাত্রাই োলাই 3815866432454 442

36 রুহুল আপমন আক্কাছ আলী কুসুমসাড়া মাত্রাই োলাই 3815866432455 343

37 মাহফুো আোদুল শীবসমুি মাত্রাই োলাই 3815866422542 743

38 ওয়াকহি পময়া আপেব্বর রহমান পবয়ালা মাত্রাই োলাই 3815866419292 1150

39 মমািােল মহাকসন আপেমপিন মাত্রাই মাত্রাই োলাই 19793815866000000 1672

40 মমতাে আপেমুপিন সাতার মাত্রাই োলাই 3815866426125 759

41 শাহাোন আপেমুপিন আসুরাইল মাত্রাই োলাই 3815866431830 642

42 আবু বের পসপিে আকেমুপিন চে মাত্রাই োলাই 3815866417122 1584

43 িল্লবী মবেম আতাউর রহমান রঘুনাথপুর মাত্রাই োলাই 3815866423868 1036

44 আকনায়ার মহাকসন আপনছ উপিন োঁটাহার মাত্রাই োলাই 3815866426712 689

45 আেবর আন্তাে সাতার মাত্রাই োলাই 3815866428130 478

46 একেএম িারুে আপ্তাবুর রহমান পহমাইল মাত্রাই োলাই 3815866416121 113

47 মমাঃ রউি মন্ডল আিছার আলী উপলপুর মাত্রাই োলাই 3815866427298 1279

48 িারুে পময়া আিোল মহাকসন িাইকেশ্বর মাত্রাই োলাই 3815866428219 1344

49 এমিাদুল আোহার বলীপশবসমুি মাত্রাই োলাই 3815866421249 ৮৫৭

50 মমাঃ মবলাল আিতাব আসুরাইল মাত্রাই োলাই 3815866431691 621

51 মমাছাঃ পিকরাো মবেম আিতাব আলী মভকরন্ডী মাত্রাই োলাই 3815866428736 1720

52 োকহদুল হে আিাে িাব ডতীপুর মাত্রাই োলাই 3815866421524 353

53 মমাঃ ওবায়দুল আিাে শাইলগুন মাত্রাই োলাই 3815866425346 374

54 হাপিোর আিাে মাত্রাই মাত্রাই োলাই 3815866430469 1620

55 বকুল আহেি আবু বের োড়ইল মাত্রাই োলাই 3815866424237 375



56 আলম আবু বের মন্ডল বপলশীব সমুি মাত্রাই োলাই 3815866421017 778

57 রহমতুল্লাহ আবুল োলাম ছত্রগ্রাম মাত্রাই োলাই 3815866423643 598

58 সুলতান মাহমুি আবুল োলাম অপনহার মাত্রাই োলাই 3815866400203 1130

59 আবু বের আবুল োপসম িাইকেশ্বর মাত্রাই োলাই 19913815866000200 1375

60 রুহুল আপমন আবুল মমাল্লা লযীচািড় মাত্রাই োলাই 3815866415606 2096

61 আঃ রাোে আবুল মহাকসন ইকন্দহার মাত্রাই োলাই 3815866427810 965

62 আনছার আলী আকবি আলী মভকরন্ডী মাত্রাই োলাই 3815866428793 43

63 আশরাফুল আব্দুল রহমান শালুে োড়ী মাত্রাই োলাই 3815866427499 1617

64 খয়বর আলী আব্বাস আলী িাইকেশ্বর মাত্রাই োলাই 3815866427611 1333

65 মমাঃ আকয়ে উপিন আমি আলী রঘুনাথপুর মাত্রাই োলাই 3815866423751 1080

66 োকহদুল ইসলাম আমকসর আলী কুসুমসাড়া মাত্রাই োলাই 3815866432404 261

67 মখারকশি পময়া আপমরুল ইসলাম পহমাইল মাত্রাই োলাই 3815866410269 1969

68 আব্দুল ছাত্তার আয়পময়া শালুেোড়ী মাত্রাই োলাই 3815866426327 1613

69 মমাখকলছুর রহমান আকয়ে উপিন মাত্রাই মাত্রাই োলাই 3815866431368 1686

70 মমাঃ আঃ মসাবহান আকয়ম বপলশীব সমুি মাত্রাই োলাই 3815866422625 826

71 িপরদুল ইসলাম আলতাব মহাকসন োড়ইল মাত্রাই োলাই 3815866424227 215

72 পমন্টু আলম সমপশরা মাত্রাই োলাই 3815866491969 988

73 নপবদুল ইসলাম আকলে িাব ডতীপুর মাত্রাই োলাই 19913815866000000 339

74 আলী আনছার আকলে উপিন িাব ডতীপুর মাত্রাই োলাই 3815866421944 335

75 আঃ রাোে িপবর উপিন উপলপুর মাত্রাই োলাই 381527647 ১২৩৬

76 আিোল মহাকসন আকলচ উপিন িাইকেশ্বর মাত্রাই োলাই 3815866428219 1310

77 সুোউল ইসলাম আশরাি আলী োঁটাহার মাত্রাই োলাই 3815866426313 703

78 িপরি আলী আসব আলী ছত্রগ্রাম মাত্রাই োলাই 3815866416372 642

79 হাপমিা আহােি বপলশীব সমুি মাত্রাই োলাই 3815866422168 721

80 ওকয়ে কুরনী মন্ডল ইউছুব আলী োড়ইল মাত্রাই োলাই 3815866424309 269

81 ইেবাল মহাকসন ইছাহাে আলী িাইকেশ্বর মাত্রাই োলাই 3815866427796 645

82 রুহুল আপমন ইছাহাে আলী শাইলগুন মাত্রাই োলাই 3815866425644 4

83 ছাকনায়ার মহাকসন ইনকছর আলী সমপশরা মাত্রাই োলাই 3815866418377 1012

84 আপেজুল প্রধান ইনকসর প্রধান বানপিঘী মাত্রাই োলাই 3815866423029 804

85 ছাইফুল ইসলাম ইব্রাপহম মন্ডল বপলশীব সমুি মাত্রাই োলাই 3815866421226 800



86 সাইফুল ইসলাম ইব্রাপহম মহাকসন োড়ইল মাত্রাই োলাই 3815866424687 311

87 মমাঃ আহসান হাবীব ইমরান কুসুমসাড়া মাত্রাই োলাই 3815866431917 722

88 হুমাউন েপবর ইমরান িাউপিয়া মাত্রাই োলাই 3815866431326 584

89 মমাহােি আলী ইয়াপছন আলী শাইলগুন মাত্রাই োলাই 3815866420611 63

90 পমোনুর রহমান ইসমাইল মহাকসন মভকরন্ডী মাত্রাই োলাই 3815866428752 101

91 রপবউল আহসান ইসমাইল মহাকসন োড়ইল মাত্রাই োলাই 3815866424779 421

92 মসকেন্দার আলী ইসারত আলী মাত্রাই মাত্রাই োলাই 3815866430315 1587

93 আবু বকুব এিাে োড়ইল মাত্রাই োলাই 3815866424201 435

94 হায়বর আলী এিাে োড়ইল মাত্রাই োলাই 3815866424224 268

95 আঃ েপলল ওছমান আলী িাইকেশ্বর মাত্রাই োলাই 3815866422224 1309

96 খপললুর রহমান ওছমান আলী িাইকেশ্বর মাত্রাই োলাই 3815866428207 1326

97 মমাসারি মহাকসন ওছমান আলী িাইকেশ্বর মাত্রাই োলাই 3815866428212 1353

98 মবলাল মহাকসন ওমর আলী ছত্রগ্রাম মাত্রাই োলাই 3815866423565 561

99 মাসুি িারকভে ওয়াপলম উপিন মভকরন্ডী মাত্রাই োলাই 3815866428560 40

100 আঃ মপেি েপছমপিন মাত্রাই মাত্রাই োলাই 3815866429879 1547

101 মমাঃ আঃ ওহাব েকমল উপিন উপলপুর মাত্রাই োলাই 3815866427646 1262

102 েপরম সাপেিার েপলম সাপেিার কুসুমসাড়া মাত্রাই োলাই 3815866432351 291

103 রমোন আলী োকেম উপিন োঁটাহার মাত্রাই োলাই 3815866426267 710

104 নেরুল োকেমুপিন বপলশীব সমুি মাত্রাই োলাই 3815866422615 836

105 আঃ োকসম োকবে উপিন োঁটাহার মাত্রাই োলাই 3815866426554 698

106 সাকোয়াৎ োলাম পবয়ালা মাত্রাই োলাই 3815866416564 1135

107 মমাঃ মমতাজুর পেনামুপিন বাপেনা িাথার মাত্রাই োলাই 3815866415263 1906

108 িারাে উপিন পেিাতুল্যাহ োড়ইল মাত্রাই োলাই 3815866424842 157

109 আবু তাকহর মোরবান আলী ভাউোিাথার মাত্রাই োলাই 3815866420144 2125

110 ছামছুল হে খপবর সমপশরা মাত্রাই োলাই 3815866418647 961

111 শাহোহান প্রধান মেল্লা প্রধান পবয়ালা মাত্রাই োলাই 3815866419608 1060

112 এস.এম তাকরকুল মোলোর রহমান বানপিঘী মাত্রাই োলাই 2808317206 1113

113 তাপনয়া আেতার মোলোর রহমান িাউপিয়া মাত্রাই োলাই 1159661466 1115

114 সুরাইয়া আেতার মোলোর রহমান িাউপিয়া মাত্রাই োলাই 2808375022 1116

115 আঃ েফুর মোলম বপলশীব সমুি মাত্রাই োলাই 3815866422738 1988



116 মমাঃ শাপেল মসাহাে মোলাম মমাস্তিা মাত্রাই মাত্রাই োলাই 19913815833000200 1562

117 আঃ রহমান ছইতুল্যা সালুেোড়ী মাত্রাই োলাই 3815866416252 1620

118 োকহরা মবেম ছপেতুল্যা মন্ডল শালুে োড়ী মাত্রাই োলাই 3815866426284 2065

119 আঃ কুদ্দুস ছপমর উপিন রঘুনাথপুর মাত্রাই োলাই 3815866423828 1079

120 বাকিশ আলী ছপমর উপিন োঁটাহার মাত্রাই োলাই 3815866426491 2011

121 মমকছর আলী ছপলম বালাখুর মাত্রাই োলাই 3815866418295 776

122 আকনায়ার মহাকসন ছাইমুপিন পবয়ালা মাত্রাই োলাই 3815866416636 1006

123 বকুল পময়া ছাত্তার পছপলমপুর মাত্রাই োলাই 3815866415322 1707

124 পসরাজুল ছাত্তার কুসুমসাড়া মাত্রাই োলাই 3815866432745 254

125 নােমুল ছামচুল িাউপিয়া মাত্রাই োলাই 3815866431605 577

126 শপহদুল ইসলাম ছামছ উপিন মন্ডল মভকরন্ডী মাত্রাই োলাই 3815866428503 1658

127 মমাকমন পময়া ছামছপিন শাইলগুন মাত্রাই োলাই 19913815866000500 270

128 আঃ রাোে ছামছুপিন িাব ডতীপুর মাত্রাই োলাই 3815866421384 368

129 আতাউর হে ছামছুল হে সমপশরা মাত্রাই োলাই 3815866418648 1039

130 ছাইদুর রহমান ছামাি িাব ডতীপুর মাত্রাই োলাই 3815866421951 2004

131 মমাঃ ছাইদুর ছামাি িাব ডতীপুর মাত্রাই োলাই 3815866421951 2004

132 পসরাজুল ইসলাম ছামাি আলী উপলপুর মাত্রাই োলাই 3815866427680 1195

133 আছাদুল হে ছামাি মন্ডল কুসুমসাড়া মাত্রাই োলাই 3815866432808 312

134 নূর আলম ছায়মপিন শাইলগুন মাত্রাই োলাই 3815866425791 218

135 মরোউল ছায়মুপিন মন্ডল শাইলগুন মাত্রাই োলাই 3815866433031 12

136 সপহদুল ছাকয়ম বপলশীব সমুি মাত্রাই োলাই 3815866422094 442

137 মমাঃ আহসান হাবীব ছালাম মচৌধুরী োটাহার মাত্রাই োলাই 3815866426440 676

138 আপমনুর ইসলাম ছালামত োটাহার মাত্রাই োলাই 3815866426187 694

139 মপিে পছিাতুল্যা পবয়ালা মাত্রাই োলাই 3815866419054 1957

140 আঃ রাোে েনাব আলী বপলশীব সমুি মাত্রাই োলাই 3815866421251 793

141 মপতয়ার রহমান েয়নাল মাত্রাই মাত্রাই োলাই 3815866430018 155

142 আঃ হাপমি েয়নাল আকবিীন উপলপুর মাত্রাই োলাই 3815866427558 1181

143 োহাঙ্গীর আলম েয়নাল আকবিীন মাত্রাই মাত্রাই োলাই 3815866430350 1664

144 মমাঃ োির েকয়ন উপিন বালাখুর মাত্রাই োলাই 3815866418047 817

145 োকহদুল েপসম বালাখুর মাত্রাই োলাই 3815866418481 795



146 আলমেীর মহাকসন োমাল উপিন রঘুনাথপুর মাত্রাই োলাই 3815866400032 1004

147 মখারকশি আলম োমাল উপিন বপলশীব সমুি মাত্রাই োলাই 3815866421256 775

148 ছাপিকুল ইসলাম োমাল উপিন বপলশীব সমুি মাত্রাই োলাই 3815866421254 805

149 মমাঃ মেনুর রহমান োকমি আলী শীব সমুি মাত্রাই োলাই 3815866422547 2147

150 আঃ বাপরে োকয়ম উপিন িাব ডতীপুর মাত্রাই োলাই 3815866421504 375

151 োেীউল হে োলাল উপিন রঘুনাথপুর মাত্রাই োলাই 3815866423852 1052

152 সামছুপিন মন্ডল োলাল উপিন শাইলগুন মাত্রাই োলাই 3815866425373 215

153 শ্রী সুবাস চন্দ্র পেকতন্দ্র বপলগ্রাম মাত্রাই োলাই 3815866417366 1470

154 ইউসুি আলী তছপেন উপিন রঘুনাথপুর মাত্রাই োলাই 3815866400085 1002

155 শাপহনুর রহমান তছপলম শাইলগুন মাত্রাই োলাই 1991381586600150 144

156 তাকহরা মবেম তছপলম সরিার িাউপিয়া মাত্রাই োলাই 3708379130 1114

157 আঃ ছামাি তপছর উপিন পহমাইল মাত্রাই োলাই 3815866416090 140

158 ছামছুকোহা তিকছর বানপিঘী মাত্রাই োলাই 3708309913 728

159 খপললুর রহমান তপমে শাইলগুন মাত্রাই োলাই 3815866425144 183

160 মসকেন্দার তপমে কুসুমসাড়া মাত্রাই োলাই 3815866432713 318

161 আোহার তপরে বালাখুর মাত্রাই োলাই 3815866418404 803

162 ইসমাইল মহাকসন তােমুপিন োঁটাহার মাত্রাই োলাই 3815866426642 2172

163 োলাল উপিন তাহাে উপিন সমপশরা মাত্রাই োলাই 3815866418385 1003

164 আসুমা মবেম মতাোকেল পহমাইল মাত্রাই োলাই 3815866416722 1966

165 রােীদুল সরোর মতাোকেল পহমাইল মাত্রাই োলাই 3815866416681 1965

166 আপনছুর রহমান মতায়াে মন্ডল িাউপিয়া মাত্রাই োলাই 3815866432337 576

167 মমাঃ পিলবর িারাে আসুরাইল মাত্রাই োলাই 3815866431909 614

168 ছারভান মবেম মিকলায়ার মহাকসন বানপিঘী মাত্রাই োলাই 3815866423361 708

169 নাপেমপিন নইমপিন োঁটাহার মাত্রাই োলাই 3815866426208 1078

170 হাপববুর রহমান নপেমপিন উপলপুর মাত্রাই োলাই 3815866427503 1196

171 নুরুল ইসলাম নপের উপিন কুসুমসাড়া মাত্রাই োলাই 3815866432719 283

172 মমাপমন মশখ নবীবর রহমান উপলপুর মাত্রাই োলাই 3815866428170 1251

173 ইসমাইল মহাকসন নাইম উপিন োঁটাহার মাত্রাই োলাই 3815866426317 1079

174 মমাঃ আলী আেবর নাইম উপিন মাত্রাই মাত্রাই োলাই 3815866429372 1433

175 মমাঃ নুরন্নবী নাইম উপিন কুসুমসাড়া মাত্রাই োলাই 3815866432809 251



176 নপের উপিন নাকেম উিীন সমপশরা মাত্রাই োলাই 3815866418622 954

177 মরামেন নাকয়ব আলী োঁটাহার মাত্রাই োলাই 3815866426538 716

178 শাহারুল নাকয়ব আলী োঁটাহার মাত্রাই োলাই 3815866426511 687

179 মমাঃ আলম পনোম বপলশীব সমুি মাত্রাই োলাই 3815866422220 612

180 মনতাজুর রহমান পনোম উপিন োঁটাহার মাত্রাই োলাই 3815866426963 693

181 শ্রী পেপরষ চন্দ্র পনমাই বপলগ্রাম মাত্রাই োলাই 3815866417345 1412

182 আবু বের পসপিে নুর উপিন মাত্রাই মাত্রাই োলাই 3815866430200 1482

183 মমাঃ িারুকুল নুর উপিন মাত্রাই মাত্রাই োলাই 3815866429721 1530

184 পেনুরাইন নয়ন নুরন্নবী কুসুমসাড়া মাত্রাই োলাই 5958251885 720

185 পছপিকুর নুরুোমান িাইেশ্বর মাত্রাই োলাই 3815866427410 1364

186 আলমেীর মহাকসন নূরল ইসলাম চে মাত্রাই োলাই 3815866417178 1998

187 োমরুোমান নূরল ইসলাম কুসুমসাড়া মাত্রাই োলাই 3815866432720 281

188 হাপিোর রহমান মনোম উপিন োড়ইল মাত্রাই োলাই 3815866424513 279

189 মপিদুল িেলুল শাইলগুন মাত্রাই োলাই 3815866425504 730

190 মশিালী মবেম িটিে পময়া শালুে োড়ী মাত্রাই োলাই 3815866426185 2066

191 োহাঙ্গীর মহাকসন িয়জুল পবয়ালা মাত্রাই োলাই 3815866416571 1030

192 মমাছাঃ িাকতমা িয়জুল সাতার মাত্রাই োলাই 3815866426679 566

193 ওয়াকহদুল িকয়জুল পবয়ালা মাত্রাই োলাই 3815866415560 1179

194 মাহবুবর রহমান িারাে উপিন োড়ইল মাত্রাই োলাই 3815866424880 157

195 আব্দুস মছাবহান বপছর পবয়ালা মাত্রাই োলাই 3815866419111 928

196 দুলাল মহাকসন বপছর উপিন বপলশীব সমুি মাত্রাই োলাই 3815866421121 788

197 মমাঃ রাপেব আলী বপছর উপিন উপলপুর মাত্রাই োলাই 3815866427520 1244

198 মেনু িপের বপছর িপের সমপশরা মাত্রাই োলাই 3815866418727 916

199 আঃ মান্নান বোহার আলী মাত্রাই মাত্রাই োলাই 3815866431236 588

200 সুকরষ চন্দ্র বকেশ্বর কুসুমসাড়া মাত্রাই োলাই 3815866432209 429

201 মকনায়ার মহাকসন বপিউোমান মাত্রাই মাত্রাই োলাই 3815866431372 1611

202 ছাোওয়াৎ বয়তুল্যা পবয়ালা মাত্রাই োলাই 3815866416647 1976

203 শাহা আলম বাচ্চু পময়া পহমাইল মাত্রাই োলাই 3815866416685 1949

204 আিোল বানু পহমাইল মাত্রাই োলাই 3815866416718 1968

205 পেল্লুর রহমান বুলু পময়া বপলশীব সমুি মাত্রাই োলাই 19913815866000000 808



206 মমােকলছার রহমান মভালা মন্ডল ছত্রগ্রাম মাত্রাই োলাই 3815866423732 492

207 মমাোহার মেবুল সাতার মাত্রাই োলাই 3815866426951 756

208 মমাতাকলব মেবুল পবয়ালা মাত্রাই োলাই 3815866420160 1960

209 ছামছুল হে মেবুল মহাকসন িাইকেশ্বর মাত্রাই োলাই 3815866427704 1328

210 সাহাদুল ইসলাম মছর উপিন শাইলগুন মাত্রাই োলাই 3815866420666 21

211 আল আপমন মপেি পহমাইল মাত্রাই োলাই 3815866415972 1972

212 মোলোর রহমান মপেবর রহমান শাইলগুন মাত্রাই োলাই 3815866425938 149

213 মমতাজুর রহমান মপেবর রহমান শাইলগুন মাত্রাই োলাই 3815866420605 731

214 মাহবুবুর রহমান মপেবর রহমান বানপিঘী মাত্রাই োলাই 3815866423294 805

215 মমাস্তাপিজুর রহমান মপেবর রহমান অপনহার মাত্রাই োলাই 3815866427892 1155

216 সুোউল ইসলাম মপেবর রহমান শাইলগুন মাত্রাই োলাই 3815866425676 15

217 ইসমাইল মহাকসন মপের উপিন উপলপুর মাত্রাই োলাই 3815866428168 1222

218 োমাল উপিন মপের উপিন শাইলগুন মাত্রাই োলাই 3815866420574 171

219 মমাোহার সরিার মপি সরিার শাইলগুন মাত্রাই োলাই 3815866420757 38

220 মমাছাঃ লাভলী মবেম মকয়ন উপিন পবয়ালা মাত্রাই োলাই 3815866419220 2103

221 ছলাইমান মপহর উপিন োঁটাহার মাত্রাই োলাই 3815866426523 1627

222 শ্রী িাসু চন্দ্র মকহস্বর বপলগ্রাম মাত্রাই োলাই 3815866417321 1362

223 মমাোহার মাকবে ভাউো িাথার মাত্রাই োলাই 3815866419909 1311

224 আঃ েব্বার মাকলে পবয়ালা মাত্রাই োলাই 3815866419724 972

225 মখাসবর আলী মাকলে পবয়ালা মাত্রাই োলাই 3815866419771 1148

226 আঃ মমাপহি মাহতাব আলী উপলপুর মাত্রাই োলাই 3815866427686 1256

227 আল আলম মাহবুব উল আলম মচৌ: সমপশরা মাত্রাই োলাই 3815866418779 905

228 আলম পমসপেন শাহ  ভাউোিাথর মাত্রাই োলাই 3815866424393 1335

229 িপরদুর সরোর মুনছুর আলী মাত্রাই মাত্রাই োলাই 3815866430679 1662

230 মসকেন্দার আলী মুপনর উপিন উপলপুর মাত্রাই োলাই 3815866428149 1253

231 সিল মৃত- আপেমপিন ইকন্দহার মাত্রাই োলাই 3815866427191 993

232 মমাঃ মরোউল েপরম মৃত- মোব্বার মসানার মাত্রাই মাত্রাই োলাই 3815866430427 1673

233 পশপশর িারভীন মৃত- মনোম উপিন বানপিঘী মাত্রাই োলাই 3815866424929 748

234 রাকশদুল ইসলাম মৃত- মপেবর বানপিঘী মাত্রাই োলাই 3815866423375 752

অকিযমান তাপলোঃ



235 মমাঃ রপিকুল ইসলাম মৃত- মপেবর রহমান বানপিঘী মাত্রাই োলাই 3815866423314 856

236 মকন্তোর রহমান মৃত- মনকছর আলী বানপিঘী মাত্রাই োলাই 3815866423360 714

237 মিকলায়ার মমকছর আলী বালাখুর মাত্রাই োলাই 3815866418276 777

238 রাপেয়া সুলতানা মমকহরুল ইসলাম রঘুনাথপুর মাত্রাই োলাই 3815866423844 1058

239 মমাঃ মসাহরাব মহাকসন মমাঃ আেবর িাব ডতীপুর মাত্রাই োলাই 3815866421600 397

240 লুৎির মমাঃ আকবি আসুরাইল মাত্রাই োলাই 3815866431861 619

241 মমাঃ পরিন পবপ্লব মমাঃ ইপলয়াছ আলী ইকন্দহার মাত্রাই োলাই 3815866427841 968

242 মমাঃ আহেি আলী মমাঃ োয়মুপিন িাব ডতীপুর মাত্রাই োলাই 3815866421323 359

243 মমাঃ আনতাে মমাঃ মেন্দা পছপলমপুর মাত্রাই োলাই 3815866415745 1749

244 মমাঃ আব্দুর রপশি মমাঃ ছাকবর আলী পবয়ালা মাত্রাই োলাই 3815866419138 910

245 মোলাম মমাস্তিা মমাঃ েপহর কুসুমসাড়া মাত্রাই োলাই 3815866432603 323

246 মমাঃ মতািােল মমাঃ োির শীবসমুি মাত্রাই োলাই 3815866422975 636

247 মমাঃ নুরন্নবী  মন্ডল মমাঃ োকমি আলী িাব ডতীপুর মাত্রাই োলাই 3815866421415 356

248 মমাঃ োলাল উপিন মমাঃ দুখা প্রধান পবয়ালা মাত্রাই োলাই 3815866419601 1177

249 মমাঃ নেমুল হে মমাঃ নুরুল ইসলাম ইকন্দহার মাত্রাই োলাই 3815866427869 136

250 মমাঃ আঃ ওয়াহাব মমাঃ মপেবর লযীচািড় মাত্রাই োলাই 3815866415451 1823

251 মমাঃ শাহাবর মমাঃ মপহর িাইেশ্বর মাত্রাই োলাই 3815866428232 1373

252 মমাঃ রপশদুল ইসলাম মমাঃ মমােকলছ োঁটাহার মাত্রাই োলাই 3815866426585 697

253 মমাঃ মমাস্তাপিজুর মমাঃ মমােকলছার বাপেনা িাথার মাত্রাই োলাই 3815866415795 1937

254 মমাঃ মমািােল মমাঃ মমাস্তিা মাত্রাই মাত্রাই োলাই 3815866430457 1634

255 মমাবারে আলী মমাঃ সবকির পবয়ালা মাত্রাই োলাই 3815866419001 928

256 মমাহােি আলী মমাঃ সমকসর আলী পহমাইল মাত্রাই োলাই 3815866415819 189

257 মমাঃ ছাকনায়ার মমাঃ সসয়ি ভাউো িাথার মাত্রাই োলাই 3815866419972 1268

258 মমাঃ হাপিোর মমাঃ হামকসর আসুরাইল মাত্রাই োলাই 3815866431813 660

259 মমাঃ মোলাম সাকরায়ার মমাঃ হাসমতুল্যা পছপলমপুর মাত্রাই োলাই 3815866416817 1668

260 মমাঃ আঃ লপতি মমাঃ হুরমত িাউপিয়া মাত্রাই োলাই 3815866431548 573

261 শপহদুল ইসলাম মমােকলছ োঁটাহার মাত্রাই োলাই 3815866426473 700

262 আঃ মপতন মমােকলছার ছত্রগ্রাম মাত্রাই োলাই 3815866423734 491

263 মমাঃ রেব আলী মমােকলছার রহমান মাত্রাই মাত্রাই োলাই 3815866431248 574

264 মহলাল উপিন মমােকলছার রহমান িাইকেশ্বর মাত্রাই োলাই 3815866428204 1357



265 আঃ োকির মমাোকেল োঁটাহার মাত্রাই োলাই 19933815866000000 678

266 আকনায়ার মহাকসন মমাোকেল হে োড়ইল মাত্রাই োলাই 3815866424659 208

267 মমাঃ মামুনুর রপশি মমাোহার ইসলাম মাত্রাই মাত্রাই োলাই 3815866420623 1640

268 আঃ ছবুর মমাোহারুল ইসলাম মাত্রাই মাত্রাই োলাই 3815866430309 1974

269 আঃ হান্নান মমাতাকলব কুসুমসাড়া মাত্রাই োলাই 3815866432652 252

270 শাহোহান আলী মমািােল অপনহার মাত্রাই োলাই 3815866428198 1169

271 সুলতান মহাসাইন মমািােল কুসুমসাড়া মাত্রাই োলাই 19953815866000000 338

272 পমোনুর মমািােল মহাকসন বানপিঘী মাত্রাই োলাই 3815866423494 869

273 বািশা সরোর মমাবািতুল্লা সরিার শাইলগুন মাত্রাই োলাই 19573815866425900 79

274 মোলাম মমাস্তিা মমাবারে আলী চে মাত্রাই োলাই 3815866426346 1578

275 েহুরুল ইসলাম মমাসকলম সালুেোড়ী মাত্রাই োলাই 3815866416298 1616

276 মপতয়র রহমান মমাসকলম শাইলগুন মাত্রাই োলাই 3815866425277 122

277 রাইহান মমাসকলম শাইলগুন মাত্রাই োলাই 3815866420581 64

278 মাোহারুল মমাকসি আলী পহমাইল মাত্রাই োলাই 3815866415914 1977

279 মমাছাঃ লাইপল মবেম মমাহােি ইকন্দহার মাত্রাই োলাই 3815866427057 876

280 সনপেত চন্দ্র মযাকেন চন্দ্র বপলগ্রাম মাত্রাই োলাই 3815866417791 2130

281 িেলুল হে রইচ উপিন বপলগ্রাম মাত্রাই োলাই 3815866417011 1566

282 নেরুল ইসলাম ছামছুপিন মভকড়ন্ডী মাত্রাই োলাই 3815866428534 ১৫

283 মমাঃ এনামুল েপবর রইচ উপিন কুসুমসাড়া মাত্রাই োলাই 3815866432834 253

284 আঃ আপেে রোহার আলী মাত্রাই মাত্রাই োলাই 3815866431121 584

285 মমাঃ খপললুর রহমান রপিে উপিন বানপিঘী মাত্রাই োলাই 3815866423261 803

286 রুহুল আপমন রপিে মন্ডল শাইলগুন মাত্রাই োলাই 3815866425985 225

287 মুনসুর রহমান রপিকুল ইসলাম মাত্রাই মাত্রাই োলাই 3815866429863 1495

288 োহানারা রব্বানী মাত্রাই মাত্রাই োলাই 3815866430511 1624

289 আসরাি আলী রকহি মমাল্লা কুসুমসাড়া মাত্রাই োলাই 3815866431951 279

290 আঃ আপলম রাোে পবয়ালা মাত্রাই োলাই 3815866420469 1125

291 নেরুল রাোে পবয়ালা মাত্রাই োলাই 1996381586600020 1195

292 মকনায়ার রাোে পবয়ালা মাত্রাই োলাই 3815866419925 1194

293 আবু মহাকসন রুি চাঁি োঁটাহার মাত্রাই োলাই 3815866426389 1961

294 মমাছাঃ মমারকশিা মরোউল পবয়ালা মাত্রাই োলাই 3815866400894 2011



295 আপনছুর রহমান মরাস্তম আলী বপলশীব সমুি মাত্রাই োলাই 3815866421011 840

296 পসরাজুল ইসলাম মরাস্তম আলী বপলশীব সমুি মাত্রাই োলাই 3815866421010 768

297 আোহার আলী লপেবুল্যা শাইলগুন মাত্রাই োলাই 3815866425316 5

298 আঃ েপরম পলচু মন্ডল রঘুনাথপুর মাত্রাই োলাই 3815866423831 1010

299 রুকবল পময়া মলােমান হাপেম মাত্রাই মাত্রাই োলাই 3815866430547 1694

300 আঃ সালাম মলােমান মহাকসন মাত্রাই মাত্রাই োলাই 3815866430320 539

301 আতাউর রহমান শপরি উপিন িাব ডতীপুর মাত্রাই োলাই 3815866421916 388

302 মমাত্তাকলব শাহ মামুন পবয়ালা মাত্রাই োলাই 3815866420368 1192

303 শপিকুল ইসলাম শাহোমাল মাত্রাই মাত্রাই োলাই 3815866429615 1481

304 অপভশাল চন্দ্র শুপমল বপলগ্রাম মাত্রাই োলাই 1990381586000020 1386

305 শ্রী অষ্ট চন্দ্র সমু্ভনাথ বপলগ্রাম মাত্রাই োলাই 3815866417882 1415

306 শ্রী সুেন পচন্দ্র সস্বার বপলগ্রাম মাত্রাই োলাই 3815866417951 2020

307 দুলাল পময়া সাকহব আলী ভাউো িাথার মাত্রাই োলাই 3815866429984 1954

308 শাহোহান পসরাজুল বাপেনা িাথার মাত্রাই োলাই 3815866415343 1873

309 মিরকিৌস সুোউল শীবসমুি মাত্রাই োলাই 3815866422163 732

310 মমাছাঃ ছপহিা সুবল মন্ডল বপলশীব সমুি মাত্রাই োলাই 3815866422924 701

311 ইউসুব আলী সুপবধ আলী সমপশরা মাত্রাই োলাই 3815866418639 971

312 মমাঃ রায়হান িপের সুলতান আলম সমপশরা মাত্রাই োলাই 3824708141165 891

313 ছাইদুর রহমান মসকেন্দার মাত্রাই মাত্রাই োলাই 8678737902 1774

314 মাছুি মন্ডল মসকেন্দার আলী সমপশরা মাত্রাই োলাই 3815866418646 1044

315 ছাইফুল সসয়ি িাউপিয়া মাত্রাই োলাই 3815866431578 570

316 নুরল ইসলাম সসয়ি আলী ভাউো িাথার মাত্রাই োলাই 3815866420014 1319

317 মমাঃ েহুরুল ইসলাম হপববর রহমান কুসুমসাড়া মাত্রাই োলাই 3815866431965 322

318 আঃ হান্নান হাপিোর রহমান িাইকেশ্বর মাত্রাই োলাই 3815866428209 1303

319 মমাঃ ছাকোয়াৎ হাপববুর বপলশীব সমুি মাত্রাই োলাই 3815866422196 447

320 আলতাবানু হায়িার পবয়ালা মাত্রাই োলাই 38158664189430 1952

321 এনামুল হে হায়িার আলী চে মাত্রাই োলাই 3815866417177 2123

322 নুরল ইসলাম হাসমতুল্যাহ পহমাইল মাত্রাই োলাই 3815866415055 2127

323 আকলে উপিন হাকসন আলী সমপশরা মাত্রাই োলাই 3815866418686 987

324 আঃ হাপমি মহাকসন আলী পবয়ালা মাত্রাই োলাই 3815866419453 1986



ক্রঃ নং কৃষকের নাম পিতার নাম গ্রাম ইউপনয়ন উিকেলা োতীয়িপরচয়িত্র নং

ব্াংে 

এোউন্ট নং 

(যপি থাকে)

সম্ভাব্ ধান উৎিািকনর 

িপরমান/ কৃপষ োর্ ড নং

1 ‡gvt †Mvjvg ieŸvbx †gvt †gvmveŸi KvRx wR›`vicyi wR›`vicyi KvjvB 3815895473139 1263

2 ‡gvt ZweR mi`vi ‡gvnveŸZ mi`vi evgbMÖvg wR›`vicyi KvjvB 87122 533

3 ‡gvt Gbvgyj nK ‡gvt `wQi DÏxb wR›`vicyi wR›`vicyi KvjvB 75837 497

4 ‡gvt Avt Avjxg ‡gvt †gvL‡jQ BUvBj wR›`vicyi KvjvB 78833 891

5 ‡gvt Avmv`yj Bmjvg ‡gvt †Mvjvg g¯Ídv g‡nkcyi wR›`vicyi KvjvB 31995 669

6 ‡gvt AvwRRyj Bmjvg ‡gvt †mvjvqgvb Avjx evgbMÖvg wR›`vicyi KvjvB 87072 269

7 ‡gvt Avt ingvb ‡gvt †RveŸvi dwKi evgbMÖvg wR›`vicyi KvjvB 31 274

8 ‡gvt wg›Uz gÛj ‡gvt Av°vm Avjx gv`vicyi wR›`vicyi KvjvB 72126 1307

9 ‡gvt kvnxb Avjg ‡gvt Av°vm Avjx evLov wR›`vicyi KvjvB 221 1144

10 ‡gvt dRjyi ingvb ‡gvt Av‡e` Avjx gv`vicyi wR›`vicyi KvjvB 72160 690

11 ‡gvt kvnxb KvRx ‡gvt Avey Zv‡ni KvRx nvwRcyi wR›`vicyi KvjvB 82690 1236

12 ‡gvt AvdRvj †nv‡mb ‡gvt AvjZvd cÖvs BUvBj wR›`vicyi KvjvB 78271 882

13 ‡gvt Avt AvDqvj cªvs ‡gvt AvjZvd cÖvs BUvBj wR›`vicyi KvjvB 78266 881

14 ‡gvt †gvkvid gÛj ‡gvt Avkivd gÛj evgbMÖvg wR›`vicyi KvjvB 6559 250

15 ‡gvt mv¾v` †nv‡mb ‡gvt AvRvnvi Avjx g‡nkcyi wR›`vicyi KvjvB 85114 743

16 ‡gvt Ry‡qj Avwgb ‡gvt Avt gvbœvb BUvBj wR›`vicyi KvjvB 78455 900

17 ‡gvt ivqnvb Avjx ‡gvt Avt ingvb wR›`vicyi wR›`vicyi KvjvB 87769 459

18 ‡gvt kvgQzj dwKi ‡gvt Avt ingvb evLov wR›`vicyi KvjvB 81935 1189

19 ‡gvt wigyb Avn¤§` ‡gvt Avt iwk` wR›`vicyi wR›`vicyi KvjvB 203 494

20 ‡gvt ‡ikv`yj Bmjvg ‡gvt Avt iwk` wR›`vicyi wR›`vicyi KvjvB 3815895473335 477

21 ‡gvt Avnmvb Kwei ‡gvt Avt Kwig gÛj evLov wR›`vicyi KvjvB 93 1891

22 ‡gvt wRqvDj nK ‡gvt Avt mvgv` gv`vicyi wR›`vicyi KvjvB 72156 50

23 ‡gvt iweDj nvmvb ‡gvt Avt Rwjj BUvBj wR›`vicyi KvjvB 77923 1000

24 ‡gvQvt dv‡Zgv †eMg ‡gvt AvwbQzj KvRx g‡nkcyi wR›`vicyi KvjvB 85357 674

2020 মবাকরা মমৌসুকম ধান সরবরাকহর লকযে লটাপরর মাধ্যকম পনব ডাপচত কৃষে তাপলোঃ ইউপনয়ন - পেন্দারপুর



25 ‡gvt †`‡jvqvi †nv‡mb ‡gvt b~i Bmjvg g‡nkcyi wR›`vicyi KvjvB 84504 657

26 ‡gvQvt iwk`v LvZzb ‡gvt b~iBmjvg g‡nkcyi wR›`vicyi KvjvB 84497 658

27 ‡gvt Bw`ªm Avjx ‡gvt Bqv` Avjx gÛjY ‡ejMvoxqv wR›`vicyi KvjvB 81464 1163

28 ‡gvt Avey e°i wQwÏK ‡gvt BQvnvK Avjx ‡ejMvoxqv wR›`vicyi KvjvB 81530 1110

29 ‡gvt Lwjjyi ingvb ‡gvt BQvnvK Avjx ‡ejMvoxqv wR›`vicyi KvjvB 81529 1108

30 ‡gvt nvwdRvi ingvb ‡gvt ev‡`k Avjx evLov wR›`vicyi KvjvB 81007 1655

31 ‡gvQvt gvQz`v LvZzb ‡gvt eyjy wgqv g‡nkcyi wR›`vicyi KvjvB 85291 717

32 ‡gvt bRgj dwKi ‡gvt gKeyj dwKi evLov wR›`vicyi KvjvB 81937 937

33 ‡gvt gvgbyi iwk` ‡gvt gwbi DÏxb ‡gvjvgMvox wR›`vicyi KvjvB 80316 1605

34 ‡gvt †gvK‡jQ gÛj ‡gvt gwbi DÏxb evgbMÖvg wR›`vicyi KvjvB 6511 258

35 ‡gvt gwZqi ingvb ‡gvt gwQi dwKi evLov wR›`vicyi KvjvB 87795 1015

36 ‡gvt b~i †gvnv¤§` ‡gvt gybQzi ingvb BUvBj wR›`vicyi KvjvB 78452 930

37 ‡gvt gvgbyi iwk` cÖvs ‡gvt igRvb nvwRcyi wR›`vicyi KvjvB 82825 1430

38 ‡gvt jvejy ‡gvt kvnv`r nvwRcyi wR›`vicyi KvjvB 83006 1523

39 ‡gvt wicb gÛj ‡gvt kvnv`r gÛj nvwRcyi wR›`vicyi KvjvB 299 1251

40 ‡gvt †bvgvb †PŠt ‡gvt kvnvRyj †PŠt g‡nkcyi wR›`vicyi KvjvB 12892743 750

41 ‡gvt Avt KzÏym gÛj ‡gvt KwjgÏxb gÛj wR›`vicyi wR›`vicyi KvjvB 75813 3528

42 ‡gvt QvgQzj nK ‡gvt KwQi DÏxb evgbMÖvg wR›`vicyi KvjvB 86364 858

43 ‡gvt Avt Lv‡jK ‡gvt KwQi DÏxb evgbMÖvg wR›`vicyi KvjvB 86403 509

44 ‡gvt Avjg gÛj ‡gvt KzÏym gÛj nvwRcyi wR›`vicyi KvjvB 82724 1412

45 ‡gvt †mvenvb gÛj ‡gvt nhiZ Avjx g‡nkcyi wR›`vicyi KvjvB 84489 507

46 ‡gvt iweDj Bmjvg ‡gvt nRei Avjx wR›`vicyi wR›`vicyi KvjvB 73137 504

47 ‡gvt †mvnive gÛj ‡gvt nRei gÛj nvwRcyi wR›`vicyi KvjvB 82318 1276

48 ‡gvt ivRy cÖvgvwbK ‡gvt nvwZg Avjx evgbMÖvg wR›`vicyi KvjvB 61 398

49 ‡gvt wRbœv AvK›` ‡gvt Rwej AvK›` evLov wR›`vicyi KvjvB 81389 893

50 ‡gvt †iRvDj Kwig ‡gvt Rwmg DÏxb wR›`vicyi wR›`vicyi KvjvB 76251 487

51 ‡gvt AvBqye Avjx ‡gvt weivR DÏxb wR›`vicyi wR›`vicyi KvjvB 75832 506

52 ‡gvt nweei ingvb ‡gvt wejvZ Avjx ‡ejMvoxqv wR›`vicyi KvjvB 81488 1178

53 ‡gvt †Zvdv¾j gÛj ‡gvt wmivRyj gÛj BUvBj wR›`vicyi KvjvB 3815895478019 889



54 ‡gvt nvwg`yj gÛj ‡gvt wmivRyj gÛj evgbMÖvg wR›`vicyi KvjvB 5968 253

55 ‡gvt †gvm‡jg DÏxb ‡gvt ZQwjg gÛj evgbMÖvg wR›`vicyi KvjvB 131 279

56 ‡gvt gvQz` ‡gvt ZQwKb cÖvs BUvBj wR›`vicyi KvjvB 78359 910

57 ‡gvt GKivg Avjx ‡gvt ZweR cÖvs wR›`vicyi wR›`vicyi KvjvB 73140 439

58 ‡gvt †gvi‡k`yj Bmjvg Avt evixK gÛj evgbMÖvg wR›`vicyi KvjvB 86931 241

59 Av°vm mi`vi ev‡`k Avjx mi`vi evLov wR›`vicyi KvjvB 82051 913

60 ‡gvt AvKei Avjx g„Z †gveviK Avjx evLov wR›`vicyi KvjvB 81408 1725

61 ‡gvt gwRi DÏxb g„Z:  Rwmg DÏxb BUvBj wR›`vicyi KvjvB 78373 908

62 ‡gvt nRei Avjx g„Z: †gvnv‡dR wR›`vicyi wR›`vicyi KvjvB 73132 3505

63 ‡gvt kvnvRyj Bmjvg g„Z: †gvRvnvi Avjx wR›`vicyi wR›`vicyi KvjvB 76305 1273

64 ‡gvt Lwjjyi ingvb g„Z: †iv¯Íg Avjx nvwRcyi wR›`vicyi KvjvB 82328 1434

65 ‡gvt Avnmvb Djøvn g„Z: AvBb DÏxb evLov wR›`vicyi KvjvB 81252 979

66 ‡gvt AvBRyj dwKi g„Z: Avd‡Qi dwKi evLov wR›`vicyi KvjvB 1909185322 941

67 ‡gvt ew`D¾vgvb g„Z: Avey e°i dwKi evLov wR›`vicyi KvjvB 87797 1686

68 ‡gvt Avt nvbœvb dwKi g„Z: Avey e°i wQwÏK evLov wR›`vicyi KvjvB 3815895482236 1116

69 ‡gvt AvdRvj AvK›` g„Z: AvgRv` AvK›` nvwRcyi wR›`vicyi KvjvB 82719 1445

70 ‡gvt †Zvdv¾j †nv‡mb g„Z: AvQv` Avjx nvwRcyi wR›`vicyi KvjvB 82544 1444

71 ‡gvt Avey Zv‡je dwKi g„Z: Avt iwk` dwKi evLov wR›`vicyi KvjvB 81994 933

72 ‡gvt Avt iwk` g„Z: Avt Kwig cÖvs wR›`vicyi wR›`vicyi KvjvB 76114 475

73 ‡gvt †gvkvid g„Z: Avt Mdzi BUvBj wR›`vicyi KvjvB 3815895478287 931

74 ‡gvt †Mvjvg g¯Ídv g„Z: Avt QvËvi evLov wR›`vicyi KvjvB 1 950

75 ‡gvQvt g‡bvqviv †eIqv g„Z: AvwKgÏxb evgbMÖvg wR›`vicyi KvjvB 13673 391

76 ‡gvt †Zvdv¾j †nv‡mb g„Z: AvwRRvi ingvb evgbMÖvg wR›`vicyi KvjvB 87079 593

77 ‡gvt bvwmi cÖvgvwbK g„Z: Awdi DÏxb nvwRcyi wR›`vicyi KvjvB 82656 1373

78 ‡gvt g‡bvqvi †nv‡mb g„Z: bBgÏxb cÖvs evgbMÖvg wR›`vicyi KvjvB 86620 194

79 ‡gvt bvwmi DÏxb g„Z: Beªvnxg gÛj g‡nkcyi wR›`vicyi KvjvB 85356 755

80 ‡gvt Bjvnx KzÏym g„Z: Bw`ªm Avjx evLov wR›`vicyi KvjvB 87774 1020

81 ‡gvt Rvnv½xi †nv‡mb g„Z: bwRi †nv‡mb BUvBj wR›`vicyi KvjvB 78337 721

82 ‡gvt †iRvDj Kwig g„Z: gKeyj †nv‡mb ‡ejMvoxqv wR›`vicyi KvjvB 81580 1795



83 ‡gvt nvwg`yj Bmjvg g„Z: gwdR DÏxb BUvBj wR›`vicyi KvjvB 78278 961

84 ‡gvt gKeyj †nv‡mb g„Z: gwni DÏxb wR›`vicyi wR›`vicyi KvjvB 3815895476380 1281

85 ‡gvt nvwdRvi ingvb g„Z: gwni DÏxb BUvBj wR›`vicyi KvjvB 77960 710

86 ‡gvt †g‡niæj Bmjvg g„Z: gwni DÏxb BUvBj wR›`vicyi KvjvB 3815895478284 959

87 ‡gvt gvngy`yb bex g„Z: gwRei ingvb evLov wR›`vicyi KvjvB 81340 1905

88 QvbvDj Bmjvg Luv g„Z: iBP DÏxb Luv gv`vicyi wR›`vicyi KvjvB 42299 501

89 ‡gvt †Kvievb Avjx g„Z: Kv‡kg Avjx evgbMÖvg wR›`vicyi KvjvB 87248 526

90 ‡gvt †mvjvqgvb Avjx g„Z: Kv‡kg Avjx evgbMÖvg wR›`vicyi KvjvB 87085 1829

91 ‡gvt Avey mvB` g„Z: mg‡ki miKvi evLov wR›`vicyi KvjvB 81015 885

92 ‡gvt Avkivdzj Avjg g„Z: mivdZ Avjx evLov wR›`vicyi KvjvB 82053 1704

93 ‡gvt Avt Kwig g„Z: nvq`vi Avjx wR›`vicyi wR›`vicyi KvjvB 73112 1247

94 ‡gvt Ievq`yj cÖvs g„Z: QvB` cÖvs evgbMÖvg wR›`vicyi KvjvB 86490 567

95 ‡gvt dinv` †nv‡mb g„Z: QvjvgZ Avjx BUvBj wR›`vicyi KvjvB 3815895478305 904

96 ‡gvt gvQz` cÖvs g„Z: Qwjg DÏxb evgbMÖvg wR›`vicyi KvjvB 87003 521

97 ‡gvt jyrdi cÖvgvwbK g„Z: Rvgvj cÖvs evgbMÖvg wR›`vicyi KvjvB 86493 561

98 ‡gvt iæûj Avwgb g„Z: Rwni DÏxb g„av wR›`vicyi wR›`vicyi KvjvB 76378 468

99 ‡gvt BD‡bvQ Avjx g„Z: wgivR DÏxb g‡nkcyi wR›`vicyi KvjvB 85125 509

100 ‡gvt †ejvj †nv‡mb g„Z: Zv‡je Avjx BUvBj wR›`vicyi KvjvB 79413 750

101 অধর চন্দ্র িাল অপধন চন্দ্র হাপেপুর পেন্দারপুর োলাই 3815895482448 1354

102 আোহারুল ইসলাম আঃ আপেে িঃ কুোইল পেন্দারপুর োলাই 3815895474168 377

103 মমাছাঃ রওশন আঃ আপেে পেন্দারপুর পেন্দারপুর োলাই 3815895476416 534

104 মনজুরুল আঃ আপেে হাপেপুর পেন্দারপুর োলাই 3815895477482 1221

105 আবুহান সরিার আঃ ছাত্তার বামনগ্রাম পেন্দারপুর োলাই 381589545453 233

106 হাপিোর আঃ ছামাি োপিরপুর পেন্দারপুর োলাই 3815895480705 1483

107 শামীম সরিার আঃ ছালাম মবগুনগ্রাম পেন্দারপুর োলাই 3815895470397 696

108 পেলপেছ মবেম আঃ েপলল মবগুনগ্রাম পেন্দারপুর োলাই 3815895470811 655

109 মমাছাঃ রাপেয়া আঃ রহমান পেন্দারপুর পেন্দারপুর োলাই 3815895476233 513

110 উেল মহাকসন আঃ রহমান মকহশপুর পেন্দারপুর োলাই 3815895484895 537

111 োকহর মন্ডল আঃ লপতি োপিরপুর পেন্দারপুর োলাই 3815895479017 1408



112 আছমা পবপব আঃ মসাবহান েপরমপুর পেন্দারপুর োলাই 3815895475309 135

113 মোসনা বানু আক্কাছ আলী েপরমপুর পেন্দারপুর োলাই 3815895475423 55

114 মনকছর আলী আপের উপিন মমালামোড়ী পেন্দারপুর োলাই 3815895480363 1613

115 আকনায়ারা মবেম আপের উপিন আতাহার পেন্দারপুর োলাই 3815895475982 54

116 মমাঃ পনয়াম উপিন আিছার আলী েপরমপুর পেন্দারপুর োলাই 3815895475158 3

117 আপেজুল হে আপির উপিন োপিরপুর পেন্দারপুর োলাই 3815895477060 682

118 িেলুর রহমান আপবতুল্লাহ েপরমপুর পেন্দারপুর োলাই 3815895473903 1147

119 মমাঃ রপবউল িপের আবু বক্কর পসপিে ঘাটুপরয়া পেন্দারপুর োলাই 3815895483739 1303

120 মমাঃ আপনছুর আবুল োপিরপুর পেন্দারপুর োলাই 3815895477705 650

121 েফুর আবুল মহাকসন মািারপুর পেন্দারপুর োলাই 3815895471904 95

122 শামসুল হে আবুল মহাকসন মবগুনগ্রাম পেন্দারপুর োলাই 3815895471334 738

123 আবু তাকহর আব্দুর রপশি বাখড়া পেন্দারপুর োলাই 38158954872303 1161

124 মমাঃ মোলোর আব্দুল োপিরপুর পেন্দারপুর োলাই 3815895477330 658

125 মমাঃ সাখাওয়াত আকমি আলী োপিরপুর পেন্দারপুর োলাই 3815895476907 679

126 মমােকছি আলী আকয়ে উপিন মবগুনগ্রাম পেন্দারপুর োলাই 3815895470934 550

127 আহসান উল্লাহ আকয়ন উপিন বাখড়া পেন্দারপুর োলাই 3815895481252 979

128 মমাঃ এমিাদুল হে আকরি আলী েপরমপুর পেন্দারপুর োলাই 381589547 11

129 এমিাদুল হে আকরি আলী েপরমপুর পেন্দারপুর োলাই 381589547 11

130 মমাঃ োমাল উপিন প্রাং আলী আহেি ইটাইল পেন্দারপুর োলাই 3815895480603 830

131 মোফ্িার মন্ডল আলী মন্ডল বামনগ্রাম পেন্দারপুর োলাই 3815895476433 275

132 আব্দুস সালাম আসাম মন্ডল িঃ কুোইল পেন্দারপুর োলাই 3815895453475 398

133 মীর পিকরাে ইউনুস আলী মবগুনগ্রাম পেন্দারপুর োলাই 3815895474305 130

134 আবু তাকহর ইন্দাে আলী মবগুনগ্রাম পেন্দারপুর োলাই 3815895471139 831

135 ইসমাইল মহাকসন ইব্রাপহম আলী মবগুনগ্রাম পেন্দারপুর োলাই 3815895470904 541

136 মোকবি আলী ইমাকয়ত বাখড়া পেন্দারপুর োলাই 3815895480922 1194

137 মমতাজুর রহমান ইয়াি আলী মবগুনগ্রাম পেন্দারপুর োলাই 3815895471710 777

138 মমাঃ সাত্তার ইয়াি আলী বািাউচ্চ পেন্দারপুর োলাই 3815895471917 392

139 নূরুোমান ইয়াি আী বািাউচ্চ পেন্দারপুর োলাই 3815895473258 230

140 সাকয়ম মন্ডল ইসমাইল নানাহার পেন্দারপুর োলাই 3815895484109 465

141 উপনর উিীন ওপমে উিীন পেন্দারপুর পেন্দারপুর োলাই 3815895471497 1259



142 আপমরুল ওসমান োপিরপুর পেন্দারপুর োলাই 3815895479690 1660

143 মমাঃ আপমরুল েপছমিীন বাখড়া পেন্দারপুর োলাই 3815895482046 928

144 িপরজুল ইসলাম েপছর উিীন আতাহার পেন্দারপুর োলাই 3815895475668 66

145 মমাহাতাব আলী েপছর সরোর বামনগ্রাম পেন্দারপুর োলাই 3815895486369 1835

146 হান্নান েপরম বািাউচ্চ পেন্দারপুর োলাই 3815895473819 144

147 মমকছর আলী োচুমন্ডল পেন্দারপুর পেন্দারপুর োলাই 3815895475848 220

148 আশরাফুল োরামত আলী বাখড়া পেন্দারপুর োলাই 3815895482053 1704

149 মমাঃ ছাইফুল মন্ডল োকসম বামনগ্রাম পেন্দারপুর োলাই 3815895476468 355

150 মমাঃ সাইফুল ইসলাম খয়বর আলী েপরমপুর পেন্দারপুর োলাই 3815895470703 1237

151 ছাইফুল ইসলাম খয়বর আলী এলতা পেন্দারপুর োলাই 3815895470703 1035

152 শাহাবুল প্রামাপনে মোলাম প্রামাপনে মবগুনগ্রাম পেন্দারপুর োলাই 3815895471443 657

153 আশাদুল ইসলাম মোলাম মমাস্তিা মকহশপুর পেন্দারপুর োলাই 3815895431995 669

154 মপেবর রহমান ছকবর উপিন ঘাটুপরয়া পেন্দারপুর োলাই 3815895483758 1763

155 মপনর উপিন েনাব আলী বামনগ্রাম পেন্দারপুর োলাই 3815895484078 445

156 আঃ আেন্দ েয়নাল োপিরপুর পেন্দারপুর োলাই 3815895477163 1354

157 সাইফুল েয়নাল মািারপুর পেন্দারপুর োলাই 3815895477211 32

158 মমাঃ োকহদুল ইসলাম েয়নাল মশখ এলতা পেন্দারপুর োলাই 3815895470347 1003

159 আপেজুল হে েপহর উপিন িঃ কুোইল পেন্দারপুর োলাই 3815895474509 386

160 আছাতুল্লাহ পেয়া মািারপুর পেন্দারপুর োলাই 3815895476620 1365

161 আঃ আপলম তছপলম উপিন বাখড়া পেন্দারপুর োলাই 5000004 1797

162 মমাঃ মমাোম তপছর উপিন মমালামোড়ী পেন্দারপুর োলাই 3815895480450 1640

163 মতাোকেল প্রাং তপছর উপিন প্রাং োপিরপুর পেন্দারপুর োলাই 3815895480839 1565

164 আবু রায়হান তাকসর সরিার ঘাটুপরয়া পেন্দারপুর োলাই 3815895400062 1312

165 মাসুিা খাতুন মতািােল ঘাটুপরয়া পেন্দারপুর োলাই 3815895483618 1499

166 মকনায়ার মহাকসন নইমপিন বামনগ্রাম পেন্দারপুর োলাই 3815895486620 1852

167 মমাঃ নেরুল ইসলাম নপছর উিীন বামনগ্রাম পেন্দারপুর োলাই 3815895476791 350

168 লুৎির িপের নপছর িপের বাখড়া পেন্দারপুর োলাই 3815895481078 838

169 উৎিল কুমার সরোর নকরন্দ্রনাথ সরোর ইটাইল পেন্দারপুর োলাই 38158954779041 748

170 মমাছাঃ পনলুিা নূরুল ইসলাম োপিরপুর পেন্দারপুর োলাই 3815895477317 652

অকিযমান তাপলোঃ



171 মমাঃ নূর ইসলাম প্রাং নূরুল ইসলাম প্রাং নানাহার পেন্দারপুর োলাই 3815895484113 447

172 মমাঃ োলাল উপিন িেলকরর রহমান বামনগ্রাম পেন্দারপুর োলাই 3815895477236 300

173 আব্দুস সাত্তার িকের আলী োপিরপুর পেন্দারপুর োলাই 3815895479840 541

174 মসকেন্দার আলী িকের আলী পবষু্টপুর পেন্দারপুর োলাই 3815895487176 800

175 আব্দুল ওহাব িকয়ে উপিন োপিরপুর পেন্দারপুর োলাই 3815895476475 1448

176 আবু বক্কর পসপিে বশারতুল্লো মকহশপুর পেন্দারপুর োলাই 3815895484571 596

177 সুলতান বায়পেত ইটাইল পেন্দারপুর োলাই 3815895482315 1277

178 ইয়াকুব আলী বাহার আলী বািাউচ্চ পেন্দারপুর োলাই 3815895473565 1487

179 মমাঃ আব্দুল মুপমন প্রাং বাহার উপিন প্রাং োপিরপুর পেন্দারপুর োলাই 3815895480671 811

180 উত্তম পবমন্ড মালী মািারপুর পেন্দারপুর োলাই 3815895471982 45

181 ছপহদুর রহমান পবলাকয়ত আলী হাপেপুর পেন্দারপুর োলাই 3815895477505 1427

182 িেলুর রহমান মবলাকয়ত মহাকসন ইমামপুর পেন্দারপুর োলাই 3815895479437 1071

183 ইছাহে আলী পভো প্রাং আতাহার পেন্দারপুর োলাই 3815895475695 42

184 মমাঃ মমেবাহ মপেবর মমালামোড়ী পেন্দারপুর োলাই 38158954700070 1618

185 মপশউর রহমান মপেবর রহমান বাখড়া পেন্দারপুর োলাই 3815895481132 1889

186 আঃ েপলল সাপখিার মপেবর সাপখিার ইটাইল পেন্দারপুর োলাই 3815895478089 954

187 ইছাব্বর আলী আেন্দ মপের উপিন আেন্দ নানাহার পেন্দারপুর োলাই 3815895483954 1861

188 মাহবুবুর আলম মপতউর রহমান হাপেপুর পেন্দারপুর োলাই 3815895483581 1388

189 আবু ছপহি মপনর উপিন মমালামোড়ী পেন্দারপুর োলাই 38158954724160 1621

190 মামুনুর রপশি মপিে উপিন পেন্দারপুর পেন্দারপুর োলাই 3815895476070 478

191 মমাসকলম উপিন মপিে উপিন মকহশপুর পেন্দারপুর োলাই 3815895484667 645

192 নােমল প্রাং মমতাে আলী ইটাইল পেন্দারপুর োলাই 3815895477871 1088

193 মমাঃ হাপিোর রহমান মপহর উপিন ইটাইল পেন্দারপুর োলাই 3815895477960 710

194 মমাছাঃ সুলতানা মাকেদুল ইসলাম ইটাইল পেন্দারপুর োলাই 3815895479449 716

195 িেলুল হে মাপনে উপিন মকহশপুর পেন্দারপুর োলাই 3815895484719 768

196 ওয়াকহি সরিার মাকবর সরিার মকহশপুর পেন্দারপুর োলাই 3815895484461 543

197 নাপছমা খাতুন মুনছুর রহমান ঘাটুপরয়া পেন্দারপুর োলাই 2852036264 1968

198 মমাঃ োপমল মহাকসন মৃত- আঃ রপহম এলতা পেন্দারপুর োলাই 3815895470201 1020

199 মপতয়র রহমান মমাোকিস আলী ইটাইল পেন্দারপুর োলাই 3815895400219 ৭১৮

200 মমাছাঃ সাকহরা মৃত- আঃ রপহম এলতা পেন্দারপুর োলাই 3815895470232 1018



201 আলতাি মহাকসন মৃত- আপেে সরোর এলতা পেন্দারপুর োলাই 3815895470312 879

202 মমাঃ তােমহল মহাকসন মৃত- আবু সাঈি এলতা পেন্দারপুর োলাই 3815895470550 958

203 মমাঃ এনামুল হে মৃত- নইমপিন বামনগ্রাম পেন্দারপুর োলাই 3815895489897 1848

204 আব্দুর রপহম মন্ডল মৃত- িকের আলী োপিরপুর পেন্দারপুর োলাই 3815895476425 1399

205 মমাঃ খায়রুল ইসলাম মৃত- মবলাকয়ত আলী নানাহার পেন্দারপুর োলাই 3815895484124 419

206 মমাঃ নূরুল ইসলাম মৃত- লপছর উপিন পেন্দারপুর পেন্দারপুর োলাই 3815895476245 481

207 মমাঃ োলাল উপিন মৃত- সাহাবাে ঘাটুপরয়া পেন্দারপুর োলাই 1459252332 1749

208 মমাঃ মাহবুবুল আলম মমাঃ মামুনুর রপশি বামনগ্রাম পেন্দারপুর োলাই 3815895486388 1899

209 মমাঃ শপহদুল মমাঃ মমাত্তাকলব বািাউচ্চ পেন্দারপুর োলাই 3815895473709 260

210 মমাঃ বাপর মমাঃ সাত্তার বািাউচ্চ পেন্দারপুর োলাই 3815895473707 295

211 আলাউিীন মমােকছি বািাউচ্চ পেন্দারপুর োলাই 3815895473139 187

212 আঃ মান্নান মমােকছি আলী মবগুনগ্রাম পেন্দারপুর োলাই 3815895471608 673

213 আলম সরিার মমাখকলোর োপিরপুর পেন্দারপুর োলাই 3815895477311 1442

214 মমাঃ মোলাম রব্বানী মমাছাব্বর োেী পেন্দারপুর পেন্দারপুর োলাই 3815895473139 1263

215 পসরাজুল ইসলাম মমাোকেল সরোর এলতা পেন্দারপুর োলাই 3815895570193 856

216 মমাঃ মমাসপলম মমাোহার বািাউচ্চ পেন্দারপুর োলাই 3815895473230 377

217 বািশা মন্ডল মমাোহার মকহশপুর পেন্দারপুর োলাই 3815895484725 723

218 আপনছুল ইসলাম মমাতরাে েপরমপুর পেন্দারপুর োলাই 3815895474373 1142

219 হপববর রহমান মমায়াকেম আলী বামনগ্রাম পেন্দারপুর োলাই 3815895476606 312

220 মমকহিী হাসান রমোন আলী িঃ কুোইল পেন্দারপুর োলাই 3815895474536 383

221 ছকলমন সরিার রমোন আলী মবগুনগ্রাম পেন্দারপুর োলাই 3815895471120 607

222 আঃ রহমান মরিাে মন্ডল েপরমপুর পেন্দারপুর োলাই 3815895473896 1135

223 নাপসর মলব িপের ঘাটুপরয়া পেন্দারপুর োলাই 3815895483129 1298

224 নুর ইসলাম মলােমান আলী মকহশপুর পেন্দারপুর োলাই 3815895484935 738

225 মমাঃ শাহািৎ প্রাং শপির উপিন বামনগ্রাম পেন্দারপুর োলাই 3815895470683 305

226 মমাঃ আসাদুল হে শাহাোন আলী ইটাইল পেন্দারপুর োলাই 3815895480416 788

227 নূরুল ইসলাম শাহািত মহাকসন োপিরপুর পেন্দারপুর োলাই 3815895480227 668

228 মমাঃ রপিকুল আলম শাহািৎ মহাকসন মকহশপুর পেন্দারপুর োলাই 3815895485052 511

229 মমাঃ পসরাজুল ইসলাম আঃ মপেি ইটাইল পেন্দারপুর োলাই 3815895489148 ৭০৬

230 মমাঃ োমাল উপিন শুকুর আলী িঃ কুোইল পেন্দারপুর োলাই 3815895474534 452



231 মোড়াকনা শ্রী আনার মািারপুর পেন্দারপুর োলাই 3815895471922 88

232 মমাোহার সরিার সাকিে সরিার ঘাটুপরয়া পেন্দারপুর োলাই 3815895483807 1512

233 মমাঃ শামীম মন্ডল সাকহব আলী বামনগ্রাম পেন্দারপুর োলাই 3815895473054 248

234 মমাঃ আপেোর প্রাং পসরাে উপিন ইটাইল পেন্দারপুর োলাই 38158954778783 1118

235 মোলাম মমাস্তিা মসকেন্দার আতাহার পেন্দারপুর োলাই 3815895476024 133

236 আঃ োয়ুম মসকেন্দার আলী মবগুনগ্রাম পেন্দারপুর োলাই 3815895471375 542

237 মমাছাঃ রপশিা পবপব হাপববর রহমান ইটাইল পেন্দারপুর োলাই 3815895480643 850

238 ছাইদুর রহমান হায়িার আলী োপিরপুর পেন্দারপুর োলাই 3815895476594 6594

239 আঃ ছুমায়ন হায়িার আলী বাখড়া পেন্দারপুর োলাই 3815895482119 1018

240 আইয়ুব আলী হায়িত আলী মবগুনগ্রাম পেন্দারপুর োলাই 3815895471367 608

241 মমাছাঃ িারুল মবেম মহলাল উপিন হাপেপুর পেন্দারপুর োলাই 3815895482341 1933

242 আঃ সামাি মহাকসন আলী বাখড়া পেন্দারপুর োলাই 3815895481144 1013

243 হাকছন আলী মহাকসন প্রাং ইটাইল পেন্দারপুর োলাই 3815895478551 1084



ক্রঃ 

নং
কৃষকের নাম পিতার নাম গ্রাম ইউপনয়ন উিকেলা োতীয়িপরচয়িত্র নং

ব্াংে 

এোউন্ট নং 

(যপি থাকে)

সম্ভাব্ ধান উৎিািকনর 

িপরমান/ কৃপষ োর্ ড নং

১ সপবকুন অপির উপিন বাপশলািাড়া উিয়পুর োলাই 3815885000121 1510

2 ওসমান আলী অকমর উপিন শুেটিোড়ী উিয়পুর োলাই 3815885447301 1301

3 আবুল মহাকসন আঃ খাকলে মতপলহার উিয়পুর োলাই 381588543543 1010

4 মমাঃ রাজু পময়া আঃ রপশি সরোর নয়ািাড়া উিয়পুর োলাই 119438158850000000 ১১৩৪

5 মমাছাঃ ছাকলহা মবেম আঃ রপশি সরোর নয়ািাড়া উিয়পুর োলাই 3815885437662 ১২৩৭

6 আেমল হে আঃ রহমান মচচুপরয়া উিয়পুর োলাই 4158464893 2264

7 এেরামুল আঃ হাপেম মচচুপরয়া উিয়পুর োলাই 3815885443465 2245

8 আব্বাস আলী আইমপিন মন্ডল নয়ািাড়া উিয়পুর োলাই 5958495490 188

9 েহুরা মবেম আইয়ুব আলী পবনইল উিয়পুর োলাই 3815885449428 604

10 েহুরুল আেবর মালটিয়া উিয়পুর োলাই 3815885441435 153

11 আপেজুল আপছর ধুনট উিয়পুর োলাই 3815885448133 458

12 মোব্বার আপছর উপিন শ্রীপুর উিয়পুর োলাই 3815885441301 233

13 ছাকয়ি আেের আেলািাড়া উিয়পুর োলাই 3815885438541 1855

14 আোদুল আোহার মতপলহার উিয়পুর োলাই 3815885435322 1080

15 িেলুল আোহার বাইগুনী উিয়পুর োলাই 885486818 2118

16 মমাছাঃ আকমছা আপেবর বাইগুনী উিয়পুর োলাই 3815885448188 2377

17 রাজু পময়া আপেমপিন ধুনট উিয়পুর োলাই 3815885448199 320

18 আঃ মান্নান আনতাে থল উিয়পুর োলাই 3815885445056 1013

19 নুর নাহার আপনছুর োমুড়া উিয়পুর োলাই 38158854442557 877

20 আপেোর আিছার উিয়পুর উিয়পুর োলাই 3815885445503 1401

21 সাকহিা আিছার দুে ডাপুর উিয়পুর োলাই 5508684494 165

22 আলতাি মহাকসন আিছার আলী নয়ািাড়া উিয়পুর োলাই 4158501819 1196

23 ওমর িারুে আিছার আলী চেবাড়ই উিয়পুর োলাই 3815885449234 157

24 পবলপেছ আিোল বাসুড়া উিয়পুর োলাই 3815885442392 1056

25 তানপের আহকমি আিতাব উপিন মন্ডল মতপলহার উিয়পুর োলাই 5058565937 ৩০৬০

2020 মবাকরা মমৌসুকম ধান সরবরাকহর লকযে লটাপরর মাধ্যকম পনব ডাপচত কৃষে তাপলোঃ ইউপনয়ন - উিয়পুর



26 আকনায়ার আিাে উিীন েরমো উিয়পুর োলাই 885436462 2078

27 আবু বক্কর পসপিে আবু তাকহর পুরগ্রাম উিয়পুর োলাই 3815885441604 668

28 ছাপিকুল ইসলাম আবু সাইি পবনইল উিয়পুর োলাই 3815885000430 739

29 োপেরা আবু মহাকসন োমুড়া উিয়পুর োলাই 3815885000117 1050

30 আয়মপিন আকবি শ্রীপুর উিয়পুর োলাই 3815885444100 2997

31 মবারহান আব্দুর পবনইল উিয়পুর োলাই 3815885449917 823

32 সাইদুর রহমান আব্দুল খাকলে িাইেিাড়া উিয়পুর োলাই 3815885433173 830

33 মাপেিা আব্দুল মান্নান িাইেিাড়া উিয়পুর োলাই 3815885435197 2337

34 ইসমত আব্দুস বাসুড়া উিয়পুর োলাই 3815885442850 987

35 োছু আব্বাস আলী েরমো উিয়পুর োলাই 885449785 2057

36 মমারছাপলন আপমরুল বাইগুনী উিয়পুর োলাই 3815885000230 2300

37 মমাঃ মমািােল আয়মপিন ধুনট উিয়পুর োলাই 38158854 545

38 এমিাদুল হে আয়ুব আলী েপমনপুর উিয়পুর োলাই 3815885440593 455

39 নূর োহান আয়ুব আলী মান্দাই উিয়পুর োলাই 3815885437079 1582

40 আহমি আলী আকয়ন উপিন পনকমর িাড়া উিয়পুর োলাই 38158854 65

41 রপহমা আলমেীর মান্দাই উিয়পুর োলাই 3815885437007 1780

42 রাকশিা আকলে শ্রীপুর উিয়পুর োলাই 3815885444251 2996

43 মমাঃ শাহ আলম আশরাি েংোিাশপুর উিয়পুর োলাই 3815885443059 1770

44 মমাঃ হান্নান আশরাি টাোহুত উিয়পুর োলাই 3815885440478 218

45 রাকবিা মবেম আশরাি আলী দুে ডাপুর উিয়পুর োলাই 3815885434091 2169

46 পেয়াউর আশরাফুল উঃ মতপলহার উিয়পুর োলাই 3815885434782 2735

47 মসিাপল ইউসুি বাইগুনী উিয়পুর োলাই 3815885449125 2466

48 আবু োকহর ইনকশর বাইগুনী উিয়পুর োলাই 3815885446944 2032

49 হাপলমা ইয়াকুব  পূব ড কুোইল উিয়পুর োলাই 381588544648 1586

50 তহুরা ইশরত বাসুড়া উিয়পুর োলাই 3815885442906 911

51 আপছর ইসমাইল ধুনট উিয়পুর োলাই 381588544129 260

52 মমারকশদুল ওছমান উঃ মতপলহার উিয়পুর োলাই 3815885434879 2764

53 আঃ রপশি সরোর োকবে আলী সরোর নয়ািাড়া উিয়পুর োলাই 3815885437665 ১২৭১

54 আবু তাকহর োকসম টাোহুত উিয়পুর োলাই 3815885439802 1633

55 সুলতানা খপববর পনকমর িাড়া উিয়পুর োলাই 38158854449776 66



56 েপলল উপিন খয়বর আলী োমুড়া উিয়পুর োলাই 3815885442944 905

57 ছাকনায়ার খয়রুোমান উিয়পুর উিয়পুর োলাই 3815885445504 1465

58 রাকহনা মবেম খাোপময়া আেলািাড়া উিয়পুর োলাই 3815885438462 2986

59 আেম আলী খাকিম বাপশলািাড়া উিয়পুর োলাই 381588544273 1739

60 আলী আহেি খাকিম নুনুে উিয়পুর োলাই 3815885441748 2837

61 আপেজুল খাকয়র বহুপত উিয়পুর োলাই 3815885435244 791

62 সুবণ ডা মখারপশি পবনইল উিয়পুর োলাই 3815885449397 622

63 রপিকুল ইসলাম েফুর বাইগুনী উিয়পুর োলাই 38158854 2092

64 ছাকনায়ার চান পময়া নওয়ানা উিয়পুর োলাই 3815885439477 2513

65 লবার ছকির বাইগুনী উিয়পুর োলাই 3815885446913 2218

66 হান্নান ছাকোয়াত েরমো উিয়পুর োলাই 3815885436366 2039

67 এরশাি ছাত্তার আেলািাড়া উিয়পুর োলাই 3815885438112 1911

68 িপরিা মবেম ছাত্তার নয়ািাড়া উিয়পুর োলাই 3815885437890 1124

69 আঃ হান্নান ছামাি বাসুড়া উিয়পুর োলাই 3815885442934 1116

70 মপতয়ার রহমান ছাকয়ি আলী দুে ডাপুর উিয়পুর োলাই 3815885433516 400

71 শপহদুল মছামকছর দুধাইল উিয়পুর োলাই 885437882 1437

72 আোহার আলী েয়নাল আকবিীন পনকনর িাড়া উিয়পুর োলাই 550539755 97

73 মমাঃ রপিকুল ইসলাম েয়নাল আকবিীন পনকনর িাড়া উিয়পুর োলাই 4608641019 95

74 শপরফুল েপলল টাোহুত উিয়পুর োলাই 3815885000141 1561

75 মমাঃ মহলাল উপিন েপহর বাপশলািাড়া উিয়পুর োলাই 3815885002810 1704

76 েহুরা েহুরুল োপশপুর উিয়পুর োলাই 5508463741 520

77 মমাসকলমা খাতুন েহুরুল ইসলাম িাইেিাড়া উিয়পুর োলাই 3815885436134 2362

78 মরোউল োমাল চেটাোহুত উিয়পুর োলাই 3815885439984 37

79 এনামুল তপছমিীন বহুপত উিয়পুর োলাই 3815885435385 942

80 লুৎির তপমে ধুনট উিয়পুর োলাই 3815885448311 486

81 িপচনা মতাতা থল উিয়পুর োলাই 3815885445164 1022

82 আিছার আলী িপবর উপিন পবনইল উিয়পুর োলাই 3815885450070 644

83 মমাঃ মরোউল েপরম দুদু পময়া িাইেিাড়া উিয়পুর োলাই 3815885435129 816

84 মপহর উপিন মিকলায়ার মহাকসন আেলািাড়া উিয়পুর োলাই 3815885438490 2315

85 আব্দুল আপলম নবাব আলী মান্দাই উিয়পুর োলাই 3815885436855 1720



86 দুদু পময়া নাইমউপিন বহুপত উিয়পুর োলাই 3815885435123 142

87 শ্রী রাম পবয়ান নারায়ন দুধাইল উিয়পুর োলাই 3815885490230 388

88 মামুনুর রপশি পনোম ধুনট উিয়পুর োলাই 3815885448601 467

89 আহসান হাপবব পনোম উপিন নুনুে উিয়পুর োলাই 5508667119 2862

90 পসরাজুল মন্ডল পনোমপিন মন্ডল নয়ািাড়া উিয়পুর োলাই 5058496091 1197

91 আমোত মহাকসন নুরুল মহাকসন টাোহুত উিয়পুর োলাই 3815885439088 210

92 ছামছুোমান িেলুর রহমান বহুপত উিয়পুর োলাই 3815885434398 62

93 মমাঃ মমাশারি মহাকসন িকয়ে উপিন পনকনর িাড়া উিয়পুর োলাই 3815885450326 14

94 িারোনা িপরি মতপলহার উিয়পুর োলাই 38158854001290 2647

95 পরেসানা মবেম িপরি িপের দুধাইল উিয়পুর োলাই 3815885000307 2303

96 আমোি িারাে বাইগুনী উিয়পুর োলাই 3815885446619 2156

97 আিছার বপিউোমান উিয়পুর উিয়পুর োলাই 3815885445483 1437

98 আব্দুস মসাবহান বয়তুল্লাহ উঃ মতপলহার উিয়পুর োলাই 3815885434786 2758

99 আবু হাসান বাবল োমুড়া উিয়পুর োলাই 3815885000403 1054

100 রেনী বাবু লাল বাইগুনী উিয়পুর োলাই 3815885445429 2364

101 সুোউল ইসলাম বাহাদুর মান্দাই উিয়পুর োলাই 885436797 1590

102 আশরাি আলী বাহার উপিন নয়ািাড়া উিয়পুর োলাই 6408504899 1250

103 তহপমনা বুলু মচচুপরয়া উিয়পুর োলাই 3815885441430 185

104 পমোনুর মবলাল মহাকসন ভাটাহার উিয়পুর োলাই 885437179 630

105 ইসমাইল মেবুল থল উিয়পুর োলাই 3815876450006 1058

106 মমাঃ মমাোকেল হে মপছর উপিন ভাটাহার উিয়পুর োলাই 3815885435854 594

107 িপি মবেম মেনু োমুড়া উিয়পুর োলাই 3815885442373 1200

108 খাকলিা মপতন েরমো উিয়পুর োলাই 3815885434630 2191

109 মমায়াকেম মনকসর েয়পুর বহুপত উিয়পুর োলাই 5508550919 4

110 সপহিা মবেম মহব্বত আলী দুে ডাপুর উিয়পুর োলাই 3815885433909 2196

111 শপির উিীন মপহর বাইগুনী উিয়পুর োলাই 3815885447639 2099

112 েপিল মাতাব আলী মাস্তর উিয়পুর োলাই 3815885447349 1177

113 মমােকলসার মাকবে োমুড়া উিয়পুর োলাই 3815885440474 860

114 আহেি আলী পমপছর আলী দুে ডাপুর উিয়পুর োলাই 3815885433912 284

115 মমাহােি িরহাি মুঞ্জুর পনকমর িাড়া উিয়পুর োলাই 19913815885000400 5



116 সসয়ি শাহািত মৃত- আপেজুল বাসুড়া উিয়পুর োলাই 3815885442814 2379

117 মমাঃ হাপমদুল খা মৃত- ছামছপিন টাোহুত উিয়পুর োলাই 3815885440300 358

118 মছরাে মৃত- বাসরত ধুনট উিয়পুর োলাই 3815885448204 399

119 মমাঃ োমাল মৃত- মপেবর মান্দাই উিয়পুর োলাই 3815885437115 1783

120 নেরুল ইসলাম মৃত- মকঞ্জে টাোহুত উিয়পুর োলাই 3815885447791 357

121 মমাঃ তপহদুল ইসলাম মৃতঃ  আকবি আলী মালটিয়া উিয়পুর োলাই 3815885441477 ১২৭

122 মমাঃ পিকরাে  আলী মৃতঃ আেরত আলী িাইেিাড়া উিয়পুর োলাই 3815885435120 ৭৯৯

123 আকিল মাহমুি পমন্টু মৃতঃ আিাে উপিন েরমো উিয়পুর োলাই 3815885436498 ২০১৮

124 মমাসারি মহাকসন মৃতঃ আকয়ন উপিন পনকমরিাড়া উিয়পুর োলাই 3815885445090 ১৭২৪

125 মমাঃ পিকরাে মহাকসন মৃতঃ আলতাব মহাকসন মান্দাই উিয়পুর োলাই 3815885436884 ১৬৪৭

126 মমাঃ আব্দুর রপশি মৃতঃ মেরামত আলী িাইেিাড়া উিয়পুর োলাই 3815885435465 ৭২৭

127 মতািােল মহাকসন মৃতঃ মোরবান আলী নয়ািাড়া উিয়পুর োলাই 3815885437692 ১২০১

128 মমাঃ োউছার মৃতঃ মোরবান আলী নয়ািাড়া উিয়পুর োলাই 3815885437741 ১২৪১

129 মমাঃ পমোনুর মৃতঃ মোরবান আলী নয়ািাড়া উিয়পুর োলাই 3815885437670 ১২৪৫

130 মমাঃ শরীি উপিন মৃতঃ মোরবান আলী নয়ািাড়া উিয়পুর োলাই 3815885437675 ১১৯৯

131 আব্দুল হাই আেন্দ মৃতঃ েনাব আলী মন্ডল থল উিয়পুর োলাই 3815885445057 ১০০৯

132 মমাঃ ওকহি আলী মৃতঃ পবনকসর আলী মান্দাই উিয়পুর োলাই 3815885437003 ১৭১৪

133 মমাছাঃ  তইমা পবপব মৃতঃ মমাঃ আকবি আলী মালটিয়া উিয়পুর োলাই 3815885441481 ১৬৫

134 মমাঃ শপহদুল ইসলাম মৃতঃ মমাঃ আকবি আলী মালটিয়া উিয়পুর োলাই 3815885441479 ১৪৮

135 মমাঃ দুলা মন্ডল মৃতঃ মমাঃ এোব্বর আলী মালটিয়া উিয়পুর োলাই 3815885441409 ১২৮

136 মমাছাঃ পবউটি মৃতঃ মমাঃ বাচ্চু নয়ািাড়া উিয়পুর োলাই 3815885437683 ১১৩২

137 মমাছাঃ োয়িা মবেম মৃতঃ মমাঃ মপবে আলী িাইেিাড়া উিয়পুর োলাই 3815885435087 ২৬৯০

138 মমাঃ তাে পময়া মৃতঃ মমাঃপসরাে উপিন েরমো উিয়পুর োলাই 3815885436453 ২০২১

139 মোলাম শপহি ইেবাল মৃতঃ মমাোিির নয়ািাড়া উিয়পুর োলাই 3815885438054 ৬৮৩

140 শাপেলা মমকহদুল শ্রীপুর উিয়পুর োলাই 3815885000115 3062

141 মমাঃ োকহদুল ইসলাম মমাঃ আঃ ওহাব বহুতী উিয়পুর োলাই 3815885434192 ১০২

142 মমাঃ ছপির উপিন মমাঃ আঃ োকির োপশপুর উিয়পুর োলাই 3815885434618 ৫১৬

143 মমাঃ আঃ মাকলে মমাঃ আঃ োকির আলী োপশপুর উিয়পুর োলাই 3815885433586 ৫০৫

144 মমাঃ আঃ রউি মমাঃ আঃ ছাত্তার িাইেিাড়া উিয়পুর োলাই 3815885435030 ৭৪১

145 মমাঃ মপতয়ার মমাঃ আেবর েরমো উিয়পুর োলাই 3815885436455 ২০৪৮



146 মমাঃ মপনহার মমাঃ আেবর আলী েরমো উিয়পুর োলাই 19893815885000000 ২১১০

147 মমাঃ আকনায়ার মমাঃ আোে েরমো উিয়পুর োলাই 3815885436462 ২০৭৮

148 মমাঃ নুরুল ইসলাম মমাঃ আিতাব মালটিয়া উিয়পুর োলাই 3815885441388 ২৪১৯

149 মমাছাঃ মকনায়ারা মমাঃ আিাে েরমো উিয়পুর োলাই 3815885406457 ২০২৫

150 মমাঃ আবু োলাম মমাঃ আবু এহসান নয়ািাড়া উিয়পুর োলাই 3815885437743 ১১৫৬

151 মমাঃ মপশউর রহমান মমাঃ আবু এহসান নয়ািাড়া উিয়পুর োলাই 3815885438059 ১২৫৬

152 সাোদুল ইসলাম মমাঃ আবু এহসান নয়ািাড়া উিয়পুর োলাই 3815885437756 ১১৫৯

153 রাকশল আহাকেি মমাঃ আবু তাকলব নয়ািাড়া উিয়পুর োলাই 19906795810000000 ৩০০৯

154 মমাছাঃ হাকসনা মবেম মমাঃ আবুল োলাম মান্দাই উিয়পুর োলাই 3815885436977 ১৬১০

155 রাকশদুল ইসলাম মমাঃ আবুল োলাম থল উিয়পুর োলাই 3815885445177 ১০৮৮

156 মমাঃ আশরাি আলী মমাঃ আব্দুল ওয়াকহি মান্দাই উিয়পুর োলাই 3815885436949 ১৫৬০

157 মমাঃ ছাইদুর রহমান মমাঃ আব্দুল খাকলে িাইেিাড়া উিয়পুর োলাই 3815885435173 ৮৩০

158 মমাঃআব্দুল োকির মমাঃ আব্দুল বাপরে থল উিয়পুর োলাই 3815885437469 ১০১০

159 মমাছাঃ ছাকলহা মবেম মমাঃ আব্দুস ছাত্তার মতপলহার উিয়পুর োলাই 3815885435395 ৮৬৪

160 মমাঃ আমোি মমাঃ আব্বাস মালটিয়া উিয়পুর োলাই 3815885441459 ১৬২

161 মমাঃ রাোে মমাঃ আমোি মালটিয়া উিয়পুর োলাই 3815885441561 ১৩১

162 মমাঃ ছাইফুল ইসলাম মমাঃ আলতাি িাইেিাড়া উিয়পুর োলাই 3815885435168 838

163 মমাছাঃ মাছুিা মমাঃ আলমেীর নয়ািাড়া উিয়পুর োলাই 3815885407681 ৩৭৮

164 মমাঃ তাকহর আলী মমাঃ ইনকছর আলী েরমো উিয়পুর োলাই 38158854364559 ২০৬০

165 মমাঃ মাহবুবুর রহমান মমাঃ ইব্রাহীম আলী মতপলহার উিয়পুর োলাই 3815885435312 ২৩৫৩

166 মমাছাঃ আকনায়ারা মমাঃ ইসাহাে আলী নয়ািাড়া উিয়পুর োলাই 3815885437574 ৩১৩

167 মমাঃ মুনছুর মমাঃ এিাে উপিন বহুতী উিয়পুর োলাই 3815885443476 ২১

168 মমাঃ শাপহন মমাঃ এহসান নয়ািাড়া উিয়পুর োলাই 3815885437611 ১২৫৪

169 মমাঃ আঃ রহমান মমাঃ েপিল মান্দাই উিয়পুর োলাই 3815885437451 ১৮৪৪

170 মমাঃ মোিিার মমাঃ েপলমিীন নয়ািাড়া উিয়পুর োলাই 3815885437780 ১২২১

171 মমাঃ খাো পময়া মমাঃ োকবে আলী নয়ািাড়া উিয়পুর োলাই 381588543762837000 ১২১৭

172 মমাঃ আেবর মমাঃ মেরামত েরমো উিয়পুর োলাই 3815885437641 ২০১১

173 মমাঃ মমৌলুিা মমাঃ মোরবান নয়ািাড়া উিয়পুর োলাই 3815885437605 ১১৪৬

174 মমাছাঃ সপহিা মমাঃ মোরবান নয়ািাড়া উিয়পুর োলাই 381588543674 ১২৪৪

অকিযমান তাপলোঃ



175 মমাঃ শাহারুল ইসলাম মমাঃ খপলল রহমান নয়ািাড়া উিয়পুর োলাই 3815885000118 ৩০১১

176 মমাছাঃ পবলপেস মমাঃ খপললুর নয়ািাড়া উিয়পুর োলাই 3815885437571 ১৯৭৫

177 মমাছাঃ তােপমনা মমাঃ খাো পময়া নয়ািাড়া উিয়পুর োলাই 3815885437623 ১২৬৯

178 মমাঃ শপিকুল ইসলাম মমাঃ খাকেল বহুতী উিয়পুর োলাই 3815885434174 ৪৩

179 মমাঃ আনারুল ইসলাম মমাঃ মোলাম মস্তিা িাইেিাড়া উিয়পুর োলাই 3815885435196 ৭৫৫

180 মমাঃ আপেজুল হে মমাঃ ছপির উপিন োপশপুর উিয়পুর োলাই 3815885433572 ৪৯৮

181 মমাঃ রায়হান মমাঃ ছপির উপিন োপশপুর উিয়পুর োলাই 3815885433669 ৪৯৯

182 আছমাউল মহাসনা মমাঃ েহুরুল ইসলাম মালটিয়া উিয়পুর োলাই 3815885441444 ১৭৯

183 মমাঃ িপরি উপিন মমাঃ োমাত আলী বহুতী উিয়পুর োলাই 3815885434340 ৩০৩৭

184 মমাঃ হারুন রপশি মমাঃ োমাল মান্দাই উিয়পুর োলাই 3815885436925 ১৬৩৪

185 মমাঃ তােমহল মমাঃ মতািােল মহাকসন নয়ািাড়া উিয়পুর োলাই 3815885437693 ১২১৮

186 মমাঃ মরোকুল মমাঃ দুদু পময়া িাইেিাড়া উিয়পুর োলাই 3815885435127 ৮১০

187 শাহারুল ইসলাম মমাঃ মিকলায়ার মহাকসন মান্দাই উিয়পুর োলাই 3815885437023 ১৫৭৬

188 মমাঃ আঃ আপলম মমাঃ নবাব আলী মান্দাই উিয়পুর োলাই 3815885436855 ১৭২০

189 মমাঃ পসরাজুল ইসলাম মমাঃ পনোম উপিন নয়ািাড়া উিয়পুর োলাই 3815885437764 ১১৯৭

190 মমাঃ আবু বক্কর মমাঃ পনোম উিীন নয়ািাড়া উিয়পুর োলাই 381588540768 ১১৫৭

191 মমাছাঃ মমপরনা মমাঃ িপরদুল নয়ািাড়া উিয়পুর োলাই 3815885437702 ৩০৯

192 মমাঃ নুর আলম মমাঃ বাচ্চু পময়া মতপলহার উিয়পুর োলাই 3815885435722 ২৮২৯

193 মমাঃ িেলু মমাঃ বাচ্চু পময়া োপশপুর উিয়পুর োলাই 3815885433557 ৪১৭

194 মমাঃ মপেবর রহমান মমাঃ বাচ্চু পময়া োপশপুর উিয়পুর োলাই 3815885433599 ৪৭৮

195 মমাঃ আলমেীর মন্ডল মমাঃ বাবলু মন্ডল নয়ািাড়া উিয়পুর োলাই 3815885436451 ১২৬৮

196 মমাঃ মমাোকেল মমাঃ মাকবে  উপিন নয়ািাড়া উিয়পুর োলাই 3815885437649 ১২১৫

197 মমাছাঃ রপশিা মমাঃ মাহবুবার রহমান মতপলহার উিয়পুর োলাই 3815885435311 ২৩৫৫

198 মমাঃ মাছুি রানা মমাঃ মুনছুর রহমান বহুতী উিয়পুর োলাই 3815885434187 ৬৮

199 মমাঃ মরোউল মমাঃ মুনছুর রহমান বহুতী উিয়পুর োলাই 3815885434190 ১০৭

200 মমাোিির মহাকসন মমাঃ মৃতঃ নয়াপময়া মান্দাই উিয়পুর োলাই 3815885436580 ১৫৩০

201 মমাঃ মোবাকয়র মন্ডল মমাঃ মমাোহার মতপলহার উিয়পুর োলাই 3815885436014 ১০৮৭

202 মমাঃ  মমাস্তিা মন্ডল মমাঃ মমাশারি আলী েরমো উিয়পুর োলাই 3815885436534 ২০৬১

203 মমাঃ নুরনবী মমাঃ মমাসারি মহাকসন মান্দাই উিয়পুর োলাই 3815885487582 ১৫৩৫

204 মমাছাঃ িাকতমা মমাঃ মমাস্তাপিজুর েরমো উিয়পুর োলাই 3815885436359 2129



205 মমাঃ শপহদুল ইসলাম মমাঃ মমাহােি আলী মান্দাই উিয়পুর োলাই 3815885437473 ১৬২৮

206 মমাঃ রাকশদুল ইসলাম মমাঃ রপিকুল ইসলাম নয়ািাড়া উিয়পুর োলাই 3815885437777 ১১৪০

207 মমাঃ েহুরুল ইসলাম মমাঃ পরয়াে মালটিয়া উিয়পুর োলাই 3815885441443 ১৩৫

208 মমাঃ িপরদুল মমাঃ লুদু পময়া নয়ািাড়া উিয়পুর োলাই 3815885437714 ১১৭৭

209 মমাঃ নান্নু পময়া মমাঃ মলােমান িাইেিাড়া উিয়পুর োলাই 19893815885000000 ৭৫৪

210 মমাঃ হারুনুর রপশি মমাঃ মলােমান মহাকসন োপশপুর উিয়পুর োলাই 5508467460 ২৫২৬

211 মমাঃ খুরপশি মমাঃ শমকশর আলী পনকমরিাড়া উিয়পুর োলাই 3815885436563 ১৭৩১

212 মমাছাঃ সাকখরা পবপব মমাঃ সাবু পময়া মালটিয়া উিয়পুর োলাই 3815885441448 ১৭৮

213 মমাঃ শাহীনুর রহমান মমাঃ হপববর রহমান থল উিয়পুর োলাই 3815885445218 ১০৫১

214 মমাঃ তপিে মন্ডল মমাঃ হাপিোর নয়ািাড়া উিয়পুর োলাই 3815885437654 ১১৯২

215 মমাঃ রপিকুল মমাঃ হাপবোর নয়ািাড়া উিয়পুর োলাই 381588543776 ১২৪৯

216 বাবলু আেন্দ মমাখকলছার থল উিয়পুর োলাই 3815885445385 958

217 রাকশিা মমাোকেল মচচুপরয়া উিয়পুর োলাই 3815885440604 2112

218 মমাস্তাপিোর মমাোহার ধুনট উিয়পুর োলাই 3815885448550 434

219 মমাঃ বাপরে মমাত্তাকলব িাইেিাড়া উিয়পুর োলাই 3815885435088 839

220 আইোর মমািােল থল উিয়পুর োলাই 885445285 1011

221 মমাছাঃ মমামতা মবেম মমািােল মহাকসন নয়ািাড়া উিয়পুর োলাই 595860736 316

222 আঞ্জুয়ারা মমাশারি বহুতী উিয়পুর োলাই 8854 27

223 লাভলী মমাস্তিা বাইগুনী উিয়পুর োলাই 3815885445903 2127

224 নুর আলম মমাহােি মশখপুর উিয়পুর োলাই 3815885441340 290

225 শাহনারা মমাহােি পনকমর িাড়া উিয়পুর োলাই 3815885450265 69

226 সাইদুল মমাহােি পবনইল উিয়পুর োলাই 3815885449446 853

227 শপিকুল রপিকুল বাইগুনী উিয়পুর োলাই 3815885447588 2105

228 িলাস রপিকুল ইসলাম দূে ডাপুর উিয়পুর োলাই 5058675736 245

229 সাথী মবেম রাোে দুে ডাপুর উিয়পুর োলাই 9109705724 179

230 মমাছাঃ পবলপেস রাকসি পময়া নয়ািাড়া উিয়পুর োলাই 3815885438065 1246

231 ইলমা োহানা আশা রাহুল মহাকসন রাকসল নয়ািাড়া উিয়পুর োলাই 19946795810000000 ৩০০৪

232 মমাত্তাপলব পরয়াে বাইগুনী উিয়পুর োলাই 3815885446721 2271

233 বাবলু রুমল পময়া ধুনট উিয়পুর োলাই 3815885448358 511

234 মপহর উপিন বাবু রুহুল আপমন ভাটাহার উিয়পুর োলাই 885435875 565



235 মুনুো মরোউল ভাটাহার উিয়পুর োলাই 3815885437069 2563

236 আঃ রহমান লকের আলী োপশপুর উিয়পুর োলাই 3258475775 422

237 আয়ুব লাল পময়া োমুড়া উিয়পুর োলাই 3815885442266 822

238 সুোউল ইসলাম লুৎির রহমান পবনইল উিয়পুর োলাই 3815885450033 624

239 বািশা পময়া মলোমপিন িাইেিাড়া উিয়পুর োলাই 3815885435075 815

240 লায়বালী মলােমান আলী োপশপুর উিয়পুর োলাই 7308482723 1242

241 পিয়ারা শপিকুল পবনইল উিয়পুর োলাই 3815885450158 674

242 ছাত্তার শপরি বােইল উিয়পুর োলাই 885487267 1878

243 রপহম সকচন বাইগুনী উিয়পুর োলাই 3815885440111 2297

244 আপনছার রহমান সকমি আলী দুধাইল উিয়পুর োলাই 865438972 1422

245 োপমলা সাইদুল আরবাব উিয়পুর োলাই 3815885447892 1782

246 মমাছাঃ হাপলমা সাোদুল মতপলহার উিয়পুর োলাই 3815885435627 968

247 মরাপেয়া সামাি েরমো উিয়পুর োলাই 3815885436419 3023

248 আহসান সাকয়ি োমুড়া উিয়পুর োলাই 3815885442121 1259

249 মমাোহার সাহাব উপিন পবনইল উিয়পুর োলাই 3815885450057 834

250 সবুে মন্ডল পসরাজুল ইসলাম মান্দাই উিয়পুর োলাই 885000278 1589

251 মহলাল উপিন মসাবহান উঃ মতপলহার উিয়পুর োলাই 3815885434812 2745

252 মাছুি সাকয়ম আেন্দ হপববর রহমান আেন্দ থল উিয়পুর োলাই 3815885445208 ১০১৬

253 মসকেন্দার হযরত আলী ধুনট উিয়পুর োলাই 3815885448366 266

254 আপমর হাকেরা শ্রীপুর উিয়পুর োলাই 3815885444040 2971

255 আঞ্জুয়ারা হান্নান ধুনট উিয়পুর োলাই 3815885448897 385

256 িপরদুল হে হাপববর পুর উিয়পুর োলাই 3815886443871 714

257 পমলন পময়া হাপবল টাোহুত উিয়পুর োলাই 3815885430596 1756

258 এল বািশা হায়িার আলী ধুনট উিয়পুর োলাই 3815885448241 329

259 মাছুিা হারুন োমুড়া উিয়পুর োলাই 3815885442891 1191

260 সাইদুর হাকরে দুধাইল উিয়পুর োলাই 88537878 1434



ক্রঃ নং কৃষকের নাম পিতার নাম গ্রাম
ইউপনয়ন/ 

মিৌরসভা
উিকেলা োতীয়িপরচয়িত্র নং

ব্াংে 

এোউন্ট নং 

(যপি থাকে)

সম্ভাব্ ধান উৎিািকনর 

িপরমান/ কৃপষ োর্ ড নং

1 োপহদুল ইসলাম আঃ মপেি োপলমহর োলাই োলাই 3825806399510 1730

2 আবু োকশম িপের আইয়ুব আলী িপের মূলগ্রাম মধ্যিাড়া োলাই োলাই 3825807401293 90506160145

3 মমাঃ পিকরাে আহকেি আকু্দল বাপরে মন্ডল মূলগ্রাম িঃিাড়া োলাই োলাই 3825807400995 90506160189

4 িাপহমা পবপব আপেোর রহমান োপলমহর োলাই োলাই 6407961058 2101

5 পসরাজুল ইসলাম আপেমপিন োলাই োলাই োলাই 3825802395184 747

6 আব্দুল হাপলম িপের আপতবুল্লাহ িপের মূলগ্রাম মধ্যিাড়া োলাই োলাই 3825807401274 90506160104

7 মমাঃ রপিকুল আলম আনকছর আলী মূলগ্রাম িঃিাড়া োলাই োলাই 3825808401778 90506160246

8 মমাোহার মন্ডল আনকছর আলী সড়াইল োলাই োলাই 3825806399828 1924

9 মমাঃ আপমনুর রহমান আপনছুর রহমান মূলগ্রাম মধ্যিাড়া োলাই োলাই 3825807401379 90506160139

10 মমাঃ ছাকিকুল ইসলাম আিতাব মূলগ্রাম মধ্যিাড়া োলাই োলাই 3825807401296 90506160141

11 এেরামূল আবুল োলাম োপলমহর োলাই োলাই 19913825806000000 1695

12 এনামুল হে আবুল োলাম োপলমহর োলাই োলাই 3825806400434 1693

13 মমাসকলমা মবেম আবুল োলাম আোি থুিসাড়া  োলাই োলাই 3828801394154 90506160885

14 এনামুল হে আবুল মহাকসন থুিসাড়া োলাই োলাই 3825801394181 865

15 মমাঃ এহসান আলী আকবি আলী মূলগ্রাম িঃিাড়া োলাই োলাই 3825807400791 90506160025

16 আব্দুল ওহাব মন্ডল আব্দুর রহমান মন্ডল মূলগ্রাম পূ ডবিাড়া  োলাই োলাই 3825808401883 90506160231

17 মমাঃ জুকয়ল রানা আব্দুল আপলম মূলগ্রাম িঃিাড়া োলাই োলাই 3825807401037 90506160166

18 মমাঃ বািশা পময়া আব্দুল মপেি প্রাং মূলগ্রাম মধ্যিাড়া  োলাই োলাই 3825807403920 90506160126

19 মমাঃ আকনায়ার মহাকসন আব্দুল হাপেম আঁওড়া োলাই োলাই 3825804397663 90506161378

20 মরোউল ইসলাম আব্দুস ছাত্তার সড়াইল োলাই োলাই 3825806399733 2009

21 মমাঃ শপিকুল ইসলাম আব্দুস সবুর মূলগ্রাম িঃিাড়া োলাই োলাই 3825808401844 90506160222

22 মমাঃ আোহার আলী আব্দুস সামাি মূলগ্রাম িঃিাড়া োলাই োলাই 3825807401115 90506160199

23 নূরুল ইসলাম আসরত আলী োপলমহর োলাই োলাই 3825806399628 2046

24 আঃ রপহম ইপিস আলী োপলমহর োলাই োলাই 3825806399589 1700

25 মমাঃ আব্দুল্লাহ ইপলয়াে আলী আঁওড়া োলাই োলাই 3825804397662 90506161336

2020 মবাকরা মমৌসুকম ধান সরবরাকহর লকযে লটাপরর মাধ্যকম পনব ডাপচত কৃষে তাপলোঃ মিৌরসভা



26 মমাঃ মমােকছি আলী ইসমাইল মহাকসন আঁওড়া োলাই োলাই 3825804397670 90506161614

27 ওহাব িপের এোব উপিন িপের োলাই োলাই োলাই 3825801393813 673

28 আলম মহাকসন ওছমান েপন োপলমহর োলাই োলাই 3825806399631 1717

29 আপেিা খাতুন োকির মন্ডল োপলমহর োলাই োলাই 5957982381 2105

30 মমাঃ ফুল পময়া কুিরতোমাল িপের মূলগ্রাম িঃিাড়া োলাই োলাই 3825807400977 90506160197

31 আবুল োলাম মোরবান োপলমহর োলাই োলাই 3825806399655 1694

32 মুঞ্জুয়ারা মবেম খায়রুল আলম োলাই োলাই োলাই 3825809403270 533

33 আব্দুর রহমান ছইমিীন োেী োলাই োলাই োলাই 3825801393872 703

34 মমাঃ মুনছুর রহমান োমাল উপিন মূলগ্রাম িঃিাড়া োলাই োলাই 3825807401391 90506160122

35 মরনুয়ারা মবেম তপবে উিীন োপলমহর োলাই োলাই 3707969345 2107

36 সুেন আহকেি মন্ডল তাজুল ইসলাম মূলগ্রাম িঃিাড়া োলাই োলাই 3825807401114 90506160209

37 মসপলনা পবপব মতাোকেল হে োপলমহর োলাই োলাই 5057968223 2102

38 মমাঃ আবু হাসান নূর মমাহােি মূলগ্রাম মধ্যিাড়া োলাই োলাই 3825807401126 90506160153

39 ওছমান আলী িরমতুল্লা োপলমহর োলাই োলাই 3825806399654 1708

40 মমাস্তিা খান মিরাে খান োলাই  োলাই োলাই 3825801393383 90506160702

41 মমাঃ মাহফুোর রহমান বপিরুোমান িপের মূলগ্রাম মধ্যিাড়া োলাই োলাই 3825807401314 90506160116

42 মমাঃ সুোউল ইসলাম বাকরে আলী মূলগ্রাম মধ্যিাড়া োলাই োলাই 3825807401416 90506160129

43 মবলী খাতুন মবলাল মন্ডল োপলমহর োলাই োলাই 5057972852 2103

44 আঃ মপেি মপহর উপিন সড়াইল োলাই োলাই 3825806400170 1888

45 আঃ আউয়াল মাহফুোর রহমান থুিসাড়া োলাই োলাই 3825801394310 867

46 মমাঃ আপনছুর রহমান মৃত আোমুপিন মূলগ্রাম মধ্যিাড়া োলাই োলাই 3825807401377 90506160098

47 মমাঃ আক্কাছ আলী মৃত আছাি আলী আঁওড়া োলাই োলাই 3825804397657 90506161367

48 মমাঃ ইব্রাহীম মহাকসন মৃত আেের আলী আঁওড়া োলাই োলাই 3825804398023 90506161230

49 মমাঃ োপহদুল ইসলাম মৃত আপেে িপের মূলগ্রাম মধ্যিাড়া োলাই োলাই 3825807401362 90506160150

50 মমাঃ  উেল মৃত আপেজুর মূলগ্রাম মধ্যিাড়া োলাই োলাই 3825807401402 90506160110

51 মমাঃ দুলাল আেন্দ মৃত আপমর আলী আঁওড়া োলাই োলাই 3825804397684 90506161365

52 মমাঃ আব্দুল েপরম মৃত আয়মুপিন আঁওড়া োলাই োলাই 3825804397669 90506160617

53 মমাঃ বাকরে উপিন মৃত আশারু সরিার মূলগ্রাম িঃিাড়া োলাই োলাই 3825807401448 90506160128

54 মমাঃ লপিে উপিন মৃত ইনকছর আলী আঁওড়া োলাই োলাই 3825804397689 90506161328

55 মমাঃ আব্দুর রহমান মৃত ইয়াকুব আলী মূলগ্রাম মধ্যিাড়া োলাই োলাই 3825807403922 90506160117



56 মমাঃ ওবাইদুল ইসলাম মৃত ইয়াকুব আলী মূলগ্রাম মধ্যিাড়া োলাই োলাই 3825807403942 90506160152

57 মমাঃ আব্দুল মান্নান মৃত ইসমাইল মহাকসন মূলগ্রাম িঃিাড়া  োলাই োলাই 3825807400929 90506160195

58 মমাঃ আপমনুল হে মৃত ইসমাইল মহাকসন মূলগ্রাম িঃিাড়া  োলাই োলাই 3825807400991 90506160193

59 হাপনি উপিন মৃত- মোরবান োপলমহর োলাই োলাই 3825806399633 1737

60 মমাঃ মতাতা  পময়া মৃত পেয়াস প্রামাপণে থুিসাড়া  োলাই োলাই 3825801394127 90506160824

61 মমাঃ মমাশারি মহাকসন মৃত ছইমুপিন সরোর থুিসাড়া  োলাই োলাই 3825801393618 90506160895

62 পসরাজুল ইসলাম মৃত- েপসম উিীন নয়ািাড়া োলাই োলাই 3825803396645 1084

63 মমাঃ আব্দুল মোিিার মৃত তপবে উপিন মূলগ্রাম িঃিাড়া  োলাই োলাই 3825808401762 90506160241

64 মমাঃ মরোকুল ইসলাম মৃত পিলবর প্রামাপণে মূলগ্রাম মধ্যিাড়া োলাই োলাই 3825807401370 90506160125

65 মমাঃ বুলু মৃত- মিরাে োথাইল োলাই োলাই 3825808403566 374

66 মমাঃ মামুনুর রপশি মৃত নেরুল ইসলাম মূলগ্রাম িঃিাড়া োলাই োলাই 3825807401059 90506160172

67 মমাঃ নূর নবী মৃত নবীর উপিন মূলগ্রাম মধ্যিাড়া োলাই োলাই 38258074021202 90506162042

68 মমাঃ নেরুল ইসলাম মৃত নুরুোমান থুিসাড়া  োলাই োলাই 3825801394190 90506160845

69 মমাঃ োপহদুল ইসলাম মৃত নুরুোমান আেন্দ থুিসাড়া  োলাই োলাই 3825801394162 90506160827

70 নাপেম উিীন মৃত- বহরুল্লাহ সড়াইল োলাই োলাই 3825806400151 1774

71 মমাঃ মুনছুর রহমান মৃত মমতাে আলী থুিসাড়া  োলাই োলাই 3825801394194 90506160887

72 মমাঃ েহুরুল ইসলাম মৃত মমাোহার আলী মূলগ্রাম িঃিাড়া  োলাই োলাই 3825808401848 90506160234

73 মমাঃ সাইফুল ইসলাম মৃত মমাোহার আলী আঁওড়া োলাই োলাই 3825804397748 90506161360

74 আঃ ওহাব প্রাং মৃত- মমায়াকেম নয়ািাড়া োলাই োলাই 3825803396619 1074

75 মমাঃ আমোি মহাকসন মৃত রেব আলী আঁওড়া োলাই োলাই 3825804397628 90506161353

76 মমাঃ োলাল উপিন মৃত সসয়ি আলী মূলগ্রাম িঃিাড়া োলাই োলাই 3825808401906 90506160235

77 মমািােল মহাকসন মৃত হাকতম আলী মূলগ্রাম িঃিাড়া  োলাই োলাই 381576455052 903091726

78 মমাঃ হারুনুর রপশি মমাঃ আক্কাছ আলী মূলগ্রাম িঃিাড়া  োলাই োলাই 3825808401877 90506160249

79 মমাঃ সাইদুর মন্ডল মমাঃ আবুল মন্ডল মূলগ্রাম িঃিাড়া োলাই োলাই 3825807400967 90502031319

80 মমাঃ রুকবল ইসলাম মমাঃ আব্দুল মোিিার মূলগ্রাম িঃিাড়া  োলাই োলাই 19913825808000000 90506160233

81 মমাঃ আলমেীর মহাকসন মমাঃ আব্দুল হাপেম আঁওড়া োলাই োলাই 382580439725 90506161375

82 মমাঃ নূর োপমল মমাঃ খয়বর আলী থুিসাড়া  োলাই োলাই 3825801394189 90506160825

83 মমাছাঃ ছাকলমা মবেম মমাঃ ছাকিে আলী মূলগ্রাম িঃিাড়া  োলাই োলাই 3825808401867 90506160232

84 মমাঃ আয়নাল হে মমাঃ তােমহল মূলগ্রাম মধ্যিাড়া োলাই োলাই 3825807433496 90506160142

অকিযমান তাপলোঃ



85 মমাঃ মাহমুদুল হাসান মমাঃ মকন্তোর রহমান থুিসাড়া  োলাই োলাই 3825801394153 90506160898

86 মমাঃ মমকহিী হাসান মমাঃ রপিকুল আলম থুিসাড়া  োলাই োলাই 19916825801000000 90506160873

87 মমাঃ আবু সাঈি মমাঃ লুৎির রহমান থুিসাড়া  োলাই োলাই 3825801394145 90506160912

88 মমাঃ রপশদুল ইসলাম মমাঃ পসরাজুল ইসলাম থুিসাড়া  োলাই োলাই 3825801393551 90506160894

89 মমকহরুল ইসলাম মমািােল িপের দুরুঞ্জ োলাই োলাই 3825803397127 1034

90 মমাঃ রপবউল ইসলাম মমাহােি আলী মূলগ্রাম িঃিাড়া  োলাই োলাই 3825808401758 90506160240

91 মমাঃ মলােমান মহাকসন শাহোহান িপের মূলগ্রাম িঃিাড়া োলাই োলাই 3825807401394 90502031310

92 মমাঃ সাোদুর রহমান মসকেন্দার আলী মূলগ্রাম িঃিাড়া  োলাই োলাই 3825807400993 90506160198

93 আবু তাকহর হপববর নয়ািাড়া োলাই োলাই 3825803396506 1097

94 খপললুর রহমান হাকের আলী োথাইল োলাই োলাই 3825808403824 282

95 আনারুল ইসলাম হাপবলুোমান োপলমহর োলাই োলাই 3825805398752 1508


