
২০২০-২১ অর্ থবছরে েবব ২০২১-২২ মেৌসুরে প্রর োদনো কে থসূবিে আওতোয় ক্ষুদ্র ও প্রোবিক কৃষকরদে েোরে ববনোমূরে হোইবিড ধোন বীজ ববতের ে কৃষকরদে অগ্রোবধকোে তোবিকো 

উপরজিোাঃ ম োনোেগোাঁ                                                                                                 মজিোাঃ নোেোয় গঞ্জ                                                                   ম োনোেগোাঁ মপৌে ভো                                       

ক্র. নং 

কৃষক/কৃষো ীে নোে, বপতো/স্বোেীে নোে, গ্রোে কৃষরকে মেোবোইি ও NID নোম্বোে ব্লক ইউবনয়ন ফ রিে নোে 

০১ 

আাঃ কুদ্দু , আহোম্মদ আিী, দত্তপোড়ো, মপৌে ভো ০১৬৭০৫২৮০০৫, ৬৭২০৪০৮৮১১৪০৬ মপৌে ভো ম োনোেগোাঁ মপৌে ভো মবোরেো হোইবিড ধোন 

০২ 

নোেবগ  আক্তোে, েবহউবিন, দত্তপোড়ো, মপৌে ভো ০১৬৭০৫২৮০০৫, ১৯৫০৩২৫৪৫৪ মপৌে ভো ম োনোেগোাঁ মপৌে ভো মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৩ 

ফয় োি বোদশো,আাঃ কুি , দওপোড়ো, মপৌে ভো ০১৬৭০৫২৮০০৫, ১৯৫০৩১৯৩০৯ মপৌে ভো ম োনোেগোাঁ মপৌে ভো মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৪ 

আব্বোছ আিী, িোনবেয়ো, দেপত, মপৌে ভো ০১৯৩৩২০৬১৩৯, ৬৯০০১৬৩৮০৮ মপৌে ভো ম োনোেগোাঁ মপৌে ভো মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৫ 

মেো োাঃ মবরদনো, মতোতোবেয়ো, েোইজবদয়ো, মপৌে ভো ০১৭০৭৯৭৩৯৭০, ৮২৫০১৫৭৬৪৪ মপৌে ভো ম োনোেগোাঁ মপৌে ভো মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৬ 

ব েোজুি ই িোে, আবজে উবিন প্রধোন, দেপত, মপৌে ভো ০১৯৪৩০৩৭০২৫,৮২৫০১৯৪৭৭৯ মপৌে ভো ম োনোেগোাঁ মপৌে ভো মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৭ 

বেজোনুে েহেোন, শোহজোহোন বেয়ো, দেপত, মপৌে ভো ০১৮৭৭৩০৮০১৩, ৪১৫০৫৩৩৪৫৮ মপৌে ভো ম োনোেগোাঁ মপৌে ভো মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৮ 

আফোজ উবিন, আরয়তআিী, কৃষ্ণপুেো, মপৌে ভো ০১৭৬৮৩৬০০৫৭, ৫৫৫০২৪০১৮৭  মপৌে ভো ম োনোেগোাঁ মপৌে ভো মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৯ 

ওেে িোন, মেোাঃ শোেসুবিন, দেপত, মপৌে ভো ০১৯২৭৫৯৪৬৫৫, ১৫০০১৯৪১৩৭ মপৌে ভো ম োনোেগোাঁ মপৌে ভো মবোরেো হোইবিড ধোন 

১০ 

জব ে উবিন, আফছোে উবিন, দেপত, মপৌে ভো ০১৯৮৮৫৭১৪৯০, ৮২৫০১৯৬৩০৩ মপৌে ভো ম োনোেগোাঁ মপৌে ভো মবোরেো হোইবিড ধোন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



২০২০-২১ অর্ থবছরে েবব ২০২১-২২ মেৌসুরে প্রর োদনো কে থসূবিে আওতোয় ক্ষুদ্র ও প্রোবিক কৃষকরদে েোরে ববনোমূরে হোইবিড ধোন বীজ ববতের ে কৃষকরদে অগ্রোবধকোে তোবিকো 

উপরজিোাঃ ম োনোেগোাঁ                                                                                               মজিোাঃ নোেোয় গঞ্জ                                                                        ইউবনয়নাঃ শমূ্ভপুেো            

ক্র. নং 
কৃষক/কৃষো ীে নোে, বপতো/স্বোেীে নোে, গ্রোে কৃষরকে মেোবোইি ও NID নোম্বোে ব্লক ইউবনয়ন ফ রিে নোে 

০১ আাঃ জবিি, আ: গফুে প্রধোন, েনোইেকোন্দী     ০১৬৭২৭০১০৩৭, ৬৭১০৪৮৬১৪৫৭৫৭  মিৌধুেীগোাঁও শমু্ভপুেো মবোরেো হোইবিড ধোন 

০২ মেোাঃ  বফউবিন,  েরশে আিী, েনোইেকোন্দী  ০১৮৩২৭০৩৫৩৮, ৭৭৯৯১০১৭৩৩  মিৌধুেীগোাঁও শমু্ভপুেো মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৩ মেোাঃ আিী মহোর ন, কেে আিী, মুগোেিে   ০১৮৭৮৮৭০৬৪৮, ৯৫৭৪৫77236 মিৌধুেীগোাঁও শমু্ভপুেো মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৪ বদপু, মেোাঃ আইনউবিন, মিৌধুেীগোও  ০১৮৮৯৮০১৫৭০, ৮৬৯৯২০২১৮৩  মিৌধুেীগোাঁও শমু্ভপুেো মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৫ মেো: ইকবোি, েবেজ উবিন, মিৌধুেীগোও ০১৮২০২০১৫২৯, ৩৭৪৯১৬২৬২৮  মিৌধুেীগোাঁও শমু্ভপুেো মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৬ মেোাঃ জোবকে মহোর ন  েকোে, মেোাঃ েবফকুি ই িোে, একেোেপুে ০১৮৮১১৩৫৬৭৯, ৫৫৪৯১৩৫৯৪৪ মহোর নপুে শমু্ভপুেো মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৭ মেোাঃ ম োেরশদ আিে, মেোাঃ িোন বেযো, একেোেপুে ০১৮৭২৯৩৬৪২৯, ৭৭৯৯১৯৫৫৮৬ মহোর নপুে শমু্ভপুেো মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৮ মেো োেফ মহোর ন, আাঃ ওহোব, একেোেপুে  ০১৮১২২৪৫৬৩৮, ২৩৯৪৪৬৪৯৩৩ মহোর নপুে শমু্ভপুেো মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৯ হোবিেো মবগে, মুনছে আিী, একেোেপুে ০১৮৬৪০৩২১০৭, ৫৯৯৯১৩১০৭০ মহোর নপুে শমু্ভপুেো মবোরেো হোইবিড ধোন 

১০ েবনে, েবফকুি ই িোে, একেোেপুে  ০১৮১৭১০৯৬৯৯, ৭৩২৩০১৭০৪১ মহোর নপুে শমু্ভপুেো মবোরেো হোইবিড ধোন 

১১ 

মেোাঃ েবহউবিন, আ: গফুে, এিোবহ নগে (পূব থপোড়ো) ০১৪২১৯৮৭৭৬৪, ৩৭৪৯১৬২৮০১ মহোর নপুে শমু্ভপুেো মবোরেো হোইবিড ধোন 

১২ আবদুি কোবদে, মেোাঃ ম োিোয়েোন মুবি, এিোবহ নগে (পবিেপোড়ো)       ০১৯৯১৭১১৬১০, ৬৭১০৪৮৬০৮৭১৭৪ মহোর নপুে শমু্ভপুেো মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৩ েোমুন, আবদুে েবশদ, এিোবহ নগে (পূব থপোড়ো)    ০১৯৬৫৯৯৬৪০৮, ৫৫৪৮৩৩৪৫৯৭ মহোর নপুে শমু্ভপুেো মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৪ মেোাঃ আবুি মহোর ন, আরনোযোে আিী, এিোবহ নগে (রেোল্লোপোড়ো) ০১৮৩৬৯১৪১২০, ৮৬৯৯২০৭২২৪ মহোর নপুে শমু্ভপুেো মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৫ মেোাঃ জোবহদুি ই িোে, ম োিোইেোন, এিোবহ নগে (পূব থপোড়ো) ০১৯৪৭৫৬১০৩৫, ৪৬৪৯১৭৬৮৮২ মহোর নপুে শমু্ভপুেো মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৬ মেোাঃ েোসুদ েোনো, মেোাঃ অবি উল্লোহ, মগোববন্দপুে ০১৮১৩১৬১৭৭৭, ২৩৯৭৫৮২০৩৮ শমু্ভপুেো শমু্ভপুেো মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৭ মেো োাঃ েোবহেো মবগে, আাঃ েবত বেয়ো, শমু্ভপুেো  ০১৮৫৩৮৬২৯১৩, ২৩৯৯১৭৭৯৯৩ শমু্ভপুেো শমু্ভপুেো মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৮ মেোাঃ বেেোজ,  বহদ উল্লোহ, মগোববন্দপুে ০১৭০৪৮৪৯১৭৯, ৬৪৬২৩১৮৭৫৬ শমু্ভপুেো শমু্ভপুেো মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৯ হনুফো আক্তোে, মেোাঃ  বিি উল্লোহ প্রধোন, মগোববন্দপুে ০১৮৮৯০৩১৮৪২, ৬৮৯৯১৩৪৪২০ শমু্ভপুেো শমু্ভপুেো মবোরেো হোইবিড ধোন 

২০ জোবকে মহোর ন, আিেিোন মবপোেী, মগোববন্দপুে ০১৮৩০৪৯৯১৯২, ১৪৬৩২৭৪২৩১ শমু্ভপুেো শমু্ভপুেো মবোরেো হোইবিড ধোন 

২১ েোসুদো মবগে, কোিোিোন  েকোে, শমু্ভপুেো ০১৮১৪৪৯০৭৭৫, ৪৬৩০৪১৬৪৮৭ শমু্ভপুেো শমু্ভপুেো মবোরেো হোইবিড ধোন 

২২ মেোাঃ ম োেরশদ আিে, ম োনো বেয়ো মবপোেী, শমু্ভপুেো ০১৩০৯৯২৪৫০২, ৬৪৪৯১০৭৬৯৪ শমু্ভপুেো শমু্ভপুেো মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৩ মেোাঃ েবজবুে েহেোন, আিী মহোর ন, মগোববন্দপুে ০১৮৫৭৬৩১৬৮৩, ৩২৯৯১৩২১১২  শমু্ভপুেো শমু্ভপুেো মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৪ শোহোনোজ, মেোাঃ অবি উল্লোহ, শমু্ভপুেো ০১৮৬৩২৪৯৬০০, ৩৭৫৩২৮০৯৯৩ শমু্ভপুেো শমু্ভপুেো মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৫ মেো োাঃ রুবে আক্তোে, েবনে মহোর ন, শমু্ভপুেো ০১৮১৩৫৪৫৭৬২, ৭৭৯৯১৫৭৫৭৮ শমু্ভপুেো শমু্ভপুেো মবোরেো হোইবিড ধোন 

                

 

 

 



 

২০২০-২১ অর্ থবছরে েবব ২০২১-২২ মেৌসুরে প্রর োদনো কে থসূবিে আওতোয় ক্ষুদ্র ও প্রোবিক কৃষকরদে েোরে ববনোমূরে হোইবিড ধোন বীজ ববতের ে কৃষকরদে অগ্রোবধকোে তোবিকো 

উপরজিোাঃ ম োনোেগোাঁ                                                                                               মজিোাঃ নোেোয় গঞ্জ                                                                        ইউবনয়নাঃ ববরেেবোজোে            

ক্র. নং কৃষক/কৃষো ীে নোে, বপতো/স্বোেীে নোে, গ্রোে কৃষরকে মেোবোইি ও NID নোম্বোে ব্লক ইউবনয়ন ফ রিে নোে 

০১ কোেোি, মেোাঃ ফজে আিী,  োেোেগো 01927522277, 2850108149 আনন্দবোজোে ববরেেবোজোে মবোরেো হোইবিড ধোন 

০২ েহেত উল্লোহ, মৃত হোজী আব্দুি গবন, ছনপোড়ো 01982956487, 1961957212 আনন্দবোজোে ববরেেবোজোে মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৩ ইেোেউবিন, ফযজুবিন, দোরেোদেদী 01907983629, 2850037140 আনন্দবোজোে ববরেেবোজোে মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৪ মহনো মবগে, েবেজ উবিন, দোরেোদেদী 01907983629, 2400096562 আনন্দবোজোে ববরেেবোজোে মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৫ 
মেো োাঃ েোবফয়ো, মেোাঃ আদে আিী, ছনপোড়ো 01322359823, 3300137795 আনন্দবোজোে ববরেেবোজোে মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৬ বনলুফো আক্তোে, কেে আিী, ছনপোড়ো 01993967450, 7350175175 আনন্দবোজোে ববরেেবোজোে মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৭ বেনো আক্তোে, মেোাঃেহেত আিী, ছনপোড়ো 01946153077, 3750144150 আনন্দবোজোে ববরেেবোজোে মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৮  োরনোয়োেো মবগে, মেোাঃ আাঃ আবজজ  01920144904, 8250117622 আনন্দবোজোে ববরেেবোজোে মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৯ ফোরুক, ম েোজ উবিন,  োেোেগোও  01992765452, 9576645163 আনন্দবোজোে ববরেেবোজোে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১০  োিোে, মেোাঃ শোহোবুবিন, ছনপোড়ো 01687812149, 3754397051 আনন্দবোজোে ববরেেবোজোে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১১ মেোাঃ আবু কোিোে, রুপ িোন, নোকোটিভোংগো  01948766472, 4200096057 ববরেেবোজোে ববরেেবোজোে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১২ 
মেোাঃ নবী মহোর ন, ববল্লোি মহোর ন, বদবিিোাঁনপুে। 01903840505, 1907268344 ববরেেবোজোে ববরেেবোজোে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৩ 
আাঃ গবন, উবদ্র  আিী, নোকোটিভোংগো।  01917245430, 9145299831 ববরেেবোজোে ববরেেবোজোে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৪ 
মেোাঃ নুরুজ্জোেোন, আাঃ বোরতন  েকোে, বদবিিোাঁনপুে। 01401519307, 6000140894 ববরেেবোজোে ববরেেবোজোে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৫ 
মেোাঃ সুেন মেোল্লো, মেোাঃ ম োিোয়েোন মেোল্লো, গোবতিী। 01941412232, 2400135766 ববরেেবোজোে ববরেেবোজোে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৬ আেজোদ মহোর ন, এ হোক প্রধোন, নোকোটিভোংগো।  01401520070, 1905197537 ববরেেবোজোে ববরেেবোজোে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৭ 
ব েোজুি ই িোে, আবুি কোরশে, বদবিিোাঁনপুে। 01932914796, 1469772105 ববরেেবোজোে ববরেেবোজোে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৮ 
মেোহোম্মদ হোববব উল্লোহ, গবন বেয়ো, বদবিিোাঁনপুে। 01638654880, 3311799138 ববরেেবোজোে ববরেেবোজোে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৯ 
মুকবুি, মৃত ছোরয়দ আিী, েোয়পুে  01957237366, 6710424803952 ববরেেবোজোে ববরেেবোজোে মবোরেো হোইবিড ধোন 

২০ 
মেোাঃ আিেগীে মহোর ন, মেোাঃ আবুি মহোর ন, নোকোটিভোংগো।  01913468210, 2400138000  ববরেেবোজোে ববরেেবোজোে মবোরেো হোইবিড ধোন 

২১ 
আবেফ মহো োইন, মেোাঃ মহোর ন, নোকোটিভোংগো।  01917738228, 2803745294 ববরেেবোজোে ববরেেবোজোে মবোরেো হোইবিড ধোন 

২২ 
মদরিোয়োে মহোর ন, ম োনো বেয়ো, নোকোটিভোংগো।  01423683179, 150000000 ববরেেবোজোে ববরেেবোজোে মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৩ 
ম ফোিী আক্তোে, মদরিোয়োে মহোর ন, নোকোটিভোংগো।  01990231898, 7800128642 ববরেেবোজোে ববরেেবোজোে মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৪ 
মেো: জোবকে মহোর ন, মেোাঃ ইবদ্র  আিী, নোকোটিভোংগো।  01949678764, 8250115352 ববরেেবোজোে ববরেেবোজোে মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৫ 
ববল্লোি মহোর ন, রুপ িোন, নোকোটিভোংগো।  01989878144, 4610590160 ববরেেবোজোে ববরেেবোজোে মবোরেো হোইবিড ধোন 

 

 



 

২০২০-২১ অর্ থবছরে েবব ২০২১-২২ মেৌসুরে প্রর োদনো কে থসূবিে আওতোয় ক্ষুদ্র ও প্রোবিক কৃষকরদে েোরে ববনোমূরে হোইবিড ধোন বীজ ববতের ে কৃষকরদে অগ্রোবধকোে তোবিকো 

উপরজিোাঃ ম োনোেগোাঁ                                                                                               মজিোাঃ নোেোয় গঞ্জ                                                                        ইউবনয়নাঃ ববরেেবোজোে            

ক্র. নং 
কৃষক/কৃষো ীে নোে, বপতো/স্বোেীে নোে, গ্রোে কৃষরকে মেোবোইি ও NID নোম্বোে ব্লক ইউবনয়ন ফ রিে নোে 

২৬ 
শোবহনূে, তবেজউবিন কোেী, নয়োগোাঁও।  01980276491, 1921867188 ববরেেবোজোে ববরেেবোজোে মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৭ 
কববে মহোর ন, আছোন উল্লোহ, পোনোে গোবতবি।  01957471438, 1026664472 ববরেেবোজোে ববরেেবোজোে মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৮ 
মেো োাঃ আ েো আক্তোে, আিী আকবে, বদবিিোাঁনপুে।  01956844928, 4200103556 ববরেেবোজোে ববরেেবোজোে মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৯ 
হোবববুে েহেোন, মতোফোজ উবিন, ঢোকোেবন। 01980967050, 2400124075 ববরেেবোজোে ববরেেবোজোে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩০ 
মেো োাঃ আ েো আক্তোে, ববল্লোি মহোর ন, উলুকোবন্দ 01986992488, 9575042222 ববরেেবোজোে ববরেেবোজোে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩১ 
মেোাঃ জোেোি বেয়ো, মেোাঃ  োেছুি হক, হোেছোদী নয়োেোটি  01974787421, 5100070019 হোেছোদী ববরেেবোজোে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩২ 
মেো োাঃ জোরয়দো, আবুি কোরশে, নয়োেোটি 01612521963, 9150059906 হোেছোদী ববরেেবোজোে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৩ 
ফোরুক, মেোজোফফে আিী, নয়োেোটি 01971687269, 5100075737 হোেছোদী ববরেেবোজোে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৪ 
হো নো, েবেজ উবিন, নয়োেোটি 01889039656, 6000118494 হোেছোদী ববরেেবোজোে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৫ 
মেোাঃ েোহবুবুি আিে, মেোাঃ শোেসুি হক, নয়োেোটি 01798898754, 6710424981369 হোেছোদী ববরেেবোজোে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৬ 
আরেনো মবগে,  বিলুে েহেোন, নয়োেোটি 01858678225, 8700132841 হোেছোদী ববরেেবোজোে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৭ 
ম োিোয়েোন, হোজী নুে ই িোে, নয়োেোটি 01917018934, 4650127121 হোেছোদী ববরেেবোজোে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৮ 
বেয়ো মহোর ন, শুকে মেোাঃ প্রধোন, নয়োেোটি 01947177629, 4650121702 হোেছোদী ববরেেবোজোে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৯ 
মেো োাঃ সুবফয়ো মবগে, জব ে উবিন, নয়োেোটি 01902347321, 6000119542 হোেছোদী ববরেেবোজোে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪০ 
মেোাঃ জোেোি বেয়ো, মেোাঃ বেয়ো মহোর ন, হোেছোদী পবিে পোড়ো  01832595128, 9150094390 হোেছোদী ববরেেবোজোে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪১ 
মেোাঃ রুহুি আবেন, আ েত আিী, েোেভরদ্রেবোগ 01949009044, 4650130422 হোেছোদী ববরেেবোজোে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪২ 
মেোাঃ  োইদুে েহেোন, মেোাঃ অবহদ বেয়ো, ভবোনীপুে 01903400611, 6881750746 হোেছোদী ববরেেবোজোে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪৩ 
মেো োাঃ বপয়োেো, আাঃ ছোিোে, েোয়পুে  01921569301, 9150042571 হোেছোদী ববরেেবোজোে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪৪ 
 োরিহো, আফতোবউবিন, েোয়পুে  01700561308, 6450086209 হোেছোদী ববরেেবোজোে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪৫ 
মেো োাঃ েোসুদো আক্তোে, আাঃ হোর ে, তোাঁতীপোড়ো 01929978201, 4200118208 হোেছোদী ববরেেবোজোে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪৬ 
আব্দুি মেোরেন, মেোাঃ  বিমুল্লোহ প্রধোন, ধনপুে 01919828188, 2850102142 হোেছোদী ববরেেবোজোে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪৭ 
রুনো, বেজোনুে েহেোন, হোেছোদী পবিে পোড়ো  01949987170, 6453281526 হোেছোদী ববরেেবোজোে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪৮ 
মেোাঃ আব্দুি হোবিে, মেোাঃ আাঃ জববোে, হোেছোদী পবিে পোড়ো  01609213958, 6710424895361 হোেছোদী ববরেেবোজোে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪৯ 
মেোাঃ েোহমুদ আিী, মেোাঃ আব্দুি েোরিক, হোেছোদী পবিে পোড়ো  01910074434, 8250127126 হোেছোদী ববরেেবোজোে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৫০ 
মেোাঃ কোেরুি, আব্দুি গবন, বোেনো বদিীেপোড়  01943900961, 4211966975  হোেছোদী ববরেেবোজোে মবোরেো হোইবিড ধোন 

 

 



 

২০২০-২১ অর্ থবছরে েবব ২০২১-২২ মেৌসুরে প্রর োদনো কে থসূবিে আওতোয় ক্ষুদ্র ও প্রোবিক কৃষকরদে েোরে ববনোমূরে হোইবিড ধোন বীজ ববতের ে কৃষকরদে অগ্রোবধকোে তোবিকো 

উপরজিোাঃ ম োনোেগোাঁ                                                                                               মজিোাঃ নোেোয় গঞ্জ                                                                        ইউবনয়নাঃ  নেোবন্দ            

ক্র. নং কৃষক/কৃষো ীে নোে, বপতো/স্বোেীে নোে, গ্রোে কৃষরকে মেোবোইি ও NID নোম্বোে ব্লক ইউবনয়ন ফ রিে নোে 

০১ মেোাঃ নবীে মহোর ন, মেোাঃ মতোতো বেয়ো, মিদোেদী  ০১৩০৮৪২১১৩১, ৫৯৯৯৮৬৫৪৬১ ফরতপুে  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

০২ মেোাঃ শেীফ মহোর ন, মেোাঃ মেো রিে, েোমুিী ০১৩০৬০০০৯২১, ৮৬৬২২২৭৩০৮ ফরতপুে  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৩ মেোাঃ শহীদউল্লো,  ফে আিী, েোমুিী ০১৮১১৫৪২৬৯৫, ৪৬৪৯৮৬৯৮৪১ ফরতপুে  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৪ মেোাঃ জোরহে, মেোতোবিব, েোমুিী ০১৭৫৯০৪১৬৩০, ৮২২৬০৯৪৭৩১ ফরতপুে  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৫ মেোাঃ ফোবেকুি ই িোে, িোাঁন বেযো, হবেহেবদ ০১৭১৬৯৩৮৬৭৬, ১৯৪১৩২৭৪৮৪ ফরতপুে  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৬ শহীদুি ই িোে, মুজোফফে আিী, মনোযোকোন্দী ০১৯৮৫১৮১৬১২, ১৯০২২২৭৯৬৪ ফরতপুে  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৭ মেোাঃ মেো রিছ, আব্দুি বোরেক, মনোযোকোন্দী       ০১৭১২৮২৬০৭৮, ৬৭১০৪৯৪৭৮৫১৩৪ ফরতপুে  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৮ নোব েো মবগে, মুজোফফে আিী, মনোযোকোন্দী ০১৭৯৮৮১৫৯৫১, ৩২৯৯৭৭৬৭৩৫ ফরতপুে  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৯ আব্দুি  োিোে, আনছে আিী, মনোযোকোন্দী ০১৮৭৮৩২৮৯৯৭, ৭৩৪৯৮০৮১৪২ ফরতপুে  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

১০ শোবহদো মবগে, ইেোন আিী, মনোযোকোন্দী ০১৭৫৮০৮২৫১২, ১০০৭৫৫৪৮১৭ ফরতপুে  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

১১ মেোাঃ কোেোি, ধনু বেযো, েরহশ্বেদী ০১৯৩৭৫০২৪০৩, ৪১৯৯৮৫৯১৫০ ফরতপুে  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

১২ 
আব্দুি েবতন, আবেে উবিন, েরহশ্বেদী ০১৯২৩৭৫৩৫৭৬, ৮৬৯৯৯২২৭৬৪ ফরতপুে  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৩ 
হোববব উল্লোহ,  বিলুে েহেোন, েরহশ্বেদী      ০১৭৫২৩৪৪৩৮০, ৬৭১০৪৯৪০০০০২৮ ফরতপুে  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৪ 
আবুি হোর ে, নূে মেোহোম্মদ, েরহশ্বেদী ০১৮১৬০৫০৭৭৭, ২৮৪৯৮৫১৯৯৯ ফরতপুে  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৫ 
মেোাঃ ইিযোছ, আবেে উবিন, েরহশ্বেদী ০১৬৮৩২১৪১৭৪, ৬৪৪৯৮৫৮০৭২ ফরতপুে  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৬ েোরহিো আক্তোে, এিোজ উিীন  েদোে, ফরতপুে ০১৮৬২৭৫৪০৬৪, ৬৪৪৯৮৫১৬২২ ফরতপুে  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৭ 
মেোাঃ েেজোন মহোর ন, মেোাঃ জ ীে উিীন, ফরতপুে ০১৮৩৫১০৮০৩৫, ৫৫৪৯৯০০২৮৯ ফরতপুে  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৮ 
আকবিেো, মেোাঃ নূরু বেযো, ফরতপুে ০১৮৩০৫১৫৪৪৩, ৭৭৬৫০৬০১৯৪ ফরতপুে  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৯ 
মেোাঃ কববে মহোর ন, মেোাঃ কুদ্দু  বেযো, ফরতপুে ০১৯২৪০৭৯৬৬০, ৬৪৪৯৮৪৬৪২৪ ফরতপুে  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

২০ 
নোব েো আক্তোে, আবফজ উবিন , ফরতপুে ০১৪০৫৪৫৯৯৭১, ২৩৯৯৮৯৩৭০৬ ফরতপুে  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

২১ 
মগোিজোে মহোর ন, তবেজ উিীন, বড় ব রতেভূিো ০১৯১৬৭০৫৬৩৫, ৪৬৪৯৮৩৮০৫১ ফরতপুে  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

২২ 
আব্দুি কবেে, আব্দুি হোিীে  েদোে, ছনকোন্দো ০১৮২৭১৯৪৩১৪, ৩৭৪৯৭৮০২৪৭ ফরতপুে  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৩ 
মেোাঃ শোহোব উবিন, ইছব আিী, ছনকোন্দো ০১৯২৩২৬৩১৮৫, ৪১৯৯৭৫৮৬১৮ ফরতপুে  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৪ 
েবফকুি ই িোে, অছু প্রদোন,  ন্দকোে দবড়কোন্দী ০১৯১৬৭০৫৬৩৫,৭৩৪৯৮৭২০০৭ ফরতপুে  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৫ 
মেোাঃ রুহুি আবেন, মেোাঃ মতোফজ্জি মহোর ন, কুেোেিে       ০১৮১১৭৪৮৯৪৬, ৬৭১০৪৯৪৭৮৫২৮৬ ফরতপুে  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 
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উপরজিোাঃ ম োনোেগোাঁ                                                                                               মজিোাঃ নোেোয় গঞ্জ                                                                        ইউবনয়নাঃ  নেোবন্দ            

ক্র. নং কৃষক/কৃষো ীে নোে, বপতো/স্বোেীে নোে, গ্রোে কৃষরকে মেোবোইি ও NID নোম্বোে ব্লক ইউবনয়ন ফ রিে নোে 

২৬ মেোাঃ শোবহন, মৃত গহন আিী, মিংগোকোবন্দ ০১৬২৪৪৮১৯৯০, ১৪৯৯৭৯৪৬৪০ নোবজেপুে  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৭ নুরে আিে, মৃতআব্দুি কবেে, মিংগোকোবন্দ ০১৮৩২৭১৭৯৮৫, ৮২৪৯৭৯২০৯৭ নোবজেপুে  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৮ েবশদ আিী, ছোইদুল্লোহ, মিংগোকোবন্দ। ০১৮৩৮০০৩৯৫৯, ২৩৯৯৮৩৫০১২ নোবজেপুে  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৯ মেোাঃ নুরুি হক, মেোাঃ ফজলুি হক, মিংগোকোবন্দ ০১৯১৩৪৬৪০৭৮, ৫০৯৯৭৭৪৯৭৭ নোবজেপুে  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩০ আব্দুে েউফ, আাঃ কবেে, মিংগোকোবন্দ ০১৮৩৯৩৬০০৫৬, ৬৪৪৯৭৮১৩৯০ নোবজেপুে  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩১                      মেোাঃ ম োরহি,  ইয়োনুছ আিী, মিংগোকোবন্দ ০১৮৩৩৬৩১৭৯৩, ১৪৯৯৭৯৪৭২৩ নোবজেপুে  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩২ মেোাঃ ব েোজুি ই িোে, মৃত অবছে উবিন, মিঙ্গোকোবন্দ ০১৯৩১৩৪৭৫৯৬, ৩৭৩৫৭৩৭৭৫৫ নোবজেপুে  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৩ ছোইদুে েহেোন, আব্দুি হোবকে, মিংগোকোবন্দ। ০১৮৫৮৮২৬৮১৮, ৮৬৯৯৮৪২৬৬৫ নোবজেপুে  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৪ মেোাঃ ই েোইি, মিহোন উিীন, মিংগোকোবন্দ। ০১৯২৪৫৯৭৯২৬, ৪১৯৯৭৭৯১০১ নোবজেপুে  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৫ হযেত আিী, শেোফত আিী, মিংগোকোন্দী। ০১৮৩১৯১১৯৭৯, ৫৯৯৯৮২৭৩৭০ নোবজেপুে  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৬ আব্বোছ আিী, হোজী মগোিজোে মহোর ন, মিঙ্গোকোবন্দ। ০১৮৩২০৯১৯৮৫, ৮২৫৭৯৯৫৫৩৩ নোবজেপুে  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৭ 
জোরয়দ আিে, আব্দুি কবেে, মিংগোকোবন্দ ০১৮৫৫৬৮৫৭৩১, ৮২৪৯৭৯৬০৭২ নোবজেপুে  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৮ 
মেোাঃ জুরয়ি েোনো, মেোাঃ মতোফোজ্জি মহোর ন, মিংগোকোবন্দ ০১৭৩১৪১৫০৬৬, ৬৭১০৪৯৪০০০৪৮৭ নোবজেপুে  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৯ 
মেোাঃ মুছরি উবিন, বোচ্চু বেয়ো, নোবজেপুে। ০১৮৭২৯৩৬০৭৭, ৯১৪৯৮০২৪২৪ নোবজেপুে  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪০ 
মেোাঃ জোেোন, মেোাঃ মতোফোজ্জি মহোর ন, মিংগোকোবন্দ ০১৮৫৫৬২৯৯০৯, ১০২৪৯০৭০০৯ নোবজেপুে  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪১  ফে উবিন, মুনে উবিন, মিংগোকোবন্দ। ০১৮৮৩৫৪২৩০৬, ৩৭৪৯৮০১২৭৪ নোবজেপুে  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪২ 
আরেনো মবগে, আব্দুি  োত্তোে, মিংগোকোবন্দ। ০১৩১০৮১৯৩২১, ৭৩৪৯৮৩২৯০২ নোবজেপুে  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪৩ 
হোবিেো আক্তোে, তোরিব আিী, মিংগোকোবন্দ। ০১৯৫০০৭০৫৪৪, ৮২৪৯৭৯০৮৩৬ নোবজেপুে  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪৪ 
মেো োাঃ রুেো মবগে, মেোাঃ আব্দুি েবজদ, নীিকোন্দো। ০১৯৩৩২০৯২২৬, ২৩৯৯৮৬৮০৪৭ নোবজেপুে  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪৫ 
মশফোিী আক্তোে, েবেজ উবিন, নোবজেপুে। ০১৮৭৭৬৫৪০৮১, ৮২৪৯৮২৬৩৩৩ নোবজেপুে  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪৬ 
ববউটি আক্তোে, েবজবে েহেোন, নোবজেপুে। ০১৮৬৮৮৩৪৩৯৮, ৬৪৪৯৮২৫৫৯২ নোবজেপুে  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪৭ 
আরিয়ো মবগে, মেোফোজ্জি, মিংগোকোবন্দ। ০১৮২৩৭৪৫৭৯১, ৯১৪৯৭৬৪২৪৪ নোবজেপুে  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪৮ 
শোবহনো আক্তোে, েবফক মেোল্লো, মিংগোকোবন্দ। ০১৯১১৬১৪৭১৯, ৯৫৭৪৮৯৪০৭৮ নোবজেপুে  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪৯ 
েোরজদো মবগে, আক্কোছ আিী, মিংগোকোবন্দ। ০১৮৭৪৫০৭২০৩, ৪১৯৯৭৮০৩২৩ নোবজেপুে  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

৫০ 
আক্তোে বোনু, মেোাঃ হোন্নোন  োন, মিংগোকোবন্দ। ০১৮১৮০৬১৫৮৬, ৭৩৪৯৮৩৩১৮১ নোবজেপুে  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 
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ক্র. নং কৃষক/কৃষো ীে নোে, বপতো/স্বোেীে নোে, গ্রোে কৃষরকে মেোবোইি ও NID নোম্বোে ব্লক ইউবনয়ন ফ রিে নোে 

৫১  ম োরদজো মবগে, নজরুি ই িোে,  োজোরিে কোন্দী ০১৯১৬৮১৯০০৪, ৫৫৪৯৮০০৪৯৭  নেোবন্দ  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

৫২ আিী আজগে, আাঃ ছোেোদ, কোন্দোপোড়ো ০১৯১৬৮১৯০০৪, ৬৮৯৯৭৪৩৬৯১  নেোবন্দ  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

৫৩ নবীে মহোর ন, মেোাঃ হোবনফ, ছনকোন্দো ০১৮৩৭৩৮৩৫০৫, ৭৩৪৯৮০৮৯০২  নেোবন্দ  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

৫৪ মেোাঃ আবজজুি হক, মেোাঃর োনো বেয়ো, মগোরপে বোগ ০১৮১৪৯১৮৩০৩, ৬৮৯৯৭৩৭৯৩২  নেোবন্দ  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

৫৫ আবু ব বিক, আাঃ আবজজ, পাঃ  নেোন্দী ০১৯১৮৩২৭৯৯০, ৬৮৯৯৭৩৭৯৩২  নেোবন্দ  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

৫৬ নোেগীছ, আাঃ  োত্তোে, পূব থ  নেোন্দী ০১৭৩৭৩০৮৮৮১, ৫৯৯৯৮০৭৩৫৬  নেোবন্দ  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

৫৭ মেোাঃ ইউসুফ আিী, আাঃকুদ্দু , পাঃ নেোন্দী ০১৮৫১৪৩৭০৫২, ৯১৪৯৭৯৭৭৮০  নেোবন্দ  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

৫৮ আাঃ কবেে,  োদত আিী, পাঃ  নেোন্দী ০১৮৮৯০৪০৩৫৬, ২৩৯৯৮৫৮৫৬৮  নেোবন্দ  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

৫৯ পোেভীন, আবুি হোর ে, পাঃ  নেোন্দী ০১৮৮০২৩৮২৪৪, ৫৫৪৯৭৮৬৮৪৫  নেোবন্দ  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

৬০ আিোউিীন, মেো রিে, পাঃ নেোন্দী ০১৮১৪৬৫৬০৫৩, ১৪৯৯৭৫৫১৪৬  নেোবন্দ  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

৬১ মেোাঃ আাঃ কোবদে, আবুি, পাঃ  নেোন্দী ০১৮৩০৭০০৮৬৩,৭৭৫৮২৭৩৫১৫  নেোবন্দ  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

৬২ 
নোজেো, আনোে মহোর ন,পাঃ  নেোন্দী ০১৮৭০৬৭২৯৭৬, ৩২৯৯৭৬৫১৭৬  নেোবন্দ  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

৬৩ 
মেোাঃ েবন মহোর ন, মেোাঃ নুরুি হক, হযেতপুে ০১৯২২৪২০৭৪৯, ১০২৭২২৩৩৩৬  নেোবন্দ  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

৬৪ 
মেো োাঃ ছোেছুন নোহোে, আাঃ আবজজ, হযেতপুে ০১৮৮০২৩৮২১৭, ৩৭৪৯৮৭৯৫৮৫  নেোবন্দ  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

৬৫ 
মেোাঃ নুেোি মহো োইন, মেোাঃ আব্দু   োেোদ  েকোে,  নেোন্দী ০১৮১৪৭১৯২৮১, ৪৬৩২০২৮৫২০  নেোবন্দ  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

৬৬ আাঃ বোরতন  েকোে, আাঃ ছোেোদ  েকোে, পাঃ  নেোন্দী ০১৮৮৮৬৭৬২৩৯, ৩৭৪৯৮৩৫২৩১  নেোবন্দ  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

৬৭ 
আরেনো, আাঃ কোবদে,পূব থ  নেোন্দী ০১৯২০০৭৮০৪১, ৭৩৪৯৯২২৬৬১  নেোবন্দ  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

৬৮ 
মেোাঃ বেজোনুে েহেোন, মেোাঃ ইউসুফ আিী, ছনকোন্দো ০১৯৮৫৩৪৮১২৬, ৫৫৪৯৭৯৯৭৭২  নেোবন্দ  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

৬৯ 
মেোাঃ কোেোি, মেোাঃ  োবোব উিীন, ছনকোন্দো ০১৯২৩২৬৩১৮৫, ৩২৯৯৭৮৪০১১  নেোবন্দ  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

৭০ 
মেোাঃ নোব ে উবিন, মেোাঃ নুরুি ই িোে, ছনকোন্দো ০১৮৭৮১৮৪৭২৪, ৮৬৯৯৮১৮৯৫৪  নেোবন্দ  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

৭১ 
জবহরুি ই িোে, আ ন আিী মুিী,পাঃ  নেোন্দী ০১৯৮৫৩৪৮১২৬, ৫৫৪৯৮৫৬০৮৫  নেোবন্দ  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

৭২ 
ম বিে বেয়ো, আবজমুবিন, পাঃ  নেোন্দী ০১৮৭৮২৯৫৫৫০, ৬৪২৪২৬৩৬৫২  নেোবন্দ  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

৭৩ 
েওশন আেো, মেোাঃ শুকুে আিী, ছনকোন্দো ০১৯১২৮৮০০৭২, ৪৬৪৪৭৩৫৯৩০  নেোবন্দ  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

৭৪ 
মেোাঃ কববে মহোর ন, মেোাঃ আতোউে েহেোন, পাঃ  নেোন্দী      ০১৯৩৬৭৩৭৭৮১, ৬৭১০৪৯৪৭৮৯২৯৮  নেোবন্দ  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

৭৫ 
েোহমুদো আক্তোে, মেোকোেে আিী, পাঃ  নেোন্দী ০১৭২১৬০৮৪২৮, ৬৮৯৯৮৬২১৬৮  নেোবন্দ  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 
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ক্র. নং কৃষক/কৃষো ীে নোে, বপতো/স্বোেীে নোে, গ্রোে কৃষরকে মেোবোইি ও NID নোম্বোে ব্লক ইউবনয়ন ফ রিে নোে 

৭৬ মেোাঃ মিোকেোন, কেে আিী, পাঃ  নেোন্দী ০১৭১৬১৮৫৪৯২, ৬৪৪৯৮১৪৮১০  নেোবন্দ  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

৭৭ আিী আজগে, আাঃ ছোেোদ, কোন্দোপোড়ো ০১৯১৪০৮৯৮২, ৬৮৯৯৭৪৩৬৯১  নেোবন্দ  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

৭৮ কোইয়ুে, আব্দুি মছোবোন,  োজোরিে কোন্দী ০১৮১২১৫২৭৮৪, ২৩৯৯৭৯৮৯৯৬  নেোবন্দ  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

৭৯ মেোাঃ তকবীে মহোর ন, আাঃ হোবকে, কোন্দোপোড়ো ০১৯১৩৩৫২৪৩১, ৬৪৪৯৭৫৯১৩০  নেোবন্দ  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

৮০ ফোেজোনো আক্তোে, মকেোেত আিী,  োজোরিে কোন্দী ০১৯১৩৩৫২৪৩১, ৬৪৪৯৭৫৯১৩০  নেোবন্দ  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

৮১ মেোাঃ আরনোয়োে মহোর ন ব কদোে, আাঃ েউফ ব কদোে, কোন্দোপোড়ো ০১৮১৬৫৬৩১৭৯, ৪১৯৯৭৫৭৩০৫  নেোবন্দ  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

৮২ মহো রনয়োেো, আাঃ মহবকে, কোন্দোপোড়ো             ০১৭০১৩১১৯৭, ৭৭৯৯৭৮৫৯১৫  নেোবন্দ  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

৮৩  োনেো মবগে, আাঃ জব্বোে, ববরেেকোন্দী ০১৯৩০০৪৫৮৫৪, ৮২৪৯৮৪৬১৬৬   নেোবন্দ  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

৮৪ শুক্কুেী মবগে, আফ ে উিীন, ববরেেকোন্দী ০১৮৭৯০৩৪১১৩, ৮২৪৯৮৪৬৩২৩  নেোবন্দ  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

৮৫ মেোাঃ রুববনো আক্তোে, মেোাঃআহোম্মদ আিী, ববরেেকোন্দী ০১৯৩৩২৩৮৫৬১, ৭৭৯৯৮৫৬৮২৩  নেোবন্দ  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

৮৬ ফোরতেো মবগে, মেোাঃ নুরুি ই িোে, ববরেেকোন্দী ০১৫১৭৮০৭৬১৮, ৫৯৯৯৮৭৩৯০২  নেোবন্দ  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

৮৭ 
সুেোইয়ো, িোাঁনবেয়ো, ববরেেকোন্দী ০১৮৮২০৭৬০০৯, ৪৬৫৩৪০৫৬৫৬  নেোবন্দ  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

৮৮ 
আব্দুি  োরিক, েহেোন ব্যোপোেী,  নেোন্দী ০১৯৩২০১০৭৪২, ১০১৩১৬৮৮৪২  নেোবন্দ  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

৮৯ 

মেোাঃ েবজবুে েহেোন ব কদোে, েবেজ উবিন ব কদোে, কোন্দোপোড়ো ০১৯৯১৪৫৬৩৬০, ৪১৯৯৭৫৭৪২০  নেোবন্দ  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

৯০ 

মেোাঃ আবুি মহোর ন, ও েোন গবন ব কদোে, কোন্দোপোড়ো       ০১৯৫১৩০৮০০১, ৬৭১০৪৯৪৭৮৭৯০৫  নেোবন্দ  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

৯১ মেোাঃ আবুি মহোর ন, আব্দুি েউফ,  নেোন্দী ০১৪০৮৪৭১৩১১, ৪১৯৯৫৩০৬৩৭  নেোবন্দ  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

৯২ 

মেোাঃ শোহজোহোন, মেোহোম্মদ আিী, ববরেেকোন্দী ০১৮১১৪০৮৭৯১, ১০২৪৯৩২৩৫০  নেোবন্দ  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

৯৩ 

মেোাঃ পবনে মহোর ন ব কদোন, মেোাঃ বোচ্চু বেয়ো ব কদোে, কোন্দোপোড়ো ০১৭৭৬৭০৭২৯০, ৪৬৪৯৮০১৭৪৫  নেোবন্দ  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

৯৪ 
মেোাঃ েবফকুি ব কদোে, মেোাঃ েবেজ উবিন, কোন্দোপোড়ো      ০১৭২৭৮৮৯৬৪৫, ৬৭১০৪৯৪৭৮৭৫৭২  নেোবন্দ  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

৯৫ 
কোেোি মহোর ন, নুরুি হক ব কদোে, কোন্দোপোড়ো     ০১৯৮২৭৬১১৬১, ৬৭১০৪৯৪৭৮৭৬৫৭  নেোবন্দ  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

৯৬ 
মেো োাঃ  োরহেো বোনু, মেোশন মেোল্লোহ, ববরেেকোন্দী ০১৯২৪৪৭৫৪৪৯, ৫০৯৯৮২২৫৩৭  নেোবন্দ  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

৯৭ 

আবেফুি ই িোে আবেফ, মেোাঃ আব্দুি হোই, ববরেেকোন্দী ০১৯৮৮২৬৯০৮০, ৪৬০২৮০৪৭২৮  নেোবন্দ  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

৯৮ 

মগোিজোে, মেোাঃ আাঃবোরতন, ববরেেকোন্দী ০১৯৯৯৭৯৭৬০০, ৭৭৯৯৮৫৭০৪৫  নেোবন্দ  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

৯৯ 

েোহোবুব মহো োইন, ওয়োবহদ  োন, পাঃ  নেোন্দী ০১৭৩৬৬২২৫৩১, ৬৮৯৯৭২৫৭৩০  নেোবন্দ  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 

১০০ 

মেোাঃ সুরুজ বেয়ো, মজোয়োব আিী, ববরেেকোন্দী      ০১৮১০৪২০৫৮০, ৬৭১০৪৯৪৭৮৬৭৭৫  নেোবন্দ  নেোবন্দ মবোরেো হোইবিড ধোন 
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ক্র. নং কৃষক/কৃষো ীে নোে, বপতো/স্বোেীে নোে, গ্রোে কৃষরকে মেোবোইি ও NID নোম্বোে ব্লক ইউবনয়ন ফ রিে নোে 

০১ সুবে আক্তোে ইবত েবন,  োেসুি হক, বোবেকপুে 01818651279, 3732817816 েোরেেিে মেোগেোপোড়ো মবোরেো হোইবিড ধোন 

০২ 
কুিসুে মবগে, মিোকেোন, বোবেকপুে          01870868813, 6710451058011 েোরেেিে মেোগেোপোড়ো মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৩ মেো রিউবিন, কেে আিী, বোবেকপুে 01822251522, 5100917474 েোরেেিে মেোগেোপোড়ো মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৪ কোেোি ম োন্দকোে, িোন বেয়ো  ন্দকোে, কোনোই নগে 01729958899, 2848874802 েোরেেিে মেোগেোপোড়ো মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৫ 
তোছবিেো, ইয়োজ উবিন, েোরেে িে 01943044776, 9148887640 েোরেেিে মেোগেোপোড়ো মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৬ মেোহোম্মদ আিী, আবুি হোরশে, েোরেে িে 01883408904, 1024470336 েোরেেিে মেোগেোপোড়ো মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৭ হোওয়োরুন, আছন আিী, েোরেে িে 01885576434, 6898889859 েোরেেিে মেোগেোপোড়ো মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৮ আবনছুে েহেোন, মেোাঃ জয়নুি আরবদীন, েোরেে িে 01726481345, 9574463718 েোরেেিে মেোগেোপোড়ো মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৯ েবফকুি ই িোে, ই হোক আিী, েোরেে িে 01843366379, 9148885107 েোরেেিে মেোগেোপোড়ো মবোরেো হোইবিড ধোন 

১০ মেোাঃ ইকবোি মহোর ন, আাঃ জবিি, েোরেে িে 01817051563, 3706730086 েোরেেিে মেোগেোপোড়ো মবোরেো হোইবিড ধোন 

১১ বেজোনুে েহেোন, িোাঁন বেয়ো, েোরেে িে 01798840726, 1948976509 েোরেেিে মেোগেোপোড়ো মবোরেো হোইবিড ধোন 

১২ 

ফবেদো মবগে, আিোউবিন, েোরেে িে 01965464047, 4198911184 েোরেেিে মেোগেোপোড়ো মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৩ 

শোহ আিে, শবহদুল্লোহ, কোবিগঞ্জ 01321738047, 2398952800 েোরেেিে মেোগেোপোড়ো মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৪ 

মদওয়োন মেোাঃ জোবকে মহোর ন, মেোজোরম্মি হক, কোবিগঞ্জ 01845255331, 5998950106 েোরেেিে মেোগেোপোড়ো মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৫ 

মেোাঃ েবনে মহোর ন, জোিোি উবিন, কোবিগঞ্জ 01869274839, 5098900854 েোরেেিে মেোগেোপোড়ো মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৬ 
েবজদ, আবদুি হোবেদ, কোবিগঞ্জ 01889108388, 4154501276 েোরেেিে মেোগেোপোড়ো মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৭ 

মেোাঃ তনু বেয়ো,  োহো আিী, কোবজে গোাঁও 01933588403, 7798905563 েোরেেিে মেোগেোপোড়ো মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৮ 

মেোাঃ মতোতো বেয়ো, আ ন আিী, কোবজে গোাঁও 01865056080, 1948947609 েোরেেিে মেোগেোপোড়ো মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৯ 

মেোাঃ েোতু বেয়ো,  োহো আিী বেয়ো, কোবজে গোাঁও 01688744527, 6448963857 েোরেেিে মেোগেোপোড়ো মবোরেো হোইবিড ধোন 

২০ 

 োরনোয়োেো মবগে,  োেছুি হক, কোবজে গোাঁও 01874696089, 4198882294 েোরেেিে মেোগেোপোড়ো মবোরেো হোইবিড ধোন 

 

 

 



 

 

২০২০-২১ অর্ থবছরে েবব ২০২১-২২ মেৌসুরে প্রর োদনো কে থসূবিে আওতোয় ক্ষুদ্র ও প্রোবিক কৃষকরদে েোরে ববনোমূরে হোইবিড ধোন বীজ ববতের ে কৃষকরদে অগ্রোবধকোে তোবিকো 
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ক্র. নং কৃষক/কৃষো ীে নোে, বপতো/স্বোেীে নোে, গ্রোে কৃষরকে মেোবোইি ও NID নোম্বোে ব্লক ইউবনয়ন ফ রিে নোে 

২১ জবেিো, েোবহতুিিোহ, আিোবদী 01992765452, 6900102598 েোধবপুে মেোগেোপোড়ো মবোরেো হোইবিড ধোন 

২২ হযেত আিী, জোেোি উদদীন, আিোবদী 01957237326, 1950114049 েোধবপুে মেোগেোপোড়ো মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৩ মেোাঃ আাঃ েোরিক, ইবদ্র  আিী, নোি আিোবদী 01967935190, 7800078243 েোধবপুে মেোগেোপোড়ো মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৪ মেো োাঃ হোওয়ো মবগে, আাঃ কোবদে, নোি আিোবদী 01982625338, 3300073479 েোধবপুে মেোগেোপোড়ো মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৫ ছোবকরুন মনছো, আাঃ  োেোদ, বপি েোধবপুে 01789111898, 4198903975 েোধবপুে মেোগেোপোড়ো মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৬ েবহউবিন, মকেোেত আিী, কোববিগঞ্জ 01752626039, 4161689940 েোধবপুে মেোগেোপোড়ো মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৭ ছবেে উদদীন, কোরশে আিী, কোববিগঞ্জ 01893752856, 9574442571 েোধবপুে মেোগেোপোড়ো মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৮ শবেফুি ই িোে, েবহউবিন, কোববিগঞ্জ 01770727308, 5553281972 েোধবপুে মেোগেোপোড়ো মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৯ সুেন বেয়ো, েবহেউদদীন, কোববিগঞ্জ   01794783593, 3753264476 েোধবপুে মেোগেোপোড়ো মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩০ মেোাঃ শোবহন, ছবেে উদদীন, কোববিগঞ্জ 01896752856, 6448866910 েোধবপুে মেোগেোপোড়ো মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩১ তোহোরুন মনছো, হোর ে আিী, হোবববপুে 01965301730, 6898864027 েোধবপুে মেোগেোপোড়ো মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩২ েোহমুদো, মেোবোেক, হোবববপুে                          ,7798910357 েোধবপুে মেোগেোপোড়ো মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৩ েোনী মবগে, ব বিকুে েহেোন, হোবববপুে 01619833935, 4648934133 েোধবপুে মেোগেোপোড়ো মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৪ গোফফোে মহোর ন, ছোেোদ, কোফুেদী  01862706881, 591243113127 েোধবপুে মেোগেোপোড়ো মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৫ বেজোনুে েহেোন মিৌধুেী, হোন্নোন, কোফুেদী      01965301730, 5912431131685  েোধবপুে মেোগেোপোড়ো মবোরেো হোইবিড ধোন 
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ক্র. নং কৃষক/কৃষো ীে নোে, বপতো/স্বোেীে নোে, গ্রোে কৃষরকে মেোবোইি ও NID নোম্বোে ব্লক ইউবনয়ন ফ রিে নোে 

০১ 

মেোাঃ বিন ই িোে, মেোাঃ নোব ে উিীন, বজনপুে ০১৮৪৩৩০৮৫৬৭, ১০২৪৫২৪৭২৮ বপরেোজপুে বপরেোজপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

০২ 

রুনো, আতোউে েহেোন, বজনপুে ০১৮২২৪০২০৩৪, ১০২৪৫২৬২১০ বপরেোজপুে বপরেোজপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৩ 

মেোাঃ শবফকুি ই িোে, আবুি হোর ে, বজনপুে ০১৮৩৮৩৯৬০৮১, ৫০৯৪৫২১৪১২ বপরেোজপুে বপরেোজপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৪ 

েেজোন, মজোহুে আিী, মৃধোকোবন্দ ০১৯৯২৮৫৭৭৯০, ৯৫৭৪৪৯২৬৪২ বপরেোজপুে বপরেোজপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৫ 

মেোাঃ আেোন উল্লোহ, মেোাঃ মেোিোজ উবিন, নোরগেগোওঁ       ০১৮৮৭৫৮৩১০৭, ৬৭১০৪৬৯১২৬১৭৬ বপরেোজপুে বপরেোজপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৬ 

মেো আিেগীে, মনকবে আিী, মৃধোকোবন্দ ০১৬৪৩০২৫৩৫৩, ২৮৪৮৯৬০৫৭৭ বপরেোজপুে বপরেোজপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৭ 

মেোাঃ হবববুল্লোহ, মেোাঃ মছোবহোন, মৃধোকোবন্দ ০১৮৭২৪১৪১৭৮, ৫৫৪৯০০৭৬৭১ বপরেোজপুে বপরেোজপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৮ 

মেোাঃ ঈেোে আিী, ইয়োনুছ আিী, মৃধোকোবন্দ ০১৯৩৯৫৭৬৮৪০, ৩৭৪৮৯৮৫২৪৩ বপরেোজপুে বপরেোজপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৯ 

মছিোেত, আইয়ুব আিী, বজনপুে ০১৯৮৪৭২৩৯৬১, ৭৭৯৯০৩৯৯৭৪ বপরেোজপুে বপরেোজপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১০ 

নোবছে উিীন, ইয়োজ উবিন, বজনপুে ০১৮৪৩৩০৮৫৬৭, ৪৬৪৯০৬৪৭৩২ বপরেোজপুে বপরেোজপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১১ 

আবুি হো নোত, জবেে উবিন, ভবনোর্পুে 01825185816, 5537159963 ছয়বহস্যো বপরেোজপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১২ 

তবেছিোে বেয়ো, জোিোি বেয়ো, েতনপুে 01831135798, 5549104585 ছয়বহস্যো বপরেোজপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৩ 

মজো নো আক্তোে, আবুি হোর ে, ভবনোর্পুে 01842645512, 6898961286 ছয়বহস্যো বপরেোজপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৪ 

শোহোনোজ, সুরুজ বেয়ো, ভবনোর্পুে 01856648981, 5106295941 ছয়বহস্যো বপরেোজপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৫ 

মেোাঃ  োিোউবিন, আহোম্মদ আিী, পূব থ কোন্দোে গোাঁ 01730231268, 2849038365 ছয়বহস্যো বপরেোজপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৬ 

েোরহিো মবগে, আাঃ আবজজ, পূব থ কোন্দোে গোাঁ 01945457703, 3749060574 ছয়বহস্যো বপরেোজপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৭ 

মেোাঃ মনোয়োব আিী, আাঃ  োরিক মনছো, পূব থ কোন্দোে গোাঁ 01988131904, 2861717177 ছয়বহস্যো বপরেোজপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৮ 

মেো োাঃ েোববয়ো আক্তোে, েঞ্জুে আিে, পূব থ কোন্দোে গোাঁ 01866744736, 6449047700 ছয়বহস্যো বপরেোজপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৯ 

মেোাঃ জোহোঙ্গীে আিে, ওেে আিী, বজনপুে 01609888010, 1499031621 ছয়বহস্যো বপরেোজপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

২০ 

মেোরকয়ো মবগে, বেজোহোন  েকোে, পূব থ কোন্দোে গোাঁ 01828134042, 6449041547 ছয়বহস্যো বপরেোজপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 
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ক্র. নং কৃষক/কৃষো ীে নোে, বপতো/স্বোেীে নোে, গ্রোে কৃষরকে মেোবোইি ও NID নোম্বোে ব্লক ইউবনয়ন ফ রিে নোে 

২১ আবদুল্লোহ, মৃত আহম্মদ আিী, িেরগোয়োিবদ ০১৮২০২২৮৯৬৯, ৪২১১৭৮৫৬০৭ েঙ্গরিেগোাঁও বপরেোজপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

২২ মেোাঃ জয়নোি, িোন বেয়ো, েীেবহরেে কোবন্দ       ০১৮২০২২৮৯৬৯, ৬৭১০৪৬৯১৩৭৬৬৮ েঙ্গরিেগোাঁও বপরেোজপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৩ মেোাঃ মগোিোে েোবব্ব, আাঃ কবেে, িেরগোয়োিবদ             ০১৯৩২২৮৪১০৪, ২০০৬৭১০৪৬৯০০৫৮০৮ েঙ্গরিেগোাঁও বপরেোজপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৪ মেোাঃ মদরিোয়োে মহোর ন, আদে আিী, েঙ্গরিেগোও ০১৮১৭১২১৩৪৭, ১৯৪৯০৭২৯১০ েঙ্গরিেগোাঁও বপরেোজপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৫ েবেয়ে, হোবববুল্লোহ, িেরগোয়োিবদ   ০১৮৩৮৪৭৯০৫৭, ৫৫৩৩৪৯৫৮২৫ েঙ্গরিেগোাঁও বপরেোজপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৬ নোজেো মবগে, মেোাঃ মেোস্তফো, তোতুয়োকোন্দো  ০১৮৭৬৬৯২৩৩৫, ১০২৪৪৯৬৩১৫ েঙ্গরিেগোাঁও বপরেোজপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৭ মেোাঃ েবহে উবিন, মেোাঃ ইিোবহে প্রধোন, েঙ্গরিেগোও ০১৮১৫৪১৭৬১৫, ২৮১৪৫৭২৪৯৭ েঙ্গরিেগোাঁও বপরেোজপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৮ আওিোদ মহোর ন, জয়নোি আরববদন, িেরগোয়োিবদ ০১৯৬৩৩২১৪৯২, ৪৬৪৯০০৫১৭২ েঙ্গরিেগোাঁও বপরেোজপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৯ আকবিেো, মেোাঃ েবেজ উবিন, তোতুয়োকোন্দো ০১৮৯৩৭৫৪২২২, ৩৭৪৮৯৭৬২৫৯ েঙ্গরিেগোাঁও বপরেোজপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩০ ম োরহি  েকোে, ফজলুি হক, িেরগোেয়োিবদ ০১৪০৯০৬০০৯৮, ৮২৪৮৯৬৯০৯২ েঙ্গরিেগোাঁও বপরেোজপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩১  োইদুি হক, শোেসুি হক, িেরগোয়োিবদ       ০১৭৫২১৮৯৬৫৩, ৬৩১০৪৬৯১৩০৩০৬ েঙ্গরিেগোাঁও বপরেোজপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩২ 
মেোাঃ েনজুে মহোর ন, ব েোজুে হক, েঙ্গরিেগোও ০১৮২৫৪৯০০০৩, ৩৭৫০৯৩২৯১৯ েঙ্গরিেগোাঁও বপরেোজপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৩ 
 োববনো ইোয়ো বেন, শোসুি ই িোে, িেরগোয়োিবদ ০১৮৩৮৪৭৯০৫৭, ২৮৪৮৯৪৬২৩৮ েঙ্গরিেগোাঁও বপরেোজপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৪ 
আাঃ কবেে, মেোহোম্মদ আিী, িেরগোয়োিবদ ০১৮৭০৪৬৬১২৫, ২৮৪০২০৮৫৩৮ েঙ্গরিেগোাঁও বপরেোজপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৫ 
আক্তোে মহোর ন, মৃত  োহোব উবিন, েঙগরিেগোও     ০১৮৭২০৩৯৩৯০, ৬৭১০৪৬৩৮০০৮৩ েঙ্গরিেগোাঁও বপরেোজপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৬ শবফকুি ই িোে, মুবজবুে েহেোন, িেরগোয়োিবদ ০১৮৩৮৪৭৯০৫৭, ২৮৫৩২৫১৭৭১ েঙ্গরিেগোাঁও বপরেোজপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৭ 
শবফ মহোর ন, েহে আিী, িেরগোয়োিবদ   ০১৮১১১৬৪৭৮৮৭, ৩৭৪৯০৩৩৬৬২ েঙ্গরিেগোাঁও বপরেোজপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৮ 
ইয়োব ন, ভো োন বেয়ো, েঙ্গরিেগোও ০১৮৮৯০৪১২০৬, ৬৪২৯৯৩০২০৬ েঙ্গরিেগোাঁও বপরেোজপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৯ 
নুরুজ্জোেোন, আাঃ েোন্নোন, িেরগোয়োিবদ ০১৮১৩২২৫৪২২, ৭৭৯৮৯৭৭৫৭২ েঙ্গরিেগোাঁও বপরেোজপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪০ 
আাঃ ওয়োহোব, শোহোবউবিন, পোিকোবনে কোবন্দ ০১৮২৪৪৬৩৯০৫, ৭৩৪৯০০৮৬৫১ েঙ্গরিেগোাঁও বপরেোজপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪১ 
মেোাঃ ইবেোবহে, ব েোজুি ই িোে, িেরগোয়োিবদ  ০১৮৮০২৩৮০৮৫, ৩২৫৫৬০০৭০৬ েঙ্গরিেগোাঁও বপরেোজপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪২ 
আবুি মেোতোবিব, ছোিোউবিন  েকোে, িেরগোয়োিবদ  ০১৮৬৫৭৩২৭৬৬, ৩৭৪৮৯৭৭৫০৫ েঙ্গরিেগোাঁও বপরেোজপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪৩ 
আিআবেন,  বিলুে েহেোন, িেরগোয়োিবদ ০১৮৪০২২৬০৬৭, ৭৭৯৮৯৭৮১৫৬ েঙ্গরিেগোাঁও বপরেোজপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪৪ 
আক্তোে মহোর ন, হোজী ফরয়জ আহম্মদ, িেরগোয়োিবদ ০১৮৪০২২৬০৬৭, ৩৭১২৯২১৩৬৪ েঙ্গরিেগোাঁও বপরেোজপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪৫ 
মেোাঃ আবেফ মহোর ন, মেোতোবিব, িেরগোয়োিবদ ০১৮১১৭৮৭১২৪, ৩৭০৫৬৮৫৫৭০ েঙ্গরিেগোাঁও বপরেোজপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

 

 

 



২০২০-২১ অর্ থবছরে েবব ২০২১-২২ মেৌসুরে প্রর োদনো কে থসূবিে আওতোয় ক্ষুদ্র ও প্রোবিক কৃষকরদে েোরে ববনোমূরে হোইবিড ধোন বীজ ববতের ে কৃষকরদে অগ্রোবধকোে তোবিকো 
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ক্র. নং কৃষক/কৃষো ীে নোে, বপতো/স্বোেীে নোে, গ্রোে কৃষরকে মেোবোইি ও NI D নোম্বোে ব্লক ইউবনয়ন ফ রিে নোে 

৪৬ মেোাঃ েনজুে মহোর ন, মেোাঃ হোবকে আিী, তোতুয়োকোন্দো ০১৮৭৬৮৩৩১২৫, ২৩৯৯১৭২৮৫৩ েঙ্গরিেগোাঁও বপরেোজপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪৭ মেোাঃ আবুি মহোর ন, মেোাঃ তবেজ উবিন, তোতুয়োকোন্দো ০১৮৩৪২০৭০২০, ৬৮৯৮৯৪২৫২১ েঙ্গরিেগোাঁও বপরেোজপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪৮ মেোাঃ ববল্লোি মহোর ন, আবুি কোরশে, তোতুয়োকোন্দো ০১৮৪৯৩৯১১০৫, ৭৩১৫২৯৭১৪৮ েঙ্গরিেগোাঁও বপরেোজপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪৯ মেো োাঃ রুনো আক্তোে, মেোাঃ আাঃ েোরিক, তোতুয়োকোন্দো ০১৭৪৫৫৫৯৬৭৬, ৮২৪৮৯৭৪৫৫৫ েঙ্গরিেগোাঁও বপরেোজপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৫০ মেোাঃ তোেো বেয়ো, মতোতো বেয়ো, তোতুয়োকোন্দো ০১৮২২৯৮৭৯৬৩, ১০২৪৪৯৭২৮৯ েঙ্গরিেগোাঁও বপরেোজপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৫১  মেোাঃ  োবব্বে মহোর ন, মেোাঃ আবুি কোরশে, তোতুয়োকোন্দো ০১৮৮৩৬২১৩১০, ২৮৬১৭৯৪৯২৯ েঙ্গরিেগোাঁও বপরেোজপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৫২ মেোাঃ শোহোআিে, হোবববুে েহেোন, তোতুয়োকোন্দো      ০১৭৪৫৫৫৯৬৭৬, ৬৭১০৪৬৯১৩৫৬৮৩ েঙ্গরিেগোাঁও বপরেোজপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৫৩ মেোাঃ পোরবি, মেোাঃ আেোনউল্লোহ, তোতুয়োকোন্দো           ০১৮৪২১১৭০৪৪, ১৯৯৪৮৭১০৪৬৯০০০৩৬৮ েঙ্গরিেগোাঁও বপরেোজপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৫৪ মেো োাঃ নোব েো আক্তোে, আাঃ  োত্তোে, তোতুয়োকোন্দো ০১৮৮৯৭৩৮০৪২, ২৩৯৯০০৫৪০০ েঙ্গরিেগোাঁও বপরেোজপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৫৫ মেোাঃ আেোনউল্লোহ, আাঃ আিী, তোতুয়োকোন্দো ০১৮৬৭০২১০২৭, ৭৩৩২২৮৯১৭৭ েঙ্গরিেগোাঁও বপরেোজপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৫৬ মেো োাঃ বেনোেো, মেোাঃ শোহোআিে, তোতুয়োকোন্দো     ০১৭৪৫৫৫৯৬৭৬, ৬৭১০৪৬৯১৩৫৫৯১ েঙ্গরিেগোাঁও বপরেোজপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৫৭ ইয়োব ন, হোজী নুে মেোাঃ, তোতুয়োকোন্দো ০১৮১৮৯৪৭৩১০, ৯৫৭০১৭৮৪১৯ েঙ্গরিেগোাঁও বপরেোজপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৫৮ মেোাঃ জব্বে, জব্বে বেয়ো, তোোতুয়োকোন্দো      ০১৮১৪২১৪৩৭৮, ৬৭১০৪৬৯১৩৫৬৪০ েঙ্গরিেগোাঁও বপরেোজপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৫৯ মেো োাঃ ম োবনয়ো, আবেনুি ই িোে, তোতুয়োকোন্দো ০১৮২১৭১৯৭৭২,৭৩৫৩৩৭৬০৬৯ েঙ্গরিেগোাঁও বপরেোজপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৬০ মেোাঃ আক্তোে মহোর ন, আাঃ েবতন, তোতুয়োকোন্দো  ০১৮১৩৯৭২২৮৭, ৮২৪৫০৭৮২৬৯ েঙ্গরিেগোাঁও বপরেোজপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৬১ বশষেহি, এর ক ম্যোরনজোে, তোতুয়োকোন্দো  ০১৮৩২৪৭৬৫৪৬, ২৮৪৮৯৫৪৮৯৩ েঙ্গরিেগোাঁও বপরেোজপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৬২ মেো োাঃ বজয়ো বেন আক্তোে, মেোাঃ আিী, তোতুয়োকোন্দো  ০১৯৪৭৪৪৭০৩০, ৮৬৯৯০২১৬৮২ েঙ্গরিেগোাঁও বপরেোজপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৬৩ আরিয়ো আক্তোে, আিীনুে, তোতুয়োকোন্দো ০১৫১১৭০৩৫০৪, ১৮৪৯২৮৪৯৯৪ েঙ্গরিেগোাঁও বপরেোজপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৬৪ আিেগীে, আিী আহম্মদ, তোতুয়োকোন্দো             ০১৮১৩১৮৬৫৫৪, ১৯৯১৬৭১০৪৮৬০০০০১৭ েঙ্গরিেগোাঁও বপরেোজপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৬৫ আবেরুি ই িোে, নোরয়ব আিী, েঙ্গরিেগোও ০১৬০৮৮৫৯৭৩৯, ১৯৪৯০৭৪১৫৫ েঙ্গরিেগোাঁও বপরেোজপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৬৬ মেো োাঃ নেজোহোন, িোিবেয়ো, েঙ্গরিেগোও ০১৮৫১৭১৯২৯৩, ১৯৩৯০৭৯৭৪১ েঙ্গরিেগোাঁও বপরেোজপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৬৭ মেোাঃ ইবেোবহে, আাঃ গবন, তোতুয়োকোন্দো   ০১৮৫২৪৭৬৫৪৬, ৯৫৬০৪৩৫৪৮০ েঙ্গরিেগোাঁও বপরেোজপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৬৮ মেোাঃ আিীনুে,  োরদে আিী, তোতুয়োকোন্দো ০১৮১৩১৮৬৫৫৪, ৪৬৪৯০১১৯৬৪ েঙ্গরিেগোাঁও বপরেোজপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৬৯ মেো োাঃ সুবফয়ো আক্তোে, মেোাঃ ব বিক, তোতুয়োকোন্দো ০১৮৩১৪৮২৮০৭, ৩২৯৮৯৮১৯৩১ েঙ্গরিেগোাঁও বপরেোজপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৭০ মেো োাঃ  োহোেো, আিী আন ে  েকোে, তোতুয়োকোন্দো ০১৮৭৬৮৩৩১২৫, ২৩৯৯০০৬৮৫৩ েঙ্গরিেগোাঁও বপরেোজপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 
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ক্র. নং কৃষক/কৃষো ীে নোে, বপতো/স্বোেীে নোে, গ্রোে কৃষরকে মেোবোইি ও NID নোম্বোে ব্লক ইউবনয়ন ফ রিে নোে 

০১ মেোাঃ কোেোি, বনজোে উবিন, কোজীপোড়ো      01950047628, 6710434764460 েহজেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

০২ রুবব আক্তোে অবনেো, আাঃ েোন্নোন কোজী, কোজীপোড়ো 01728418698, 1917455287 েহজেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৩ জবহরুি ই িোে, আরনোযোে মহোর ন, কোজীপোড়ো 01660129659, 2853358246 েহজেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৪ বেেো আক্তোে, মেোাঃ আবুি মহো োইন, কোজীপোড়ো 01820105293, 3304433224 েহজেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৫ ইযোদুি, শবফকুি, কোজীপোড়ো 01932337894, 9133973157 েহজেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৬ মেোাঃ আওিোদ মহোর ন, মেোাঃ আাঃ জোেোন, মুছোে িে 9149861354 েহজেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৭ মেোাঃ গবন বেযো, আবেনুি হক, কিতোপোড়ো 01881780844, 5550057615 েহজেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৮ মেোাঃ েতন বেযো, আাঃ জবিি, কিতোপোড়ো 01881780844, 2849440942 েহজেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৯ হযেত আিী , মেোহোম্মদ আিী, িেতোবিেোবোদ 01893742956, 5983133629 েহজেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১০ ম বিনো, সুরুজ বেযো, কোজীপোড়ো 01883983923, 1900850320 েহজেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১১ আরেনো আক্তোে,আাঃ হোর ে, কিতোপোড়ো 01988857299, 4661975823 েহজেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১২ 
বফরুজো মবগে, মেোাঃ েকেোন, কিতোপোড়ো 01731749469, 1500030950 েহজেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৩ 
মেোাঃ জোেোি মহোর ন, আবদুি হোর ে, কিতোপোড়ো 01683878343, 9150002096 েহজেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৪ 
মেোাঃ ইকবোি ভূ াঁইযো, েোবনক ভূঞো, মশর ে হোট 01751786350, 7800055217 েহজেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৫ 
েোরিক িোাঁন, মেোহোম্মদ আিী, িেতোবিেোবোদ 01893742956, 1500045347 েহজেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৬ ও েোন ভূ াঁইযো, আব্দুে েহেোন ভূ াঁইযো, পূব থ দবড়কোবন্দ 01300422367, 5100000000 েহজেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৭ 
ম োরহি বেযো, আাঃ হোর ে , কিতোপোড়ো 01881780844, 2850002581 েহজেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৮ 
আবু তোরহে, জেরশদ ভূ াঁইযো, কোজীপোড়ো 01869478975, 8250048298 েহজেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৯ 
মেোাঃ জযনোি আরবদীন বেযো, মেোাঃ আহম্মদ ভূঞো, কোজীপোড়ো 01998124346, 7349960976 েহজেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

২০ 
মেোাঃ  োহোব উবিন, মেোাঃ কবফি উবিন, কোজীপোড়ো 01937241496, 5999953986 েহজেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

২১ 
মেোাঃ শবফকুি ই িোে,আবছেব আিী মুিী, িেতোবিেোবোদ 01893742956, 9150009661 েহজেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

২২ 
মেোাঃ  োইফুি ই িোে, মেোাঃ মেোকবুি ভূ াঁইযো, মশর ে হোট      01957293721, 6710434116293 েহজেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৩ 
মেোাঃ মেোতোহোে মহোর ন, মেোাঃ ইযোবছন বেযো, কোজীপোড়ো 01914167788, 2399959044 েহজেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৪ 
মেোাঃ তবেজ বেযো, মেোাঃ আজগে মহোর ন, িেতোবিেোবোদ 01863149453, 7800051729 েহজেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৫ 
শুক্কুে আিী, আজগে মহোর ন, িেতোবিেোবোদ        01642303183 , 6710434765552 েহজেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 
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ক্র. নং 

কৃষক/কৃষো ীে নোে, বপতো/স্বোেীে নোে, গ্রোে কৃষরকে মেোবোইি ও NID নোম্বোে ব্লক ইউবনয়ন ফ রিে নোে 

২৬ 
আেজোদ মহোর ন, আব্দুি েোরিক, িেতোবিেোবোদ 01909447531, 3750045571 েহজেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৭ মেোাঃ বোবুি, আবদুি েোন্নোন, িেতোবিেোবোদ 01879601409, 7350077025 েহজেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৮ মেোাঃ আকতোে মহোর ন, মেোাঃ হোবববুল্লোহ, িেতোবিেোবোদ 01739548149, 1450632185 েহজেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৯ আব্দুি কবেে, মৃত জোেোিবিন , কোজীপোড়ো           0193261807  , 1949982910 েহজেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩০ 

মেোাঃ আবদুি েবতন, আবদুি বোরেক, িেতোবিেোবোদ       01789178544, 6710434115868 েহজেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩১ মেো োাঃ  োেছুন নোহোে, মেোাঃ েবতন, কোজীপোড়ো       01926879813, 6710434764473 েহজেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩২ ফোরতেো মবগে, মেোাঃ ফবেদ, মশর ে হোট 01823619874, 8700090254 েহজেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৩ জজ বেযো, ইবদ্র  আিী ভূ াঁইযো, কোজীপোড়ো                     , 1949983157 েহজেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৪ 

মেোাঃ হো োন ভূ াঁইযো, মেোহোম্মদ আিী, মশর ে হোট 01643230626, 6900016798 েহজেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৫ বেেন মেোল্লো, মেোাঃ মেোহোম্মদ আিী মেোল্লো, কোজীপোড়ো 01950739953, 1024973438 েহজেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৬ 
মেোাঃ জোবেে মহোর ন ভূ াঁইযো, আাঃ বোরছদ ভূ াঁইযো, কোজীপোড়ো       01942551496, 6710434764140 েহজেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৭ মেোাঃ সুিতোন ভূ াঁইযো, মেোাঃ আাঃ বোরছদ ভূ াঁইযো,কোজীপোড়ো 01902990594, 9575013181 েহজেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৮ মেোাঃ টিটন বেযো, ছোরদক, বতিোব, 01812234651, 5077562105 েহজেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৯ 

আবু ছোইদ,  ববে উবিন ভূ াঁইযো, বতিোব 01823302354, 7350008228 েহজেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪০ মেোাঃ আিে, আবু ছোইদ, মুছোে িে 01796523345, 8249899827 েহজেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪১ মেোাঃ আ োদ ভূ াঁইযো, ইযোকুব ভূ াঁইযো, কোজীপোড়ো 01961552024, 7350081589 েহজেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪২ 
আরেনো  োতুন, ইবদ্র  আিী, মশর ে হোট 01830418018, 7800057213 েহজেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪৩ মেোাঃ ইিোবহে ভূ াঁইযো, ইযোদ আিী, মশর ে হোট 01909336634, 5100026813 েহজেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪৪ 
ম োরহি েোনো , মৃত মেোজোফফে আিী , কোজীপোড়ো       01833647631, 6710434116237 েহজেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪৫ পোপড়ী  োন, মেোাঃ শোহজোহোন  োন, বতিোব 01726971397, 2369117334 েহজেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪৬ আছেো আক্তোে বিনো, মেোাঃ আওিোদ মহোর ন, বতিোব 01726971397, 5099953209 েহজেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪৭ তোইজুি ই িোে, মেো রিে, মুছোে িে 01966208953, 8700028395 েহজেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪৮ নোবহদো সুিতোনো, হোবববুে েহেোন,বতিোব 01320497443, 9567522207 েহজেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪৯ 

ইস্রোবফি ভূ াঁইযো, নোরযব আিী ভূ াঁইযো, কোজীপোড়ো 01822612579, 5099913880 েহজেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৫০ কোজী ম োিোইেোন, েোন্নোন কোজী, কোজীপোড়ো 01870182250, 3749931154 েহজেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 
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ক্র. নং কৃষক/কৃষো ীে নোে, বপতো/স্বোেীে নোে, গ্রোে কৃষরকে মেোবোইি ও NID নোম্বোে ব্লক ইউবনয়ন ফ রিে নোে 

৫১  মজোরবদো, আাঃ আবজজ, জগনোদী 01915207163, 7350021346 আেবোগ জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৫২ 
আ েো, আিেগীে, জগনোদী 01907942572, 5550018047 আেবোগ জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৫৩ বেনো, ইবদ্র , জগনোদী 01912616417, 1950040509 আেবোগ জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৫৪ শোহোনোজ, আাঃ কোবদে, জগনোদী 01823205228, 8253289329 আেবোগ জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৫৫ 
মজ বেন, হোব বুে, জগনোদী      01953672165, 6710434088992 আেবোগ জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৫৬ আবু ব বিক,  োবফজ উবিন, জগনোদী 01922446056, 7800002516 আেবোগ জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৫৭ রুরবি, বেকত উল্লোহ, জগনোদী 01935001071, 1950039402 আেবোগ জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৫৮ ম রতেো, ই েোইি, জগনোদী 01963643389, 6449975595 আেবোগ জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৫৯  োবফয়ো, জোহোঙ্গীে, জগনোদী 01405730141, 3299994511 আেবোগ জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৬০ রুেো, মহোর ন, জগনোদী 01821757239, 2854404882 আেবোগ জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৬১ তোছবিেো মবগে, আব্দুি হক বেয়ো, েোউৎগোও 01825323264, 4199897390 আেবোগ জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৬২ 

েোবনক বেয়ো, আাঃ েবজদ, েোউৎগোও 01401568684, 9558815354 আেবোগ জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৬৩ 

আিতোপ বেয়ো, আকুমুবিন, েোউৎগোও 01647260512, 9149875529 আেবোগ জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৬৪ 

মেোাঃ শোহ িোন বেয়ো, বছে উবিন বেয়ো, েোউৎগোও 01863248033, 4649941756 আেবোগ জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৬৫ 

আব্দুি বোরেক হোজোবে, আব্দুি  োরিক হোজোবে, েোউৎগোও 01727613372, 2376962227 আেবোগ জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৬৬ 
মেোাঃ হোবনফো বেয়ো, েববউল্লো বেয়ো, েোউৎগোও  019427341415, 9574949948 আেবোগ জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৬৭ 

মেোাঃ আবুি মহোর ন, আরক্কি আিী, েোউৎগোও 01923273765, 2849885724 আেবোগ জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৬৮ 

মেোাঃ আব্দুি জবিি, আবেে উবিন, েোউৎগোও 01934821640, 7799900000 আেবোগ জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৬৯ 

মেোাঃ ইিোবহে বেয়ো, আাঃ জোব্বোে বেয়ো, েোউৎগোও 01409280875, 4621381708 আেবোগ জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৭০ 

বদলু মবপোেী, এিোহী বক্স, মুবন্দেপুে 01878287609, 4650018882 আেবোগ জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৭১ 

মেোাঃ আজহোরুি ই িোে, আবুবছবিক, মুবন্দেপুে 01926542309, 6899960717 আেবোগ জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৭২ 

মেোাঃ বোবুি বেয়ো, েবনেউবিন, মুবন্দেপুে 01757328883, 3299998355 আেবোগ জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৭৩ 

মেো োাঃ েরনোয়োেো মবগে, ইউনু   োন, েোউৎগোও 01753212481, 6899881186 আেবোগ জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৭৪ 

আাঃ েোন্নোন, আঞ্জু বেয়ো, েোউৎগোও       01830499650, 6710434765517 আেবোগ জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৭৫ 

মেো োাঃ কোজি মবগে, মেোাঃ আবু ব বিক বেয়ো, েোউৎগোও 01867411158, 8249912075 আেবোগ জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 
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ক্র. নং 
কৃষক/কৃষো ীে নোে, বপতো/স্বোেীে নোে, গ্রোে কৃষরকে মেোবোইি ও NID নোম্বোে ব্লক ইউবনয়ন ফ রিে নোে 

৭৬ 

মেোাঃ আনছোে উবিন ভূইয়ো, মুবি কেেউবিন, েোউৎগোও 01938213870, 8699952415 আেবোগ জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৭৭ 

মেোাঃ আবু ব বিক ভূইয়ো, কেে উবিন মুিী, েোউৎগোও 01914103762, 5549939568 আেবোগ জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৭৮ 

মেোাঃ আবু ব বিক বেয়ো, সুরুজ বেয়ো, েোউৎগোও 01824554045, 5999938854 আেবোগ জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৭৯ 

শোবহনো মবগে, মেোাঃ জয়নবিন মেোল্লো, মুবন্দেপুে 01941683062, 8700037982 আেবোগ জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৮০ মেোাঃ বোদশো বেয়ো, সুরুজ বেয়ো প্রধোন, েোউৎগোও 01715284378, 9149879067 আেবোগ জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৮১ 
মেোাঃ েেজোন ভূইয়ো, মেোতোবিব ভূইয়ো, েোউৎগোও 01923784307, 5549934478 আেবোগ জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৮২ মেো োাঃ মজো নো মবগে, আবেে মহোর ন ভূইয়ো, েোউৎগোও 01904891591, 7799921296 আেবোগ জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৮৩ 
মেো োাঃ বনলুফো মবগে, মেোাঃ বগয়ো উবিন বেয়ো, েোউৎগোও 01790180158, 1499908463 আেবোগ জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৮৪ 
দুিোি বেয়ো, মেোাঃ  োদু বেয়ো, মুবন্দেপুে                , 5553276030 আেবোগ জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৮৫ 

শবফকুি ই িোে, হো েত, েোউৎগোও                , 6891960731 আেবোগ জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৮৬ 
জব ে উবিন, মেোতোবিব, মুবন্দেপুে                 , 6899955212 আেবোগ জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৮৭ 

মেোাঃ েবব উল্লো বেয়ো, শুক্কে আিী, েোউৎগোও                  , 4199895972 আেবোগ জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৮৮ 
মেোাঃ মনোয়োব মেোল্লো, আ োদ আিী মেোল্লো, েোউৎগোও                   , 2849888231 আেবোগ জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৮৯ 

ওেে ফোরুক, েবহজবদন, মুবন্দেপুে 01920092648, 8654444556 আেবোগ জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৯০ 
মেোাঃ বোবুি, মেো বিে, মুবন্দেপুে                       , 1476432214 আেবোগ জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৯১ 
হোজী  োনোউল্লো, েবফজ উবিন, েোউৎগোও 01964698638, 4641971744 আেবোগ জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৯২ 

মেো োাঃ েোবজয়ো মবগে, দুলু বেয়ো, েোউৎগোও 01947488946, 1024966028 আেবোগ জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৯৩ 

মেোাঃ েেজোন বেয়ো, সুরুজ বেয়ো, েোউৎগোও 01995662075, 4199900145 আেবোগ জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৯৪ েোফুজো আক্তোে বেশু, েোসুদ হোওিোদোে, েোউৎগোও             01885522028, 19936710434000512 আেবোগ জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৯৫ েোমুন বেয়ো, েবজবুে েহেোন, েোউৎগোও 01300735338, 9161897195 আেবোগ জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 
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ক্র. নং কৃষক/কৃষো ীে নোে, বপতো/স্বোেীে নোে, গ্রোে কৃষরকে মেোবোইি ও NID নোম্বোে ব্লক ইউবনয়ন ফ রিে নোে 

৯৬ মেোাঃ আেজু বেয়ো, মেোাঃ মেোকরবি বেয়ো, নোরগেকোবন্দ ০১৯৪৪৫৩৯৯৮২, ৭৮০০০৫৯৩৩৪ জোেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৯৭ 
মেোাঃ নজরুি ই িোে, আফজো উবিন, কোঠোেোব ০১৯৩৯৩৫৯২২৪, ৫৫৪৯৯৭৭৬৫৯ জোেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৯৮ মেোাঃ আাঃ েউফ, ম েোজুবিন, েোবিপোড়ো ০১৭৩৩৫১৬৬৪৯, ৭৮০০০৩২৬০৪ জোেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৯৯ মেোাঃ আক্তোে বেয়ো, মেোাঃ ইয়োকুব আিী, েোহমুদপুে ০১৭২২২১৩২৪৭, ৬০০০০৪৮৭৮২ জোেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১০০ 
হোবনফো,আস্কে আিী, েোহমুদপুে ০১৯১৪৩৮৮৪৪০, ৯১২৬৮৮০৮৪৯ জোেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১০১ েবজবুে, ফজে আিী, কোঠোেোব ০১৯১৭১৪৩৪৭২, ১৯৫০০০১৭৮২ জোেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১০২ েেতোজ মবগে, মেোাঃ আেব আিী, েোবিপোড়ো ০১৭১৬৫৪২১৬০, ৬০০০০৪৮১৩৯ জোেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১০৩ মেো োাঃ নোজেো মবগে, আতুেিীন, েোবিপোড়ো ০১৯৫২১৯৯০৫৯, ৯৫৭৫০০৩৫৯৬ জোেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১০৪ সুজন বেয়ো, নজরুি ই িোে, কোঠোেোব ০১৯২৮৮২১৭২১, ৮২১১৮৭৬৪৩১ জোেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১০৫ মেোাঃ হোবনফ, মেোাঃ জয়নুি আরববদন, েোবিপোড়ো ০১৬৪৮৩৫৩৮৩, ৮৭০০০৬৩৩৮৪ জোেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১০৬ আরয়শো মবগে, মেোতোবিব বেয়ো, েোহমুদপুে ০১৮১৬৬৩৫৬৫১, ৫৫৫০০৪৪৭৭৯ জোেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১০৭ 

ব ফোত বেয়ো, তবেকুি ই িোে, েোহমুদপুে  ০১৮৬৬৪৬২৫১৮, ৫৯৮৩৮২৭৫৫০ জোেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১০৮ 

আাঃেহেোন,  বরুবিন, ববশেগো      ০১৯৩২৪৮৮৮৯০, ৬৭১০৪৩৪৭৬০২৯৪ জোেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১০৯ 

মেোাঃ আহ োনউল্লোহ, হোজী আিোউিীন, েোবিপোড়ো       ০১৯৩৭২০৯৫০০, ৬৭১০৪৩৪৭৬০২৫৫ জোেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১১০ 

আবেে মহোর ন, আহেদ,,বেরেেবোগ ০১৭৭৭৬৬০২৭৭,৮২৪৯৯৩৭০৩১ জোেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১১১ 
মুকবুি মহোর ন, মেোাঃ আিী, বেরেেবোগ ০১৭৭৯০১০৮৪৯, ৬৮৯৯৯১০৪৬৪ জোেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১১২ 

মেোাঃ েোবজব, েবজবুে েহেোন, বুরুেদী ০১৮১৬৬৩৪৯৬৮, ৫৫৫৩৩৯১৫৩২ জোেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১১৩ 

মেোাঃ শোেীে, আ োদ বেয়ো, বুরুেদী ০১৪০৬৩৮৩৭৯৮, ১০১৪০৭৮৪৬১ জোেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১১৪ 

 োইদুি, আরনোয়োে, বুরুেদী ০১৭৯৯২২৬৬৭৮, ৩৩০৩৩৯১৭২০ জোেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১১৫ 

মনছোব, আাঃ বোরছদ, বুরুেদী ০১৮২৬৬৯৬৪৭৪, ৫৫২৩৯৬১৪৬৩ জোেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১১৬ 

বকুি বেয়ো, সুরুজ বেয়ো, বুরুেদী ০১৯৮১৭৪১৪৫৪, ২৮৪৯৯৮২৯১৯ জোেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১১৭ 

মেোাঃ আইয়ুবুে েহেোন,  ব্বে আিী, বুরুেদী ০১৩১৯৯১৭৯০৭, ৭৩৫০০৪৩৬০৫ জোেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১১৮ 

হুেোয়ুন কববে, আাঃ িবতফ, বুরুেদী ০১৭২৯৯১৭৮৬৭, ৭৭৫৬৩৯১০৬১ জোেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১১৯ 

শোহোনোজ মবগে, ব বিক মেোল্লো, বুরুেদী ০১৯৯০৪৩৫৩৩২, ১৯৫০০৬৩৮৯৯ জোেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১২০ 

কেে আিী, আাঃ বোরছদ ভূইয়ো, বুরুেদী ০১৭২০০৩৫১৫৬, ৩৭০৪২৬৫২৪২ জোেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 
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ক্র. নং কৃষক/কৃষো ীে নোে, বপতো/স্বোেীে নোে, গ্রোে কৃষরকে মেোবোইি ও NID নোম্বোে ব্লক ইউবনয়ন ফ রিে নোে 

১২১ হোবিেো মবগে,  োেসুি হক, বুরুেদী ০১৭০৫৭৭৭৬০০, ৯৫৭৪৯৯৮০৩৬ জোেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১২২ মেোাঃ  োইদ, মেোাঃ েহব ন ভূইয়ো, বুরুেদী ০১৯৯৫৫৪৪৮০৬, ৪৬৪৮১৮১৯৮২ জোেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১২৩ মেোাঃ আরনোয়োে, মেোাঃ সুরুজ বেয়ো, বুরুেদী ০১৯২২৬৯৪৩৬৯, ৮২৫০০১০৭১০ জোেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১২৪ মেোাঃ আবেে মহোর ন, আাঃ কবেে, বুরুেদী ০১৯১৬০৯১৪০৮, ৮৭০০০৫৪৫৪০ জোেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১২৫ মেোাঃ নূরে আিে, আাঃ কুদ্দুছ, েোিকোন্দী ০১৯৯৫৫৩০৬১৭, ৯৫৭৪৯৪০৬৭৩ জোেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১২৬  বফকুি ই িোে, আদুি হক, েোিকোন্দী ০১৯৩৯৮১৫৯২৯, ৬৮৯৯৮৬৩৮৭৯ জোেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১২৭ সুবফয়ো, বছবিক, বুরুেদী ০১৯১৭৫০০০৮৮, ৬৪৬১৮২০৯২৭ জোেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১২৮ আরেনো আক্তোে, আব্দুি েোরিক, েোিকোন্দী ০১৭১৩৫০৪৪১২, ১৯৫০০৮০৪১৪ জোেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১২৯ েোকসুদো, জব ে উদদীন, েোিকোন্দী ০১৮৫৩৪৬৪৩৭২, ৬৪৪২৬৬৯০০৫ জোেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৩০ েেতোজ মবগে, আাঃ মেোতোরিব ভূইয়ো, েোিকোন্দী ০১৮৫৭৮২১৩১১, ২৩৯৯৯২২২৮১ জোেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৩১ ববিবকছ মবগে, হোরুনে েশীদ, েোিকোন্দী      ০১৯১৩৫৭৪৫৪২, ৬৭১০৪৩৪৭৬২২৫৫ জোেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৩২ আাঃকোবদে ভূইয়ো, হোজী জোফে উবিন, ববশেগো ০১৬০৯৮৭৮২৪৯, ৯১৪৯৯৭৯৭১৯ জোেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৩৩ শওকত আিী, আাঃ আওয়োি, ববশেগো ০১৯৫১৩১০৫৮৭, ২৮৪৯৯০৬৮২৭ জোেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৩৪ মেোজোরম্মি হক, আাঃ  োরিক, ববশেগো ০১৭২১৩০১৭৪৫, ৪২০০০১০৯১৮ জোেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৩৫ মেোাঃ  োেসুি, মেোাঃ আফোজ উবিন, ববশেগো ০১৪০৫৬৯৫০৭৫, ৭৮০০০২৭৯৩৫ জোেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৩৬ আাঃ আহেদ ভূইয়ো, আরয়ত আিী, ববশেগো ০১৮৪০১৭৩১৫২, ৯১৪৯৮৯০৬০১ জোেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৩৭ মেো োাঃ েোরবয়ো আক্তোে, নূরুি ই িোে ভূইয়ো, েোহমুদপুে ০১৭১৬০১৬৩৩৩, ৫১০০০০১৮২৪ জোেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৩৮  োবদজো, আাঃ বোরেক, েবকেপুে ০১৭২৬৬৮৭১৫৭, ৬৪৪৯৯২০২২৯ জোেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৩৯ ওছেোনগবন, মেোাঃ মনে উবিন, কোঠোেোব ০১৮৫০৫৬৭৫৮৬, ৫৯৯৯৯৭৬৪৭৪ জোেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৪০ আইউব আিী, সুন্দেআিী, কোঠোেোব ০১৮২৪৬৪৯১৬৯, ৬৯১২০৫১৩১২ জোেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৪১ আতোউে েহেোন, মেো রি উবিন, কোঠোেোব ০১৯১০০৬৮২০৭, ৫১০৩৩৪৮৭৭৬ জোেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৪২ মেোাঃ বেিন, আাঃ ছোিোে ভূইয়ো, কোঠোেোব ০১৩০৪২২৫১২২, ৫৯৯৯৯৭৩৭৫৩ জোেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৪৩ মেোাঃ শবহদুল্লোহ, আ কে আিী, েোহমুদপুে ০১৯২৫২৪৬২৩৮, ৬৪৫০০০৪৮৪৮ জোেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৪৪ মেোাঃ নুরুি ই িোে, আাঃ হোরশে, কোঠোেোব      ০১৯৪৩২১৮৬৯৭, ৬৭১০৪৩৪০৮৮৪৭৯ জোেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৪৫ মেোাঃ মেোকরিছ, মেোাঃ আনে আিী, কোঠোেোব ০১৬২৫২২১৪৮০, ৫৯৯৯৯৭৩৯২৭ জোেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৪৬ আহোম্মদ আিী, সুন্দে আিী, কোঠোেোব ০১৮৬৭৩৭৬২৮২, ৫০৯৯৯৩১৬২৭ জোেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৪৭ মেোাঃ জুিহো , মেোাঃ ছোরবদ আিী, কোঠোেোব ০১৮৩২২৭৪৩৬৫, ৭৭৯৯৯৫৪৮৪২ জোেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৪৮ মেোাঃ ফজলুি হক, ছোরবদ আিী, কোঠোেোব ০১৭৫৮৭১৬৭৫৬, ৩৭৪৯৯৫২৮৬১ জোেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৪৯ েবহেো মবগে, আাঃ  োরিক, েবকেপুে ০১৯৯১৮৫৫৪৩০, ২৮৪৯৯১৪১৭৭ জোেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৫০ আিোউিীন, আছেব আিী, েোবিপোড়ো ০১৯৪৯৮৩৭১৫৫, ১০২৫০২২৮৩৯ জোেপুে জোেপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

 

 

 

 



২০২০-২১ অর্ থবছরে েবব ২০২১-২২ মেৌসুরে প্রর োদনো কে থসূবিে আওতোয় ক্ষুদ্র ও প্রোবিক কৃষকরদে েোরে ববনোমূরে হোইবিড ধোন বীজ ববতের ে কৃষকরদে অগ্রোবধকোে তোবিকো 

উপরজিোাঃ ম োনোেগোাঁ                                                                                               মজিোাঃ নোেোয় গঞ্জ                                                                                 ইউবনয়নাঃ  োবদপুে              

ক্র. নং কৃষক/কৃষো ীে নোে, বপতো/স্বোেীে নোে, গ্রোে কৃষরকে মেোবোইি ও NID নোম্বোে ব্লক ইউবনয়ন ফ রিে নোে 

০১ হযেত আিী, আহেদ আিী, ব ংড়োব ০১৭১৭১১৮৯৯৭, ৭৩৪৯৪৭৬২৬২ কোজীপোড়ো  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

০২ ইউসুফ বেয়ো, ইযোকুব আিী, ব ংড়োব ০১৭৫৩০৭৪৩৯৪, ৯৫৭৪৭১৫৮৭৭ কোজীপোড়ো  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৩ কববে মহোর ন, আিী আকবে, ব ংড়োব ০১৬৪২৬১১৫৫৯, ৮২৪৯৪৪১৩০৭ কোজীপোড়ো  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৪ নোব েো আক্তোে, নুরুি ই িোে, ব ংড়োব ০১৯০২৯৮৯২৯৯, ১৯৪৯২৪২৪৪৮ কোজীপোড়ো  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৫ মেোাঃ  োইদুে, আিী আকবে, ব ংড়োব      ০১৬৪২৬১১৫৫৯, ৬৭২৬৮১৭৫৯০১৪৬ কোজীপোড়ো  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৬ হোব নো মবগে, আব্দুি েবজদ, ব ংড়োব ০১৮৪৬৬২৬৩২৪, ৩৭৪৯৪৪৯৩১৭ কোজীপোড়ো  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৭ আবেনো সুিতোনো, মেোস্তফো, ব ংড়োব ০১৮৫৬০৭৯৪৬১, ৮৬৯৯৪৮২৩৩০ কোজীপোড়ো  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৮ আক্তোে মহোর ন, মৃত দোহীে উবিন উবিন, ব ড়োব ০১৯৮৩০৩৮৪৬৮, ৬৮৯৯৪০৬১০৯ কোজীপোড়ো  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৯ সুেন, আব্দুি েোন্নোন, ব ংড়োব ০১৮১৮৮৮৪৩১৮, ৪৬৪৯৪৩২৯৯৬ কোজীপোড়ো  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১০ েওশনোেো, আব্দুি েোন্নোন, ব ংড়োব ০১৮১৮৬৪৯৪৩, ৪১৯৯৪৮৪৮৮১ কোজীপোড়ো  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১১ েোবহেো মবগে, নোবজে মহোর ন, বেোব ০১৭৯৭০৯৮৩৭, ২৩৯৯৫৪৪০৭৭ কোজীপোড়ো  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১২ 
অজুফো মবগে, আব্দুি কবেে, মিৌেোপোড়ো ০১৬৩১৭৯৫০৯১, ৯১২৯৩৭৩০৫৭ কোজীপোড়ো  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৩ 
ইযোে মহোর ন, মু বিে বেযো, মিৌড়োপোড়ো ০১৮৪৬২০৭০৪৫, ৬৪৪৯৩৮৭৩১২ কোজীপোড়ো  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৪ 
জুবোরয়ে কববে,হুেোয়ুন কববে, কোজীপোড়ো ০১৬৮০৪৫১২৮৯, ১০২৬৬৫১৩৭৯ কোজীপোড়ো  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৫ 
আবজে উবিন, তোরহে আিী, ব বদেপুে ০১৯১১৫৪৫০৪৬, ২৩৯৯৫৩১৬১৬ কোজীপোড়ো  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৬ হো নোেো মবগে, হো েত আিী, ব বদেপুে                  ২৩৫৪১১৮৩৪৭ কোজীপোড়ো  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৭ 
হোবববুে েহেোন, মেোহোম্মদ আিী, ব বদেপুে ০১৯৮৩২২০১১৩, ২৩৯৯৫৮৮৫৫৩ কোজীপোড়ো  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৮ 
আি -েোজী অবপ , জোবকে মহোর ন, ব বদেপুে ০১৮১৫৫৬০১২৭, ৬৪৪৯৫৪৭০৩০ কোজীপোড়ো  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৯ 
শোহীন আক্তোে, এজোজ ভুইযো, ব বদেপুে ০১৯৭১৮০৩২৬৪, ৩৩১২০১৬১৮৫ কোজীপোড়ো  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

২০ 
ফোরতেো মবগে, আব্দুি েোরিক, ব বদেপুে ০১৬২৬১৬১৭১৬, ৩২৯৯৫৬৫৪৭৭ কোজীপোড়ো  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

২১ 
শোহোনোেো মবগে, েওশন আিী, বোেগোাঁও ০১৪০৬৯৭০৮৯৪, ৪১৯৯৪৩৩৩২৯ কোজীপোড়ো  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

২২ 
শোবহনুে মবগে, বরন্দআিী, নন্দীপুে                       ৭৩৪৯৪৩১৮০ কোজীপোড়ো  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৩ 
সুবেযো, শুকুে আিী, নন্দীপুে ০১৩১৬২৪৬৭৯৬, ৫০৯৯৪৭৩৪১৪ কোজীপোড়ো  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৪ 
সুবফযো, শের ে আিী, নন্দীপুে ০১৯২১৪২৮৪৩৪, ১০২৪৭৫৫৯০০ কোজীপোড়ো  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৫ 
আ োদুজ্জোেোন,  োইজুবিন, নন্দীপুে ০১৯৪৫৩৯৮৮০৭, ৯১৪৯৪৬৩০৮৬ কোজীপোড়ো  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

 

 

 



 

২০২০-২১ অর্ থবছরে েবব ২০২১-২২ মেৌসুরে প্রর োদনো কে থসূবিে আওতোয় ক্ষুদ্র ও প্রোবিক কৃষকরদে েোরে ববনোমূরে হোইবিড ধোন বীজ ববতের ে কৃষকরদে অগ্রোবধকোে তোবিকো 

উপরজিোাঃ ম োনোেগোাঁ                                                                                               মজিোাঃ নোেোয় গঞ্জ                                                                                ইউবনয়নাঃ  োবদপুে            

ক্র. নং 
কৃষক/কৃষো ীে নোে, বপতো/স্বোেীে নোে, গ্রোে কৃষরকে মেোবোইি ও NID নোম্বোে ব্লক ইউবনয়ন ফ রিে নোে 

২৬ 
মেোাঃ ই হোক ভূ াঁইযো, হোরুনুে েবশদ, কোজীপোড়ো ০১৮৫৪৩০১৮৪৩, ১৯৪৭০৫৩১৮৫ কোজীপোড়ো  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৭ 
আবেনো আক্তোে, মতোফোজ্জি ভূ াঁইযো, কোজীপোড়ো ০১৭২৮১৪৪৭৩৭, ৪৬৪৯৪২২৩৯৩ কোজীপোড়ো  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৮ 
আবু হোবনফো, আব্দুে মেৌফ, বোইশরটবক মিৌড়োপোড়ো ০১৮৪৩৪৪০১৩০, ৪৬৪৯৪৩২৯৯৬ কোজীপোড়ো  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৯ 
েোসুদ বেযো, কবফি উবিন, বোেগোাঁও ০১৮৮৩০২৮৮০৫, ৬৮৯৪১৬৮১৯ কোজীপোড়ো  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩০ 
েকবুি, কফুি উবিন, নোওড়ো বভটো ০১৬৩১৭৯৪৮৭৫, ৬০০৩৩৮৫৫৩ কোজীপোড়ো  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩১ 
মকোেে আবি, িোি বেযো, মিৌড়োপোড়ো      ০১৯২৯১৬৪০৩৪, ৬৭১০৪৭৭৭১৩৪৪৯ কোজীপোড়ো  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩২ 
হুেোযুন কববে, আব্দুি হোবেদ,  কোজীপোড়ো   ০১৮২১২০৭২৯৭, ৯১৪৯৩৫৪৭৬৪ কোজীপোড়ো  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৩ 
এবোদুি হক, ফজলুি হ্ বোেগোাঁও ০১৮৪৫৪৭৫৮১, ৫৫০৬৩৬৭৪১৫ কোজীপোড়ো  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৪ 
আব্দুি হক, ফজি হক, বোেগোাঁও ০১৯৮৩৬০৯৫৪৩, ৩৭৪৯৫৮০৬৫৪ কোজীপোড়ো  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৫ 
নুরুি ই িোে, ফযজুিীী্ বোেগোাঁও ০১৮১৭৬৮৩২৮১, ৮২৪৯৪৫০৪২৩ কোজীপোড়ো  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৬ 
ফজলুি হক, েহোব্বত আিী, বোেগোাঁও ০১৮৭৪৫০১৮৪২, ৭৭৭২৭৪৮৬৫৮ কোজীপোড়ো  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৭ 
মেোক োনো, েতন বেযো, মিৌেোপোড়ো ০১৮২৮১৩৫৮৩৮, ৮২৪৯৪০৪৩৫৪ কোজীপোড়ো  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৮ 
কোেোি মহোর ন, তোজ েোহমুদ, মিৌড়োপোড়ো ০১৮৭৭০৫৮০৪৪, ৪১৯৯৩৮৯১৪১ কোজীপোড়ো  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৯ 
জযনোি আরবদীন, আক্কো  আবি, মিৌড়োপোড়ো ০১৯৩৫২৩২০০৫, ৬৪৪৯৩৯৩৫০০ কোজীপোড়ো  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪০ 
আবনসুে েহেোন, হোবনফো, মিৌেোপোড়ো ০১৭৭৯৬৫৭৩১৩, ৪৬৫৪৪৬৮৯৮৪ কোজীপোড়ো  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪১ 
শোবহন বেযো, আবু দোইযোন, বোইশরটবক ০১৯৬৩৯৭১৭২০, ৩৭৩৩২০৬৮৭৮ কোজীপোড়ো  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪২ 
 োবদকুে , বোচ্চু বেযো, বোইশরটবক ০১৮২৫২৩২৭৫৭, ৮২১৫০৪৮৮৬২ কোজীপোড়ো  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪৩ 
বদদোরুি আিে, আবু ব বিক, মিৌড়োপোড়ো ০১৮৭৭৬৮১৮২৩, ৯৫৭৪৬৯৯৫৩৫ কোজীপোড়ো  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪৪ 
আক্তোে মহোর ন, শোেসুবিন, কোজীপোড়ো ০১৬৩১৩৩২০৭১, ১৪৯৯৩৯০৩০৮ কোজীপোড়ো  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪৫ 
আব্দুে েবহে, আবুি মহোর ন, বোইশরটবক মিৌড়োপোড়ো ০১৪০৮৫৫৭৩৯০, ২৩৮৮৩৩৫৬৬৯ কোজীপোড়ো  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪৬ 
েোসুদো, নুরুি ই িোে, বোইশরটবক মিৌড়োপোড়ো ০১৮২৯২৫০৬৩৩, ৪১৯৯৪৮১৭৮১ কোজীপোড়ো  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪৭ 
আাঃ কোরশে, ইযোকুব আিী, ব ংড়োব ০১৭৯৫৭৭৯৪৮০, ৫৫৪৯৪৬৬৪৬৩ কোজীপোড়ো  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪৮ 
মেোছোম্মদ কুিসুে, শহীদুল্লোহ, ব ংড়োব      ০১৬৪৭৬৪৩৬৬৩, ৬৭১০৪৭৭০০০০৪৪ কোজীপোড়ো  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪৯ 
ববর্ী আক্তোে, আাঃ মেোতোবিব, মিৌড়োপোড়ো ০১৬৩৫৪৯২৭৯৩, ৬৪৬২০২৮৬৩৭ কোজীপোড়ো  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৫০ 
মেোশোেফ মহোর ন, আবদুি হোবেদ, কোজীপোড়ো    ০১৭১৪২২৬১৪৬, ৬৭১০৪৭৭৭১৫৪৭৯ কোজীপোড়ো  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

 

 



 

২০২০-২১ অর্ থবছরে েবব ২০২১-২২ মেৌসুরে প্রর োদনো কে থসূবিে আওতোয় ক্ষুদ্র ও প্রোবিক কৃষকরদে েোরে ববনোমূরে হোইবিড ধোন বীজ ববতের ে কৃষকরদে অগ্রোবধকোে তোবিকো 

উপরজিোাঃ ম োনোেগোাঁ                                                                                               মজিোাঃ নোেোয় গঞ্জ                                                                                 ইউবনয়নাঃ  োবদপুে              

ক্র. নং কৃষক/কৃষো ীে নোে, বপতো/স্বোেীে নোে, গ্রোে কৃষরকে মেোবোইি ও NID নোম্বোে ব্লক ইউবনয়ন ফ রিে নোে 

০১ 

মেোহোম্মদ ফোইজুি হোছোন, েোওিোনো আবদু   োিোে,  োদীপুে ০১৭৬৯২৫৩৬৬৩, ৫৫১৩৪৯৭০০৭  োদীপুে  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

০২ 

মেোাঃ কোর ে, েোও আাঃ ছোিোে,  োদীপুে       ০১৮৭৭৩৮৪১৩৮, ৬৭১০৪৭৭৯৬৪২৫২  োদীপুে  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৩ 

মেোাঃ েোসুদ, মেোাঃ আব্দু   োিোে,  োদীপুে ০১৮১৫৪৩৬১৮৭, ২৩৯৯৫৯৭৪৪৮   োদীপুে  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৪ 

মেোাঃ ইবিয়োছ মহোর ন, মেোাঃ আেোন উল্লো,  োদীপুে ০১৭৩৪৬৮৪০৯৫, ৭৩৪৯৬০২৯৩৩  োদীপুে  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৫ 

মেোহোম্মদ ইিোহীে, মেোাঃ আব্দু   োিোে,  োদীপুে ০১৮১৯১৩০১০৯, ১৪৯৯৫৬৬৬৮৩  োদীপুে  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৬ 

তোহবেনো আক্তোে, ব েোজুি ই িোে,  োদীপুে ০১৮১৫৪৩৬১৮৬, ২৩৯২৪৯২৫৮১  োদীপুে  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৭ 

মেোাঃ মগোিজোে মহোর ন, হোজী আবুি ফজি,  োদীপুে ০১৮২৩১৮১৫৬৩, ৯৫৭৪৭৭৬২২৬  োদীপুে  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৮ 

েোছুেো আক্তোে, আবুি মহোর ন,  োদীপুে ০১৭৪৮৫৯২১৭৪, ৬৯০৩৩৩৬৩১৮  োদীপুে  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৯ 

মেোাঃ আবু জোফে, আব্দুি বোরতন,  োদীপুে ০১৪০৯৪৪৯৮১৯, ১৯৪৯৬১৪৫০৫  োদীপুে  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১০ 

মেোাঃ ছোনো উল্লোহ হো োন, শোেসুবিন বেয়ো,  োদীপুে ০১৬৮৮০৮৩৯৭৯, ৯৫৫২৪১৬৩৯৯  োদীপুে  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১১ 

ওয়োবিউল্লোহ, মেোাঃ েবহউবিন,  োদীপুে ০১৮৯৩৭৬৬৪৬৫, ৬৮৭৪৫১৬১৯৫  োদীপুে  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১২ 

মেোরকয়ো আক্তোে, মহিোি উবিন,  োদীপুে ০১৮৪০১৬৮৮১৮, ১৯৫৩৪৮১৩৮৭  োদীপুে  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৩ 

মেোাঃ শবহদুল্লোহ, মেোাঃ েবহউবি,  োদীপুে       ০১৮৬৯৪৪৬৮৮৭, ৬৭১০৪৭৭৯৬৪৬২৮  োদীপুে  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৪ 

মেরহনো আক্তোে, মেোাঃ িোিবেয়ো,  োদীপুে ০১৯২৫৭৬০৭৫২, ৮২৪৯৫৬৩৬৮৮   োদীপুে  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৫ 

মেোাঃ জোেোি মহোর ন, মেোাঃ বনজোে উবিন, মবিপোড়ো ০১৬৬০১২৯৭৭৯, ৪৬৪৯৫৩০৪৯২  োদীপুে  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৬ 

বোনু আক্তোে, মেোাঃ আতে উবিন, মবিপোড়ো ০১৯০৫৮৬৭৪৭১, ৫৫৪৯৫২৬৬৪৭  োদীপুে  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৭ 

মেোাঃ ব েোজুি ই িোে, নুরুি ই িোে, কোজহেদী ০৯৯৪৩৪২৫৫৬, ৩৭৪৯৪২০৩১৫  োদীপুে  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৮ 

েবহেো, বজন্নত আিী, নগেরটংগোব                    , ১০৪৯৪৬৯৮৪৩  োদীপুে  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৯ 

জোফে আিী, বছে উবিন, বোবনয়োবোড়ী ০১৯৪৩৪১৭৫৩১, ৫৫৪৯৫৩১৪৫৮  োদীপুে  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

২০ 

আবুি মহোর ন, আক্কোছ আিী, মনোয়োকোবন্দ ০১৮১৫৪০৩১২১, ২৮৪৯৩৮৮৮৪৪  োদীপুে  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

 

 

 



 

২০২০-২১ অর্ থবছরে েবব ২০২১-২২ মেৌসুরে প্রর োদনো কে থসূবিে আওতোয় ক্ষুদ্র ও প্রোবিক কৃষকরদে েোরে ববনোমূরে হোইবিড ধোন বীজ ববতের ে কৃষকরদে অগ্রোবধকোে তোবিকো 

উপরজিোাঃ ম োনোেগোাঁ                                                                                               মজিোাঃ নোেোয় গঞ্জ                                                                                 ইউবনয়নাঃ  োবদপুে              

ক্র. নং কৃষক/কৃষো ীে নোে, বপতো/স্বোেীে নোে, গ্রোে কৃষরকে মেোবোইি ও NID নোম্বোে ব্লক ইউবনয়ন ফ রিে নোে 

২১ মেোাঃ জজ বেয়ো, আাঃ েোরিক, বোবনয়োবোড়ী                 , ৯১৪৯৪৬৬৮৭৩  োদীপুে  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

২২ মগোিজোেজ, হোবকে আিী, বোবনয়োবোড়ী      ০১৪০৮৫৫৬৯০৫, ৬৭১০৪৭৭৯৬১০৪৯  োদীপুে  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৩ ইয়োবছন, ছোরেদ, বোবনয়োবোড়ী             ০১৭২৬৪৪০৪৩৮, ১৯৭০৬৭১০৪৭৭০০০০২৭  োদীপুে  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৪ এবোদুল্লোহ, হযেত আিী, বোবনয়োবোড়ী ০১৮৯৩৭৫১১৯৩, ৩২৯৯৫০৯৪৯১  োদীপুে  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৫ শোহোজোহোন, আাঃ েোরিক মুবি, বোবনয়োবোড়ী ০১৯১৩৪৯৩৩৩৪, ৯১৪৯৪৬৬২৮৭  োদীপুে  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৬ মেোাঃ জবকে মহোর ন, আব্দুি েোরিক, বোবনয়োবোড়ী ০১৯৮৩৫৯৪৯১৭, ৯১৪৯৪৬৩৭৫৫  োদীপুে  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৭ মেোাঃ বেজোনুে েহেোন, মেোাঃ মেোেতোজ উবিন, নোবনয়োবোড়ী ০১৯১৩৪৯৩৩৩৪, ১৪৯৯৫০০৮৪৯  োদীপুে  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৮ েোববয়ো, আিী আহম্মদ, নগেরটংগোব ০১৮১৮২০৪২৩৩, ৬৮৯৯৩৭৩২৫৯  োদীপুে  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৯ মেোাঃ হবনফ ভূইয়ো, মেোাঃ ব বিক ভূইয়ো, মগোিনগে ০১৮১৩৭৬২৩৫৬, ৭৩৪৯৫৮৯৩৯৫  োদীপুে  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩০ মেোাঃ তোজি ই িোে, ছোরযদ আিী, নোনো ী      ০১৮৩২৬৮৩৪৩৫, ৬৭১০৪৭৭৯৬৭১১৭  োদীপুে  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩১ এ হোক আিী, পোন্ডব আিী, নোনো ী       ০১৭৩২০৭৪৭৯৩, ৬৭১০৪৭৭৯৬৮৮১০  োদীপুে  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩২ শবফকুি ই িোে, ছোরয়দ আিী, নোনো ী         ০১৮৬৯০৭০৩৯৭, ৬৭১০৪৭৭৯৬৭০৮৭  োদীপুে  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৩ আইয়ুব আিী, পোন্ডব আি, নোনো ী        ০১৭৩২০৭৪৭৯৩, ৬৭১০৪৭৭৯৬৮৮০১  োদীপুে  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৪  োেসুি হক, মহোর ন আিী, নোনো ী        ০১৮৩৮৩৯৬১৬৯, ৬৭১০৪৭৭৯৬৭১২১  োদীপুে  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৫ শ্তক্কে আিী, আইয়ুব আিী, নোনো ী ০১৮১৯০০৯৪২০, ৭৭৯৯৪৩৪৭৩  োদীপুে  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৬ পোেভীন, আাঃ ম োবোহোন, নোনো ী    ০১৮৭৬৫৫৪৪৯৭, ৩৭৪৭৮০৪৬৩৫  োদীপুে  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৭ েবেয়ে, ইয়োজুি হক, নোনো ী   ০১৮৪০৯৯৭৬০৫, ১৯৪৯৪৮১৬৬৫  োদীপুে  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৮ মেো োাঃ ম বিনো আক্তোে, েোলুবেয়ো, নোনো ী    ০১৮৩০৫৯৬৮৯৫, ৩৭৪৯৪৩৭৮৬৩  োদীপুে  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৯  োেসুি হক, ম োনো বেয়ো, নোনো ী          ০১৭৩৩৬৭২৩৭৫, ৬৭১০৪৭৭৯৬৫৮৪০  োদীপুে  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪০ আরনোয়োে মহোর ন, হোজী মেোাঃ আবুি ফজি,  োদীপুে  ০১৯৬৪৭৯২৮৬৩, ১৪৯৯৫৬৩৫১৬  োদীপুে  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

 

 

 



 

২০২০-২১ অর্ থবছরে েবব ২০২১-২২ মেৌসুরে প্রর োদনো কে থসূবিে আওতোয় ক্ষুদ্র ও প্রোবিক কৃষকরদে েোরে ববনোমূরে হোইবিড ধোন বীজ ববতের ে কৃষকরদে অগ্রোবধকোে তোবিকো 

উপরজিোাঃ ম োনোেগোাঁ                                                                                               মজিোাঃ নোেোয় গঞ্জ                                                                                 ইউবনয়নাঃ  োবদপুে              

ক্র. নং কৃষক/কৃষো ীে নোে, বপতো/স্বোেীে নোে, গ্রোে কৃষরকে মেোবোইি ও NID নোম্বোে ব্লক ইউবনয়ন ফ রিে নোে 

০১ 

আফোে উবিন, ওয়োবজ উবিন, মকোনোবোবড় ০১৮২১৯৪১১৮৯, ৬৭১০৪৭৭৮০৫১৩৭ বড়্োাঁ  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

০২ 

নবী মহোর ন, মেোাঃ ই েোইি, মকোনোবোবড় ০১৮৪৫৪৪০০০৪, ৬৭১০৪৭৭৮০৫২১২ বড়্োাঁ  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৩ 

আক্তোে মহো ন, সুিতোন বেয়ো, মকোনোবোবড় ০১৮২৯১০২৬৯৬, ৬৭১০৪৭৭০০০০৩৭ বড়্োাঁ  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৪ 

আাঃ হোবকে, তবেজ উবিন, মকোনোবোবড় ০১৭৭০১৫১৭৪৮,৬৭১০৪৭৭৮০৫০৫১ বড়্োাঁ  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৫ 

আাঃ েবতন, আহছোন উল্লোহ , মকোনোবোড়ী ০১৮২৪৩৯০৮৭৭, ৬৭১০৪৭৭৮০৫৯৩৬ বড়্োাঁ  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৬ 

বশউিী আক্তোে, নুে আহম্মদ, দোশরনোয়োগোাঁ ০১৮২৫৮০৫০১০, ৬৭১০৪৭৭৮০৮২৭০ বড়্োাঁ  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৭ 

মেোাঃ ইকবোি মহোর ন, ই েোইি মহোর ন, মিয়োেম্যোনপোড়ো ০১৮৩১৫৪২৪৩৫, ৬৭১০৪৭৭৮০৪২০৯ বড়্োাঁ  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৮ 

হোর ন আিী, আাঃ েবজদ, আদেপুে ০১৭৭২০৯৪৯১৮, ৬৭১০৪৭৭৮০২৬৯৬ বড়্োাঁ  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৯ 

মেোাঃ আ োদুি জোেোন, জয়নোি আরবদীন, মিয়োেম্যোন পোড়ো ০১৮৭৭৪০১৮২৩, ৬৭১০৪৭৭৮০২১৪৪ বড়্োাঁ  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১০ 

পোেভীন আক্তোে, আিী মহোর ন, মকোনোবোবড় ০১৭৩১১৩৫৯৬৫, ৬৭১০৪৭৭৮০২৩৯৬ বড়্োাঁ  োবদপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

২০২০-২১ অর্ থবছরে েবব ২০২১-২২ মেৌসুরে প্রর োদনো কে থসূবিে আওতোয় ক্ষুদ্র ও প্রোবিক কৃষকরদে েোরে ববনোমূরে হোইবিড ধোন বীজ ববতের ে কৃষকরদে অগ্রোবধকোে তোবিকো 

উপরজিোাঃ ম োনোেগোাঁ                                                                                               মজিোাঃ নোেোয় গঞ্জ                                                                                 ইউবনয়নাঃ কোাঁিপুে               

ক্র. নং কৃষক/কৃষো ীে নোে, বপতো/স্বোেীে নোে, গ্রোে কৃষরকে মেোবোইি ও NID নোম্বোে ব্লক ইউবনয়ন ফ রিে নোে 

০১ মেোাঃ েবনে মহোর ন, িোন বেয়ো, সুর েরটক ০১৮৩৯৯৯৫২৯৮,৬৮৯৯২৯৫৪৪৫ িিোটি কোাঁিপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

০২ েবহেো  োতুন, আ নআিী, সুর েরটক ০১৯২৭৮০৭৬৩৯,৫৫৪৯৩৬০২২৯ িিোটি কোাঁিপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৩ হোরুন েশীদ, ইেোন আিী, সুর েরটক ০১৮৮০২৬৭৩১১,৪১৯৯৩১৬৪৪১ িিোটি কোাঁিপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৪ নোবছেো আক্তোে,েনসুে আিী, সুর েরটক ০১৯৯০৫৩৫২৫৪,৯১৪৯২৯২৬৭৫ িিোটি কোাঁিপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৫ েয়নো আক্তোে, েবহউবিন, সুর েরটক ০১৮৭৩৩৭৭৭৭৮,১৪৯৯৩৩১০৬২ িিোটি কোাঁিপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৬ মদরিোয়োে মহোর ন, িোন বেয়ো, সুর েরটক ০১৮১২৭৩৩৬৫৩, ৫৯৯৯৩৫৮৬২৪ িিোটি কোাঁিপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৭ মেোেরশদো মবগে,  োইজউবিন, সুর েরটক ০১৬৩০৭১৯৩৭২,৯১৪৯২৯২৪৮৫ িিোটি কোাঁিপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৮ েোরশদুি, আিী আক্কো , বোিেী ০১৯২২৭৫৬২৪৭,৭৭৯৯২১০১৮৭ িিোটি কোাঁিপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৯ আিী আকবে, সুরুজ বেয়ো, বোিেী ০১৭৪৫৪৫৭০৪১, ৩৭০৬৩৩৩৮৭৩ িিোটি কোাঁিপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১০ েবনে মহোর ন, জোিোি উিীন, বোিেী ০১৮৩২২৯৫৫২৬, ৯১৩০৪০৫২৭৮ িিোটি কোাঁিপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১১ সুরবদ আিী, িোন বেয়ো, বোিেী ০১৮১৭৬৭৪৬৫০, ১৯৪৯২৫২৭৮৫ িিোটি কোাঁিপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১২ ই েোইি, আব্দুি জবিি, বোিেী ০১৮২০৮৮১৭৫৪, ২৮৪৯১৭৯৮২১ িিোটি কোাঁিপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৩ েবনে মহোর ন, িোন বেয়ো, বোিেী ০১৮৭৮৬৩৪৬৯৬, ৬৪৩৮৬৬৬৭২৬ িিোটি কোাঁিপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৪ েোবফয়ো আক্তোে, েোরিক, বোিেী ০১৬৭২৫৭৩২৬৮, ২৩৯৯২৩২১০৩ িিোটি কোাঁিপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৫ মদরিোয়োে মহোর ন, ইয়োে মেোহোম্মদ, বোিেী ০১৮১৭৫৯৭৮৯৮, ৪৬৩৭৪৬৬৫১৯ িিোটি কোাঁিপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৬ আব্দুি েোরিক, আব্দুি েোজ্জোক, বোিেী ০১৯৯০৫৩৫৪০৭, ১৪৯৯১৯৯৬৭৫ িিোটি কোাঁিপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৭ শবহদুল্লোহ, িোন বেয়ো, বোিেী ০১৩১৫৩৩৪০৪৭, ৬৪৪৯১৮৮৫৩৮ িিোটি কোাঁিপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৮  োেছুন নোহোে, আরনোয়োে, বোিেী ০১৮২২২৫০৮৩২, ৮৬৫০৫৪২৬৫০ িিোটি কোাঁিপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৯ শওকত আিী, মেোহোম্মদ আিী, বোিেী ০১৮৭৪৮৩৭৯৮৮, ৬৪১৬৩৪১৫০৮ িিোটি কোাঁিপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

২০ শবহদুল্লোহ, আউয়োি,  োিপোড় মিঙ্গোইন ০১৯১৭৭৬১৪৪২, ৩৭৪৯১৯৮৬২২ িিোটি কোাঁিপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

২১ জোবহদুি, শবহদুল্লোহ,  োিপোড় মিঙ্গোইন ০১৯১২৫৯০৭৫৬, ১০২৪৬০৬৪৮৩ িিোটি কোাঁিপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

২২ ইেন, দোরয়ন বেয়ো,  োিপোড় মিঙ্গোইন ০১৬২৭৪২৭৬৪২, ২৮৪৮৬৮০৪৭২ িিোটি কোাঁিপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৩ আবেে মহোর ন, আরবদ আিী,  োিপোড় মিঙ্গোইন ০১৯৬৮২৪৫৭৭৯, ৪৬৪৯২২৫৬১৪ িিোটি কোাঁিপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৪ েবনে মহোর ন, আরবদ আিী,  োিপোড় মিঙ্গোইন ০১৯৬৮২৪৫৭৭৯, ৬৮৭৪৬১৭৯৪৪ িিোটি কোাঁিপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৫ মগোিজোে, মেোছরিউবিন,  োিপোড় মিঙ্গোইন ০১৮৫৫৬৪০৬৩৮, ৫৯৯৯২২০০৮৯ িিোটি কোাঁিপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৬ েবফকুি ই িোে, মগোিোে মহোর ন, বড়বভটো ০১৮৪০১৬৪২৫৮, ২৮৪৯২৩৯৭৩২ িিোটি কোাঁিপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৭ আবুি কোরশে, মিেোগ আিী, বড়বভটো ০১৮১৯৯০৮০২১, ১০২৪৭৬৮১৮৪ িিোটি কোাঁিপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৮ সুেন বেয়ো, আবুি হোর ে, বড়বভটো  ০১৮৩৮০৭২৩৯৬, ৮২৪৯২৬০২৯৩ িিোটি কোাঁিপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৯ তোজুি ই িোে, মগোিোে মহোর ন, বড়বভটো  ০১৮৬০৭২৪২৭৪, ৫০৬৭১৩৬৫৬৩ িিোটি কোাঁিপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩০ বেয়োজ আহোরম্মদ, েবশদ, বড়বভটো ০১৬২৮৬১০১৫১, ৪১৯৯২৫০৯২১ িিোটি কোাঁিপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

 

 

 



 

২০২০-২১ অর্ থবছরে েবব ২০২১-২২ মেৌসুরে প্রর োদনো কে থসূবিে আওতোয় ক্ষুদ্র ও প্রোবিক কৃষকরদে েোরে ববনোমূরে হোইবিড ধোন বীজ ববতের ে কৃষকরদে অগ্রোবধকোে তোবিকো 

উপরজিোাঃ ম োনোেগোাঁ                                                                                               মজিোাঃ নোেোয় গঞ্জ                                                                                 ইউবনয়নাঃ কোাঁিপুে               

ক্র. নং কৃষক/কৃষো ীে নোে, বপতো/স্বোেীে নোে, গ্রোে কৃষরকে মেোবোইি ও NID নোম্বোে ব্লক ইউবনয়ন ফ রিে নোে 

৩১ জোেোি মহোর ন, েহেত আিী  োঊদ, কবিয়োবভটো 01918907812, 5999353036 মবহোককে কোাঁিপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩২ মেোাঃ মদরিোযোে মহোর ন, ব েোজুি ই িোে, কবিযোবভটো      01731202751, 6710443066837 মবহোককে কোাঁিপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৩ েোজ্জোক, মকমুবিন, কবিযোবভটো 01921096070, 6869750510 মবহোককে কোাঁিপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৪ আবুি  োরযে  োঊদ, মৃাঃ েহেত আিী, কবিয়োবভটো      01940405933, 6710443066937 মবহোককে কোাঁিপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৫ 
আিেোছ , শোহোদো উল্লো, কবিয়োবভটো 01925818110, 7349366711 মবহোককে কোাঁিপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৬ মেোছোাঃ শোবহদো আক্তোে, মেোাঃ ও েোন গবন, কবিয়োবভটো 01912973709, 3305795241 মবহোককে কোাঁিপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৭ মেোছো মুবক্ত মবগে, মেোাঃ আশেোফুি আিে, কবিয়োবভটো      01300724823, 7311219127363 মবহোককে কোাঁিপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৮ 
মেোাঃ তোবিনুয় েহেোন, মেোাঃ ছরিেোন আিী, কবিয়োবভটো      01719404739, 7311219163639 মবহোককে কোাঁিপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৯ মেোাঃ আিোবেন, আহোদ আিী, কবিয়োবভটো      01314216496, 7311219127358 মবহোককে কোাঁিপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪০ মেোাঃ  োইরুি ই িোে, মেোাঃ ইয়োবছন আিী, কবিয়োবভটো             01791016136, 19949312815000241 মবহোককে কোাঁিপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪১ েোসুদ ভূ াঁইয়ো, মেোফোজ্জি মহোর ন ভূ াঁইযো, ভূইয়োপোড়ো 01950537359, 1932504549 মবহোককে কোাঁিপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪২ ম োেযোেদী, আরহদ আিী, নয়োপোড়ো 01907193911, 5999273138 মবহোককে কোাঁিপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪৩ জোকোবেয়ো ভূ াঁইয়ো, মৃাঃ েেতোজ উবিন ভূ াঁইযো, ভূইযোপোড়ো 01993904692, 7349285598 মবহোককে কোাঁিপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪৪ িীন মেোহোম্মদ, মৃাঃ ববছে উবিন, গোবতিো 01716786582, 4199314735 মবহোককে কোাঁিপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪৫ রুপোিী আক্তোে, বোবুি মহোর ন, গোবতিো 01670893857, 6456282422 মবহোককে কোাঁিপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪৬ মুকবুি মহোর ন, হোরফজ বেয়ো , কবিয়োবভটো     01964675661,  6710443063645 মবহোককে কোাঁিপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪৭ আেছব আিী ভূাঁইযো , আিোউবিন ভূ াঁইযো, ভূইযোপোড়ো 01856878561, 2811138623 মবহোককে কোাঁিপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪৮ মেোাঃ ইয়োনুছ ভূাঁইযো, জব্বে আিী ভূ াঁইযো , ভূইযোপোড়ো 01846799804, 6449232708 মবহোককে কোাঁিপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪৯ বশউিী আক্তোে, মেোাঃ হোবনফ ভূ াঁইযো , ভূইযোপোড়ো 01768246017, 6899211418 মবহোককে কোাঁিপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৫০ মেোাঃ এেদোদুি হক ভূ াঁইযো, মেোছরিে ভূ াঁইযো , ভূইযোপোড়ো      01711281932, 6710443839454 মবহোককে কোাঁিপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৫১ বেনো, বোহোে আিী, পূব থ মবহোককে 01919428839, 9574620614 মবহোককে কোাঁিপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৫২ মেোাঃ মহিোি উবিন বপতোাঃ  োেসুউবিন গ্রোোঃ পূব থো মবহোককে 01402368310, 2849307232 মবহোককে কোাঁিপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৫৩ মোঃ তোেো বেয়োী্ আ ক আিীী্ গোবতিো       01923194613, 6117231294437 মবহোককে কোাঁিপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৫৪ মেো বিেো, কোবেজ উবিন , পূব থ মবহোককে 01402368310, 1949381105 মবহোককে কোাঁিপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৫৫ েোকসুদো, মেোাঃ আব্দুি মেোতোবিব , পূব থ মবহোককে 01919428839, 4627969241 মবহোককে কোাঁিপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৫৬ মেোাঃ জবহরুি ই িোে, মৃত  োেসুবিন , পূব থ মবহোককে       01725760603, 6710443839281 মবহোককে কোাঁিপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৫৭ 
ইিোবহে  বিি  েকোে, আবেে মহোর ন  েকোে , ভূইযোপোড়ো              0184206994, 6446114388 মবহোককে কোাঁিপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৫৮ মেোক্তোে, আবু  োঈদ মেোল্লো , পূব থ মবহোককে 01873268751, 6449232856 মবহোককে কোাঁিপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৫৯ বেনো মবগে , দোইেবিন ভূ াঁইযো , পূব থ মবহোককে 01850457942, 4199310147 মবহোককে কোাঁিপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

৬০ মোঃ বজলু মেোল্লো, আবু  োইদ মেোল্লো , পূব থ মবহোককে 01963204588, 4199231574 মবহোককে কোাঁিপুে মবোরেো হোইবিড ধোন 

 

 



 

২০২০-২১ অর্ থবছরে েবব ২০২১-২২ মেৌসুরে প্রর োদনো কে থসূবিে আওতোয় ক্ষুদ্র ও প্রোবিক কৃষকরদে েোরে ববনোমূরে হোইবিড ধোন বীজ ববতের ে কৃষকরদে অগ্রোবধকোে তোবিকো 

উপরজিোাঃ ম োনোেগোাঁ                                                                                               মজিোাঃ নোেোয় গঞ্জ                                                                                 ইউবনয়নাঃ মনোয়োগোাঁও               

ক্র. নং 
কৃষক/কৃষো ীে নোে, বপতো/স্বোেীে নোে, গ্রোে কৃষরকে মেোবোইি ও NID নোম্বোে ব্লক ইউবনয়ন ফ রিে নোে 

০১ 

হোরুন মেোল্লো, আ োববিন, মভৌবেকপোড়ো  ০১৯৫৫২৫৮৫৫৭, ৩২৯৯৫৯৪৩৬০ মনোয়োগোাঁও মনোয়োগোাঁও মবোরেো হোইবিড ধোন 

০২ মহরিনো মবগে, েবতন, মভৌবেকপোড়ো  ০১৯৫০৭৮৯৯৮৬, ৫৯৯৯৬৬১২৯০৫ মনোয়োগোাঁও মনোয়োগোাঁও মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৩ মেো োাঃ বফরুজো মবগে, আাঃ কবেে, মভৌবেকপোড়ো      ০১৯৮৭৮৬৯৯৭৮, ৬৭১০৪৬০৮৫৯৮৭০ মনোয়োগোাঁও মনোয়োগোাঁও মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৪ 
শোহজোিোি, মেো: ও েোন, মভৌবেক পোড়ো ০১৮২২০২৫৪০৬, ৮৬৭৪৭৮৬৮৬০ মনোয়োগোাঁও মনোয়োগোাঁও মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৫ 
আিআবেন, আাঃ েোরিক, মভৌবেকপোড়ো            ০১৭৯৪৯৯১৪৯৫, ১৯৪৯৪০১৭৯ মনোয়োগোাঁও মনোয়োগোাঁও মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৬ আবেনুি ই িোে, ফজলুে হক, মভৌবেকপোড়ো ০১৭৩৭৭৭৮০০৫, ৮৬৯৯৬৩৩৪২৯ মনোয়োগোাঁও মনোয়োগোাঁও মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৭ ছবগে আহম্মদ,  োেছুি হক কোেী, মভৌবেকপোড়ো ০১৭৪৫০০৮২২৭, ২৮৪৯৫৬৪৪৩৬ মনোয়োগোাঁও মনোয়োগোাঁও মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৮ 
নবী মহোর ন, নূরুি হক, মভৌবেকপোড়ো ০১৯০৭১৫৭৭২১, ৪১৯৯২০৬১৬২ মনোয়োগোাঁও মনোয়োগোাঁও মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৯ 

েোবশদো আক্তোে, িোাঁদ বেয়ো, মভৌবেকপোড়ো  ০১৮৭৪২২৬৮৭৯, ৭৭৯৯৬৯০০৩২ মনোয়োগোাঁও মনোয়োগোাঁও মবোরেো হোইবিড ধোন 

১০ মেোাঃ হযেত আিী, কদে আিী, মভৌবেকপোড়ো ০১৭৪০১৭১৯৬১, ২৩৯৯৬১১৬৭৮ মনোয়োগোাঁও মনোয়োগোাঁও মবোরেো হোইবিড ধোন 

১১ 
মেোাঃ মবোেহোন বেয়ো,মেোাঃ জয়নোি,মভৌবেকপোড়ো ০১৮৮৩৩৮৫১২৬, ৪৬৪৯৬১৬৪৫৭ মনোয়োগোাঁও মনোয়োগোাঁও মবোরেো হোইবিড ধোন 

১২ েোনু আক্তোে, িোাঁন বেয়ো,মভৌবেকপোড়ো ০১৯৪৭৩৮৪৮২০, ৫৯৯৯৬১১৮৪০ মনোয়োগোাঁও মনোয়োগোাঁও মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৩ দোরয়ন,সুিতোন,মভৌবেকপোড়ো ০১৮৫৬২২৪২০৭, ২৩৯৯৭০৭৪৫৯ মনোয়োগোাঁও মনোয়োগোাঁও মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৪ 

ইকবোি মহোর ন, আহোম্মদ আিী, মভৌবেকপোড়ো ০১৯৩৯৮৬২৮৫২, ৭৭৬৯০৩১৯৩৬ মনোয়োগোাঁও মনোয়োগোাঁও মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৫ 
মগোিজোে মহোর ন, মেোাঃ হযেত আিী, মভৌবেকপোড়ো ০১৭৪০১৭১৯৬১, ৬৪৬১৭৭৫৭৫৮ মনোয়োগোাঁও মনোয়োগোাঁও মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৬ ইকবোি মহোর ন, আহোম্মদ আিী, মভৌবেকপোড়ো ০১৯৬৫৬৪১৫০০, ৮২৪৯৫৮২৯৮৫ মনোয়োগোাঁও মনোয়োগোাঁও মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৭ মেোাঃ মেোস্তফো, মেোাঃ মেো রিে, মভৌবেকপোড়ো ০১৯৫৪৩৮৭৮৩৭, ৯৫৭৪৭৮৮৬৭৬ মনোয়োগোাঁও মনোয়োগোাঁও মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৮ ই েোইি বেয়ো, আাঃ হোবেদ বেয়ো, মশ কোবন্দ ০১৯০৪২৬৫০৪০, ৭৭৯৯৫৮৮৩৪৩ মনোয়োগোাঁও মনোয়োগোাঁও মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৯ হোবিে, মেো রিে, মশ কোবন্দ ০১৮৭০২৩২১৮৯, ৪১৭০৯১৮৯৩৪ মনোয়োগোাঁও মনোয়োগোাঁও মবোরেো হোইবিড ধোন 

২০ মেোাঃ ম োিেোন, মেোাঃ ই েোইি, মশ কোবন্দ            ০১৯০৯০২২২০৫, ১৯৮৫৬৭১০৪৬০০০০০২১ মনোয়োগোাঁও মনোয়োগোাঁও মবোরেো হোইবিড ধোন 

২১ মেোাঃেতন বেয়ো, মেোাঃ িোাঁন বেয়ো,মশ কোবন্দ ০১৮২২৬৮০৫৪৮, ৪৬৪৯৬১২৬৩৯ মনোয়োগোাঁও মনোয়োগোাঁও মবোরেো হোইবিড ধোন 

২২ মেোাঃ শবহদুল্লো, মেোাঃ মেো রিে বেয়ো, মশ কোবন্দ ০১৯১২৬৬৯০৩৭, ৭৩৪৯৬১৬৫০৩ মনোয়োগোাঁও মনোয়োগোাঁও মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৩ মেোাঃশোজোহোন, আিী বক্স, মশ কোবন্দ ০১৮৬৭৮৩৭২৮৩, ৬৮৯৯৬৪৭৬৮৬ মনোয়োগোাঁও মনোয়োগোাঁও মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৪ ফোরতেো আক্তোে, আাঃ মহিোি উবিন, মশ কোবন্দ ০১৮৬৬৭৬৪২৩৯, ৯১৪৯৫৪৫১৩০ মনোয়োগোাঁও মনোয়োগোাঁও মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৫ জোইদুি ই িোে,  োরিক বেয়ো, মশ কোবন্দ ০১৮২৮৪৭৩৭০৪, ৮২৪৯৫৮০০৯৬ মনোয়োগোাঁও মনোয়োগোাঁও মবোরেো হোইবিড ধোন 

 

 



 

২০২০-২১ অর্ থবছরে েবব ২০২১-২২ মেৌসুরে প্রর োদনো কে থসূবিে আওতোয় ক্ষুদ্র ও প্রোবিক কৃষকরদে েোরে ববনোমূরে হোইবিড ধোন বীজ ববতের ে কৃষকরদে অগ্রোবধকোে তোবিকো 

উপরজিোাঃ ম োনোেগোাঁ                                                                                               মজিোাঃ নোেোয় গঞ্জ                                                                                 ইউবনয়নাঃ মনোয়োগোাঁও               

ক্র. নং 
কৃষক/কৃষো ীে নোে, বপতো/স্বোেীে নোে, গ্রোে কৃষরকে মেোবোইি ও NID নোম্বোে ব্লক ইউবনয়ন ফ রিে নোে 

২৬ 

মেোাঃ েতন বেয়ো, নূরুি ই িোে, মশ কোবন্দ ০১৯৪২৩৪২৩৬৭, ৯১৪৯৫৫২৯৩৮ মনোয়োগোাঁও মনোয়োগোাঁও মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৭ আইবুে েহেোন, আাঃ  োরিক বেয়ো, মশ কোবন্দ ০১৮১৫৫৬০৩৭৩, ৯১৪৯৫৫১৪৪৩ মনোয়োগোাঁও মনোয়োগোাঁও মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৮ মতোবোেক বেয়ো, আাঃ হোবেদ ভূইয়ো, মশ কোবন্দ ০১৯৯৩৯৬৭১৪৬, ৪১৯৯৫৭১৯৬১ মনোয়োগোাঁও মনোয়োগোাঁও মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৯ ফজলুে েহেোন, ফোইজউবিন, মশ কোবন্দ ০১৯৫৩৪০৪১৭৩, ৩৭৪৯৫৬০২৯৯ মনোয়োগোাঁও মনোয়োগোাঁও মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩০ 
আেজু বেয়ো, আাঃ েবহে বেয়ো, মপবকেিে ০১৯২২০২৭১৫৮, ২৮৪৯৬০২২৮৫ মনোয়োগোাঁও মনোয়োগোাঁও মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩১ মজোৎস্মো মবগে, মেোতোরিব মেোল্লো, মপবকেিে ০১৬৪৭৩৩৪১৮৭, ৯১৪৯৫৮৪৪১০ মনোয়োগোাঁও মনোয়োগোাঁও মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩২ মেোাঃরেোকবুি মহোর ন, হোবফজ উবিন, মপবকেিে ০১৯৯৩৩৫৬২২৪, ৮৬৯৯৬৭০০৯০ মনোয়োগোাঁও মনোয়োগোাঁও মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৩ 

নূে জোহোন মবগে, সুিতোন বেয়ো, মপবকেিে ০১৭৬০৯১২৩১৭, ৬৪৪৯৬১২৫৪৫ মনোয়োগোাঁও মনোয়োগোাঁও মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৪ 

েবনে মহোর ন, হোবেদ বেয়ো, মপবকেিে ০১৯৯৩৩৫৬২২৪, ৭৭৯৯৬৩২২৬৫ মনোয়োগোাঁও মনোয়োগোাঁও মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৫ সুবফয়ো, মেোহোম্মদ আিী, িেকোেোিদী ০১৮২৯৬৫৪৭২২, ২৩৯৯৬১৫০৩৪ মনোয়োগোাঁও মনোয়োগোাঁও মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৬ 
আরবদ মহোর ন, আাঃ েউফ, মগোববন্দপুে ০১৯৫২৩৭০০৯২, ১৪৯৯৬১০০৯৩ মিৌেোপোড়ো মনোয়োগোাঁও মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৭ ডোবিয়ো আক্তোে, মেোাঃ ফোরুক, মগোববন্দপুে     ০১৭৩৪৮৩১১০৭, ৬৭১০৪৬৮৫৫৬৩৯ মিৌেোপোড়ো মনোয়োগোাঁও মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৮ আছোনউল্লোহ, ছোনোউল্লোহ, িেপোড়ো ০১৯৯৬৫৫৫১৭৬, ১৪৯৯৬১৫০৫০ মিৌেোপোড়ো মনোয়োগোাঁও মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৯ 

নুরুন নোহোে মবগে, আব্দুি গবন, িেপোড়ো  ০১৯৯০০৩৩৩৯৯, ৬৪৪৯৬০৫৭৩৯ মিৌেোপোড়ো মনোয়োগোাঁও মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪০ 
নুরে আিে, ব বিক ফবকে, িোধুেিে  ০১৭১৫৬৬৭৪৫৯, ৫৯৯৯৭০৭৯৬০ মিৌেোপোড়ো মনোয়োগোাঁও মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪১ 
বেকোইি,  োেসুবিন, িোধুেিে ০১৯৬৭২১১৩৭০, ১৯৬৭২১১৩৭০ মিৌেোপোড়ো মনোয়োগোাঁও মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪২ কোিী মেোল্লো, েবেজউবিন, িোধুেিে ০১৬১০৭০০৩৬৮, ৫৫৪৯৬০৪০১৪ মিৌেোপোড়ো মনোয়োগোাঁও মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪৩ মেোাঃ আফজোি বেয়ো, ফরয়জ আিী, িোধুেিে,            ০১৯৬৭২১১৩৭০,২৬৪৯৯৫৬৫৮ মিৌেোপোড়ো মনোয়োগোাঁও মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪৪ সুবফয়ো মবগে, ইয়োনু  আিী, িোধুেিে, ০১৭২৯১৩৩৮৮৭, ৬৪৪৯৫৬২০১৩ মিৌেোপোড়ো মনোয়োগোাঁও মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪৫ আাঃ েবহে, আাঃ েহেোন, িোধুেিে       ০১৮৫৬৫৮৩৫৫৪, ৬৭১০৪৬০৮৫৩৫৬৫ মিৌেোপোড়ো মনোয়োগোাঁও মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪৬ েোসুদো, কোরশে আিী, িোধুেিে ০১৯৭৬৩৮০৮০১, ১৯৭৬৩৮০৮০১ মিৌেোপোড়ো মনোয়োগোাঁও মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪৭ তোেো বেয়ো, ম েোজ উবিন, িেপোড়ো ০১৯৬২৪৪৫১৫২, ৬৮৯৯৫৮২২০৬ মিৌেোপোড়ো মনোয়োগোাঁও মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪৮ মেোাঃ আিী, আব্দুে েহেোন, িেপোড়ো ০১৮১৯০২৫০৩৫, ৫৯৯৯৬৪৭১৮২ মিৌেোপোড়ো মনোয়োগোাঁও মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪৯ েোসুদো,  োেোফত আিী, মগোববন্দপুে ০১৯৪৬৪৭৩৫৯৪, ৭৩৪৯৬৫২৯২০ মিৌেোপোড়ো মনোয়োগোাঁও মবোরেো হোইবিড ধোন 

৫০ জোবহদুি ই িোে, বগয়ো উবিন, মগোববন্দপুে ০১৯৪৬৯১৭২০০, ১৯৪৯৬৬৪৩৫১ মিৌেোপোড়ো মনোয়োগোাঁও মবোরেো হোইবিড ধোন 
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ক্র. নং কৃষক/কৃষো ীে নোে, বপতো/স্বোেীে নোে, গ্রোে কৃষরকে মেোবোইি ও NID নোম্বোে ব্লক ইউবনয়ন ফ রিে নোে 

৫১  েবফকুি ই িোে, আবদুি কবেে, ছনকোন্দো ০১৯৩২৯১৭৭২৪, ১০২৪৮১২৬৯৩ পেরেশ্বেদী মনোয়োগোাঁও মবোরেো হোইবিড ধোন 

৫২ শবহদুি  েকোে, হজেত আিী, ছনকোন্দো ০১৯৫2৩৭০০১৭, ৫৫৪৯৬৩০২৭৪ পেরেশ্বেদী মনোয়োগোাঁও মবোরেো হোইবিড ধোন 

৫৩ আবু  োইদ মদওয়োন, কেে আিী মদওয়োন, ছনকোন্দো ০১৯৮৭০৭২৮৯৪, ২৮৪৯৫৩১১২৫ পেরেশ্বেদী মনোয়োগোাঁও মবোরেো হোইবিড ধোন 

৫৪ মেোকরিছ, মেোতোবিব, ছনকোন্দো ০১৯৯১৩২৩১৬০, ২৩৮৬৩০৬৬৬২ পেরেশ্বেদী মনোয়োগোাঁও মবোরেো হোইবিড ধোন 

৫৫ কোেীমুি হক, আবেনুি হক, ছনকোন্দো ০১৮৩৯৩৬৯৫০৩, ৮২০৯০২৭৫১৮ পেরেশ্বেদী মনোয়োগোাঁও মবোরেো হোইবিড ধোন 

৫৬ ও েোন গবন, হোর ে আিী, ছনকোন্দো ০১৭৮৯৪৭৫৫৯৭, ৬৪৪৯৫৯৪১১৫ পেরেশ্বেদী মনোয়োগোাঁও মবোরেো হোইবিড ধোন 

৫৭ শোহ আিে, েউফ মেোল্লো, ছনকোন্দো ০১৯১১৮৫৮২৪৬, ৭৩৪৯৬১৫৭৮৪ পেরেশ্বেদী মনোয়োগোাঁও মবোরেো হোইবিড ধোন 

৫৮ ম বিে মদওয়োন, আবু ছোইদ মদওয়োন, ছনকোন্দো ০১৯৮৫৮৩৩৪৩৮, ৫০৯৯৫৮২৭৪৩ পেরেশ্বেদী মনোয়োগোাঁও মবোরেো হোইবিড ধোন 

৫৯  োইফুি ই িোে, শবহদুল্লোহ, ছনকোন্দো ০১৮৩৭৯৭৬১৮৩, ১৯৪৯৬৫৯৫৬৭ পেরেশ্বেদী মনোয়োগোাঁও মবোরেো হোইবিড ধোন 

৬০ মিোকেোন  েকোে, েোরিক  েকোে, ছনকোন্দো ০১৯৮২৭৬১২৯৭, ৯৫৭৪৭৯৮৪০২ পেরেশ্বেদী মনোয়োগোাঁও মবোরেো হোইবিড ধোন 

৬১ তোবোরেক মহোর ন, ই িোে, ছনকোন্দো ০১৯২৭৯৩৮৫৮৭, ৯১৪৯৫৬২৩৭৪ পেরেশ্বেদী মনোয়োগোাঁও মবোরেো হোইবিড ধোন 

৬২ ম োিোয়েোন  েকোে, েোরিক  েকোে, ছনকোন্দো ০১৬০৮৯১৯৭৭১, ৮৬৯৯৬৪৯৭০৬ পেরেশ্বেদী মনোয়োগোাঁও মবোরেো হোইবিড ধোন 

৬৩ আবুি কোিোে, ও েোন, ছনকোন্দো ০১৯৩৪৪৪১৫৩৮, ১৯৪৯৬৫১৪৩২ পেরেশ্বেদী মনোয়োগোাঁও মবোরেো হোইবিড ধোন 

৬৪ নবী মহোর ন, েন্নোন, ছনকোন্দো ০১৯৯১০৮৪৭৭২, ৮৬৯৯৬৪৪৫১৭ পেরেশ্বেদী মনোয়োগোাঁও মবোরেো হোইবিড ধোন 

৬৫  আবু বছবিক, ও েোন গবন, ছনকোন্দো ০১৯৪৪৫৩৯৮৬৯, ৪৫৪৯৬৩৩৮২৫ পেরেশ্বেদী মনোয়োগোাঁও মবোরেো হোইবিড ধোন 
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ক্র. নং কৃষক/কৃষো ীে নোে, বপতো/স্বোেীে নোে, গ্রোে কৃষরকে মেোবোইি ও NID নোম্বোে ব্লক ইউবনয়ন ফ রিে নোে 

০১ তোইজুি ই িোে, েবহজুবিন, ফুিবদ 01859427609, 3299690432 েরনোহেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

০২ ছবনয়ো, ইিোবহে, ফুিবদ 01954961613, 6007980854 েরনোহেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৩ তোনবজিো, তোইজুি ই িোে, ফুিবদ 01930978193, 5167434248 েরনোহেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৪ সুরুজ বেয়ো, আাঃ আবজজ, ফুিদী 01957490862, 8249688675 েরনোহেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৫ আরনোয়োে, েউজুবিন, ফুিদী 01957490862, 4199665748 েরনোহেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৬ নুে মবগে, েেতোজ, ফুিবদ 01981469611, 8699726074 েরনোহেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৭ রুহুি আবেন, বোহোউিীন, ফুিবদ, 01981869611, 5531236783 েরনোহেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৮ ফবজিো, েবহে, ফুিবদ 01725557031, 4649717636 েরনোহেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৯ আবুি মহোর ন, ব েোজ উবিন, িোরন্দেরভোিো 01831184774, 1499705216 েরনোহেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১০ মেোাঃ আিোবেন, আবুি মহোর ন, িোরন্দে মভোিো 01942901554, 2373103676 েরনোহেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১১ হোবববুে েহেোন, আব্দুি নুে, িোরন্দে মভোিো 01980180438, 1499709523 েরনোহেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১২ মতোফোজ্জি মহোর ন, বজলুে কবেে ভূইয়ো, িোরন্দে মভোিো 01721126574, 6899678467 েরনোহেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৩ মেোাঃ এেেোন, মেোহোম্মদ আিী, মছোট আিেদী 01949397682, 4199696776 েরনোহেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৪ আরয়শো আক্তোে, মেৌিবী আাঃহোবেদ, মছোট আিেদী 01923560903, 2849690785 েরনোহেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৫ ম বিনো মবগে,  বুে উবিন, পোিভোগ 01903210416, 7799694976 েরনোহেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৬ পোরুি, মকেোেত আিী, ফুিবদ      01929533188, 6710460893139 েরনোহেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৭ মকেোেত আিী, আরয়ব আিী, ফুিদী 01929533188, 8249607329 েরনোহেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৮ মেোাঃ শবহদুি ই িোে, শবফউবিন, ফুিবদ 01912304591, 8249689970 েরনোহেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৯ আবু ছোরিক,  োজোিিীন, বোরগেপোড়ো 01927667759, 9149655335 েরনোহেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

২০ মেো োাঃ রূবপয়ো, মুহম্মদ আিী, বোরগেপোড়ো 01941723602, 1499680807 েরনোহেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

২১ মেো োাঃ বোবছরুন, োরদে আিী, বোরগেপোড়ো 01931107849, 6900256196 েরনোহেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

২২ মেোাঃ হ্নদয় মহোর ন, েবতউে েহেোন, বোরগে পোড়ো 01926722185, 1511771824 েরনোহেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৩ মেোাঃ েবনে মহোর ন, ইজ্জত আিী, পোিবোগ 01627121831, 3299694806 েরনোহেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৪ রুবে আক্তোে, দুিোি, বোরগে পোড়ো 01912642021, 9151719672 েরনোহেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৫ মেো োাঃ শোবহদো, সূয থ তোিী, বোরিে পোড়ো 01938201189, 9149645708 েরনোহেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৬ মেো োাঃ েোহমুদো, জোরহে আিী, বোরগে পোড়ো 01680533622, 5099658840 েরনোহেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৭ আরনোয়োে, মিোকেোন, বোরিে পোড়ো 01949594714, 1917968107 েরনোহেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৮ মিোকেোন, আব্দুি েহেোন, বোরিে পোড়ো, 01917712676, 3299696322 েরনোহেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৯ মেোাঃ মেোস্তফো, কবফি উবিন, পোিভোগ       01304224931, 6710427877928 েরনোহেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩০ আব ফ প্রধোন, আাঃ হোই,পোিভোগ 01624479220, 6003298657 েরনোহেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 
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ক্র. নং কৃষক/কৃষো ীে নোে, বপতো/স্বোেীে নোে, গ্রোে কৃষরকে মেোবোইি ও NID নোম্বোে ব্লক ইউবনয়ন ফ রিে নোে 

৩১ মেোাঃ মেোেছোবিন, মেোস্তফো, পোিভোগ 01914431716, 5095950548 েরনোহেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩২ েেতোজ মবগে, আবদুে েবশদ, পোিভোগ 01924553120, 2849663907 েরনোহেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৩ শোবহনুে, মদরিোয়োে মহোর ন, পোিভোগ 01985870691, 6450804312 েরনোহেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৪ জোরবদ, গোফফোে, পোিভোগ 01953690437, 5516812863 েরনোহেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৫ আক্তোে মহোর ন, েতিরব, ভরটেপোড়ো 01985870691, 8699734805 েরনোহেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৬ মছরিোয়োে, আাঃ বোরতন, ভরটেপোড়ো 01969404843, 4642398418 েরনোহেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৭ আ েো আক্তোে,  োিোউবিন, ভরটেপোড়ো      01969404843, 6710427876336 েরনোহেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৮ সুেোইয়ো আক্তোে, আাঃ কোবদে, ভরটেপোড়ো 01998040840, 4648209973 েরনোহেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৯ হযেত আিী, শোেসু মেোল্লোহ, ভরটেপোড়ো 01927595782, 8249688931 েরনোহেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪০ 
আছেো আক্তোে, আাঃ েবজদ, ভরটেপোড়ো 01969404843, 6449673273 েরনোহেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪১ নুেজোহোন, ইয়োনুছ, ভরটেপোড়ো 01969404843, 8699726561 েরনোহেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪২ মেোফোজ্জি মহোর ন, হযেত আিী, ভরটেপোড়ো 01836787275, 2350722290 েরনোহেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪৩ মেোাঃ মদরিোয়োে, হোবকে, পোিভোগ 01635727029, 4199676091 েরনোহেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪৪ েবজবুে েহেোন, আাঃ মেোহোম্মদ, পোিভোগ 01955386303, 3749691261 েরনোহেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪৫ তোছবিেো, আদে আিী, পোিভোগ 01955386303, 1949735854 েরনোহেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪৬ জহুেো মবগে, আক্তোে, পোিভোগ 01953690437, 9149646771 েরনোহেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪৭ আেজোদ, জবেে আিী, পোিভোগ      01917565236, 6710427876769 েরনোহেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪৮ হোরজেো মবগে, কবিে উবিন, পোিভোগ 01987898311, 1499678793 েরনোহেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪৯ েবহে, তবেজ উবিন, পোিভোগ 01797962697, 5549709102 েরনোহেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৫০ েেতোজ, গবন মেোল্লো, পোিভোগ 01917565236, 1024850867 েরনোহেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৫১ ছববতুন মনছো, নবোব আিী, পোিভোগ 01789627810, 7349721832 েরনোহেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৫২ আরবদো  োতুন, আাঃ বোরতন, পোিভোগ      01995662140, 6710427876789 েরনোহেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৫৩ তোছবিেো আক্তোে, বেবছে আিী, ফুিবদ 01858807022, 9574884269 েরনোহেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৫৪ আব্দুি হোই, বজলুে েহেোন, িোরন্দে মভোিো 01995756534, 1024863571 েরনোহেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৫৫ আব্দুি হোন্নোন, আক্কো  আিী, িোরন্দে মভোিো 01721126574, 4649737824 েরনোহেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৫৬ আাঃ হক, আবেে আিী, িোরন্দে মভোিো       01890284374, 6710427874961 েরনোহেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৫৭ আবু ছোবয়দ, আাঃ হোবেদ, ফুিবদ 01981474663, 6899657016 েরনোহেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৫৮ সুবে, ইকবোি মহোর ন, ফুিবদ              01942854052, 19886710427000003 েরনোহেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৫৯ মেো োাঃ নোজেো, ইদুন, ফুিবদ 01981671124, 5099658881 েরনোহেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৬০ জবেিো  োতুন, মজোহে আিী, ফুিবদ 01929533318, 4199666621 েরনোহেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 
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ক্র. নং কৃষক/কৃষো ীে নোে, বপতো/স্বোেীে নোে, গ্রোে কৃষরকে মেোবোইি ও NID নোম্বোে ব্লক ইউবনয়ন ফ রিে নোে 

০১ আরেনো মবগে, মেোাঃ আব্দুি হক, বল্লরভে কোন্দো ০১৬০১১৮৮৯৮৯, ৩২৯৯৭৬৮২৮৮ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

০২ মেোাঃ আরয়ব আিী, মুনছুে আিী, দিেদী                 ০১৭৪১১২৬৫১৮, ৫৫৪৯৬৯৮১৭২ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৩ আাঃ েহেোন, আাঃ েোরিক, বল্লরভে কোন্দো       ০১৯৩০১৫৩৮৮২, ৬৭১০৪২৭৮৪৩৪৯৯ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৪ মেো োাঃ ফুিরেরহে, মেোাঃ  োদত আিী, বল্লরভে কোন্দো ০১৭৫১২৬৮৭৯৬, ১০২৪৮৪৪৪২৩ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৫ মেো োাঃ আরেিো, মেোাঃ নূরুি ই িোে, বল্লরভে কোন্দো       ০১৭১৩০৮৭৬০০, ৬৭১০৪২৭৮৪৩০৯২ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৬ ফুরিছো, শুক্কুে আিী, বড় আিেদী ০১৭৮৯১৫০৬৪৩, ৫৯৯৯৭৩৬৮৮৬ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৭ মেোাঃ আওিোদ মহোর ন, আাঃ বোরেক বেয়ো, বল্লরভে কোন্দো  ০১৯৮৮২৬৯০৮৯, ৫৯৯৯৭০০৮৬৬ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৮ মেোাঃ ববল্লোি, েবেজ উবিন,  ো বোগ      ০১৮১৯২৭০৪৮০, ৬৭১০৪২৭৮৪০৫৩৪ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৯ নুরুন নোহোে, িোি বেয়ো,  ো বোগ ০১৭৪০৫৮০৬০৫, ৪৬৪৯৬৮২৮৩০ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১০ মেোাঃ েোসুে, নুরুি ই িোে,  ো বোগ  ০১৭০৫১১০৩৯০, ৮৬৯৯৭৩৪৫০৮ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১১ মেোাঃ হুেোয়ুন, হোজী মেোাঃ হোবববুল্লোহ,  ো বোগ  ০১৭৩১২০৪৩৭২, ১৯৪৯৭০৬৩৪৩ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১২ জোবেনো, শুক্কুে আিী, বল্লরভে কোন্দো ০১৯৪৪৬০৬৩৭৭, ৬৮৯৮৭৫০২৬৭ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৩ মেোাঃ েবফকুি ই িোে, আাঃ অবহদ, দিেদী ০১৯৩৬৯১৯১০৭, ১৪৯৯৬৭৪৭৬৮ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৪ আাঃ কবেে, আবেন উিীন, মশরকেিে  ০১৯১২৫০৫০৩৯, ৯১৪৯৬৩২৩৭৫ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৫ মেোাঃ আবু বতয়ব, মেোাঃ  োেছুজ্জোেোন, ম রকে িে  ০১৯১৬০৫৪৮৩৩, ৭৭৯৯৬৬৮৯১৩ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৬ মেোাঃ শবফউল্লোহ, দুদু বেয়ো, বল্লরভে কোন্দো  ০১৮৭০২৩২১৯৭, ৪৬৪৯৭০৬১৯১ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৭ মেোাঃ শোজোহোন, ইয়োনুছ আিী,  ো বোগ  ০১৭৭২৮৪৬৭২১, ৩২৯৯৬৬৩৬৩৭ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৮ মেোাঃ জোকোবেয়ো, মেোাঃ মুজোফে,  ো বোগ  ০১৮৬৮০৪৯৫১৬, ৬৮৯৯৬২৫১৫৩ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৯ আবু বকে, বোর ে আিী,  ো বোগ ০১৭৮৩৩৬৭১৭১, ৩৭৩৬৬২৫৬০৩ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

২০ মহনো আক্তোে, কোর ে আিী,  ো বোগ ০১৮৬৫২১৮৩৯৪, ৫০৯৯৬৩৫৮০৬ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

২১ মহোর ন আিী, আকবে আিী,  ো বোগ     ০১৭৪২৭২৩৬৮৩, ৬৭১০৪২৭৮৪০০৫৭ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

২২ আছোন, সুিতোন মুিী, েছিন্দপুে  ০১৮৮৮৩৬০২০৪, ২৮৪৯৬২৯৭৮৩ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৩ আাঃ িবতফ, আাঃ েবশদ, েছিন্দপুে                 ০১৯৪৯০০৮১৫১, ১৪৯৯৬৬৫১২১ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৪ মেোাঃ আবেনুি ই িোে, আিেোছ বেয়ো, েছিন্দপুে  ০১৭১৮৩৪১৫০২, ১০২৪৮৩৮৩৭৫ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৫ মেো োাঃ ফোরতেো, আাঃ আহোদ,  ো বোগ  ০১৭৩৪৪০৬০৪৫, ৩২৯৯৬৬১২২৭ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৬ সুরবদ আিী, ইছেোইি,  ো বোগ      ০১৮৯০২৮৬৫২৭, ৬৭১০৪২৭৮৪০০৬৫ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৭ নোবছেো, মেোস্তফো,  ো বোগ  ০১৭৫৩৭৫৭৮৩২, ৭৩৪৯৬৯৬৫৮৮ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৮ মেো োাঃ ছফুেো মবগে, আবু তোরিব মুিী, ম রকে িে  ০১৬৩২১৯৬২৪৭, ৬৮৯৯৬২০৪৭৭ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৯ মেোাঃ ই েোবফি, আহোম্মদ আিী, ম রকে িে  ০১৮৬৬৭৫৪৪১৭, ৯৫৭৪৮২৪৩৯৮ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩০ মেো োাঃ  োবদজো মবগে, মেোাঃ সুরুজ বেয়ো, ম রকে িে  ০১৯১৪৮৩৫৮১২, ৬৮৫৭৮৪৮৬৩১ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

 

 

 



২০২০-২১ অর্ থবছরে েবব ২০২১-২২ মেৌসুরে প্রর োদনো কে থসূবিে আওতোয় ক্ষুদ্র ও প্রোবিক কৃষকরদে েোরে ববনোমূরে হোইবিড ধোন বীজ ববতের ে কৃষকরদে অগ্রোবধকোে তোবিকো 

উপরজিোাঃ ম োনোেগোাঁ                                                                                               মজিোাঃ নোেোয় গঞ্জ                                                                                 ইউবনয়নাঃ বোেদী              

ক্র. নং কৃষক/কৃষো ীে নোে, বপতো/স্বোেীে নোে, গ্রোে কৃষরকে মেোবোইি ও NID নোম্বোে ব্লক ইউবনয়ন ফ রিে নোে 

৩১ আবু বকে, পোন্ডব আিী, ম রকে িে ০১৮৯২৬৮৩৪৭৬, ৪১৯৯৬৩৯৬৫১ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩২ েোকমুদো,  োেসু উবিন, ম রকে িে ০১৯৯৩০২০৩০৭, ৯৫৬৫৫১৯৮৭৪ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৩ মেোাঃ নজরুি ই িোে, আবু বকে, ম রকে িে  ০১৯৯৫৭৫৬৯৬১, ১৯৪৯৮০৭১৩৩ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৪ আি আবেন, আাঃ ছোত্তোে, ম রকে িে ০১৯৩৪৩৫২৬৪২, ৪১৯৯৬৪১০৩৮ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৫ মেোাঃ ই িোে, আাঃ েোজ্জোক, ম রকে িে  ০১৭৬৮০৪৬২৭১, ১৪৯৯৬৫২৯৬২ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৬ আাঃ েহেোন, আবু তোরিব মুবি, ে িন্দপুে  ০১৯৮০৯৫৫২৯৯, ৫৯৯৯৬৮৪৮১৩ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৭ মেোাঃ ইিোবহে, মেোহোম্মদ আিী, ম রকে িে  ০১৭২১৭৭০৯৭২, ২৮৪৯৬২৮৫৬১ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৮ জোবকে মহোর ন, মেোাঃ েবজবুি হক হোওিোদোে, দবড়িে  োজুবেয়ো      ০১৮৪০৯৪১৯৭২, ০৬১৬২৬৩০৮৪০৬৩ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৯ মেোাঃ মেোরবি, আবু বকে, ম রকে িে  ০১৯৯৩০২০৩০৭, ৮২৪৯৬৫১৬৩২ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪০ বফরেোজো মবগে, মহোর ন আিী, ম রকে িে ০১৭১০৪৫৭৭৯৯, ২৮৪৯৬৩৭৫৪৭ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪১  োরজদো মবগে, মেোফোজ্জি, ম রকে িে ০১৯০৩০৮৫৯৫১, ৯৫৭৪৮২৩৪৬৫ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪২ েবেয়ে মবগে, মেোাঃ ম োনো বেয়ো, ম রকে িে ০১৯৭৩৭৩৬৬১১, ৯৫৭৪৮২৪১৯০ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪৩ আাঃ েব, তোরিব, ম রকে িে  ০১৬৪৩৩৪৯৮৯৯, ৯১৪৯৬২৩৫২৩ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪৪ আফজি, েোরিক বেয়ো, বল্লরভে কোন্দো ০১৭৫৪৮৩২০৯৭, ৭৩৪৯৭১০২২৩ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪৫ মেোাঃ জোবহদ, আাঃ েহেোন, মশরকেিে ০১৯০২৫১৯৩০২, ৯১৪৯৬২৩৫২৩ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪৬ মেোাঃ মদরিোয়োে, মেোাঃ  োরিক প্রধোন, বল্লরভে কোন্দো              ০১৯৫৩৯৩২৭৫৭, ১৯৮২৬৭১০৪২৭৮৪৩০৩২ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪৭ আউবিয়ো মবগে, ইেোনউবিন, মশরকেিে ০১৯০২৫১৯৩০২, ৪১৯৯৬৪২৩০৯ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪৮ মেোাঃ কববে মহোর ন, মেজোউি কবেে, বল্লরভে কোন্দো  ০২৯৮৮২১৪৩৮৭, ৪৬১৯৮৬৯২৯০ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪৯ মেোাঃ ইিোবহে, ইউসুফ মুবি,  ো বোগ  ০১৯৮০৫১০২৬৬, ৪৬৪৯৬৮৬৫০০ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৫০ মেো োাঃ তোছবিেো মবগে, মেোাঃ জয়নোি আরবদীন, বল্লরভে কোন্দো  ০১৯৬৭৮৪৭৩৭৪, ৮৬৯৯৭১৫৬৭১ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৫১ মেোাঃ মতোফোজ্জি, আাঃ ছোেোদ, মশরকেিে  ০১৭১৩৪৫৬৬৫৪, ৭৭৯৯৬৬৬০২৪ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৫২  োবদজো, আিী মহোর ন, ম রকে িে ০১৮২১৮৯০০৭৩, ২৩৮৯৭৪৭২৩৫ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৫৩ মেোাঃ আবু ছোিোে, ইিোহীে, বল্লরভে কোন্দো      ০১৭৫১২৯৫৫৬৮, ৬৭১০৪২৭৮৪৩১০২ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৫৪ আেোন বেয়ো, মেোাঃ মনয়োজ উবিন, বল্লরভে কোন্দো ০১৭৭৭৯৯০৯০৯, ৪৬৪৯৭০১৮৯৫ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৫৫  মেো োাঃ হোরফজো মবগে, মেোাঃ জোরবদ আিী, বল্লরভেকোন্দো ০১৯৩৬৯০৭২৫৬, ৭৩৪৯৭০৬৩৪৬ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৫৬ মেোাঃ আবু হোবনফ, মেোাঃ ইিোবহে, বল্লরভে কোন্দো            ০১৮১৩০১২৪৪৬, ১৯৯৪৬৭১০৪২৭০০০০৫১ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৫৭ মেোাঃ কোইয়ুে, আিী বেয়ো, বল্লরভে কোন্দো       ০১৯৬৬২২২০২৮, ২৬৯২৯৮৫০৪৫৮৯৩ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৫৮ আবু ছোবহে, ইিোহীে, বল্লরভে কোন্দো।  ০১৭২০০৩৭৮২৬, ২৩৮৭৪৫২৯৪৫ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৫৯ েবজবুে েহেোন, দুদু বেয়ো, বল্লরভে কোন্দো ০১৯৮৮১৩১৮১৫, ৩২৬৩২১৭৩৩৭ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৬০                  মেোাঃ মু োেফ, মেোাঃ িোাঁন বেয়ো, দিেদী  ০১৪০৫০২১৭৬১, ৭৭৯৯৬৮৩৪৯০ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

 

 

 

 



২০২০-২১ অর্ থবছরে েবব ২০২১-২২ মেৌসুরে প্রর োদনো কে থসূবিে আওতোয় ক্ষুদ্র ও প্রোবিক কৃষকরদে েোরে ববনোমূরে হোইবিড ধোন বীজ ববতের ে কৃষকরদে অগ্রোবধকোে তোবিকো 

উপরজিোাঃ ম োনোেগোাঁ                                                                                               মজিোাঃ নোেোয় গঞ্জ                                                                                 ইউবনয়নাঃ বোেদী              

ক্র. নং কৃষক/কৃষো ীে নোে, বপতো/স্বোেীে নোে, গ্রোে কৃষরকে মেোবোইি ও NID নোম্বোে ব্লক ইউবনয়ন ফ রিে নোে 

৬১ মেোাঃ আিী মহোর ন, মেোাঃ জয়নোি আরববদন, বল্লরভে কোন্দো ০১৯৩২০৪৯৭৩০, ৭৩৪৯৭১৪০৯২ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৬২ মেোাঃ েউফ ই িোে, মেোাঃ আাঃ আহোদ, দিেবদ ০১৯৬৩৫০৪৭৮১, ৩২৯৯৬৮০২৭৬ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৬৩ মেো োাঃ েোরবয়ো মবগে, মেোাঃ আবু তোরিব, বল্লরভে কোন্দো ০১৯৪৩৮১১১৪২, ২৩৯৯৭০৪৩৩৩ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৬৪ মেোাঃ জবহরুি, আ: িবতফ, দিেদী  ০১৯৬৮৯৩৮৬৭১, ২৮০৯০৭৮৭৩২ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৬৫ মেোাঃ নোবদে  েকোে, মেোাঃ নুরুবিন  েকোে, দিেদী  ০১৭২৬৭২৭৭৩১,৩৭৪৯৬৮০৭৬৯ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৬৬ মেোাঃ নুেবিন  েকোে, হোবফজিীন  েকোে, দিেদী ০১৯৭৬৭৭৭২৩২,১৪৯৯৬৭১২৬৯ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৬৭ মেোাঃ শোহজোহোন  েকোে, হোববজ উিীন  েকোে, দিেদী ০১৯১০০০১১০৬,৩২৬৫০৮৬৬৪৯ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৬৮ মেোাঃ এেদোদুিি, কোবদে মেোল্লো, ে িন্দপুে  ০১৬০৮৮৭৫৫২৮,১০২৪৮৭৫১৯৫ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৬৯ সুিতোনো েোবজয়ো, ব েোজুি ই িোে, দিেদী ০১৯২৮০১৮৩৬২,৩৭৪৯৬৭৭২৬০ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৭০  োনবজদো, শোহজোহোন  েকোে, দিেদী ০১৬২৪৪৭৫৩০২,৭৩৩৯১৭৯৭৭৭ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৭১ নোজেো মবগে, ম েোজউবিন,দিেবদ ০১৬২২৩৩৬৭৮২,৮২৪৯৬৭৩৬২৮ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৭২ বজ োন  েকোে,  োইদ  েকোে, দিেবদ ০১৯২৩২১৩৮৪৯,৪৫৬৩৩৮৮২৪১ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৭৩  োইদ  েকোে, হোবফজউবিন  েকোে, দিেদী ০১৯২০৯২৩৭৬৮,২৮৪৯৬৫২৭০২ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৭৪ হোবনফো, ইছব আিী, মশরকেিে ০১৯৬৬২২২০১৯,৮৬৯৯৭৯০৫২৫ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৭৫ মশফোিী আক্তোে, আবেে আিী, ে িন্দপুে   ০১৭৪৯৭৪৯৩৭২, ৫৫৪৯৬৮৫৭২৪ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৭৬  বজব, মেোকরি , ে িন্দপুে ০১৭২৯৯১৯৪৭২, ৯৫৮১০৪৭৪৩৯ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৭৭ তোেোন্ন আক্তোে, কোরশে, ে িন্দপুে ০১৮৭৪৮৯৪৮৭২, ৮২৬১৭৯০১৭৭ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৭৮ শোেীে, আেজোদ মহোর ন, ে িন্দপুে        ০১৯৬৭৮৪৩২৩৪, ৬৭১০৪২৭৯০০০০৭৩ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৭৯ আশেোফুি, আবুি কোর ে, ে িন্দপুে  ০১৯৮৭৬৪৩৫৪৩, ৫৫৪৭৬৫৯৮৭৬ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৮০ ববিবকছ আক্তোে, আাঃ েোন্নোন, ে িন্দপুে   ০১৬৫৪৬৬৭৭৮৩, ৯১৪৯৬৭৮৩৫৩ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৮১ আিোবেন, মেো রিে, ে িন্দপুে      ০১৮৭৫৫৪৩৪৩২, ৬৭১০৪২৭৮৪০৬৮৯ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৮২ ইয়ো বেন, ও েোন, ে িন্দপুে  ০১৯২৪০৮০৯৫৫, ৪৬৪৯৬৮৮৮৩৭ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৮৩ জবহরুি ই িোে, েবেজ উবিন, ে িন্দপুে  ০১৮৮২০২১২৯৮, ৭৭৯৯৬৬২৬২৯ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৮৪ আফ োনো ইয়ো বেন, আিআোবেন, ে িন্দপুে ০১৬১০৫৬৭৫৩১, ৬০০৪৪৫৪৪২৪  বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৮৫ শোহজোিোি, মেো রিে, ে িন্দপুে        ০১৯৪৫৮২০১৫৫৫, ৬৭১০৪২৭০০০০২২ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৮৬ কুিসুে, আবুতোরিব, ে িন্দপুে ০১৮৮০২১০০৬৩, ৩২৮৮৬৬০৮৯৮ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৮৭ েোসুদ, আাঃ েোন্নোন, ে িন্দপুে ০১৮৭৬৫৪৩৮৭৬, ৯১৪৯৬১৮৯০৩ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৮৮ জুরিকো, হোরছন আিী, ে িন্দপুে ০১৭৬৬৯৫৭৬৪৬, ৪৬৪৯৬৮৩৩৪১ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৮৯ মেরহনো আক্তোে, আাঃ ম োবহোন, ে িন্দপুে  ০১৭৫১৯৭১৫৬৪, ৮৬৯৯৭০৩১৩১ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৯০ আছোন, সুিতোন মুিী, ে িন্দপুে ০১৪৪৪৪৩৬৭২০২, ২৮৪৪৬২৯৭৮৩ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 
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ক্র. নং কৃষক/কৃষো ীে নোে, বপতো/স্বোেীে নোে, গ্রোে কৃষরকে মেোবোইি ও NID নোম্বোে ব্লক ইউবনয়ন ফ রিে নোে 

৯১ বেজোনুে েহেোন, মেো রিে বেয়ো, ে িন্দপুে ০১৮৮০২০৩১১৩, ২৩৭৯৩৩০৭২৯ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৯২ হোরুন েবশদ, আাঃ েোজ্জোক, ে িন্দপুে  ০১৭৬৫৪৩২৯৮৭, ৩২৯৯৬৬২৪৪৯ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৯৩ সুবেয়ো  োতুন, হোর ন মেোল্লো, ে িন্দপুে ০১৮৭৯৫৩১১০৯, ৫০৯৯৬৩৩৭৩৬ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৯৪           মেোাঃ হোবনফ মেোল্লো, মহোর ন মেোল্লো, ে িন্দপুে ০১৯৮৯০২৪৯২০, ৫০৯৯৭০৫৮৩০ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৯৫ হোর ে মেোল্লো, েবজদ মেোল্লো, ে িন্দপুে       ০১৯৮৯৩৮৪৯৬৪, ৬৭১০৪২৭৮৪৭৫৩৯ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৯৬ মেোাঃ মেোহোব ন, আবুি মহোর ন, ে িন্দপুে      ০১৭২৫২২৩১৭১, ৬৭১০৪২৭৮৪০৩০৯ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৯৭ কোেোি, সুরুজ বেয়ো, বল্লরভে কোন্দো ০১৮৭৬৫৪৩২৩৪, ৩৭২২৪১১৫৮৮ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৯৮ ম েোজ উবিন, আাঃ হোবকে, বল্লরভে কোন্দো  ০১৬৫৪৬৫৪৭৩২, ২৩৯৯৭০৩৭৩২ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৯৯ আিী আকবে, আাঃ হোবকে,বল্লরভে কোন্দো।  ০১৭১৭৫৪৪৩২১, ৪৬৩০২৫৪৬৬৪ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১০০ মেোাঃ শোবহন, আাঃ হোবকে, দিেবদ  ০১৭৬৫৪৩২১২৩, ৯১৪৯৬৩৭৬৮৪ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১০১ কোউ োে, আবুি মহোর ন, দিেদী ০১৭৯১৯১০৭৪২, ৬৪৪৯৬৫৮২১৭ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১০২ আাঃ হোবকে, হোজী আশ্রোফ আিী, দিেদী  ০১৯৫৪৮৭৬২৩৪, ৫৫৪৯৭০১৫২১ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১০৩ িোন বোদশো, আব্দু   োেোদ, দিেদী ০১৬২৯৩৭৯৮১৮, ৪১৯৯৭২৮১০২ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১০৪ মেোাঃ আবুি মহোর ন, মেোাঃ আশু, দিেদী      ০১৯৯৯৬১৮৪৩৬, ৬৭১০৪২৭৮৪২৮০১ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১০৫ মেোাঃ আবু বছিীক, মেোাঃ িোাঁন বেয়ো, দিেদী  ০১৯৬১৮২২৮৬৯, ৯১২৭৪৫১৫৩৩ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১০৬ মেোাঃ মুজোে, আনছোে আিী মুবি, পুেোন নগে ০১৯৪৯৩৩২০২৫, ১৯৪৯৭২৬৭৯৬ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১০৭ মেোাঃ জব ে উবিন, আবদুি হোবকে, বল্লরভে কোন্দো পোড়ো  ০১৯৮০৫০৫৯৯৩, ৪১৯৯৬৫৭৬৪৬ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১০৮ মেো োাঃ  োবহদো মবগে, মেোাঃ জোেোি উবিন, বল্লরভে কোন্দো পোড়ো  ০১৯৮০৫০৫৯৯৩, ৫৯৯৯৬৯৬১৯৭ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১০৯ আেোন বেয়ো, মনওয়োজ উবিন, বল্লরভে কোন্দো ০১৯৮৪৪১৬৩৫৫, ৪৬৪৯৭০১৮৯৫ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১১০ মেোাঃ ইয়োকুব আিী, মেোাঃ মনয়োি উবিন, বল্লরভে কোন্দো পোড়ো   ০১৮৫৯৩২৪০৮০, ৯৫৭৪৮৩৩৩০৮ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১১১ মেো োাঃ জয়নব মবগে, আবদুি হোবকে, বল্লরভে কোন্দোপোড়ো ০১৪০১৫১৯২৪৩, ৮২৪৯৬৭৬১৯১ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১১২ মেো রিেো আক্তোে, আব্দুি মহোর ন, ভল্লরবে কোন্দো ০১৯৪২৩৪৫২৩৪, ১৪৯৯৬৭৩৫৪৭ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১১৩ মেো োাঃ হোবিেো মবগে, মেোাঃ  োরিক প্রধোন, বল্লরভে কোন্দো পোড়ো ০১৯৪০৬২৫৫৮৫, ৫৫৪৯৭০২৭৭৬ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১১৪ ম োরহি বেয়ো, েবনে মহোর ন, বল্লরভে কোন্দো পোড়ো ০১৯১৩১৬৮২০৩, ২৮৬১৭৮৪৪৭৪ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১১৫ ইকবোি, ব েোজুি ই িোে, দিেদী  ০১৯৬৫৩৫৪০৩৮, ৮৬৯৩২০৩১৩৮ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১১৬ মেোাঃ ই িোে, মেোাঃ কোরশে আিী, দিেদী ০১৯১৩১৬৮২০৩, ৫৯৯৯৬৯৮২৩৫ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১১৭ মেোাঃ আেোনউল্লোহ, মফলু বেয়ো, দিেদী ০১৮৪২৬৪৭৪০৭, ১৪৮২৮২৫০৮৮ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১১৮ শহে বোনু, আিতোফ উবিন, দিেদী       ০১৮৯২২০৯৪০২৭, ৬৭১০৪২৭৮৯০৭৮ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

  ১১৯ তোজুি ই িোে, আবফজ উবিন, আিগীেিে ০১৯৪৮৭৫৫৪৯৩, ৫০৯৯৬৪৪৪৩৬ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১২০ মেো োাঃ েোরিকো মবগে, মেোাঃ মতোতো বেয়ো, চুয়োডোঙ্গো  ০১৪০৩৮৭৭৮০৭, ২৮৪৯৬৭৬৩৭০ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 
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ক্র. নং কৃষক/কৃষো ীে নোে, বপতো/স্বোেীে নোে, গ্রোে কৃষরকে মেোবোইি ও NID নোম্বোে ব্লক ইউবনয়ন ফ রিে নোে 

১২১ 

মদরিোয়োে মহোর ন, নুরু বেয়ো, মিঙ্গোকোন্দী ০১৮৩৬৩৫৮৩৯২, ২৩৯৯৭৪৮১৯৯ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১২২ 

ফোরতেো, আবু বছিীক মেোল্লো,  ো বোগ ০১৯১৫৮৪৩৮৭৪, ৮৬৯৯৭০৪০৬৩ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১২৩ 

ফোরতেো আক্তোে, আাঃ েহেোন,  ো বোগ  ০১৭২৭১৬৯২২৮, ৯১৪৯৬২৪৫০৫ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১২৪ 

 োিোে মহোর ন, বতয়ব আিী,  ো বোগ ০১৭৬৪৫৪৩৩২১, ১৯৫৩৪১০৬৩৪ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১২৫ 

মেো োাঃ ফবেদো, মেোাঃ জোরয়দ আিী, দিেদী ০১৯৯৭৭৪২৪৭২, ৫০৯৯৬৫২৯৩৪ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১২৬ 

েোনসুেো, মেজোউি কবেে,  ো বোগ ০১৯২৪৩৪৫৬৫৪, ১৯০৫৫৩২৩৮৬ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১২৭ 

শোহজোিোি, মেোাঃ হোরতে আিী, দিেবদ ০১৭৫৬০৩৮০২৭, ৫৫০৬০৬৯১১০ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১২৮ 

মেোাঃ ফজে আিী, মেোাঃ ইিোহীে,  ো বোগ  ০১৭৬৫৯৮৭৩৪৫, ৩২৯৯৬৬৩৬২৯ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১২৯ 

েোর ি, তোইজুি, আিবগে িে ০১৯৪৮৭৫৫৪৯৩, ৫৫৫৪৪৪০৩০৪ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৩০ 

ববল্লোি, আাঃ েবজদ,  ো বোগ  ০১৯২১৭৬৫৯৮৩, ২৩৯৯৬৮২৩৮০ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৩১ 

পোরুি, তোেো বেয়ো, দিেদী ০১৩২০৩৫৫৮০০, ৮৬৯৭৩৩০৭৬২ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৩২ 

আহোম্মদ আিী, আক্কো  আিী, দিেদী ০১৯৬৫৩৪৫৪৫২, ৩২৯৯৭৪৮৮৫৯ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৩৩ 

মুগববি, ছোমু বেয়ো, দিেদী ০১৩০৩৫৩৮০০, ২৩৯৯৭৭৫৯৫২ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৩৪ 

েোরহিো, আক্কোছ আিী, দিেদী ০১৯৪৬১৮২২৯৮, ৭৭৯০২৬২২৩৭ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৩৫ 

আবেনুি, েোজ্জোক, আিগীেিে ০১৯৪৯০০৮১৫১, ৬৪৪৯৬৪৯০৭৫ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৩৬ 

ইছব আিী, ছোমু বেয়ো, দিেদী ০১৮০৩২৫৬৫৮৮, ৩৭৪৯৭৪৯৫৩১ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৩৭ 

েবেয়ে, হোরুন েবশদ, দিেদী ০১৯১৬৭১১৫২৭, ৬৪৪৯৭২৮০১০ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৩৮ 

মেো রিেো মবগে, ফজলুি কবেে, আিগীেিে ০১৭৯৬৩৮২১৮৬, ১৯৪৯৭১৮৮৫০ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৩৯ 

ফজলুি হক, আিেোছ প্রধোন, দিেবদ     ০১৫২৭৪৩৭৩৩৭, ৬৭১০৪২৭৮৭৯০৭৬ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৪০ 

আছোনউল্লোহ, েব বেয়ো,  ো বোগ ০১৭৩৭০৬০৭০৩, ৫৫৩৫৫১১৫০৪ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 
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ক্র. নং কৃষক/কৃষো ীে নোে, বপতো/স্বোেীে নোে, গ্রোে কৃষরকে মেোবোইি ও NID নোম্বোে ব্লক ইউবনয়ন ফ রিে নোে 

১৪১ 
নুে জোহোন, মুনছুে আিী, দিেদী ০১৩০৪৬৩৮৩৬৩, ৮৬৯৯৭৮৮৫৬১ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৪২ েবফকুি ই িোে, ফজে আিী,  ো বোগ ০১৯৩৭৩৬৬৩৬৬, ৪৬৪৯৬৮৪৬৮৭ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৪৩ েোওাঃ আাঃ েবতন, মেোহোম্মদ আিী,  ো বোগ   ০১৭৩৭০৬৯০৭০৩, ৭৩৪৯৬৯০১৩৬ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৪৪ আাঃ েবজদ, কোেী মেোহোম্মদ আিী,  ো বোগ              ০১৭৬৩৭৩৬৭৩৭৩, ১৯৫৮৬৭১০৪২৭০০০০০২ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৪৫ েেতোজ, ম োনো বেয়ো,  ো বোগ  ০১৮৬৬৩৭৩৭৩৬, ৭৩৪৯৬৯৪০৬২ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৪৬ নুরুি ই িোে, এ োহোক,  ো বোগ     ০১৮১৯২৭১৪৬৩, ৬৭১০৪২৭৮৪০০৯২ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৪৭ জনু বেয়ো, আকবে আিী,  ো বোগ ০১৭০৩২০১৭৭৯, ১৪৯৯৬৫১২৬১ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৪৮ সুেন মহোর ন, বদন আিী,  ো বোগ ০১৭৩০৪০৯২৯৪, ৫৯৫০৬১৩৪১৩ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৪৯ শোহীন আিে, হোয়দোে আিী,  ো বোগ ০১৯২৩১১৯৫৪৭, ২৩৯৯৭৫৯২৩৮ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৫০  োবদজো মবগে, আাঃ িবতফ, আিগীেিে  ০১৯৪৯০০৮১৫১, ১৪৯৯৬৬৫১২১ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৫১ রুবব আক্তোে, কোয় োে,  ো বোগ ০১৮৩২৮১২৯২৩, ৭৩৪৯৬৯৭৮৯১ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৫২ মেোাঃ েবফকুি ই িোে, পোনোউল্লো ব্যোপোেী, দিেদী      ০১৭১৮২১৫৫৬৮, ৬৭১০৪২৭৮৪২৯৫৯ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৫৩ এ এে নোবজেউিীন, মেোহোম্মদ আিী, মশরকেিে      ০১৭১৯৯৬৬৫২১, ৬৭১০৪২৭৮৪১২৮৭ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৫৪ মেো োাঃ হোব নো, মগোিোে েোউিো , দিেদী ০১৭১৮২১৫৫৬৮, ৪১৯৯৬৫৪৮৪১ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৫৫ হোবিে,  োরিক,  ো বোগ       ০১৯৬৯০৩১৮৫৮, ৬৭১০৪২৭৮৪৭৮৭৩ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৫৬ আাঃ কোবদে, নুরুি ই িোে, বল্লরভেকোন্দো  ০১৯০৫৬৩৬৯০০, ৯১১৬৪৩৩৮১৫ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৫৭ আাঃ েবতন, মেোাঃ হোরশে, পেোননগে  ০১৬২২৪৫৩০১০, ১৯৬১৯০১২৯৩ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৫৮ শবফক,  োরহদআিী,  ো বোগ ০১৯২৪৭৪৬২৩০, ৪৪৬৬৫৫২৩৪৮ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৫৯  োনু বেয়ো, েবহে বেয়ো,  ো বোগ ০১৭১৮৩৪১৫০২, ১০২৪৩৮৮৩৫৭ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৬০ নোবছেো, আাঃ কোবদে, আিগোীেিে  ০১৯১৬০৫৪৮৩৩, ১৪৯৯৬৫৩৪২১ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৬১ সুবেয়ো, নুরুি হক,  ো বোগ ০১৯১১৮৮৫৬৪৩, ৬৮৭৭৯৯০০৮৭ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৬২ েবনে মহোর ন, আাঃ িবতফ, আিগীেিে   ০১৭৪৫০৯৮৫৬৭, ৪৪৩৩৬৫৪৫৬৭ বোেদী বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 
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ক্র. নং কৃষক/কৃষো ীে নোে, বপতো/স্বোেীে নোে, গ্রোে কৃষরকে মেোবোইি ও NID নোম্বোে ব্লক ইউবনয়ন ফ রিে নোে 

০১ আবজজুি হক, মেোহোম্মদ আিী, বোস্তেবোগ ০১৭২০০৬৬০৬৪, ৮২৪৯৭২৯৪০৪ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

০২ কোকিী আক্তোে,  বেে উবিন, েোন্দোেপোড়ো ০১৭২০০৬৬০৬৪, ৪৬৪৯৭৬০৭৩৫ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৩ আিোউবিন,  োেসুি হক, েোন্দোেপোড়ো ০১৮৮৩৯৯০৩৭০, ৪৬৪৯৭৩৭৮২৪ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৪  োবফয়ো মবগে, মেোাঃ আইয়ুব আিী, মিংগোকোন্দী     ০১৮১৯৪৩২৩৯০, ৬৭১০৪২৭৮৭০২৬৭ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৫ েরনোয়োেো মবগে, আাঃ জবিি, মিংগোকোন্দী ০১৭১৫২২০৯৬৩, ৬৪৪৯৭০৭৭৬৬ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৬ নোবছেো আক্তোে, আজগে আিী, মিংগোকোন্দী      ০১৭০৯৮৬৩৩০৮, ৬৭১০৪২৭৮৭০২৪৫ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৭ আহম্মদ আিী ভুইয়ো, ছোরয়দ আিী ভুইয়ো, মিংগোকোন্দী ০১৮৭০৬৭২৬৫৬, ৮৮৯৯৭৬২১৩৭ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৮ আইয়ুব আিী ভুইয়ো, ছোরয়দ আিী ভুইয়ো, মিংগোকোন্দী                ০১৯৯৫৭৫৬৫৩৪, ১০২৪৮৬৩৫৭১ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

০৯  োরজদো মবগে, আহম্মদ আিী ভুইয়ো, মিংগোকোন্দী      ০১৮৩০৪১৬০১৭, ৬৭১০৪২৭৮৭০২৭৪ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১০ নোজেো মবগে, মেোহোম্মদ আিী ভুইয়ো, মিংগোকোন্দী      ০১৭৯৩৩৯৯০২৬, ৬৭১০৪২৭৮৭০২৫১ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১১ মেোাঃমুছো ভুইয়ো, আরয়ত আিী ভুইয়ো, মিংগোকোন্দী      ০১৭৩৮৩১৫১৮৫, ৬৭১০৪২৭৮৭০২৪৬ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১২ মেোাঃআবু  োইদ, ছোরয়দ আিী ভুইয়ো, মিংগোকোন্দী      ০১৮৬৭৩৫৯০৩৪, ৬৭১০৪২৭৮৭০৩০৩ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৩ মেো োাঃ জোহোনোেো মবগে, মেোাঃ আরয়ত আিী ভুইয়ো, মিংগোকোন্দী ০১৭৮৫২৫৮৩১৬, ৬৪৪৯৭১১৯৩৩ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৪ মেোাঃআনোছ ভুইয়ো, মেোাঃরেোস্তফো, মিংগোকোন্দী            ০১৬৩১৩৩০০৫৪, ১৯৯৪৬৭১০৪২৭০০০২৪০ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৫ মেো োাঃ িোন বোহোেী, মেোাঃ মগোনতোিী, চুয়োডোঙ্গো ০১৭৮৯১৬৩৩৭১, ২৩৯৯৭২৮৪৬৪ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৬ মহোর ন আিী, আফ োে উবিন, চুয়োডোঙ্গো ০১৭২৭২৫৯৬১৩, ৭৩০১১২২২৪৩ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৭ আি আবেন, মেোাঃ ইজ্জত আিী, চুয়োডোঙ্গো ০১৭২৬৭৫০৪৬৭, ৬৪৫৩২৯৫১৩৮ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৮ আাঃ বোরতন, বকতোব আিী, চুয়োডোঙ্গো ০১৩২১৭৩৮৪৮০, ১০০১০৫৫৭২০ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১৯ মেোাঃ মেোশন আিী, মেোাঃ আফছুেিীন, চুয়োডোঙ্গো  ০১৯৮৯৫৬৩৭৪৫, ৫৯৯৯৭৩৩৪৬১ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

২০ মেো োাঃ তোেো মবগে, মেোাঃ কোফুেিীন, চুয়োডোঙ্গো      ০১৬০১১৩০৫৮২, ৬৭১০৪২৭৮৭০৩৪২ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

২১ মেোাঃ আছবে আিী, মেোাঃ আফছুেিীন, চুয়োডোঙ্গো ০১৯২০৯৬৪০২১, ২৮৪৯৬৭৬৭১৯ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

২২ মেোাঃ হোবববুে েহেোন, মেো রিে, নোকুবেয়োহোটি ০১৯৪২৮১৭৭৫০, ৫৫৪৯৭৮০৫৮২ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৩ আাঃ েোন্নোন, মৃত ইয়োব ন, নোকুবেয়োহোটি      ০১৮৩৫৯০৭৬১৫, ৬৭১০৪২৭৮৪৫৮৭৫ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৪ জুলু বেয়ো, আবুি কোরশে, নোকুবেয়োহোটি ০১৪০৯২০৪৩৫৩, ৪৬৪৯৭৫৮১৫০ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৫ আবেফো আক্তোে, শবফকুি ই িোে, নোকুবেয়োহোটি ০১৮৫১৫৩৮৯৪২, ৭৩৪৯৭৭৬৯৩৫ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৬ েব বেয়ো, আবুি কোরশে, নোকুবেয়োহোটি ০১৮৩০৪১৬০১৯, ৯৫৭৪৮৬০০৮৭ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৭ জোবেে, ম োনো বেয়ো, নোকুবেয়োহোটি ০১৬৮২৬৭৯৩৫২, ৯১৪৯৬৯৪৭৬৩ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৮ মুছো, আবুি কোরশে, নোকুবেয়োহোটি ০১৬৩২৩৯৬২৭৬, ৩২৯৯৭৩৬৮১৩ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

২৯ আয়নোি,  োদত আিী, নোকুবেয়োহোটি ০১৭৮০০৭৮৪১৫, ৪১৯৯৭১৭৬০৬ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩০ েোমুন, মেোহোম্মদ আিী, নোকুবেয়োহোটি ০১৯১৫৭৫৭২৬০, ৬৪৪৯৭৪০৪৫২ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

 

 

 

 



২০২০-২১ অর্ থবছরে েবব ২০২১-২২ মেৌসুরে প্রর োদনো কে থসূবিে আওতোয় ক্ষুদ্র ও প্রোবিক কৃষকরদে েোরে ববনোমূরে হোইবিড ধোন বীজ ববতের ে কৃষকরদে অগ্রোবধকোে তোবিকো 

উপরজিোাঃ ম োনোেগোাঁ                                                                                               মজিোাঃ নোেোয় গঞ্জ                                                                                 ইউবনয়নাঃ বোেদী              

ক্র. নং কৃষক/কৃষো ীে নোে, বপতো/স্বোেীে নোে, গ্রোে কৃষরকে মেোবোইি ও NID নোম্বোে ব্লক ইউবনয়ন ফ রিে নোে 

৩১ কোেী আব্দুি বোরতন, মেোাঃ ইবদ্র  আিী, নোকুবেয়োহোটি ০১৯৬৪৬৯৮৩৭৭, ৮৬৯৯৭৮২৪৯৯ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩২ মেোহোম্মদ আিী, আাঃ েোরিক, নোকুবেয়োহোটি ০১৯১৫৭৫৭২৬০, ১০২৪৮৭৫১৩৮ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৩ আাঃ  োরিক, বফজবিন মবপোেী, নোকুবেয়োহোটি      ০১৭৩৩৬৪০২৪১, ৬৭১০৪২৭৮৪৫৮২৯ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৪ ববল্লোি, আাঃ েবশদ, নোকুবেয়োহোটি ০১৯১৭৪২৫১৬০, ৩৭১০৫৯৯৫২৭ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৫ শবহদুল্লো,  োরহব আিী, নোকুবেয়োহোটি ০১৮৪০৯৪১৭৮৪, ২৮৪৯৭০৫৬১৭ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৬ জোেোন মহোর ন, আবু বছবিক, নোকুবেয়োহোটি ০১৮৭০৪৬৬৭২৭, ৬৪৪৯৭১৫৪৩৯ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৭ শোহনোজ, আাঃ জোব্বোে, নোকুবেয়োহোটি ০১৭৪১৫৭৯৫৭৩, ৫৫৪৯৭৬৩৮১০ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৮ েবশদো, ই েোইি, নোকুবেয়োহোটি ০১৯২৬৫৩৪৪৫৫, ৪৬৪৯৭৬২৯৬২ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৩৯ মেো োাঃ েবহেো, মেোাঃ মেোছরি উবিন, মগোয়োিপোড়ো ০১৯৮৩১৪৮৫৮৫, ৩৭৪৯৭৪০৯৬৯ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪০ মেোাঃ ফেহোদুি ই িোে শোি, মেোাঃ ফবেদ বেয়ো, মগোয়োিপোড়ো ০১৭৫৫০৬৮৪৭৯, ৯৫৭৯০৯৪২১১ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪১ ফবেদ বেয়ো, মেোাঃ েজব আিী, মগোয়োিপোড়ো ০১৭৩১৬৬৭৭৬, ২৮৪৯৭০৬১৪৪ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪২ মেোাঃ শোবকি ব কদোে, মেোাঃ ইিোবহে ব কদোে, মগোয়োিপোড়ো ০১৩১৮৫৫৪৩০২, ২৩৯১০১৯৭৯৭ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪৩ বেনো মবগে, মেোাঃ আফতুে উবিন,  োর েকোবন্দ ০১৮২৬৮১৬৫৯৭, ৭৭৯৯৭৩৬৩৯৭ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪৪ মেোাঃ শোহজোিোি বেয়ো, নুরুি ই িোে, মগোয়োিপোড়ো ০১৯৮৩১৪৮৫৮৫, ১৪৯৯৭২৭৮০৫ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪৫ মেো োাঃ েেতোজ মবগে, মেোহোম্মদ আিী, মগোয়োিপোড়ো ০১৬০৯৭৩৫৮৩৩, ৩২৯৯৭৪১২৩৫ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪৬ মেো োাঃ হনুফো মবগে, মেোাঃ ও েোন গবন, মগোয়োিপোড়ো ০১৭৩১৫৬০৭১৬, ৩৭৪৯৭৪১৬৬০ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪৭ মুক্তো আক্তোে, আব্দুি মেোতোবিব, মগোয়োিপোড়ো ০১৮৬১২৪৬০০৭, ৬৯০৩৩২২৪৪১ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪৮ মেোাঃ ববল্লোি মহোর ন, আবুি কোরশে, নুরনেরটক ০১৮৩৬৭৮৯৫২২, ৪২০৭৯৬৫৯৬৫ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৪৯ মেোাঃ হজেত আিী, মেোাঃ মছেত আিী, নুরনেরটক ০১৭৪৩৩৫০৯৯৭, ৮৬৯৯৭৪৮২৬৮ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৫০ মেোাঃ ইউসুফ আিী, ববল্লোি মহোর ন, নুরনেরটক ০১৯৯১৩৩৮২৮৯, ২৮০৯৭৬৭০৫২ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৫১ মেোাঃ ওয়োবিউল্লোহ, মেরহে আিী, নুরনেরটক ০১৯১৬৫৪৮১৬৭, ১৯৪৯৭৪৭৬০২ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৫২ আবদুছ ছোত্তোে, গফুে বেয়ো, নুরনেরটক ০১৯০৮১২০৫৮৫, ৫০৯৯৬৭৪৯২০ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৫৩ মেোাঃ নজরুি ই িোে, মেোাঃ সুরুজ বেয়ো, নুরনেরটক  ০১৮৫৮৮৩৫৯৭৯, ৭৭৯৯৭০৩৮৮৪ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৫৪ কববে মহোর ন, ব েোজ বেয়ো, নুরনেরটক ০১৭২৫৬৮১০১০, ১৯৬৫১২৫১৪৭ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৫৫ মেোাঃ ছোনোউল্লোহ, আাঃ েোন্নোন, নুরনেরটক   ০১৮৯৩৭৪৪৩৮৮০, ৩৩০৭৯৬৮৮০৪ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৫৬ মেোাঃ মগোিজোন মহোর ন, মেোাঃ কবফি উবিন, নুরনেরটক ০১৯৮৯২৭৮৬৪৪, ৩২৯৯৭০১৬৫০ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৫৭ মেোাঃ ম োরহি, আাঃ ছোত্তোে, নুরনেরটক ০১৩০৬৬৮৫৫৮১, ৫০৯০৮৮০৯১৪ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৫৮ মেোাঃ আবদুি আিী, আাঃ গফুে বেয়ো, নুরনেরটক ০১৬১৩৩৯১৬৮৬, ৬৮৯৯৬৬৪৭৫৬ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৫৯ মেোাঃ শোবকি, মেোাঃ ইিোবহে, নুরনেরটক ০১৩২১৬০০২৬০, ১৯৪৯৭৪৬৪১৪ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৬০ আবুি মহোর ন, ব েোজ বেয়ো, নুরনেরটক       ০১৩১০৪৩২৩৮১, ৬৭১০৪২৭৮৭৪৪৪১ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

 

 

 

 



২০২০-২১ অর্ থবছরে েবব ২০২১-২২ মেৌসুরে প্রর োদনো কে থসূবিে আওতোয় ক্ষুদ্র ও প্রোবিক কৃষকরদে েোরে ববনোমূরে হোইবিড ধোন বীজ ববতের ে কৃষকরদে অগ্রোবধকোে তোবিকো 
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ক্র. নং কৃষক/কৃষো ীে নোে, বপতো/স্বোেীে নোে, গ্রোে কৃষরকে মেোবোইি ও NID নোম্বোে ব্লক ইউবনয়ন ফ রিে নোে 

৬১ মেোাঃ ইিোবহে, মেোাঃ সুরুজ বেয়ো, নুরনেরটক ০১৯৪২৩৫৮৫৮০, ২৩৯৯৭২২৬২৪ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৬২ মেোাঃ নুে মেোহোম্মদ, আাঃ খুেবশদ বেয়ো, নুরনেরটক ০১৭০৪৬৯০৮৫০, ৩৭১৯২৫৬৬৯৯ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৬৩ জোহোনোেো মবগে, মেোাঃ আেকে আিী মেোল্লো, নুরনেরটক ০১৯১৬৫৪৮১৬৭, ৮২৪৯৬৯৪১০৩ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৬৪ নোজেো  োতুন, আব্দুি জব্বোে বেয়ো, নুরনেরটক ০১৬২০৭৭৪২৬২, ১৯৪৮৭৮৯৭৮৭ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৬৫ বেেো আক্তোে, েোহোম্মদ, নুরনেরটক ০১৯৮৯২৭৮৬৪৪, ৭৩৪২১২৪৯৪৩ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৬৬  োবদজো মবগে, মেোাঃ জয়নোি আরববদন, নুরনেরটক ০১৬০১২২৩০৪৭, ২৩৯৯৭২৫৫০২ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৬৭ আবেে আিী, আাঃ েহেোন, নুরনেরটক       ০১৩০৬৬৮৫৫৬৫, ৬৭১০৪২৭৮৭৩৩০৯ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৬৮ মেোাঃ জবহে উবিন, মেোাঃ বোচ্চু বেয়ো, নুরনেরটক ০১৭৮০০৯২০০৪, ৪১৫০০১১৩৯৫ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৬৯ বছবিক বেয়ো, ইউনুছ, নুরনেরটক ০১৭৮০০৯২০০৪, ৭৩৬১৭৮৩৪১৩ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৭০ শুক্কুে আিী, মতোতো বেয়ো, নুরনেরটক      ০১৭৫৬৯০৩৯৮৭, ৬৭১০৪২৭৮৭১৯৬০ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৭১ বনলুফো আক্তোে, মেোাঃ ইিোবহে বেয়ো, নুরনেরটক ০১৮৮৯০৩১৯৮৮, ৮৭০৪৪৮৪২৮৮ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৭২ েবজবুে েহেোন, নুরুি ই িোে, নোকুবেয়োহোটি ০১৩২১৬৮৭৪০১, ৩৭৪৯৭৩৫২২৫ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৭৩ মেোাঃ েবনে মহোর ন, মেোাঃ তোেো বেয়ো, মগোয়োিপোড়ো ০১৮৫৮০১০০৫৬, ৬৪৪৯৭১৫৮১৯ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৭৪ মেোাঃ ইিোবহে বেয়ো, ওেে আিী, মিংগোকোন্দী ০১৯২৪৬৫৪২৫৬, ১৪৯৯৭১৬৪৯৪ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৭৫ মেোাঃ  োইজিীন, আেজোদ মহোর ন, মিংগোকোন্দী ০১৭২১৫০১৫৩৭, ২৮৪৯৬৯৫৫৭৮ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৭৬ মেোাঃ হযেত আিী, মেোাঃ আক্কোছ আিী, মিংগোকোন্দী ০১৭৪৩৩১৯৯৬৮, ৮৬৫২৯৫১১৭২ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৭৭ েোহমুদো আক্তোে, আবুি হোরশে, মিংগোকোন্দী ০১৭৩১০৬৩০৪৮, ৮৬৯৯৭৭০৯০৮ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৭৮ মেো োাঃ ছোরনোয়োেো মবগে, আাঃ মহবকে, মিংগোকোন্দী ০১৭৬৮১৮৪৯৬৫, ৩২৯৯৭২৯৩৫৪ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৭৯ বপয়োেো মবগে, মেোাঃ জবহরুি ই িোে, মিংগোকোন্দী             ০১৮৭৮৮০৭৮৭৫, ১৯৭৫৬৭১০৪২৭০০০০৩২ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৮০ বশউবি আক্তোে, ছোরদক আিী, মিংগোকোন্দী ০১৮৭০৬৭২৬৮৩, ৬৪৬০০৭১৮০৩ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৮১ ইয়োনুছ আিী, মেোাঃ আবুি হোরশে, পোইকপোড়ো ০১৮৭০৪৬৬০৯২, ৪২১১৮২৪৫১৩ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৮২ েবজবুে েহেোন, সুরুজ বেয়ো, মিংগোকোন্দী ০১৮৮৮১২৪৪৮৮, ৩২৯৯৭২৪৮৭৬ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৮৩ মেোাঃ েনজুে মহোর ন, মেোাঃ  োেসুি হক, মিংগোকোন্দী ০১৭৩৯২৪১৪০০, ৪৬৪৯৭৫৩৬৬৪ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৮৪ আাঃ হোই, কদে আিী, মিংগোকোন্দী     ০১৭১৬০২২১৩০, ৬৭১০৪২৭৮৪৯৯৩৩ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৮৫ নুরুি ই িোে,  োেসুি হক, মিংগোকোন্দী            ০১৫৮৬৩৬২১৬৮, ১৯৭৩৬৭১০৪২৫০১৬২৪৯ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৮৬ হোবববুে েহেোন, আাঃ ছোিোে, মিংগোকোন্দী ০১৬১৩৪৪৭৬৫৫, ৬৯০৪৩৮০৭০৩ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৮৭ মেোাঃ দোউদ আিী, মেোাঃ আকবে আিী, মিংগোকোন্দী ০১৭৩৩৭৯২৮৫১, ১৯৪৯৭৭৮২৬৮ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৮৮ বোরছদ, মেশেত আিী, মিংগোকোন্দী ০১৭৬৬২৭৩৪১২, ৫৫৫৮০৯১৯৯৬ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৮৯ মেোাঃ মহোর ন, েজব আিী, মিংগোকোন্দী ০১৬৬০১৯১০৪৮, ৪১৯৬১৯০০৪৭ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৯০ আাঃ কুদ্দুছ, ইছেত আিী, পোইকপোড়ো ০১৭১৬০২২১৩০, ৩২৯৯৭২৬৫৭৪ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

 

 

 

 



২০২০-২১ অর্ থবছরে েবব ২০২১-২২ মেৌসুরে প্রর োদনো কে থসূবিে আওতোয় ক্ষুদ্র ও প্রোবিক কৃষকরদে েোরে ববনোমূরে হোইবিড ধোন বীজ ববতের ে কৃষকরদে অগ্রোবধকোে তোবিকো 

উপরজিোাঃ ম োনোেগোাঁ                                                                                               মজিোাঃ নোেোয় গঞ্জ                                                                                 ইউবনয়নাঃ বোেদী              

ক্র. নং কৃষক/কৃষো ীে নোে, বপতো/স্বোেীে নোে, গ্রোে কৃষরকে মেোবোইি ও NID নোম্বোে ব্লক ইউবনয়ন ফ রিে নোে 

৯১  োইদুি ই িোে, আবেে আিী, নুরনেরটক            ০১৯৫৭২৩৭৩৪৯, ১৯৯০৬৭১০৪২৭০০০২৯৮ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৯২  োরহেো  োতুন, েকছুদ আিী, নুরনেরটক  ০১৬০৮৮৭৫৮৮৭, ২৩৯৯৭২৪৮৬৯ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৯৩ মেোবজনো  োতুে, মেোাঃ েবজদ বেয়ো, নুরনেরটক ০১৩১৩৬৫৪২০৭, ৭৩৪৯৭২৯১৬৫ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৯৪ হোবববো  োতুন, আাঃ েহেোন বেয়ো, নুরনেরটক ০১৭৩৩৬৮৬৩৯৪, ৬৮৯৯৬৬৩৮২৪ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৯৫ আকবিেো আক্তোে, মেোাঃ েোবনক বেয়ো, নুরনেরটক ০১৯৬৪২৭৯৭০৮, ২৮৪৯৬৭০০৬২ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৯৬ মেনুজো  োতুন, মেোাঃ বছবিক, নুরনেরটক ০১৬১৩৩৯১৬৮৬, ৬৪৪৯৬৮৫৭৭২ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৯৭ আরনোয়োেো  োতুন, ব েোজ বেয়ো, নুরনেরটক     ০১৩১০৪৩২৩৮১, ৬৭১০৪২৭৮৭৪৪৪৪ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৯৮ বেনোেো  োতুন, মেোাঃ বছবিক বেয়ো, নুরনেরটক ০১৭৭৭৯৬৯৩১৭, ৭৭৯৯৭১২৫১৩ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

৯৯ মেো োাঃ েবেয়ে মবগে, মেোাঃ ইবেোবহে, নুরনেরটক ০১৭৩১০৭১৪৫৩, ৫৯৯৯৭২০৮৯৮ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১০০ শোবহনুে আক্তোে, এেদোদুি হক, নুরনেরটক ০১৯৪৮৫৮৫৩৯৭, ৯১৪৯৬৫৮৩০৫ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১০১ মেোাঃ ছোিোউিীন, আাঃ আউয়োি, নুরনেরটক ০১৯৩৬৪১১২০০, ৯১৪৯৬৫৮১১৫ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১০২ মেো োাঃ শোেবেনো, আাঃ বোরেক বেয়ো, চুয়োডোঙ্গো ০১৮৩০৪২৫১৫৮, ৭৩৬১৭৮১৮০৫ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১০৩ মেো োাঃ মজো নো মবগে, মেোাঃ  বহদ, নুরনেরটক ০১৯৮৯৩৬৩৭৪৩, ৬৪৪৯৬৮৪১০৬ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১০৪ মেোাঃ মেোশন আিী, মেোাঃ েংগি আিী, চুয়োডোঙ্গো ০১৬৪০৮০৩৪৯৭, ৫৯৯৯৭৩৩৪৬১ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১০৫ মেোাঃ আেফত আিী, আফছুে উবিন, চুয়োডোঙ্গো      ০১৯২০৯৬৪০২১, ৬৭১০৪২৭৮৭৮৩২৪ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১০৬ মেো োাঃ তোেো মবগে , মেোাঃ আফছুেউবিন, চুয়োডোঙ্গো   ০১৬০১১৩০৫৮০২, ৮২৪৯৬৯৮৬৬৬ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১০৭ মেোাঃ কুতুব উবিন, মেোাঃ হোবনফো, চুয়োডোঙ্গো ০১৯২৪৯২৪৬০১, ৫৫৫০৩৫৬৯২৬ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১০৮ মেোাঃ হযেত আিী, মেোাঃ কদে আিী, মিঙ্গোকোন্দী      ০১৮৩৬৫৩৮৩৯২, ৬৭১০৪২৭৮৪৮৯২৬ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১০৯ মেোাঃ কববে মহোর ন, মেোাঃ নুরু বেয়ো, মিংগোকোন্দী      ০১৮২২৬৮৮৩৫২, ৬৭১০৪২৭৮৪৮৮৩০ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১১০ মেোাঃ নোবজে মহোর ন, মেোাঃ িোন বেয়ো, মিংগোকোন্দী           ০১৮১৯২৭০৫১৮, ১৯৯৪৬৭১০৪২৭০০০২৪৬ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১১১ মেোাঃ েবজবুে েহেোন, মেোাঃ গহন আিী, মিংগোকোন্দী   ০১৬২০১২৮৮০৪১, ৭৭৯৯৭৩৫২৩৩ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১১২ মেোাঃ ম োরহি, কোরশে আিী, মিংগোকোন্দী ০১৭৯৮৩৪৫৮৫৪, ৫০৮৬০২৪০৭১ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

১১৩ মহোর ন আিী, আফছোেিীন, চুয়োডোংগো ০১৯০২৬০৬০৯৯, ৭৩০১১২২২৪৩ মিঙ্গোকোবন্দ বোেদী মবোরেো হোইবিড ধোন 

 

 

 


