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উপ  িবষেয় উপেজলা কিম র মা েম িনবািচত  উে া া ঋণ পাওয়ার জ  উপ  উপকারেভাগীেদর
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ক কক ক  অ েমাদনঅ েমাদন   কেরকের   রণরণ   করাকরা   হ েবহ েব ।।

সং  : িশ ণাথ েদর তািলকা – ০৮ (আট) কিপ। 

৪-৪-২০ ১৯

পিরচালক, িবআরিড আই, িসেলট।

আকবর হােসন
ক  পিরচালক

ফান: ৯৩৫৯০৮৩
ফ া : ৯৩৪৮২০৬

ইেমইল: headoffice@ebek-
rdcd.gov.bd

ারক ন র: ৪৭.৬০.০০০০.০০২.২৫.০৫২.১৯.৯৫/১ তািরখ: ২০ চ  ১৪২৫
০৩ এি ল ২০১৯

সদয ়অবগিত ও কাযােথ রণ করা হল: 
১) সিচব , প ী উ য়ন ও সমবায় িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা।
২) | মহাপিরচালক , িবআরিডিব, ৫ কাওরানবাজার, ঢাকা।
৩) জলা শাসক , -----------------------।
৪) উপ ক  পিরচালক (সকল) , এক  বািড় এক  খামার ক , ৭১-৭২ ই াটন গােডন, ঢাকা-১০০০।

১



৫) উপেজলা িনবাহী অিফসার , --------------------।
৬) জলা/ উপেজলা সম য়কারী , -----------------------------। িবক  িশ নাথ েদর তািলকা সংি
উপেজলা িনবাহী অিফসার ক ক অ েমাদন কের ব িশ ণ কে  রণ করেত হেব এবং ফাইেল সংর ণ
করেত হেব। ৪০ জেনর কম িশ ণাথ  উপি ত হেল উপেজলা সম য়কারী/শাখা ব াপক দায়ী থাকেবন।
৭) া ামার , এক  বািড় এক  খামার ক , ঢাকা।
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   e¨vP bs- 58 (আটা )                                            cÖwkÿYKvj : 06/05/2019 n‡Z 08/05/2019 wLª. 
    

ঃ 
নং 

সদে র নাম 
সদ  
কাড 

সিমিতর নাম কােসর নাম ম  

১ িহ র রহমান  ৪৯ পাগইল এক  বািড় এক  খামার সিমিত  শাক-সবিজ চাষ 

সদর, িসেলট 

২ মাঃ রায়হান হােসন  ১২ পাগইল এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩ আখতা ামান  ৪৬ পাগইল এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৪ বিদউ ামান ৪৭ পাগইল এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৫ আ র রউফ চৗঃ  ১ উ র নায়াগাও এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৬ আজমল আলী   ১৯ উ র নায়াগাও এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৭ আ ল বািতর ১৬ উ র নায়াগাও এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৮ ছিমর আহমদ  ২০ উ র নায়াগাও এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৯ আ ল জিলল ২ িপঠাকরা এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
১০ িদলারা বগম  ১১ িপঠাকরা এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
১১ খারেশদ আলম  ৩৯ িপঠাকরা এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
১২ মংগল িময়া  ৪০ িপঠাকরা এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
১৩ মাঃ শািহন আলম ১ বা রাগাও এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
১৪ ত র রহমান ৩১ বা রাগাও এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
১৫ জােহদ হাসাইন তােরক  ২৪ বা রাগাও এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
১৬ তাফােয়ল আহমদ  ৩২ বা রাগাও এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
১৭ খােলদ আহমদ  ১ সতর মাঝপাড়া এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
১৮ হলাল আহমদ  ৭ সতর মাঝপাড়া এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
১৯ রহান উি ন  ২৭ সতর মাঝপাড়া এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
২০ অিসম মার হালদার  ৩১ সতর মাঝপাড়া এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
২১ মাস দ আহমদ  ৩ সাউথ জা াইল এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
২২ নাজ ল ইসলাম  ৫৩ সাউথ জা াইল এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
২৩ িব বগম  ২৮ সাউথ জা াইল এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
২৪ চা া বগম  ২১ সাউথ জা াইল এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
২৫ ইমরান আহমদ  ৩২ ব ফিকেরর গাও এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
২৬ মাঃ ফা ক আহমদ  ১ ব ফিকেরর গাও এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
২৭ মাঃ কাম ল হাসান   ১২ ব ফিকেরর গাও এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
২৮ মাঃ জাকািরয়া রায়হান  ১৪ ব ফিকেরর গাও এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
২৯ ম লা রারী ধর  ১৫ উ র হাটেখালা এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩০ রা  বগম  ২ উ র হাটেখালা এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩১ নওয়া বগম  ৬ উ র হাটেখালা এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩২ হপী বগম  ৮ উ র হাটেখালা এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩৩ মখতিছর আলী  ১৫ নায়াপাড়া এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩৪ পারেভজ শাহ  ১৮ নায়াপাড়া এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩৫ বাহার উি ন  ৯ নায়াপাড়া এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩৬ মাঃ আিদল হাসাইন  ২৪ নায়াপাড়া এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩৭  মাছাঃ খাজ ন নছা  ৮ সতর উ র পাড়া এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩৮ িমলাদ আহমদ  ৯ সতর উ র পাড়া এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩৯ বাহা ন বগম  ১ সতর উ র পাড়া এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৪০ হাসনা বগম  ৬ সতর উ র পাড়া এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
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   e¨vP bs- 59 (উনষাট)                                            cÖwkÿYKvj : 06/05/2019 n‡Z 08/05/2019 wLª. 
 

ঃ নং সদে র নাম 
সদ  
কাড 

সিমিতর নাম কােসর নাম ম  

১ নাজিমন আ ার  ৭ সতর উ র পাড়া এক  বািড় এক  খামার সিমিত  শাক-সবিজ চাষ 

সদর, িসেলট 

২ রিবউল ইসলাম  ২০ িশেবর বাজার এক  বািড় এক  খামার সিমিত ঐ 
৩ কামরান আহমদ  ২১ িশেবর বাজার এক  বািড় এক  খামার সিমিত ঐ 
৪ কামাল হােসন  ২ িশেবর বাজার এক  বািড় এক  খামার সিমিত ঐ 
৫  মাহ ল ইসলাম  ৭ িশেবর বাজার এক  বািড় এক  খামার সিমিত ঐ 
৬ ইকবাল হােসন  ১০ িশেবর বাজার এক  বািড় এক  খামার সিমিত ঐ 
৭ আ ল হািমদ  ৯ মেঘরগাও এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৮ ত র রহমান ৫৮ মেঘরগাও এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৯ আ স সাবহান ৩৩ মেঘরগাও এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
১০ হািরস িময়া  ২১ মেঘরগাও এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
১১ আিনস আলী  ৫০ হাটেখালা এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
১২ িনজাম উি ন  ৫৬ হাটেখালা এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
১৩ লই িবিব ৩ হাটেখালা এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
১৪  হােজরা বগম  ৭ হাটেখালা এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
১৫ মিহউি ন  ৫৪ ফিকেররগাও এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
১৬ সােয়দ আহমদ  ১৩ ফিকেররগাও এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
১৭ মাঃ সই ল ইসলাম  ৩৩ ফিকেররগাও এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
১৮ িদেলায়ার হােসন  ২৫ ফিকেররগাও এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
১৯ ঠা া িময়া  ৩ বড়কাপন এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
২০ আিমর িময়া  ৩৩ বড়কাপন এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
২১ িগয়াস উি ন  ৫৯ বড়কাপন এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
২২ লােয়ক আহমদ  ৫২ বড়কাপন এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
২৩ আেলয়া বগম  ১৪ জনকারকাি  এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
২৪ মাবারক আলী ৩০ জনকারকাি  এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
২৫ স জ আলী  ৬০ জনকারকাি  এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
২৬ বা ল হােসন  ২৫ জনকারকাি  এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
২৭ ইসলাম উি ন  ৩ সতর এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
২৮ হলাল আহমদ  ৪ সতর এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
২৯ রই ল ইসলাম ৫ সতর এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩০ আিল আমজদ  ৬ সতর এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩১ শিফ র রহমান  ৬০ জা াইল এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩২ সািবয়া বগম  ৩৫ জা াইল এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩৩ িমনা বগম  ১ জা াইল এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩৪ ফিরদ আহমদ  ১৫ জা াইল এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩৫ সািবি  শমা  ৭ উমাইরগাও এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩৬ মা ফ আহমদ  ২৩ উমাইরগাও এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩৭ বদ ল ইসলাম  ১৫ উমাইরগাও এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩৮ ফেয়জ আহমদ  ৩৪ উমাইরগাও এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩৯ জািহদ আলী 3 উ র আিলনগর এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৪০ আ র রহমান 2 উ র আিলনগর এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 

  



Ò‡UªWwfwËKÓcÖwkÿY †Kv‡m©i cÖwkÿYv_x©‡`i ZvwjKv 
cÖwkÿY cÖwZôvb:  evsjv‡`k cjøx Dbœqb cÖwkÿY Bbw÷wUDU (weAviwWwUAvB), wm‡jU 

    

 

   e¨vP bs- 60 (ষাট)                                            cÖwkÿYKvj : 13/05/2019 n‡Z 15/05/2019 wLª. 
 

ঃ নং সদে র নাম 
সদ  
কাড 

সিমিতর নাম কােসর নাম ম  

১ িহ র রহমান  21 উ র আিলনগর এক  বািড় এক  খামার সিমিত  শাক-সবিজ চাষ 

সদর, িসেলট 

২ নহার বগম 10 উ র আিলনগর এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩ িজ র রহমান ১০ ব রােয়রগাও এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 

৪ 
মাঃ তাফােয়ল 

আহমদ  
৩৮ ব রােয়রগাও এক  বািড় এক  খামার সিমিত  

ঐ 

৫ মাঃ জ র উি ন  ৪০ ব রােয়রগাও এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৬ মাঃ ত র িময়া  ৪৬ ব রােয়রগাও এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৭ মাঃ আফজাল আহমদ  ১৪ মানিস নগর এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৮ তাহিমনা বগম  ২৬ মানিস নগর এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৯ ফারজানা বগম  ৯ মানিস নগর এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
১০ রাজনা বগম  ২২ মানিস নগর এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
১১ মাছাঃ তফা বগম  ১১ কালা কা লামাগাও এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 

১২ 
সােরায়ার আহমদ 
এনাম 

১৫ কালা কা লামাগাও এক  বািড় এক  খামার সিমিত  
ঐ 

১৩ মাঃ আলাল আহমদ ২ কালা কা লামাগাও এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
১৪ িবলাল আহমদ ৩ কালা কা লামাগাও এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
১৫ িবলাল আহমদ 11 আিল নগর উ র মহ া এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
১৬ বদ ল আলম 1 আিল নগর উ র মহ া এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
১৭ জািকর হােসন  18 আিল নগর উ র মহ া এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
১৮ ল আিমন  17 আিল নগর উ র মহ া এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
১৯ িজ র রহমান 3 আিল নগর এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
২০ ইসলাম উি ন  1 আিল নগর এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
২১ ছম  িময়া 2 আিল নগর এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
২২ রািজয়া বগম 10 আিল নগর এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
২৩  আিশক আলী ১২ নওয়াগাও এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
২৪ মাঃ ইয়ািসন আলী ৩ নওয়াগাও এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
২৫ মাঃ মজি ল আলী ৩৯ নওয়াগাও এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
২৬ আিশ র রহমান  ৮ নওয়াগাও এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
২৭ শািহন আহমদ  ১২ কালা কা এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
২৮ িমসবা আহমদ  ১৭ কালা কা এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
২৯ মাঃ আফেরাজ আলী  ৭ কালা কা এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩০  িময়া  ৩১ কালা কা এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩১ মাঃ গৗছ িময়া ৩৭ বাছাইরপাড় এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩২ মাঃ সউ র রহমান ১৯ বাছাইরপাড় এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩৩ মাঃ সম  িময়া  ৩৫ বাছাইরপাড় এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩৪ সনাতন নম ২৯ বাছাইরপাড় এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩৫ মািনক িময়া  ১০ কািলরগাও এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩৬ িসরাজ িময়া  ১৩ কািলরগাও এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩৭ য়া ল হা ান ১৪ কািলরগাও এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩৮ ফা ক িময়া  ৩৩ কািলরগাও এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩৯ মাঃ আিশক িময়া  ১ ইসলাম র এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৪০ মাঃ ছয় ল আলম  ২ ইসলাম র এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 

  



Ò‡UªWwfwËKÓcÖwkÿY †Kv‡m©i cÖwkÿYv_x©‡`i ZvwjKv 
cÖwkÿY cÖwZôvb:  evsjv‡`k cjøx Dbœqb cÖwkÿY Bbw÷wUDU (weAviwWwUAvB), wm‡jU 

    

 

   e¨vP bs- 61 (একষি )                                            cÖwkÿYKvj : 13/05/2019 n‡Z 15/05/2019 wLª. 
 

ঃ নং সদে র নাম 
সদ  
কাড 

সিমিতর নাম কােসর নাম ম  

১ মাঃ িরপন আহমদ  ২৩ ইসলাম র এক  বািড় এক  খামার সিমিত  শাক-সবিজ চাষ 

সদর, িসেলট 

২ জামাল উি ন ২৮ ইসলাম র এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩ সা া র রহমান ২ ব কালা কা এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৪ সাম ল ইসলাম ৫৪ ব কালা কা এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৫ আেনায়া ল ইসলাম  ৬ ব কালা কা এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৬ রজাউল কিরম  ৩২ ব কালা কা এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৭ ফজেল হক  ৩৯ রােয়রগাও এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৮ বািতর আহমদ  ২৭ রােয়রগাও এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৯ হলাল আহমদ  ৪৬ রােয়রগাও এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
১০ য়ািমর আলী ৪৯ রােয়রগাও এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
১১ জামাল আহমদ 48 দি ণ আিলনগর এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
১২ সাম ল হক 40 দি ণ আিলনগর এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
১৩ আিমর উি ন  46 দি ণ আিলনগর এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
১৪ শােহদা  36 দি ণ আিলনগর এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
১৫ কাির আ ল হা ান 32 মেদনীমহল এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
১৬ নয় মার পাল 1 মেদনীমহল এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
১৭ মঈন উি ন 36 মেদনীমহল এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
১৮ ছায়া বগম 21 মেদনীমহল এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
১৯ চমক আিল 17 সািদ র- মা ারগাও এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
২০ রদওয়ান আহেমদ 23 সািদ র- মা ারগাও এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
২১ শীলাম উ ন 46 সািদ র- মা ারগাও এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
২২ রািজব দরনাত 1 সািদ র- মা ারগাও এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
২৩ সিলম আহমদ 22 নলকট-লামাগাও এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
২৪ রিহম উি ন 12 নলকট-লামাগাও এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
২৫ িশমলা বগম 2 নলকট-লামাগাও এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
২৬ আিলউর রহমান 33 নলকট-লামাগাও এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
২৭ ওিজদ দবনাথ  3 ডিলয়া এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
২৮ স জ দবনাথ 1 ডিলয়া এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
২৯ জমেসদ আলী 16 ডিলয়া এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩০ িব  দবনাথ 4 ডিলয়া এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩১ আিম র খান 41 মনহর র এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩২ আ ল মনাফ  5 মনহর র এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩৩ ছান িময়া 12 মনহর র এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩৪ পারিভন বগম 7 মনহর র এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩৫ আিমর আিল 2 কাি গাও এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩৬ সাম ল ইসলাম  1 কাি গাও এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩৭ িদেলায়ার হােসন  7 কাি গাও এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩৮ ছাইদ হাসান 23 কাি গাও এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩৯ সা র আহেমদ 7 অন র এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৪০ তাহিমনা বগম 20 অন র এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 

  



Ò‡UªWwfwËKÓcÖwkÿY †Kv‡m©i cÖwkÿYv_x©‡`i ZvwjKv 
cÖwkÿY cÖwZôvb:  evsjv‡`k cjøx Dbœqb cÖwkÿY Bbw÷wUDU (weAviwWwUAvB), wm‡jU 

    

 

   e¨vP bs- 62 (বাষি )                                            cÖwkÿYKvj : 20/05/2019 n‡Z 22/05/2019 wLª. 
 

ঃ নং সদে র নাম 
সদ  
কাড 

সিমিতর নাম কােসর নাম ম  

১ েহল িময়া  38 অন র এক  বািড় এক  খামার সিমিত  শাক-সবিজ চাষ 

সদর, িসেলট 

২ এনা ল ইসলাম 21 অন র এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩ রহম ন নছা 16 বািসর র এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৪ নািছমা বগম 8 বািসর র এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৫ আ ল কিরম  12 বািসর র এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৬ ান আহেমদ 20 বািসর র এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৭ উ ল আহেমদ   সানার তরী লকিছ এক  বািড় এক  খামার সিমিত   ঐ 
৮ সািমমা বগম  সানার তরী লকিছ এক  বািড় এক  খামার সিমিত   ঐ 
৯ জস িমন আ ার  সানার তরী লকিছ এক  বািড় এক  খামার সিমিত   ঐ 
১০ রহম ন নছা  সানার তরী লকিছ এক  বািড় এক  খামার সিমিত   ঐ 
১১ মাঃ হাসান   ব জা াইল এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
১২ আিম র রহমান   ব জা াইল এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
১৩ মন দবনাথ  ব জা াইল এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
১৪ শািহন আহমদ   ব জা াইল এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
১৫ িজ র রহমান  জনকারকাি  এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
১৬ মাইন উি ন   জনকারকাি  এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
১৭ মাঃ নািসর  জনকারকাি  এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
১৮ শাহ আলম   জনকারকাি  এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
১৯ আিমন উি ন  পি মদশা এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
২০ জাহাংিগর   পি মদশা এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
২১ জামাল উি ন   পি মদশা এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
২২ এনা ল হক   পি মদশা এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
২৩ মাঃম ফা 2 নলকট দি ন এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
২৪ মাঃ হলাল আহমদ  নলকট দি ন এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
২৫ বা  িময়া  5 নলকট দি ন এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
২৬ আলতা িময়া 20 নলকট দি ন এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
২৭ আ ল জিলল  নওয়াপাড়া কসকািলকা এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
২৮ রাই ল হক  নওয়াপাড়া কসকািলকা এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
২৯ আজমান আলী   নওয়াপাড়া কসকািলকা এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩০ আিম ল হক   নওয়াপাড়া কসকািলকা এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩১  রেহনা বগম  ০১ বােদ আিল মিহলা এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩২  িমনারা বগম  ২ বােদ আিল মিহলা এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩৩  হােজরা বগম  ৩ বােদ আিল মিহলা এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩৪  িশি  আ ার আিখ  ৪ বােদ আিল মিহলা এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩৫  সালমা বগম  ৫ বােদ আিল মিহলা এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩৬  হােজরা বগম  ১৬ ধন র এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩৭  সামা বগম  ৩ ধন র এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩৮  িশি  বগম  ৬ ধন র এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩৯  আিম র রহমান  ১০ ধন র এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৪০  পািপয়া  বগম  ২০ ধন র এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
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   e¨vP bs- 63 (আটা )                                            cÖwkÿYKvj : 20/05/2019 n‡Z 22/05/2019 wLª. 
 

ঃ নং সদে র নাম 
সদ  
কাড 

সিমিতর নাম কােসর নাম ম  

১ জন উি ন  িমর র - গিব র এক  বািড় এক  খামার সিমিত  শাক-সবিজ চাষ 

সদর, িসেলট 

২ র রহমান  িমর র - গিব র এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩ রােসদা বগম  িমর র - গিব র এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৪ েহদা বগম  িমর র - গিব র এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৫ বিসর উি ন  জা াইল এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৬ িগয়াস উি ন   জা াইল এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৭ আমজদ আিল  জা াইল এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৮ সাই র রহমান  জা াইল এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৯ িজলকদর আহমদ 55 বাগারপাড় এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
১০ আ শ সিহদ 20 বাগারপাড় এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
১১ র উি ন 45 বাগারপাড় এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
১২ সম ল িময়া 8 বাগারপাড় এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
১৩ েহল আহেমদ  নীলগাও এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
১৪ সিফক িময়া  নীলগাও এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
১৫ বলাল আহমদ  নীলগাও এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
১৬ মাঃ িদ ওয়ার  নীলগাও এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
১৭ ম ফা িময়া   িমেররগাও এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
১৮ শ ফা বগম  িমেররগাও এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
১৯ িজনা বগম   িমেররগাও এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
২০ রািজয়া বগম  িমেররগাও এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
২১ আিম র রহমান  41 কসকািলকা এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
২২ লমালা  17 কসকািলকা এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
২৩ িজ বগম 19 কসকািলকা এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
২৪ জাহানারা বগম  12 কসকািলকা এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
২৫ জিম ন নছা  বদশা এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
২৬ সা াদ আহমদ  বদশা এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
২৭ মাঃ িফ  বদশা এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
২৮ আ ল িতন  বদশা এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
২৯ আিম ন বগম  ল িছ এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩০ রায়হান আহেমদ  ল িছ এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩১ আিমর আিল  ল িছ এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩২ আছা ন বগম   ল িছ এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩৩ রিফ ল ইসলাম 52 এনাতাবাদ এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩৪ মাঃ মা ম আহমদ 49 এনাতাবাদ এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩৫ সাহানা বগম  এনাতাবাদ এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩৬ আ  িফয়ান  এনাতাবাদ এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩৭ ফােতমা বগম   চামাউড়া কাি  এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩৮ হািব র রহমান    চামাউড়া কাি  এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩৯ িজ র রহমান  চামাউড়া কাি  এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৪০ হািসনা বগম  চামাউড়া কাি  এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
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   e¨vP bs- 64 ( চৗষি )                                            cÖwkÿYKvj : 27/05/2019 n‡Z 29/05/2019 wLª. 
 

ঃ নং সদে র নাম 
সদ  
কাড 

সিমিতর নাম কােসর নাম ম  

১ কমান আহমদ 3 সাইন এক  বািড় এক  খামার সিমিত  শাক-সবিজ চাষ 

সদর, িসেলট 

২ আয়শা বগম 29 সাইন এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩ িলয়াকত আলী 15 সাইন এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৪ িরজনা বগম 30 সাইন এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৫ আিজর উি ন  ৪৫ ঘাড়ামাড়া এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৬ ইমাম  ৩৪ ঘাড়ামাড়া এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৭ ওয়ািহদ  ৪৩ ঘাড়ামাড়া এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৮ আিজর উি ন  ১৪ ঘাড়ামাড়া এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৯ বা  িময়া  ১৪ দাপনা লা এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
১০ লাল ৭ দাপনা লা এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
১১ বলাল ২৮ দাপনা লা এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
১২ জ ার ১২ দাপনা লা এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
১৩ আ ল আিজজ  ১৩ এওলার ক-সােহেবর বাজার এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
১৪ িশি  বগম  ১৬ এওলার ক-সােহেবর বাজার এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
১৫ সাজনা বগম  ২০ এওলার ক-সােহেবর বাজার এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
১৬ আেনায়ারা  ৫৫ এওলার ক-সােহেবর বাজার এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
১৭ আ ল কাই ম  ২৬ চাতলীব  এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
১৮ সনা  ১৯ চাতলীব  এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
১৯ আিমনা  ২ চাতলীব  এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
২০ আ ল হােসন  ২৯ চাতলীব  এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
২১ আ ল িজব 13 ব চাতল এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
২২ আ ল খািলক  15 ব চাতল এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
২৩ রমজান আলী 3 ব চাতল এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
২৪ জিহ ল ইসলাম 6 ব চাতল এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
২৫ িশিরনা  ১১ সিরষা কাি  এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
২৬ সাহা ি ন  ২৬ সিরষা কাি  এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
২৭ স ফা  ১৩ সিরষা কাি  এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
২৮ আেখরা  ১৮ সিরষা কাি  এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
২৯ মানা ১১ ফিরংউড়া ম পাড়া এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩০ সবজান  ১৫ ফিরংউড়া ম পাড়া এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩১ কিবর আহমদ  ১৭ ফিরংউড়া ম পাড়া এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩২ আ ল মিতন  ২১ ফিরংউড়া ম পাড়া এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩৩ আ ল হা ান  ১ মহালিদক এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩৪ িজনা  ৩ মহালিদক এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩৫ জালাল আহমদ  ৬ মহালিদক এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩৬ সািবয়া  ৪ মহালিদক এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩৭ ল মা আ ার  ২৬ হানাপাড়া এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩৮  িময়া  ১১ হানাপাড়া এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩৯ িরনা বগম  ২৯ হানাপাড়া এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৪০ েরছা  ৮ হানাপাড়া এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
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ঃ নং সদে র নাম 
সদ  
কাড 

সিমিতর নাম কােসর নাম ম  

১ িপয়ারা ২ রবান লা এক  বািড় এক  খামার সিমিত  শাক-সবিজ চাষ 

সদর, িসেলট 

২ আিম র রহমান  ১ রবান লা এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩ হািলমা ৩ রবান লা এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৪ জয়নব িবিব ৫ রবান লা এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৫ শাহ আলম  ৩৪ লালবাগ খািদমনগর এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৬ এলাইস িময়া  ১৫ লালবাগ খািদমনগর এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৭ মেনায়ারা  ২৩ লালবাগ খািদমনগর এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৮ আলাল ৩৯ লালবাগ খািদমনগর এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৯ আলপনা  ১২ বরশলা এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
১০ রিহমা  ১ বরশলা এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
১১ িপয়া ন  ১০ বরশলা এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
১২ নািসমা  ১৬ বরশলা এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
১৩ িদলওয়ার েসন 18 মালা কর এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
১৪ জালাল আহমদ  27 মালা কর এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
১৫ মা াক আহমদ 9 মালা কর এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
১৬ সইল িময়া 28 মালা কর এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
১৭ আলতাফ  ২৭ কালা ল লািলয়া পাড়া এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
১৮ জিসম উি ন  ৮ কালা ল লািলয়া পাড়া এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
১৯ লাল ৭ কালা ল লািলয়া পাড়া এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
২০ আলমাস আলী  ১৩ কালা ল লািলয়া পাড়া এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 

২১ 
মাঃ হািব র 

রহমান  
১ দবাইরবহর এক  বািড় এক  খামার সিমিত  

ঐ 

২২ ল মা বগম  ৩ দবাইরবহর এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
২৩ উ ার আিল  ৪ দবাইরবহর এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
২৪ রািজয়া বগম ৫ দবাইরবহর এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
২৫ সািহদা বগম  ৬ দবাইরবহর এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
২৬ আিফয়া  35 নািলয়া এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
২৭ হাসাইন আহমদ  4 নািলয়া এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
২৮ শির ল  14 নািলয়া এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
২৯ মােজদা  45 নািলয়া এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩০ ফা ক আহমদ  ২৪ িপেররগাও এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩১ হিলম আহমদ  ২৫ িপেররগাও এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩২ আ ল জ ার  ৪৬ িপেররগাও এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩৩ নািসর উি ন  ৫৪ িপেররগাও এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩৪ ার হােসন  ২৮ পা ল এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩৫ মােলক ৪১ পা ল এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩৬ জয়নাল  ২ পা ল এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩৭ মসরব আিল ২১ পা ল এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩৮ সাই ল ইসলাম ১ বড়জান এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৩৯ রািজনা  ৫ বড়জান এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 
৪০ মািনক িম  ১০ বড়জান এক  বািড় এক  খামার সিমিত  ঐ 

 


