
২০১৯-২০ অথ বছের আমন ধান আবাদকারী ষেকর তািলকা 

 

ইউিপঃ 
কৃঃ ঃ 

নং 

বাতায়ন 
কৃঃ  
ঃ নং 

কৃষেকর নাম িপতার/ ামীর নাম মাবাইল নং জাতীয় পিরচয় প  নং িল  েকর নাম পাড়ার নাম ােমর নাম কৃষক কাড নং 
জিমর পিরমাণ 

(শতক) 

808 13959  

মাঃ মিশ ল ইসলাম মাঃ মাবারক হােসন  01788231147 9418687747103 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 020307210001 430 

809 13960  

মাঃ মুশিফ র রহমান চৗঃ  মৃত আিসম উ ীন 01774374518 9418687747449 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210002 

250 

810 13961  

মাঃ সাহরাব হােসন চৗঃ  মৃত ওিসম উ ীন চৗঃ 01774374518 9418687747580 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210003 

250 

811 13962  

মাঃ আশরাফ আলী চৗঃ  মৃত ওিসম উ ীন চৗঃ  01722841565 9418687747451 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210004 

250 

812 13963  

মাঃ হািম র রহমান  মৃত সিহমুি ন সরকার  01719249021 9418687747327 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210005 

555 

813 13964  

মাঃ শাহজাহান আলী  মৃত ওসিম উ ীন চৗঃ  01719540586 9418687747519 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210006 

300 

814 13965  

জগিদশ চ   মৃত বাতুসু  01738625999 9418687747543 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210007 

150 

815 13966  

মাঃ মাশারফ আলী  মৃত বিশর উ ীন 01740488887 19969418687006874 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210008 

200 

816 13967  

মাঃ নুর ইসলাম  মাঃ আরেসদ আলী  01763170829 9418687747483 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210009 

53 

817 13968  

মাঃ আজমত আলী  মৃত ইশাহাক আলী  01738626137 9418687747298 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210010 

157 

818 13969  

মাঃ কালাম হােসন চৗঃ  মৃত ইবেন সউদ চৗঃ  01750864002 9418687747503 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210011 

160 

819 13970  

মাঃ আবুল কােসম  মৃত আ ুল আওয়াল  01722392969 9418687747500 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210012 

190 

820 13971  

মাঃ আ ুর রহমান মাঃ সিফর উ ীন 01750918479 9418687747099 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210013 

112 

821 13972  

মাঃ সামশূল হক  মৃত সংলু মাহা দ  01763170829 9418687747415 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210014 

45 

822 13973  

মাঃ সিফজুল ইসলাম  সংলু মাহা দ  01744921865 9418687747370 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210015 

15 

823 13974  

মাঃ রিশ ল ইসলাম  মৃত আঃ রিহম 01774288406 9418687747433 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210016 

80 

824 13975  

মাঃ সুলতান আলী  মৃ সইফ উ ীন 01755406191 9418687747064 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210017 

94 

825 13976  

মাঃ ইয়া ব আলী  মৃ সিহমু ীন সরকার  01785451679 9418687747356 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210018 

451 

826 13977  

মাঃ আমজাদ আলী  মাঃ আরেসদ আলী  01722392969 9418687747074 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210019 

45 

827 13978  

মাঃ শামসুল হক  মাঃ দশন আলী  01722649515 9418687747385 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210020 

1700 

828 13979  

মাঃ আিনসুর রহমান  মৃত আ ুল নুর  01726718561 9418687747195 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210021 

755 

829 13980  

মাঃ আঃ খােলক  মৃত ইশার আলী  01737957853 9418687747442 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210022 

50 

830 13981  

মাঃ আ ুর রহমান  মৃত আ ুল আউয়াল  01722392969 9418687747497 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210023 

200 



২০১৯-২০ অথ বছের আমন ধান আবাদকারী ষেকর তািলকা 

 

ইউিপঃ 
কৃঃ ঃ 

নং 

বাতায়ন 
কৃঃ  
ঃ নং 
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জিমর পিরমাণ 

(শতক) 

831 13982  

মাঃ এমরান আলী চৗঃ মাঃ ইবেন সাইদ চৗঃ  01745249167 9418687740306 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210024 

20 

832 13983  

মাঃ আ ুল কােশম  ইমার আলী  01737957853 9418687747439 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210025 

25 

833 13984  

ব ল চ  রায়  মৃত িধিবক লঅল  01764805236 9418687740333 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210026 

15 

834 13985  

মাঃ রমজান আলী  মাঃ দশন আলী  01783139829 9418687747383 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210027 

308 

835 13986  

মাঃ মিজবর রহমান মাঃ দিললুর রহমান 01761257662 9418687747381 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210028 

100 

836 13987  

মাঃ আিজজুর রহামন মৃত আিজম উ ীন 01723890036 9418687747001 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210029 

250 

837 13988  

িজেতন রাম  শেদ রায়  01785277928 9418687747539 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210030 

25 

838 13989  

অন  রায়  মৃত সওলত রায়  01785281345 9418687747520 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210031 

15 

839 13990  

মাঃ বাবুল আ ার  মাঃ দলুয়ার হােসন  01737470235 9418687747307 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210032 

1280 

840 13991  

মাঃ রিবউল ইসলাম  মাঃ বিসর উ ীন 01723093461 9418687747314 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210033 

20 

841 13992  

অিনল চ  হম চ  বমন  01735428846 9418687742964 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210034 

300 

842 13993  

মাঃ সই র রহমান মৃত সইফুি ন  01776940690 9418687747052 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210035 

226 

843 13994  

মাঃ ু স আলম  মাঃ মসিলম উ ীন 01737527147 9418687747160 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210036 

100 

844 13995  

মাঃ শাহাজাহান আলী  মাঃ মাসিলম উ ীন 01737576760 9418687747025 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210037 

500 

845 13996  

মাছাঃ নুর জাহান  মৃত নজ ল ইসলাম  01788027699 9418687747138 মিহলা বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210038 

219 

846 13997  

মাঃ হােসন আলী  মৃত জেবদ আলী  01744761103 9418687747469 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210039 

20 

847 13998  

মাঃ মা ফা  মৃত মাহামুি ন  01760979276 9418687747495 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210040 

102 

848 13999  

মাঃ সিমর উ ীন মাঃ দিবর উ ীন 01760979276 9418687747489 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210041 

100 

849 14000  

মাঃ মায়াে ম 

হােসন  

মৃত মাশারফ হােসন  01730827940 9418687747591 পু ষ 
বাংলাগড় 

ভলাই ভলাই 

020307210042 

33 

850 14001  

মাঃ সােদ ল ইসলাম  মৃত খারেসদ আলী  01739450708 9418687747222 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210043 

100 

851 14002  

মাঃ মকবুল হােসন  মৃত শিনবু াহ  01784983674 941868774735 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210044 

250 

852 14003  

মাঃ আজহা ল ইসলাম  মৃত হিববর রহমান 01732098590 9418687747295 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210045 

181 
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জিমর পিরমাণ 

(শতক) 

853 14004  

মাঃ মসিলম উ ীন মৃত হািসবর রহমান  01773736886 9418687747020 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210046 

360 

854 14005  

মাঃ এনামুল হক  মৃত নািজর উ ীন 01774601435 9418687747111 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210047 

150 

855 14006  

মাঃ মাকেলসুর রহমান মাঃ দলুয়ার হােসন  01726898011 9418687747303 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210048 

463 

856 14007  

মেহষ চ   মৃত ধেন র বমন  01794641008 9418687747348 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210049 

75 

857 14008  

মাঃ মিতয়র রহামন মৃত খারেসদ আলম  01792951672 9418687747135 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210051 

25 

858 14009  

মাঃ জিসর উ ীন  মৃত জাফর আলী  01737500322 9418687747063 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210052 

143 

859 14010  

মাঃ আঃ আ ুর রশীদ  মৃত অিজম উ ীন চৗঃ  01745382120 9418687747446 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210053 

256 

860 14011  

মাঃ আঃ রিহম  করামত আলী  01788248606 9418687747187 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210054 

40 

861 14012  

মাঃ তাফাজুল হক  মতৃ আিজমুি ন  01790936012 9418687747102 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210055 

470 

862 14013  

মাঃ তফাজুল চৗঃ  মাঃ সুরত আলী  01724098111 9418687747512 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210056 

600 

863 14014  

মাঃ আিনসুর রহমান মৃত এবা ুর রহমান  9418687747174 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210057 

100 

864 14015  

মাঃ রিফ ল ইসলাম  মাঃ দিবর উ ীন 01761105410 9418687747058 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210058 

25 

865 14016  

মাঃ আ ুল কিরম  মৃত কিফল উ ীন 01782457484 9418687747179 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210059 

320 

866 14017  

মাঃ তিমজ উ ীন মৃত ফজেল হক  01767566394 9418687747486 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210060 

25 

867 14018  

মাঃ রিফ ল ইসলাম  মাঃ তাইজুল হক  01744921841 9418687747071 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210061 

75 

868 14019  

মাঃ আ ুল মা ান  মৃত কায়মুি ন  01738702698 9418687747338 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210062 

186 

869 14020  

মাঃ সিহদ আলী  মৃত আঃ হািমদ  01761105521 9418687740355 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210063 

20 

870 14021  

মাঃ হােসন আলী  মৃত উিজর আলী  01723465176 9418687747125 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210064 

400 

871 14022  

মাঃ জুলিফকার আলী  মাঃ আইনুল হক  01737826338 9418687747361 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210065 

550 

872 14023  

মাঃ রহমান আলী  মৃত দিবর উ ীন 01751029108 9418687747584 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210066 

32 

873 14024  

মাঃ ইয়ািশন চৗধুরী  সাহামুি ন চৗঃ  01774527845 9418687747511 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210067 

190 

874 14025  

মাঃ রহমান আলী  মাঃ মিজবর রহমান 01788071179 9418687747397 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210068 

85 

875 14026  

মাঃ মুনসুর আলী  মৃত কাইয়ি ন  01744761103 9418687747341 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210069 

208 
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ইউিপঃ 
কৃঃ ঃ 

নং 

বাতায়ন 
কৃঃ  
ঃ নং 

কৃষেকর নাম িপতার/ ামীর নাম মাবাইল নং জাতীয় পিরচয় প  নং িল  েকর নাম পাড়ার নাম ােমর নাম কৃষক কাড নং 
জিমর পিরমাণ 

(শতক) 

876 14027  

মাঃ আ ু ািহল বাকী 

চৗঃ 

মৃত বশাল উ ীন  01779264003 9418687747506 পু ষ 
বাংলাগড় 

ভলাই ভলাই 

020307210070 

210 

877 14028  

 সভা রাম  মৃত ধেন র রায়  01761711448 9418687734300 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210071 

125 

878 14029  

মাঃ সেলমান আলী  মৃত তািহমু ীন 01735822226 9418687747300 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210072 

52 

879 14030  

মাঃ দিবজুল  মাঃ সািমজ উ ীন 01797821230 9418687747283 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210073 

200 

880 14031  

মাঃ শিরফুল ইসলাম  মাঃ সািমজ উ ীন 01750521562 9418687747255 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210074 

100 

881 14032  

মাঃ হােসন আলী চৗঃ  মৃত আফতাব উ ীন 01740835256 9418687740318 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210075 

259 

882 14033  

মাঃ ইউনুস আলী  মৃত সিফর উ ীন 01762711452 9418687747337 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210076 

40 

883 14034  

মাঃ মাজা ফর হােসন 

চৗঃ  

মৃত আফতাব উ ীন 01722840887 9418687740326 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210077 

300 

884 14035  

মাঃ িসরাজুল ইসলাম  মাঃ সাহামুি ন চৗঃ  01755462376 9418687747461 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210078 

250 

885 14036  

মাঃ আবুল হােসন  মৃত তসিলম উ ীন 01762883642 9418687747424 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210079 

15 

886 14037  

মাঃ আলতাফ হােসন 

চৗঃ  

মৃত আফতাব হােসন 

চৗঃ  

01710605764 9418687740309 পু ষ 
বাংলাগড় 

ভলাই ভলাই 

020307210080 

450 

887 14038  

মাঃ আঃ মােলক  আঃ বােরক  01797630851 9418687747221 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210081 

25 

888 14039  

মাঃ তাফাজুল 

হােসন  

মৃত ফজেল হক  01751263948 9418687747466 পু ষ 
বাংলাগড় 

ভলাই ভলাই 

020307210082 

25 

889 14040  

মাঃ আবু ব র িসি ক মৃত মিফজ উ ীন 01789899258 9418687747403 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210083 

80 

890 14041  

মাঃ আ ুর রহমান  মৃত হািসবর রহমান  01796173187 9418687747037 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210084 

200 

891 14042  

মাঃ আবুল কােশম  মৃত কায়মুি ন 01745082120 9418687747292 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210085 

70 

892 14043  

মাঃ সাহাদত হােসন  মাঃ ওহাব আলী  01723836049 9418687747335 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210086 

180 

893 14044  

মাঃ নজ ল ইসলাম  মাঃ আ ুর রিহম  01767093569 9418687747319 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210087 

640 

894 14045  

মাঃ আবুল হােসন  মাঃ সিফর উ ীন 01797680704 9418687747333 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210088 

20 

895 14046  

মাঃ ওিসমু াহ  মৃত তাবারক আলী  01796928808 9418687740353 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210089 

580 



২০১৯-২০ অথ বছের আমন ধান আবাদকারী ষেকর তািলকা 

 

ইউিপঃ 
কৃঃ ঃ 

নং 

বাতায়ন 
কৃঃ  
ঃ নং 

কৃষেকর নাম িপতার/ ামীর নাম মাবাইল নং জাতীয় পিরচয় প  নং িল  েকর নাম পাড়ার নাম ােমর নাম কৃষক কাড নং 
জিমর পিরমাণ 

(শতক) 

896 14047  

 বাটুল চ   মৃত িবঘানু রাম  01783086805 9418687747566 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210090 

378 

897 14048  

মাঃ আবুল কােশম  মৃত আ ুর রা াক  01734709194 9418687747322 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210091 

650 

898 14049  

মাঃ তসিলম উ ীন মৃত ইসমাইল হােসন  01780551393 9418687747188 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210092 

500 

899 14050  

হম চ  ব মন  মৃত জা  রাম   9418687534281 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210093 

507 

900 14051  

মাঃ দিবর উ ীন মৃত কারবান আলী  01784983674 9418687747039 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210094 

300 

901 14052  

মাঃ দশন আলী  আিমর আলী  01722659515 9418687718150 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210095 

350 

902 14053  

মাঃ নজ ল ইসলাম  মৃত সইফত উ ীন 01734050961 9418687747127 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210096 

249 

903 14054  

মাঃ মিজবর রহমান মৃত উিজর আলী  01732300209 9418687747095 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210097 

300 

904 14055  

মাঃ আনা ল ইসলাম মৃত দিরমান আলী  01723184213 9418687740359 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210098 

218 

905 14056  

মাঃ ল আিমন  মৃত মিফজ উ ীন 01750580499 9418687747400 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210100 

80 

906 14057  

মাঃ জাহা ীর আলম 

চৗঃ  

মৃত একিন উ ীন চৗঃ  01786766687 9418687747458 পু ষ 
বাংলাগড় 

ভলাই ভলাই 

020307210101 

650 

907 14058  

মাঃ জসীম উ ীন এহচান আলী  01768886255 9418687747239 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210102 

280 

908 14059  

মাঃ তিহ ল হক  মৃত বিশর উ ীন 01762884156 9418687747425 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210103 

116 

909 14060  

িজেত  নাথ  মৃত এসার বমন  01751477478  পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210104 

22 

910 14061  

িবের  নাথ রায়  মৃত ধিরয়া রাম  01744779707 9418687747556 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210105 

50 

911 14062  

মাঃ মিফ র রহমান মৃত আঃ রিহম  01744761103 9418687747429 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210106 

79 

912 14063  

মাঃ আজাদ আলী  মৃত কাইমু ীন  01764967175 9418687747351 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210107 

234 

913 14064  

মাঃ ই ািহম আলী  মাৎ আবুল কােশম  01750528597 9418687747346 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210108 

100 

914 14065  

মাঃ আমজাদ হােসন  মাঃ আ ুল বােরক  01737562012 9418687747110 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210109 

108 

915 14066  

মাঃ িফেরাজ আলম 

চৗধুরী 

মৃত ওিসম উ ীন চৗঃ  01750287732 9418687747517 পু ষ 
বাংলাগড় 

ভলাই ভলাই 

020307210110 

300 

916 14067  

মাঃ শামসুল হক  মৃত ইসমাইল  01744761180 9418687747013 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210111 

892 



২০১৯-২০ অথ বছের আমন ধান আবাদকারী ষেকর তািলকা 

 

ইউিপঃ 
কৃঃ ঃ 

নং 

বাতায়ন 
কৃঃ  
ঃ নং 

কৃষেকর নাম িপতার/ ামীর নাম মাবাইল নং জাতীয় পিরচয় প  নং িল  েকর নাম পাড়ার নাম ােমর নাম কৃষক কাড নং 
জিমর পিরমাণ 

(শতক) 

917 14068  

মাঃ একরামুল হক  মৃত শামসুল হক 01744761180 9418687747014 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210112 

400 

918 14069  

মাঃ মাকবুল হােসন 

চৗঃ  

মৃত একান উ ীন  19969418687000157 পু ষ 
বাংলাগড় 

ভলাই ভলাই 

020307210113 

600 

919 14070  

মাঃ এসাদ আলী  মাঃ খিললুর রহমান 01796923553 9418687747377 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210114 

500 

920 14071  

তেপন চ   ম চরন  01774038697 9418687747548 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210115 

15 

921 14072  

মাঃ আ ুল গিন  মৃত সইফ উ ীন 01731284916 9418687747662 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210116 

83 

922 14073  

মাঃ িসরাজুল ইসলাম  মাঃ এবা র রহমান 01737500322 9418687747128 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210117 

149 

923 14074  

মাঃ আলী আকবর  মৃত হািসবর রহমান 01737500322 9418687740363 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210118 

121 

924 14075  

মাঃ চাখা িমঞা  মাঃ নুেরাল হক  01793989851 9418687747275 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210119 

42 

925 14076  

মাঃ আিমর উ ীন মৃত খােদম আলী  01763234660 9418687747229 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210120 

600 

926 14077  

মাঃ সিলম উ ীন মৃত করামত আলী  01733212260  পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210121 

112 

927 14078  

মাঃ মাকেশদ আলী  মৃত আিলম উ ীন 01744453732 9418687747216 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210122 

440 

928 14079  

মাঃ ইউসুফ আলী  মৃত সিমু ীন সরকার  01723736180 9418687747445 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210123 

600 

929 14080  

মাঃ শিফ ল ইসলাম  মৃত হািসবর রহমান 01719346631 9418687747023 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210124 

133 

930 14081  

মাঃ বলাল উ ীন মৃত আ ু া সরকার  01746205187 9418687747285 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210125 

380 

931 14082  

মাঃ সা ার আলী  মৃত আ ুল হািকম  01748381756 9418687747172 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210126 

25 

932 14083  

মাঃ িমজানুর রহমান মাঃ আঃ মােজদ  01778951720 9418687747106 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210127 

340 

933 14084  

িদপক চ   নেগ  নাথ  01763114861 9418687742962 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210129 

18 

934 14085  

মাছাঃ আনছারা বগম  সিফজুল ইসলাম  01773736886 9418687747144 মিহলা বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210130 

125 

935 14086  

মাছাঃ তসিলমা খাতুন  আউয়াল হােসন  01750287732 9418687747598 মিহলা বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210131 

500 

936 14087  

মাঃ আলী আকবর  মৃত আলীমু ীন  01785400985 9418687747271 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210132 

160 

937 14088  

মাঃ তাজমুল হক ইশার উ ীণ  01774287358 9418687747435 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210133 

120 

938 14089  

মাঃ আইউব আলী  মৃত এবা র রহমান  01740516828 9418687747463 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210134 

800 



২০১৯-২০ অথ বছের আমন ধান আবাদকারী ষেকর তািলকা 

 

ইউিপঃ 
কৃঃ ঃ 

নং 

বাতায়ন 
কৃঃ  
ঃ নং 

কৃষেকর নাম িপতার/ ামীর নাম মাবাইল নং জাতীয় পিরচয় প  নং িল  েকর নাম পাড়ার নাম ােমর নাম কৃষক কাড নং 
জিমর পিরমাণ 

(শতক) 

939 14090  

মাঃ মিফজ উ ীন মৃত কিফল উ ীন 01761374825 9418687747054 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210135 

320 

940 14091  

মাঃ আিজজুর রহামন 

চৗঃ  

মৃত সুরত আলী চৗঃ  01737495199 9418687747287 পু ষ 
বাংলাগড় 

ভলাই ভলাই 

020307210136 

462 

941 14092  

মাঃ মাসুদ রানা  মৃত সুম উ ীন 01773733916 9418687747205 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210137 

50 

942 14093  

মাঃ বীের  নাথ  মৃত ভরনী কা  রায়  01764967881 9418687747578 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210138 

150 

943 14094  

মাঃ মািনক হােসন  মাঃ মুনসুর আলী  01744408876 9418687747345 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210139 

68 

944 14095  

মাঃ আিম াহ  মৃত তাবারক আলী  01735822226 9418687747243 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210140 

500 

945 14096  

মাঃ নুেরজামান  মাঃ আিম াহ  01735822226 9418687747246 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210141 

500 

946 14097  

মাঃ রিশ ল ইসলাম  মাঃ আঃ বােরক  01728278755 19829418687000006 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210142 

90 

947 14098  

মাঃ আিমনুল ইসলাম  মৃত তসিলম উ ীন 01774286471 9418687747263 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210143 

160 

948 14099  

মাঃ আইউব আলী  মাঃ আিজজুর রহমান 01744711003 9418687747265 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210144 

138 

949 14100  

মাঃ জাকািরয়া চৗঃ  মাঃ শাহামু ীন চৗঃ  01744539621 9418687747587 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210145 

508 

950 14101  

মাঃ জুনােয়দ হােসন  মাঃ আঃ মােজদ  01734570485 9418687747108 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210146 

150 

951 14102  

মাঃ তাইজুল ইসলাম  মৃত জিমর উ ীন 01767322832 9418687747745 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210147 

300 

952 14103  

মাঃ রিশ ল ইসলাম  মাঃ দিবর উ ীন  9418687747180 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210148 

50 

953 14104  

মাঃ সােহবুল ইসলাম  তিহমু ীন  01747073109 9418687747296 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210149 

08 

954 14105  

মাঃ রিশ ল ইসলাম  মাৎ সই র রহমান 01737236285 9418687747059 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210150 

150 

955 14106  

মাঃ িমঠু রহমান মাঃ  মাবারক 

হােসন  

01723168544 9418687747259 পু ষ 
বাংলাগড় 

ভলাই ভলাই 

020307210151 

200 

956 14107  

মাঃ সই র রহমান  মাঃ আ ুস সামাদ  01728706531 9418687747408 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210152 

800 

957 14108  

মাঃ িজয়াউর ইসলাম  উিজর আলী  01723465176 9418687747253 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210153 

350 

958 14109  

মাঃ আবুল কােশম  মৃত দলাবর হােসন  01737169131 9418687000006 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210154 

85 

959 14110  

মাঃ মাবারক আলী  মৃত আিসর উ ীন 01784950799 9418687747084 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210155 

237 



২০১৯-২০ অথ বছের আমন ধান আবাদকারী ষেকর তািলকা 

 

ইউিপঃ 
কৃঃ ঃ 

নং 

বাতায়ন 
কৃঃ  
ঃ নং 

কৃষেকর নাম িপতার/ ামীর নাম মাবাইল নং জাতীয় পিরচয় প  নং িল  েকর নাম পাড়ার নাম ােমর নাম কৃষক কাড নং 
জিমর পিরমাণ 

(শতক) 

960 14111  

মাঃ রিবউল ইসলাম  মাঃ জাকািরয়া  01744539621 9418687747588 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210156 

100 

961 14112  

মাঃ শামসুল হক মৃত তিছর উ ীন 01738267224 9418687747362 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210157 

09 

962 14113  

মাঃ ই ার আলী  মৃত আিজম উ ীন 01764967888 9418687747403 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210158 

300 

963 14114  

মাঃ আবু সািহন  মাঃ ই াজ আলী  01722960012 9418687747005 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210159 

50 

964 14115  

মাঃ আ ু াহ  মৃত বিশর উ ীন 01762884166 9418687747423 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210160 

41 

965 14116  

মাঃ মকবুল হােসন 

চৗঃ  

মৃত আফতাব উ ীন 01721092810 9418687740323 পু ষ 
বাংলাগড় 

ভলাই ভলাই 

020307210161 

575 

966 14117  

মাঃ ম ু র আলম চৗঃ  মাঃ মকবুল হােসন  01721092810 9418687740324 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210162 

575 

967 14118  

মাঃ এেকএম ফললুল হক  মৃত আঃ গফুর  01735883649 9418687747207 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210163 

1200 

968 14119  

মাঃ আিরফ হােসন  এেকএম ফজলুল হক  01719042976 9418687747209 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210164 

950 

969 14120  

মাঃ আ ুল কােদর  মৃত ইসমাইল হােসন  01739904659 9418687747012 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210165 

400 

970 14121  

মাঃ তয়ব আলী  মৃত খােদম আলী  01730905941 9418687747093 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210166 

1110 

971 14122  

মাঃ ফজলুর রহমান  তিমজ উ ীন 017502887788 9418687747391 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210167 

34 

972 14123  

বুি  নাথ রায়  মৃত ধিরয়া রাম   9418687747561 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210168 

15 

973 14124  

মাঃ আিমি ল ইসলাম  মাঃ জেবদ আলী   9418687747471 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210169 

20 

974 14125  

মাঃ আমানু াহ  মৃত তাবারক আলী   9418687747247 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210170 

420 

975 14126  

মাঃ খিললুর রহমান মাঃ তয়ব আলী  01730905941 9418687747228 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210171 

100 

976 14127  

মাঃ হািফজু াহ  মৃত তাবারক আলী  01735563838 9418687747249 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210172 

500 

977 14128  

মাঃ আতউ াহ আিল মাঃ হািফজু াহ  01700154782 9418687740358 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210173 

230 

978 14129  

মাঃ সােহল রানা মাঃ আিমনুল ইসলাম   9418687006797 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210174 

250 

979 14130  

মাঃ রিবউল ইসলাম  মাঃ সােদ ল ইসলাম  01739450708 9418687747289 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210175 

250 

980 14131  

মাঃ ফজলুল কিরম  সিহ র রহমান  9418687000289 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210176 

500 

981 14132  

মাঃ আবু ব র িসি ক  আিমনুল ইসলাম   9418687747206 পু ষ বাংলাগড় ভলাই ভলাই 
020307210177 

560 



২০১৯-২০ অথ বছের আমন ধান আবাদকারী ষেকর তািলকা 

 

ইউিপঃ 
কৃঃ ঃ 

নং 

বাতায়ন 
কৃঃ  
ঃ নং 

কৃষেকর নাম িপতার/ ামীর নাম মাবাইল নং জাতীয় পিরচয় প  নং িল  েকর নাম পাড়ার নাম ােমর নাম কৃষক কাড নং 
জিমর পিরমাণ 

(শতক) 

982 14133  

মাঃ সিফজুল ইসলাম   মাহা দ আলী   9418687000115 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210182 

500 

983 14134  

মাঃ মাঃ শিহ ল 

ইসলাম  

মৃত মিশর উ ীন 01783826627 9418687747665 পু ষ 
বাংলাগড় 

মািলিভটা মািলিভটা 

020307210183 

700 

984 14135  

মাঃ হাসান আলী  মমতাজ আলী  01740346456 9418687747867 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210184 

80 

985 14136  

মাঃ সিমর উ ীন মৃত িচহা  মাহা দ  01788209593 9418687747853 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210185 

90 

986 14137  

মাঃ জািহ ল ইসলাম  মাঃ তিমজ উ ীন 01755423721 9418687747897 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210186 

200 

987 14138  

আিতয়া চ  রায়  মৃত সিপন চ  রায়  01737050713 9418687747799 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210187 

20 

988 14139  

দামাসু বমন  মৃত রিব রাম রায়  01723015869 9418687747817 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210188 

100 

989 14140  

মাঃ দরবা  হােসন  মাঘু মাহা দ  01786801370 9418687747723 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210189 

470 

990 14141  

মাঃ িমজানুর রহমান মৃত আিমর উ ীন 

সরকার  

01740237858 9418687747660 পু ষ 
বাংলাগড় 

মািলিভটা মািলিভটা 

020307210190 

314 

991 14142  

মাঃ সিফর উ ীন মৃত বায়া  01723156812 9418687747780 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210191 

75 

992 14143  

মাঃ দিবর উ ীন মৃত বায়া  01750235203 9418687747691 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210192 

102 

993 14144  

মাঃ কিফল উ ীন মৃত বায়া  01750235203 9418687747688 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210193 

124 

994 14145  

মাঃ তফাজুল  তিমজ উ ীন 01737050723 9418687747895 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210194 

100 

995 14146  

মাঃ মনজুর আলম  মাঃ নিজর আলী  01760579423 9418687747440 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210195 

173 

996 14147  

মাঃ আেনায়ার হােসন  দরবা  হােসন  01744886558 9418687747724 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210196 

75 

997 14148  

মাঃ শািহনুর আজাদ মৃত আমীর উ ীন 

সরকার  

01750580423  পু ষ 
বাংলাগড় 

মািলিভটা মািলিভটা 

020307210197 

314 

998 14149  

লাল চরন  মৃত িব ু  মাহন  01737050713 9418687747813 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210198 

580 

999 14150  

মাঃ আঃ বােসদ  সমেসর আলী  01764805974 9418687740544 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210199 

50 

1000 14151  

মাঃ হািসর উ ীন মৃত কয়া  01723156812 9418687747697 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210200 

100 

1001 14152  

 অন  রায় মৃত ভবানী সাদ  01724393346 9418687747633 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210201 

119 



২০১৯-২০ অথ বছের আমন ধান আবাদকারী ষেকর তািলকা 

 

ইউিপঃ 
কৃঃ ঃ 

নং 

বাতায়ন 
কৃঃ  
ঃ নং 

কৃষেকর নাম িপতার/ ামীর নাম মাবাইল নং জাতীয় পিরচয় প  নং িল  েকর নাম পাড়ার নাম ােমর নাম কৃষক কাড নং 
জিমর পিরমাণ 

(শতক) 

1002 14153  

 ধন িসংহ রায়  মৃত ভবানা সাদ  01773301781 9418687747605 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210202 

247 

1003 14154  

িনমাই চাদ রায়  মৃত ধীের  নাথ  01747485103 9418687747817 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210203 

330 

1004 14155  

সের  নাথ রায় মৃত ধীের  নাথ রায়  01796730807 9418687747625 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210204 

150 

1005 14156  

দেলায়ার হােসন  মাঃ দরবা  মাহেসন  01762965200 9418687747728 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210205 

50 

1006 14157  

মেনার ন বমন  মৃত কৃ  মাহন বমন  01751029559 9418687747787 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210206 

270 

1007 14158  

জয় চ  বমন  মৃত কৃ  মাহন বমন  01728867066 9418687747808 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210207 

287 

1008 14159  

মাঃ রিফ ল ইসলাম  নিজর আলী  01796173738 9418687747873 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210208 

180 

1009 14160  

মাঃ জুেয়ল আলম  নিজর আলী   9418687740977 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210209 

188 

1010 14161  

মাঃ মইনুল হােসন  নিজর আলী  01737169126 9418687747884 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210210 

190 

1011 14162  

মাঃ হাসান আরী  মাঃ তিমজ উ ীন 01723622487 9418687740410 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210211 

44 

1012 14163  

অতুল চ  রায়  িতিমত রায়  01780803262 9418687747615 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210212 

75 

1013 14164  

উের  নাথ রায়  ধীের  নাথ রায়  01738617517 9418687747624 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210213 

100 

1014 14165  

মাঃ খােদমুল ইসলাম  মৃত আিমর উ ীন 01744215377 9418687747673 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210214 

250 

1015 14166  

সে াষ মার রায়  কেল  নাথ  01738617517 19929418687000166 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210215 

220 

1016 14167  

রমনী কা  রায়  িমত রায়  01738617147 9418687747771 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210216 

300 

1017 14168  

পেনশ চ   িমত রায়  01738697147 9418687747620 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210217 

75 

1018 14169  

মাঃ দিব ল ইসলাম  মৃত আিমর উ ীন 01736960625 9418687747669 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210218 

380 

1019 14170  

মাঃ আ ুল বাকী মাঃ িসি ক হােসন  01763170982 9418687747687 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210219 

73 

1020 14171  

মাঃ িসরাজ উ ীন মৃত আিসর উ ীন 01785359135 9418687747768 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210221 

70 

1021 14172  

তপনাথ রায়  টু রাম  01755422763 9418687747797 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210222 

53 

1022 14173  

মকবুল হােসন   মৃত কিফল উ ীন 01792732247 9418687747659 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210223 

203 

1023 14174  

মাঃ খারেসদ আলী  মাঃ শমেসর আলী  01773729783 9418687747684 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210224 

42 

1024 14175  

মাঃ খেয়র আলী  মাঃ রিব মাহা দ  01750751741 9418687747890 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210225 

242 



২০১৯-২০ অথ বছের আমন ধান আবাদকারী ষেকর তািলকা 

 

ইউিপঃ 
কৃঃ ঃ 

নং 

বাতায়ন 
কৃঃ  
ঃ নং 

কৃষেকর নাম িপতার/ ামীর নাম মাবাইল নং জাতীয় পিরচয় প  নং িল  েকর নাম পাড়ার নাম ােমর নাম কৃষক কাড নং 
জিমর পিরমাণ 

(শতক) 

1025 14176  

মাঃ সােহর আলী  মাঃ রিব মাহা দ  01751303254 9418687747886 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210226 

130 

1026 14177  

মাঃ সােদ ল ইসলাম  মৃত হািশম উ ীন 01780930234 9418687747760 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210227 

69 

1027 14178  

িবনয় মার রায়  কািশ নাথ বমন  01722808043 9418687747609 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210228 

1000 

1028 14179  

মাঃ নুর ইসলাম  আিসর উ ীন  01713298790 9418687747734 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210229 

32 

1029 14180  

মাঃ দলাবর হােসন  মৃত জিসর উ ীন 01762921386 9418687747834 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210230 

150 

1030 14181  

মাঃ পিশর উ ীন মৃত মিশর উ ীন 01738280507 19609418687000074 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210231 

600 

1031 14182  

মাঃ তিমজ উ ীন  মৃত জিসর উ ীন 01794820711 9418687747824 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210232 

410 

1032 14183  

মাঃ কিরমত আলী  মৃত জিসর উ ীন 01750620547 9418687747826 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210233 

377 

1033 14184  

মাঃ িসরাজুল ইসলাম  মাঃ সােলমান আলী  01762737925 1962948687016312 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210234 

236 

1034 14185  

মাঃ শাহাদত হােসন  মৃত হজমত আলী  01824431784 9418687747856 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210235 

32 

1035 14186  

মাঃ শিরফুল ইসলাম  মৃত সিমর উ ীন  01750620646 9418687747679 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210236 

350 

1036 14187  

মাঃ শিহ ল ইসলাম হজমত আলী  01717653784 9418687747772 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210237 

300 

1037 14188  

ভােলা রানী রায়  মৃত কািল মাহন রায়  01795772039 9418687747789 মিহলা বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210238 

90 

1038 14189  

অমৃত লাল  মৃত নবীন চ  রায়  01795772039 9418687747857 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210239 

75 

1039 14190  

মাঃ মুজাে ল হােসন  মাঃ মাফাজুল 

হােসন  

01723182471 9418687740280 পু ষ 
বাংলাগড় 

মািলিভটা মািলিভটা 

020307210240 

51 

1040 14191  

গাজী রহমান ফজলু হক  01767322896 9418687747706 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210241 

150 

1041 14192  

মাঃ রিশ ল ইসলাম  মৃত জিমর উ ীন  01723044022 9418687747668 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210242 

610 

1042 14193  

হের  নাথ রায়  মৃত রিব রাম  01788006598 9418687740275 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210243 

464 

1043 14194  

মাঃ মহিশন আলী  মৃত বিশর উ ীন 01750620555 9418687747670 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210244 

89 

1044 14195  

ভেবশ চ  রায়  মৃত সাগর চ  রায়   9418687740281 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210245 

45 

1045 14196  

শি  রানী রায়  বাবুল চ  রায়  01744658788 9418687747629 মিহলা বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210246 

100 

1046 14197  

নারায়ন চ  রায়  মৃত আন  মাহন  01788231368 9418687747616 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210247 

170 



২০১৯-২০ অথ বছের আমন ধান আবাদকারী ষেকর তািলকা 
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জিমর পিরমাণ 

(শতক) 

1047 14198  

জামাল উ ীন  িসরাজুল ইসলাম  01735128207 9418687747900 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210248 

190 

1048 14199  

মাঃ রিফ ল ইসলাম  মাঃ হািসর উ ীন  01742195839 9418687747699 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210249 

120 

1049 14200  

সদ  রাম  খগ মাহন রায়  01764967881 9418687740288 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210250 

170 

1050 14201  

মাঃ হািফজুল ইসলাম  মৃত ফিজর আলী  01760955701 9418687747839 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210251 

47 

1051 14202  

মাঃ মা ফা  মাঃ আ ুল কােদর  01746974721 9418687747747 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210252 

18 

1052 14203  

চ  গ  িসংহ  মৃত আন  মাহন 

িসংহ  

01721251653 9418687740398 পু ষ 
বাংলাগড় 

মািলিভটা মািলিভটা 

020307210253 

350 

1053 14204  

বলাই রাম  গিরয়া রায়  01733518634 9418687740399 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210254 

25 

1054 14205  

মাঃ মিফজ উ ীন মৃত জিসর উ ীন 01783086620 9418687747830 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210255 

190 

1055 14206  

মাঃ সিরতু া  মৃত জিসর উ ীন 01773008513 9418687747848 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210256 

124 

1056 14207  

মাঃ হাসান আলী  মৃত বিসর উ ীন 01722734537 9418687747646 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210257 

237 

1057 14208  

অ য় মার  মৃত ধীের  নাথ  01723174479 9418687747622 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210258 

320 

1058 14209  

মাঃ শওকত আলী  মৃত মিশর উ ীন 01714942060  পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210259 

1300 

1059 14210  

রবাসা রাম  পৃিথ রাজ  01759496104 9418687747784 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210260 

145 

1060 14211  

মাঃ নু ল হক  মৃত বিশর উ ীন 01750287732 9418687747746 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210261 

100 

1061 14212  

মাঃ একরামুল হক  মৃত ইসমাইল হােসন  01791876225 9418687747859 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210262 

175 

1062 14213  

রিফ ল ইসলাম  মৃত কিফল উ ীন 01740885330 9418687747641 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210263 

363 

1063 14214  

মাঃ আশরাফ আলী  মৃত বিসর উ ীন 01794923177 9418687747654 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210264 

293 

1064 14215  

মাঃ সােদ ল ইসলাম  মৃত কিফল উ ীন 01773018897 9418687747644 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210265 

328 

1065 14216  

মাঃ আ ুর রিশদ  মৃত ি  মাহা দ  01737187536 9418687740295 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210266 

133 

1066 14217  

মাঃ ল আিমন  মৃত আিমর উ ীন 01745828436 9418687747672 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210267 

314 

1067 14218  

মাঃ বিদউ ামান  মৃত সয়ফ আলী চৗঃ  01724046218 9418687740302 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210268 

167 

1068 14219  

মাঃ হািফজ উ ীন মাঃ সেলমান আলী  01723016290 9418687747875 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210269 

270 
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(শতক) 

1069 14220  

অিলণ চ   িবনয় মার রায়  01722808043 9418687747635 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210270 

125 

1070 14221  

িদল রী বালা জয় চ  বমন   9418687747811 মিহলা বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210271 

75 

1071 14222  

মাঃ সেক ার আলী  মৃত মিশর উ ীন  9418687747781 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210272 

1000 

1072 14223  

মাঃ আহসানুল হক  মাঃ সেক ার আলী    পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210273 

500 

1073 14224  

মাসাে ক ইসলাম  মাঃ শামসুল হক  9418687014292 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210274 

200 

1074 14225  

সার ল হক  মাঃ শামসুল হক  9418687747721 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210275 

400 

1075 14226  

আইয়ুব আলী  মৃত হাজী িগয়াস উ ীন  9418687747722 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210276 

1130 

1076 14227  

মাঃ শামসুল হক  মৃত হাজী িগয়াস উ ীন  9418687747638 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210277 

550 

1077 14228  

মাঃ নািজর আলী  মাঃ দশন আলী   9418687747882 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210278 

295 

1078 14229  

মাঃ আিমনুল হক  মৃত আঃ গফুর   9418687747220 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210279 

280 

1079 14230  

মাঃ জামাল উ ীন  মৃত িসরাজুল ইসলাম  9418687747900 পু ষ বাংলাগড় মািলিভটা মািলিভটা 
020307210280 

190 

1080 14231  

মাঃ আজগর আলী  মৃত মুিনর উ ীন 01738280515 9418687740414 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210281 

350 

1081 14232  

র ীলাল রায়  িবনয় মার  01750649819 9418687740469 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210282 

400 

1082 14233  

খেলন চ   হির চ  রায়  01750649819 9418687740472 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210283 

54 

1083 14234  

থেবন চ   মৃত দরবা  বমন  01746314327 9418687740484 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210284 

100 

1084 14235  

িবজয় মার  মৃত রেমশ চ   01737236274 9418687740503 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210285 

225 

1085 14236  

অ না রানী  মৃত শিন রানী  01737681021 9418687740550 মিহলা বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210286 

100 

1086 14237  

চ  মাহন রায়  খমা রাম  01767328964 9418687740494 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210287 

13 

1087 14238  

মিন রাম  ঘুঘু রাম  01751005712 9418687740495 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210288 

25 

1088 14239  

অিলণ চ   মৃত রা   রাম  01755402137 9418687740504 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210290 

170 

1089 14240  

খলারাম রায়  মৃত  রাম  01737681021 9418687740522 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210291 

46 

1090 14241  

ভালা নাথ রায়  মৃত ইমা ু  ব মন  01737681021 9418687740521 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210292 

230 

1091 14242  

িজতু রাম  মৃত লাল মাহন  01734752788 9418687740470 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210293 

250 



২০১৯-২০ অথ বছের আমন ধান আবাদকারী ষেকর তািলকা 

 

ইউিপঃ 
কৃঃ ঃ 

নং 

বাতায়ন 
কৃঃ  
ঃ নং 

কৃষেকর নাম িপতার/ ামীর নাম মাবাইল নং জাতীয় পিরচয় প  নং িল  েকর নাম পাড়ার নাম ােমর নাম কৃষক কাড নং 
জিমর পিরমাণ 

(শতক) 

1092 14243  

িদেনশ চ  বমন  মৃত বাটুল চ   01788069456 9418687740528 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210294 

410 

1093 14244  

ভেবশ চ   মৃত লাল মাহন  01734742788 9418687740488 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210295 

230 

1094 14245  

মেনার ন রায়  নেরশ চ  বমন  01763170982 9418687534309 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210296 

190 

1095 14246  

সেক ার িসং হেরশ চ   01755228140 9418687740560 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210297 

60 

1096 14247  

সানামহন রায়  িদেজ  নাথ বমন  01751005712 9418687740526 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210298 

655 

1097 14248  

উলী বালা মৃত রেমশ চ   01774512094 9418687740505 মিহলা বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210299 

85 

1098 14249  

উষা রানী  মৃত অতুল চ   01774512094 9418687740510 মিহলা বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210300 

60 

1099 14250  

বৃ  নাথ রায়  খনা রায়  01773308166 9418687740497 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210301 

80 

1100 14251  

াদ চ  বমন  মৃত রাম চ  বমন  01750580493 9418687740537 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210302 

200 

1101 14252  

ি য় নাথ রায়  মৃত বাটুল চ   01751430608 9418687740529 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210303 

520 

1102 14253  

মাঃ আেনায়ার হােসন  মাঃ সিকম উ ীন 01744971238 9418687740428 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210304 

200 

1103 14254  

িদেগ  নাথ রায়  মৃত ধদা রাম  01734051135 9418687740523 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210305 

535 

1104 14255  

বাসুেদব চ  রায়  খেলন চ   01722679933 9418687740552 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210306 

65 

1105 14256  

মিজবর রহমান  মৃত মিশর উ ীন 01755247904 9418687740429 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210307 

192 

1106 14257  

মাঃ িসরাজুল ইসলাম  মৃত মুিনর উ ীন 01773157430 9418687740420 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210308 

600 

1107 14258  

মাঃ ই ািহম  মৃত মিশর উ ীন 01755247904 9418687740423 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210309 

269 

1108 14259  

ভরনী কা  রায়  মৃত িবনয় মার  01923199075 9418687740476 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210310 

500 

1109 14260  

িজতু রাম বমন  মৃত বাটুল চ  বমন  01722679933 1020406030610089 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210311 

450 

1110 14261  

দীেনশ চ  বমন  ধা রা রাম বমন  01788147621 9418687740541 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210312 

224 

1111 14262  

মাঃ মা ফা  মিশর উ ীন 01750205443 9418687740587 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210313 

314 

1112 14263  

িদেজ  নাথ বমন  মৃত সভুয়া রাম  01738638136 9418687740558 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210314 

70 

1113 14264  

হেরশ চ  রায়  মৃত লভুয়া রায়  01738638136 9418687740597 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210315 

200 

1114 14265  

মাঃ আ ুস সামাদ  মৃত মিশর উ ীন 01760955701 9418687740412 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210316 

150 



২০১৯-২০ অথ বছের আমন ধান আবাদকারী ষেকর তািলকা 

 

ইউিপঃ 
কৃঃ ঃ 

নং 

বাতায়ন 
কৃঃ  
ঃ নং 

কৃষেকর নাম িপতার/ ামীর নাম মাবাইল নং জাতীয় পিরচয় প  নং িল  েকর নাম পাড়ার নাম ােমর নাম কৃষক কাড নং 
জিমর পিরমাণ 

(শতক) 

1115 14266  

খেলন চ  রায়  মৃত পাইকার চ   01722679933 9418687740567 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210317 

188 

1116 14267  

িখিতশ চ   মৃত দয়াল চ   01755383281 9418687740549 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210318 

85 

1117 14268  

মেহন চ   মৃত দয়াল চ   01755383281 9418687740463 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210319 

110 

1118 14269  

কিব রাম  মৃত দয়াল চ   01755383281 9418687740467 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210320 

113 

1119 14270  

মাঃ মিকম উ ীন  মৃত মিনর উ ীন  9418687740411 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210321 

265 

1120 14271  

জিতশ চ  (চামান) রাম চ   01762711293 9418687740544 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210322 

200 

1121 14272  

সারনী রায়  মৃত ধনী রাম  01767084169  পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210323 

163 

1122 14273  

পেলশ চ    মৃত বািল রাম  01751342563 9418687740664 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210324 

136 

1123 14274  

সুেষণ চ   মৃত খেকন চ   01767084169 9418687740665 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210325 

190 

1124 14275  

বাসুেদব রাম  িব  রাম  01755461168 9418687740661 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210326 

247 

1125 14276  

গ ু  রাম  টংক রাম  01797731378 9418687740811 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210327 

24 

1126 14277  

জিতন চ   কালু রাম  01748381653 9418687740209 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210328 

350 

1127 14278  

জানকী রানী  কালু রাম  01761027069 9418687740210 মিহলা বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210329 

150 

1128 14279  

রাজ মার  কািলদাশ বমন  01770500281 19929418687000088 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210330 

362 

1129 14280  

িব নাথ রায়  শহর লাল  01768704623 9418687740684 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210331 

25 

1130 14281  

দরবা  রাম  আকালু রাম  01751342563 9418687740242 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210332 

20 

1131 14282  

ভা  রাম  জহর লাল  01786704623 9418687740286 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210333 

48 

1132 14283  

কল রাজ বমন  মৃত দপ রাম  01744499567 9418687740698 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210334 

92 

1133 14284  

মিফজুল ইসলাম  মাহা দ আলী  01737275946 9418687747891 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210335 

600 

1134 14285  

আিধকা বালা  মৃত িচ  রাম  01774155524 9418687740674 মিহলা বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210336 

80 

1135 14286  

ক  রাম  মৃত আকালু রাম  01774155524 9418687740246 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210337 

14 

1136 14287  

বৃি  নাথ রায়  মৃত িবনয় মার  01785392162 9418687740459 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210338 

310 

1137 14288  

হমতা বালা  মৃত টিন রাম  01785418476 9418687740248 মিহলা বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210339 

50 



২০১৯-২০ অথ বছের আমন ধান আবাদকারী ষেকর তািলকা 
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নং 

বাতায়ন 
কৃঃ  
ঃ নং 
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জিমর পিরমাণ 

(শতক) 

1138 14289  

র মাহন রায়  মৃত খুলু রাম  01785418476 9418687740247 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210340 

40 

1139 14290  

ম ু রাম  মৃত ধন রাম  01768886294 9418687740611 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210341 

103 

1140 14291  

হেরশ চ   ম ু রাম  01794901070 9418687740613 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210342 

89 

1141 14292  

িধেরন চ ্র  ধেন র চ    9418687740601 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210343 

25 

1142 14293  

দশ লাল  মৃত দয়াল চ   01780918216 9418687740481 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210344 

90 

1143 14294  

ওয়াি  চ  রায়  ভুজারী চ   01771893079 9418687740500 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210345 

60 

1144 14295  

িচহা ল রাম  িবনত চ   01774155524 9418687740479 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210347 

25 

1145 14296  

ভেবশ চ   মৃত টনা রাম  01780918216 9418687740439 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210348 

75 

1146 14297  

িবলম চ  রায়  বুধু রাম   9418687740607 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210349 

41 

1147 14298  

সা  রাম  মৃত যা  রাম  01785472524 9418687740638 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210351 

215 

1148 14299  

রঘু রাম  মৃত সিমর চ   01762965201 9418687740627 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210352 

39 

1149 14300  

সুেরন চ   মৃত িচ া রাম  01723174055 9418687740682 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210353 

120 

1150 14301  

ম চ  রায়  পুরন চ   01785472524 9418687740641 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210354 

173 

1151 14302  

কািতক চ   ীপ চরন বমন  01785472524 941868774651 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210355 

287 

1152 14303  

যু  রাম  বুধু রাম  01740709349 941868774603 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210356 

50 

1153 14304  

ানাচায রাম  মৃদ ধুত মাহন রায়  01723436801 9418687740251 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210357 

90 

1154 14305  

িবরত চ  রায়  অিমল চ  রায়  01744761563 9418687740217 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210358 

30 

1155 14306  

ফা  রাম  িচ া রাম   9418687740216 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210359 

152 

1156 14307  

মাঃ আনা ল ইসলাম  মৃত কািজম উ ীন 01755461928 9418687748882 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210360 

50 

1157 14308  

চা দাস বমন  দেলন চ  বমন  01780573526 9418687740228 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210361 

210 

1158 14309  

গেনশ চ   মৃত িপয়াজু রাম  01788278439 9418687740575 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210362 

55 

1159 14310  

নুটু রাম  প ানন রায়  01786887120 9418687740621 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210363 

132 

1160 14311  

কৃ  গাপাল রায়  মৃত ঘৃত মাহন  01755277632 9418687740229 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210364 

87 



২০১৯-২০ অথ বছের আমন ধান আবাদকারী ষেকর তািলকা 
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জিমর পিরমাণ 

(শতক) 

1161 14312  

কমল চ   মৃত যা  রাম   9418687740642 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210365 

236 

1162 14313  

মিলন চ  রায়  মৃত দপ মাহন  01750287732 941868774693 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210366 

75 

1163 14314  

সুধীর চ   গেনশ চ  রায়  01768844153 9418687740591 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210367 

122 

1164 14315  

ঘনশ াম রাম  মৃত জহর লাল  01760587963 9418687740202 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210368 

50 

1165 14316  

মাঃ হািফজুল ইসলাম  মাঃ তসিলম উ ীন 01723622487 9418687740407 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210369 

750 

1166 14317  

ঝািড় বালা  মৃত িবনয় মার  01920199075 9418687740475 মিহলা বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210370 

20 

1167 14318  

অন  মার রায়  মৃত দপ রাম  01796731967 9418687740252 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210371 

60 

1168 14319  

তারা কশর রায়  রাসু চ  বমন  01751303732 9418687740538 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210372 

203 

1169 14320  

চ  মাহন  মৃত সা  বমন  01740474226 9418687749068 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210373 

470 

1170 14321  

ভ রাম  মৃত সা  রাম  01742998171 9418687749069 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210374 

1025 

1171 14322  

াধীন চ  রায়  মৃত বুঝা  রাম  01783877940 9418687749061 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210375 

680 

1172 14323  

রজনী কা  রায়  ি য়নাথ রায়  01785309007 19909418687000057 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210376 

1250 

1173 14324  

িনিশ কা  রায়  ি য়নাথ রায়  01723209657 9418687749087 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210377 

1050 

1174 14325  

সুেদ চ   মৃত রেমশ  01773902234 9418687749046 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210378 

55 

1175 14326  

নেরশ চ   ফা  রাম  01773733911 9418687740680 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210379 

300 

1176 14327  

াজ ী রানী  তরনী কা   01751045783 9418687749018 মিহলা বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210380 

240 

1177 14328  

িবিপন চ  রায়  পসক রাম  01750506081 94186877409057 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210381 

435 

1178 14329  

ল ু  নাথ রায়  পাঘালু রাম  01720650147 9418687749030 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210382 

90 

1179 14330  

ভেবশ চ  রায়  ধরনী কা    9418687749058 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210383 

90 

1180 14331  

যগ ব ু  রায়  বুধু রাম   9418687749020 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210385 

320 

1181 14332  

সিলন  িব  রাম   9418687749093 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210386 

250 

1182 14333  

কমল চ   সুবল চ    9418687749028 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210387 

52 

1183 14334  

ভা  নাথ রায়  মৃত সা  রাম   9418687749070 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210388 

40 
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(শতক) 

1184 14335  

সনধু রায়  মৃত বু  রাম   9418687749027 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210389 

500 

1185 14336  

লিলন চ   িব  রাম   9418687749084 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210390 

220 

1186 14337  

একরামুল হক  ইসমাইল  হােসন    পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210392 

44 

1187 14338  

উেরন চ  রায়  মৃত সা   01751387452 9418687749032 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210393 

775 

1188 14339  

আন  বমন  মৃত ক মাহন  01751117110 9418687749099 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210394 

676 

1189 14340  

পিরি ত চ  রায়  িসেপন চ  রায়   9418687749095 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210395 

72 

1190 14341  

দেব  নাথ রায়  িবনত চ    9418687749019 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210396 

50 

1191 14342  

িবমল চ   সুবল চ   01737084378 9418687749037 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210397 

190 

1192 14343  

মালতী রানী  মৃত সবরাম   9418687749052 মিহলা বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210399 

76 

1193 14344  

ললেবলু রায়  সূয  মাহন  01773852630 9418687749002 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210400 

52 

1194 14345  

ভবান  রায়  মৃত জেগ র রায়   9418687749100 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210401 

63 

1195 14346  

ম রায়  শিনরাম  01764806754 9418687749008 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210402 

145 

1196 14347  

রেমশ চ  রায়  মৃত পাঘানু রাম   9418687749049 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210403 

50 

1197 14348  

ধুেপন চ   মৃত ভংগল দাস  9418687740691 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210404 

40 

1198 14349  

সুধীর চ   িবনত চ    9418687749025 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210405 

145 

1199 14350  

দবা  চ   শিনরাম  01750958607 9418687749007 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210406 

50 

1200 14351  

িদলীপ মার রায়  মৃত ভেবশ চ   01729408548 9418687740517 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210407 

900 

1201 14352  

িনমল চ  রায় লিলত চ  রায়  01751005499 9418687740599 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210408 

230 

1202 14353  

দয় চ   চ  মাহন  01751263548 9418687740538 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210409 

50 

1203 14354  

ঘনশ াম রাম  মৃত কমলা কা   01722562197 9418687740254 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210410 

393 

1204 14355  

ছ  মাহন রায়  ঘেনাশ াম রাম  01722562197 9418687740255 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210411 

53 

1205 14356  

মিলন চ  রায়  তরনী কা  রায়  01744604038  পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210412 

65 

1206 14357  

স ু  রাম  িদেনশ চ  বমন  01740474304 9418687740460 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210413 

275 



২০১৯-২০ অথ বছের আমন ধান আবাদকারী ষেকর তািলকা 

 

ইউিপঃ 
কৃঃ ঃ 

নং 

বাতায়ন 
কৃঃ  
ঃ নং 

কৃষেকর নাম িপতার/ ামীর নাম মাবাইল নং জাতীয় পিরচয় প  নং িল  েকর নাম পাড়ার নাম ােমর নাম কৃষক কাড নং 
জিমর পিরমাণ 

(শতক) 

1207 14358  

সুেকা রানী  দপ রাম   9418687750526 মিহলা বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210414 

35 

1208 14359  

সুরি ত রায়  ে া  মাহন  01773377927 9418687750532 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210182 

450 

1209 14360  

মজানী রানী  মৃত কেলশ চ    9418687750503 মিহলা বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210183 

82 

1210 14361  

শলরাজ বমন  মৃত ধৃত মাহন  01710458781 9418687740221 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210184 

688 

1211 14362  

িনেরন চ   মৃত সুেরশ চ    9418687740266 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210185 

100 

1212 14363  

মিত লাল রায়  কাটু রাম   9418687740240 পু ষ বাংলাগড় গািপনাথপুর গািপনাথপুর 
020307210186 

100 

1213 14364  

িবনয় চ   টংক রাম  01780526098 9418687740809 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210435 

56 

1214 14365  

িব  রাম  গেনশ চ   01788212608 9418687740826 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210436 

84 

1215 14366  

মাঃ রিফ ল ইসলাম  মৃত হািজ সাইফ উ ীন 01744875015 9418687740729 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210437 

550 

1216 14367  

মাঃ সিফ ল ইসলাম  মৃত আঃ ু স   9418687707231 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210438 

300 

1217 14368  

আবুল কালাম আজাদ  মাঃ ইউসুফ আলী  01751352544 9418687740722 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210439 

50 

1218 14369  

সেমা বালা  মৃত িলন চ  রায়   9418687740749 মিহলা বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210440 

60 

1219 14370  

ভুেব  নাথ রায়  মৃত িকরামিত রায়  01745547953 9418687740886 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210441 

40 

1220 14371  

মাঃ শিফ ল ইসলাম  সিমর উ ীন  9418687747077 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210442 

1040 

1221 14372  

সেমশা চ   সানজু রাম  01737050413 9418687740806 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210443 

118 

1222 14373  

জীবন সাদ রায়  সানজু রাম   9418687740807 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210444 

115 

1223 14374  

সুবাস চ  রায়  অন  মার    9418687740750 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210445 

217 

1224 14375  

সুভাষ চ  রায়  মৃত ল ী কা  রায়  01744972341 9418687747983 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210449 

170 

1225 14376  

সেগন চ   মৃত শ ামলাল রায়  01754061525 9418687747904 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210451 

360 

1226 14377  

না  রাম  মৃত ভটলা  01786726060 9418687740842 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210452 

139 

1227 14378  

 সুজন মার  মৃত ভুেব  নাথ রায়  01745547953 9418687740890 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210453 

115 

1228 14379  

ধম রাম রায়  মৃত ভুেব  নাথ রায় 01780551491 19989418687000015 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210454 

100 

1229 14380  

সেব র রাম  মৃত ভুেব  নাথ রায় 01780551491 9418687740893 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210455 

83 



২০১৯-২০ অথ বছের আমন ধান আবাদকারী ষেকর তািলকা 

 

ইউিপঃ 
কৃঃ ঃ 

নং 

বাতায়ন 
কৃঃ  
ঃ নং 
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(শতক) 

1230 14381  

াধীন চ   মৃত ভলা রাম  01727449160 9418687740706 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210456 

370 

1231 14382  

ঝালু রাম  মৃত সক লাল  01762885633 9418687747980 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210457 

120 

1232 14383  

সু ন রাম  মৃত ধনিসং রাম   9418687740777 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210458 

300 

1233 14384  

মনিসং রায়  মৃত কহ  রাম  01783286957 9418687747977 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210459 

300 

1234 14385  

িব  রাম  মৃত টাংগা রাম  01770873933 9418687747942 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210460 

40 

1235 14386  

মািনক চ   মৃত নবীন চ  রায় 01751305199 9418687740754 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210461 

70 

1236 14387  

িবঘানু রাম  মৃত নবীন চ  রায়  01757691230 9418687740755 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210462 

140 

1237 14388  

িতমু রাম  মৃত টাংগা রাম  01768291748 9418687747975 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210463 

160 

1238 14389  

সুিশল চ   মৃত লি  কা  রায়  01755228996 9418687740757 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210464 

77 

1239 14390  

তমিলন চ  রায়  মৃত লি  কা  রায় 01774102524 9418687740762 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210465 

77 

1240 14391  

বানা রাম  মৃত টংেগা রাম   9418687740778 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210466 

50 

1241 14392  

রি ত চ   রানা রাম  01746962701 9418687740779 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210467 

70 

1242 14393  

আকারা রায়  ঝ  রাম  01723603910 9418687740768 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210468 

87 

1243 14394  

সুবল চ  রায়  পা াতীয়া  01762885603 9418687747978 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210469 

52 

1244 14395  

পানা রাম  মৃত মঘ লাল  01757691230 9418687740773 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210470 

25 

1245 14396  

ফু  চ  রায়  মেহন চ  রায়  01757691230 9418687747946 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210471 

111 

1246 14397  

সবাদাস রায়  মৃ বগনাথ রায়  01763173171 9418687740786 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210472 

58 

1247 14398  

েপন চ  রায়  ল ী কা  রায়  01757691230 9418687747949 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210473 

100 

1248 14399  

মাঃ সাই র রহমান  মৃত ছেফর উ ীন 01795005375 9418687747953 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210474 

50 

1249 14400  

অিলন চ  রায়  মৃত খেসা চ   01797743500 9418687740468 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210475 

46 

1250 14401  

িসেরন চ   মৃত িকরামত রায়  01731184640 9418687747950 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210476 

85 

1251 14402  

হেরশ চ  রায়  ঝ  রাম  01738119025 9418687747943 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210477 

161 

1252 14403  

মাঃ ইউসুফ আলী  মৃত হাজী সাইফুি ন  01774598551 9418687740717 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210478 

235 
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(শতক) 

1253 14404  

নেদম চ   মৃত ভরম চ    9418687740798 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210479 

60 

1254 14405  

িদেনশ চ   মৃত জয়নাল রাম  01767559748 9418687740745 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210480 

83 

1255 14406  

নাগ  রায়  মৃত হদলু রায়   9418687747966 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210481 

54 

1256 14407  

বীের  নাথ রায়  মৃত িকরািত রায়  01750311778 9418687740887 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210482 

100 

1257 14408  

সুিনল চ   হির মাহন রায়  01723174055 9418687740788 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210483 

160 

1258 14409  

হেদম চ  রায়  মৃত সু র রায়   9418687740799 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210484 

140 

1259 14410  

নেগ  নাথ  মৃত িবগল চ   01767300183 9418687747923 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210485 

250 

1260 14411  

ভেব  নাথ  মৃত ধেন র চ   01750420221 9418687740877 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210486 

516 

1261 14412  

অেমন চ  রায়  মৃত িকরািত রাম  01793834781 9418687740897 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210487 

155 

1262 14413  

সুিধর রায়  মৃত কমলা কা  রায়  01744972861 9418687740844 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210488 

421 

1263 14414  

হেরন চ   মৃত কে লু রাম  01762717940 9418687740837 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210489 

556 

1264 14415  

িচহা  রায়  িবগল চ  রায়  01762920133 9418687740864 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210490 

300 

1265 14416  

পন চ  বমন  মৃত িলন চ  বমন  01797353872 19939418687000050 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210491 

400 

1266 14417  

ভেবশ চ    মৃত িবগল চ  01773790743 9418687740479 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210492 

263 

1267 14418  

হপাল চ  রায়  ঝ  রাম রায়  01751329684 9418687747917 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210493 

226 

1268 14419  

গাপাল চ  রায়  ঝ  রায়   9418687747918 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210494 

600 

1269 14420  

গেনশ চ  রায়  মৃত  01751329684 9418687740823 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210495 

136 

1270 14421  

িদেনগ চ  রায়  মৃত পয়া রাম  01793968562 9418687740735 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210496 

500 

1271 14422  

জতীশ চ  রায়  মৃত পালাই রায়  01792979840 9418687747989 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210497 

75 

1272 14423  

মানা রায়  মৃত খসং চ ্র  01774155528 9418687747931 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210498 

300 

1273 14424  

ভেবশ চ   মৃত সমলা কা   01761027026 9418687747933 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210499 

88 

1274 14425  

শেম র চ  মৃত গগা রাম  01750420221 9418687740861 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210500 

145 

1275 14426  

ফিলন চ  মৃত খেসাং চ   01740242982 9418687740474 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210501 

220 



২০১৯-২০ অথ বছের আমন ধান আবাদকারী ষেকর তািলকা 

 

ইউিপঃ 
কৃঃ ঃ 

নং 

বাতায়ন 
কৃঃ  
ঃ নং 

কৃষেকর নাম িপতার/ ামীর নাম মাবাইল নং জাতীয় পিরচয় প  নং িল  েকর নাম পাড়ার নাম ােমর নাম কৃষক কাড নং 
জিমর পিরমাণ 

(শতক) 

1276 14427  

াধীন চ  সমলা কা  গাগা রাম  01773157850 9418687740856 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210502 

240 

1277 14428  

খাকা রাম রায়  কে লু রাম রায়  01774155192 9418687740852 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210503 

500 

1278 14429  

েসন চ  মৃত খিতশ চ   01796197363 9418687740846 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210504 

40 

1279 14430  

হেটা রাম  মৃত কে লু রাম  01751267330 9418687740663 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210505 

700 

1280 14431  

মেনশ চ  রায়  মৃত পয়া রাম  01774155192 9418687740834 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210507 

300 

1281 14432  

আিধক চ  মৃত লেল মাহন  01744367817 9418687740814 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210508 

31 

1282 14433  

াধীন চ  রায়  হেটা রাম  01751267330 9418687740870 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210509 

700 

1283 14434  

কািল মাহন  সুেরন চ   01750875607 9418687747995 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210510 

20 

1284 14435  

ঝড়ু রাম রায়  মৃত কে লু রাম  01751329684 9418687740867 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210511 

800 

1285 14436  

াধীন চ  রায়  মৃত ঝ  মাহন  01755422140 9418687747945 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210512 

150 

1286 14437  

মাকারা রাম  মৃত ঝড়ু রাম  01796941974 9418687740758 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210513 

220 

1287 14438  

মধু রাম  মৃত সু র রায়  01771029489 9418687740884 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210514 

130 

1288 14439  

কালু রাম  মৃ সকলাল রাম  01792799670 9418687740752 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210515 

78 

1289 14440  

িবেরন চ  সেগন রায়  01755247969 9418687747907 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210516 

100 

1290 14441  

ইে া মাহন  মৃত নবীন চ  রায়  01789710229  পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210517 

200 

1291 14442  

কানাই লাল  ভেবশ চ    9418687747903 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210518 

50 

1292 14443  

মেহন চ  ধদা রাম  01785278860 9418687740838 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210519 

687 

1293 14444  

িবমল চ  রায়  ফুটা  বমন  01726961203 19709418687000001 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210520 

1050 

1294 14445  

মাঃ আঃ রহমান ইিলয়াস আলী  01750287732 9418687740727 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210521 

60 

1295 14446  

বীখ চ  রায়  মৃত লাল মাহন  01796733340 9418687740713 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210522 

21 

1296 14447  

ঝ  রাম  মৃত সামাই চ   1020405030410024 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210523 

85 

1297 14448  

সদাগর চ  সুেবন চ   9418687747911 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210524 

40 

1298 14449  

সানজু চ  মৃত লাল মাহন  01760579967 9418687740802 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210525 

60 



২০১৯-২০ অথ বছের আমন ধান আবাদকারী ষেকর তািলকা 
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ঃ নং 
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জিমর পিরমাণ 

(শতক) 

1299 14450  

ধীের  নাথ রায়  ধদা রাম  01772272670 9418687740850 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210526 

250 

1300 14451  

অন  মার রায়  মৃত কিপনাথ রায়  01767335985 9418687740744 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210527 

600 

1301 14452  

িদেনগ চ  রায়  মৃত পালাই রায়  01737380957 9418687740735 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210528 

500 

1302 14453  

িজতু রাম  ভরম চ  01773008949 9418687740829 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210529 

64 

1303 14454  

মািনক চ  হির মাহন  01760479967 9418687740793 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210530 

130 

1304 14455  

অ  রাম  মৃত ঘামান রাম  01774155524 9418687740657 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210531 

41 

1305 14456  

সে াষ চ  টংক রাম  01785417481 9418687740800 পু ষ বাংলাগড় উিদশা উিদশা 
020307210532 

32 

1306 14457  

সিক র চ  মৃত বাজা  রাম  01750622058 9418687740930 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210533 

22 

1307 14458  

উদয় মার  মৃত ডাম গািব  01722809453 9418687740903 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210534 

211 

1308 14459  

িবিপন চ  রায়  মৃত সবধন রায়  01780929956 9418687740905 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210535 

89 

1309 14460  

ফিলন চ  রায়  মৃত কেজ  নাথ রায়  01764889039 9418687740906 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210536 

27 

1310 14461  

চ  মাহন  লাল বহারী  01796196396 9418687748101 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210537 

166 

1311 14462  

কেল  নাথ রায়  ঘরেঘ  বমন  01737236593 9418687740918 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210538 

605 

1312 14463  

খেগশ চ  রায়  মৃত িপিরজা নাথ রায়  01739016900 9418687750634 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210539 

522 

1313 14464  

িদপক নারায়ন রায়  মৃত চি  সাদ রায়   9418687750459 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210540 

185 

1314 14465  

বস  মার  ধন গাপাল  01751329625 9418687740936 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210541 

300 

1315 14466  

ঘনশ াম রায়  মৃত ফতা রাম  01774731210 9418687740939 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210542 

480 

1316 14467  

মেহ  নাথ  থেব  নাথ  01723280145 9418687740963 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210543 

533 

1317 14468  

কমল চ  রায়  মৃত পদী রাম  01748987519 9418687740919 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210544 

421 

1318 14469  

ই া  রাম  মৃত ঢাকন রাম  01780919387 9418687750551 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210545 

25 

1319 14470  

সেত  নাথ  মৃত ফি  নাথ বমন  01743798602 9418687748002 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210546 

10 

1320 14471  

চক মাহন  মৃত ধরনী সাদ   9418687748031 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210547 

208 

1321 14472  

ই া  রাম  িবমু রাম  01737527866 9418687750530 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210548 

09 
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(শতক) 

1322 14473  

আন  মাহন রায়  মৃত ি য়া রাম  01737527866 9418687750602 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210549 

170 

1323 14474  

েটা রাম তুলা রাম  01723526218 9418687750632 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210550 

127 

1324 14475  

িবেরন চ  রায়  মৃত ছিবলাল রাম  01755164365 9418687734946 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210551 

50 

1325 14476  

জগদীশ চ  রায়  মৃত িনেপ  রায়  01794905071 9418687740925 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210552 

450 

1326 14477  

বা ু  রাম  মৃত িগিরজা নাথ রায়  01796907306 9418687748820 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210553 

430 

1327 14478  

সেমশ চ   মৃত িবনত চ  01744453686 9418687750449 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210554 

94 

1328 14479  

পিরমল চ  মৃত কা ুরা রাম  01722562009 9418687748048 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210555 

90 

1329 14480  

জগেমাহন রাম  মৃত কা ুরা রাম 01722562009 941868774982+ পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210556 

100 

1330 14481  

িচ  নাথ রায়  মৃত িগিরজা নাথ রায়  01737347728 9418687750636 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210557 

354 

1331 14482  

ারকা নাথ  চি  সাদ ব ব  01737564890 9418687750461 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210558 

125 

1332 14483  

ইনজলী চ  রায়  মৃত রিহতু রায়  01793243102 9418687740976 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210559 

50 

1333 14484  

চ  মাহন  ভা রাম  01773008409 9418687748042 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210560 

130 

1334 14485  

ধম রম  মৃত মিজলাল রায়  01729895918 9418687750515 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210561 

24 

1335 14486  

বহা  রাম  মৃত ধলা রাম  01750347507 9418687750571 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210562 

33 

1336 14487  

কা ল চ  রায়  কমলা কা  রায়  01750347507 9418687750560 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210563 

35 

1337 14488  

নারাযন চ  মৃত ডডাই রাম  01750347507 9418687740987 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210564 

59 

1338 14489  

সােতাল রানী  হির গাপাল রায়  01729895918 9418687750511 মিহলা বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210565 

105 

1339 14490  

িদেনশ চ  রায়  মৃত চাি  রাম  01767551491 9418687748077 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210566 

311 

1340 14491  

ভরম চ  রাম  মৃত ধনপিত রাম  01737320095 9418687748044 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210567 

16 

1341 14492  

অ ন চ  রাম  মৃত িনদা রাম  0176102009 9418687748072 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210569 

48 

1342 14493  

ধনিসংহ চ  রায়  মৃত ভংগল চ  রায়  01737527485 9418687750481 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210570 

390 

1343 14494  

িচ  মাহন রায়  শিন রাম  01796055694 9418687750610 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210571 

82 

1344 14495  

 সুবাস চ  রায়  িচত মাহন  01796055694 9418687750611 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210572 

27 



২০১৯-২০ অথ বছের আমন ধান আবাদকারী ষেকর তািলকা 
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জিমর পিরমাণ 

(শতক) 

1345 14496  

িবমল চ  রায়  মৃত ধনপিত রাম  01755291172 9418687750572 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210573 

260 

1346 14497  

ভেবশ চ   ধনপিত বমন  01786883619 1020406030910146 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210574 

28 

1347 14498  

বন রাম  সেলং রাম  01751370071 9418687740983 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210575 

190 

1348 14499  

খগ মাহন  প ানন রায়  01780978257 941868774946 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210577 

80 

1349 14500  

িবিপন চ  মৃত ি  রায়  01755183924 941868774979 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210578 

65 

1350 14501  

সু ীন চ  রায়  ভা রাম  01734278298 9418687748979 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210579 

120 

1351 14502  

টংক রাম  শিনর রাম  01792732005 9418687748004 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210580 

50 

1352 14503  

সব রাম  ধরনী কা  রায়   9418687750578 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210581 

280 

1353 14504  

ঝড়ুর রাম  িবশ রাম   9418687748011 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210582 

09 

1354 14505  

নধই রাম  ভেলং রাম  01751370071 9418687740977 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210583 

50 

1355 14506  

ধীেরন চ  ফিলন চ  01793832857 9418687750470 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210585 

10 

1356 14507  

টন রাম  সেলং রাম  01770854241 9418687740980 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210586 

150 

1357 14508  

সেলং রাম  মৃত পুহাতু রাম  01751370071 9418687740981 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210587 

80 

1358 14509  

মিল  নাথ রায়  মৃত নে লা রায়  01737236303 9418687740945 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210588 

425 

1359 14510  

ি েরাদ চ  মৃত ছুটু রাম  01796742766 9418687748056 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210589 

150 

1360 14511  

িবজয় মার  মৃত ছুটু রাম  01796742766 9418687750583 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210590 

109 

1361 14512  

কম রাম  মৃত মিত লাল চ  01744804897 9418687740973 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210591 

230 

1362 14513  

সমবা  রাম  মৃত ধলা রাম  01747156559 9418687740969 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210592 

12 

1363 14514  

সুেরন চ  রায়  ধনিসংহ রাম  01737527485 9418687750479 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210593 

120 

1364 14515  

খেক  নাথ  মৃত ঘ ু  রাম  01751460312 9418687750627 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210594 

53 

1365 14516  

রেম  নাথ  মৃত ভা রাম  01750727880 9418687748061 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210595 

200 

1366 14517  

িনরলা রানী  মৃত পরগ লাল  01750966962 9418687748980 মিহলা বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210596 

75 

1367 14518  

আকালু রাম  মৃ ডডাই রাম  01744804897 9418687740984 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210597 

30 



২০১৯-২০ অথ বছের আমন ধান আবাদকারী ষেকর তািলকা 
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জিমর পিরমাণ 

(শতক) 

1368 14519  

হম  মার রায়  ফিল  নাথ  01791807240 9418687750472 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210598 

16 

1369 14520  

সিপন চ  মৃত চাি য়া রাম  01788210982 9418687748016 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210599 

490 

1370 14521  

ফিলন চ  রায়  মৃত ভংগল চ  01738239064 9418687750491 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210600 

446 

1371 14522  

পরমিত রানী  ফিল  নাথ  01738239064 9418687750474 মিহলা বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210601 

110 

1372 14523  

 মাহন রায়  শিন রাম রায়  01792732005 9418687750539 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210602 

17 

1373 14524  

সুিশলা রানী  মৃত মিজ  নাথ রায়  01796909203 9418687750544 মিহলা বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210603 

60 

1374 14525  

বশাখী রানী  মৃত চি  মাহন  01792978010 9418687748075 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210604 

121 

1375 14526  

ধনেদব রাম  নজত চ  01784980617 9418687740921 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210605 

100 

1376 14527  

পাতানু রাম  মৃত ভ ু  রাম  01792978010 9418687748984 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210606 

23 

1377 14528  

সাতানু রাম ভ ু  রাম   9418687747874 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210607 

105 

1378 14529  

নেরন চ  রায়  মৃত িদনা রাম  01784077222 9418687748097 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210608 

15 

1379 14530  

বােসাড রাম  সিমল চ    9418687750499 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210609 

180 

1380 14531  

পমলাল রায়  চি  মাহন   9418687748032 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210610 

80 

1381 14532  

হেরন চ  রায়  মৃত টমক লাল  01714977284 9418687750591 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210611 

18 

1382 14533  

দেব  নাথ রায়  পেরশ চ  রায়  01737797247 9418687748021 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210612 

50 

1383 14534  

পেরশ চ  মৃত  মাহন  01763287787 9418687748023 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210613 

80 

1384 14535  

যিত  নাথ রায়  ফিলন চ  রায়  01774336134 9418687750562 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210614 

25 

1385 14536  

কািল মাহন রায়  মৃত িশল রাম  01763287831 9418687748720 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210615 

100 

1386 14537  

রেশশ চ  রায়  মৃত টমক লাল 01794977284 9418687750594 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210616 

18 

1387 14538  

অতুল চ  িডলডই রায় 01746045949 9418687740971 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210617 

25 

1388 14539  

েরশ চ  রায়  বা লী রাম  01744804897 9418687750477 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210618 

65 

1389 14540  

লাল চরন রায়  মৃত ছুেটা রাম  01737130271 9418687750574 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210619 

210 

1390 14541  

অতুল মার রায়  মৃত নে লা রাম  01762961432 9418687748981 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210620 

40 
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(শতক) 

1391 14542  

সেমালাল বমন  মৃত ভা রাম  01723182995 9418687748058 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210621 

247 

1392 14543  

িবেবশ চ  রায়  তুলা রাম বমন  01750313481 9418687750505 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210622 

142 

1393 14544  

শরৎ চ  মৃত শ ামা কা   01792978010 9418687750581 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210623 

145 

1394 14545  

গমন চ  মৃত ধরনী সাদ  01792978010 9418687750598 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210624 

181 

1395 14546  

মািনক মার রায়  ধেসাত রাম  9418687748036 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210625 

75 

1396 14547  

দবা  রাম রায়  আিতকান  01738268172 9418687748085 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210626 

100 

1397 14548  

সুের  নাথ রায়  ঘরনী সাদ  01737279138 9418687740992 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210627 

400 

1398 14549  

গগন চ  রায়  িডপ চরন   9418687748090 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210628 

20 

1399 14550  

সুখ মাহন  মৃত অসল রাম  01788069483 9418687748007 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210629 

85 

1400 14551  

ি প চরন  ফস  রাম   9418687748088 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210630 

66 

1401 14552  

িমঠু রাম বমন  তুলা রাম বমন  01750315481 9418687750558 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210631 

15 

1402 14553  

মেহ  রায়  মৃ  শিন রাম  01767223858 9418687750537 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210633 

214 

1403 14554  

াধীন রায়  জা  রাম   9418687750556 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210634 

60 

1404 14555  

র ী চরন  টমক লাল   9418687750606 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210635 

30 

1405 14556  

শা  মার  চাি  রাম  9418687748073 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210636 

511 

1406 14557  

ছ  মাহন  মৃত দ    9418687750587 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210637 

149 

1407 14558  

সুবল চ  রায়  পদী রাম  01722691955 9418687748829 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210638 

45 

1408 14559  

ম ু  রাম  খগ মাহন  01797636975 9418687748050 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210639 

50 

1409 14560  

িবেদশ চ  প ানন রাম  0175065453 9418687740951 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210640 

570 

1410 14561  

রেমশ চ  িদনা রাম   9418687748096 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210641 

380 

1411 14562  

ভগত রায়  খগ মাহন রায়  01797656975 9418687748045 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210642 

100 

1412 14563  

জেগশ চ  রায়  িনেপন চ  রায়  01794905071 9418687740924 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210644 

45 

1413 14564  

দামালু চ  রায়  িডলডই রাম   9418687750581 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210645 

66 



২০১৯-২০ অথ বছের আমন ধান আবাদকারী ষেকর তািলকা 

 

ইউিপঃ 
কৃঃ ঃ 

নং 

বাতায়ন 
কৃঃ  
ঃ নং 

কৃষেকর নাম িপতার/ ামীর নাম মাবাইল নং জাতীয় পিরচয় প  নং িল  েকর নাম পাড়ার নাম ােমর নাম কৃষক কাড নং 
জিমর পিরমাণ 

(শতক) 

1414 14565  

িবেনাদ রায়  ধরনী সাদ   9418687750586 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210646 

190 

1415 14566  

রবী  নাথ রায়  শিন রাম  01774155093 9418687748001 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210647 

80 

1416 14567  

খে ল চ  রায়  ডংগলা রাম  01774155093 9418687750488 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210648 

16 

1417 14568  

সুবাস চ  রায়  ফিনভূষন রায়  01745475608 9418687750497 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210649 

60 

1418 14569  

জংলু রাম  িশল চ  রায়   9418687750630 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210650 

50 

1419 14570  

জয় মার রায়  ঘ ু  রাম  01794923240 9418687740517 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210651 

65 

1420 14571  

ধনেদব মার  চি  সাদ   9418687750465 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210652 

125 

1421 14572  

ভীমেদব রায়  মৃত ু িদ রাম বমন   9418687750489 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210653 

360 

1422 14573  

রমনী কা   িনজান রায়   9418687750542 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210654 

140 

1423 14574  

সুেধন মার  মৃত ছুটু রাম    পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210655 

242 

1424 14575  

িব  রাম  কনখুলু রাম   9418687750458 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210656 

55 

1425 14576  

িহরারাম  িবনত চ   01744453686 9418687750445 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210657 

100 

1426 14577  

মিনরাম  মৃত িবমল চ   9418687750452 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210658 

40 

1427 14578  

িচ  মাহন  শিন রাম    পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210659 

30 

1428 14579  

ভেবশ চ   িস  রাম  01767187513 9418687750628 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210660 

190 

1429 14580  

নািদম চ  রায়  ছ  মাহন   9418687750568 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210661 

55 

1430 14581  

সাগর চ  রায়  বেসাত চ  রায়  01791805183 9418687760845 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210662 

100 

1431 14582  

লালন চ  রায়  কমলা কা   01768888568 9418687750629 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210663 

105 

1432 14583  

রনিজত মার  দপ নাথ  01762799097 9418687750559 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210664 

50 

1433 14584  

জানা  রাম  ডলু রাম   9418687748986 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210665 

95 

1434 14585  

নমসা রাম  যা  রাম   9418687740931 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210666 

47 

1435 14586  

মু রাম  কনথুমু রাম  01738638131 9418687750447 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210667 

65 

1436 14587  

রিবন মার  মৃত নেরশ চ  01750234718 19929418687000119 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210668 

145 



২০১৯-২০ অথ বছের আমন ধান আবাদকারী ষেকর তািলকা 

 

ইউিপঃ 
কৃঃ ঃ 

নং 

বাতায়ন 
কৃঃ  
ঃ নং 

কৃষেকর নাম িপতার/ ামীর নাম মাবাইল নং জাতীয় পিরচয় প  নং িল  েকর নাম পাড়ার নাম ােমর নাম কৃষক কাড নং 
জিমর পিরমাণ 

(শতক) 

1437 14588  

আমাতু রায়  ধনপিত রাম  01770873934 9418687748094 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210669 

50 

1438 14589  

বলভ  রায়  মৃত িগিরজা নাথ রায়  01718899703 9418687750624 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210670 

440 

1439 14590  

ফু  মার রায় মৃত খাকা রাম  01746045949 9418687748035 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210671 

75 

1440 14591  

কলাশ চ  িবনত চ   9418687750453 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210672 

50 

1441 14592  

ফিল  নাথ  িবমল চ    9418687750454 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210673 

50 

1442 14593  

অিলন চ  রেমশ চ  01751329949 9418687750475 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210674 

40 

1443 14594  

বুধু রাম  মৃত ভা রাম  01764954478  পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210675 

12 

1444 14595  

সুবল চ  মৃত ধরনী সাদ  01738857660 9418687740996 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210676 

300 

1445 14596  

ম লী রানী  মৃত হিরদাস চ  01797743426 9418687740959 মিহলা বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210677 

45 

1446 14597  

রনিজত মার  কেকন চ  01738857660 9418687740912 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210678 

80 

1447 14598  

লাল মাহন রায়  িবমল চ   9418687750443 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210679 

50 

1448 14599  

ডলু রাম  গদ  রাম  01750234718 9418687750547 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210680 

97 

1449 14600  

দশন চ  মৃত শিন রাম   9418687000003 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210681 

21 

1450 14601  

হিরদাস চ  রায়  মৃত ভতং রাম  01750620422 9418687750573 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210682 

77 

1451 14602  

পিশন চ  রায়  চ  মাহন  01755164365 9418687748030 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210683 

150 

1452 14603  

অতুল চ  রায়  ফিল  নাথ রায়  01738239064 9418687000126 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210684 

75 

1453 14604  

পিরমল চ ্র  িবসু রাম  01764879913 9418687748988 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210685 

30 

1454 14605  

মেহ  নাথ রায়  অ লী রায়  01785391577 9418687000023 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210686 

50 

1455 14606  

খর স রাম  মৃত রাইতু রাম  01785391577 9418687750538 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210687 

50 

1456 14607  

 মাহন রায়  মৃত প া নাথ   9418687750546 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210688 

640 

1457 14608  

সুরি ত রায়   মাহন রায়  01773377927 9418687750532 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210689 

450 

1458 14609  

সমর চ  রায়  সুেরশ চ  রায়  01744804897 9418687000125 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210690 

50 

1459 14610  

ভা ী রানী  মৃত নেরন চ   9418687750555 মিহলা বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210691 

45 



২০১৯-২০ অথ বছের আমন ধান আবাদকারী ষেকর তািলকা 

 

ইউিপঃ 
কৃঃ ঃ 

নং 
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ঃ নং 
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জিমর পিরমাণ 

(শতক) 

1460 14611  

িব নাথ রায়  মৃত পরাগ লাল  01750620646 9418687750640 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210692 

100 

1461 14612  

রােজ  নাথ রায়  পেরশ চ  রায়  01737279134 9418687740966 পু ষ বাংলাগড় বাবুিরয়া বাবুিরয়া 
020307210693 

240 

1462 14613  

দীেনশ চ  মৃত ধীিমত চ  01723790662 9418687748203 পু ষ বাংলাগড় মিরয়া মিরয়া 
020307210715 

630 

1463 14614  

রনিজত মার রায়  িদেনশ চ  রায়  01755383915 9418687748172 পু ষ বাংলাগড় মিরয়া মিরয়া 
020307210716 

484 

1464 14615  

কা ুরা রাম  মৃত হম চরনম  01737833686 9418687748355 পু ষ বাংলাগড় মিরয়া মিরয়া 
020307210717 

24 

1465 14616  

পলাশ চ  মৃত রবী  নাথ বমন  01723253156 9418687748159 পু ষ বাংলাগড় মিরয়া মিরয়া 
020307210718 

700 

1466 14617  

মহির অিধকারী  মৃত মিতলাল অিধকারী 01712363397 9418687748137 পু ষ বাংলাগড় মিরয়া মিরয়া 
020307210719 

1411 

1467 14618  

আশীষ বমন  পেরশ চ  রায় 01716479145 9418687748157 পু ষ বাংলাগড় মিরয়া মিরয়া 
020307210720 

700 

1468 14619  

ি িতশ চ  হমজ রাম  01744948389 9418687748231 পু ষ বাংলাগড় মিরয়া মিরয়া 
020307210721 

285 

1469 14620  

িবলাশ চ  রায়  অেতন চ  রায়  01737958513 9418687748292 পু ষ বাংলাগড় মিরয়া মিরয়া 
020307210722 

300 

1470 14621  

অিনল রায়  পুহাতু রাম  01831105833 9418687748261 পু ষ বাংলাগড় মিরয়া মিরয়া 
020307210723 

50 

1471 14622  

অতুল সাদ  ি েজ  নাথ   9418687748116 পু ষ বাংলাগড় মিরয়া মিরয়া 
020307210724 

242 

1472 14623  

নের  নাথ রায়  অেকন চ  01737118314 9418687748343 পু ষ বাংলাগড় মিরয়া মিরয়া 
020307210725 

300 

1473 14624  

অ ন মার  দেব  নাথ রায়  01743740832 9418687748218 পু ষ বাংলাগড় মিরয়া মিরয়া 
020307210726 

600 

1474 14625  

সুধাং  শখর রায়  মৃত রবী  নাথ রায়  01738585287 9418687000175 পু ষ বাংলাগড় মিরয়া মিরয়া 
020307210727 

700 

1475 14626  

আন  মাহন রায়  মৃত টম  রাম  01750393368 9418687748228 পু ষ বাংলাগড় মিরয়া মিরয়া 
020307210728 

100 

1476 14627  

ভাগনাথ  টম  রাম  01740012592 9418687748227 পু ষ বাংলাগড় মিরয়া মিরয়া 
020307210729 

130 

1477 14628  

রিত কা  রায়  টম  রাম  01774155240 9418687748223 পু ষ বাংলাগড় মিরয়া মিরয়া 
020307210730 

100 

1478 14629  

িচ  মাহন রায়  সত  নারায়ন রায়  01744452898 9418687748211 পু ষ বাংলাগড় মিরয়া মিরয়া 
020307210731 

200 

1479 14630  

নের  নাথ রায়  সত  নারায়ন রায়  01712347278 9418687740747 পু ষ বাংলাগড় মিরয়া মিরয়া 
020307210732 

500 

1480 14631  

নিলনী কা   হদলু রাম   9418687748185 পু ষ বাংলাগড় মিরয়া মিরয়া 
020307210733 

383 

1481 14632  

িখেরাদ চ  ধম নারায়ন  01737550328 9418687748124 পু ষ বাংলাগড় মিরয়া মিরয়া 
020307210734 

612 

1482 14633  

িসেপাল চ  রায়  কম নাথ পাল  01767273716 9418687748134 পু ষ বাংলাগড় মিরয়া মিরয়া 
020307210735 

415 



২০১৯-২০ অথ বছের আমন ধান আবাদকারী ষেকর তািলকা 

 

ইউিপঃ 
কৃঃ ঃ 

নং 

বাতায়ন 
কৃঃ  
ঃ নং 

কৃষেকর নাম িপতার/ ামীর নাম মাবাইল নং জাতীয় পিরচয় প  নং িল  েকর নাম পাড়ার নাম ােমর নাম কৃষক কাড নং 
জিমর পিরমাণ 

(শতক) 

1483 14634  

র মাহন  আিশনী মার রায়   9418687748120 পু ষ বাংলাগড় মিরয়া মিরয়া 
020307210736 

83 

1484 14635  

রমা নাথ রায়  হদলু রাম   9418687748186 পু ষ বাংলাগড় মিরয়া মিরয়া 
020307210737 

90 

1485 14636  

মেহ  নাথ রায়  ভেবশ চ  রায়   9418687748217 পু ষ বাংলাগড় মিরয়া মিরয়া 
020307210738 

90 

1486 14637  

সুের  নাথ  মৃত খগ মাহন   9418687748185 পু ষ বাংলাগড় মিরয়া মিরয়া 
020307210740 

550 

1487 14638  

অ য় মার রায়  মৃত রেমশ চ  রায় 01738268439 9418687748253 পু ষ বাংলাগড় মিরয়া মিরয়া 
020307210741 

440 

1488 14639  

ধু রাম  মৃত তলনাথ রায়  01751026398 9418687748264 পু ষ বাংলাগড় মিরয়া মিরয়া 
020307210743 

140 

1489 14640  

িসেকন চ  রায়  মৃত কমনাথ রায়  01783213815 9418687534583 পু ষ বাংলাগড় মিরয়া মিরয়া 
020307210744 

412 

1490 14641  

হের  নাথ রায়  মৃত ধমনাথ রায়   9418687748151 পু ষ বাংলাগড় মিরয়া মিরয়া 
020307210745 

826 

1491 14642  

অেলশ চ  রায়  মৃত বুধু রাম  01770950121 9418687748235 পু ষ বাংলাগড় মিরয়া মিরয়া 
020307210746 

210 

1492 14643  

কেল  নাথ রায়  মৃত িনিশ কা  রায়  01758773417 9418687748105 পু ষ বাংলাগড় মিরয়া মিরয়া 
020307210747 

185 

1493 14644  

মদন মাহন রায়  কেল  নাথ রায়  01741920175 9418687748387 পু ষ বাংলাগড় মিরয়া মিরয়া 
020307210748 

125 

1494 14645  

নেরশ চ  রায়  মৃত হদলু রাম  01751495909 9418687748182 পু ষ বাংলাগড় মিরয়া মিরয়া 
020307210749 

300 

1495 14646  

সে াষ রায়  ভূপাল চ  রায়  01763171435 9418687534590 পু ষ বাংলাগড় মিরয়া মিরয়া 
020307210750 

100 

1496 14647  

সুেরন রায়  ভা  রায়  01723893788 9418687748157 পু ষ বাংলাগড় মিরয়া মিরয়া 
020307210751 

57 

1497 14648  

কৃ  অিধকারী  মৃত কমনাথ রায়   9418687748138 পু ষ বাংলাগড় মিরয়া মিরয়া 
020307210752 

180 

1498 14649  

ভূেবন চ  রায়  মৃত শাি লাল   9418687748361 পু ষ বাংলাগড় মিরয়া মিরয়া 
020307210753 

129 

1499 14650  

বুি  নাথ রায়  িসধাত চ  রায়   9418687748128 পু ষ বাংলাগড় মিরয়া মিরয়া 
020307210754 

125 

1500 14651  

িবের  নাথ  গাপাল চ  রায়  01793989405 9418687748150 পু ষ বাংলাগড় মিরয়া মিরয়া 
020307210755 

200 

1501 14652  

সুকলাল রায়  মৃত িনিশ কা  রায়   9418687748112 পু ষ বাংলাগড় মিরয়া মিরয়া 
020307210756 

100 

1502 14653  

দেব  নাথ রায়  অমৃত লাল বমন  01723313188 9418687748371 পু ষ বাংলাগড় মিরয়া মিরয়া 
020307210757 

399 

1503 14654  

চ  মাহন রায়  মৃত হদলু রাম  01722609124 9418687748181 পু ষ বাংলাগড় মিরয়া মিরয়া 
020307210758 

500 

1504 14655  

অ ন চ  বুধু রাম  01744408907 9418687748240 পু ষ বাংলাগড় মিরয়া মিরয়া 
020307210759 

75 

1505 14656  

মুিনলাল রায়  মৃত ম লু রাম  01794822309 9418687748336 পু ষ বাংলাগড় মিরয়া মিরয়া 
020307210760 

70 



২০১৯-২০ অথ বছের আমন ধান আবাদকারী ষেকর তািলকা 

 

ইউিপঃ 
কৃঃ ঃ 

নং 

বাতায়ন 
কৃঃ  
ঃ নং 

কৃষেকর নাম িপতার/ ামীর নাম মাবাইল নং জাতীয় পিরচয় প  নং িল  েকর নাম পাড়ার নাম ােমর নাম কৃষক কাড নং 
জিমর পিরমাণ 

(শতক) 

1506 14657  

সুের  নাথ রায়  হদলু রাম  01750620673 9418687748190 পু ষ বাংলাগড় মিরয়া মিরয়া 
020307210761 

500 

1507 14658  

রমনী কা   বুধু রাম  01740279440 9418687748243 পু ষ বাংলাগড় মিরয়া মিরয়া 
020307210762 

75 

1508 14659  

িনিশ কা   হদলু রাম  01723093485 9418687748198 পু ষ বাংলাগড় মিরয়া মিরয়া 
020307210763 

450 

1509 14660  

দপনাথ রায়  মৃত নবানু রাম  01796107198 9418687748379 পু ষ বাংলাগড় মিরয়া মিরয়া 
020307210764 

179 

1510 14661  

ধনী রাম  মৃত ম লু রাম   9418687748338 পু ষ বাংলাগড় মিরয়া মিরয়া 
020307210765 

246 

1511 14662  

িজেত  নাথ রায়  জেগন চ  01776940823 9418687748362 পু ষ বাংলাগড় মিরয়া মিরয়া 
020307210767 

70 

1512 14663  

দীেনশ চ  অমৃত লাল বমন  01761026748 9418687748104 পু ষ বাংলাগড় মিরয়া মিরয়া 
020307210768 

570 

1513 14664  

কেলন চ  রায়  মৃত অেকন চ  রায়  01738417961 9418687748297 পু ষ বাংলাগড় মিরয়া মিরয়া 
020307210769 

215 

1514 14665  

িনত ান  রায়  মৃত অেকন চ  রায়  01738279461 9418687748284 পু ষ বাংলাগড় মিরয়া মিরয়া 
020307210770 

215 

1515 14666  

ইে া মাহন রায়  গাপাল চ    9418687748286 পু ষ বাংলাগড় মিরয়া মিরয়া 
020307210771 

45 

1516 14667  

সুবাস চ   মৃত ধীিমত চ    9418687748175 পু ষ বাংলাগড় মিরয়া মিরয়া 
020307210772 

650 

1517 14668  

চ  মাহন রায়  মৃত জেগন চ  01784985125 9418687748281 পু ষ বাংলাগড় মিরয়া মিরয়া 
020307210773 

14 

1518 14669  

না ু রা রাম  হম চরন  9418687748352 পু ষ বাংলাগড় মিরয়া মিরয়া 
020307210774 

40 

1519 14670  

কৃ  মাহন রায়  হের  নাথ রায়  01740103963 9418687748283 পু ষ বাংলাগড় মিরয়া মিরয়া 
020307210775 

275 

1520 14671  

গেজন রায়  মৃত বাংন রাম   9418687748322 পু ষ বাংলাগড় মিরয়া মিরয়া 
020307210776 

123 

1521 14672  

সুবল চ   মু  বমন  01792972644 9418687748103 পু ষ বাংলাগড় মিরয়া মিরয়া 
020307210777 

62 

1522 14673  

িবেরন চ  মৃত নবানু রাম   9418687748325 পু ষ বাংলাগড় মিরয়া মিরয়া 
020307210778 

60 

1523 14674  

রনিজত মার রায়  মৃত ল ী নারায়ন  01723590884 9418687748252 পু ষ বাংলাগড় মিরয়া মিরয়া 
020307210779 

125 

1524 14675  

কনরাম  মৃত িপয়ারী মাহন  01771141078 9418687748244 পু ষ বাংলাগড় মিরয়া মিরয়া 
020307210780 

567 

1525 14676  

সুেরশ চ  রায়  িবের  নাথ  01773624581 9418687748341 পু ষ বাংলাগড় মিরয়া মিরয়া 
020307210781 

55 

1526 14677  

িনরদা রানী  ফু  মার রায়  01738172532 9418687748324 মিহলা বাংলাগড় মিরয়া মিরয়া 
020307210782 

215 

1527 14678  

মািনক চ   সুের  নাথ  01762935745 9418687748300 পু ষ বাংলাগড় মিরয়া মিরয়া 
020307210783 

20 

1528 14679  

অ ন চ  ধীিমত চ   9418687748206 পু ষ বাংলাগড় মিরয়া মিরয়া 
020307210784 

320 



২০১৯-২০ অথ বছের আমন ধান আবাদকারী ষেকর তািলকা 
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নং 

বাতায়ন 
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ঃ নং 
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জিমর পিরমাণ 

(শতক) 

1529 14680  

জগদীশ চ  ধীিমত চ    9418687748170 পু ষ বাংলাগড় মিরয়া মিরয়া 
020307210785 

300 

1530 14681  

হীরা লাল  সুের  নাথ রায়  9418687748964 পু ষ বাংলাগড় মিরয়া মিরয়া 
020307210786 

52 

1531 14682  

সিতশ চ  অ  বালা   9418687748152 পু ষ বাংলাগড় মিরয়া মিরয়া 
020307210787 

213 

1532 14683  

সুবল চ  রায়  ধুক  রাম বমন  01738647714 9418687000039 পু ষ বাংলাগড় মিরয়া মিরয়া 
020307210788 

30 

1533 14684  

শিন রাম  মৃত টম  রাম  01740166850 9418687748229 পু ষ বাংলাগড় মিরয়া মিরয়া 
020307210789 

25 

1534 14685  

িবনয় মরা রায়  ধনু রাম রায়  01761318129 9418687748357 পু ষ বাংলাগড় মিরয়া মিরয়া 
020307210790 

1700 

1535 14686  

িনমল মরা রায়  িগিরশ চ ্র রায়   9418687748160 পু ষ বাংলাগড় মিরয়া মিরয়া 
020307210791 

2350 

1536 14687  

পিরমল চ  রায়  ধেব  নাথ রায়  01722996283 9418687748142 পু ষ বাংলাগড় মিরয়া মিরয়া 
020307210792 

213 

1537 14688  

মাছাঃ রিম আ ার  মাঃ এমা র রহমান 01728264815  মিহলা বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210799 

500 

1538 14689  

মাঃ এমা র রহমান মৃত নািসর উ ীন 01728264815  পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210800 

1500 

1539 14690  

রজনী কা  রায়  অমৃত লাল বমন  01725677867 9418687748968 পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210801 

500 

1540 14691  

মাঃ তিফল উ ীন মৃ ডাবুয়া মাহা দ  01781981416 9418687748446 পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210813 

20 

1541 14692  

সুরেদশ  সহলাল রায়  01777321414 9418687748751 পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210814 

125 

1542 14693  

শহলাল রায়  মৃত শনু রাম  01777321414 9418687748753 পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210815 

355 

1543 14694  

নবীর আলী  মৃত  মুসা আলী  01794821756 9418687748625 পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210816 

50 

1544 14695  

নে লা রাম  মৃত শনু রাম  01777321414 9418687748757 পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210817 

352 

1545 14696  

নু ল ইসলাম  মৃত তাইজত আলী  01720131393 9418687748437 পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210818 

63 

1546 14697  

নজ ল ইসলাম  মৃত আ ুর হািকম  01737542674 9418687748503 পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210819 

280 

1547 14698  

দিব ল ইসলাম  মৃত তিফর উ ীন  01791846603 9418687748476 পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210820 

43 

1548 14699  

িজয়াউর হক  মৃত বাচাই মাহা দ  01770827429 9418687748604 পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210821 

30 

1549 14700  

িসি ক আলী  মৃত েসন আলী  01791881198 9418687748534 পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210822 

45 

1550 14701  

িবনয় মার রায়  মৃত মিহ  রায়  01740239032 9418687748699 পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210823 

20 

1551 14702  

ভেবশ চ   মৃত শা  রাম   9418687748642 পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210824 

150 



২০১৯-২০ অথ বছের আমন ধান আবাদকারী ষেকর তািলকা 

 

ইউিপঃ 
কৃঃ ঃ 

নং 

বাতায়ন 
কৃঃ  
ঃ নং 

কৃষেকর নাম িপতার/ ামীর নাম মাবাইল নং জাতীয় পিরচয় প  নং িল  েকর নাম পাড়ার নাম ােমর নাম কৃষক কাড নং 
জিমর পিরমাণ 

(শতক) 

1552 14703  

ফিরদ আলী  দিবর উ ীন  01743799812 9418687748571 পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210825 

20 

1553 14704  

ফজলুল হক  মৃত বিশর উ ীন 01743404903 9418687748608 পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210826 

400 

1554 14705  

আঃ খােলক আলী  মৃত কার বকস  01796031574 9418687748631 পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210827 

20 

1555 14706  

খারেশদ আলী  মৃত আঃ হািকম  01780743821 9418687748493 পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210828 

250 

1556 14707  

মািমনুল ইসলাম  দরবা  মাহা দ  01776910272 9418687748488 পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210829 

52 

1557 14708  

দরবা   মৃত মিসবু া 01776910272 9418687748411 পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210830 

120 

1558 14709  

আইজুল ইসলাম  মৃত নিজর উ ীন  01929306787 9418687748813 পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210831 

21 

1559 14710  

মাঃ নু ল ইসলাম  মৃত গাস মাহা দ  01751044158 9418687748520 পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210832 

700 

1560 14711  

মাছাঃ আসমা বগম  খিলল উ ীন  01763288653 9418687748454 পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210833 

22 

1561 14712  

িপমা ল ইসলাম  মৃত আঃ বােসদ  01774032613 9418687748469 পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210834 

17 

1562 14713  

মাছাঃ অেমলা বগম  মৃত সাহাদত হােসন  01744632933 9418687748411 পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210835 

20 

1563 14714  

মাঃ শিনবু া  মৃত জিমর উ ীন  01744538173 9418687748636 পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210836 

60 

1564 14715  

মাঃ সেলমান আলী  মাঃ দরবা   01776910272 9418687748412 পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210837 

22 

1565 14716  

মাছাঃ মিরয়ম বগম  মৃত আইনুল হক   9418687748453 মিহলা বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210838 

40 

1566 14717  

মাঃ খারেসদ আলী  মাঃ দরবা   01762817232 9418687748409 পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210839 

96 

1567 14718  

মাঃ তাজী আলী  মৃত বিশর উ ীন  01762314213 9418687748539 পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210840 

210 

1568 14719  

রিহম চ  রায়  অমুল  রাম  01762837121 9418687746536 পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210841 

100 

1569 14720  

ব ল চ  রায়  িবজয় মার  01731356720 9418687748638 পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210842 

300 

1570 14721  

মাঃ আবুল হােসন  মৃত জািকম উ ীন  01746962719 9418687748429 পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210843 

300 

1571 14722  

মাঃ শামসুল হক  লিজব উ ীন  9418687748405 পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210844 

85 

1572 14723  

মাঃ ইশা আলী  মৃত জিকম উ ীন  9418687748445 পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210845 

300 

1573 14724  

মাঃ জামাল আলী মিতয়ার রহমান  9418687748555 পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210846 

60 

1574 14725  

মাঃ িজয়া ল ইসলাম  আিজমু ীন  01729745951 9418687748425 পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210847 

875 



২০১৯-২০ অথ বছের আমন ধান আবাদকারী ষেকর তািলকা 

 

ইউিপঃ 
কৃঃ ঃ 

নং 

বাতায়ন 
কৃঃ  
ঃ নং 

কৃষেকর নাম িপতার/ ামীর নাম মাবাইল নং জাতীয় পিরচয় প  নং িল  েকর নাম পাড়ার নাম ােমর নাম কৃষক কাড নং 
জিমর পিরমাণ 

(শতক) 

1575 14726  

মাঃ িফেরাজ জামাল  হািফজ উ ীন  01783220210 9418687748552 পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210849 

150 

1576 14727  

মাঃ আ ুল জ ার  জিকম উ ীন  01785278919 9418687748430 পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210850 

418 

1577 14728  

মাছাঃ সামমুল নহার  হািফজ উ ীন   9418687748515 পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210851 

321 

1578 14729  

বাদল আলী  দিব ল ইসলাম  01796100567 9418687748477 পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210852 

40 

1579 14730  

খগ মাহন  ঢপুয়া রাম   9418687748737 পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210853 

273 

1580 14731  

আঃ হক  মৃত িচহা  মাহা দ  01737987545 9418687746063 পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210854 

220 

1581 14732  

নেগ  নাথ রায়  মুিনরাম   9418687748612 পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210855 

170 

1582 14733  

মাঃ গালাম  দরবা   01762817232 9418687748816 পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210856 

360 

1583 14734  

রাজা আলী  মৃত তিফর উ ীন  01778402941 9418687748565 পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210857 

215 

1584 14735  

কাইয়ুম  আবুল কােসম 01773307022 9418687748728 পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210858 

203 

1585 14736  

মাঃ নািসর আলী  ফুল মাহা দ  01753264551 9418687748527 পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210859 

366 

1586 14737  

কািলদাস রায়  মৃত ভগত  9418687748801 পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210860 

80 

1587 14738  

িদেনশ উ ীন রায়  মৃত মিহরাম  01765937107 9418687748780 পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210861 

1044 

1588 14739  

ফু  মার রায়  পাঘানু রাম   9418687748749 পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210862 

25 

1589 14740  

আদব মার  মানু রাম  01750395124 9418687748647 পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210863 

300 

1590 14741  

আ াস আলী  বিশর উ ীন  01750245022 9418687748558 পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210864 

260 

1591 14742  

ললীত উ ীন রায়  খেগ  নাথ রায়  01751370285  পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210865 

44 

1592 14743  

পদলাল  ধরনী কা    9418687748701 পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210866 

200 

1593 14744  

ধিনবু া খেয়র মাহা দ  01763382704 9418687748627 পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210867 

90 

1594 14745  

শ  মার  ধন গাপাল   9418687748761 পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210868 

280 

1595 14746  

মাঃ পয়গাম আলী  হাসমত আলী  01737641286 9418687748485 পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210869 

750 

1596 14747  

মাঃ আঃ বােরক  দিব ল ইসলাম   9418687748716 পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210870 

85 

1597 14748  

যা  রাম বমন  মৃত সুের  নাথ রায়  01737527461 9418687748649 পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210871 

200 



২০১৯-২০ অথ বছের আমন ধান আবাদকারী ষেকর তািলকা 

 

ইউিপঃ 
কৃঃ ঃ 

নং 

বাতায়ন 
কৃঃ  
ঃ নং 

কৃষেকর নাম িপতার/ ামীর নাম মাবাইল নং জাতীয় পিরচয় প  নং িল  েকর নাম পাড়ার নাম ােমর নাম কৃষক কাড নং 
জিমর পিরমাণ 

(শতক) 

1598 14749  

িসেগন চ  রায়  মৃত সুের  নাথ রায় 01778511042 9418687748686 পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210872 

200 

1599 14750  

পিরেতাষ চ  রায়  মৃত লাল চ    9418687748791 পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210873 

230 

1600 14751  

কেলন চ  রায়  কািল চরন  01744760957 9418687748688 পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210874 

150 

1601 14752  

কমল চ  রায়  মৃত খেগ  নাথ রায়   9418687748666 পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210875 

700 

1602 14753  

নিলনী কা   মৃত খেগ  নাথ রায়   9418687748674 পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210876 

500 

1603 14754  

রেমশ চ  রায়  মৃত িবজয় মার রায়   9418687746775 পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210877 

400 

1604 14755  

কারবান আলী  ফুল মাহা দ   9418687748563 পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210878 

363 

1605 14756  

 মাহন  কািল চরন   9418687748690 পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210879 

230 

1606 14757  

পিরি ত চ  রায়  কািল চরন   9418687748692 পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210880 

230 

1607 14758  

আ া ল ইসলাম ফেলন  9418687748567 পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210882 

95 

1608 14759  

মিমর উ ীন ধনুয়া মাহা মদ  01744872240 9418687748599 পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210883 

113 

1609 14760  

দােনশ আলী  ফুল মাহা দ   9418687748537 পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210884 

363 

1610 14761  

ভরত চ  রায়  মৃত নেগ  নাথ রায়  01788028508 9418687748576 পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210885 

850 

1611 14762  

ফরহাদ আলী  গাম মাহা দ   9418687748518 পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210886 

1000 

1612 14763  

রেমশ চ   ধন গাপাল   9418687748770 পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210887 

220 

1613 14764  

রমাকা   মৃত ঢুমানু রাম   9418687748660 পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210888 

600 

1614 14765  

গাম মাহা দ  মৃত রমজান আলী   9418687745160 পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210889 

450 

1615 14766  

আজগর আলী  আঃ হািকম  9418687748491 পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210890 

300 

1616 14767  

মািনক চ   মৃত জবা  রায়   9418687748620 পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210891 

474 

1617 14768  

ফুল মাহা দ  মৃত মেহর বকস   9418687748557 পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210892 

363 

1618 14769  

সুধীর চ  রায়  মৃত ঢুমানু রাম   9418687748697 পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210893 

162 

1619 14770  

মাঃ আঃ খােলক মৃত দিব ল ইসলাম    পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210894 

85 

1620 14771  

মাঃ আশরাফুল ইসলাম  মৃত দিব ল ইসলাম    পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210895 

85 



২০১৯-২০ অথ বছের আমন ধান আবাদকারী ষেকর তািলকা 

 

ইউিপঃ 
কৃঃ ঃ 

নং 

বাতায়ন 
কৃঃ  
ঃ নং 

কৃষেকর নাম িপতার/ ামীর নাম মাবাইল নং জাতীয় পিরচয় প  নং িল  েকর নাম পাড়ার নাম ােমর নাম কৃষক কাড নং 
জিমর পিরমাণ 

(শতক) 

1621 14772  

মাঃ জাহা ীর আলম  দিব ল ইসলাম    পু ষ বাংলাগড় আরাজী রােতার আরাজী রােতার 
020307210896 

35 

1622 14773  

মাঃ রিবউল ইসলাম  মাঃ খারেসদ আলী  01744566586 9418687749418 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210897 

75 

1623 14774  

মাঃ ইসলাম উ ীন মাঃ িসরাজুল ইসলাম  01751117454 9418687749273 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210898 

200 

1624 14775  

মাঃ আশরাফুল আলম  মাঃ খেয়র আলী  01728706014 9418687749542 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210899 

78 

1625 14776  

মাঃ দিজব উ ীন রমজান আলী   9418687748535 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210900 

200 

1626 14777  

মাঃ খারেসদ আলী  মাঃ পিসর উ ীন   9418687749536 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210901 

215 

1627 14778  

মাঃ আ ুল জিলল  নািসর উ ীন   9418687749537 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210902 

263 

1628 14779  

মাঃ আইয়ুব আলী  মাঃ নািসর উ ীন   9418687749531 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210903 

198 

1629 14780  

মাঃ ইয়া ব আলী  নািসর উ ীন  9418687749538 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210904 

186 

1630 14781  

মাঃ আেনায়ার হােসন  নািসর উ ীন 01747485929 9418687534593 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210905 

90 

1631 14782  

মাঃ রিশ ল ইসলাম  মাঃ নিসরত আলী  01728706014 9418687748435 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210906 

150 

1632 14783  

মাঃ মসিলম উ ীন  মাঃ নািসর উ ীন 01737495064 9418687748426 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210907 

272 

1633 14784  

মাঃ হালন আলী  মৃত ভা রা মাহা দ   9418687749168 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210908 

106 

1634 14785  

মাঃ তসিলম উ ীন  আ ূর কােদর   9418687749487 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210909 

168 

1635 14786  

মাঃ রজাউল কিরম  আঃ গফুর   9418687749497 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210910 

58 

1636 14787  

মাঃ কিলম উ ীন মিজদ উ ীন  9418687749315 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210911 

427 

1637 14788  

মাঃ হািফজুর রহমান মিহর উ ীন  9418687749108 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210912 

113 

1638 14789  

মাঃ আনা ল হক  মিহর উ ীন   9418687749106 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210913 

175 

1639 14790  

মাঃ সিফ ল ইসলাম  মৃত মিহর উ ীন   9418687748113 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210914 

145 

1640 14791  

মাঃ খেয়র আলী  নািমর উ ীন    পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210915 

22 

1641 14792  

মাঃ িম ার আলী  মিফজ উ ীন 01761191953 9418687749205 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210916 

100 

1642 14793  

মাঃ মনতাজ আলী  তিমজ উ ীন   9418687534328 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210917 

180 

1643 14794  

মাঃ বােরক  মৃত দিরমান আলী  01812121277 9418687749165 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210918 

902 



২০১৯-২০ অথ বছের আমন ধান আবাদকারী ষেকর তািলকা 

 

ইউিপঃ 
কৃঃ ঃ 

নং 

বাতায়ন 
কৃঃ  
ঃ নং 

কৃষেকর নাম িপতার/ ামীর নাম মাবাইল নং জাতীয় পিরচয় প  নং িল  েকর নাম পাড়ার নাম ােমর নাম কৃষক কাড নং 
জিমর পিরমাণ 

(শতক) 

1644 14795  

মাঃ সােহব আলী  মাঃ আেলপ আলী  01762703049 9418687749272 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210919 

577 

1645 14796  

মাঃ মকবুল হােসন  মৃত তারাব আলী   9418687749405 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210920 

158 

1646 14797  

িব  ঋিষ হির ঋিষ  01786818976 9418687749341 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210921 

87 

1647 14798  

মাঃ আঃ হািকম মাঃ বিজর উ ীন  19739418687004775 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210922 

250 

1648 14799  

মাঃ  আঃ হািকম  ফজলুর রহমান 01737495174 9418687749374 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210923 

30 

1649 14800  

মাঃ রহমান আলী  মৃত মমরদ আলী   9418687749130 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210924 

213 

1650 14801  

মাঃ এনামুল হক  মৃত মিফজ উ ীন   9418687749208 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210925 

70 

1651 14802  

মাঃ খুর আলী  আঃ হািমদ  01735373370 9418687749494 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210926 

100 

1652 14803  

মাঃ মাজা ফর 

হােসন  

আিকম উ ীন  01741661290 9418687749330 পু ষ 
বাংলাগড় 

গরকতগাঁও গরকতগাঁও 

020307210927 

308 

1653 14804  

মাঃ আেনায়ার হােসন  সিফর উ ীন  01744711998 9418687534329 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210928 

250 

1654 14805  

মাছাঃ মমীনা খাতুন  মৃত মাঘু মাহা দ   9418687749181 মিহলা বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210929 

204 

1655 14806  

মাঃ নজ ল ইসলাম  হাসমত আলী  01792784053 9418687749418 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210930 

220 

1656 14807  

মাঃ হলাল উ ীন  মকবুল হােসন   9418687749554 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210931 

120 

1657 14808  

মাঃ আ ুল কােদর  মৃত ওিফল উ ীন  01755461990 9418687749334 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210932 

52 

1658 14809  

মাঃ শামসুল হক মাঃ আ ুল গফুর  01755461990 9418687749490 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210933 

251 

1659 14810  

মাঃ আইনুল হক মৃত লধু মাহা দ  01718056299 9418687749210 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210934 

341 

1660 14811  

উিকল রায়  জয় মার  01718056299 9418687749213 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210935 

50 

1661 14812  

মাঃ নজ ল ইসলাম  মাঃ আবুল কােশম  01773571712 9418687749398 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210936 

48 

1662 14813  

খিক র রায়  মৃত জয় রায়  01728706014 9418687749224 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210937 

150 

1663 14814  

মাঃ সিপজ উ ীন মৃত আলীম উ ীন  9418687749131 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210938 

100 

1664 14815  

মাঃ আ ুর রহমান  তিমজ উ ীন 01793924969 9418687749376 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210939 

380 

1665 14816  

মাঃ আিম ল ইসলাম  মাঃ আঃ গফুর  9418687749500 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210940 

142 



২০১৯-২০ অথ বছের আমন ধান আবাদকারী ষেকর তািলকা 

 

ইউিপঃ 
কৃঃ ঃ 

নং 

বাতায়ন 
কৃঃ  
ঃ নং 

কৃষেকর নাম িপতার/ ামীর নাম মাবাইল নং জাতীয় পিরচয় প  নং িল  েকর নাম পাড়ার নাম ােমর নাম কৃষক কাড নং 
জিমর পিরমাণ 

(শতক) 

1666 14817  

পিখ রাম  মৃত ভেব র বমন  01750316144 9418687749250 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210941 

108 

1667 14818  

মাঃ উেমর আলী  মৃত লধু মাহা দ  01718056299 9418687749516 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210942 

700 

1668 14819  

মাঃ নুরমান আলী  মাঃ তিমজ উ ীন 01750620476 9418687749361 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210943 

275 

1669 14820  

মাঃ ইসমাইল আলী  শিমম উ ীন  9418687749458 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210944 

710 

1670 14821  

মাঃ রওশন আলী  লধু মাহা দ  01764971194 9418687749475 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210945 

550 

1671 14822  

মাঃ এমরান আলী  মৃত মিফজ উ ীন  01774284511 9418687749481 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210946 

60 

1672 14823  

মাঃ ইসলাম আলী  মাঃ মিহর উ ীন  01763099167 9418687749499 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210947 

109 

1673 14824  

মাঃ তসিলম উ ীন বিজর উ ীন   9418687749437 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210948 

91 

1674 14825  

মাঃ সােহব আলী  মৃত আহা দ আলী  01744565763 9418687749544 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210949 

320 

1675 14826  

মাঃ শিরফুল ইসলাম  মাঃ মিহর উ ীন 01773082650 9418687742088 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210950 

145 

1676 14827  

মাঃ মািনক হােসন  মাঃ মু জ িময়া   94186877493281 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210951 

286 

1677 14828  

মাঃ রিশ ল ইসলাম  মাঃ তিফর উ ীন  01762816521 9418687749247 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210952 

120 

1678 14829  

মাঃ আঃ মিতন  মৃত সু জ িময়া 01750664771 9418687749423 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210953 

706 

1679 14830  

মাঃ দেলয়ার হােসন  মাঃ আইনুল হক  01755100367 9418687749117 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210954 

39 

1680 14831  

মাঃ আঘা  মাহা দ  ভা রা মাহা দ  9418687749142 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210955 

83 

1681 14832  

মাঃ িজয়া ল রহমান  মাঃ কােসম আলী  01761027024 9418687749136 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210956 

118 

1682 14833  

মাঃ তােয়জ উ ীন  মৃত আবুল কােসম  01731987403 9418687749134 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210957 

200 

1683 14834  

মাঃ মাবারক আলী  চতু মাহা দ  01778168391 9418687749371 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210958 

68 

1684 14835  

মাঃ রমজান আলী  মাঃ মাবারক আলী  01778168391 9418687749368 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210959 

29 

1685 14836  

কৃ  চ  রায়  ধীেরন চ  রায়  01755461868 19929418687000136 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210960 

66 

1686 14837  

মাঃ সই ল ইসলাম  মৃত তিফর উ ীন  01726946502 19819418687011147 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210961 

100 

1687 14838  

মাছাঃ আেলফা 

আ ার  

আইনুল হক   9418687749150 পু ষ 
বাংলাগড় 

গরকতগাঁও গরকতগাঁও 

020307210962 

87 



২০১৯-২০ অথ বছের আমন ধান আবাদকারী ষেকর তািলকা 

 

ইউিপঃ 
কৃঃ ঃ 

নং 

বাতায়ন 
কৃঃ  
ঃ নং 

কৃষেকর নাম িপতার/ ামীর নাম মাবাইল নং জাতীয় পিরচয় প  নং িল  েকর নাম পাড়ার নাম ােমর নাম কৃষক কাড নং 
জিমর পিরমাণ 

(শতক) 

1688 14839  

মাঃ আিমন আলী  তিমজ উ ীন   9418687749364 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210963 

127 

1689 14840  

মাঃ িসরাজুল ইসলাম  মাঃ আেলপ আলী  01788147432 9418687749323 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210964 

650 

1690 14841  

মাঃ মােজদ আলী  মৃত ইসরাইল হােসন    পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210965 

600 

1691 14842  

িদেনশ চ  রায়  মৃত গেনশ চ   01764889281 9418687749189 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210966 

700 

1692 14843  

মাঃ ইউসুফ আলী  মাঃ শিশম উ ীন  9418687749453 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210967 

152 

1693 14844  

মাঃ সাবুল আলম  মৃত আিলম উ ীন   9418687749157 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210968 

75 

1694 14845  

মাঃ আ ুর রিশদ  আিকম উ ীন  01731978403 9418687749286 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210970 

691 

1695 14846  

মাঃ ইমাম আলী  বিজর উ ীন   9418687749204 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210971 

100 

1696 14847  

মাঃ সিমর উ ীন  মসর উ ীন   9418687749121 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210972 

300 

1697 14848  

মাঃ মসিলম উ ীন  মাঃ আঃ আিজজ  01728201899 9418687742331 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210973 

275 

1698 14849  

মাঃ হাসান আলী  মাঃ আঃ আিজজ  01738375040 9418687749501 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210974 

275 

1699 14850  

মাঃ আনসার আলী  মাঃ আঃ আিজজ  01767066492 9418687749504 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210975 

3045 

1700 14851  

মাঃ আঃ আিজজ  মৃত কািজম উ ীন  01717477861 9418687749506 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210976 

275 

1701 14852  

মাঃ আঃ জ ার  মৃত কিমর উ ীন   9418687000002 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210978 

353 

1702 14853  

লালমন রায়  কটক য়া রাম  01747485107 9418687749203 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210979 

138 

1703 14854  

দামাসু ঋিষ  মৃত ঢ  ঋিষ  01750580427 9418687749229 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210980 

25 

1704 14855  

মাঃ ইসরাইল আলী  শািমম উ ীন 01773627964 9418687749462 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210981 

600 

1705 14856  

মাঃ ম ু র আলম  মাঃ দিবর উ ীন 01773082565 9418687749404 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210982 

200 

1706 14857  

মাঃ এহসানুল হক  মাঃ মিহর উ ীন  9418687749510 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210983 

87 

1707 14858  

মাঃ জািহ ল ইসলাম  মৃত আ ুস মা ান  01796029891 9418687749379 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210984 

93 

1708 14859  

মাঃ রিহম আলী  মৃত আহ দ আলী  01738051264 9418687749545 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210985 

300 

1709 14860  

মাঃ মািমনা বগম  মাঃ আিসর উ ীন   9418687749528 মিহলা বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210986 

83 

1710 14861  

মাঃ আ ু াহ  মৃত আ াস আলী  01764971491 9418687749392 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210987 

206 



২০১৯-২০ অথ বছের আমন ধান আবাদকারী ষেকর তািলকা 

 

ইউিপঃ 
কৃঃ ঃ 

নং 

বাতায়ন 
কৃঃ  
ঃ নং 
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জিমর পিরমাণ 

(শতক) 

1711 14862  

মাঃ শামসুল হক  মৃত কালু মাহা দ  01728706014 9418687749465 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210988 

150 

1712 14863  

মাঃ ফজলুর রহমান িসরাজুর ইসলাম  01723655504 9418687749321 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210989 

425 

1713 14864  

লি র চ  রায় মৃত ঘ  রাম   9418687749219 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210990 

133 

1714 14865  

মাঃ সয়দ আলী  মৃত কািজম উ ীন  01737274415 9418687749447 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210991 

325 

1715 14866  

মাঃ হযরত আলী  মাঃ বিশর উ ীন  01728263235 9418687749292 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210992 

208 

1716 14867  

মাঃ আ ুর রিহম  মৃত আঃ সা ার  01725235285 9418687749471 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁ ও গরকতগাঁও 
020307210993 

225 

1717 14868  

মাঃ আ ুল গিন  মৃত কালু মাহা দ  01744754092 9418687749473 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210994 

33 

1718 14869  

মাঃ মসিলম উ ীন মাঃ হািসম উ ীন 01767093500 9418687742092 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210995 

220 

1719 14870  

মাঃ আল আিমন  মৃত বিজর উ ীন  01773193953 9418687000073 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210996 

200 

1720 14871  

মাঃ ওসমান গিন  মাঃ বিসর উ ীন 01728293105 9418687749295 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210997 

200 

1721 14872  

মাঃ বিসর উ ীন  মৃত ফাকাতু াহ   9418687749294 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210998 

1090 

1722 14873  

মাঃ মুয়ুর আলী  মৃত আজগর আলী   9418687749486 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307210999 

63 

1723 14874  

অতুর ঋিষ  ন  ঋিষ  01723741817 9418687749380 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307211000 

89 

1724 14875  

মাঃ আহসান হাবীব  ধন মাহা দ  01723526219 19839418687000008 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307211001 

190 

1725 14876  

মাঃ আ ুল জিলল  মৃত তিফর উ ীন 01737527462 9418687000188 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307211002 

40 

1726 14877  

মাছাঃ মােলকা িবিব  জালাল উ ীন   9418687749298 মিহলা বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307211003 

24 

1727 14878  

মাঃ ওহাব আলী  মৃত নিসর উ ীন  01737415070 9418687749524 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307211004 

180 

1728 14879  

মাঃ সেলমান আলী  মৃত আহ দ আলী  01728706014 9418687749550 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307211005 

416 

1729 14880  

মাঃ বােসদ আলী  ছুটু মাহা দ  01796100992 9418687742093 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307211006 

537 

1730 14881  

মাছাঃ আলপনা বগম  শামসুল হক  01738516343 9418687749310 মিহলা বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307211008 

400 

1731 14882  

মাঃ সেলমান আলী  মাঃ তিমজ উ ীন  01773194556 9418687749362 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307211009 

183 

1732 14883  

মাঃ খিতব উ ীন  লিতফর রহমান 01737527462 9418687749201 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307211010 

105 

1733 14884  

মাঃ আিসর উ ীন কিসর উ ীন   9418687749539 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307211011 

160 



২০১৯-২০ অথ বছের আমন ধান আবাদকারী ষেকর তািলকা 

 

ইউিপঃ 
কৃঃ ঃ 

নং 

বাতায়ন 
কৃঃ  
ঃ নং 

কৃষেকর নাম িপতার/ ামীর নাম মাবাইল নং জাতীয় পিরচয় প  নং িল  েকর নাম পাড়ার নাম ােমর নাম কৃষক কাড নং 
জিমর পিরমাণ 

(শতক) 

1734 14885  

মাঃ মিজবর রহমান কিমর উ ীন  01788000694 9418687749338 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307211012 

3135 

1735 14886  

মাঃ খজমত আলী  মৃত আেলপ আলী   9418687749329 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307211013 

385 

1736 14887  

মাঃ রিশ ল ইসলাম  মাঃ সকত আলী 01744566586 9418687749243 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307211014 

20 

1737 14888  

মাঃ তয়ব আলী  মাঃ আিকম উ ীন  01744408819 9418687749319 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307211015 

310 

1738 14889  

মাঃ আবু তােহর  মৃত তােলব আলী   9418687749320 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307211016 

1280 

1739 14890  

মাঃ মিজবর রহমান খজমত আলী  01760587152 9418687742094 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307211017 

100 

1740 14891  

ধীের  নাথ  মৃত সূয  রাম   9418687749202 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307211018 

26 

1741 14892  

মাছাঃ পিরমা বগম  মাঃ সিলম উ ীন   9418687748448 মিহলা বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307211019 

50 

1742 14893  

মাছাঃ আেলমা খাতুন  মাঃ িগয়াস উ ীন   9418225908150 মিহলা বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307211020 

40 

1743 14894  

মাঃ দেলায়ার হােসন  মাঃ হাসমত উ ীন  01722468230 9418687005334 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307211021 

45 

1744 14895  

মাঃ এনামুল হক  মাঃ সমেসর আলী   9418687749161 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307211022 

78 

1745 14896  

মাঃ লাল হােসন  মাঃ মকবুল হােসন  01737294910 9418687742085 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307211023 

60 

1746 14897  

মাঃ নুর আলম  মাঃ আনা ল হক  01737005881 9418687749151 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307211024 

200 

1747 14898  

মাঃ রজাউল কিরম  মাঃ আ ুর রহমান  9418687742334 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307211025 

150 

1748 14899  

মাঃ তিহ ল ইসলাম  তারাব উ ীন 01734632171 9418687749399 পু ষ বাংলাগড় গরকতগাঁও গরকতগাঁও 
020307211026 

20 

1749 14900  

িজেত  নাথ রায়   মৃত খেগ  নাথ রায়  01762887925 9418687748587 পু ষ বাংলাগড় আরাজী গড়কতগাঁও আরাজী গড়কতগাঁ ও 
020307211095 

446 

1750 14901  

অ না রানী রায়  মৃত িবনয় মার রায়   9418687748585 মিহলা বাংলাগড় আরাজী গড়কতগাঁও আরাজী গড়কতগাঁ ও 
020307211096 

300 

1751 14902  

মাঃ খায় ল ইসলাম  মৃত আঃ হািকম  01735955052 9418687748501 পু ষ বাংলাগড় আরাজী গড়কতগাঁও আরাজী গড়কতগাঁ ও 
020307211097 

500 

1752 14903  

মাছাঃ নিজরন িবিব গাস মাহা দ   9418687748515 মিহলা বাংলাগড় আরাজী গড়কতগাঁও আরাজী গড়কতগাঁ ও 
020307211098 

130 

1753 14904  

মাঃ সিতব উ ীন মৃত নাকা  মাহা দ   9418687748465 পু ষ বাংলাগড় আরাজী গড়কতগাঁও আরাজী গড়কতগাঁ ও 
020307211099 

42 

1754 14905  

মাঃ আবুল হােসন  হাসমত আলী  01714678236 9418687748480 পু ষ বাংলাগড় আরাজী গড়কতগাঁও আরাজী গড়কতগাঁ ও 
020307211100 

1500 

1755 14906  

মাঃ রাজাবুল হক  হাসমত আলী  01750322183 9418687748482 পু ষ বাংলাগড় আরাজী গড়কতগাঁও আরাজী গড়কতগাঁ ও 
020307211101 

1300 

1756 14907  

িজতু রাম  স ভা  রাম  01748066284 9418687748762 পু ষ বাংলাগড় আরাজী গড়কতগাঁও আরাজী গড়কতগাঁ ও 
020307211102 

470 



২০১৯-২০ অথ বছের আমন ধান আবাদকারী ষেকর তািলকা 

 

ইউিপঃ 
কৃঃ ঃ 

নং 

বাতায়ন 
কৃঃ  
ঃ নং 

কৃষেকর নাম িপতার/ ামীর নাম মাবাইল নং জাতীয় পিরচয় প  নং িল  েকর নাম পাড়ার নাম ােমর নাম কৃষক কাড নং 
জিমর পিরমাণ 

(শতক) 

1757 14908  

রানী রায়  মৃত িবমল চ   01772737016 9418687748655 পু ষ বাংলাগড় আরাজী গড়কতগাঁও আরাজী গড়কতগাঁ ও 
020307211103 

80 

1758 14909  

মাঃ তােহর আলী  মাঃ দিবজ উ ীন  01716494013 9418687735064 পু ষ বাংলাগড় আরাজী গড়কতগাঁও আরাজী গড়কতগাঁ ও 
020307211104 

347 

1759 14910  

মাঃ আকবর আলী  মাঃ আ ুল জ ার  01742828329 9418687748432 পু ষ বাংলাগড় আরাজী গড়কতগাঁও আরাজী গড়কতগাঁ ও 
020307211105 

15 

1760 14911  

মাঃ বাবুল আলী  মাঃ আ ুল জ ার  01783088449 9418687748468 পু ষ বাংলাগড় আরাজী গড়কতগাঁও আরাজী গড়কতগাঁ ও 
020307211106 

15 

1761 14912  

মাঃ আজাদ আলী  মাঃ পিশর উ ীন  01762816537 9418687748506 পু ষ বাংলাগড় আরাজী গড়কতগাঁও আরাজী গড়কতগাঁ ও 
020307211107 

100 

1762 14913  

মাঃ আবু কালাম  মাঃ পিশর উ ীন 01762962542 9418687748507 পু ষ বাংলাগড় আরাজী গড়কতগাঁও আরাজী গড়কতগাঁ ও 
020307211108 

100 

1763 14914  

নেরন চ  রায় খগ মাহন  01750322124 9418687748731 পু ষ বাংলাগড় আরাজী গড়কতগাঁও আরাজী গড়কতগাঁ ও 
020307211109 

97 

1764 14915  

মাঃ বলাল হােসন  শামসুল হক  01713730712 9418687748406 পু ষ বাংলাগড় আরাজী গড়কতগাঁও আরাজী গড়কতগাঁ ও 
020307211110 

15 

1765 14916  

মাঃ আবু ব র  ফুল মাহা দ  01737596036 1993941896877000094 পু ষ বাংলাগড় আরাজী গড়কতগাঁও আরাজী গড়কতগাঁ ও 
020307211111 

363 

1766 14917  

সাধব মার  মানু মার   9418687748703 পু ষ বাংলাগড় আরাজী গড়কতগাঁও আরাজী গড়কতগাঁ ও 
020307211112 

150 

1767 14918  

মনর ন রায়  ধীের  নাথ রায়  01729346332 9418687748776 পু ষ বাংলাগড় আরাজী গড়কতগাঁও আরাজী গড়কতগাঁ ও 
020307211113 

275 

1768 14919  

ধীের  নাথ রায়  মৃত ধদাই রাম   9418687748774 পু ষ বাংলাগড় আরাজী গড়কতগাঁও আরাজী গড়কতগাঁ ও 
020307211114 

1400 

1769 14920  

িবের  চ  রায়  ধরনী রায়   9418687748807 পু ষ বাংলাগড় আরাজী গড়কতগাঁও আরাজী গড়কতগাঁ ও 
020307211115 

50 

1770 14921  

মাঃ িবশার উ ীন  মৃত কিলম উ ীন  01762708747 9418687748797 পু ষ বাংলাগড় আরাজী গড়কতগাঁও আরাজী গড়কতগাঁ ও 
020307211116 

275 

1771 14922  

মাঃ রিফ ল ইসলাম  িবশার উ ীন  01762708747  পু ষ বাংলাগড় আরাজী গড়কতগাঁও আরাজী গড়কতগাঁ ও 
020307211117 

305 

1772 14923  

মাঃ তির ল ইসলাম  িবশার উ ীন 01762708747 9418687748799 পু ষ বাংলাগড় আরাজী গড়কতগাঁও আরাজী গড়কতগাঁ ও 
020307211118 

285 

1773 14924  

মাঃ সাবুল আলী  মাঃ দিব ল ইসলাম   9418687748476 পু ষ বাংলাগড় আরাজী গড়কতগাঁও আরাজী গড়কতগাঁ ও 
020307211119 

90 

1774 14925  

কৃ  মার রায়  িবনয় মার রায়  01723429864 9418687748805 পু ষ বাংলাগড় আরাজী গড়কতগাঁও আরাজী গড়কতগাঁ ও 
020307211120 

300 

1775 14926  

মাঃ রিশ ল ইসলাম  িবশাত উ ীন  01791807241 9418687748542 পু ষ বাংলাগড় আরাজী গড়কতগাঁও আরাজী গড়কতগাঁ ও 
020307211121 

275 

1776 14927  

িব  মাহা দ  মৃত মিতয়া রহমান   9418687748629 পু ষ বাংলাগড় আরাজী গড়কতগাঁ ও আরাজী গড়কতগাঁ ও 
020307211122 

44 

1777 14928  

সুমা  রাম  মৃত গািরয়া রাম   9418687748765 পু ষ বাংলাগড় আরাজী গড়কতগাঁও আরাজী গড়কতগাঁ ও 
020307211123 

70 

1778 14929  

মাঃ তসিলম উ ীন মৃত তিফর উ ীন  01722567617 9418687748546 পু ষ বাংলাগড় আরাজী গড়কতগাঁও আরাজী গড়কতগাঁ ও 
020307211124 

900 

1779 14930  

মাঃ জয় ল আলী  মৃত তিফর উ ীন   9418687748511 পু ষ বাংলাগড় আরাজী গড়কতগাঁও আরাজী গড়কতগাঁ ও 
020307211125 

250 



২০১৯-২০ অথ বছের আমন ধান আবাদকারী ষেকর তািলকা 

 

ইউিপঃ 
কৃঃ ঃ 

নং 

বাতায়ন 
কৃঃ  
ঃ নং 

কৃষেকর নাম িপতার/ ামীর নাম মাবাইল নং জাতীয় পিরচয় প  নং িল  েকর নাম পাড়ার নাম ােমর নাম কৃষক কাড নং 
জিমর পিরমাণ 

(শতক) 

1780 14931  

হলধর রায়  মৃত ভগত রাম  01764967889 9418687748675 পু ষ বাংলাগড় আরাজী গড়কতগাঁও আরাজী গড়কতগাঁ ও 
020307211126 

280 

1781 14932  

মাঃ নাজমুল হক  মৃত মুশা আলী  9418687748593 পু ষ বাংলাগড় আরাজী গড়কতগাঁও আরাজী গড়কতগাঁ ও 
020307211127 

22 

1782 14933  

সুবল চ  রায়  মৃত ভগত চ  রায়   9418687748753 পু ষ বাংলাগড় আরাজী গড়কতগাঁও আরাজী গড়কতগাঁ ও 
020307211128 

24 

1783 14934  

শরৎ চ  রায়  মৃত নেগ  নাথ রায়  01719668569 9418687748580 পু ষ বাংলাগড় আরাজী গড়কতগাঁও আরাজী গড়কতগাঁ ও 
020307211129 

850 

1784 14935  

শ ামল চ  রায়  মৃত নেগ  নাথ রায়  9418687748586 পু ষ বাংলাগড় আরাজী গড়কতগাঁও আরাজী গড়কতগাঁ ও 
020307211130 

800 

1785 14936  

নেরশ চ  রায়  সা  রাম  01722451084 9418687748668 পু ষ বাংলাগড় আরাজী গড়কতগাঁও আরাজী গড়কতগাঁ ও 
020307211131 

150 

1786 14937  

জীেত  নাথ রায়  ভেবশ চ   01714383972 9418687746582 পু ষ বাংলাগড় বােহরপাড়া বােহরপাড়া 
020307211179 

430 

1787 14938  

আন  রায়  কেশারী মহ   01763234674 9418687746667 পু ষ বাংলাগড় বােহরপাড়া বােহরপাড়া 
020307211180 

93 

1788 14939  

ি য়নাথ  বলিদয়া   9418687746677 পু ষ বাংলাগড় বােহরপাড়া বােহরপাড়া 
020307211181 

124 

1789 14940  

িচ  মাহন  ধদা রাম   9418687746467 পু ষ বাংলাগড় বােহরপাড়া বােহরপাড়া 
020307211182 

117 

1790 14941  

আিম ল ইসলাম  মা ফা   9418687746436 পু ষ বাংলাগড় বােহরপাড়া বােহরপাড়া 
020307211183 

150 

1791 14942  

ি ি শ চ  রায়  ভেবশ চ  রায়  01722933018 9418687746506 পু ষ বাংলাগড় বােহরপাড়া বােহরপাড়া 
020307211184 

120 

1792 14943  

িবমল চ  রায়  ভেবশ চ  রায়  01728867467  পু ষ বাংলাগড় বােহরপাড়া বােহরপাড়া 
020307211185 

300 

1793 14944  

কৃ  কা  রায় বাটুল  ভেবশ চ  রায়  01738626002 2619551959092 পু ষ বাংলাগড় বােহরপাড়া বােহরপাড়া 
020307211186 

120 

1794 14945  

দীপ মার  অধন  রাম  01738342959 9418687746546 পু ষ বাংলাগড় বােহরপাড়া বােহরপাড়া 
020307211187 

250 

1795 14946  

বাবুল চ  রায়  মেহশ চ  রায়  01737070984 9418687746560 পু ষ বাংলাগড় বােহরপাড়া বােহরপাড়া 
020307211188 

582 

1796 14947  

হির মাহন রায়  মৃত কশারী মহ   01737070821 9418687746625 পু ষ বাংলাগড় বােহরপাড়া বােহরপাড়া 
020307211189 

85 

1797 14948  

চ  মাহন  মৃত গ লু রাম   9418687746502 পু ষ বাংলাগড় বােহরপাড়া বােহরপাড়া 
020307211190 

122 

1798 14949  

প ম রায়  মৃত ফিন  নাথ রায়  01762963054 9418687746598 পু ষ বাংলাগড় বােহরপাড়া বােহরপাড়া 
020307211191 

225 

1799 14950  

খিরক লাল  মৃত ভরতু রাম   9418687746498 পু ষ বাংলাগড় বােহরপাড়া বােহরপাড়া 
020307211192 

396 

1800 14951  

িসেতন চ  রায়  মৃত চ  মাহন  01750846018 9418687746511 পু ষ বাংলাগড় বােহরপাড়া বােহরপাড়া 
020307211193 

288 

1801 14952  

হম  রায়  প চাদ রায়  01751045574 9418687746488 পু ষ বাংলাগড় বােহরপাড়া বােহরপাড়া 
020307211194 

53 

1802 14953  

কশরী মহ   সিবন িসংহ   1020406031010095 পু ষ বাংলাগড় বােহরপাড়া বােহরপাড়া 
020307211195 

659 



২০১৯-২০ অথ বছের আমন ধান আবাদকারী ষেকর তািলকা 

 

ইউিপঃ 
কৃঃ ঃ 

নং 

বাতায়ন 
কৃঃ  
ঃ নং 

কৃষেকর নাম িপতার/ ামীর নাম মাবাইল নং জাতীয় পিরচয় প  নং িল  েকর নাম পাড়ার নাম ােমর নাম কৃষক কাড নং 
জিমর পিরমাণ 

(শতক) 

1803 14954  

 মাহন  কশরী মাহন  01735955340 9418687534633 পু ষ বাংলাগড় বােহরপাড়া বােহরপাড়া 
020307211196 

150 

1804 14955  

পিশন চ  রায়  মৃত শাভানুর রাম  01797771479 9418687746668 পু ষ বাংলাগড় বােহরপাড়া বােহরপাড়া 
020307211197 

75 

1805 14956  

অজু ন মার রায়  মৃত দেব  নাথ  01751263988 9418687746591 পু ষ বাংলাগড় বােহরপাড়া বােহরপাড়া 
020307211198 

730 

1806 14957  

অমেরশ চ  রায়  মৃত দেব  নাথ  01714927785 9418687746592 পু ষ বাংলাগড় বােহরপাড়া বােহরপাড়া 
020307211199 

860 

1807 14958  

িদপু চ  রায়  মৃত ন ল চ  রায়  01737477262 19939418687004549 পু ষ বাংলাগড় বােহরপাড়া বােহরপাড়া 
020307211200 

356 

1808 14959  

মাঃ এনামুল হক  মৃত মিফজ উ ীন  9418687746449 পু ষ বাংলাগড় বােহরপাড়া বােহরপাড়া 
020307211202 

99 

1809 14960  

রেব  নাথ  মৃত আিশ রাম  01773194578 9418687746639 পু ষ বাংলাগড় বােহরপাড়া বােহরপাড়া 
020307211203 

264 

1810 14961  

ভেবশ চ   মৃত করন রায়   9418687746405 পু ষ বাংলাগড় বােহরপাড়া বােহরপাড়া 
020307211204 

562 

1811 14962  

কালকটু  মৃত িনখরিচয়া রাম   9418687746557 পু ষ বাংলাগড় বােহরপাড়া বােহরপাড়া 
020307211205 

268 

1812 14963  

কমল চ   সুেরশ চ  রায়   9418687746646 পু ষ বাংলাগড় বােহরপাড়া বােহরপাড়া 
020307211206 

350 

1813 14964  

সা ু  রাম  িতনতালু রাম   9418687746609 পু ষ বাংলাগড় বােহরপাড়া বােহরপাড়া 
020307211207 

20 

1814 14965  

নারায়ন চ   যা  রাম  01722933098 9418687746627 পু ষ বাংলাগড় বােহরপাড়া বােহরপাড়া 
020307211208 

150 

1815 14966  

ঢাড়া মাহন  মৃত যা  রাম  9418687746634 পু ষ বাংলাগড় বােহরপাড়া বােহরপাড়া 
020307211209 

80 

1816 14967  

িবেনাদ চ  রায়  মৃত যা  রাম  01780803346 9418687746620 পু ষ বাংলাগড় বােহরপাড়া বােহরপাড়া 
020307211210 

300 

1817 14968  

িবমল িসং  মৃত যা  রাম  01780803346 9418687746629 পু ষ বাংলাগড় বােহরপাড়া বােহরপাড়া 
020307211211 

300 

1818 14969  

সবুজ চ  রায়  মৃত ফিন  নাথ রায়  01731284821 9418687746607 পু ষ বাংলাগড় বােহরপাড়া বােহরপাড়া 
020307211212 

240 

1819 14970  

সুবীর চ  রায়  আ া    9418687746691 পু ষ বাংলাগড় বােহরপাড়া বােহরপাড়া 
020307211213 

142 

1820 14971  

ধন মাহা দ  মৃত দিবজ উ ীন  01724080219 9418687746450 পু ষ বাংলাগড় বােহরপাড়া বােহরপাড়া 
020307211214 

600 

1821 14972  

মাঃ হািফজুর রহমান ধন মাহা দ  01724080219 9418687746660 পু ষ বাংলাগড় বােহরপাড়া বােহরপাড়া 
020307211215 

197 

1822 14973  

নেরশ চ  রায়  বেচন চ  রায়  01717486887 9418687534631 পু ষ বাংলাগড় বােহরপাড়া বােহরপাড়া 
020307211217 

80 

1823 14974  

বেচন চ  রায়  মৃত িগিরলাল  01717486887 9418687746569 পু ষ বাংলাগড় বােহরপাড়া বােহরপাড়া 
020307211218 

212 

1824 14975  

বুি নাথ রায়  মৃত মামা  রাম 01751283767 9418687746528 পু ষ বাংলাগড় বােহরপাড়া বােহরপাড়া 
020307211219 

272 

1825 14976  

িবনয় চ   আনধা  রাম  01722474849 9418687746621 পু ষ বাংলাগড় বােহরপাড়া বােহরপাড়া 
020307211220 

700 



২০১৯-২০ অথ বছের আমন ধান আবাদকারী ষেকর তািলকা 
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জিমর পিরমাণ 

(শতক) 

1826 14977  

ক  রায়  মৃত গ ু লু রাম  01740238925 9418687749266 পু ষ বাংলাগড় বােহরপাড়া বােহরপাড়া 
020307211221 

60 

1827 14978  

শশাই চ  রায়  মৃত গ লু  01755423465 9418687746689 পু ষ বাংলাগড় বােহরপাড়া বােহরপাড়া 
020307211222 

105 

1828 14979  

ধনেদব চ  রায়  মৃত গ ু লু  01764954476 9418687746503 পু ষ বাংলাগড় বােহরপাড়া বােহরপাড়া 
020307211223 

515 

1829 14980  

মািনক চ   মৃত আকালু রাম   9418687746416 পু ষ বাংলাগড় বােহরপাড়া বােহরপাড়া 
020307211224 

125 

1830 14981  

েলন চ   প চাদ রায়   9418687749260 পু ষ বাংলাগড় বােহরপাড়া বােহরপাড়া 
020307211225 

60 

1831 14982  

মুিন রাম  মৃত ম লু রাম   9418687746513 পু ষ বাংলাগড় বােহরপাড়া বােহরপাড়া 
020307211226 

80 

1832 14983  

জয়নুল হক  গফুর উ ীন  9418687749258 পু ষ বাংলাগড় বােহরপাড়া বােহরপাড়া 
020307211227 

295 

1833 14984  

মেনার ন রায়  মৃত সুেষন চ  রায়  01738214121 9418687685914 পু ষ বাংলাগড় বােহরপাড়া বােহরপাড়া 
020307211228 

250 

1834 14985  

হেরকৃ  রায়  মৃত রেমশ চ  রায়   9418687746676 পু ষ বাংলাগড় বােহরপাড়া বােহরপাড়া 
020307211229 

130 

1835 14986  

তুলন বালা  মৃত টেপন চ   01750780671 9418687746578 পু ষ বাংলাগড় বােহরপাড়া বােহরপাড়া 
020307211230 

50 

1836 14987  

সুধীর চ  রায়  মৃত গেনশ চ  রায়   2610482090031 পু ষ বাংলাগড় বােহরপাড়া বােহরপাড়া 
020307211231 

200 

1837 14988  

মিজলাল  মৃত গেনশ চ    9418687746552 পু ষ বাংলাগড় বােহরপাড়া বােহরপাড়া 
020307211232 

130 

1838 14989  

মাঃ আলম আলী  মাঃ ফজলুর রহমান  9418687746428 পু ষ বাংলাগড় বােহরপাড়া বােহরপাড়া 
020307211234 

100 

1839 14990  

রিবকা  রায়  মৃত গ লু রায়   9418687746471 পু ষ বাংলাগড় বােহরপাড়া বােহরপাড়া 
020307211235 

42 

1840 14991  

গংগা রাম  মৃত ভিগ রাম 01746961077 9418687746473 পু ষ বাংলাগড় বােহরপাড়া বােহরপাড়া 
020307211236 

400 

1841 14992  

দামাসু রাম  গংগা রাম  01750528589 9418687746479 পু ষ বাংলাগড় বােহরপাড়া বােহরপাড়া 
020307211237 

39 

1842 14993  

মাঃ মাজাফর আলী ফজলুর রহমান 01737890673 9418687746455 পু ষ বাংলাগড় বােহরপাড়া বােহরপাড়া 
020307211238 

400 

1843 14994  

অমল চ  রায়  পচাঁদ রায়   9418687756490 পু ষ বাংলাগড় বােহরপাড়া বােহরপাড়া 
020307211239 

24 

1844 14995  

পচাঁদ রায়  মৃত ফা  রাম   9418687746485 পু ষ বাংলাগড় বােহরপাড়া বােহরপাড়া 
020307211240 

250 

1845 14996  

মাঃ জাহা ীর আলম  মৃত আঃ রহমান 01734376774 9418687746454 পু ষ বাংলাগড় বােহরপাড়া বােহরপাড়া 
020307211241 

457 

1846 14997  

মাঃ জািহ ল ইসলাম  মৃত আঃ রহমান 01737348000 9418687746426 পু ষ বাংলাগড় বােহরপাড়া বােহরপাড়া 
020307211242 

473 

1847 14998  

িচর  রায়  সুের  নাথ রায়  01722679207 9418687746554 পু ষ বাংলাগড় বােহরপাড়া বােহরপাড়া 
020307211243 

165 

1848 14999  

মাছাঃ মেনায়ারা বগম মৃত খারেসদ আলম  01723790674 9418687746463 পু ষ বাংলাগড় বােহরপাড়া বােহরপাড়া 
020307211244 

1400 



২০১৯-২০ অথ বছের আমন ধান আবাদকারী ষেকর তািলকা 

 

ইউিপঃ 
কৃঃ ঃ 

নং 

বাতায়ন 
কৃঃ  
ঃ নং 

কৃষেকর নাম িপতার/ ামীর নাম মাবাইল নং জাতীয় পিরচয় প  নং িল  েকর নাম পাড়ার নাম ােমর নাম কৃষক কাড নং 
জিমর পিরমাণ 

(শতক) 

1849 15000  

মাঃ শামসুল হক  মৃত সিফর উ ীন   9418687746443 পু ষ বাংলাগড় বােহরপাড়া বােহরপাড়া 
020307211245 

66 

1850 15001  

িডকরা রাম  মৃত ধামালু রাম  01783137895 9418687746585 পু ষ বাংলাগড় বােহরপাড়া বােহরপাড়া 
020307211246 

10 

1851 15002  

বােরন চ  রায়  মৃত চি  সাদ   9418687746669 পু ষ বাংলাগড় বােহরপাড়া বােহরপাড়া 
020307211247 

22 

1852 15003  

মাঃ মিজবুল হক  শামসুল হক  01720689128 9418687746439 পু ষ বাংলাগড় বােহরপাড়া বােহরপাড়া 
020307211248 

66 

1853 15004  

সুের  নাথ রায়  মৃত িগিলাল  01760579441 9418687746573 পু ষ বাংলাগড় বােহরপাড়া বােহরপাড়া 
020307211249 

713 

1854 15005  

গা ল চ  রায়  মৃত ধীেরন চ   01785278341 9418687746628 পু ষ বাংলাগড় বােহরপাড়া বােহরপাড়া 
020307211250 

105 

1855 15006  

সািবন চ   মৃত সনু রাম   9418687746496 পু ষ বাংলাগড় বােহরপাড়া বােহরপাড়া 
020307211251 

185 

1856 15007  

খিতশ চ  রায়  মৃত শিচন চ  রায়   9418687746594 পু ষ বাংলাগড় বােহরপাড়া বােহরপাড়া 
020307211252 

355 

1857 15008  

পয়গাম আলী  মৃত িসরাজ উ ীন   পু ষ বাংলাগড় বােহরপাড়া বােহরপাড়া 
020307211253 

200 

1858 15009  

অমল চ  রায়  সুেরশ চ  রায়  01725302436 9418687746651 পু ষ বাংলাগড় বােহরপাড়া বােহরপাড়া 
020307211254 

320 

1859 15010  

মনুজর আলী  খারেশদ আলী   9418687742327 পু ষ বাংলাগড় বােহরপাড়া বােহরপাড়া 
020307211255 

400 

1860 15011  

মাঃ বজলুর রহমান তােলব আলী  01724706014 9418687746320 পু ষ বাংলাগড় ফিরদপাড়া ফিরদপাড়া 
020307211274 

168 

1861 15012  

মনসুর আলী হরাশ আলী  01773082564 9418687746316 পু ষ বাংলাগড় ফিরদপাড়া ফিরদপাড়া 
020307211275 

275 

1862 15013  

জ ল চ  রায়  িনেপন চ  রায়  01762964472 9418687746334 পু ষ বাংলাগড় ফিরদপাড়া ফিরদপাড়া 
020307211276 

150 

1863 15014  

শাি  রাম  ভারাটু রাম  01737550678 9418687749849 পু ষ বাংলাগড় ফিরদপাড়া ফিরদপাড়া 
020307211277 

250 

1864 15015  

শাহজাহান  ইয়াদ আলী   9418687746325 পু ষ বাংলাগড় ফিরদপাড়া ফিরদপাড়া 
020307211278 

70 

1865 15016  

সুরহির রায়  মৃত সুয  রায়  01751619376 9418687749949 পু ষ বাংলাগড় ফিরদপাড়া ফিরদপাড়া 
020307211279 

119 

1866 15017  

ভূেবন বমন  মৃত গজা রাম   9418687749889 পু ষ বাংলাগড় ফিরদপাড়া ফিরদপাড়া 
020307211280 

137 

1867 15018  

কেলশ চ  রায়  ধীের  চ  রায়   9418687746362 পু ষ বাংলাগড় ফিরদপাড়া ফিরদপাড়া 
020307211281 

105 

1868 15019  

ি িতশ চ  রায়  মেতন চ  রায়   9418687749940 পু ষ বাংলাগড় ফিরদপাড়া ফিরদপাড়া 
020307211282 

104 

1869 15020  

মাতু রাম  মৃত িব  রাম   9418687749933 পু ষ বাংলাগড় ফিরদপাড়া ফিরদপাড়া 
020307211283 

504 

1870 15021  

মেতন চ  রায়  মৃত িবমু রাম   9418687749939 পু ষ বাংলাগড় ফিরদপাড়া ফিরদপাড়া 
020307211284 

202 

1871 15022  

মাঃ মহিসন আলী  মৃত তােলব আলী   9418687746318 পু ষ বাংলাগড় ফিরদপাড়া ফিরদপাড়া 
020307211285 

70 
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(শতক) 

1872 15023  

বাংঠু রাম  মৃত জেগশ রায়   9418687749883 পু ষ বাংলাগড় ফিরদপাড়া ফিরদপাড়া 
020307211286 

90 

1873 15024  

জয়েদব মার  তািররাম  01773766106 19929418687005006 পু ষ বাংলাগড় ফিরদপাড়া ফিরদপাড়া 
020307211287 

104 

1874 15025  

সুবাস চ  রায়  মৃত ধীেরন চ  রায়  01783047815 9418687749919 পু ষ বাংলাগড় ফিরদপাড়া ফিরদপাড়া 
020307211288 

230 

1875 15026  

কেলন চ  রায়  ধনজয় চ  রায়  01791805053 9418687749923 পু ষ বাংলাগড় ফিরদপাড়া ফিরদপাড়া 
020307211289 

138 

1876 15027  

নেরশ চ  রায়  মৃত উমানী কা  রায়  01773849599 9418687749854 পু ষ বাংলাগড় ফিরদপাড়া ফিরদপাড়া 
020307211290 

240 

1877 15028  

কানু মহ   মৃত রমা কা  মহ    9418687749983 পু ষ বাংলাগড় ফিরদপাড়া ফিরদপাড়া 
020307211291 

45 

1878 15029  

অতুল মহ   মৃত সেরন মহ   01725742248 9418687749928 পু ষ বাংলাগড় ফিরদপাড়া ফিরদপাড়া 
020307211292 

453 

1879 15030  

নেরশ চ  রায়  মৃত পহলাল রায়  01785357244 9418687746359 পু ষ বাংলাগড় ফিরদপাড়া ফিরদপাড়া 
020307211293 

118 

1880 15031  

ভগী রাজ  িব  রাম  01723184240 9418687749896 পু ষ বাংলাগড় ফিরদপাড়া ফিরদপাড়া 
020307211294 

650 

1881 15032  

রাজ মার  মৃত সুেরন মহ ত   9418687749970 পু ষ বাংলাগড় ফিরদপাড়া ফিরদপাড়া 
020307211295 

467 

1882 15033  

মাঃ হা ান আলী  মৃত মা ান আলী   9418687746330 পু ষ বাংলাগড় ফিরদপাড়া ফিরদপাড়া 
020307211296 

150 

1883 15034  

স  রাম  মেতন চ  রায়   9418687749938 পু ষ বাংলাগড় ফিরদপাড়া ফিরদপাড়া 
020307211297 

73 

1884 15035  

ডােকা মহ   নবীন মহ    9418687749929 পু ষ বাংলাগড় ফিরদপাড়া ফিরদপাড়া 
020307211298 

100 

1885 15036  

দীপ মার  উেরন মহ    9418687746332 পু ষ বাংলাগড় ফিরদপাড়া ফিরদপাড়া 
020307211299 

63 

1886 15037  

সুেরন চ   সদাগর রায়   9418687749993 পু ষ বাংলাগড় ফিরদপাড়া ফিরদপাড়া 
020307211300 

12 

1887 15038  

পা  চ  রায়  মৃত জেগশ চ    9418687749844 পু ষ বাংলাগড় ফিরদপাড়া ফিরদপাড়া 
020307211301 

92 

1888 15039  

িব য় চ   মৃত িদনকাটু রায়   9418687749926 পু ষ বাংলাগড় ফিরদপাড়া ফিরদপাড়া 
020307211302 

532 

1889 15040  

ধাক  রাম  মৃত বজরাম   9418687749908 পু ষ বাংলাগড় ফিরদপাড়া ফিরদপাড়া 
020307211303 

57 

1890 15041  

পিরচয় মহ   দেবন মহ   01723891729 9418687749950 পু ষ বাংলাগড় ফিরদপাড়া ফিরদপাড়া 
020307211304 

500 

1891 15042  

চ ন মহ  দেবন মহ   01723532833 9418687749974 পু ষ বাংলাগড় ফিরদপাড়া ফিরদপাড়া 
020307211305 

1500 

1892 15043  

দেবন মহ   ককা  মহ   01772924569 9418687749954 পু ষ বাংলাগড় ফিরদপাড়া ফিরদপাড়া 
020307211306 

888 

1893 15044  

খচ রাম  মৃত বানু রাম   9418687749858 পু ষ বাংলাগড় ফিরদপাড়া ফিরদপাড়া 
020307211307 

193 

1894 15045  

কক  দাস  মৃত রাম মাহন মহ   01772924569 9418687749979 পু ষ বাংলাগড় ফিরদপাড়া ফিরদপাড়া 
020307211308 

257 
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(শতক) 

1895 15046  

পিরমল মহ হত  দেবন মহ    9418687534596 পু ষ বাংলাগড় ফিরদপাড়া ফিরদপাড়া 
020307211309 

200 

1896 15047  

সুমন চ  রায়  মৃত িদনকাটু রাম  01779895898 9418687749873 পু ষ বাংলাগড় ফিরদপাড়া ফিরদপাড়া 
020307211310 

440 

1897 15048  

মাঃ আ ুল হক  মৃত শাহজাহান  01767326796 9418687746327 পু ষ বাংলাগড় ফিরদপাড়া ফিরদপাড়া 
020307211311 

377 

1898 15049  

তুলা রাম  সুেরশ চ   01710868050 9418687746302 পু ষ বাংলাগড় ফিরদপাড়া ফিরদপাড়া 
020307211312 

550 

1899 15050  

চ  মাহন রায়  ধনজয় বমন  01776911388 9418687749846 পু ষ বাংলাগড় ফিরদপাড়া ফিরদপাড়া 
020307211313 

266 

1900 15051  

খােকন মহ   অশনী মহ   01737999242 19939418687000005 পু ষ বাংলাগড় ফিরদপাড়া ফিরদপাড়া 
020307211314 

640 

1901 15052  

ললীত চ  রায়  মৃত দিধ রাম  01784940868 9418687749859 পু ষ বাংলাগড় ফিরদপাড়া ফিরদপাড়া 
020307211315 

154 

1902 15053  

মহেদব রায়  মৃ ভারাটু রাম  01755422606 9418687749856 পু ষ বাংলাগড় ফিরদপাড়া ফিরদপাড়া 
020307211316 

219 

1903 15054  

পাথা  রাম  মৃ ঢলু রাম   9418687749885 পু ষ বাংলাগড় ফিরদপাড়া ফিরদপাড়া 
020307211317 

104 

1904 15055  

গেনশ চ  রায়  হম  মার   9418687749988 পু ষ বাংলাগড় ফিরদপাড়া ফিরদপাড়া 
020307211318 

200 

1905 15056  

সে াষ চ  রায়  উমানী রাম  01780917413 9418687749848 পু ষ বাংলাগড় ফিরদপাড়া ফিরদপাড়া 
020307211319 

144 

1906 15057  

মািনক চ  রায়  হির মাহন রায়  01761027021 9418687749931 পু ষ বাংলাগড় ফিরদপাড়া ফিরদপাড়া 
020307211320 

110 

1907 15058  

উেরন মহ   মৃত প ীয়া মহ   01734742413 9418687749946 পু ষ বাংলাগড় ফিরদপাড়া ফিরদপাড়া 
020307211321 

279 

1908 15059  

অমল চ  রায়  মৃত দিধ রাম  01738279894 9418687749862 পু ষ বাংলাগড় ফিরদপাড়া ফিরদপাড়া 
020307211322 

200 

1909 15060  

িনমল চ  রায়  ধনজয় বমন  01744252216 9418687749841 পু ষ বাংলাগড় ফিরদপাড়া ফিরদপাড়া 
020307211323 

629 

1910 15061  

ু রাম  মৃত অ েমাহন  01744734155 9418687749985 পু ষ বাংলাগড় ফিরদপাড়া ফিরদপাড়া 
020307211324 

250 

1911 15062  

মিলন চ   টপু রাম   9418687749917 পু ষ বাংলাগড় ফিরদপাড়া ফিরদপাড়া 
020307211325 

150 

1912 15063  

সুধীর চ  রায়  মৃত ধীেরন চ    9418687749881 পু ষ বাংলাগড় ফিরদপাড়া ফিরদপাড়া 
020307211326 

230 

1913 15064  

অন  রায়  মৃত  রাম   9418687749997 পু ষ বাংলাগড় ফিরদপাড়া ফিরদপাড়া 
020307211327 

69 

1914 15065  

রমা কা  রায়  মৃত বানু রাম বমন  01791805794 9418687749878 পু ষ বাংলাগড় ফিরদপাড়া ফিরদপাড়া 
020307211328 

309 

1915 15066  

অমর চ  রায়  অধন  রাম   9418687746685 পু ষ বাংলাগড় ফিরদপাড়া ফিরদপাড়া 
020307211329 

100 

1916 15067  

পল রায়  হিরেমাহন রায়   9418687749915 পু ষ বাংলাগড় ফিরদপাড়া ফিরদপাড়া 
020307211330 

100 

1917 15068  

মাঃ নইমু ীন মাঃ ইমাজ উ ীন 0183288577 19779418687000002 পু ষ বাংলাগড় ফিরদপাড়া ফিরদপাড়া 
020307211331 

600 



২০১৯-২০ অথ বছের আমন ধান আবাদকারী ষেকর তািলকা 

 

ইউিপঃ 
কৃঃ ঃ 

নং 

বাতায়ন 
কৃঃ  
ঃ নং 

কৃষেকর নাম িপতার/ ামীর নাম মাবাইল নং জাতীয় পিরচয় প  নং িল  েকর নাম পাড়ার নাম ােমর নাম কৃষক কাড নং 
জিমর পিরমাণ 

(শতক) 

1918 15069  

আ া  রাম  মৃত নেগন চ   01737589256 9418687749986 পু ষ বাংলাগড় ফিরদপাড়া ফিরদপাড়া 
020307211332 

378 

1919 15070  

মাঃ আকালু  গাভু ম ল  9418687746313 পু ষ বাংলাগড় ফিরদপাড়া ফিরদপাড়া 
020307211333 

292 

1920 15071  

িদেনশ চ  রায়  মৃত হির মহন রায়  01750727587 9418687000176 পু ষ বাংলাগড় ফিরদপাড়া ফিরদপাড়া 
020307211334 

140 

1921 15072  

িনতাই মহ   উেররন মহ   01746995365 9418687749995 পু ষ বাংলাগড় ফিরদপাড়া ফিরদপাড়া 
020307211335 

35 

1922 15073  

ভুেবন চ   মৃত রাম   9418687749952 পু ষ বাংলাগড় ফিরদপাড়া ফিরদপাড়া 
020307211336 

28 

1923 15074  

অশনী মহ   কািশনাথ মহ   01737999242 9418687749972 পু ষ বাংলাগড় ফিরদপাড়া ফিরদপাড়া 
020307211337 

50 

1924 15075  

মাঃ জা ািত আলম  মৃত মাহাতাব উ ীন  9418687746343 পু ষ বাংলাগড় ফিরদপাড়া ফিরদপাড়া 
020307211338 

205 

1925 15076  

শাহাজাহান আলী  মৃত মকবুল হােসন   9418687746324 পু ষ বাংলাগড় ফিরদপাড়া ফিরদপাড়া 
020307211339 

128 

1926 15077  

হেরন চ  রায়  মৃত মংলু রাম  01771893403 941868779911 পু ষ বাংলাগড় ফিরদপাড়া ফিরদপাড়া 
020307211340 

165 

1927 15078  

অমলা বালা  মৃত মাখু রাম   9418687746374 মিহলা বাংলাগড় ফিরদপাড়া ফিরদপাড়া 
020307211341 

168 

1928 15079  

জমেসদ আলী  মৃত  জিমর উ ীন 01751351651 9418687749766 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211358 

134 

1929 15080  

দেলন চ  রায়  সদর বমন  01767336266 9418687749563 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211359 

585 

1930 15081  

নব মার রায়  রেমশ চ    9418687749641 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211360 

120 

1931 15082  

পেরশ চ  রায়  ভেগন চ  রায়   9418687749665 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211362 

319 

1932 15083  

িবের  নাথ রায়  আন  মাহন   9418687749576 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211363 

380 

1933 15084  

পা  রাম  মাসু রাম   9418687749653 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211364 

75 

1934 15085  

সবিন চ   বুধু রাম  01744921868 9418687749616 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211365 

366 

1935 15086  

সুেরশ চ  রায়  মৃত ভেগন রায়  01742001579 9418687749666 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211366 

266 

1936 15087  

প চরন রায়  মৃত ড ভু রাম   9418687749585 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211367 

230 

1937 15088  

িতনতালু রাম  আনা রাম   9418687749650 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211368 

40 

1938 15089  

মাঃ ওমর ফা ক  মাঃ মিফজ উ ীন  01737820366 9418687749835 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211369 

376 

1939 15090  

মাঃ কিলম উ ীন মৃত খিললুর রহমান 01738550059 9418687749725 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211370 

878 

1940 15091  

মাঃ জিহম উ ীন  মৃত তসিলম উ ীন  01738119611 9418687749818 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211371 

275 



২০১৯-২০ অথ বছের আমন ধান আবাদকারী ষেকর তািলকা 

 

ইউিপঃ 
কৃঃ ঃ 

নং 

বাতায়ন 
কৃঃ  
ঃ নং 

কৃষেকর নাম িপতার/ ামীর নাম মাবাইল নং জাতীয় পিরচয় প  নং িল  েকর নাম পাড়ার নাম ােমর নাম কৃষক কাড নং 
জিমর পিরমাণ 

(শতক) 

1941 15092  

মাঃ িপয়া ল ইসলাম  িগয়াস উ ীন  01737348133  পু ষ বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211372 

95 

1942 15093  

হম  রায়  মৃত মিহ  নাথ  01794844625 9418687749792 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211373 

54 

1943 15094  

 কৃ  রাম  মৃত উেরন চ   01740349191 9418687749603 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211374 

80 

1944 15095  

বস  রায়  মৃত উেরন চ  01791805472 9418687749606 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211375 

175 

1945 15096  

অমলা বমন  মৃত নািজর রাম   9418687749595 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211376 

114 

1946 15097  

করেক  রাম  মৃত আ া  রায়   9418687749601 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211377 

250 

1947 15098  

সুেরন চ  রায়  ধ া রাম  01750528546 19729418687002748 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211378 

76 

1948 15099  

িশ  ঋিষ  হির ঋিষ   9418687749226 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211379 

51 

1949 15100  

মা  রাম  মৃত দরবা    9418687749752 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211380 

76 

1950 15101  

িবেদশী রাম  ফওরা রাম   9418687749630 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211381 

113 

1951 15102  

কািল কা   টেপা রাম   9418687749634 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211382 

70 

1952 15103  

নৗ ল রায়  মৃত খেতন চ   01788027589 9418687749729 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211383 

47 

1953 15104  

মাঃ সিফ ল ইসলাম  খিললুর রহমান  9418687749685 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211384 

247 

1954 15105  

মাঃ িগয়াস উ ীন  খিললুর রহমান 0173.9672121 9418687749690 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211385 

809 

1955 15106  

রিফ ল ইসলাম  খিললু রহমান  9418687749710 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211386 

137 

1956 15107  

িনেপন চ   ধন হির   9418687749733 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211387 

100 

1957 15108  

মহির  বদা রাম   9418687749570 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211389 

50 

1958 15109  

হিরলাল রায়  মতৃ সুেরশ রায়  01774155231 9418687749788 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211390 

273 

1959 15110  

মাঃ ইসলাম উ ীন  খিললুর রহমান  9418687749678 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211391 

397 

1960 15111  

কলাশ চ   পথ  নাথ 01723016317 9418687749699 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211392 

358 

1961 15112  

িনকা ু  রায়  মৃত ধেন র রায়   9418687749747 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁও নরগাঁ ও 
020307211393 

140 

1962 15113  

মুকেমল রায়  মৃত দরবা  রায়   9418687749754 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211394 

80 

1963 15114  

ভালমিত বালা  মৃত সুেষন চ   01783211687 9418687749722 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211395 

150 



২০১৯-২০ অথ বছের আমন ধান আবাদকারী ষেকর তািলকা 

 

ইউিপঃ 
কৃঃ ঃ 

নং 

বাতায়ন 
কৃঃ  
ঃ নং 
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জিমর পিরমাণ 

(শতক) 

1964 15115  

গেনশ চ  রায়  মৃত ধীেরন চ    9418687749709 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211396 

92 

1965 15116  

িমজানুর রহমান হায়দার আলী   9418687749789 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211397 

157 

1966 15117  

খম চ   মৃত ধেন র রায়   9418687749742 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211398 

200 

1967 15118  

হ চ ্র  মৃত ধেন র রায়  01762773680 9418687749741 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211399 

100 

1968 15119  

িব  রাম  বুধু রাম  01784827636 9418687749612 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211400 

100 

1969 15120  

হাসনা ঋষী  মইনুল ঋষী  01780909013 9418687749829 মিহলা বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211401 

`85 

1970 15121  

ম ল রাম  আ া  রাম  01773701042 19839418687004174 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211402 

150 

1971 15122  

আ ুর রা াক  মাফা ল হােসন   9418687749784 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211403 

204 

1972 15123  

উিন বালা  মৃত ঢ  চ   9418687749748 মিহলা বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211404 

93 

1973 15124  

িসমাল চ   মৃত ধেন র রায়   9418687749750 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211405 

134 

1974 15125  

ফু  মার রায়  উপচরন রায়  01737564918 9418687749706 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211406 

91 

1975 15126  

বাবুল চ  পুহাতু রাম  01764967884 9418687749649 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211407 

45 

1976 15127  

বাস রায়  শিশ রাম বমন  01751342372 9418687749583 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211408 

147 

1977 15128  

িদেনশ চ   মৃত ঘরবা    9418687749790 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁও নরগাঁ ও 
020307211409 

56 

1978 15129  

সুশা  মার  রি ত মার রায়   9418687749590 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211410 

500 

1979 15130  

সুেশন চ  রাম  প ানন  01770875140 9418687749700 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211411 

42 

1980 15131  

আিতয়া রাম  মাকই রায়   9418687749582 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211412 

80 

1981 15132  

কৃ  রাম  শিশ রাম বমন  01762738600 9418687749570 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211413 

65 

1982 15133  

শিশ রাম  মৃত জংলু রাম  01762738600 9418687749585 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211414 

275 

1983 15134  

আঃ মিজদ  আঃ সা ার  01765941570 9418687749827 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211415 

77 

1984 15135  

মাঃ লাল িময়া  মৃত মাফা ল 

হােসন  

 9418687746394 পু ষ 
বাংলাগড় 

নরগাঁ ও নরগাঁ ও 

020307211416 

107 

1985 15136  

সমা  রাম রায়  মৃত জনক রায়  017832694566 9418687749592 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁও নরগাঁ ও 
020307211417 

27 



২০১৯-২০ অথ বছের আমন ধান আবাদকারী ষেকর তািলকা 

 

ইউিপঃ 
কৃঃ ঃ 

নং 

বাতায়ন 
কৃঃ  
ঃ নং 
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জিমর পিরমাণ 

(শতক) 

1986 15137  

মাঃ ম আলী  মৃত িপর আলী  01758187055 9418687534487 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211418 

32 

1987 15138  

মাঃ নজ ল ইসলাম  মৃত িপর আলী  01814270949 9418687746388 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211419 

11 

1988 15139  

মাঃ মুনজুর আলম  মৃত িপর আলী  01937590368 9418687746387 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211420 

50 

1989 15140  

মাঃ বাবুল হােসন  মৃত আ াস আলী  01774232881 9418687749802 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211421 

205 

1990 15141  

মাঃ ফইজুল হক  মৃত আ াস আলী  01760290553 9418687746381 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211422 

175 

1991 15142  

জয়নাল রায়  শিশ রাম বমন  01791845232 9418687749584 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211423 

100 

1992 15143  

িনেমশ চ   মহরী  01713647370 9418687749672 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211424 

400 

1993 15144  

টা  নাথ  মৃত মাসু রাম   9418687749707 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211425 

14 

1994 15145  

আষাঢ়ু রাম  মৃত খেকন চ   01796029887 9418687749727 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211426 

46 

1995 15146  

পথ  নাথ  মৃত বু র রাম  01723016317 9418687749694 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211427 

300 

1996 15147  

এরশাদ আলী  মাঃ জুলুস আলী  01764805319 9418687749799 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211428 

62 

1997 15148  

মাছাঃ জিরনা বগম  মৃত আ াস আলী  01713725032 9418687749798 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211429 

62 

1998 15149  

মাঃ রিফ ল ইসলাম  মৃত িরয়াজ উ ীন 01726255545 9418687749764 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211430 

330 

1999 15150  

মাঃ রমজান আলী  মৃত িরয়াজ উ ীন 01721385569 9418687749796 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211431 

335 

2000 15151  

আরফান আলী  মৃত িরয়াজ উ ীন 01729799724 9418687534477 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211432 

325 

2001 15152  

বাটুল রায়  ভেবশ চ    9418687749659 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211433 

140 

2002 15153  

মাঃ মমতাজ আলী  মৃত পিশ র রহমান 01750323094 9418687749759 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211434 

330 

2003 15154  

মাঃ জিহ ল ইসলাম  মৃত পিশ র রহমান  9418687749688 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211435 

330 

2004 15155  

মাঃ আ ুস ছা ার  মৃত আঃ জ ার 

সরকার 

 9418687743934 পু ষ 
বাংলাগড় 

নরগাঁ ও নরগাঁ ও 

020307211436 

100 

2005 15156  

মাঃ আফসার আলী  মৃত ওসমান আলী  01723093387 9418687749280 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211437 

786 

2006 15157  

মাঃ ম আলী  মৃত জমেসদ আলী  01752354748 9418615714257 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211438 

566 

2007 15158  

মাঃ আিম ল ইসলাম  মাঃ আফসার আলী  01734883991 9418687746395 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211439 

350 
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বাতায়ন 
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জিমর পিরমাণ 

(শতক) 

2008 15159  

ভাগ  রাম রায়  সসা  রাম রায়  01738432568 9418687000120 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211440 

80 

2009 15160  

দামাসু রায়  খুিদ রাম রায়   9418687534493 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211442 

31 

2010 15161  

গািব  নাথ  বুধু রাম রায়   9418687749614 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211443 

130 

2011 15162  

ময়না ঋিষ  বুধু ঋিষ   9418687746384 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211444 

20 

2012 15163  

মাছাঃ িম আ ার  সিহম উ ীন  9418687749438 মিহলা বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211445 

50 

2013 15164  

সাদ ঋিষ  মৃত িবিশৎ ঋিষ   9418687749812 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211446 

22 

2014 15165  

মাছাঃ রিজয়া খাতুন  ফইজুল হক   9418687749804 মিহলা বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211447 

15 

2015 15166  

গিব  নাথ রায়  মৃত বুধু রাম  01792831913 9418687749614 পু ষ বাংলাগড় নরগাঁ ও নরগাঁ ও 
020307211448 

225 

2016 15167  

মাঃ রিফ ল ইসলাম  সেক ার আলী   9418687748914 পু ষ বাংলাগড় আঃ গাপীনাথপুর আঃ গাপীনাথপুর 
020307211640 

518 

2017 15168  

মাঃ আইনুল হক  ইসমাইল হক  01763111611 9418687534576 পু ষ বাংলাগড় আঃ গাপীনাথপুর আঃ গাপীনাথপুর 
020307211642 

662 

2018 15169  

মাঃ এনামুল হক  ইসমাইল হক  01727917512 9418687534574 পু ষ বাংলাগড় আঃ গাপীনাথপুর আঃ গাপীনাথপুর 
020307211643 

2700 

2019 15170  

মাঃ শািহনুর  উেমর আলী   9418687534575 পু ষ বাংলাগড় আঃ গাপীনাথপুর আঃ গাপীনাথপুর 
020307211644 

50 

2020 15171  

মাছাঃ হাসনা বগম  মৃত কািজম উ ীন  9418687748841 মিহলা বাংলাগড় আঃ গাপীনাথপুর আঃ গাপীনাথপুর 
020307211645 

95 

2021 15172  

মাঃ জািহ ল ইসলাম  আঃ হািকম   9418687748899 পু ষ বাংলাগড় আঃ গাপীনাথপুর আঃ গাপীনাথপুর 
020307211646 

733 

2022 15173  

মাঃ মিফজুল ইসলাম  সেক ার আলী   9418687748902 পু ষ বাংলাগড় আঃ গাপীনাথপুর আঃ গাপীনাথপুর 
020307211647 

74 

2023 15174  

মাঃ হযরত আলী  মৃত চানখা   9418687748889 পু ষ বাংলাগড় আঃ গাপীনাথপুর আঃ গাপীনাথপুর 
020307211648 

107 

2024 15175  

মাঃ বজীর উ ীন মৃত গাদা মুহা দ  01744711098 941868774895 পু ষ বাংলাগড় আঃ গাপীনাথপুর আঃ গাপীনাথপুর 
020307211649 

192 

2025 15176  

মাঃ হায়দার আলী  মাফা ল হােসন   9418687748875 পু ষ বাংলাগড় আঃ গাপীনাথপুর আঃ গাপীনাথপুর 
020307211650 

817 

2026 15177  

মাঃ আসগর আলী  মৃত আিমর উ ীন   9418687748870 পু ষ বাংলাগড় আঃ গাপীনাথপুর আঃ গাপীনাথপুর 
020307211651 

23 

2027 15178  

মাঃ তিসর উ ীন মৃত হযরত আলী   9418687748843 পু ষ বাংলাগড় আঃ গাপীনাথপুর আঃ গাপীনাথপুর 
020307211652 

341 

2028 15179  

মাঃ আমজাদ হােসন  মৃত আিশর উ ীন  01785309230  পু ষ বাংলাগড় আঃ গাপীনাথপুর আঃ গাপীনাথপুর 
020307211653 

1000 

2029 15180  

মাঃ নুর মাহা দ  মৃত আ াস আলী   9418687748885 পু ষ বাংলাগড় আঃ গাপীনাথপুর আঃ গাপীনাথপুর 
020307211654 

285 

2030 15181  

মাঃ জািকর হােসন  মৃত এিমজ উ ীন  01748136282 9418687748854 পু ষ বাংলাগড় আঃ গাপীনাথপুর আঃ গাপীনাথপুর 
020307211655 

70 
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(শতক) 

2031 15182  

মাঃ সিহ ল ইসলাম  তিসর উ ীন  01751351211 9418687748838 পু ষ বাংলাগড় আঃ গাপীনাথপুর আঃ গাপীনাথপুর 
020307211656 

125 

2032 15183  

মাঃ রিফ ল ইসলাম  মৃত আেবদ আলী   9418687748950 পু ষ বাংলাগড় আঃ গাপীনাথপুর আঃ গাপীনাথপুর 
020307211657 

100 

2033 15184  

মাঃ মুনছুর রহমান মৃত মিহর উ ীন 

সরকার  

01722659594 9418687748915 পু ষ 
বাংলাগড় 

আঃ গাপীনাথপুর আঃ গাপীনাথপুর 

020307211658 

1282 

2034 15185  

মাঃ সিহ ল ইসলাম  মৃত মিছর উ ীন  01722187799 9418687748865 পু ষ বাংলাগড় আঃ গাপীনাথপুর আঃ গাপীনাথপুর 
020307211659 

1095 

2035 15186  

মাঃ আইনুল হক  মৃত আিসর উ ীন   9418687748874 পু ষ বাংলাগড় আঃ গাপীনাথপুর আঃ গাপীনাথপুর 
020307211660 

250 

2036 15187  

মাঃ কিরম আলী  মৃত আিশর উ ীন   9418687748872 পু ষ বাংলাগড় আঃ গাপীনাথপুর আঃ গাপীনাথপুর 
020307211661 

149 

2037 15188  

মাঃ এনামুল হক  মৃত কাজীম উ ীন  01739210147 9418687748887 পু ষ বাংলাগড় আঃ গাপীনাথপুর আঃ গাপীনাথপুর 
020307211662 

74 

2038 15189  

মাঃ আবুল কালাম  খাকা মাহা দ 01763099127 9418687748919 পু ষ বাংলাগড় আঃ গাপীনাথপুর আঃ গাপীনাথপুর 
020307211663 

100 

2039 15190  

মাঃ আলতাফর রহমান মৃত তিমজ উ ীন  01776910274 9418687748943 পু ষ বাংলাগড় আঃ গাপীনাথপুর আঃ গাপীনাথপুর 
020307211664 

165 

2040 15191  

মাঃ আনছা ল আলী  মৃত কািজম উ ীন  01739210147 9418687748880 পু ষ বাংলাগড় আঃ গাপীনাথপুর আঃ গাপীনাথপুর 
020307211665 

20 

2041 15192  

মাঃ এনতাজুল আলী  মাঃ তিসর উ ীন  01744367806 9418687748858 পু ষ বাংলাগড় আঃ গাপীনাথপুর আঃ গাপীনাথপুর 
020307211666 

65 

2042 15193  

মাঃ িবনা আ ার  মৃত আ ুল হািমদ  01719204606 9418687748848 পু ষ বাংলাগড় আঃ গাপীনাথপুর আঃ গাপীনাথপুর 
020307211667 

125 

2043 15194  

মাঃ আ র হােসন  মাঃ ইউনুস আলী  01738702187 9418687000064 পু ষ বাংলাগড় আঃ গাপীনাথপুর আঃ গাপীনাথপুর 
020307211668 

920 

2044 15195  

মাঃ মুজা ফর হােসন  মৃত নজ ল ইসলাম   9418687748949 পু ষ বাংলাগড় আঃ গাপীনাথপুর আঃ গাপীনাথপুর 
020307211670 

130 

2045 15196  

মাঃ এনামুল হক  মৃত হইজত আলী   9418687748434 পু ষ 
বাংলাগড় 

আরাজী 

গড়কতগাঁও 

আরাজী গড়কতগাঁ ও 

020307211682 

70 

2046 15197  

মাঃ পিশর উ ীন মৃত আিমর উ ীন   9418687748509 পু ষ 
বাংলাগড় 

আরাজী 

গড়কতগাঁও 

আরাজী গড়কতগাঁ ও 

020307211683 

300 

2047 15198  

িজেত  নাথ রায়  মৃত ধরনী কা  রায়   9418687748658 পু ষ 
বাংলাগড় 

আরাজী 

গড়কতগাঁও 

আরাজী গড়কতগাঁ ও 

020307211684 

60 

2048 15199  

টুলটুলী বালা  ,মৃত সুেরন চ  রায়   9418687748705 মিহলা 
বাংলাগড় 

আরাজী 

গড়কতগাঁও 

আরাজী গড়কতগাঁ ও 

020307211685 

60 

2049 15200  

ভবান  রায়   মিহ  নাথ রায়   9418687748750 পু ষ বাংলাগড় আরাজী আরাজী গড়কতগাঁ ও 
020307211686 

140 



২০১৯-২০ অথ বছের আমন ধান আবাদকারী ষেকর তািলকা 

 

ইউিপঃ 
কৃঃ ঃ 

নং 

বাতায়ন 
কৃঃ  
ঃ নং 

কৃষেকর নাম িপতার/ ামীর নাম মাবাইল নং জাতীয় পিরচয় প  নং িল  েকর নাম পাড়ার নাম ােমর নাম কৃষক কাড নং 
জিমর পিরমাণ 

(শতক) 

গড়কতগাঁও 

2050 15201  

মাঃ সিফ ল ইসলাম  মৃত লিতব উ ীন 01759524084 9418687748444 পু ষ 
বাংলাগড় 

আরাজী 

গড়কতগাঁও 

আরাজী গড়কতগাঁ ও 

020307211687 

95 

2051 15202  

মাঃ লাল হােসন  মাঃ লিতব উ ীন  01770826380 9418687748466 পু ষ 
বাংলাগড় 

আরাজী 

গড়কতগাঁও 

আরাজী গড়কতগাঁ ও 

020307211688 

67 

2052 15203  

মাঃ মাবারক আলী  মৃত বিসর উ ীন 01722512524 9418687748811 পু ষ 
বাংলাগড় 

আরাজী 

গড়কতগাঁও 

আরাজী গড়কতগাঁ ও 

020307211689 

350 

2053 15204  

শংকর রায়  মৃত নেগ  নাথ রায়   9418687748577 পু ষ 
বাংলাগড় 

আরাজী 

গড়কতগাঁও 

আরাজী গড়কতগাঁ ও 

020307211690 

821 

2054 15205  

মাঃ আলী হােসন  আবুল কােসম  01774600971 9418687748495 পু ষ 
বাংলাগড় 

আরাজী 

গড়কতগাঁও 

আরাজী গড়কতগাঁ ও 

020307211691 

55 

2055 15206  

মাঃ দিবর উ ীন  মৃত আিমর উ ীন  01760591251 9418687748570 পু ষ 
বাংলাগড় 

আরাজী 

গড়কতগাঁও 

আরাজী গড়কতগাঁ ও 

020307211692 

40 

2056 15207  

হেরন চ  রায়  িবজয় মার রায়  01783138013 9418687748664 পু ষ 
বাংলাগড় 

আরাজী 

গড়কতগাঁও 

আরাজী গড়কতগাঁ ও 

020307211693 

355 

2057 15208  

মাঃ এবা ল হক  মৃত জিকম উ ীন  01750549178 9418687748461 পু ষ 
বাংলাগড় 

আরাজী 

গড়কতগাঁও 

আরাজী গড়কতগাঁ ও 

020307211694 

377 

2058 15209  

অিলন চ  রায়  ঢমানু রায়   9418687748678 পু ষ 
বাংলাগড় 

আরাজী 

গড়কতগাঁও 

আরাজী গড়কতগাঁ ও 

020307211695 

60 

2059 15210  

ফইজুল হক  মৃত নন য়া মাহা দ   9418687748566 পু ষ 
বাংলাগড় 

আরাজী 

গড়কতগাঁও 

আরাজী গড়কতগাঁ ও 

020307211696 

168 

2060 15211  

িদেনশ চ   মাধব রাম   9418687748739 পু ষ 
বাংলাগড় 

আরাজী 

গড়কতগাঁও 

আরাজী গড়কতগাঁ ও 

020307211697 

65 

2061 15212  

মাঃ আ ুর রহমান মৃত আঃ হািকম  017285472034 9418687748499 পু ষ 
বাংলাগড় 

আরাজী 

গড়কতগাঁও 

আরাজী গড়কতগাঁ ও 

020307211698 

200 



২০১৯-২০ অথ বছের আমন ধান আবাদকারী ষেকর তািলকা 

 

ইউিপঃ 
কৃঃ ঃ 

নং 

বাতায়ন 
কৃঃ  
ঃ নং 

কৃষেকর নাম িপতার/ ামীর নাম মাবাইল নং জাতীয় পিরচয় প  নং িল  েকর নাম পাড়ার নাম ােমর নাম কৃষক কাড নং 
জিমর পিরমাণ 

(শতক) 

2062 15213  

মাঃ বিদ ল ইসলাম  মৃত িচহা  আলী  01750390210 9418687702932 পু ষ 
বাংলাগড় 

আরাজী 

গড়কতগাঁও 

আরাজী গড়কতগাঁ ও 

020307211699 

182 

2063 15214  

রিশ ল ইসলাম  মৃত ফেলল আলী  01762774522 9418687748569 পু ষ 
বাংলাগড় 

আরাজী 

গড়কতগাঁও 

আরাজী গড়কতগাঁ ও 

020307211700 

50 

2064 15215  

আ ুর মােলক  মৃত দিব ল ইসলাম    পু ষ 
বাংলাগড় 

আরাজী 

গড়কতগাঁও 

আরাজী গড়কতগাঁ ও 

020307211701 

125 

2065 15216  

মাঃ রিফ ল ইসলাম  শিনবু া   9418687748630 পু ষ 
বাংলাগড় 

আরাজী 

গড়কতগাঁও 

আরাজী গড়কতগাঁ ও 

020307211702 

60 

2066 15217  

মাঃ জািহ ল ইসলাম  ফেলন আলী   9418687748532 পু ষ 
বাংলাগড় 

আরাজী 

গড়কতগাঁও 

আরাজী গড়কতগাঁ ও 

020307211703 

85 

2067 15218  

বাবুল হােসন  মৃত আঃ বােসদ  01739989568 9418687748426 পু ষ 
বাংলাগড় 

আরাজী 

গড়কতগাঁও 

আরাজী গড়কতগাঁ ও 

020307211704 

75 

2068 15219  

কিশর উ ীন  মৃত বুধু মাহা দ   9418687748560 পু ষ 
বাংলাগড় 

আরাজী 

গড়কতগাঁও 

আরাজী গড়কতগাঁ ও 

020307211705 

240 

2069 15220  

আিজজুল হক  মৃত সিফর উ ীন  01792832433 9418687748424 পু ষ 
বাংলাগড় 

আরাজী 

গড়কতগাঁও 

আরাজী গড়কতগাঁ ও 

020307211706 

80 

2070 15221  

সিহম চ   মৃত ধিনরাম   9418687748621 পু ষ 
বাংলাগড় 

আরাজী 

গড়কতগাঁও 

আরাজী গড়কতগাঁ ও 

020307211707 

44 

2071 15222  

মাঃ সােদ ল ইসলাম  মাঃ কােসম আলী   9418687000032 পু ষ 
বাংলাগড় 

আরাজী 

গড়কতগাঁও 

আরাজী গড়কতগাঁ ও 

020307211708 

200 

2072 15223  

মাছাঃ খসানা বগম  িসরাজুল ইসলাম  01720537554 9418687748408 মিহলা 
বাংলাগড় 

আরাজী 

গড়কতগাঁও 

আরাজী গড়কতগাঁ ও 

020307211709 

85 

 


