
শেরপুর সদর উপজেলার বড় কৃষজকর তাললকা 

ক্রলিক নং কৃষক/কৃষাণীর নাি লপতা/স্বািীর নাি ঠিকানা শিাবাইল নাম্বার 

০১ শিাোঃ নাজেিউজিন শসক শিাোঃ িলনরউজিন শসক গ্রািোঃ েংগলদী 

বøকোঃ েংগলদী 

ইউলনয়নোঃ বলাইরচর ০১৬০০-১২৯১৯০ 

০২ শিাোঃ শসাজেল রানা শিাোঃ আলির উজিন গ্রািোঃ োওড়াগড় 

বøকোঃ োওড়া 

ইউলনয়নোঃ ভাতোলা ০১৭২৬-৮৭১৮২৬ 

০৩ শিাোঃ এরোদ আলী িৃত. আজেেলু েক গ্রািোঃ সাোব্দীরচর 

বøকোঃ সাোব্দীরচর 

ইউলনয়নোঃ কািাজররচর ০১৭১২-৪৬৩৩৫৩ 

০৪ শিাোঃ োোঙ্গীর আলি শিাোঃ িজেবর রেিান গ্রািোঃ শবতিারী 

বøকোঃ শবতিারী 

ইউলনয়নোঃ শবতিারী ঘুঘরুাকাজি - 

০৫ োকাউজ্জািান(লিন্টু) িকবুল শোজসন গ্রািোঃ সাতানীপাড়া 

বøকোঃ শেরুয়া 

ইউলনয়নোঃ চরজেরপুর ০১৯৩৩-৮৬৭২১৭ 

০৬ শিাোঃ েলেদুল ইসলাি শিাোঃ লস্কর আলী গ্রািোঃ লতালরয়া 

বøকোঃ সনযাসীরচর 

ইউলনয়নোঃ কািাজররচর ০১৭৯৫-৩৫১২৯৪ 

০৭ োিছ উজিন ইয়াকুব আলী গ্রািোঃ বাদাজতঘলরয়া 

বøকোঃ শিালিনাকািা 

ইউলনয়নোঃ পাকুলরয়া ০১৩১৫-৯৯৬৩৪৭ 

০৮ শিাোঃ সুরুজ্জািান ইব্রালেি িন্ডল গ্রািোঃ িধ্যবয়রা 



বøকোঃ িধ্যবয়রা 

ইউলনয়নোঃ ভাতোলা ০১৭১২-৭৩৯০৫০ 

০৯ শিাোঃ িেনু লিয়া িৃত. আ. আজেে গ্রািোঃ লছিনপুর 

বøকোঃ লছিনপুর 

ইউলনয়নোঃ লছিনপুর ০১৯১৮-৮০২৯৮৩ 

১০ শিাোঃ শসালায়িান শিাোঃ আোঃ োলিদ গ্রািোঃ খাসপাড়া 

বøকোঃ লদকপাড়া 

ইউলনয়নোঃ চরপক্ষীিারী ০১৯২৫-৫৬১৪৬৩ 

১১ শিাোঃ োলিদুল ইসলাি শিাোঃ আোঃ খাজলক গ্রািোঃ আসািপাড়া 

বøকোঃ চকসাোব্দী 

ইউলনয়নোঃ বলাইরচর ০১৭৬০-১৩৩২৬৫ 

১২ শিাোঃ োজরে আলী িৃত. েয়নাল আজবলদন গ্রািোঃ খুনুয়া 

বøকোঃ রঘুনাথপুর 

ইউলনয়নোঃ কািালরয়া ০১৭৪২-৫৬৮৩৫৫ 

১৩ শিাোঃ আনছার আলী িৃত. তলির উজিন গ্রািোঃ কািালরয়া 

বøকোঃ  তারাকাজি 

ইউলনয়নোঃ কািালরয়া ০১৭১২-৯৩৮৩১৬ 

১৪ শিাোম্মদ আব্দসু সবুর আোঃ িজেদ পজন্ডত গ্রািোঃ শরৌো গড়পাড়া 

বøকোঃ নাওভাংগা 

ইউলনয়নোঃ শরৌো ০১৭১৮-৭৩৫৪১৩ 

১৫ আব্দরু রাজ্জাক(শরলন) আোঃ রলেি শদওয়ানী গ্রািোঃ োলচূড়া 

বøকোঃ পলালেয়া 

ইউলনয়নোঃ গােীরখািার ০১৭১৮-০৮১১৮০ 

 



 

 

ক্রলিক নং কৃষক/কৃষাণীর নাি লপতা/স্বািীর নাি ঠিকানা শিাবাইল নাম্বার 

১৬ শিাোঃ তেুরুল ইসলাি শিাোঃ আব্দসু সালাি গ্রািোঃ পাঞ্জরভাংগা 

বøকোঃ ধ্লা 

ইউলনয়নোঃ ধ্লা ০১৭১৮-৮৭১৯৮৪ 

১৭ শিাোঃ ইব্রালেি খললল শিাোঃ নুরুল েক গ্রািোঃ পজিি বরাঠটয়া 

বøকোঃ তাড়াগড় 

ইউলনয়নোঃ পাকুলরয়া ০১৯১৮-৪৯২৩৬০ 

১৮ শিাোঃ বেলুর রেিানঙ িৃত. িকবুল শোজসন গ্রািোঃ কুিড়ী কাটাোন 

বøকোঃ কুিড়ী 

ইউলনয়নোঃ বাজেতলখলা ০১৭২৩-০৭৭০৪৫ 

১৯ শিাোঃ রলবউল আলি শিাোঃ নূরুল ইসলাি গ্রািোঃ চরখারচর পূব বপাড়া 

বøকোঃ চরখারচর 

ইউলনয়নোঃ শবতিারী ঘুঘরুাকাজি ০১৭১৬-৩০১০৭৯ 

২০ শিাোঃ শিািাজ্জল শোজসন চান িািুদ সরকার গ্রািোঃ বাকারকািা পুরানপাড়া 

বøকোঃ বাকারকািা 

ইউলনয়নোঃ ধ্লা ০১৩১১-২৮৪৩০১ 

২১ নালছিা আক্তার আোঃ কুিুস গ্রািোঃ িাঝপাড়া 

বøকোঃ চরজিাচালরয়া 

ইউলনয়নোঃ চরজিাচালরয়া ০১৮৮২-৫১৪৪৬৬ 

২২ শিাোঃ ছাইিুল ইসলাি শিাোঃ শসকাির আলী শেখ গ্রািোঃ চরবাবনা নািাপাড়া 

বøকোঃ চরবাবনা 

ইউলনয়নোঃ চরজিাচালরয়া ০১৭৭৪-৭৮৩৯০৬ 



২৩ শিাোঃ সুরুে আলী শিাোঃ েলেদরু রেিান গ্রািোঃ কসবা কািগড় 

বøকোঃ নারায়নপুর 

ইউলনয়নোঃ শপৌরসভা ০১৭২৪-৯৩৮৮৩৬ 

২৪ শিাোঃ আতাউর রেিান শিাোঃ ইন্তাে আলী গ্রািোঃ বািজনরচর পূব বপাড়া 

বøকোঃ শ াগনীবাগ 

ইউলনয়নোঃ চরজেরপুর ০১৯২৭-২৭২৫৪৯ 

 

স্বাক্ষলরত/ ০৭-০৪-২০২১ 

(রুবাইয়া ইয়াসিীন) 

উপজেলা কৃলষ অলিসার 

শেরপুর সদর, শেরপুর। 


