
ক্রমিক 

নং 

কৃষককর নাি মিতা/স্বামির 

নাি 

গ্রাি জাতীয় িমরচয় িত্র 

নাম্বার 

মিাবাইল নাম্বার কৃষক িমরমচমত 

নাম্বার 

BDwbqb 

১ আঃ হান্নান মতাতা মিয়া িাইক 

িাড়া 

৬৭১০৪২৭৮৪৮৫০৫ ০১৭৮৭৩২৭৪১২ ৪৪০৩০৫১৪ evi`x 

২ মিাঃ সুলতান আঃ ছাত্তার িাইক 

িাড়া 

৬৭১০৪২৭৮৪৮২০১ ০১৭৮৭৩২৪৩৮৮ ৪৪০৩০৫১৪ 

৩ মিাঃ আলী 

আজগর 

হাজী  ইমিছ 

আলী 

িাইক 

িাড়া 

৬৭১০৪২৭৮৪৮২৬১ ০১৭১৩০৬২৫১৬ ৪৪০৩০৫১৪ 

৪ মিাঃ হাসান 

আলী 

ইমিছ আলী িাইক 

িাড়া 

৬৭১০৪২৭৮৪৮০৪৩ ০১৭১৬৮৯৩৪০৯ ৪৪০৩০৫১৪০৫৪৬ 

৫ মিাঃ জাফর 

আলী 

হাজী  ইমিছ 

আলী 

িাইক 

িাড়া 

৬৭১০৪২৭৮৪৮৩৬৫ ০১৭১২২৭৯১০৭ ৪৪০৩০৫১৪ 

৬ মিাঃ সফর 

আলী 

হাজী  ইমিছ 

আলী 

িাইক 

িাড়া 

৬৭১০৪২৭৮৪৮৩৭৪ ০১৭১৫৯৯০৬৪২ ৪৪০৩০৫১৪ 

৭ মিাঃ 

আকনায়ারুল 

ইসলাি 

হাজী  ইমিছ 

আলী 

িাইক 

িাড়া 

৬৭১০৪২৭৮৪৮২৬৬ ০১৭১১৮৬০১০৯ ৪৪০৩০৫১৪ 

৮ মিাঃ জমহরুল 

ইসলাি 

হাজী  ইমিছ 

আলী 

িাইক 

িাড়া 

৬৭১০৪২৭৮৪৮৩৯৪ ০১৭১৪৩৫৫৮৪২ ৪৪০৩০৫১৪ 

৯ মিাঃ রমফকুল 

ইসলাি 

হাজী  ইমিছ 

আলী 

িাইক 

িাড়া 

৬৭১০৪২৭৮৪৮২৬৪ ০১৭১১৭০৪২৪৬ ৪৪০৩০৫১৪ 

১০ মিাঃ কমবর 

মহাকসন 

হাজী  ইমিছ 

আলী 

িাইক 

িাড়া 

৬৭১০৪২৭৮৪৮৩৮৮ ০১৭৩৩০০৪১৭৩ ৪৪০৩০৫১৪ 

১১ আঃ রমিদ গমন মিয়া িাইক 

িাড়া 

৮২৪৯৭২২৩০০ ০১৭২০৩৭৯৬৬০ ৪৪০৩০৫১৪ 

১২ আঃ জব্বার িমহদুল্লাহ িাইক 

িাড়া 

৫৯৮৭৫৮৪১৪৪ ০১৭১৩০৬২৫১৬ ৪৪০৩০৫১৪০৫৫৯ 

১৩ মিাঃ জজয়াউর 

রহিান 

মিঃম  

জাফর আলী 

িাইক 

িাড়া 

২৮৪৭৬০৫৯৫৯ ০১৭২৭৩৮৩৩৪৫ ৪৪০৩০৫১৪ 

১৪ িমতউর 

রহিান 

আলী 

আজগর 

িাইক 

িাড়া 

৬৭১০৪২৭০০০২২৩ ০১৭১৫০৪৭৪৪০ ৪৪০৩০৫১৪ 

১৫ নামসর উদ্দীন আঃ মহমকি 

ভূইয়া 

মচঙ্গাকান্দী ৬৭১০৪২৭৮৪৯৫৭৮ ০১৭৯৫৪৯৭১৭৬ ৪৪০৩০৫১৪০৮৬৯ 

১৬ মিাঃ আতাবুর আঃ িান্নান মচঙ্গাকান্দী ৬৭১০৪২৭৮৪৯১০৩ ০১৭৬৮১৮৪৯৬৫ ৪৪০৩০৫১৪০৭৪৫ 

১৭ মিাঃ আঃ রব মচরাগ আলী মচঙ্গাকান্দী ৬৭১০৪২৭৮৪৯৫১২ ০১৮১৬৮২৫১১০ ৪৪০৩০৫১৪০৭৬৯ 

১৮ িমনরুজ্জািান 

ভুইয়া 

আঃ রব মচঙ্গাকান্দী ৬৭১০৪২৭৮৪৯৪৮৭ ০১৯১৬৮২৫১১০ ৪৪০৩০৫১৪১২৮৪ 

১৯ মিাঃ মিকাইল মসরাজলু 

ইসলাি 

বাস্তি বাগ ৬৭১০৪২৭৮৪৭৩২২ ০১৭৩০৯১৬৯১১ ৪৪০৩০৫১৪০৪৭৮ 

২০ িাজাহারুল 

ইসলাি 

আঃ ছালাি িান্দার 

িাড়া 

৬৭১০৪২৭৮৪ ০১৭৪২৩৮৫০৪১ ৪৪০৩০৫১৪ 

২১ নজরুল নইি উদ্দীন মচঙ্গাকান্দী ২৬১৬৮৬০২৭৭৩১৬ ০১৯১৪১০৫২৯৮ ৪৪০৩০৫১৪০৭৫৩ 

 



২২  মিাঃ আঃ 

ছািাদ 

সািছু উদ্দীন মচঙ্গাকান্দী ৬৭১০৪২৭৮৭০১৮৪ ০১৮১৬১৪১০০১ ৪৪০৩০৫১৪০৭৭৬ 

২৩ মিাঃ সাইদুল 

হক 

আঃ িাকলক মচঙ্গাকান্দী ৬৭১০৪২৭৮৪৯৬৩১ ০১৭২৯৯৫৯৭৬৪ ৪৪০৩০৫১৪০৭৯৮ 

২৪ মিাঃ রমফকুল 

ইসলাি 

আঃ খাকলক মচঙ্গাকান্দী ৬৭১০৪২৭৮৪৮৮৫৯ ০১৭৬২২৬৩২৯৩ ৪৪০৩০৫১৪০৮২১ 

২৫ মিাঃ মখাকন সািছু উদ্দীন মগায়াল 

িাড়া 

৬৭১০৪২৭৮৪৫২৮৭ ০১৮১৬১৭১৭৮৬ ৪৪০৩০৫১৪০৫০৪ 

২৬ আজগর আলী আসকর 

আলী 

খাকসর 

কান্দী 

৬৭১০৪২৭৮৪৭৭৭৬ ০১৮১৬১৭১৭৮৬ ৪৪০৩০৫১৪০৮৯৮ 

২৭ মিাঃ হামনফা আক্কাছ 

আলী 

মচঙ্গাকান্দী ৬৭১০৪২৭৮৪৯৬২৩ ০১৮৭০৪৬৬৫৩৮ ৪৪০৩০৫১৪০৮৫০ 

২৮ মিাঃ িমরফ 

মহাকসন  

আঃ ছালাি িান্দার 

িাড়া 

৬৭১০৪২৭৮৪৭১০২ ০১৭১৭৬৩০৫১৬ ৪৪০৩০৫১৪০৪৪৬ 

২৯ মসরাজলু 

ইসলাি 

দ্দক্কুর 

আলী 

খাকসর 

কান্দী 

৬৭১০৪২৭৮৪৭৮৪৫ ০১৮১৬১৭১৭৮৬ ৪৪০৩০৫১৪০৮৯৬ 

৩০ আহম্মদ আলী ছাকয়দ আলী মচঙ্গাকান্দী ৬৭১০৪২৭৮৪০২৬৪ ০১৮৩৮০৭২২৪৫ ৪৪০৩০৫১৪০৮০৯ 

৩১ মিাসাঃ হাওয়া 

মবগি 

ফজলুল হক মচঙ্গাকান্দী ৬৭১০৪২৭৮৪০২৬৯ ০১৯৯২৬৭৭৬৯৯ ৪৪০৩০৫১৪০৮৭৫ 

৩২ আলিাছ  আব ুসাইদ মচঙ্গাকান্দী ৬৭১০৪২৭৮৪৯৬৪৭ ০১৭৯৯২৫৪৩৯১ ৪৪০৩০৫১৪০৭৮৮ 

 

৩৩ আইয়ুব আলী ছাকয়দ আলী মচঙ্গাকান্দী ৬৭১০৪২৭৮৪০২৬৬ ০১৮৩৮০৭২২৪৫ ৪৪০৩০৫১৪০৮৪২ 

 

৩৪ মিাঃ ইসরাইল ইরু গাজী মচঙ্গাকান্দী ৬৭১০৪২৭৮৪৮৭৬৮ ০১৭৩৩৫৭৯৪২৪ ৪৪০৩০৫১৪০৮১৬ 

 

৩৫ মিাঃ রহিান রাজ্জাক মচঙ্গাকান্দী ৬৭১০৪২৭৮৪৯৫৬৪ ০১৭৪২৩৮৫০৪১ ৪৪০৩০৫১৪০৮২৯ 

 

৩৬ মিাঃ সুরুজ 

মিয়া 

আনছর 

আলী 

মচঙ্গাকান্দী ৬৭১০৪২৭৮৪৯৪৬৬ ০১৯৭২৫০৪২৯৯ ৪৪০৩০৫১৪০৮৬১ 

৩৭ বাবুল মহাকসন ইসরাইল মচঙ্গাকান্দী ৬৭১০৪২৭৮৪৮৭৬৭ ০১৭৩৩৫৭৯৪২৪ ৪৪০৩০৫১৪০৮১১ 

 

৩৮ আঃ বাকরক আব্বাছ 

আলী 

মচঙ্গাকান্দী ৬৭১০৪২৭৮৪৯৫৩৯ ০১৯১১৯২৮২৬৯ ৪৪০৩০৫১৪০৮৪৫ 

৩৯ ফজলুল হক নইি উদ্দীন মগায়াল 

িাড়া 

৬৭১০৪২৭৮৪৫৬২১ ০১৭৩৩৫৭৯৪২৪ ৪৪০৩০৫১৪০৫১১ 

৪০ মিাঃ কমবর 

মহাকসন 

আঃ হাকসি মচঙ্গাকান্দী ৬৭১০৪২৭৮৪৯৫৪৮ ০১৭৯৫৪৯৭১৭৬ ৪৪০৩০৫১৪০৭৯৭ 

৪১ মিাঃ নুরু মিয়া আলী মিয়া মচঙ্গাকান্দী ৬৭১০৪২৭৮৪৯৩৮২ ০১৯১৩৭১৬৭৩২ ৪৪০৩০৫১৪০ 

৪২ মিাস্তফা সুরুজ মিয়া মগায়াল 

িাড়া 

৬৭১০৪২৭৮৪৫৬২৯ ০১৭৩৩৫৭৯৪২৪ ৪৪০৩০৫১৪০৫০৮ 

৪৩ মিাঃ ইমলয়াস আঃ কামদর 

মিাল্লা 

নাকুমরয়া 

হাটি 

৬৭১০৪২৭৮৪৫৮১৭ ০১৬৩৮৬৫৮৫৭৮ ৪৪০৩০৫১৪০৫৯৭ 

৪৪ িমহদুল্লা মিাল্লা মচরাগ আলী নাকুমরয়া ৬৭১০৪২৭৮৪৫৭৫৬ ০১৬৩৮৬৫৮৫৭৮ ৪৪০৩০৫১৪০৬০৩ 



হাটি 

৪৫ মিাঃ আব ু

সাইদ 

ছাকয়দ আলী মচঙ্গাকান্দী ৬৭১০৪২৭৮৭০৩০৩ ০১৮৩৮০৭২২৪৫ ৪৪০৩০৫১৪০৮১৯ 

৪৬ মিাঃ আলী ছাকয়দ আলী মচঙ্গাকান্দী ৬৭১০৪২৭৮৪০২৪০ ০১৮৩৮০৭২২৪৫ ৪৪০৩০৫১৪০৮৩১ 

ক্রমিক 

নং 

কৃষককর নাি মিতা/স্বামির 

নাি 

গ্রাি জাতীয় িমরচয় িত্র 

নাম্বার 

মিাবাইল নাম্বার কৃষক িমরমচমত 

নাম্বার 

৪৭ মিাঃ জাফর 

আলী 

শুক্কুর 

আলী 

খাকসর 

কান্দী 

৬৭১০৪২৭৮৪৭৭৭৩ ০১৭৩৩৫৭৯৪২৪ ৪৪০৩০৫১৪০৮৯৫ 

৪৮ মকরন রমিজ 

উদ্দীন 

মচঙ্গাকান্দী ৮৪২৩০৯৩৫০০ ০১৮৮০২৩৮৮৩৩ ৪৪০৩০৫১৪ 

৪৯ িাহাবুব আলি সালাউদ্দীন মগায়াল 

িাড়া 

৬৭১০৪২৭৮৪৫২০৭ ০১৭১৬৫২১৭৭৭ ৪৪০৩০৫১৪০৫০০ 

৫০ আহম্মদ আলী ফজর আলী মচঙ্গাকান্দী ৮২৪৩০৯৩৫০০ ০১৩০৮৪৯৪৭৮২ ৪৪০৩০৫১৪ 

৫১ মিাঃ 

িাহজালাল 

কমফলউদ্দীন িান্দার 

িাড়া 

৬৭১০৪২৭৮৪৭০৬৬ ০১৮৩০৫০৪৫৭৮ ৪৪০৩০৫১৪০৪২৯ 

৫২ ছানাউল্লা মসকলি মচঙ্গাকান্দী ৯১৪৯৭১৮৫২১ ০১৯১৩৬৪১৮৩৭ ৪৪০৩০৫১৪ 

৫৩ আঃ আউয়াল মগয়াস 

উদ্দীন 

নাকুমরয়া 

হাটি 

৩২৫৯৭৮০৫০৪ ০১৯২৪৮১৯০৩৯ ৪৪০৩০৫১৪০৬৬৯ 

৫৪ মিাঃ িজজবুর 

রহিান 

মিাঃ গহন 

আলী 

মচঙ্গাকান্দী ৭৭৯৯৭৩৫২৩৩ ০১৭২০১১৫৮১৪ ৪৪০৩০৫১৪ 

৫৫ মিাঃ নুরু মিয়া আলী মিয়া মচঙ্গাকান্দী ৬৭১০৪২৭৮৪৯৩২৮ ০১৯১৩৭১৬৭৩২ ৪৪০৩০৫১৪০৮৭৬ 

৫৬ মিাঃ নবী 

মহাকসন 

আমফজ 

উদ্দীন 

মচঙ্গাকান্দী ৯৫৭৪৮৫৫৫৩৩ ০১৮৬৩৯৭২৯৯৭ ৪৪০৩০৫১৪ 

৫৭ আঃ িান্নান আকবর 

আলী 

মচঙ্গাকান্দী ৬৭১০৪২৭৮৪৯৮০০ ০১৮১৮১৭১৭৮৬ ৪৪০৩০৫১৪১২৮৬ 

৫৮ মিাতালীব আঃ ছাত্তার মচঙ্গাকান্দী ৮৬৯৯৭৬৩৬১৪ ০১৯২০১০৪০১৬ ৪৪০৩০৫১৪ 

৫৯ মগয়াস উদ্দীন আনসু িান্দার 

িাড়া 

৬৭১০৪২৭৮৪১৮৮৩ ০১৭৬২২৬৩২৯৩ ৪৪০৩০৫১৪০৪৫৬ 

৬০ িাহআলি জয়নাল 

আকবদীন 

মগায়াল 

িাড়া 

২৬৯৬৮২৭৮৩৪৭৫৭ ০১৭৩৩৫৭৯৪২৪ ৪৪০৩০৫১৪০২৮০ 

৬১ মিাঃ ডামলি মিাঃ 

িাহজাহান 

মচঙ্গাকান্দী ৬৭১০৪২৭৮৪৯৬২৯ ০১৭৩১৮১২৪৩৮ ৪৪০৩০৫১৪ 

৬২ চান মিয়া তমিজ 

উদ্দীন 

মচঙ্গাকান্দী ৬৭১০৪২৭৮৪৫৯২২ ০১৭৬২২৬৩২৯৩ ৪৪০৩০৫১৪০৫৮৬ 

৬৩ নান্নু মিয়া দয়া আলী 

প্রধান 

মচঙ্গাকান্দী ৬৭১০৪২৭৮৪৯৭৯৩ ০১৭৪৭৪৩৮৭০১ ৪৪০৩০৫১৪ 

৬৪ মিাঃ ছাদত 

আলী 

মসানা মিয়া মচঙ্গাকান্দী ৬৭১০৪২৭৮৪৯৭২৮ ০১৭৯৫৪৯৭১৭৬ ৪৪০৩০৫১৪০৭২২ 

৬৫ মিাঃ মিাবারক 

মহাকসন 

আঃ িান্নান মচঙ্গাকান্দী ৬৭১০৪২৭৮৪৯৬৯১ ০১৮১৪০৯০১৮৬ ৪৪০৩০৫১৪ 

৬৬ মিাঃ ফারুক হাকসি মচঙ্গাকান্দী ৬৭১০৪২৭৮৭০১৪৪ ০১৭৬৭৮৪৯২৯৭ ৪৪০৩০৫১৪০৭২০ 

৬৭ মিাঃ ইয়ানুস কাল ুমিয়া মচঙ্গাকান্দী ২৩৯৯৭৪৫৮৬৪ ০১৭৮৪১৫৩৫৬৫ ৪৪০৩০৫১৪ 

৬৮ িমনর মহাকসন সসয়দ আলী নাকুমরয়া ৬৭১০৪২৭৮৪৬৮৭০ ০১৬৩৮৬৫৮৫৭৮ ৪৪০৩০৫১৪০৬৫৯ 



হাটি 

৬৯ আঃ বাকছদ মিাঃ তমিজ 

উদ্দীন 

মচঙ্গাকান্দী ৯১৫৬২৭৮২৯৪ ০১৮৮১৩৭৪১৮২ ৪৪০৩০৫১৪ 

৭০ মিাঃ 

আলিগীর 

মিাঃ আলী জয়নগর ৬৭১০৪২৭৮৪৮৪৭৯ ০১৯১১৯২৮২৬৯ ৪৪০৩০৫১৪০৫৩৯ 

৭১ আবু বক্কর 

মসজদ্দক 

তমিজ 

উজদ্দন 

মচঙ্গাকান্দী ৬৭১০৪২৭৮৭০১৯২ ০১ ৪৪০৩০৫১০৭৩৩ 

৭২ মিাঃ ওসিান আফতাব 

উজদ্দন 

মচঙ্গাকান্দী ৬৭১০৪২৭৮৭০১৯১ ০১ ৪৪০৩০৫১৪০৭৭৪ 

৭৩ মসরাজলু 

ইসলাি 

আবদুল 

আজজজ 

মচঙ্গাকান্দী ৬৭১০৪২৭৮৭৫০২৩ ০১ ৪৪০৩০৫১৪০৭৩৫ 

৭৪ আঃ কুদু্দস ইসিত আলী মচঙ্গাকান্দী ৬৭১০৪২৭৮৪৯১৩৮ ০১ ৪৪০৩০৫১৪০৭৬৬ 

৭৫ মিাতামলব আঃ ছাত্তার মচঙ্গাকান্দী ৬৭১০৪২৭৮৪৯৯৪০ ০১ ৪৪০৩০৫১৪০৭৯৩ 

৭৬ হযরত আলী আঃ িজজদ 

মিয়া 

মচঙ্গাকান্দী ৬৭১০৪২৭৮৪৯৮৫০ ০১ ৪৪০৩০৫১৪০৭৩১ 

 

ক্রমিক 

নং 

কৃষককর নাি মিতা/স্বামির 

নাি 

গ্রাি জাতীয় িমরচয় িত্র 

নাম্বার 

মিাবাইল নাম্বার কৃষক িমরমচমত 

নাম্বার 

১ মিাঃ মরাকন আঃ আজজজ খাসবাগ ৬৭১০৪২০৭৮৪০১৩৯ ০১৮৩০৬১৪২২০ ৪৪০৩০৫১৩ 

২ মিাঃ িজজবুর 

রহিান 

আব ুতাকলব খাসবাগ ৬৭১০৪২০৭৮৪০১২৭ ০১৮৭৬৯০৮৯৩০ ৪৪০৩০৫১৩ 

৩ মিাঃ িজজদ জয়গন খাসবাগ ৬৭১০৪২০৭০০০০০২ ০১৭৭৮৫৩৫৬৭৭ ৪৪০৩০৫১৩ 

৪ আবুল মহাকসন আঃ িান্না খাসবাগ ৬৭১০৪২০৭৮৪০৪৯৪ ০১৭৬৫৯৬৪৭২৪ ৪৪০৩০৫১৩ 

৫ মিাঃ খাকদি 

আলী 

আঃ ছািাদ খাসবাগ ৬৭১০৪২০৭৮৪০১৫১ ০১৮৫২৫০০৪২০ ৪৪০৩০৫১৩ 

৬ আবুল মহাকসন আঃ 

মছাবহান 

খাসবাগ ৬৭১০৪২০৭৮৪০৫১০ ০১৯৬৯৮৬১০৯৫ ৪৪০৩০৫১৩ 

৭ আঃ রফ আম্বর আলী খাসবাগ ৬৭১০৪২০৭৮৪০৪৪০ ০১৭২২৩১১১০৯ ৪৪০৩০৫১৩ 

৮ তমিজ উদ্দীন সংির আলী খাসবাগ ৬৭১০৪২০৭৮৪০৪৬৮ ০১৯৮৯২৭০৮৬৪ ৪৪০৩০৫১৩ 

৯ মিাঃ মবল্লাল 

মহাকসন 

আকবর 

আলী 

খাসবাগ ৬৭১০৪২০৭৮৪০১১৬ ০১৯৫৩৫৫৭২৭৬ ৪৪০৩০৫১৩ 

১০ মিাঃ বদন 

আলী 

মিাঃ আলী খাসবাগ ৬৭১০৪২০৭৮৪০১৪৯ ০১৭২৭১৬৯৮২৮ ৪৪০৩০৫১৩ 

১১ আঃ িাকলক আমিন 

উদ্দীন 

খাসবাগ ৬৭১০৪২০৭৮৪০৪৮১ ০১৮৫৫০৪৩৯১১ ৪৪০৩০৫১৩ 

১২ মিাঃ িাছুি আবুল 

মহাকসন 

খাসবাগ ৬৭১০৪২০৭০০০০৪১ ০১৯৮৪৮২০৮৮৩ ৪৪০৩০৫১৩ 

১৩ সাকদক আলী িাইজ উদ্দীন খাসবাগ ৬৭১০৪২০৭৮৪০৪৩৩ ০১৯৪৫৩৬৪১০০ ৪৪০৩০৫১৩ 

১৪ জনু মিয়া আকবর 

আলী 

খাসবাগ ৬৭১০৪২০৭৮৪৩৪৫১ ০১৭০৩২০১৭৯ ৪৪০৩০৫১৩ 

১৫ আঃ িজজদ আঃ কামদর খাসবাগ ৬৭১০৪২০৭৮৪০১৪৬ ০১৭০৫৭০০৭২৮ ৪৪০৩০৫১৩ 

১৬ আঃ িমতন সফর আলী খাসবাগ ৬৭১০৪২০৭৮৪০৩৯৬ ০১৮৬৯৯৮৭৬২৬ ৪৪০৩০৫১৩ 

১৭ আঃ হালীি বমসর উদ্দীন খাসবাগ ৬৭১০৪২০৭৮৪০৩২৪ ০১৭৮৫৫১১৭২৪ ৪৪০৩০৫১৩ 



১৮ মিাঃ আবুল 

কাকসি 

আকবর 

আলী 

খাসবাগ ৬৭১০৪২০৭৮৪৭৯৫৯ ০১৭৯৪১৮৭৫১১ ৪৪০৩০৫১৩ 

১৯ মিাঃ িাহবুব নদুর উজদ্দন খাসবাগ ৬৭১০৪২০৭৮৪২৩৫৯ ০১৮২১৩৯৮৩২৪ ৪৪০৩০৫১৩ 

২০ আঃ কমরি করি আমল খাসবাগ ৬৭১০৪২০৭৮৪০০০৫ ০১৭১১৯৫১৯৫৭ ৪৪০৩০৫১৩ 

২১ মগয়াস উজদ্দন আকবর 

আমল 

খাসবাগ ৬৭১০৪২০৭৮৪০০০৮ ০১৭৩১৫৬০২৭৪ ৪৪০৩০৫১৩ 

২২ ওির আমল রমহি বক্ ্র খাসবাগ ৬৭১০৪২০৭৮৪০০৮০ ০১৭৭৫১৪৯৮৫৯ ৪৪০৩০৫১৩ 

২৩ সওকত আমল নছর উজদ্দন খাসবাগ ৬৭১০৪২০৭৮৪০৯ ০১৭৩৬১৯৪১৫৯ ৪৪০৩০৫১৩ 

২৪ হামনফা জাব্বার 

আমল 

িছলন্দিরু ৬৭১০৪২০৭৮৪০৭১৩ ০১৮৩৮০০৯৬৭১ ৪৪০৩০৫১৩ 

২৫ িমনর মহাকসন আঃ িজজদ িছলন্দিরু ৬৭১০৪২০৭৮৪০৬৪৯ ০১৬৮৫৩২৮৩৫৮ ৪৪০৩০৫১৩ 

২৬ মিাঃ িমফক আঃ আজজজ িছলন্দিরু ৬৭১০৪২০৭৮৪০৫৩৫ ০১৭৬৮৯৯৫০৫৬ ৪৪০৩০৫১৩ 

২৭ তমবরুন মনছা ইয়ামছন িছলন্দিরু ৬৭১০৪২০৭৮৪০৭০০ ০১৯৩৪৪১১৮৭৩ ৪৪০৩০৫১৩ 

২৮ আমছয়া মবগি আঃ জাব্বার িছলন্দিরু ৬৭১০৪২০৭৮৪০৭০৮ ০১৭২১৪৫০০৮৯ ৪৪০৩০৫১৩ 

২৯ আমিনুল 

ইসলাি 

আঃ রাজ্জাক আলগীর 

চর 

৬৭১০৪২০৭৮৪৩৯২৯ ০১৯৪৯০০৮১৫১ ৪৪০৩০৫১৩ 

৩০ মিাঃ 

সািসদু্দীন 

িাহাবুদ্দীন আলগীর 

চর 

৬৭১০৪২০৭৮৪০৮৯৩ ০১৯১১৮০২০৪৮ ৪৪০৩০৫১৩ 

৩১ সুরাইয়া মবগি িাহাবুদ্দীন আলগীর 

চর 

৬৭১০৪২০৭৮৪০৮৯২ ০১৯১১৮০২০৪৮ ৪৪০৩০৫১৩ 

৩২ নুরুল হক রমিজ 

উদ্দীন 

আলগীর 

চর 

৬৭১০৪২০৭৮৪০৯৬৮ ০১৭৩১০৩৩৭৮৩ ৪৪০৩০৫১৩ 

৩৩ মসরাজলু 

ইসলাি 

মিাঃ লাল 

মিয়া 

আলগীর 

চর 

৬৭১০৪২০৭৮৪০৯৮১ ০১৯৫৬৩৭০৫১৩ ৪৪০৩০৫১৩ 

৩৪ মিাঃ জমহরুল 

ইসলাি 

রমিজ 

উদ্দীন 

আলগীর 

চর 

৬৭১০৪২০৭৮৪০৯৬৯ ০১৭৩১০৩৩৭৮৩ ৪৪০৩০৫১৩ 

৩৫ িজজবুর 

রহিান 

লাল মিয়া আলগীর 

চর 

৬৭১০৪২০৭৮৪০৯৭৯ ০১৮৬১৮০০৮০২ ৪৪০৩০৫১৩ 

৩৬ মিাঃ িমহদলু্লা িান্ডব আলী আলগীর 

চর 

৬৭১০৪২০৭৮৪১০৩৫ ০১৯৫৭৯৮১০৫১ ৪৪০৩০৫১৩ 

৩৭ মিাঃ আঃ হাই অমল উল্লাহ আলগীর 

চর 

৬৭১০৪২০৭৮৪১১৭৮ ০১৭৮৮৭০১৯৩০ ৪৪০৩০৫১৩ 

৩৮ মিাঃ হারুন 

রমিদ 

আঃ রাজ্জাক আলগীর 

চর 

৬৭১০৪২০৭৮৪১০৬৫ ০১৯৩২০৪৮৩৭১ ৪৪০৩০৫১৩ 

৩৯ আঃ দাইয়ান অমল উল্লাহ আলগীর 

চর 

৬৭১০৪২০৭৮৪১০৫৯ ০১৯১৩০৮৯০৫৫ ৪৪০৩০৫১৩ 

৪০ আকনায়ার 

মহাকসন 

আঃ বাকরক আলগীর 

চর 

৬৭১০৪২০৭৮৪১০০০ ০১৮৬৩৮৭১৭৪৫ ৪৪০৩০৫১৩ 

৪১ মিাঃ 

মতাফাজ্জল 

মহাকসন 

আঃ বাকরক আলগীর 

চর 

৬৭১০৪২০৭৮৪১০২১ ০১৯৬৮৫৫৮০৫৫ ৪৪০৩০৫১৩ 

৪২ কািাল আঃ রমহি আলগীর 

চর 

৬৭১০৪২০৭৮৪০৭৯৮ ০১৯৫৩০৯৮০৩৫ ৪৪০৩০৫১৩ 



৪৩ জািাল আঃ রমহি আলগীর 

চর 

৬৭১০৪২০৭৮৪০৮০০ ০১৯৪৪৫৭৬৫৮৩ ৪৪০৩০৫১৩ 

৪৪ হযরত আলী আঃ রমহি আলগীর 

চর 

৬৭১০৪২০৭৮৪০৭৯৬ ০১৯১৮৬৮৭৬৪৮ ৪৪০৩০৫১৩ 

৪৫ িমফকুল 

ইসলাি 

আঃ রমহি আলগীর 

চর 

৬৭১০৪২০৭৮৪০৮০২ ০১৯৫১২৪৮০৭৪ ৪৪০৩০৫১৩ 

৪৬ আঃ হক আঃ রাজ্জাক আলগীর 

চর 

৬৭১০৪২০৭৮৪৪০৯৩ ০১৯৪৯০০৮১৫১ ৪৪০৩০৫১৩ 

ক্রমিক 

নং 

কৃষককর নাি মিতা/স্বামির 

নাি 

গ্রাি জাতীয় িমরচয় িত্র 

নাম্বার 

মিাবাইল নাম্বার কৃষক িমরমচমত 

নাম্বার 

৪৭ িাহজাহান সাকিদ আলী বল্লকবর 

কান্দা 

৬৭১০৪২০৭৮৪৩৩৬৯ ০১৭৭৮০৫৭৬২৪ ৪৪০৩০৫১৩ 

৪৮ আকক্কল আলী রাজ্জাক বল্লকবর 

কান্দা 

৬৭১০৪২০৭৮৪৩৪১৭ ০১৭৭৮০৫৭৬২৪ ৪৪০৩০৫১৩ 

৪৯ আলী মহাকসন জয়নাল 

আকবদীন 

বল্লকবর 

কান্দা 

৬৭১০৪২০৭৮৪৩৪৬৭ ০১৯৩২০৪৯৭৩০ ৪৪০৩০৫১৩ 

৫০ মিাঃ জয়নাল 

আকবদীন 

কাল ুমিয়া বল্লকবর 

কান্দা 

৬৭১০৪২০৭৮৪৩২২৭ ০১৯২৮৪২৬৯৬৭ ৪৪০৩০৫১৩ 

৫১ আবুল মহাকসন জয়নাল 

আকবদীন 

বল্লকবর 

কান্দা 

৬৭১০৪২০৭৮৪৩৪৩৫ ০১৯১৮১০৩২৬৯ ৪৪০৩০৫১৩ 

৫২ মিাঃ বাকরক 

মিয়া 

ছাত্তার প্রধান বল্লকবর 

কান্দা 

৬৭১০৪২০৭৮৪৩৪৯০ ০১৭৮৮৯০৬২০৪ ৪৪০৩০৫১৩ 

৫৩ মিাঃ আওলাদ 

মহাকসন 

বাকরক মিয়া বল্লকবর 

কান্দা 

৬৭১০৪২০৭৮৪৩৩৭২ ০১৯৮৮২৬৯০৮৯ ৪৪০৩০৫১৩ 

৫৪ মিািারফ 

মহাকসন 

আঃ িাকলক বল্লকবর 

কান্দা 

৬৭১০৪২০৭৮৪৩৭৫১ ০১৯৪৭১১৩৫২২ ৪৪০৩০৫১৩ 

৫৫ আফজল আঃ িাকলক বল্লকবর 

কান্দা 

৬৭১০৪২০৭৮৪৩৪৯৯ ০১৭৫৪৮৩২৯২০ ৪৪০৩০৫১৩ 

৫৬ আঃ রহিান আঃ িাকলক বল্লকবর 

কান্দা 

৬৭১০৪২০৭৮৪৩২৮৫ ০১৭৯৭১৭৫৮৬০ ৪৪০৩০৫১৩ 

৫৭ হামবদুল্লাহ মিাতামলব বল্লকবর 

কান্দা 

৬৭১০৪২০৭৮৪৩৩৭৭ ০১৯৫৬৩০৭০৪০ ৪৪০৩০৫১৩ 

৫৮ আহসান উল্লাহ আক্কাস 

আলী 

বল্লকবর 

কান্দা 

৬৭১০৪২০৭৮৪৩৫২১ ০১৯৫৬৩০৭০৪০ ৪৪০৩০৫১৩ 

৫৯ জমসি উদ্দীন ছনু মিয়া বল্লকবর 

কান্দা 

৬৭১০৪২০৭৮৪৩০৯৯ ০১৯৫৬৩০৭০৪০ ৪৪০৩০৫১৩ 

৬০ মিরাজ মিয়া ছনু মিয়া বল্লকবর 

কান্দা 

৬৭১০৪২০৭০০০৩৮৫ ০১৮৪০০৪৬৮৯৯ ৪৪০৩০৫১৩ 

৬১ ওির ফারুক মিরাজ মিয়া বল্লকবর 

কান্দা 

৬৭১০৪২০৭৮৪৩১৩০ ০১৮৪০০৪৬৮৯৯ ৪৪০৩০৫১৩  

৬২ িমফকুল ছনু মিয়া বল্লকবর 

কান্দা 

৬৭১০৪২০৭৮৪৩০৯৮ ০১৮৮৩৩২৪৯১৬ ৪৪০৩০৫১৩  

৬৩ মিাঃ নজরুল িন ুমিয়া বল্লকবর ৬৭১০৪২০৭৮৪৩১২২ ০১৯৬৮৯৩৮৭৪৪ ৪৪০৩০৫১৩  



কান্দা 

৬৪ মজাসনা মরগি আক্কাস 

আলী 

বল্লকবর 

কান্দা 

৬৭১০৪২০৭৮৪৩১২৬ ০১৯৬৯৫৩৪০৬০ ৪৪০৩০৫১৩  

৬৫ মিাঃ জািাল রমফউল্লাহ বল্লকবর 

কান্দা 

৬৭১০৪২০৭৮৪৩১২০ ০১৯১০৮১২৫০৫ ৪৪০৩০৫১৩  

৬৬ আকিনা রহিান বল্লকবর 

কান্দা 

৬৭১০৪২০৭৮৪৩০৭৯ ০১৯২১০৮৫৮৬২ ৪৪০৩০৫১৩  

৬৭ আঃ িান্নান মিাহমসন 

আলী 

বল্লকবর 

কান্দা 

৬৭১০৪২০৭৮৪৩০৮৪ ০১৯২১০৮৫৮৬২ ৪৪০৩০৫১৩  

৬৮ মহাসকনআরা ইমলয়াস বল্লকবর 

কান্দা 

৬৭১০৪২০৭৮৪৩০৩০ ০১৯২৫৭৯৩৬৯২ ৪৪০৩০৫১৩  

৬৯ সাকহরা আক্তার মরন ুমিয়া বল্লকবর 

কান্দা 

৬৭১০৪২০৭৮৪৩০৮৮ ০১৯১১৯৮২৭৩৯ ৪৪০৩০৫১৩  

৭০ আঃ বাকতন আঃ 

গাফাফার 

বল্লকবর 

কান্দা 

৬৭১০৪২০৭০০০৩৮২ ০১৭২৬৪৬২৯৩৩ ৪৪০৩০৫১৩  

৭১ জমহরুল 

ইসলাি 

আঃ বাকতন বল্লকবর 

কান্দা 

৬৭১০৪২০৭০০০১৯৮ ০১৭২৬৪৬২৯৩৩ ৪৪০৩০৫১৩  

৭২ নজরুল 

ইসলাি 

আঃ বাকতন বল্লকবর 

কান্দা 

৬৭১০৪২০৭০০০০০২ ০১৯৬৮৯৩৮৭৪৪ ৪৪০৩০৫১৩  

৭৩ ইয়ানুছ তারা মিয়া বল্লকবর 

কান্দা 

৬৭১০৪২০৭০০০০৭৭ ০১৯৬২৫৫০৪১০ ৪৪০৩০৫১৩  

৭৪ সাকনায়ার কাকসি বল্লকবর 

কান্দা 

৬৭১০৪২০৭৮৪৩১৪০ ০১৭৮১৬৮৪৫০৭ ৪৪০৩০৫১৩  

৭৫ মসাকলিান জাফর আলী বল্লকবর 

কান্দা 

৬৭১০৪২০৭৮৪৩১৪২ ০১৮১৫১৯১৭১২ ৪৪০৩০৫১৩  

৭৬ জাফর আলী ইব্রামহি বল্লকবর 

কান্দা 

৬৭১০৪২০৭৮৪৩০৬১ ০১৯৫৯৪২৩৭১০ ৪৪০৩০৫১৩  

৭৭ হাকসি মিয়া আকয়দ আলী বল্লকবর 

কান্দা 

৬৭১০৪২০৭৮৪৩০৬২ ০১৯০২৯৯০৩৩২ ৪৪০৩০৫১৩  

৭৮ িমনর মহাকসন আমফর 

উদ্দীন 

দলরদী ৬৭১০৪২০৭৮৪৩৩০১ ০১৭১৫২৯৫৮৬৩ ৪৪০৩০৫১৩  

৭৯ ইসিাইল 

মহাকসন 

হাকসি দলরদী ৬৭১০৪২০৭৮৪৩৪৬৮ ০১৯২১৩৬৭৭৪০ ৪৪০৩০৫১৩  

৮০ মিাঃ মসমলি মিাঃ ছািাদ দলরদী ৬৭১০৪২০৭৮৪৪৯৬৩ ০১৯১২৬৪৬৩৪১ ৪৪০৩০৫১৩  

৮১ ছািাদ মিাঃ আব্দলু দলরদী ৬৭১০৪২০৭৮৪৩৪৫৯ ০১৯১০৮১৪৫১১ ৪৪০৩০৫১৩  

৮২ মিাঃ আলী মদলু মিয়া দলরদী ৬৭১০৪২০৭৮৪৩৪৫৬ ০১৯৭০০০৭২০ ৪৪০৩০৫১৩  

৮৩ মিাস্তফা মিাঃ মহাকসন দলরদী ৬৭১০৪২০৭৮৪৩৩৪৫ ০১৭৩৬৮৫৩৭৭৯ ৪৪০৩০৫১৩  

৮৪ মহাকসন আলী শুক্কুর 

িাহামু্মদ 

দলরদী ৬৭১০৪২০৭৮৪৩৩১৮ ০১৯৭০০০৭২০ ৪৪০৩০৫১৩  

৮৫ িাহজালাল হামফজ 

উদ্দীন 

দলরদী ৬৭১০৪২০৭৮৪৩৩২০ ০১৯১২৬৪৬৩৪১ ৪৪০৩০৫১৩  

৮৬ মহাকসন আলী আবুল 

কাকসি 

দলরদী ৬৭১০৪২০৭৮৪৩৩২৫ ০১৯১০৮১৪৫১১ ৪৪০৩০৫১৩  



 

 

ক্রমিক 

নং 

কৃষককর নাি মিতা/স্বামির 

নাি 

গ্রাি জাতীয় 

িমরচয় িত্র 

নাম্বার 

মিাবাইল নাম্বার কৃষক 

িমরমচমত 

নাম্বার 

িন্তবয 

০১ মিাঃ িাহ আলি িৃত আবুল 

মহাকসন 

সাজাকলরকান্দী  ০১৮৫০০৯৭২৮৭  সনিান্দী 

০২ িমনর মহাকসন িৃত আমল মিয়া সাজাকলরকান্দী  ০১৯৯৪৫৯৬২৩৪  

০৩ মসরাজলু 

ইসলাি 

আঃ রাজ্জাক সাজাকলরকান্দী  ০১৯১০৭১০৬৯৯  

০৪ আকনায়ার 

মহাকসন 

আঃ গমন সাজাকলরকান্দী  ০১৯৯৪৩৪২৫৬১  

০৫ মিাঃ ইয়ামছন আঃ রাজ্জাক সাজাকলরকান্দী  ০১৯৪৯০০৯২২০  

০৬ আলী আজগর আঃ ছালাি সাজাকলরকান্দী  ০১৯৯৭৮৩৭৬৭৯  

০৭ মসাকহল ভ’ইয়া রমহি ভ’ইয়া সাজাকলরকান্দী  ০১৮৭৪৬৯৬২৮১  

০৮ মসমলনা রমহি ভ’ইয়া সাজাকলরকান্দী    

০৯ জামকর মহাকসন আলী মিয়া সাজাকলরকান্দী    

১০ আমিনা আহাম্মদ আলী হযরতিুর  ০১৯২২৪২০৭৪৯  

 

ক্রমিক 

নং 

কৃষককর নাি মিতা/স্বামির 

নাি 

গ্রাি জাতীয় 

িমরচয় িত্র 

নাম্বার 

মিাবাইল নাম্বার কৃষক 

িমরমচমত 

নাম্বার 

gšÍe¨ 

০১ িমনর িৃত ওির আলী মিকখর হাি, 

িহজিিুর 

   Rvgcyi 

০২ কালাি িৃত জয়নাল মিকখর হাি    

০৩ আকনায়ার 

মহাকসন 

িৃত জয়নাল মিকখর হাি    

০৪ ইব্রামহি িৃত ইশ্রামফল মিকখর হাি    

০৫ িজজবুর রহিান িৃত ইশ্রামফল মিকখর হাি    

০৬ হাকতি আলী আলফাজউজদ্দন মিকখর হাি  ০১৮২৯১০২৬৪৪  

০৭ মহাকসন িৃত মবল্লাল মিকখর হাি    

৮৭ বদরুদ্দীন রমহি উদ্দীন দলরদী ৬৭১০৪২০৭৮৪৩৩৪০ ০১৯২৪৭৪০২০৮ ৪৪০৩০৫১৩  

৮৮ আব্দলু 

মিাতাকলব 

আঃ হামকি দলরদী ৬৭১০৪২০৭৮৪৩৫০০ ০১৯২৩৩০৮৫৪৭ ৪৪০৩০৫১৩  

৮৯ আবুল মহাকসন আঃ হামকি দলরদী ৬৭১০৪২০৭৮৪৩৩৫৪ ০১৯৩৩৪২৬৯৮৫ ৪৪০৩০৫১৩  

৯০ জাহাঙ্গীর আবুল 

মহাকসন 

দলরদী ৬৭১০৪২০৭৮৪৩৪১৩ ০১৯৯৯৬৪৫৬৮০ ৪৪০৩০৫১৩  

৯১ মরাকনুজ্জািান িজজবুর 

রহিান 

দলরদী ৬৭১০৪২০৭৮৪৩৩৫৪ ০১৯৯৯৬৪৫৬৮০ ৪৪০৩০৫১৩  

৯২ মদলু মিয়া ইসিত আলী দলরদী ৬৭১০৪২০৭৮৪৩৪১৩ ০১৯৯৯৬৪৫৬৮০ ৪৪০৩০৫১৩  



০৮ হাসিত আলী িৃত মবল্লাল মিকখর হাি    

০৯ আকলক চা াঁন িৃত মবল্লাল মিকখর হাি    

১০ আলী আকবর িৃত আিকর 

আলী 

কাজীিাড়া    

১১ আবুল মহাকসন িৃত জিকিদ 

আলী 

কাজীিাড়া  ০১৮২০১০৫২৯৩  

১২ বাচ্চু মিয়া আঃ হামিদ কাজীিাড়া    

১৩ মিািারফ  আঃ রহািান কাজীিাড়া  ০১৯২৫২৬২৭৬৮  

১৪ আনার মহাকসন িৃত জজন্নত আলী কাজীিাড়া    

১৫ আনার মহাকসন আঃ বাকরক কাজীিাড়া    

১৬ আঃ িতমলব িৃত িফুরউজদ্দন কাজীিাড়া    

১৭ ইব্রামহি মিাল্লা িৃত আজি 

মিাল্লা 

কাজীিাড়া    

১৮ জািাল িৃত আঃ রহিান কাজীিাড়া    

১৯ আিনা নামসরউজদ্দন কাজীিাড়া    

২০ মতাফাজ্জল 

িাষ্টার 

িৃত আঃ জমলল কাজীিাড়া    

২১ ইয়ানুস িিৃত 

মিহালউজদ্দন 

কাজীিাড়া    

২২ ওসিান িৃত হাকসি কাজীিাড়া    

২৩ িুকমবল িৃত সুলতান কাজীিাড়া    

২৪ নুরু মিয়া িৃত শুক্কুর কাজীিাড়া    

২৫ িাহ আলি তাকহর আলী কাজীিাড়া     

২৬ মসাহরাব িৃত মরাস্তি 

আলী 

কাজীিাড়া    

 

ক্রমিক 

নং 

কৃষককর নাি মিতা/স্বামির 

নাি 

গ্রাি জাতীয় 

িমরচয় িত্র 

নাম্বার 

মিাবাইল নাম্বার কৃষক 

িমরমচমত 

নাম্বার 

িন্তবয 

০১ আক্তার মহাকসন মসালিান 

মহাকসন 

শুকুরদী,িাধ

বিুর 

 ০১৮২৪৭৪৪৪০৪  মিাগরা

িাড়া 

০২ রমফবুল হাসান সািছুল হক শুকুরদী  ০১৮২৪৭৪৪৪০৪  মিাগরা

িাড়া 

০৩ আলাউজদ্দন আলফাজউজদ্দন িাধবিুর  ০১৭৪৪২২৬২৪৫  মিাগরা

িাড়া 

০৪ তাওলাদ মহাকসন আবুল হাকসি িাধবিুর  ০১৭৪৪২২৬২৪৫  মিাগরা

িাড়া 

০৫ হান্নান হাজী আবুল কাকসি বাবলিুর    মিাগরা

িাড়া 

০৬ িঞ্জরু মহাকসন মিাসকলিউজদ্দন িাধবিুর  ০১৭৪৪২২৬২৪৫  মিাগরা

িাড়া 

০৭ সাজ ুমিয়া ইমিস মিাল্লা িাধবিুর    মিাগরা



িাড়া 
  

ক্রমিক 

নং 

কৃষককর নাি মিতা/স্বামির নাি গ্রাি জাতীয় িমরচয় 

িত্র নাম্বার 

মিাবাইল নাম্বার কৃষক 

িমরমচমত 

নাম্বার 

িন্তবয 

০১  মগাফরান আলী আওলাদ আলী ফকতকান্দী  ০১৯৪২২৬৫৪৭  - 

মসানারগা াঁও  

মিৌরসভা 
০২ রিজান আলী আক্কাছ আলী ফকতকান্দী  ০১৯৩৮১১৪৯৮৫  

০৩ আতাবুর রহিান মগাফরান আলী ফকতকান্দী  ০১৯৩৮১১৪৯৮৫  

০৪ মগালাি 

মিাস্তফা 

আঃ হামকি ফকতকান্দী  ০১৯৩৯৭৫৯৭১১  

০৫ িাকেদা মবগি আজজিউজদ্দন ফকতকান্দী  ০১৮৪৫২৫৫৫৩৭  

০৬ িািুন মিয়া ফরহাদ মিয়া ফকতকান্দী  ০১৯২৮৩৮১০৫৩  

০৭ জাহানা আঃ মিাতামলব ফকতকান্দী  ০১৯৪৫৩২৬৫৭৬  

০৮ িাহানাজ মবগি ফজলুল হক ফকতকান্দী  ০১৯৯৫৭৫৬৮২৮  

০৯ বাচ্চু মিয়া সওকত আলী ফকতকান্দী  ০১৮৮৩৯৮২০০৭  

১০ মিশু মিয়া সওকত আলী ফকতকান্দী  ০১৯২২৫৫৩২৬১  

১১ আঃ সািাদ আঃ বাকতন ফকতকান্দী  ০১৯৯৩২৬১৩৬৮  

১২ মরন ুমিয়া আয়ুব আলী ফকতকান্দী  ০১৯৪১৭২৩৭৫৬  

১৩ জজ মিয়া মবকিত আলী ফকতকান্দী  ০১৭৮১০০৬১৮২  

১৪ রব মিয়া মবকিত আলী ফকতকান্দী  ০১৭৮১০০৬১৮২  

১৫ তমিজউজদ্দন আঃ রাজ্জাক ফকতকান্দী  ০১৯৮৫১৭৩৫৬১  

১৬ আতাউর 

রহিান 

তমিজউজদ্দন ফকতকান্দী  ০১৯৫৭০৫৬৮১৬  

১৭ মদলবর মহাকসন তমিজউজদ্দন ফকতকান্দী  ০১৮১১২৮৯৮৪২  

১৮ বাচ্চু মিয়া তমিজউজদ্দন ফকতকান্দী  ০১৯১৫৬৮৬২১০  

১৯ সািছুজদ্দন আমফরউজদ্দন ফকতকান্দী  ০১৯৩৭২৬০১২৯  

২০ নুরু মিয়া আঃ কাকিি ফকতকান্দী  ০১৯৩৭২৬০১২৯  

২১ মবল্লাল মহাকসন আঃ রমিদ ফকতকান্দী  ০১৮১৩৮৪৭৮৯২  

২২ িমনর  মহাকসন আঃ রমিদ ফকতকান্দী  ০১৮১৩৮৪৭৮৯২  

 

ক্রমি

ক নং 

কৃষককর নাি মিতা/স্বামির 

নাি 

গ্রাি জাতীয় িমরচয় 

িত্র নাম্বার 

মিাবাইল নাম্বার কৃষক 

িমরমচমত 

নাম্বার 

িন্তবয 

০১  মিাঃ তাজলু 

ইসলাি 

বকন্দর আলী িঞ্চবটি, 

আনন্দবাজা

র, 

৬৭১০৪২৪৯৮

৩১০১ 

০১৯৬৮৯২৭৯৬১  সবকদযরবা

জার 

০২ িমফকুল ইসলাি িৃত মিাঃ 

িাকলক 

িঞ্চবটি ৫১০০১০১৭১৫ ০১৯২৬০৮২৬১৪  

০৩ রহি আলী আসাবউজদ্দন দাকিাদরদী ১৫০০০৬২১২

৮ 

০১৮৭৯৪০৯৬৮২  

০৪ আঃ হান্নান মিাঃ সাইজজুদ্দন হমরগঞ্জ ৭৩৫০১৬০৩৯ ০১৯২৪০৬৭৫১৩  



১ 

০৫ মরাককয়া আঃ হান্নান  হমরগঞ্জ ৯৫৭৫০৪৭০০

৭ 

০১৭২০১৯৭৫৫৫  

০৬ সািছুল হক 

মিম্বার 

আঃ সাতাতর দাকিাদরদী ৫৫৫০০৯০৬৭

৩ 

০১৯৬৬০০৬১৮০  

০৭ আবুল মহাকসন এগু মিয়া ছনিাড়া ৮২৫০১৩৬৩০

৯ 

০১৯৮৮২৮৫৫১৫  

০৮ সারাি আব ুতাকহর িঞ্চবটি ৬৪৫০১০২০৫

৫ 

০১৯২০১৪৪৯০৪  

০৯ নুরুল ইসলাি মসানা মিয়া দাকিাদরদী ৬৭১০৪২৪৯৮

৫৬৮২ 

০১৯২৪০৬৭৫১৩  

১০ আঃ হক সাইজজুদ্দন মচগাইরচর ১৯৫০১৯২৪৩

৩ 

০১৯৫৭২৩৭৪৩৮  

১১ আঃ রমহি আমফল িুন্সী দাকিাদরদী ৪৬৫০০৯৪৯২

৫ 

০৯২২৬৬০৪০১  

১২ আঃ রমহি আজী 

ইিানউজদ্দন 

দমরগঞ্জ  ০১৯২৪০৬৭৫১৩  

১৩ কাকিি ফজর আলী দাকিাদরদী    

১৪ জাকীর মহাকসন আঃ আজীজ িঞ্চবটি    

১৫ অমল জামির আলী িঞ্চবটি    

১৬ আব্দলু কুদু্দস হমরগঞ্জ    

১৭ আঃ খাকলক আঃ হাই দাকিাদরদী    

১৮ মসরাজলু হক মসানা মিয়া দাকিাদরদী    

১৯ আঃ ছালাি মসানা মিয়া দাকিাদরদী    

২০ মহরন কাহারউজদ্দন দাকিাদরদী    

২১ জমহরুল আঃ হাই হমরগঞ্জ    

২২ সাকহরা খাতুন করি আলী িঞ্চবটি    

২৩ সমফকুল ইসলাি মিাঃ িমতন সংিারদী    

২৪ মহাকসন মিাল্লা িাতা িিতাজ খািারগা াঁও    

২৫ মগালজার  কালাই মিয়া খািারগা াঁও    

 

ক্রমিক 

নং 

কৃষককর নাি মিতা/স্বামির নাি গ্রাি জাতীয় 

িমরচয় িত্র 

নাম্বার 

মিাবাইল নাম্বার কৃষক 

িমরমচমত 

নাম্বার 

িন্তবয 

০১ ইকবাল মহাকসন িৃত আলী 

আহম্মদ 

মভৌমিকিাড়া  ০১৯২৪৮৯৮২৪১  মনায়াগা াঁও 

০২ মদকলায়ার ইয়াকুব মভৌমিকিাড়া    

০৩ মিাতাকলব আঃ কুদু্দছ মভৌমিকিাড়া    

০৪ ফারুক মতাফাজ্জল 

মিাল্লা 

মভৌমিকিাড়া    

০৫ আঃ কামদর আঃ িান্নান মভৌমিকিাড়া  ০১৮২৯৮৩৩৭৪৪  

০৬ মিাস্তফা িৃত মিাসকলি মভৌমিকিাড়া  ০১৯৫৪৩৮৭৮৩৭  



০৭ িমহদুল্লাহ িৃত মিাসকলি মভৌমিকিাড়া  ০১৯১২৬৬৯০৩৭  

০৮ মিাতাকলব িৃত ইসিাইল মগৌমরবদী  ০১৯১৩১৭৯৪৯৫  

০৯ মিাককতল 

মহাকসন 

মনয়ত আলী মগৌমরবদী    

১০ আলী মিয়া িাহাবউজদ্দন মগৌমরবদী  ০১৯৫১৭৮৯৬৫৮  

১১ নামছরউজদ্দন িৃত 

সাহাজউজদ্দন 

মগৌমরবদী  ০১৭১৪৭৬১১৮৯  

১২ রমহি আকয়ত আলী মগৌমরবদী  ০১৯২১৫৪৪০৭৭  

১৩ বাবুল নন্দী মলাকনাথ নন্দী মগৌমরবদী  ০১৯১৫৭৩৫৮৮০  

১৪ বাসুকদব নন্দী মলাকনাথ নন্দী মগৌমরবদী  ০১৮৫১৬২৯৮১৭  

১৫ মিাফাজ্জল আবুল হাকিি মগৌমরবদী  ০১৯৯৫৫৩১৯৭৭  

১৬ মিাঃ হামলি িৃত 

মসরাজউজদ্দন 

মগৌমরবদী  ০১৯২৪৯০৯৯৬৮  

১৭ আব ুমছজদ্দক 

মিয়া 

িৃত 

মিরাজউজদ্দন 

মগৌমরবদী  ০১৯৬৫৯৬২০৩৬  

১৮ মিজান ফমকর আওয়াল ফমকর মগৌমরবদী  ০১৯৪২৩৩০২৯২  

 

 

 

ক্রমিক 

নং 

কৃষককর নাি মিতা/স্বামির 

নাি 

গ্রাি জাতীয় 

িমরচয় িত্র 

নাম্বার 

মিাবাইল নাম্বার কৃষক 

িমরমচমত 

নাম্বার 

িন্তবয 

০১ আরিান 

মহাকসন 

আবুল বািার িাকেরচর  ০১৭৩০৮৩৩৩৫০  মিাগরািা

ড়া 

০২ হুিায়ুন কবীর মিাঃ আউয়াল িাকেরচর  ০১৮৩৭৩৮৩৪৫৬   

 

ক্রমিক 

নং 

কৃষককর নাি মিতা/স্বামির 

নাি 

গ্রাি জাতীয় 

িমরচয় িত্র 

নাম্বার 

মিাবাইল নাম্বার কৃষক 

িমরমচমত 

নাম্বার 

িন্তবয 

০১ মিাঃ হাকতি 

মিয়া 

 িুজন্দরিুর, 

আিবাগ 

 ০১৭৩১৪৩২৬৪৩  জািিুর 

০২ সাইদুল 

ইসলাি 

 িুজন্দরিুর  ০১৮৩১১৩৫৯৩৯  

০৩ হাবীবুর রহিান  রাউকদরগা াঁও  ০১৮২৫৩২৩৬৪  

০৪ আকনায়ার 

মহাকসন 

 িুজন্দরিুর  ০১৭৩৪৪৫৩৫৭৫  

০৫ জজয়াউজদ্দন  িুজন্দরিুর  ০১৯৫০৫৫৬২১৬  

০৬ হারুন অর 

রমিদ 

 িুজন্দরিুর  ০১৮৩১১৩৫৯৩৯  

০৭ রীনা মবগি  িুজন্দরিুর  ০১৮২৬০৩৫১৫১  



০৮ মিাঃ নূরুল হক  িাকেরচর  ০১৬২৫০৫৮৬২১  

০৯ মিাঃ 

িাহজাহান 

 িুজন্দরিুর  ০১৯৮৬৩৫১০৭৭  

১০ ওসিানগনী  িুজন্দরিুর  ০১৯৩৭২৬৫৫৯৮  

১১ মিাফাজ্জল 

মহাকসন 

 িুজন্দরিুর  ০১৭৬৭৮৫০৭৭১  

১২ সুরুজ মিয়া  িাকেরচর  ০১৮৫৫৭৩২২৬৭  

১৩ মিাঃ রিজান  িুজন্দরিুর  ০১৮১১৮৬৮১৭৭  

১৪ আজগর 

মহাকসন 

ভ’ইয়া 

 িুজন্দরিুর  ০১৭১৪২৯৫১০৮  

১৫ কািাল 

মহাকসন 

 িুজন্দরিুর  ০১৯২০৮৫৬৬৯৮  

১৬ আওলাদ 

মহাকসন 

 ওিিা  ০১৭৩৫৩৪১৭৩৬  

১৭ মিারকিদ মিয়া  ওিিা  ০১৯২৭২২১৮২৮  

১৮ আলী আকবর  রাউকদরগা াঁও  ০  

১৯ আকলয়া মবগি  রাউকদরগা াঁও  ০  

২০ হারুন অর 

রমিদ 

 িাকেরচর  ০১৯০৩৬৩৭২২২  

২১ মিাঃ জলুহাস   িাকেরচর  ০১৯৯১৩২৫২০২  

২২ আহসানউল্লাহ  িাকেরচর  ০১৮২৫৬৮৬৫৬৪  

২৩ মিাঃ আঃ 

আজজজ 

 িাকেরচর  ০১৯১৮৯৭৭০৮৩  

২৪ আমিনুল 

সরকার    

 িাকেরচর  ০১৯২২৪১০৮২৯  

২৫ িমতউর 

রহিান 

 িাকেরচর  ০১৯২৮৩৮০৬৪৭  

২৬ মিাঃ মিাতামলব 

মিয়া 

 িাকেরচর  ০১৯৩৭৬৬৯২১৯  

২৭ মিাঃ 

মতাফাকয়ল 

 িাকেরচর  ০১৭৬৩৯১০৬৯৫  

২৮ িমরয়ি মবগি  িাকেরচর  ০১৮৩০৪৪৮৩২০  

২৯ মিাঃ িরীফ 

সরকার 

 িাকেরচর  ০১৯১৬৪১৩৩৪  

৩০ মিাঃ িাহদাদ  িাকেরচর  ০১৮৭৬২৪৯৬৯১  

৩১ মিাঃ সািছুল 

হক 

 িুজন্দরিুর  ০১৮৫৫৮১০৯২৬  

৩২ মিাবারক 

ভ’ইয়া 

 রাউকদরগা াঁও    

৩৩ নাজিূল 

ভ’ইয়া 

 িুজন্দরিুর  ০১৯৮৪৭৩৪৩৬১  

৩৪ জমসিউজদ্দন  িুজন্দরিুর  ০১৯৯০৫২৬৬৭১৪  



ভ’ইয়া 

৩৫ ওসিান 

ভ’ইয়া 

 রাউকদরগা াঁও    

৩৬ হামছনা মবগি  িুজন্দরিুর  ০১৯২৮৯৯৪৮৩৫  

৩৭ হামববুর রহিান  রাউকদরগা াঁও    

৩৮ মিাঃ মবলাকয়ত  িুজন্দরিুর  ০১৯৮৫০৪২৫০৭  

৩৯ িামহদা মবগি  িুজন্দরিুর  ০১৭৪৩৬১৪৬৪৮  

৪০ মবন ুমিয়া  রাউকদরগা াঁও    

৪১ মিাঃ িমফজ 

মিয়া 

 িুজন্দরিুর  ০১৯৮৯৪৭৮৪৯৫  

৪২ মসালায়িান  রাউকদরগা াঁও  ০১৭১৯৩৭০৩৮২  

৪৩ মিাঃ ইমলয়াস  িুজন্দরিুর  ০১৭৮১৬৭৩৪৭৪  

৪৪ মিাঃ জমসি 

মিয়া 

 িুজন্দরিুর    

৪৫ আহম্মদ 

ভ’ইয়া 

 রাউকদরগা াঁও    

৪৬ জয়নব মবগি  িুজন্দরিুর  ০১৯১১৬৭৮৯৯৭  

৪৭ মিাঃ আবুল 

কালাি 

 িুজন্দরিুর  ০১৭৪৩৩০০৮১৬  

৪৮ মিাঃ মদকলায়ার  িুজন্দরিুর  ০১৯৪১৩৯৬২৮৪  

৪৯ আঃ কমরি  রাউকদরগা াঁও    

৫০ মসাকলিানখান  িুজন্দরিুর  ০১৭৪০৯৪৪৭৫  

৫১ জয়নাল খান  িুজন্দরিুর  ০১৮৪০০৬৪৭০৯  

৫২ মিাঃ িামনক 

খান 

 িুজন্দরিুর  ০১৯১৭৭১৬৭৪০  

৫৩ আলাউজদ্দন  িুজন্দরিুর  ০১৯৪০৭০৪৭১৫  

৫৪ মসরাজলু 

ইসলাি 

 িুজন্দরিুর  ০১৭১৩৫১৪৮০৬  

৫৫ মিাঃ হারুন 

অর রমিদ 

 িুজন্দরিুর  ০১৮৩১১৩৫৯৩৯  

 

 

ক্রমি

ক নং 

কৃষককর নাি মিতা/স্বামির 

নাি 

গ্রাি জাতীয় 

িমরচয় িত্র 

নাম্বার 

মিাবাইল নাম্বার কৃষক 

িমরমচমত 

নাম্বার 

িন্তবয 

০১ মিাঃ রুহুল 

আমিন 

আসিত আলী রািভকির 

বাগ, 

হািছাদী, 

৪৬৫০১৩০

৪২২ 

০১৯১৩১২১২৭৫  সবকদযরবা

জার 

০২ মিাঃ আঃ হামকি আঃ হামকি রািভকির 

বাগ 

১৫০০০৯৪১

৮৮ 

০১৯৩৮৭২৩৯৯৭  

০৩ মিাঃ আতাউর আফাজউজদ্দন রািভকির ১৫০০০৯২ ০১৮৬১৪৪৩৪৫৯  



রহিান বাগ ৮০২ 

০৪ মিাঃ আবুল 

মহাকসন 

আসন আলী রািভকির 

বাগ 

৯৫৭৫০৪১

৪২২ 

০১৯২৮৫৬১১৩১  

০৫ মিাঃ আব্দসু 

ছালাি 

আসন আলী রািভকির 

বাগ 

১৯৫০১৪৮৭

৬৫ 

০১৯৩২৪৩৪১৭২  

০৬ মিাঃ হজলু হক 

ফজলু 

মনকবর আলী রািভকির 

বাগ 

৬৭১০৪২৪

৯৮৬০১৯ 

০১৯২১৬২২৮০৭  

০৭ মিাঃ ইমিস আলী তাইজউজদ্দন রািভকির 

বাগ 

০৭১০৪২৪৯

৮৬০৬৮ 

০১৮২৪১৮৯২৬০  

০৮ মিাঃ আব্দরু 

রমিদ  

আঃ িান্নান রািভকির 

বাগ 

২৪০০১২৪

৬৩৮ 

০১৯২৮৫৩০৭১২  

০৯ মিাঃ িাহদাত সংিরউজদ্দন রািভকির 

বাগ 

৫৫৫০১১৭

৫৮৩ 

০১৮৬৫৩৪২০৮৭  

১০ মিাঃ আঃ িান্নান আফাজউজদ্দন রািভকির 

বাগ 

৪২০০০৮৫

৩৩২ 

০১৯৩২৩৯২৮৩৭  

১১ মিাঃ জাহাঙ্গীর আসিত আলী রািভকির 

বাগ 

৫৯৯৬৮০০

৫০৩ 

০১৯৯৪০৩৭৫৩৬  

১২ মিাঃ নুরুল 

আমিন 

আসিত আলী রািভকির 

বাগ 

৩৭৫০১০২১

৫৮ 

০১৯৩১৪৫৪৯৬২  

১৩ সামহদা আক্তার মিাতাকলব ঢাকার বন ৮৭০০১৩৪

৮১৩ 

০১৯৮৪৬২২৭৬৯  

১৪ মিাঃ 

মিাছকলউজদ্দন 

িমফজউজদ্দন রািভকির 

বাগ 

৬৭১০৪২৪

৯৮৬৪২০ 

০১৯৪৫৩৯৮৮৩০  

১৫ মিাঃ হামনফ মিয়া কুদু্দত আলী রািভকির 

বাগ 

১০২৫০৫৬

১৫৯ 

০১৯৯৪০৩৭৫৪৪  

 

 

ক্রমি

ক নং 

কৃষককর নাি মিতা/স্বামির 

নাি 

গ্রাি জাতীয় 

িমরচয় িত্র 

নাম্বার 

মিাবাইল নাম্বার কৃষক 

িমরমচমত 

নাম্বার 

িন্তবয 

০১ মলাকিান 

মহাকসন 

হামকি আলী চর 

মককিারগঞ্জ 

   সি্ভুিুরা 

০২ মবল্লাল মিয়া হামকি আলী চর 

মককিারগঞ্জ 

    

০৩ জাহাঙ্গীর আলি মবজা মবিারী চর 

মককিারগঞ্জ 

    

০৪ হামববুল্লাহ আছানউজদ্দন চর 

মককিারগঞ্জ 

    

০৫ জান িরীফ িজন্ডত আলী চর 

মককিারগঞ্জ 

    

০৬ আলী মিয়া মফলান মিয়া চর 

মককিারগঞ্জ 

    



০৭ জাহাঙ্গীর মহাকসন হাকসি দজজৃ চর 

মককিারগঞ্জ 

    

০৮ নুরুজ্জািান নুর মিাহাম্মদ চর 

মককিারগঞ্জ 

    

০৯ আকনায়ার নুর মিাহাম্মদ চর 

মককিারগঞ্জ 

    

১০ বাবুল মিয়া হাসজাত 

মিাল্লাহ 

চর 

মককিারগঞ্জ 

    

১১ মহলাল উজদ্দন আরব আলী চর 

মককিারগঞ্জ 

    

১২ আলাল উজদ্দন িমহদুল্লাহ 

মিাল্লাহ 

চর 

মককিারগঞ্জ 

    

১৩ নুরু মিয়া রিুজজদ্দন চর 

মককিারগঞ্জ 

    

১৪ আব্দলু কাকদর হাসিত দজজি চর 

মককিারগঞ্জ 

    

১৫ রমফকুল ইসলাি হাসিত দজজি চর 

মককিারগঞ্জ 

    

১৬ মিাহাম্মদ আলী মিাহাব্বত আলী চর 

মককিারগঞ্জ 

    

১৭ মনছরউজদ্দন কমবর আহম্মদ চর 

মককিারগঞ্জ 

    

১৮ বাকতন মিয়া মসানা মিয়া চর 

মককিারগঞ্জ 

    

১৯ মিসাদমত মরজা মিয়া চর 

মককিারগঞ্জ 

    

২০ ইযাম্মত আঃ ছািাত চর 

মককিারগঞ্জ 

    

২১ মিাবারক আলী আঃ হামিদ চর 

মককিারগঞ্জ 

    

২২ মিাস্তফা হাকসি চর 

মককিারগঞ্জ 

    

২৩ জামকর মহাকসন আঃ কমরি 

মহাকসন 

চর 

মককিারগঞ্জ 

    

২৪ মগয়ার আলী আঃ ছািাত চর 

মককিারগঞ্জ 

    

২৫ মিাস্তফা আঃ ছািাত চর 

মককিারগঞ্জ 

    

২৬ মিাহসীন সাকহব আলী চর 

মককিারগঞ্জ 

    

২৭ িামনক িজন্ডত আলী চর 

মককিারগঞ্জ 

    

২৮ মিাহাম্মদ হাকসি চর     



মককিারগঞ্জ 

২৯ িমনর মহাকসন সাদ ুহালদার চর 

মককিারগঞ্জ 

    

৩০ িমফজউজদ্দন লাল মিয়া চর 

মককিারগঞ্জ 

    

৩১ িাহাবুল মহািন আলী চর 

মককিারগঞ্জ 

 ০১৮৮৫৫১৫৭৭৭   

৩২ িমফজ মিয়া লাল মিয়া চর 

মককিারগঞ্জ 

    

৩৩ আঃ খাকনক িজন্ডত আলী চর 

মককিারগঞ্জ 

    

৩৪ হামকি আমল সুলতান মিয়া চর 

মককিারগঞ্জ 

    

৩৫ আজজজ মিয়া নাইব আলী চর 

মককিারগঞ্জ 

    

৩৬ আউয়াল ইসিাইল চর 

মককিারগঞ্জ 

    

৩৭ িামনক িজন্ডত আলী চর 

মককিারগঞ্জ 

    

৩৮ িরীফ আব্দলু রাজ্জাক চর 

মককিারগঞ্জ 

 ০১৭০০৮১১৭২৫   

৩৯ লমতফ মিয়া িন ুমিয়া চর 

মককিারগঞ্জ 

 ০১৭২৬৪৪০৪৯১   

৪০ িাহফুল মিাল্লা আসিত আলী চর 

মককিারগঞ্জ 

    

 

 

 

 

 


