
ক) প্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণ 

 

২০২০-২০২১ অর্ থবছরেে শুরু থর্রক প্রতিক্ষণপ্রাপ্ত যুবক ও যুবিেীরেে িথ্য 

 

িং প্রতিক্ষণার্ীে িাম ঠিকািা থমাবাইল িম্বে 
প্রতিক্ষণ থকারস থে  

িাম 
থময়াে মন্তব্য 

১. িন্ময় ইসলাম হৃেয় িাতিকাঠি, বতেিাল 

01866772167 

কতিউটাে থবতসক 

এন্ড আইতসটি 

এতিরকিি 

ছয় 

মাস 

 

২. থমা: ইমোি খাি োজু োজাপুে, ঝালকাঠি 01732111187 ” ”  

৩. তেমা আক্তাে বংকুড়া, শ্রীমন্তকাঠি, ঝালকাঠি 01300974584 ” ”  

৪. সাতেয়া খাি আংগাতেয়া, োজাপুে, ঝালকাঠি 01740507252 ” ”  

৫. থক.এম. মুয়াজ ে. তকস্তাকাঠি, ঝালকাঠি 01787308797 ” ”  

৬. থগালাম থ ারসি োতি কাঁচাবাতলয়া, ঝালকাঠি  01777017470 ” ”  

৭. থমা: েতবউল ইসলাম থিছাোবাে, ঝালকাঠি 01765621434 ” ”  

৮. থমা: তলমি থ ারসি তকফাইি িগে, ঝালকাঠি 01722018353 ” ”  

৯. থমা: থমর েী  াসাি োজাপুে, ঝালকাঠি 01722559751 ” ”  

১০. থমা: তমজানুে ে মাি থগৌতেপািা, অনুোগ, িলতছটি, 

ঝালকাঠি 
01742344820 ” ” 

 

১১. জয় োয় পূব থ কাঠপতি, ঝালকাঠি 01619314097 ” ”  

১২. থমা: ইতলয়াস আোফাি পাে তকফাইি িগে, ঝালকাঠি 01834704089 ” ”  

১৩. জান্নাতুল সােতমি  াজোগাতি, থপািাবাতলয়া, ঝালকাঠি 01319835463 ” ”  

১৪. তেন্টু প্রিাপ ডাকুয়া খাজুো, থবসাইি খাি, ঝালকাঠি  01718211749 ” ”  

১৫. থম িাজ িােতমি থমৌতে কুতুব িগে, ঝালকাঠি 01774027453 ” ”  

১৬. থগালাম োতি কান্ডােগাতি, খাগুটিয়া, ঝালকাঠি 01766961487 ” ”  

১৭. িান্তা ইসলাম ইতম কীততথপািা থমাড়, ঝালকাঠি 01872281418 ” ”  

১৮. এইচ, এম, ইমোি  বািাই, বািাই  াট, কাঠাতলয়া, 

ঝালকাঠি 
01628477360 ” ” 

 

১৯. থমা: তমি াজুল ইসলাম ববোোপুে, গাবখাি, ঝালকাঠি 01754046379 ” ”  

২০. নুসোি জা াি তিতু মাতল গ্রাম, কুতিয়া 01749717730 ” ”  

২১. থমা: মা মুদুল  াসাি সবুজ বাগ, িলতছটি, ঝালকাঠি 01932952381 ” ”  

২২. থমা: োতিদুল ইমোি মৃধাবাড়ী থোড, োজাপুে, ঝালকাঠি 01719308343 ” ”  

২৩. থমা: আতিকুে ে মাি কৃষ্ণকাঠি, ঝালকাঠি 01980139919 ” ”  

২৪. থমা:  াতজবুে ে মাি ১৪০৮ থছালা মাইে, গুলিাি, ভাটাো, 

ঢাকা 
01911272892 ” ” 

 

২৫. যারয়ে মা ী আসলী সরন্তাষপুে, 

সরন্তাষপুে,থমর িীগঞ্জ,   বতেিাল 
01719934966 ” ” 

 

২৬. থমা: োরসল পতিম ঝালকাঠি, ঝালকাঠি 01728153931 ” ”  

২৭. থমা: বখতিয়াে সুজি সাওড়াকাঠি, োমচন্দ্রপুে, ঝালকাঠি 01736194046 ” ”  

২৮. যারয়ে থ াসাইি প. িারুলী, থকওড়া, ঝালকাঠি 01770913610 ” ”  

২৯. সুমী আক্তাে তপংড়ী, োজাপুে, ঝালকাঠি 01760945847 ” ”  

৩০. মতিমুক্তা আমতেবুতিয়া, তচংড়াখালী, 

কাঠাতলয়া, ঝালকাঠি 
01759046883 ” ” 

 



িং প্রতিক্ষণার্ীে িাম ঠিকািা থমাবাইল িম্বে 
প্রতিক্ষণ থকারস থে  

িাম 
থময়াে মন্তব্য 

৩১.  রেকৃষ্ণ মালাকাে োজাপুে, ঝালকাঠি 01832203421 ” ”  

৩২. শ্রাবণী মালাকাে োজাপুে, ঝালকাঠি 01646569809 ” ”  

৩৩. থমা: োতকব থ ারসি রুিসী, ঝালকাঠি 01790644185 ” ”  

৩৪. ো াি থ াসাইি থলস প্রিাপ, আগেবাড়ী, ঝালকাঠি 01757549644    

৩৫. থমা: তলমি থ ারসি আগেবাড়ী, ঝালকাঠী 01796661265 ” ”  

৩৬. িা  জালাল বাঁিবুতিয়া, িালিলা, কাঁঠাতলয়া, 

ঝালকাঠি 
01751377734 ” ” 

 

৩৭. থমা: আব্দুল আলীম ে: োজাপুে, োজাপুে, ঝালকাঠি 01714863545 ” ”  

৩৮. িােতমি পাে তকফাইি িগে, ঝালকাঠি 01745848176 ” ”  

৩৯. থমা: ওমে ফয়সাল 

িাওি 

থেব িগে, আর্াকেণ, োমগঞ্জ, 

লক্ষ্মীপুে 
01629808667 ” ” 

 

৪০. থক এম তেফাি থ ারসি কাঠাতলয়া, ঝালকাঠি 01999857988 ” ”  

৪১. নুসোি জা াি পূব থ, চাাঁেকাঠি, ঝালকাঠি 01760223845 ” ”  

৪২. থমা: মা ফুজ বাড়ইগািী, িথুল্লাবাে, ঝালকাঠি 01789205144 ” ”  

৪৩. থমা: িািভীে আ রমে পূব থ, চাাঁেকাঠি, ঝালকাঠি 01892134738 ” ”  

৪৪. বসয়ে আল ইমোি চাচইে, ঝালকাঠি 01762513784 ” ”  

৪৫. থমা: িা ীি খাি রুিসী, ঝালকাঠি 01628005465 ” ”  

৪৬. খাতেজা িারুলী, থকওড়া, ঝালকাঠি 01980136920 ” ”  

৪৭. থচৌধুেী থসৌেভ 

িা তেয়াে 

ে: কাতলবাড়ী, ফতেেপুে 
01711073695 ” ” 

 

৪৮. থমা: িেীফ থ ারসি প: চে বাগড়ী,  01772062042 ” ”  

৪৯. থমা: িাইম সেোে বাড়ইগািী, িথুল্লাবাে, ঝালকাঠি 01704954437 ” ”  

৫০. আসাদুজ্জামাি িাতফম সেেল, িলতছটি, ঝালকাঠি 01787595313 ” ”  

৫১. িাতিয়া খািম আইর াে, থকওড়া, ঝালকাঠি  01728291485 ” ”  

৫২. ফারিমাতুজ থজা ো পতিম চাঁেকাঠী, ঝালকাঠি 01942626302 ” ”  

৫৩. সুোইয়া আক্তাে ইথুিা পতিম চাঁেকাঠী, ঝালকাঠি 01756288033 ” ”  

৫৪. আতফয়া আক্তাে পতিম িারুলী, থকওড়া, ঝালকাঠি 01738844859 ” ”  

৫৫. থমা: উজ্জল থ ারসি থিছাোবাে, ঝালকাঠি 01625415500 ” ”  

৫৬. থিৌতেে খাি থেউলকাঠি, ঝালকাঠি 01617940519 ” ”  

৫৭. িাতেম মা মুে িাওি োজাপুে, ঝালকাঠি 01792402776 ” ”  

৫৮. ইব্রা ীম মুতি গাবখাি, ঝালকাঠি 01794814207 ” ”  

৫৯. বসয়ে আতিকুল ইসলাম ে: আরলকািা, বতেিাল 01929216764 ” ”  

৬০. থমা: আতমনুল ইসলাম 

বুলবুল 

উতে সাগেেী, বতেিাল 
01742122189 ” ” 

 

৬১. থমা: োতকব থিখ োজাপুে, ঝালকাঠি 01778258707 ” ”  

৬২. থমর েী  াসাি অরোকাঠি, কীততথপািা, ঝালকাঠি 01931512628 ” ”  

৬৩. জাতকয়া সুলিািা তবরিােপুে, থমা াম্মেপুে, মাগুো 01799084579 ” ”  

৬৪. থমা: জাতকি থ াসাইি মত ষকাতি, বকখালী, ঝালকাঠি 01758742489 ” ”  

৬৫. তেপা তমস্ত্রী ব্রহ্মণকাঠি, কামােকাঠি, থিছাোবাে, 

তপরোজপুে 
014723045246 ” ” 

 

৬৬. জান্নাতি আিেখালী, ভান্ডাতেয়া, ঝালকাঠি 01763935535 ” ”  

৬৭. থমা: সাইদুল ইসলাম বামুিকাঠি, তিগড়া, োজাপুে, 01728467756 ” ”  



িং প্রতিক্ষণার্ীে িাম ঠিকািা থমাবাইল িম্বে 
প্রতিক্ষণ থকারস থে  

িাম 
থময়াে মন্তব্য 

ঝালকাঠি 

৬৮. সাতেয়া জা াি বামুি খাি, তিগড়া, োজাপুে, 

ঝালকাঠি 
01793224867 ” ” 

 

৬৯. ফারিমা তুজ থজা ো মসতজে বাড়ী, ঝালকাঠি 01755806421 ” ”  

৭০. থমা: োতকব থ ারসি িােপািা, কীততথপািা, ঝালকাঠি 01709016880 ” ”  

৭১. ফােজািা ইয়াসতমি 

তিতর্ 

োজাপুে, ঝালকাঠি 
01308939010 ” ” 

 

৭২. িােতমি আক্তাে সাতুতেয়া, োজাপুে, ঝালকাঠি 01304486504 ” ”  

 
 

নং প্রশিক্ষণার্থীর নাম ঠিকানা মমাবাইল নম্বর প্রশিক্ষণ মকার্স ের নাম মময়াদ মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ মমাোঃ রশিকুল ইসলাম গ্রাম-  কীততথপািা, ডাকিে- কীততথপািা, 

র্ািা- ঝালকাঠি সেে, থজলা-ঝালকাঠি   

০১৭৭৪১১৮৮৪১ ইরলকতিকযাল এন্ড  াউজ 

ওয়যাতেং 

০৬ মাস  

২ নাঈম মৃধা গ্রাম- থভেিবাড়ীয়া , ডাকিে- 

থভেিবাড়ীয়া 

র্ািা- িলতছটি,   থজলা-ঝালকাঠি  । 

০১৭১০২৭২৬৮০ ইরলকতিকযাল এন্ড  াউজ 

ওয়যাতেং 

০৬ মাস  

৩ মমাোঃ ম াসাইন গ্রাম-  ভািকাঠী , ডাকিে-উতমপুে, 

র্ািা- োজাপুে,   থজলা-ঝালকাঠি  । 

০১৭৫৩৪৩১০৮৮ ইরলকতিকযাল এন্ড  াউজ 

ওয়যাতেং 

০৬ মাস  

৪ মমাোঃ িয়সাল খান গ্রাম-  কুতি ােী , ডাকিে- বাসন্ডা, 

র্ািা- ঝালকাঠি সেে, থজলা-ঝালকাঠি  

। 

০১৯৯৯৪৪৯৫৫৪ ইরলকতিকযাল এন্ড  াউজ 

ওয়যাতেং 

০৬ মাস  

৫ জত রুল ইসলাম গ্রাম-  ঝালকাঠি, ডাকিে- ঝালকাঠি, 

র্ািা- ঝালকাঠি সেে, থজলা-ঝালকাঠি  

। 

০১৩১৪৬৬৭০৭৯ ইরলকতিকযাল এন্ড  াউজ 

ওয়যাতেং 

০৬ মাস  

৬ মমাোঃ সুমন মশিক গ্রাম-  বাদুেগাছা , ডাকিে- কচুপাত্রা, 

র্ািা- িালিলী, থজলা-বেগুিা। 

০১৭৪৪২১৭৫৩৮ ইরলকতিকযাল এন্ড  াউজ 

ওয়যাতেং 

০৬ মাস  

৭ আসলাম খিকাে গ্রাম-  উতে চড়াইল ,ডাকিে- উঃ 

চড়াইল 

র্ািা- কাঠাতলয়া,  থজলা-ঝালকাঠি  । 

০১৬৩৫৮৩০৭৮০ ইরলকতিকযাল এন্ড  াউজ 

ওয়যাতেং 

০৬ মাস  

৮ থমাঃ আতিক তবল্লা  গ্রাম-  ঝালকাঠি, ডাকিে- ঝালকাঠি, 

র্ািা- ঝালকাঠি সেে, থজলা-ঝালকাঠি  

। 

০১৮৭৮২৫৭৮৮৮ ইরলকতিকযাল এন্ড  াউজ 

ওয়যাতেং 

০৬ মাস  

৯ আবদুল্লা  আল জুবারয়ে গ্রাম-  থডবো , ডাকিে- িাচিম ল 

র্ািা- িলতছটি,  থজলা-ঝালকাঠি  । 

০১৭৫৩১৮৯০৯৯ ইরলকতিকযাল এন্ড  াউজ 

ওয়যাতেং 

০৬ মাস  

১০ মমাোঃ তুশ ন শসকদার 

রা াত 

গ্রাম-  ভািকাঠী , ডাকিে-উতমপুে, 

র্ািা- োজাপুে,   থজলা-ঝালকাঠি  । 

০১৩০৪০১৩৫২৭ ইরলকতিকযাল এন্ড  াউজ 

ওয়যাতেং 

০৬ মাস  

১১ থমাঃ িয়সাল শসকদার নব গ্রাম-  বািড়ী , ডাকিে-োজাপুে 

র্ািা- োজাপুে,   থজলা-ঝালকাঠি  । 

০১৭৪৩৮০৩৯৭০ ইরলকতিকযাল এন্ড  াউজ 

ওয়যাতেং 

০৬ মাস  

১২ সাইদুল ইসলাম গ্রাম-  দুগ থাপুে, ডাকিে-  দুগ থাপুে 

র্ািা- থমর িীগঞ্জ,   থজলা-বতেিাল । 

০১৭০৪৮৫৯৬৪২ ইরলকতিকযাল এন্ড  াউজ 

ওয়যাতেং 

০৬ মাস  

১৩ িান্ত ইসলাম গ্রাম-  ফুলিলা ,ডাকিে- মাধবপািা 

র্ািা- বাবুগঞ্জ,   থজলা-বতেিাল । 

০১৭৮৮৫৫৭৫০৯ ইরলকতিকযাল এন্ড  াউজ 

ওয়যাতেং 

০৬ মাস  



নং প্রশিক্ষণার্থীর নাম ঠিকানা মমাবাইল নম্বর প্রশিক্ষণ মকার্স ের নাম মময়াদ মন্তব্য 

১৪ থমাঃ জুরয়ল  াওলাোে গ্রাম-  েিমতি, ডাকিে- থকওড়া, 

র্ািা- ঝালকাঠি সেে, থজলা-ঝালকাঠি  

। 

০১৭৪০৭৯২৪৫০ ইরলকতিকযাল এন্ড  াউজ 

ওয়যাতেং 

০৬ মাস  

১৫ মমাোঃ ইব্রাশ ম ম ার্সন ইমন গ্রাম-  থছাট বকবিথখালী, ডাকিে- 

োজাপুে, 

র্ািা- োজাপুে, থজলা-ঝালকাঠি  । 

০১৩১৭০২৩৩৯৮ ইরলকতিকযাল এন্ড  াউজ 

ওয়যাতেং 

০৬ মাস  

১৬ নাজমুল ইসলাম গ্রাম- পতিম িারুলী , ডাকিে- থকওড়া, 

র্ািা- ঝালকাঠি সেে, থজলা-ঝালকাঠি  

। 

০১৭১১৩২৯১২৮ ইরলকতিকযাল এন্ড  াউজ 

ওয়যাতেং 

০৬ মাস  

১৭ মমাোঃ ইিাত খান গ্রাম-  পূব থ বাদুেিলা, ডাকিে- 

বাদুেিলা, 

র্ািা- োজাপুে, থজলা-ঝালকাঠি  । 

০১৩১০৪৯৬৫২০ ইরলকতিকযাল এন্ড  াউজ 

ওয়যাতেং 

০৬ মাস  

১৮ মমাোঃ মমর্ শদ  াসান গ্রাম-  মাটিভাংগা , ডাকিে- িয়াখালী, 

র্ািা- কাঠাতলয়া,  থজলা-ঝালকাঠি  । 

০১৭৯৩০৩১২০০ ইরলকতিকযাল এন্ড  াউজ 

ওয়যাতেং 

০৬ মাস  

১৯ মমাোঃ নাজমুল ম ার্সন গ্রাম-  মাটিভাংগা , ডাকিে- িয়াখালী, 

র্ািা- ভান্ডাতেয়া, থজলা-তপরোজপুে । 

০১৭৪৩৮২৭৬৯৯ ইরলকতিকযাল এন্ড  াউজ 

ওয়যাতেং 

০৬ মাস  

২০ েতফকুল ইসলাম গ্রাম-  টিতব তিতিক , ডাকিে- 

ঝালকাঠি, 

র্ািা- সেে, থজলা- ঝালকাঠি । 

০১৭০৩৪৬৬০৫২ ইরলকতিকযাল এন্ড  াউজ 

ওয়যাতেং 

০৬ মাস  

     

 

 

ক্র:িং প্রতিক্ষণার্ীে িাম  স্খায়ী ঠিকািা থমাবাইল থফাি 

িং 

প্রতিক্ষণ 

থকারস থে 

িাম 

থময়াে মন্তব্য 

০১ িাম :িাঈমমৃধা 

 

গ্রাম:থভেিবাড়ীয়া, 

থপা:থভেিবাড়ীয়া 

উপ :িলতছট, থজলা: ঝালকাঠি 

০১৭১০২৭২৬৮০ ইর্লকট্রশনক্স ০১/০৭/২০২০ই      

 ইরি 

৩১/১২/২০২ইং 

 

 

০২ িাম :খাতেজা 

 

গ্রাম :বিকাঠী ,  থপা:থকওড়া, 

উপ :ঝালকাঠি, থজলা:ঝালকাঠি 

 

০১৭৯৩২৯৮৪৬২ ইর্লকট্রশনক্স ,,  

০৩ থমা :আসলাম থিখ 

 

গ্রাম :ে: তপপতলিা 

থপা:ে:তপপতলিা 

উপ :বাসন্ড , থজলা : ঝালকাঠি 

০১৭৪৮৫৯৭১৩ ইর্লকট্রশনক্স ,,  

০৪ থমা: উজ্জল থমাল্লা 

 

গ্রাম :ওস্তাখাি থপা: গাবখাি 

উপ :ঝালকাঠি থজলা:ঝালকাঠি 

 

০১৩০৯৯৬৬৬১৫ ইর্লকট্রশনক্স ,,  

০৫ জয়রেববতিক 

 

গ্রাম :পুোিি কলা বাগাি , 

থপা: কলাবাগাি , 

উপ :ঝালকাঠি, থজলা:ঝালকাঠি 

০১৭৭৬৫৮০৬২৯ ইর্লকট্রশনক্স ,,  

০৬ থমা: িতেকুল ইসলাম 

 

গ্রাম :দু:মুড়াতেয়া , থপা: মুড়াতেয়া 

উপ: দুমকী , থজলা: পটুয়াখলী 

০১৭১০১৬৮৪৫২ ইর্লকট্রশনক্স ,,  

০৭ থমা:মামুি গাজী 

 

গ্রাম: বকবিখালী, থপা: 

বকবিখালী 

উপ:োজাপুে,থজলা:ঝালকাঠি 

 

০১৭৫৯৬৯৬৪৬৫ ইর্লকট্রশনক্স ,,  



০৮ যারয়ে থ াসাইি 

 

গ্রাম:প:িারুলী, থপা,প: িারুলী 

উপ:ঝালকাঠি ,থজলা:ঝালকাঠি 

 

০১৭৭০৯১৩৬১০ ইর্লকট্রশনক্স ,,  

০৯  থমা: মা মুদুল  াসাি তসয়াম 

 

গ্রাম:সবুজবাগ এলাকা,থপা: 

িলতছটি, 

উপ:িলতছটি, থজলা: ঝালকাঠিি্ 

 

০১৯৩২৯৫২৩৮১ ইর্লকট্রশনক্স ,,  

১০ িাম :আতিকুলে মাি 

 

গ্রাম :কৃষকাঠি, থপা: কৃষকাঠি, 

উপ :ঝালকাঠি ,থজলা:ঝালকাঠি 

 

০১৯৮০১৩৯৯১৯ ইর্লকট্রশনক্স ,,  

১১ িাম :এইচ,এম,ইমোি 

 

গ্রাম :বািাই,   থপা: বািাই াট 

উপ :কাঠাতলয়া থজলা:ঝালকাঠি 

 

০১২৮৪৭৭৩৬০ ইর্লকট্রশনক্স ,,  

১২ িাম :থমা:কাইউম খাি 

 

গ্রাম :মাতলপ, থপা: িলতছটি, 

উপ :িলতছটি, থজলা: ঝালকাঠি 

 

০১৬৩৬০৬০০৯৩ ইর্লকট্রশনক্স ,,  

১৩ িাম :জয়রেব াওোোে 

 

গ্রাম :খাজুো, থপা: থবিাইিখাি 

উপ :ঝালকাঠি,থজলা :ঝালকাঠি 

 

০১৭৬৫৫১০৮৬৩ ইর্লকট্রশনক্স ,,  

১৪ িাম :থমা: িা ীিখাি                 

 

গ্রাম :রুিসী ,থপা: কীতিপাি 

উপ :ঝালকাঠি,থজলা:ঝালকাঠি 

 

০১৭৫৩৬৪৪২২১ ইর্লকট্রশনক্স ,,  

১৫ িাম :থমা: থমর েী  াসাি 

 

গ্রাম :মাটিভাংগা,থপা: িয়াখালী 

উপ :ভান্ডাতেয়া,থজলা:তপরোজপুে 

 

০১৭৯৩০৩১২০০ ইর্লকট্রশনক্স ,,  

১৬ িাম :থমা: ফয়সালমতল্লক 

 

গ্রাম :উতমাবাে,থপা:ববেবপািা 

উপ :িলতছটি,   থজলা:ঝালকাঠিিূ 

 

০১৬৪২৬৪৯৩৯৬ 

 

ইর্লকট্রশনক্স ,,  

১৭ িাম :থমা: িাজমুলর ারসি 

 

গ্রাম :পূ:মাটিভাংগা ,থপা: 

িয়াখালী 

উপ :ভান্ডাতেয়া থজলা:তপরোজপুে 

 

০১৭৪৩৮২৭৬৯৯ 

 

ইর্লকট্রশনক্স ,,  

১৮ িাম :থমা:আব্দুল্লা আলরবলাল 

 

গ্রাম :বিকাঠী ,  থপা:থকওড়া, 

উপ :ঝালকাঠি , থজলা: ঝালকাঠি 

 

০১৭৯০৬১৮৫৫৬ 

 

ইর্লকট্রশনক্স ,,  

১৯ িাম :থমা: তলটি 

 

গ্রাম :িতুি কলা বাগারপা: 

ঝালকাঠি 

উপ :ঝালকাঠি থজলা:ঝালকাঠি 

০১৭১৬৫০১৩৮০ 

 

ইর্লকট্রশনক্স ,,  

২০ িাম :বিািীরেবিার্ 

 

গ্রাম :কীতিপািারপা: কীতিপািা 

উপ :ঝালকাঠি,থজলা:ঝালকাঠি 

০১৪০৬৮৩৬৯৩৬ 

 

ইর্লকট্রশনক্স ,,  

২১ িাম :লাতময়াআক্তাে 

 

গ্রাম :িােপািা , থপা: কীতিপািা 

উপ :ঝালকাঠি,থজলা:ঝালকাঠি 

০১৮৬৭৫০২৬৪৪ 

 

ইর্লকট্রশনক্স ,,  

২২ িাম :পলািখাি 

 

গ্রাম :তপংেী ,থপা: শুক্তাগড় 

উপ :: োজাপুে  ,থজলা:ঝালকাঠি 

০১৭২৪১৬৫৬৩৫ 

 

ইর্লকট্রশনক্স ,,  

 

  



িং প্রতিক্ষণার্ীে িাম স্থাযী ঠিকািা থমাবাইল িম্বে থিরডে িাম মন্তব 

১. থমা;িাতকল  াওলাোে ব েমপুে.িলতছটি. ঝালকাঠি ০১৭৭৪২০৪৭৩৪ থেতিজারেিি এন্ড 

এযােকতন্ডিি। 

 

২. থমা;িাত ি  াওলাোে ব েমপুে.িলতছটি.ঝালকাঠি ০১৭৮৭০৮৬৫৯৯ থেতিজারেিি এন্ড 

এযােকতন্ডিি। 

 

৩. থমা;ইযাতসি জতি িারুলী,সেে উপরজলা,ঝালকাঠিঃ ০১৭২৩৫৬৬৫৫০ থেতিজারেিি এন্ড 

এযােকতন্ডিি। 

 

৪. আতিসুে ে মান্ অতর্ ৬২৭/২,মধ্য চােকাঠী,সেে,ঝালকাঠীি্ ০১৯০৬০০৪২৪৯ থেতিজারেিি এন্ড 

এযােকতন্ডিি। 

 

৫. আতমি কম থকাে কাটপাি থোড,সেে,ঝালকাঠীি্। ০১৬৪৬১৮১২০০ থেতিজারেিি এন্ড 

এযােকতন্ডিি। 

 

৬. জাত ে  াসাি কাঠাতলযা,ঝালকাঠী ০১৭৪২২০০৯৪৬ থেতিজারেিি এন্ড 

এযােকতন্ডিি। 

 

৭ থমা:আতসব ব েমপুে.িলতছটি.ঝালকাঠি ০১৭৪৫৯৭৩২২৯ থেতিজারেিি এন্ড 

এযােকতন্ডিি। 

 

৮ থমা: মায ারুল ইসলাম 

জতক 

ববোোপুে,গাবখাি,সেে,ঝালকাঠী। ০১৭৩৮৬৭৬৫১২ থেতিজারেিি এন্ড 

এযােকতন্ডিি। 

 

৯ থমা: হ্নেয়  াওলাোে ভবািীপুে,িলতছটি.ঝালকাঠি ০১৭৭৬৭৮৬৪৫৪ থেতিজারেিি এন্ড 

এযােকতন্ডিি। 

 

১০ োয় াি থমাল্লা থবিাইিখাি, তকততপািা,ঝালকাঠি। ০১৭৬৪১৯৫০৮৬ থেতিজারেিি এন্ড 

এযােকতন্ডিি। 

 

১১ থমা: থমর েী  াসাি 

হ্নেয় 

পূব থরকওোবুতিয়া,বেগুিা সেে,বেগুিা। ০১৮২৯৪৩০৫৭৫ থেতিজারেিি এন্ড 

এযােকতন্ডিি। 

 

১২ থমা:পােরভজ ৫৭৯,ইকতে, ভান্ডাতেয়া,তপরোজপুে। ০১৭৭৮৮৭৬৩০৮ থেতিজারেিি এন্ড 

এযােকতন্ডিি। 

 

১৩  রে কৃষ্ণ মালাকাে ২ িংওযাড থ, োজাপুে,ঝালকাঠি। ০১৮৩২২০৩৪২১ থেতিজারেিি এন্ড 

এযােকতন্ডিি। 

 

১৪ থমা;ঈসা থিেআিা,গাভাোমচন্দ্রপুে,সেে,ঝালকা

ঠি 

০১৭৭০৫৬৯৮৩২ থেতিজারেিি এন্ড 

এযােকতন্ডিি। 

 



১৫ োতকবুে থ ারসি রুিতম,তকতীপািা,সেে,ঝালকাঠি ০১৯৯৬৯৭৩৫৩১ থেতিজারেিি এন্ড 

এযােকতন্ডিি। 

 

১৬ তমলি বড়াল ভীমরুতল,তকতীপািা,মেে,ঝালকাঠী। ০১৭৪৫৫৩৬৭৭২ থেতিজারেিি এন্ড 

এযােকতন্ডিি। 

 

১৭ থমর েী  াসাি কৃষ্িকাঠী.ঝালকাঠী থপৌেমভা,ঝালকাঠি ০১৬৪৩২৮৭৫৫১ূিূ থেতিজারেিি এন্ড 

এযােকতন্ডিি। 

 

১৮ থমা: মতিে থিছাোি্োে,বামন্ডা, ঝালকাঠী। ০১৭৯২২১৬২৩৮ থেতিজারেিি এন্ড 

এযােকতন্ডিি। 

 

১৯ থমা: কাইউম খাি ৬৬০মাটিভাংগা,মাতলপুে,িলতছটি,ঝাল

কাঠী 

০১৬৩৬০৬০০৯৩ থেতিজারেিি এন্ড 

এযােকতন্ডিি। 

 

২০ এম. াতববুে ি মাি পুব ইস্দ্রপািা,০২ িংওয়াড, 

োজাপুে,ঝালকাঠী। 

০১৯১৩২১৭০৩৭ থেতিজারেিি এন্ড 

এযােকতন্ডিি। 

 

২১ থমা;মত বুল ইমলাম 

তলয়ি 

৫১,কাটপতি থোড,ঝালকাঠি. ০১৮২১১১০০৬৯ থেতিজারেিি এন্ড 

এযােকতন্ডিি। 

 

২২ থমা: থজাবারয়ে থ াসাইি থোমতিিা,ভারুকাঠিতূউতজেপুে,বতেিাল

, 

০১৭৬৮৪৩৪৬৩৪. থেতিজারেিি এন্ড 

এযােকতন্ডিি। 

 

 

নং  প্রশিক্ষণার্থীর নাম ঠিকানা  মমাবাইল নম্বর প্রশিক্ষণ 

মকাস ে 

মময়াদ মন্তব্য 

১ মমা: তানশজল ম ার্সন  সাউদপুর, রাজাপুর,ঝালকাঠী ০১৭১৪২১০২৮৭ মৎস্য চাষ ০১ মাস  

২ মমা: মশিউর র মান  দ: রাজাপুর,ঝালকাঠী ০১৭৩৬৫৪৭৫৫৫ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

৩ রশিকুল ইসলাম দ:রাজাপুর,ঝালকাঠী ০১৭৫৪০৬১৪৪৫ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

৪ মমা: নাশসর  দ:রাজাপুর,ঝালকাঠী ০১৭০৩০২০৫৯৯ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

৫ মমা: িা ীন  াং  দ:রাজাপুর,ঝালকাঠী ০১৭৪৯৬৫৫২২৪ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

৬ মমা: িশিকুল ইসলাম বড় ককবতে খালী,রাজাপুর,ঝালকাঠী ০১৩০৩৩৮৭১৮০ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

৭ মমা: মমজবা  উশিন  বড় ককবতে খালী,রাজাপুর,ঝালকাঠী ০১৭৩৪৫০৯৮৪৫ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

৮ মজছশমন আক্তার বড় ককবতে খালী,রাজাপুর,ঝালকাঠী ০১৯১৩২২৩৭৩৭ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

৯ মমা: কার্য়ম গাজী  বড় ককবতে খালী,রাজাপুর,ঝালকাঠী ০১৭১৬৫৬১৯৪৪ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

১০ শমর্সস পুস্প র মান  সাউদপুর,রাজাপুর,ঝালকাঠী ০১৭২৬০৪৮৫৪১ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

১১ মমা: জাশকউর র মান সাউদপুর,রাজাপুর,ঝালকাঠী ০১৭২৬০৪৮৫৪১ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

১২ তা শমনা র মান উ:সাউদপুর,রাজাপুর,ঝালকাঠী ০১৭৬০৬৫০৮০৪ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

১৩ তাসশময়া র মান উ:সাউদপুর,রাজাপুর,ঝালকাঠী ০১৭৯৮৭৯৫৪৮৪ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

১৪ মমা: নাশসর উশিন দ: রাজাপুর,ঝালকাঠী ০১৭২৩৮৪৮৩৮১ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

১৫ মমা: খাঘরুল ইসলাম  দ: রাজাপুর,ঝালকাঠী ০১৯২০১২৩১৫৮ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

১৬ মমা: সাশির ম ার্সন  দ: রাজাপুর,ঝালকাঠী ০১৯১৮৮৫৬০৮১ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

১৭ মমা: মগালাম আজম দ: রাজাপুর,ঝালকাঠী ০১৭০৪০২৮৬৮২ মৎস্যচাষ ০১ মাস  



নং  প্রশিক্ষণার্থীর নাম ঠিকানা  মমাবাইল নম্বর প্রশিক্ষণ 

মকাস ে 

মময়াদ মন্তব্য 

১৮ মমা: সশজব তালুকদার দ: রাজাপুর,ঝালকাঠী ০১৭৭৯০৫৬৩৯৫ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

১৯ মমা: নাজমুল ইসলাম রাজাপুর,ঝালকাঠী ০১৭৬১৫০৬৯৫৭ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

২০ মমা: মমর্ দী  াসান রাজাপুর,ঝালকাঠী ০১৭৭৮৮০৩৬৭৮ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

২১ সঞ্জয় কম েকার  আমতলা মরাড,ঝালকাঠী ০১৯৬৯০৬৫০৯২ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

২২ সঞ্চয় চন্দ্র মালী  চাঁদকাঠী,ঝালকাঠী ০১৬২৫০৮৮৬৫৬ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

২৩ মমা: িাশকলুর র মান িংকর ধবল,ঝালকাঠী ০১৬৩২৪৩৯৯৮৪ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

২৪ মমা: আ সানউিা  রুমান মধ্যচাঁদকাঠী,ঝালকাঠী ০১৭৪৬০৫৬৩২৫ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

২৫ মমা: জসীম উশিন  পৃব েভাওশততা,ঝালকাঠী 01757231009 মৎস্যচাষ ০১ মাস  

 

নং  প্রশিক্ষণার্থীর নাম ঠিকানা  মমাবাইল নম্বর প্রশিক্ষণ 

মকাস ে 

মময়াদ মন্তব্য  

১ মমা: সুমন খান নাঙ্গুলী ,নলশছটি,ঝালকাঠী ০১৬০৮৫৮৩৩৯০ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

২ মমা: রাশকব  াচান সরই,নলশছটি,ঝালকাঠী ০১৭৯০০৯৪৯৫৫ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

৩ তাশনয়া আক্তার মাশলপুর,নলশছটি,ঝালকাঠী ০১৯৫৭৫৮২৯৩২ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

৪ কশল আক্তার মাশলপুর,নলশছটি,ঝালকাঠী ০১৯২২৯০৩০৬৬ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

৫ শনিা আক্তার নুপুর  মাশলপুর,নলশছটি,ঝালকাঠী ০১৭১৪৩৪৩১৩৩ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

৬ মমা: রাশি খান মাশলপুর,নলশছটি,ঝালকাঠী ০১৯৫৬৭০৮২৫২ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

৭ মমা: আশমর ম াসন মাশলপুর,নলশছটি,ঝালকাঠী ০১৯০৫৩৪৯১৮২ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

৮ মমা: ইমরান মাশলপুর,নলশছটি,ঝালকাঠী ০১৮৩০৭৫৪৬৫১ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

৯ কতমুর র মান মাশলপুর,নলশছটি,ঝালকাঠী ০১৭৫৭২৮১৯২৬ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

১০ মমাস্তাশিজুর র মান মদলদুয়ার, নলশছটি,ঝালকাঠী ০১৭১৯৮৪৩৭৭২ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

১১ আল আশমন নাঙ্গুলী নলশছটি,ঝালকাঠী ০১৮৭৭০০৩৪৮৯ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

১২ িাশ ম  াওলাদার  মদলদুয়ার, নলশছটি,ঝালকাঠী ০১৭৮৬১২৮৭১৭ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

১৩ নাজনীন আক্তার  মাশলপুর,নলশছটি,ঝালকাঠী ০১৭২১১২৭৪৮০ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

১৪ িার্তমা জান্নাত অনু বারইকরন,নলশছটি,ঝালকাঠী ০১৭১৮১৭৫০৯৫ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

১৫ সালমা আক্তার  বারইকরন,নলশছটি,ঝালকাঠী ০১৭১৮১৭৫০৯৫ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

১৬ অশ দুল ইসলাম তুষান মাশলপুর,নলশছটি,ঝালকাঠী ০১৭৪৫৬১২০০০ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

১৭ রাশকবুল ইসলাম মাশলপুর,নলশছটি,ঝালকাঠী ০১৯৪১১৭৯৯৫৬ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

১৮ আিসানা আক্তার ইতু মাশলপুর,নলশছটি,ঝালকাঠী ০১৯৪৬৭৪৬৭৪৫ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

১৯ ইমাম ম ার্সন খান সরই,নলশছটি,ঝালকাঠী ০১৭৯৮৮২১৫০৪ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

২০ মমা: রুমান খান নাঙ্গুলী , নলশছটি,ঝালকাঠী ০১৬৪৪৪৭৭১২৩ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

২১ মমা: তানভীর ম ার্সন 

র মত 

নলশছটি,ঝালকাঠী ০১৭৫৭৪৫৩০৯৬ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

২২ পশরমল দাস শভআইশপ সড়ক 

,নলশছটি,ঝালকাঠী 

০১৯২৬৪৭৭৬৪০ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

২৩ সুব্রত মন্ডল  শভআইশপ সড়ক 

,নলশছটি,ঝালকাঠী 

০১৯২৩৫৯২৭৮৫ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

২৪ মমা: সা াবুশিন তাং মাশলপুর,নলশছটি,ঝালকাঠী ০১৭৩১৬৩৫২৩৬ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

২৫ সাশ দা আক্তার মাশলপুর,নলশছটি,ঝালকাঠী ০১৭২৭৬০৪৬১৯ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

         

         



         

  

নং  প্রশিক্ষণার্থীর নাম ঠিকানা  মমাবাইল নম্বর প্রশিক্ষণ 

মকাস ে 

মময়াদ মন্তব্য  

১ মমা: শমরাজ ম ার্সন পওতা,নলশছটি,ঝালকাঠি ০১৬১১১৬৮৭২৫ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

২ মমা: শস াব ম াসাইন পওতা,নলশছটি,ঝালকাঠি ০১৭০৫৬১০০১৬ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

৩ মমা:  াশিজুল ইসলাম খান কলবাশড় 

মরাড,নলশছটি,ঝালকাঠি 

০১৭১৯৮১৭১৬৭ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

    মৎস্যচাষ ০১ মাস  

৫ মমা: আকতারুজ্জামান মাশলপুর,নলশছটি,ঝালকাঠি ০১৭২৩৩৮৮৭৬২ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

৬ কামাল ম াসাইন ব রমপুর,নলশছটি,ঝালকাঠি ০১৭২৪৪৩০৩৩৮ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

৭ মমা: রায় ান পাওতা,নলশছটি,ঝালকাঠি ০১৭৩১২২৮০৩৯ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

৮ মমা: ইব্রাশ ম খান মগাশবন্দপুর,নলশছটি,ঝালকাঠি ০১৭১২৫২২২৩৮ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

৯ িারশমন সুলতানা মগাশবন্দপুর,নলশছটি,ঝালকাঠি ০১৭৮১৮৮৫২৭৪ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

১০ িাশ ন ম ার্সন শবকপািা,নলশছটি,ঝালকাঠি ০১৭৮১৮৮৫২৭৪ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

১১ সুশম আক্তার ড রা,নলশছটি,ঝালকাঠি ০১৭৪৮৮৯৩৬১০ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

১২ আইশরন আক্তার শবন্দুর্কাষ,নলশছটি,ঝালকাঠি ০১৭৪০২৫৯৩১৪ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

১৩ িাশ নুর িীতলপাড়া,নলশছটি,ঝালকাঠি ০১৭৫৭৩৬১০৭০ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

১৪ িাশ দা আকতার িীতলপাড়া নলশছটি,ঝালকাঠি ০১৭৭৭৩৮৩২৭৯ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

১৫ আিসানা মসতু খাজুশরয়া,নলশছটি,ঝালকাঠি ০১৯৬৮৫৪০০৬৭ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

১৬ মমা: ইব্রাশ ম  খাজুশরয়া, নলশছটি,ঝালকাঠি ০১৭২১১৪৯০৯৪ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

১৭ মমা: আশরফুর র মান খাজুশরয়া নলশছটি,ঝালকাঠি ০১৯২৩০৪৮৮৬৫ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

১৮ মমা: মসা াগ ম ার্সন নাশন্দকাঠি,নলশছটি,ঝালকাঠি ০১৯২৬০২৭৫৩৬ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

১৯ মমা: িাশ ন খান পরমপািা,নলশছটি,ঝালকাঠি ০১৯১৪৮৩৮২৪৫ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

২০ মাশরয়া আক্তার নাশন্দকাঠি নলশছটি,ঝালকাঠি ০১৭৫২৬৫৭৭৪৩ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

২১ িারজানা ইয়াসশমন মাশলপুর,নলশছটি,ঝালকাঠি ০১৭২২৮৪৬০২৮ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

২২ মমা: িশরফুল ইসলাম সারদল,নলশছটি,ঝালকাঠি ০১৭১২৮১২৫৩৮ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

২৩ তা াশসনারা আক্তার টুম্পা কলবাশড়,নলশছটি,ঝালকাঠি ০১৭১১০৩৫৩৯৫ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

২৪ মমা: মা মুদুল  াসান পশিম চাঁদকাঠী,ঝালকাঠি 

সদর,ঝালকাঠী 

০১৬৫০০১৯৫২২ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

২৫ রাশজব মুশি পশিম চাঁদকাঠী,ঝালকাঠি 

সদর,ঝালকাঠী 

০১৭১৯৫৬৫৫৮৫ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

২৬ মমা: মর্নায়ার ম ার্সন ,ঝালকাঠি সদর,ঝালকাঠী ০১৭১৯১৬৯৪৮৩ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

 

 

 

নং প্রশিক্ষণার্থীর নাম ঠিকানা মমাবাইল নম্বর 
প্রশিক্ষণ 

মকাস ে 
মময়াদ মন্তব্য 

১ মমা: মশজবুর র মান সুশবদপুর,নলশছটি ঝালকাঠী ০১৯৯৯৬৫৯৮৪৭ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

২ মমাসা: মজসশমন আক্তার নলবুশনয়া,নলশছটি,ঝালকাঠী ০১৭১০৫৭৮৬৩৪ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

৩ মমা: মসার্ ল রানা সুশবদপুর,নলশছটি,ঝালকাঠী ০১৭৭৫৫০০০৯৫ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

৪ মমা:  াশসব তালুকদার মজকুনী,নলশছটি,ঝালকাঠী ০১৭৮১৪৭৪৭৮২ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

৫ মমা: আশমনুল ইসলাম 

তালুকদার 

মজকুনী,নলশছটি,ঝালকাঠী ০১৭১৬৬০৬৮১৭ মৎস্যচাষ ০১ মাস  



নং প্রশিক্ষণার্থীর নাম ঠিকানা মমাবাইল নম্বর 
প্রশিক্ষণ 

মকাস ে 
মময়াদ মন্তব্য 

৬ শমতু আক্তার সুশবদপুর,নলশছটি,ঝালকাঠী ০১৯৪৬২৩৮৫১০ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

৭ তুশল আক্তার  নলবুশনয়া,নলশছটি,ঝালকাঠী ০১৯৬২৮৫৮২১০ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

৮ মমা: মাইনুল ইসলাম পশিম সুশবদপুর,নলশছটি 

ঝালকাঠী 

০১৭১৫৬৭৭৮০২ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

৯ মমা: জশসম উশিন পশিম সুশবদপুর,নলশছটি 

ঝালকাঠী 

০১৯০৭৫৫৪৮৩৬ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

১০ মমা: জাশ দুল ইসলাম সুশবদপুর,নলশছটি,ঝালকাঠী ০১৯৫১০২৮১৩০ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

১১  াসী আক্তার নলবুশনয়া,নলশছটি,ঝালকাঠী ০১৭১৩৬৯১৮৩২ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

১২ মমা: ম শসন খান সুশবদপুর,নলশছটি ,ঝালকাঠী ০১৭১২৩০৬৫০৮ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

১৩ জশ রুল ইসলাম সুশবদপুর,নলশছটি ,ঝালকাঠী ০১৭২৩৪৭৩১০৭ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

১৪ নাসশরন আক্তার উওর ভবানীপুর,নলশছটি 

ঝালকাঠী 

০১৯১৭৬০৭৬১১ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

১৫ উর্ে কুলসুম মজকুশন,নলশছটি ,ঝালকাঠী ০১৭১১১৭৫২৭৪ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

১৬ ইসরাত জা ান মশন সুশবদপুর,নলশছটি,ঝালকাঠী ০১৯১২৯৪৭৭৪০ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

১৭ সুরাইয়া খাজুতেয়া,নলশছটি,ঝালকাঠী ০১৭২১১৪৯০৯৪ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

১৮ সুমাইয়া আক্তার মতল্লকপুে,নলশছটি,ঝালকাঠী ০১৭৯৩৮৬১৪৩৫ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

১৯ শনপা আক্তার িেউওমপুে,নলশছটি,ঝালকাঠী ০১৭৫৭৪৯৪৩৬২ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

২০ মজসশমন আক্তার  কয়া,নলশছটি,ঝালকাঠী ০১৭৩১৪৪২৪৮৯ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

২১ শরপা রানী িীল িাঙ্গলী,নলশছটি,ঝালকাঠী ০১৭৩৯১৩৪৯২৩ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

২২ সশনয়া আক্তার পেমপািা,নলশছটি,ঝালকাঠী ০১৭২৪২৮১৪৬৭ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

 

নং প্রশিক্ষণার্থীর নাম ঠিকানা মমাবাইল নম্বর 
প্রশিক্ষণ 

মকাস ে 
মময়াদ মন্তব্য 

১ মমা: িশরদ ম ার্সন শবন্দর্কাষ,নলশছটি,ঝালকাঠি ০১৭১২৩৪৫৬০১৯ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

২ মমা: এমদাদুল খান কান্ডপািা নলশছটি,ঝালকাঠি ০১৭২৪০০২২৯৩ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

৩ মমা: ইমরান  াওলাদার মবা ালকাঠী,নলশছটি,ঝালকাঠি ০১৭৩৮৮৪৪৮৭৭ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

৪ মমা: নাঈম ম ার্সন মশিকপুর,নলশছটি,ঝালকাঠি ০১৭২৪২১৩৪১৪ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

৫ মমাসা: পশপ আক্তার সূর্ েপািা, নলশছটি,ঝালকাঠি ০১৭১২৪৭২২৭১ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

৬ মসাশনয়া আক্তার সূর্ েপািা, নলশছটি,ঝালকাঠি ০১৭৬৩৩১৭১১৪ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

৭ মমাসা: জান্নাশত আক্তার সূর্ েপািা, নলশছটি,ঝালকাঠি ০১৭৩৪২৬৮৬৬২ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

৮ পূশনমা রানী সরই,নলশছটি,ঝালকাঠি ০১৬৪৬১৮০৬২১ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

৯ তানশজলা মশিকা স্বন ো মশিকপুর,নলশছটি,ঝালকাঠি ০১৭১৪৮৩৬৯৭১ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

১০ মমা: নাশজউর র মান 

মনার্ ল 

শতশমরকাঠি,নলশছটি,ঝালকাঠি ০১৭০৯৬২০৩৫৫ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

১১ মমা: সাজ্জাদ ম ার্সন  মশিকপুর,নলশছটি,ঝালকাঠি ০১৯৯৮৪৮৬৯৪০ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

১২ মমা: নাঈম  াওলাদার কর্লজ মরাড,নলশছটি,ঝালকাঠি ০১৭৬৭২৮৬৯১২ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

১৩ মীর মমা ােদ ম লাল 

ম ার্সন 

ষাটপাশকয়া,নলশছটি,ঝালকাঠি ০১৬১৫৮৪৫৪০৭ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

১৪ মমা: পান্না িশকর কামর্দবপুর,নলশছটি,ঝালকাঠি ০১৭৩৩৪২৬১৯৬ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

১৫ সুমন  াওলাদার সরম ল,নলশছটি,ঝালকাঠি ০১৭৬৬৭৩৭৯৯২ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

১৬ মমা: মসার্ ল  দশক্ষন ০১৭৫০৬২৩৭৮১ মৎস্যচাষ ০১ মাস  



নং প্রশিক্ষণার্থীর নাম ঠিকানা মমাবাইল নম্বর 
প্রশিক্ষণ 

মকাস ে 
মময়াদ মন্তব্য 

মততুলবাশড়য়া,লশছটি,ঝালকাঠি 

১৭ রুশবনা আক্তার ড ড়া,নলশছটি,ঝালকাঠি ০১৭৬৬৮১৬৮৫১ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

১৮ শমজানুর র মান কবিাশখয়া,নলশছটি,ঝালকাঠি ০১৭২২৩৩৬১৩৪ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

১৯ আিশরন আক্তার লক্ষনকাঠি,নলশছটি,ঝালকাঠি ০১৭৫৪৪০৮৬৮৬ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

২০ মমা: জুর্য়ল খান প্রতাপ,নলশছটি,ঝালকাঠি ০১৭৪৫৮৪৯৪৫২ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

২১ মা ফুজা আির্রাজ শবন্দুর্ঘাষ,নলশছটি,ঝালকাঠি ০১৭১২৩৪৫৬০১৯ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

২২ রুমান আক্তার ভরতকাঠি,নলশছটি,ঝালকাঠি ০১৭৩৯০২৫১৪১ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

২৩ মমা: হুমায়ুন কশবর সরম ল,নলশছটি,ঝালকাঠি ০১৭৬৬৭৩৭৯৯২ মৎস্যচাষ ০১ মাস  

 

 

 

থমাবাইল থফাি সাতভ থতসং এন্ড  তেরপয়াতেং তবষয়ক প্রতিক্ষণ  থকাস থ©  

২০২০-২০২১ অর্ থ বছে (১ম ব্যাচ), থকরন্দ্রে ১৫ িম ব্যাচ 

প্রতিক্ষরণে  থময়াে- ০১-১১-২০২০  রি ৩০/১১/২০২০ পযন্তÍ| 

ভতিথকৃি প্রতিক্ষণার্ীরেে আ াে ভািাে িাতলকা: 

 

ক্রতমক 

িং 
প্রতিক্ষণার্ীে িাম ঠিকািা থমাবাইল িাম্বাে থিডে িাম থময়াে 

১. িাঈম মৃধা  গ্রাম- থভেিবাড়ীয়, 

িলতছটি , ঝালকাঠি  

01516150827 থমাবাইল থফাি 

সাতভ থতসং এন্ড  

তেরপয়াতেং তবষয়ক 

প্রতিক্ষণ  থকাস থ  

০১-১১-২০২০  রি 

৩০/১১/২০২০ 

পযন্ত 

২.  থসার ল থ ারসি প্রিাপপুে, সেে, 

ঝালকাঠি  

01609944065 ঐ ঐ 

৩. থক,এম থমাতুজথা আলী 

তেয়াে 

আংগাতেয়া, োজাপুে, 

ঝালকাঠি  

01310219454 ঐ ঐ 

৪.  থমা: আ:  ান্নাি ভািকাঠি, উতমপুে, 

োজাপুে, ঝালকাঠি  

01794293389 ঐ ঐ 

৫.  চাঁেিী আক্তাে  পালবাড়ী থোড, 

থপৌেসভা, ঝালকাঠি 

017846795237 ঐ ঐ 

৬.  থসা াগ আকি  সংগে, োজাপুে,  01784515611 ঐ ঐ 

৭. মু াম্মে এিামূল  ক  তবকিা, সেে, 

ঝালকাঠি 

0171486287 ঐ ঐ 

৮. সুখী আক্তাে  পালবাড়ী থোড, 

থপৌেসভা, ঝালকাঠি 

01747846192 ঐ ঐ 

৯. মারুফ খাি ব েমপুে,িলতছটি, 

ঝালকাঠি 

01741139386 ঐ ঐ 

১০ আসাদুজ্জামাি িাতফম সােেল, িলতছটি 

,ঝালকাঠি 

 ঐ ঐ 

১১ মাফুজা আক্তাে থলসপ্রিাপ, আগেবাতড় 

,সেে, ঝালকাঠি 

01718902790 ঐ ঐ 

১২ িা তসিা জামাি ২৭১ তভআইতপ থোড, 017612816141 ঐ ঐ 



ক্রতমক 

িং 
প্রতিক্ষণার্ীে িাম ঠিকািা থমাবাইল িাম্বাে থিডে িাম থময়াে 

ঝালকাঠি 

১৩ তিতেি আক্তাে  পালবাড়ী  থোড, সেে, 

ঝালকাঠি 

01703880479 ঐ ঐ 

১৪ থমা: বারয়তজে  গ্রাম- িলবুতিয়া, 

থবেিবাড়ী, িলতছটি , 

ঝালকাঠি 

01889543245 ঐ ঐ 

১৫ থমা: আব্দুল্লা  খাি  ােেল, িাছিম ল, 

িলতছটি,  

01777347353 ঐ ঐ 

১৬ আতখ আক্তাে  পালবাড়ী থোড, 

থপৌেসভা, ঝালকাঠি 

01747846192 ঐ ঐ 

১৭ িােমীি আক্তাে বাসন্ডা, থপৌেসভা, 

সেে, ঝালকাঠি 

01780253972 ঐ ঐ 

১৮ তিপা আক্তাে বাসন্ডা, থপৌেসভা, 

সেে, ঝালকাঠি 

0161002254 ঐ ঐ 

১৯ থমা: থমজবা উতিি থবৌিপাড়া, তুলািলী, 

কলাপাড়া, পটুয়াখালী 

01711394925 ঐ ঐ 

২০ খাতেজা  আক্তাে কুতবেকাঠি,কৃততপািা, 

সেে, ঝালকাঠি 

01706119180 ঐ ঐ 

 

থমাবাইল থফাি সাতভ থতসং এন্ড  তেরপয়াতেং তবষয়ক প্রতিক্ষণ  থকাস থ©  

২০২০-২০২১ অর্ থ বছে (২য় ব্যাচ), থকরন্দ্রে ১৬ িম ব্যাচ 

প্রতিক্ষরণে  থময়াে- ১৭-০১-২০২১  রি ১৫/০২/২০২১ পযন্তÍ| 

 

µt

bs 

cÖwkÿYv_xi bvg  I 

wcZvi bvg 

fwZ©i 

ZvwiL 

Avnvi fvZvi 

cwigvb 

†gqv` †gvU cÖvc¨ 

UvKvi cwigvb 

cÖwkÿYv_x©i ¯v̂ÿi  

(ó¨v¤ú mn ) 

gšÍe¨ 

1. ‡gv: Bgvg †nv‡mb 

RvwKi †nv‡mb 

ZvQwjgv 

17/01/202

1 

3000-/ 

(wZb nvRvi ) 

01 gvm 3000-/ 

(wZb nvRvi) 

 

 

 

2. ‡gv: nvmvb 

‡gv: †gvkv‡id ‡nv‡mb 

kvwnbyi †eMg 

17/01/202

1 

3000-/ 

(wZb nvRvi ) 

01 gvm 3000-/ 

(wZb nvRvi) 

 

 

 

3. ‡gv: mv¾v` †nv‡mb 

‡gv: kvnRvnvb Lvb 

mv‡jnv †eMg 

17/01/202

1 

3000-/ 

(wZb nvRvi ) 

01 gvm 3000-/ 

(wZb nvRvi) 

 

 

 

4. ‡gv: †mvjvqgvb L›`Kvi 

Av: gwR` L›`Kvi 

g‡bvqviv †eMg 

17/01/202

1 

3000-/ 

(wZb nvRvi ) 

01 gvm 3000-/ 

(wZb nvRvi) 

 

 

 



5. ‡gv: †iRfx ZvjyK`vi 

‡gv: gvBbyj Bmjvg 

exbv nvmvb 

17/01/202

1 

3000-/ 

(wZb nvRvi ) 

01 gvm 3000-/ 

(wZb nvRvi) 

 

 

 

6. wmwÏKzi ingvb 

AvkÖve Avjx Lvb 

Av‡qkv †eMg 

17/01/202

1 

3000-/ 

(wZb nvRvi ) 

01 gvm 3000-/ 

(wZb nvRvi) 

 

 

 

7. kvn Rvjvj 

byi mv‡q` nvIjv`vi 

‰KZzix †eMg 

17/01/202

1 

3000-/ 

(wZb nvRvi ) 

01 gvm 3000-/ 

(wZb nvRvi) 

 

 

 

8. ‡gv: gwbi 

‡gv: byiæj Bmjvg 

wcqviv †eMg 

17/01/202

1 

3000-/ 

(wZb nvRvi ) 

01 gvm 3000-/ 

(wZb nvRvi) 

 

 

 

9. ‡gv: nvmvb 

‡gv: nvwbd nvIjv`vi 

iwngv †eMg 

17/01/202

1 

3000-/ 

(wZb nvRvi ) 

01 gvm 3000-/ 

(wZb nvRvi) 

 

 

 

10. ‡gv: Beªvwng 

‡gv: mvB ỳj Avjg 

‡gvmv: iwngv †eMg 

17/01/202

1 

3000-/ 

(wZb nvRvi ) 

01 gvm 3000-/ 

(wZb nvRvi) 

 

 

 

11. ‡gv: Bmv 

Avãyj nvbœvb 

gwiqg 

17/01/202

1 

3000-/ 

(wZb nvRvi ) 

01 gvm 3000-/ 

(wZb nvRvi) 

 

 

 

12. AwgZ Kg©Kvi 

Zcb Kzgvi Kg©Kvi 

AviZx ivbx Kg©Kvi 

17/01/202

1 

3000-/ 

(wZb nvRvi ) 

01 gvm 3000-/ 

(wZb nvRvi) 

 

 

 

 

13. ‡gv: gCbyj Bmjvg 

‡gv: myjZvb †nvmb 

iv‡eqv †eMg 

17/01/202

1 

3000-/ 

(wZb nvRvi ) 

01 gvm 3000-/ 

(wZb nvRvi) 

 

 

 

 

14. ‡gv: mwRe Bmjvg 

‡gv: RvwKi †nv‡mb 

‡gvmv: myjZvbv cvifxb 

17/01/202

1 

3000-/ 

(wZb nvRvi ) 

01 gvm 3000-/ 

(wZb nvRvi) 

 

 

 

 



15. ‡gv: ivweŸ 

‡gv: byiæj Bmjvg gvwS 

gv‡jKv †eMg 

17/01/202

1 

3000-/ 

(wZb nvRvi ) 

01 gvm 3000-/ 

(wZb nvRvi) 

 

 

 

 

16. cjvk P› ª̀ kxj 

eveyj P›`ª kxj 

w`cvjx kxj 

17/01/202

1 

3000-/ 

(wZb nvRvi ) 

01 gvm 3000-/ 

(wZb nvRvi) 

 

 

 

 

17. gvmyg wejøvn 

mvgmyj nK 

‡Rey‡bœmv †eMg 

17/01/202

1 

3000-/ 

(wZb nvRvi ) 

01 gvm 3000-/ 

(wZb nvRvi) 

 

 

 

 

18. ‡gv: kvgxg 

Aveyj evmvi 

‡i‡nbv †eMg 

17/01/202

1 

3000-/ 

(wZb nvRvi ) 

01 gvm 3000-/ 

(wZb nvRvi) 

 

 

 

 

19. Avãyjøvn Avj hyev‡qi 

Avãyj gvbœvb Lvb 

gv‡R`v †eMg 

17/01/202

1 

3000-/ 

(wZb nvRvi ) 

01 gvm 3000-/ 

(wZb nvRvi) 

 

 

 

 

20. AvKvk KvwšÍ †mb mRxe 

k¨vgj K…ò †mb 

¯ĉœv ivbx †mb  

17/01/202

1 

3000-/ 

(wZb nvRvi ) 

01 gvm 3000-/ 

(wZb nvRvi) 

 

 

 

 

 

 

ক্রতমক 

িং 
প্রতিক্ষণার্ীে িাম ঠিকািা থমাবাইল িাম্বাে থিরডে িাম থময়াে মন্তব্য 

১ িাজমুি আক্তাে  ২৭৫,পূব থ িারুলী,ঝালকাঠি 

সেে, ঝালাকঠি  

 

01610200224 তবউটিতফরকিি ১৭-০১-২০২১ 

 রি 

১৫ -০২-২০২১ 

পয থন্ত 

 

২ থছা ািাো থবগম  াজিাগািী , 

থপািাবাতলয়া, ঝালকাঠি 

সেে, ঝালাকঠি  

01729199693 H H  



ক্রতমক 

িং 
প্রতিক্ষণার্ীে িাম ঠিকািা থমাবাইল িাম্বাে থিরডে িাম থময়াে মন্তব্য 

৩ ছতিয়া আক্তাে  ২৯৩,পতিম ঝালকাঠি, 

ঝালকাঠি সেে, ঝালাকঠি 

01317284962 H H  

৪ জান্নাতি আক্তাে  তকফাইি িগে, ঝালকাঠি 

সেে, ঝালাকঠি 

01311711968 H H  

৫ মতিো আক্তাে  থিছাোবাে, বাসন্ডা, 

ঝালকাঠি সেে, ঝালাকঠি 

01789830791 H H  

৬ মা ফুজা আক্তাে ে বিকাঠি , থকওড়া, 

ঝালকাঠি সেে, ঝালাকঠি   

01888583290 H H  

৭ রুতম আক্তাে  প্রিাবপুে, ঝালকাঠি 

সেে, ঝালাকঠি 

01715345061 H H  

৮  াতববা আক্তাে  ৬৩/৪,থিছাোবাে, 

ঝালকাঠি সেে, ঝালাকঠি  

01650142175 H H  

৯ োতিো খাতুি  ৬৩/৪,থিছাোবাে, 

ঝালকাঠি সেে, ঝালাকঠি 

01776732315 H H  

১০ িাতিয়া আক্তাে  পতিম ঝালকাঠি, 

ঝালকাঠি সেে, ঝালাকঠি 

01932330541 H H  

১১ তিতেি আক্তাে  বীেকাঠি , ২৯৩,পতিম 

ঝালকাঠি, ঝালকাঠি 

সেে, ১২ঝালাকঠি 

01760650549 H H  

১২ তবর্ী আক্তাে  পােতকফাইি িগে 

২৯৩,পতিম ঝালকাঠি, 

ঝালকাঠি সেে, ঝালাকঠি 

01981578744 H H  

১৩ িামীমা আক্তাে 

স্বণ থালী 

১০১ইছািীল ঝালকাঠি 

সেে, ঝালাকঠি  

01650289742 H H  

১৪ থমাসা: লাতময়া  ২৯৩,পতিম ঝালকাঠি, 

ঝালকাঠি সেে, ঝালাকঠি 

01790935062 H H  

১৫ িােমীি আক্তাে  আগােবাড়ী ঝালকাঠি 

সেে, ঝালাকঠি  

01936088812 H H  

১৬ থমাসা: ফােজািা  থিছাোবাে, বাসন্ডা, 

ঝালকাঠি সেে, ঝালাকঠি 

01795507083 H H  

১৭ থমাসা: কুেতছয়া 

থবগম 

থপািাবাতলয়া, , ঝালকাঠি 

সেে, ঝালাকঠি 

01743315298 H H  

১৮ লাবিী আক্তাে  ৭০ তকফাইি িগে, 

ঝালকাঠি সেে, ঝালাকঠি  

01319835273 H H  

১৯ থকয়া আক্তাে  ২ ৫৫,পতিম ঝালকাঠি, 

ঝালকাঠি সেে, ঝালাকঠি 

01309604126 H H  

২০ পূতণমা মন্ডল  িতি থে, বমলািী, 

থিছাোবাে ,তপরোজপুে 

01878934792 H H  

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ছক 

ক) প্রাতিষ্ঠাতিক  ব্যাচ িং-১ম,  থকরন্দ্রে  ১২৩ িম 

িং প্রতিক্ষণার্ীে িাম ঠিকািা থমাবাইল িম্বে প্রতিক্ষণ থকারস থে িাম থময়াে মন্তব্য 

১ আফতেি আক্তাে গ্রাম: বাড়ড়য়াো   থপা: বীেকাঠি 

উপরজলা: ঝালকাঠি  থজলা: ঝালকাঠি 

০১৭২৯৪১০০৬৭ '' গবাতে পশু,  াঁস-মুেগী 

পালি, প্রার্তমক তচতকৎসা, 

মৎস্য চাষ ও কৃতষ তবষয়ক" 

৩ মাস 

(১৫/৭/২০- 

১৩/১০/২০) 

 

২ থমাঃ জত রুল ইসলাম গ্রাম: োজাপুে   থপা: োজাপুে 

উপরজলা: োজাপুে, থজলা: ঝালকাঠি 

০১৬৭২৯৯৭৫৫৭ " "  

৩ আলাউতিি  াওলাোে গ্রাম: থেউলকাঠি   থপা: ঝালকাঠি 

উপরজলা: ঝালকাঠি, থজলা: ঝালকাঠি 
০১৭৮১১৪১৮৮২ " "  

৪ মতিকা আক্তাে গ্রাম:বািেী, থপা: োজাপুে 

উপরজলা: োজাপুে, থজলা: ঝালকাঠি 

০১৭৬৪৫২১৩৮১ " "  

৫ থমাঃ তেয়াজুল ইসলাম 

(োতি) 

গ্রাম: বাসন্ডা,   থপা: ঝালকাঠি 

উপরজলা: ঝালকাঠি, থজলা: ঝালকাঠি 
০১৬৪১৬৭৮৫৯৮ " "  

৬ ইতি আক্তাে গ্রাম: ভাটােকািা,  থপা: েঃতকস্তাকাঠি 

উপরজলা: ঝালকাঠি, থজলা: ঝালকাঠি 

০১৭৫৭২৩০০০৬ " "  

৭ থমাসাঃ তেপালী গ্রাম: গতবিধবল  থপা: কীতিথপািা 

উপরজলা: ঝালকাঠি, থজলা: ঝালকাঠি 
০১৯১৪১৭৯৪২৫ " "  

৮ বরুি কুমাি মন্ডল গ্রাম:েঃবটিলা,থপা: বীিাপাতিবাজাে 

উপরজলা: কাঠাতলয়া, থজলা: ঝালকাঠি 

০১৭৬১১৫১৭১৯ " "  

৯ থমাঃ থগালাম োতি গ্রাম: পূব থভাওতিিা, থপা: থপািাবাতলয়া 

উপরজলা: ঝালকাঠি, থজলা: ঝালকাঠি 
০১৭৮০০৮৮৫৪০ " "  

১০ থমাঃ জাতকে থ ারসি গ্রাম: পূব থভাওতিিা, থপা: থপািাবাতলয়া 

উপরজলা: ঝালকাঠি, থজলা: ঝালকাঠি 

০১৭৪৯৬১৯৬৮১ " "  

১১ জয় োয় গ্রাম: উঃিালগাতছয়া,থপা:আওোবুতিয়া 

উপরজলা: কাঠাতলয়া, থজলা: ঝালকাঠি 

০১৯৫৭৭৭৮৬৭৮ " "  

১২ থমাঃ থবলারয়ি  থ ারসি গ্রাম: বািেী, থপা: োজাপুে 

উপরজলা: োজাপুে, থজলা: ঝালকাঠি 

০১৭৯১১৭৬০২৯ " "  

১৩ থমাঃ মুেছাতলি গ্রাম: কলতমকািাে, থপা: কীতিথপািা 

উপরজলা: ঝালকাঠি, থজলা: ঝালকাঠি 

০১৬৩৫৩২০০৮৪ " "  

১৪ তেপংকে োস গ্রাম: কাতলয়ােরগাপ, থপা: খাগুটিয়া 

উপরজলা: ঝালকাঠি, থজলা: ঝালকাঠি 

০১৭৮৭৩৬৩০৭৩ " "  

১৫ থমাঃ আব্দুল  ান্নাি গ্রাম: ভািকাঠি, থপা: উতমপুে 

উপরজলা: োজাপুে, থজলা: ঝালকাঠি 

০১৭৯৪২৯৩৩৮৯ " "  

১৬ থমাঃ আতেফ তবল্লা  গ্রাম: তিয়ালকাঠি, থপা: থজািাগাতি 

উপরজলা:কাউখালী,থজলা: তপরোজপুে 

০১৯১৫৭৯০০৮৮ " "  

১৭ বসয়ে আল-ইমোি গ্রাম: চাড়চে, থপা: চাড়চে 

উপরজলা: ঝালকাঠি, থজলা: ঝালকাঠি 

০১৭৬২৫১৩৭৮৪ " "  

১৮ থমাঃ িাঈমুল ইসলাম গ্রাম:  বাসন্ডা,থপা: ঝালকাঠি 

উপরজলা: ঝালকাঠি, থজলা: ঝালকাঠি 

০১৮৮৩৮৭০৭৬৭ " "  

১৯ থমাঃ থমর েী  াসাি গ্রাম: থরমৌবােককাঠী, থপা: তপংেী 

উপরজলা: োজাপুে, থজলা: ঝালকাঠি 

০১৭৯০৭৪৮৬৪৫ " "  

২০ থমাঃ থমা াইতমনুে ইসলাম 

সাইম 

গ্রাম:  বাসন্ডা,  থপা: ঝালকাঠি 

উপরজলা: ঝালকাঠি, থজলা: ঝালকাঠি 

০১৬৪৪৭৮৮৫২৩ " "  

২১ থমাঃ থমর েী  াসাি  গ্রাম:  োমিগে,  থপা: বাসন্ডা 

উপরজলা: ঝালকাঠি, থজলা: ঝালকাঠি 

০১৭৮৪৪৭৭৪৩৪ " "  

২২ সাতবিা ইয়াসতমি গ্রাম:  ইন্দ্রপািা,  থপা: োজাপুে 

উপরজলা: োজাপুে, থজলা: ঝালকাঠি 

০১৭৫৪৭৮৬৫৯৮ " "  

২৩ থমাঃ লুৎফে ে মাি গ্রাম:  পূব থতবন্নাপাড়া,  থপা: গাবখাি 

উপরজলা: ঝালকাঠি, থজলা: ঝালকাঠি 

০১৭২৫৩০৮৭২৬ " "  

২৪ থমাঃ থবল্লাল  াওলাোে গ্রাম:  ওস্তাখাি,  থপা: গাবখাি 

উপরজলা: ঝালকাঠি, থজলা: ঝালকাঠি 

০১৬০০৫০৭৩৫৪ " "  

২৫ থমাঃ তজয়াউে ে মাি মৃধা গ্রাম:  তবকিা,  থপা: ঝালকাঠি 

উপরজলা: ঝালকাঠি, থজলা: ঝালকাঠি 

০১৭১৯৭৭৮৩৭৫ " "  



 

িং প্রতিক্ষণার্ীে িাম 

 

ঠিকািা থমাবাইল িম্বে প্রতিক্ষণ থকারস থে িাম থময়াে মন্তব্য 

২৬ সুলিািা গ্রাম:  থযারগশ্বে,  থপা: গাবখাি 

উপরজলা: ঝালকাঠি, থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৭৮১২২৩৬২৫ '' গবাতে পশু,  াঁস-মুেগী 

পালি, প্রার্তমক 

তচতকৎসা, মৎস্য চাষ ও 

কৃতষ তবষয়ক" 

৩ মাস 

(১৫/৭/২০- 

১৩/১০/২০) 

 

২৭ সুমি থবপােী গ্রাম:  কুতড়য়ািা,  থপা: কুতড়য়ািা 

উপরজলা:থিছাোবাে,থজলা: 

তপরোজপুে 

০১৭১২৫৯০৩৮২ " "  

২৮ সতজব তসকোে গ্রাম:  বছলাবুতিয়া,  থপা: েীিা 

উপরজলা: িাতজেপুে, থজলা: 

তপরোজপুে 

০১৮৩৮৯২২২৬১ " "  

২৯ থমাঃ আতিকুে ে মাি গ্রাম:  তডগ্রীকরলজরোড,থপা: োজাপুে 

উপরজলা: োজাপুে, থজলা: ঝালকাঠি 

০১৫১৬৭৩৫৫৬২ " "  

৩০ তেয়াজ খাি গ্রাম:  বেউলকাঠি,  থপা: বেউলকাঠি 

উপরজলা: ঝালকাঠি, থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৭৩৪৬৫০৭৪৪ " "  

৩১ থমাঃ সাইদুে ে মাি গ্রাম:  পূব থচােকাঠি,  থপা:ঝালকাঠি 

উপরজলা: ঝালকাঠি, থজলা: 

ঝালকাঠি 

 ০১৭৭১৪৯১০৭৫ " "  

৩২ থমাঃ িাঈম  াওলাোে গ্রাম: পূব থইন্দ্রপািা,  থপা:োজাপুে 

উপরজলা: োজাপুে, থজলা: ঝালকাঠি 

০১৭৪২৩৪৪১২২ " "  

৩৩ থমাঃ জত রুল ইসলাম গ্রাম: পঃ বািেী,  থপা: োজাপুে 

উপরজলা: োজাপুে, থজলা: ঝালকাঠি 

০১৯১৬৯৫৭৮৮৯ " "  

৩৪ থমাঃ থজাবারয়ে থ ারসি গ্রাম: ওস্তাখাি,  থপা: গাবখাি 

উপরজলা: ঝালকাঠি, থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৭৬৩৯০৭৪৩৭ " "  

৩৫ ইব্রাত ম মুতি গ্রাম: গাবখাি,  থপা: গাবখাি 

উপরজলা: ঝালকাঠি, থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৭৯৪৮১৪২০৭ " "  

৩৬ থমাঃ এখলাছুে ে মাি গ্রাম:চেভাটােকািা,থপা:েঃতিস্তাকাটি 

উপরজলা: ঝালকাঠি, থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৭২০৬৪১০৭০ " "  

৩৭ থমাঃ নুরুল  ক গ্রাম:আওোবুতিয়া,থপা:আি্ওোবুতিয়া 

উপরজলা: কাঠাতলয়া, থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৭৯১৫৮৬৩০৪ " "  

৩৮ িাজমুল ইসলাম িবীি গ্রাম:বাসন্ডা,থপা:ঝালকাঠি 

উপরজলা: ঝালকাঠি, থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৭৩৫৭৩৯০৮৪ " "  

৩৯ থছা ািাো থবগম গ্রাম: াজোগাতি,থপা:থপািাবাতলয়া 

উপরজলা: ঝালকাঠি, থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৭২৯১৯৯৬৯৩ " "  

৪০ থমাঃ ইমাম  াসাি গ্রাম:বাঁিবুতিয়া ,থপা:িালিলাবাজাে ০১৭০৮৩৭৭১৭৬ " "  



উপরজলা: কাঠাতলয়া, থজলা: 

ঝালকাঠি 

৪১ থমাঃ থসার ল থমাল্লা গ্রাম:বাসন্ডা, থপা:থিছাোবাে 

উপরজলা: ঝালকাঠি, থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৭৪১৭৭০৫৩৩ " "  

৪২ থমাসাঃ রুমািা গ্রাম:বড়গতবিপুে,থপা:থটরকে াট 

উপরজলা: িলতছটি, থজলা: ঝালকাঠি 

০১৭৫২২৮২৪৭৩ " "  

৪৩ থমাঃ সাইফুতিি খাি গ্রাম:থেউলকাঠি,থপা:থেউলকাঠি 

উপরজলা: ঝালকাঠি, থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৬১১৭২৪৬৯২ " "  

৪৪ থমাঃ িাজমুল  ক জুরয়ল গ্রাম:মত লাকরলজরোডরপা:ঝালকাঠি 

উপরজলা: ঝালকাঠি, থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৭৩৬৫৪৭৭৬৩ " "  

৪৫ থমাঃ েতফকুল ইসলাম গ্রাম:লিাবুতিয়া,থপা:বসয়েপুেকচুয়া 

উপরজলা: কাঠাতলয়া, থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৭২০৪২৯০৪২ " "  

৪৬ চাঁেিী আক্তাে গ্রাম:পালবাড়ী, থপা:ঝালকাঠি 

উপরজলা: ঝালকাঠি, থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৮৪৬৭৯৫২৩৭ " "  

৪৭ থমাসাঃ থমারি থো আক্তাে 

িােমীি 

গ্রাম:বাসন্ডা, থপা:ঝালকাঠি 

উপরজলা: ঝালকাঠি, থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৮১২২৮১৯৪৯ " "  

৪৮ থমাঃ মাঈনুল ইসলাম গ্রাম:খুলিা,থপা:থটরকে  াট 

উপরজলা: িলতছটি, থজলা: ঝালকাঠি 

০১৭৪৫০৭৪৭৯০ " "  

৪৯ থমাঃ োরসল গ্রাম:বােইয়াো ,থপা:চাড়চে 

উপরজলা: ঝালকাঠি, থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৯৫০০২০৫৫৪ " "  

 

 

িং 

 

প্রতিক্ষণার্ীে িাম ঠিকািা থমাবাইল িম্বে প্রতিক্ষণ থকারস থে িাম থময়াে মন্তব্য 

৫০ থমাঃ কামাল থ াসাইি  গ্রাম:কািােগাতি ,থপা:খাগুটিয়া 

উপরজলা: ঝালকাঠি, থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৭১৯৫৫৭০৪৩ '' গবাতে পশু,  াঁস-মুেগী 

পালি, প্রার্তমক 

তচতকৎসা, মৎস্য চাষ ও 

কৃতষ তবষয়ক" 

৩ মাস 

(১৫/৭/২০- 

১৩/১০/২০) 

 

৫১ থমাঃ তমঠু তসকোে গ্রাম:কাঁচাবাতলয়া ,থপা:কাঁচাবাতলয়া 

উপরজলা: ঝালকাঠি, থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৮৫৭৮৮৯২৫৬ " "  

৫২ থমাঃ ইসতিয়াক আ রম্মে গ্রাম:েঃ োজাপুে ,থপা:োজাপুে 

উপরজলা: োজাপুে, থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৭৩৩৩৭১১৯৭ " "  

৫৩ থখাকি  াওলাোে গ্রাম:পূব থভাওতিিা 

,থপা:থপািাবাতলয়া 

উপরজলা: ঝালকাঠি, থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৬৪০৯১৬০৫৬ " "  



৫৪ আব্দুল্লা  আল মামুি গ্রাম:পঃ ঝালকাঠি ,থপা:বাসন্ডা 

উপরজলা: ঝালকাঠি, থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৭১৮৫৫১৭১৩ " "  

৫৫ সাইফুল ইসলাম গ্রাম:আোরিালা 

,থপা: াটপুটিয়াখালী 

উপরজলা: োজাপুে, থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৭১১৭৮০৮১২ " "  

৫৬ িা তমিা জা াি গ্রাম:গাবখাি ,থপা:গাবখাি 

উপরজলা: ঝালকাঠি, থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৬১২৮১৬১৪১ " "  

 

ব্যাচ িং- ২য়, থকরন্দ্রে ১২৪ িম 

িং প্রতিক্ষণার্ীে িাম ঠিকািা থমাবাইল িম্বে প্রতিক্ষণ থকারস থে িাম থময়াে মন্তব্য 

৫৭ থমাঃ ইছা খাি গ্রাম:পুটিযাখালী 

,থপা: াটপুটিয়াখালী 

উপরজলা: োজাপুে, থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৭০৬১৩৪০৪৬ '' গবাতেপশু পালি  

তবষয়ক" 

১ মাস 

(০১/১২/২০২০-

৩০/১২/২০২০) 

 

৫৮ 

 

থমাঃ সাইফুল ইসলাম গ্রাম:ঝালকাঠি ,থপা:ঝালকাঠি 

উপরজলা:ঝালকাঠি, 

থজলা:ঝালকাঠি 

০১৬৪৫৬৪০৩৮৫ " "  

৫৯ থমাসাঃ তিপা আক্তাে গ্রাম:ঝালকাঠি ,থপা:ঝালকাঠি 

উপরজলা:ঝালকাঠি, 

থজলা:ঝালকাঠি 

০১৭৭১৭৮৪৭৫৮ " "  

৬০ েতি  াওলাোে গ্রাম:ঝালকাঠি ,থপা:ঝালকাঠি 

উপরজলা:ঝালকাঠি, 

থজলা:ঝালকাঠি 

০১৭২৫৮৫৫৯৪২ " "  

৬১ থমাঃ িাঈম িালুকোে গ্রাম:কীতিথপািা ,থপা:ঝালকাঠি 

উপরজলা:ঝালকাঠি, 

থজলা:ঝালকাঠি 

০১৭৫৯১৩১০৭১ " "  

৬২ থমাসাঃ আফরোজা থবগম গ্রাম:থিছাোবাে ,থপা:ঝালকাঠি 

উপরজলা:ঝালকাঠি, 

থজলা:ঝালকাঠি 

০১৭৩৫৮৪২৮৬৪ " "  



৬৩ থমাঃ আল মামুি গ্রাম:মরিা েপুে ,থপা:োজাপুে 

উপরজলা: োজাপুে, থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৭৪৮৭২২৪৪৫ " "  

৬৪ িাত ো সুলিািা গ্রাম: োজাপুে ,থপা: োজাপুে 

উপরজলা: োজাপুে, থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৮৫৭৭৬৩০১৫ " "  

৬৫ ইসোি জা াি থসাতিয়া গ্রাম:ঝালকাঠি ,থপা:ঝালকাঠি 

উপরজলা:ঝালকাঠি, 

থজলা:ঝালকাঠি 

০১৭৪২৩৬৬৬৫৫ " "  

৬৬ থসৌেভ  ালোে গ্রাম:িাোবুতিয়া ,থপা:পাটিয়তলিাটা 

উপরজলা:কাঠাতলয়া,থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৩০২৯৪৩৩৮২ " "  

৬৭ থমাঃ মাতিক থ ারসি গ্রাম:খাওখীে ,থপা:আতমোবাে 

উপরজলা: িলতছটি, থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৭১৮৭২৮২২৮ " "  

৬৮ সুতম আক্তাে গ্রাম:থগাতবিপুে ,থপা:গাবখাি 

উপরজলা:ঝালকাঠি,থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৭৯০৯৩৫২৯২ " "  

৬৯ ফাতিমা থবগম গ্রাম:ববোোপুে ,থপা: গাবখাি 

উপরজলা:ঝালকাঠি,থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৭৮৫৯৪৮১১২ " "  

৭০ থমাঃ িাতকল থ ারসি গ্রাম:সাকোইল ,থপা:শ্রীমন্তকাঠি 

উপরজলা: োজাপুে, থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৭০০৮৬৩৬৩১ " "  

৭১ থমা৬ মুিতফকুে ে মাি গ্রাম:ববোোপুে ,থপা: গাবখাি 

উপরজলা:ঝালকাঠি,থজলা: 

ঝালকাঠি 

 ০১৭৭৮৪৪৫২১৮ " "  

৭২ আিীকুল খতলফা গ্রাম:তপংেী ,থপা:তপংেী ০১৭৯১৯৬১৪৮৩ " "  



উপরজলা: োজাপুে, থজলা: 

ঝালকাঠি 

৭৩ থমাঃ িািভীে  াসাি গ্রাম:থযারগশ্বে ,থপা:গাবখাি 

উপরজলা:ঝালকাঠি,থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৭৯৩৭৪৪৭৭৭ " "  

৭৪ থমাঃ োয় াি  াওলাোে গ্রাম:স্থািতসং পুে ,থপা:থবিাইিখাি 

উপরজলা:ঝালকাঠি,থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৬৩৬৯৮৬৯০৪ " "  

৭৫ তিলুফা ইয়াছতমি গ্রাম:বাসন্ডা  ,থপা:বাসন্ডা 

উপরজলা:ঝালকাঠি,থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৭৬১১৯৮০১৫ " "  

৭৬ পতপ আক্তাে গ্রাম:বাসন্ডা  ,থপা:বাসন্ডা 

উপরজলা:ঝালকাঠি,থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৭৭৯০৬৫৬৮২ " "  

৭৭ মু াম্মে এিামুল  ক গ্রাম:তবকিা  ,থপা:ঝালকাঠি 

উপরজলা:ঝালকাঠি,থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৭২১৪৮৬২৮৭ " "  

৭৮ খাতেজা আক্তাে গ্রাম:কুতবেকাঠি,থপা:কীতিথপািা 

উপরজলা:ঝালকাঠি,থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৭০৬১১৯১৮০ " "  

৭৯ িাজতমি িা াে গ্রাম:কাঠপতি ,থপা:ঝালকাঠি 

উপরজলা:ঝালকাঠি,থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৭১০২৯৭৪০৪ " "  

৮০ বসয়ে জাতকে থ ারসি গ্রাম:তিজগালুয়া ,থপা:গালুয়াবাজাে 

উপরজলা:োজাপুে,থজলা: ঝালকাঠি 

০১৯১৫৫৫৮৪২০ " "  

৮১ থমাঃ মতিরুজ্জামাি তলটি গ্রাম:পুটিয়াখালী 

,থপা: াটপুটিয়াখালী 

উপরজলা:োজাপুে,থজলা: ঝালকাঠি 

০১৭১১৩৩০৭৬৭ " "  



৮২ 

 

থমাঃ মা মুে  াসাি গ্রাম:ি ীেস্বেিীসেক 

,থপা:ঝালকাঠি 

উপরজলা:ঝালকাঠি,থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৭৫৪৪৭৫৯২৮ " "  

৮৩ তিপা পাল গ্রাম:পূব থচােকাঠি ,থপা:ঝালকাঠি 

উপরজলা:ঝালকাঠি,থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৭৭০৪৯৮১৪৯ " "  

৮৪ থমা৬ ইব্রাত ম মুতি গ্রাম:থিয়ামিপুে ,থপা:িতুি  াট 

উপরজলা:কাঠাতলয়া,থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৯১২৯১৪০৯৮ " "  

৮৫ থমাঃ আতসফ মা মুে গ্রাম:বাসন্ডা ,থপা:থিছাোবাে 

উপরজলা:ঝালকাঠি,থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৭৯৫৫০১৮৪৮ " "  

৮৬ থমাঃ ছতগে থ াসরি গ্রাম:মতেচবুতিয়া ,থপা:িতুি  াট 

উপরজলা:কাঠাতলয়া,থজলা:ঝালকাঠি 

০১৭৫৭৩৬২৬৫২ " "  

৮৭ থমাঃ থসাভি িালুকোে গ্রাম:বািাই ,থপা:বািাই াট 

উপরজলা:কাঠাতলয়া,থজলা:ঝালকাঠি 

০১৭৮২৬০৬৯১২ " "  

৮৮ তমলি থেবিার্ গ্রাম:গাবখাি ,থপা:গাবখাি 

উপরজলা:ঝালকাঠি,থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৭৪৯৮২৫২৩৭ " "  

৮৯ মা মুো আক্তাে রুমািা গ্রাম:প্রিাপম ল ,থপা:থপািাবাতলয়া 

উপরজলা:ঝালকাঠি,থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৭০৫৬০৯৬৮৩ " "  

৯০ সুজি খতলফা গ্রাম:তবকিা  ,থপা:ঝালকাঠি 

উপরজলা:ঝালকাঠি,থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৭৭১৪৪৯৪৬২ " "  

৯১ থমাঃ আতেফুল ইসলাম গ্রাম:পােরগালাপপুে,থপা:মরিা েপুে ০১৮৬৭৫৭৭৫১৮ " "  



উপরজলা:োজাপুে,থজলা: ঝালকাঠি 

৯২ থমাঃ োতকব থিখ গ্রাম:থজরলপাড়া ,থপা:োজাপুে 

উপরজলা:োজাপুে,থজলা: ঝালকাঠি 

০১৭৭৮২৫৮৭০৭ " '  

৯৩ আতিকুে ে মাি গ্রাম:কৃষ্ণকাঠি ,থপা:ঝালকাঠি 

উপরজলা:ঝালকাঠি,থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৯৩২৯৫২৩৮১ " "  

৯৪ থমাঃ মা মুদুল  াসাি 

তসয়াম 

গ্রাম:কৃষ্ণকাঠি ,থপা:ঝালকাঠি 

উপরজলা:ঝালকাঠি,থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৯৩২৯৫২৩৮১ " "  

৯৫ থমাঃ েমজাি গ্রাম:বাসন্ডা  ,থপা:থিছাোবাে 

উপরজলা:ঝালকাঠি,থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৯৪২৩৯৭০১৫ " "  

৯৬ থমাঃ থমাস্তফা কামাল গ্রাম:থতুলবাতড়য়া ,থপা: দুয়া 

উপরজলা:িলতছটি,থজলা: ঝালকাঠি 

০১৭১৬৭৮০৫৫৯ " "  

৯৭ থমাঃ মামুি গ্রাম:ববচন্ডী ,থপা:িলতছটি 

উপরজলা:িলতছটি,থজলা: ঝালকাঠি 

০১৭১২৬১৭৩৫০ " '  

 

 

 

                                                                            

ব্যাচ িং-৩য়, থকরন্দ্রে ১২৫ িম 

িং প্রতিক্ষণার্ীে িাম ঠিকািা থমাবাইল িম্বে প্রতিক্ষণ থকারস থে িাম থময়াে মন্তব্য 

৯৮ োতকবুল  াসাি োতকব গ্রাম: োজাপুে  থপা: োজাপুে 

উপরজলা: োজাপুে  থজলা: ঝালকাঠি 

০১৭২৩১৭৭৭৬১ ''  কৃতষ ও  টি থকালচাে 

তবষয়ক" 

১ মাস 

৩/১/২১  র্ত 

১/২/২১  

 

৯৯ সাতেয়া আফতেি সার্ী গ্রাম: থিছাোবাে  থপা: বাসন্ডা 

উপরজলা: ঝালকাঠি  থজলা: ঝালকাঠি 

০১৩১২৪২১৫৭৮ " "  

১০০ মকয়া আক্তার গ্রাম: আংগাতেয়া  থপা: োজাপুে ০১৯২৫২৯৩১৬৩ " "  



উপরজলা: োজাপুে  থজলা: ঝালকাঠি 

১০১ সার্থী আক্তার গ্রাম: পতিম ঝলকাঠি থপা: ঝালকাঠি 

উপরজলা: ঝালকাঠি  থজলা: ঝালকাঠি 

০১৩০৯৫৪৩৭৬৩ " "  

১০২ তাশনয়া আক্তার গ্রাম: পতিম ঝলকাঠি থপা: ঝালকাঠি 

উপরজলা: ঝালকাঠি  থজলা: ঝালকাঠি 

০১৬৪৪৭৭৫৩৯৩ " "  

১০৩ ইতি আক্তাে গ্রাম: থিছাোবাে  থপা: বাসন্ডা 

উপরজলা: ঝালকাঠি  থজলা: ঝালকাঠি 

০১৭৩৪৫০১৩৯২ " "  

১০৪ মশনকা আক্তার গ্রাম: বািেী  থপা: োজাপুে 

উপরজলা: োজাপুে  থজলা: ঝালকাঠি 

০১৬৭২৯০৯০৭৯ " "  

১০৫ মকয়া আক্তার  গ্রাম: ইন্দ্রপািা  থপা: োজাপুে 

উপরজলা: োজাপুে  থজলা: ঝালকাঠি 

০১৪০২১৩১৩৩৬ " "  

১০৬ মমাস্তাশিজুর র মান গ্রাম: পূব থ চাঁেকাঠি থপা: ঝালকাঠি 

উপরজলা: ঝালকাঠি  থজলা: ঝালকাঠি 

০১৯৯৫৯৯৭৪৫২ " "  

১০৭ আয়িা আক্তাে গ্রাম: োয়পািা থপা: প্রিাব 

উপরজলা: িলতছটি থজলা: ঝালকাঠি 

০১৭৭৪৪১৪৮৫৪ " "  

১০৮ মমাসা: সুলতানা গ্রাম: োয়পািা থপা: প্রিাব 

উপরজলা: িলতছটি থজলা: ঝালকাঠি 

০১৭৩৯০০৮০৮৯ " "  

১০৯ মসাশনয়া আক্তার গ্রাম: োয়পািা থপা: প্রিাব 

উপরজলা: িলতছটি থজলা: ঝালকাঠি 

০১৭৬৫১২৯২২০ " "  

১১০ শনলীমা ডাকুয়া গ্রাম: থগাপীিার্কাঠি থপা: থবিাইিখাি 

উপরজলা: ঝালকাঠি  থজলা: ঝালকাঠি 

০১৭৩০৯২০৬৩২ " "  

১১১ মমা: বাবু মবপারী গ্রাম: পতিম ঝলকাঠি থপা: ঝালকাঠি 

উপরজলা: ঝালকাঠি  থজলা: ঝালকাঠি 

০১৭৫৯৪০৭২১৬ " "  

১১২ মমাসা: পাশখ আক্তার গ্রাম: পতিম ঝলকাঠি থপা: ঝালকাঠি 

উপরজলা: ঝালকাঠি  থজলা: ঝালকাঠি 

০১৭৭৮৮২৫৫৯৪ " "  



১১৩ মমাছা: িাশদয়া আিশরন গ্রাম: ববোোপুে থপা: গাবখাি 

উপরজলা: ঝালকাঠি  থজলা: ঝালকাঠি 

০১৩১২২৮৭৯৮৮ " "  

১১৪ থমাসা: িািতজলা গ্রাম: সুলিািপুে থপা: গাবখাি 

উপরজলা: ঝালকাঠি  থজলা: ঝালকাঠি 

০১৭০০৯৬৩৮২৩ " "  

১১৫ থমা: সতফউল্লা  গ্রাম:  পিাতেবুতিয়া থপা: পিাতেবুতিয়া 

উপরজলা: ভান্ডাতেয়া থজলা: তপরোজপুে 

০১৮৯২৬৯৮৭৫৮ " "  

১১৬ তলমা আক্তাে গ্রাম: কাঠপতি থপা: ঝালকাঠি 

উপরজলা: ঝালকাঠি  থজলা: ঝালকাঠি 

০১৭৩৪২৭৪০৬৯ " "  

১১৭ সুবি থা আক্তাে গ্রাম: থি ালপুে  থপা: কৃিীপািা 

উপরজলা: ঝালকাঠি  থজলা: ঝালকাঠি 

০১৭৪৩১০৭১১১ " "  

১১৮ ডতল আক্তাে মতেয়ম গ্রাম:  তবকিা থপা: ঝালকাঠি 

উপরজলা: ঝালকাঠি, থজলা: ঝালকাঠি 

০১৬৪১৬০৫০২৬ " "  

১১৯ আফরোজা আক্তাে 

মুক্তা 

গ্রাম:  তবকিা বাোমিলা থপা: ঝালকাঠি 

উপরজলা: ঝালকাঠি, থজলা: ঝালকাঠি 

০১৯৫৪৮৯৯৮৪২ " "  

১২০ মুতন্ন আক্তাে গ্রাম: বাসন্ডা থপা: থিছাোবাে 

উপরজলা: ঝালকাঠি  থজলা: ঝালকাঠি 

০১৭৩৫২৬৬৯২৬ " "  

১২১ থমা: ো াদুজ্জামাি গ্রাম:  িাগপাড়া  থপা: থপািাবাতলয়া 

উপরজলা: ঝালকাঠি, থজলা: ঝালকাঠি 

০১৯২৯৬০৪৪১৮ " "  

১২২ চাতমতল গ্রাম: পালবাতড়  থপা: ঝালকাঠি 

উপরজলা: ঝালকাঠি, থজলা: ঝালকাঠি 

০১৭০৪৮৩৫১৭৯ " "  

১২৩ আসমা আক্তাে বৃতি গ্রাম: গাংগুতল   থপা:  াতিখাতল 

উপরজলা: িলতছটি থজলা: ঝালকাঠি 

০১৮৬৭০৮০৩৪১ " "  

১২৪ তিলা োিী আইচ গ্রাম: আড়ৎোেপতি থপা: ঝালকাঠি 

উপরজলা: ঝালকাঠি, থজলা: ঝালকাঠি 

০১৭৩৩৬৯৯৭৭৪ " "  

১২৫ চিা থবগম গ্রাম: তকফাইি িগে  থপা: ঝালকাঠি ০১৭৮০২৮৫১৫৬ " "  



উপরজলা: ঝালকাঠি, থজলা: ঝালকাঠি 

১২৬ তমম আক্তাে গ্রাম: কতবোজবাতড়   থপা: ঝালকাঠি 

উপরজলা: ঝালকাঠি, থজলা: ঝালকাঠি 

০১৭৪১৭২৫০৯৩ " "  

১২৭ মমা: কামরুজ্জামান গ্রাম: থিছাোবাে  থপা: বাসন্ডা 

উপরজলা: ঝালকাঠি  থজলা: ঝালকাঠি 

০১৭৮৮৭০৫৮৯৬ " "  

১২৮ মতন্ন খািম গ্রাম: ববোোপুে থপা: গাবখাি 

উপরজলা: ঝালকাঠি, থজলা: ঝালকাঠি 

০১৮২০০২৩০৪৫ " "  

১২৯ জান্নাতুল থফেরেৌস গ্রাম: পূব থ চাঁেকাঠি থপা: ঝালকাঠি 

উপরজলা: ঝালকাঠি  থজলা: ঝালকাঠি 

০১৯৫৬৭১৭৫৫২ " "  

১৩০ জান্নাতুল থফেরেৌস 

িাি া 

গ্রাম: পূব থ চাঁেকাঠি থপা: ঝালকাঠি 

উপরজলা: ঝালকাঠি  থজলা: ঝালকাঠি 

০১৯১৯১২৫৩৩৬ " "  

১৩১ ছাতবিা ইয়াসতমি গ্রাম: ইন্দ্রপািা  থপা: োজাপুে 

উপরজলা: োজাপুে  থজলা: ঝালকাঠি 

০১৭৫৪৭৮৬৫৯৮ " "  

১৩২ আর্য়িা আক্তার গ্রাম: িােপািা  থপা: কৃতীপািা 

উপরজলা: ঝালকাঠি, থজলা: ঝালকাঠি 

০১৭৮৫৯৫০৫২০ " "  

১৩৩ থমা: আতমনুল ইসলাম 

 

গ্রাম: চামটা থপা: োেখী 

উপরজলা: ঝালকাঠি, থজলা: ঝালকাঠি 

০১৮১৮২৫৬৭৪৭ " "  

১৩৪ িািতজো আক্তাে মীম গ্রাম: পতিম ঝলকাঠি থপা: ঝালকাঠি 

উপরজলা: ঝালকাঠি  থজলা: ঝালকাঠি 

০১৯৩২০৯৫৪৬০ " "  

১৩৫ জুলশিকার আলী গ্রাম: জয়িী থপা: লাটিমিাে 

উপরজলা: ঝালকাঠি, থজলা: ঝালকাঠি 

 " "  

১৩৬ থমা:  াতসবুে ে মাি গ্রাম: োজাপুে থপা: োজাপুে 

উপরজলা: োজাপুে, থজলা: ঝালকাঠি 

০১৬২৫৪৬৩০৫৯ " "  

১৩৭ ইয়াতছি খাঁি  গ্রাম: চামটা থপা: োেখী 

উপরজলা: ঝালকাঠি, থজলা: ঝালকাঠি 

০১৭৯৪৫২৪৪৩৭ " "  



১৩৮ মুক্তা  গ্রাম: ওস্তাখাি  থপা: গাবখাি 

উপরজলা: ঝালকাঠি, থজলা: ঝালকাঠি 

০১৭৩৭৫৮৯৪৯৬ " "  

 

                                                                            ব্যাচ িং-৪র্ থ, থকরন্দ্রে ১২৬ িম 

 

িং প্রতিক্ষণার্ীে িাম ঠিকািা থমাবাইল িম্বে প্রতিক্ষণ থকারস থে িাম থময়াে মন্তব্য 

১৩৯ থমা: আব্দুল্লা -আল-

মা ােী 

গ্রাম: থিছাোবাে  থপা: বাসন্ডা 

উপরজলা: ঝালকাঠি  থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৭৭২১৯০৮৪২ ''  মৎস্য চাষ তবষয়ক" ৩/০২/২১ 

 র্ত 

৪/০৩/২১  

 

১৪০ িাসতেি আক্তাে গ্রাম: তকফাইি িগে  থপা: ঝালকাঠি 

উপরজলা: ঝালকাঠি, থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৮৮০৪৪০৭৪৩ " "  

১৪১ মমাসা: ঝন ো আক্তার গ্রাম: পতিম ঝলকাঠি থপা: 

ঝালকাঠি 

উপরজলা: ঝালকাঠি  থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৮২৩৪২৮৬১০ " "  

১৪২ মমাসা: িাশ মা গ্রাম: তকফাইি িগে  থপা: ঝালকাঠি 

উপরজলা: ঝালকাঠি, থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৩০৪০১০০৯২ " "  

১৪৩ কুমকুম আক্তার গ্রাম: রুপ িগে  থপা: ঝালকাঠি 

উপরজলা: ঝালকাঠি, থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৩১৩১৮৬৩৩৯ " "  

১৪৪ মুশন্ন আক্তার গ্রাম: চামটা থপা: োেখী 

উপরজলা: ঝালকাঠি, থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৭৭১৫১০৭৯৫ " "  

১৪৫ মমা: ইমরান ম াসাইন গ্রাম: লক্ষ্মীপুো থপা: বুকাবতিয়া 

উপরজলা: বামিা থজলা: বেগুিা 

০১৪০০৩০৯৮৫৮ " "  

১৪৬ মিৌশজয়া আলম রুপা গ্রাম: রুপ িগে  থপা: ঝালকাঠি 

উপরজলা: ঝালকাঠি, থজলা: 

০১৭৮৩৩১১৫৬৪ " "  



ঝালকাঠি 

১৪৭ আশসি শসকদার গ্রাম: আবাসি  থপা: ঝালকাঠি 

উপরজলা: ঝালকাঠি, থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৭৯৫৯১৩১১২ " "  

১৪৮ টুম্পা বশনক গ্রাম: পুোিি চাঁেকাঠি থপা: 

ঝালকাঠি 

উপরজলা: ঝালকাঠি  থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৩০২৩৬১০২১ " "  

১৪৯ শরংকু বড়াল গ্রাম: িিেিকাঠি থপা: িিেিকাঠি 

উপরজলা: ঝালকাঠি  থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৭০৪৪২৯৬৫৫ " "  

১৫০ পশপ  াওলাদার গ্রাম: গদ্যকাঠি থপা: িারুলী 

উপরজলা: ঝালকাঠি  থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৭৯৮২৮৩৮৭৯ " "  

১৫১ অশভশজৎ চন্দ্র পাল গ্রাম: পতিম ঝলকাঠি থপা: 

ঝালকাঠি 

উপরজলা: ঝালকাঠি  থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৭৯১১০৪৮৭৮ " "  

১৫২ মাকছুদা মবগম গ্রাম: পতিম ঝলকাঠি থপা: 

ঝালকাঠি 

উপরজলা: ঝালকাঠি  থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৭৯৬৬৪৩৮৮১ " "  

১৫৩ আর্মনা আক্তার গ্রাম: তবকিা থপা: ঝালকাঠি 

উপরজলা: ঝালকাঠি  থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৮২৩৪৩৬৫৬৫ " "  

১৫৪ রুতম গ্রাম: তবকিা থপা: ঝালকাঠি 

উপরজলা: ঝালকাঠি  থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৭৮১৮৪০৭৭২ " "  



১৫৫ জয় কম থকাে গ্রাম: ফতকেবাতড় থপা: ঝালকাঠি 

উপরজলা: ঝালকাঠি  থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৮৮৮৫৮২১২৬ " "  

১৫৬ তিজামুল ইসলাম জয় গ্রাম:  থেিি  থোড থপা: ঝালকাঠি 

উপরজলা: ঝালকাঠি, থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৮৬৭০৩০৯৬৯ " "  

১৫৭ সুোইয়া আক্তাে গ্রাম: পাঁতজপুতিপাড়া থপা: থবিো 

উপরজলা: ঝালকাঠি থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৩১৭২৮৩৬৪৭ " "  

১৫৮ তিপা আক্তাে গ্রাম: তবকিা থপা: ঝালকাঠি 

উপরজলা: ঝালকাঠি  থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৭৭০৫৬১০৬৬৪ " "  

১৫৯ কতল আক্তাে গ্রাম: পাঁতজপুতিপাড়া থপা: থবিো 

উপরজলা: ঝালকাঠি থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৭৮৭০৮৫৫০৯ " "  

১৬০ সতিয়া আক্তাে গ্রাম: পতিম ঝলকাঠি থপা: 

ঝালকাঠি 

উপরজলা: ঝালকাঠি  থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৭৮১৭৬৩৮০০ " "  

১৬১ ইতি আক্তাে গ্রাম:  থি ালপুে থপা: কৃতীপািা 

উপরজলা: ঝালকাঠি, থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৭৪৩১০৭৮১১১ " "  

১৬২ িাছতেি থবগম গ্রাম:  থি ালপুে থপা: থকওড়া 

উপরজলা: ঝালকাঠি, থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৬৪১৬৭৮৫৪৭ " "  

 

 

 

 

 



িং প্রতিক্ষণার্ীে িাম ঠিকািা থমাবাইল িম্বে প্রতিক্ষণ থকারস থে িাম থময়াে মন্তব্য 

১৬৩ িাতেো আক্তাে গ্রাম:  থি ালপুে থপা: কৃতীপািা 

উপরজলা: ঝালকাঠি, থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৮৬৮৪৭৭৬২২ ''  মৎস্য চাষ তবষয়ক" ৩/০২/২১ 

 র্ত 

৪/০৩/২১  

 

১৬৪ থমা:তসোজুম মুতিে 

(তসয়াম) 

গ্রাম:  থবিাইখাি থপা: থবিাইখাি 

উপরজলা: ঝালকাঠি, থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৭৮১৭৯৪৮১৬ " "  

১৬৫ থমা: আল ইমোি গ্রাম:  াতেখালী  থপা:  াতেখালী 

উপরজলা: িলতছটি থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৭৮৯৮০৬৪২৫ " "  

১৬৬ থমা: ইসমাইল থ ারসি গ্রাম: োজাপুে  থপা: োজাপুে 

উপরজলা: োজাপুে  থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৯৪২৯৯০৯৪৩ " "  

১৬৭ থজসতমি আক্তাে গ্রাম: িােপািা থপা: কৃতীপািা 

উপরজলা: ঝালকাঠি, থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৯২৫৮৩৯৪৯৪ " "  

১৬৮ থমা: ইসমাইল  াওলাোে গ্রাম: বাসন্ডা থপা: বাসন্ডা 

উপরজলা: ঝালকাঠি  থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৫৭৫৪৬৮৪৬৯ " "  

১৬৯ মমাসা: তাশনয়া গ্রাম: পতিম ঝলকাঠি থপা: 

ঝালকাঠি 

উপরজলা: ঝালকাঠি  থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৭৭৮২৬৩৭৫০ " "  

১৭০ শিশরন খানম গ্রাম: ৬ িং ঝলকাঠি থপা: 

ঝালকাঠি 

উপরজলা: ঝালকাঠি  থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৩১২৪২১৫৭৮ " "  

১৭১ িা নাজ গ্রাম: বািেী  থপা: োজাপুে ০৭৩১০৯০১০২ " "  



উপরজলা: োজাপুে  থজলা: 

ঝালকাঠি 

১৭২ নাঈম ম ার্সন গ্রাম: আবাসি  থপা: ঝালকাঠি 

উপরজলা: ঝালকাঠি, থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৭০৪৯৫৭৮৯৯ " "  

১৭৩ ম পী আক্তার গ্রাম: িােপািা থপা: কৃতীপািা 

উপরজলা: ঝালকাঠি, থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৯২৯৭২৭০৫০ " "  

১৭৪ মমা: মসার্ ল রানা গ্রাম: তকফাইি িগে  থপা: 

ঝালকাঠি 

উপরজলা: ঝালকাঠি, থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৭৭৩৯২৩২৮৩ " "  

১৭৫ মমা: শমঠু শসকদার গ্রাম: কাঁচাবাতলয়া থপা: 

কাঁচাবাতলয়া 

উপরজলা: ঝালকাঠি, থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৮৫৭৮৮৯২৫৬ " "  

১৭৬ মমা: তানশজর ম ার্সন গ্রাম: োয়পািা থপা: প্রিাপ 

উপরজলা: িলতছটি থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৭৯৩৪৮৫১৯৬ " "  

১৭৭ থমাসাম্মৎ মতিো আক্তাে 

থমা িা 

গ্রাম: রুপ িগে  থপা: ঝালকাঠি 

উপরজলা: ঝালকাঠি, থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৭৮১৫০১০৮৫ " "  

১৭৮ সুতম আক্তাে গ্রাম: তকফাইি িগে  থপা: 

ঝালকাঠি 

উপরজলা: ঝালকাঠি, থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৭৬৫২১৬৭৬৫ " "  

১৭৯ থমা: ফয়সাল থ ারসি গ্রাম: চাড়চে  থপা: চাড়চে 

উপরজলা: ঝালকাঠি, থজলা: 

ঝালকাঠি 

০১৭৫৮৬৭৬৯৪০ " "  



গণপ্রজািন্ত্রী বাংলারেি সেকাে 

উপরজলা যুব উন্নয়ি কম থকিথাে কায থালয় 

যুব উন্নয়ি অতধেপ্তে 

ঝালকাঠি সেে, ঝালকাঠি 

 

প্রতিক্ষণপ্রাপ্ত যুবরেে িথ্য ছক 

অপ্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণঃ- 

 

িং প্রতিক্ষণার্ীে িাম ঠিকািা থমাবাইল িম্বে 
প্রতিক্ষণ 

থকারস থে িাম 
থময়াে মন্তব্য 

1 থমা: থেজাউল থ ারসি তেপু গ্রা+থপা: োেখী,  01642884669 গরু থমাটা-িাজা 

কেণ 

১৩/0৯/২০ 

 রি 

১৯/0৯/২০ 

1ম 

ব্যাচ 

2 থিখ থমা: এমোদুল  ক োজপািা, থিরখে াট 01960898200 ’’ ’’ ’’ 

3 কামাল থ ারসি খিকাে থবেপািা, তপংড়ী 01631281828 ’’ ’’ ’’ 

4 আোফাি থ াসাঈি ছত্রকািা, থেউলকাঠী 01643108976 ’’ ’’ ’’ 

5 থমা: ইব্রা ীম থবেপািা, তপংড়ী 01631801208 ’’ ’’ ’’ 

6 মতিো থবেপািা, তপংড়ী 01771533101 ’’ ’’ ’’ 

7 তিলুফা আক্তাে থবেপািা, তপংড়ী 01799238698 ’’ ’’ ’’ 

8 থমা: জত রুল ইসলাম থবেপািা, তপংড়ী 01640156860 ’’ ’’ ’’ 

9 থমা: মামুি  াওলাোে থবেপািা, তপংড়ী 01675301055 ’’ ’’ ’’ 

10 থজছতমি আক্তাে থবেপািা, তপংড়ী 01719900119 ’’ ’’ ’’ 

11 থমা: মা ফুজাূ ে ে মাি থবেপািা, তপংড়ী 01739528928 ’’ ’’ ’’ 

12 িহুো থবগম থবেপািা, তপংড়ী 01737253191 ’’ ’’ ’’ 

13 তমোজ  াওলাোে থবেপািা, তপংড়ী 01641604863 ’’ ’’ ’’ 

14 সাতকব  াওলাোে থবেপািা, তপংড়ী 01641604973 ’’ ’’ ’’ 

15 িত দুল ইসলাম থবেপািা, তপংড়ী 01746842694 ’’ ’’ ’’ 

16 পােরভজ  াওলাোে থবেপািা, তপংড়ী 01601740889 ’’ ’’ ’’ 

17 িাত ে থফেরেৌস থবেপািা, তপংড়ী 01609546030 ’’ ’’ ’’ 



18 স্বপি মতি োস ছত্রকািা, থেউলকাঠী 01764679731 ’’ ’’ ’’ 

19 থিখ থমা: ইকোমুল  ক োজপািা, থিরখে াট 01785689499 ’’ ’’ ’’ 

20 থমা: িাতকল তসকোে ছত্রকািা, থেউলকাঠী 01675238819 ’’ ’’ ’’ 

21 ইয়াতছি থ ারসি থবেপািা, তপংড়ী 01724746496 ’’ ’’ ’’ 

22 থমা: মঞ্জুে থমারি থে থবেপািা, তপংড়ী 01609107272 ’’ ’’ ’’ 

23 থমা: তমজানুে ে মাি ছত্রকািা, থেউলকাঠী 01626728366 ’’ ’’ ’’ 

24 থমা: িািভীে মৃধা ছত্রকািা, থেউলকাঠী 01626557237 ’’ ’’ ’’ 

25 থমা: জতসম আকি ছত্রকািা, থেউলকাঠী 01878719105 ’’ ’’ ’’ 

26 থমা: ইব্রাত ম ছত্রকািা, থেউলকাঠী 01730178286 গরু থমাটা-িাজা 

কেণ 

22/0৯/২০ 

 রি 

28/0৯/২০ 

২য়ব্যা

চ 

27 থমা: জাকাতেয়া থবেপািা, তপংড়ী 01726066611 ’’ ’’ ’’ 

28 থমা: আলমগীে আকি ছত্রকািা, থেউলকাঠী 01625601983 ’’ ’’ ’’ 

29 থমা: িাতছে উতিি ছত্রকািা, থেউলকাঠী 01625601969 ’’ ’’ ’’ 

30 থমা: আ: জতলল  াং থবেপািা, তপংড়ী 01739275615 ’’ ’’ ’’ 

31 োরিদুল ইসলাম ছত্রকািা, থেউলকাঠী 01637917977 ’’ ’’ ’’ 

32 থমা:  াতফজুে ে মাি ছত্রকািা, থেউলকাঠী 01742575862 ’’ ’’ ’’ 

33 থমাসা: মুতন্ন আক্তাে আগেবাতড়,থপা: 

আগেবাড়ী 

01799297518 ’’ ’’ ’’ 

34 থমা: েতফকুল ইসলাম ছত্রকািা, থেউলকাঠী 01738929833 ’’ ’’ ’’ 

35 থমা: আতজজুে ে মাি ছত্রকািা, থেউলকাঠী 01767291966 ’’ ’’ ’’ 

36 থমা: োতজবুে ে মাি অপু গ্রা+থপা: োেখী 01643108975 ’’ ’’ ’’ 

37 থমা: থসৌেভ তসকোে ছত্রকািা, থেউলকাঠি 01643712323 ’’ ’’ ’’ 

 আবু সাঈে ছত্রকািা, থেউলকাঠী 01637917996 ’’ ’’ ’’ 

38 থমা: িাতসে উিীি মধ্যচােকাঠী, ঝালকাঠি  ’’ ’’ ’’ 



39 থমা: িাজমুল ইসলাম কৃষ্ণকাঠী, ঝালকাঠি 01773474529 ’’ ’’ ’’ 

40 থমা: মা ফুজুে ে মাি িতুি করলজ থোড, 

ঝালকাঠি 

 ’’ ’’ ’’ 

41 থমর েী  াসাি খাি োজপািা, থিরখে াট 01917267925 ’’ ’’ ’’ 

42 জা ািাো আক্তাে মতি থবেপািা, তপংড়ী  ’’ ’’ ’’ 

43 থমর েী  াসাি িাওি ১০০পালবাড়ী,ঝালকাঠি  ’’ ’’ ’’ 

44 িাতিয়া আক্তাে োজপািা, থিরখে াট 01748361471 ’’ ’’ ’’ 

45 কাজী থোতজিা িােগীস কৃষ্ণকাঠী, ঝালকাঠি -- ’’ ’’ ’’ 

46 থোতজ আফেীি টুিা পূব থচােকাঠী, ঝালকাঠি -- ’’ ’’ ’’ 

47 আল মাসুে তবকিা, ঝালকাঠি -- ’’ ’’ ’’ 

48 থমা: তমলি থ ারসি কৃষ্ণকাঠী, ঝালকাঠি 01931306295 ’’ ’’ ’’ 

49 সুমি খাি কৃষ্ণকাঠী, ঝালকাঠি 01939350561 ’’ ’’ ’’ 

50 থমা: ইকবাল মা মুে আগেবাড়ী, ঝালকাঠি 01753983925  াঁস-মুেগী 

পালি 

15/10/20 

 রি 

21/10/20 

৩য়

ব্যাচ 

51 থেখা আক্তাে আগেবাড়ী, ঝালকাঠি 01793378125 ’’ ’’ ’’ 

52 মুক্তা আক্তাে আগেবাড়ী, ঝালকাঠি 01701401276 ’’ ’’ ’’ 

53 থমাসা: মুন্নী আক্তাে আগেবাড়ী, ঝালকাঠি 01799297518 ’’ ’’ ’’ 

54 োতি থ ারসি আগেবাড়ী, ঝালকাঠি 01736496994 ’’ ’’ ’’ 

55 থমাসা: িািতজলা আক্তাে আগেবাড়ী, ঝালকাঠি 01309686505 ’’ ’’ ’’ 

56 থমাছা: নুপুে োিারভালা, তুোগিগে, 

ঢাকা 

 ’’ ’’ ’’ 

57 থমাসা: স্বণ থা আক্তাে আগেবাড়ী, ঝালকাঠি 01743478419 ’’ ’’ ’’ 

58 থমাসা: কাকুতল আক্তাে আগেবাড়ী, ঝালকাঠি 01736633523 ’’ ’’ ’’ 

59 তলজা থবগম আগেবাড়ী, ঝালকাঠি 01305413095 ’’ ’’ ’’ 



60 তমম আক্তাে পতিম চােকাঠী, ঝালকাঠি 01715888693 ’’ ’’ ’’ 

61 থমা: তগয়াস উতিি ফরয়জ আগেবাড়ী, ঝালকাঠি 01714450739 ’’ ’’ ’’ 

62 মতেয়ম আগেবাড়ী, ঝালকাঠি 01795573939 ’’ ’’ ’’ 

63 থোতজিা আক্তাে থলিপ্রিাপ, ঝালকাঠী 01743472854 ’’ ’’ ’’ 

64 ইয়াসতমি আক্তাে ঢাপড়,থভেবপািা, িলতছটি 01646180498 ’’ ’’ ’’ 

65 লাবিী থবগম বাড়ইগাতি, িথুল্লাবাে  ’’ ’’ ’’ 

66 রুতব থবগম বাড়ইগাতি, িথুল্লাবাে  ’’ ’’ ’’ 

67 নূেরি াে থবগম থলিপ্রিাপ,আগেবাড়ী 01768772014 ’’ ’’ ’’ 

68 থিখ থমা: জুবারয়ে  াসাি বাড়ইগাতি, িথুল্লাবাে 01641802131 ’’ ’’ ’’ 

69 থমা: রুরবল  াং থলিপ্রিাপ, আগােবাড়ী  ’’ ’’ ’’ 

70 থমাসা: পােভীি থবগম থলিপ্রিাপ, আগেবাড়ী 01754104504 ’’ ’’ ’’ 

71 থমা: কামরুল থ ারসি আগেবাড়ী, ঝালকাঠি 01736633523 ’’ ’’ ’’ 

72 থমা: থিখ েতবি বাড়ইগাতি, িথুল্লাবাে 01915490725 ’’ ’’ ’’ 

73 খাতেজা থবগম আগেবাড়ী, ঝালকাঠি  ’’ ’’ ’’ 

74 তেিা খাতুি  তে েিগে,িতেয়াে চাে 

িাট, থবায়ালমােী, 

ফতেেপুে 

 ’’ ’’ ’’ 

75 থমা: োরসে থ ারসি থলিপ্রিাপ, আগেবাড়ী 01778895583 গাভী পালি   22/10/20 

 রি 

29/10/20 

৪র্ থ 

ব্যাচ 

76 ইতি খািম আগেবাড়ী 01752263119 ’’ ’’ ’’ 

77 ময়িা আক্তাে থলিপ্রিাপ, আগেবাড়ী 01731692775 ’’ ’’ ’’ 

78 থমা: িাজমুল ইসেঅম কৃষ্ণকাঠী, ঝালকাঠি 01773474529 ’’ ’’ ’’ 

79 থমা: কাইউম  াওলাোে থলিপ্রিাপ, আগেবাড়ী 01313129238 ’’ ’’ ’’ 

80 জা ািাো থবগম থলিপ্রিাপ, আগেবাড়ী 01721003038 ’’ ’’ ’’ 



81 থমা:  াতফজুে ে মাি আগেবাড়ী 01747147617 ’’ ’’ ’’ 

82 থমা: েতবউল থলিপ্রিাপ, আগেবাড়ী 01837642528 ’’ ’’ ’’ 

83 মা ামুো থবগম বাড়ইগািী, িথুল্লাবাে 01747330623 ’’ ’’ ’’ 

84 থমাসা: তেিা থবগম থলিপ্রিাপ, আগেবাড়ী 01774642790 ’’ ’’ ’’ 

85 থমা: মা াবুবু আলম থলিপ্রিাপ, আগেবাড়ী 01700516749 ’’ ’’ ’’ 

86 থমা: সুজি থলিপ্রিাপ, আগেবাড়ী 01774642790 ’’ ’’ ’’ 

87 থমাসা: ছালমা আক্তাে কৃষ্ণকাঠী, ঝালকাঠি 01304343476 ’’ ’’ ’’ 

88 পতপ আক্তাে পতিমচােকাঠী,ঝালকাঠি 01960717237 ’’ ’’ ’’ 

89 থমা:িাত ি আলম থলিপ্রিাপ, আগেবাড়ী 01644485219 ’’ ’’ ’’ 

90 থমা: তসবলী থ ারসি থলিপ্রিাপ, আগেবড়ী 01644485219 ’’ ’’ ’’ 

91 থমা: িান্ত থ াসাইি কৃষ্ণকাঠী, ঝালকাঠি 01905579929 ’’ ’’ ’’ 

92 থিখ সবুজ বাড়ইগািী, িথুল্লাবাে 01941352176 ’’ ’’ ’’ 

93 মাকসুো থবগম বাড়ইগািী, িথুল্লাবাে 01997048361 ’’ ’’ ’’ 

94 থমা: ম তসি িালুকাোে থলিপ্রিাপ, আগেবাড়ী 01783354777 ’’ ’’ ’’ 

95 মাকুল থবগম লাটিমসাে, আগেবাড়ী 01748975076 ’’ ’’ ’’ 

96 থমা: হুমায়ুি কতবে থলিপ্রিাপ, আগেবাড়ী 01706610954 ’’ ’’ ’’ 

97 থমা: আতেফ  াওলাোে আগেবাড়ী 01755161810 ’’ ’’ ’’ 

98 থমা: সাইদুল ইসলাম কৃষ্ণকাঠী, ঝালকাঠি 01735245124 ’’ ’’ ’’ 

99 থমাসা: িাজমা থলিপ্রিাপ, আগেবাড়ী 01309686507 ’’ ’’ ’’ 

100 থমা: থসার ো োিা আগেবাড়ী 01620711125 ’’ ’’ ’’ 

101 থমা: থেরলায়াে থ ারসি সা াবংগল, বীেকাঠী 01745974497  াঁস-মুেগী 

পালি 

18/11/20 

 রি 

25/11/20 

৫ম 

ব্যাচ 

102 থমা: িাতেফ খিকাে তেবাকেকাঠী, বীেকাঠী 01911588569 ’’ ’’ ’’ 

103 থমা: কামরুল ইসলাম বীেকাঠী 01825436169 ’’ ’’ ’’ 



104 থমাসাম্মৎ খাতেজা আক্তাে বীেকাঠী 01779831127 ’’ ’’ ’’ 

105 বসয়ে সাখাওয়াি বীেকাঠী 01744648358 ’’ ’’ ’’ 

106 থমা: জুরয়ল খাি বাড়ড়আো, বীেকাঠী 01717996196 ’’ ’’ ’’ 

107 বসয়ে আিোফুল ইসলাম বীেকাঠী 01768213338 ’’ ’’ ’’ 

108 থমা: সাইফুল ইসলাম বীেকাঠী 01719066279 ’’ ’’ ’’ 

109 থমা: আসলামর ারসি বিয়ােী, তবেকাঠী 01785472654 ’’ ’’ ’’ 

110 থমা: জুবারয়ে আ রমে বীেকাঠী 01724911623 ’’ ’’ ’’ 

111 থমা: ইসলামুল  ক বীেকাঠী 01739968992 ’’ ’’ ’’ 

112 আলী থ ারসি বীেকাঠী 01783908640 ’’ ’’ ’’ 

113 তলতপ আক্তাে বীেকাঠী 01776439549 ’’ ’’ ’’ 

114 থমা: োিা  াওলাোে বিয়ােী, বীেকাঠী 01754955435 ’’ ’’ ’’ 

115 থমাসা: মাছুমা থবগম বীেকাঠী -- ’’ ’’ ’’ 

116 থমা: িাত ি খাি বিয়ােী, বীেকাঠী 01736865174 ’’ ’’ ’’ 

117 থমাসাম্মৎ রুমািা থবগম বীেকাঠী -- ’’ ’’ ’’ 

118 থমা: িাজমুল  াসাি 

িাতফজ 

বীেকাঠী 01517152936 ’’ ’’ ’’ 

119 থমা: থবল্লাল খতলফা বীেকাঠী -- ’’ ’’ ’’ 

120 থমা: োত মুল ইসলাম 

োয় াি 

বীেকাঠী 01735741727 ’’ ’’ ’’ 

121 থমা: মাইনুল ইসলাম বীেকাঠী 01722558328 ’’ ’’ ’’ 

122 থজসতমি আক্তাে গ্রা-বািেী,থপা: োজাপুে 01733951342 ’’ ’’ ’’ 

123 বসয়ে মা মুে  াসাি তপেন্ড, বীেকাঠী 01740272760 ’’ ’’ ’’ 

124 থমা:ছাতকব িালুকোে বীেকাঠী -- ’’ ’’ ’’ 

125 আব্দুল মতিি সা াবাংগল, বীেকাঠী 01762072677 ’’ ’’ ’’ 

126 ফােজািা ইয়াসতমি সা াবংগল, বীেকাঠী 01783415546 থপািাক বিেী 23/11/20 ৬ষ্ঠ 



 রি 

29/11/20 

ব্যাচ 

127 সুমাইয়া আক্তাে তিন্নী বীেকাঠী 01641911091 ’’ ’’ ’’ 

128 সুতখ আক্তাে বীেকাঠী 01716758376 ’’ ’’ ’’ 

129 থমর রুিরিছা বীেকাঠী 01745060463 ’’ ’’ ’’ 

130 থমাসা: ছতিয়া খািম বীেকাঠী 01779661509 ’’ ’’ ’’ 

131 সুমিা আক্তাে বীেকাঠী 01794457594 ’’ ’’ ’’ 

132 খাতেজা আক্তাে গ্রা+থপা: থসা াগেল, 

উপরজলা-থিছাোবাে, 

থজলা-তপরোজপুে 

01736805530 ’’ ’’ ’’ 

133 থমাসা: রুমািা খািম বীেকাঠী 01772418297 ’’ ’’ ’’ 

304 থসতলিা আক্তাে িথুল্লাবাে 01759902558 ’’ ’’ ’’ 

135 সাতবিা বীেকাঠী 01768665450 ’’ ’’ ’’ 

136 থমাসা: থেখা আক্তাে বীেকাঠী 01736649257 ’’ ’’ ’’ 

137 থমাসা: রুতবিা বীেকাঠী 01717904355 ’’ ’’ ’’ 

138 আয়িা আক্তাে বীেকাঠী 01888580480 ’’ ’’ ’’ 

139 থমাসা: স্মৃতি সা াবংগল, বীেকাঠী 01753314286 ’’ ’’ ’’ 

140 থসায়াইভা আক্তাে বীেকাঠী 01715961940 ’’ ’’ ’’ 

141 ছালমা আক্তাে বীেকাঠী 01744648358 ’’ ’’ ’’ 

142 থমাসাম্মৎ খাতেজা আক্তাে বীেকাঠী -- ’’ ’’ ’’ 

143 তিতেি আক্তাে বীেকাঠী 01760650549 থপািাক বিেী ’’ ’’ 

144 আসমা আক্তাে ২০৭ কলাবাগাি, 

ঝালকাঠি 

-- থপািাক বিেী ’’ ’’ 

145 আফতেি জা াি এতি সারেংগল, ঝালকাঠি -- থপািাক বিেী ’’ ’’ 

146 থমাসাম্মৎ সীমা থবগম বীেকাঠী 01724183312 থপািাক বিেী ’’ ’’ 



147 থমাসা: তবউটি আক্তাে বীেকাঠী -- থপািাক বিেী ’’ ’’ 

148 ডতল আক্তাে বাঁিপতি, ঝালকাঠি 01739929853 থপািাক বিেী ’’ ’’ 

149 িাতিয়া আক্তাে প্রিাবম ল, থপািাবাতলয়া -- থপািাক বিেী ’’ ’’ 

150 ফারিমা খািম বীেকাঠী -- থপািাক বিেী ’’ ’’ 

151 ফারিমা বীেকাঠী 01747410871 থপািাক বিেী 7/12/20 

 রি 

13/12/20 

৭ম 

ব্যাচ 

152  ারজো খাতুি বীেকাঠী 01793939839 ’’ ’’ ’’ 

153 তমস লুিা সা াবাংগল,বীেকাঠী 01735829863 ’’ ’’ ’’ 

154 সুতম আক্তাে কেমজা,২৭ িং ওয়াড থ, 

বতেিাল 

01968986116 ’’ ’’ ’’ 

155 থমাসা:সুমাইয়া আক্তাে সা াভাংগল, িীেকাঠী 01780357543 ’’ ’’ ’’ 

156 তলমা আক্তাে ৬৪,কাঠপতি, ঝালকাটি -- ’’ ’’ ’’ 

157 আয়িা আক্তাে সা াভাংগল, বীেকাঠী 01734091000 ’’ ’’ ’’ 

158 িািতজলা আক্তাে তেয়া ৫২,কাঠপতি, ঝালকাঠি -- ’’ ’’ ’’ 

159 সােতমি খািম বীেকাঠী 01746273887 ’’ ’’ ’’ 

160 মতেয়ম আক্তাে বীেকাঠী 01794491220 ’’ ’’ ’’ 

161 তমতু মতি বীেকাঠী 01790419919 ’’ ’’ ’’ 

162 মুক্তা বীেকাঠী -- ’’ ’’ ’’ 

163 থমাসা: রুমািা খািম বীেকাঠী -- ’’ ’’ ’’ 

164 থে ািা আক্তাে বীেকাঠী -- ’’ ’’ ’’ 

165 থমাসা: রুবাইয়া আক্তাে 

সুতখ 

সা াবংগল, বীেকাঠী 01756296303 ’’ ’’ ’’ 

166 ছতিয়া আক্তাে বীেকাঠী 01799278742 ’’ ’’ ’’ 

167 থমাসা: িাতিয়া বীেকাঠী 01790748986 ’’ ’’ ’’ 



168  াতমো ইয়াসতমি বীেকাঠী -- ’’ ’’ ’’ 

169 িা াতেয়া মুি গ্রা+থপা: িারুলী -- ’’ ’’ ’’ 

170 ইয়াসতমি আক্তাে শ্যামলী, 

থমা াম্মেপুে,ঢাকা 

-- ’’ ’’ ’’ 

171 থমাসা: আফরোজা আক্তাে বীেকাঠী -- ’’ ’’ ’’ 

172 িােতমি আক্তাে বৃতি বীেকাঠী -- ’’ ’’ ’’ 

173 রুতজিা আক্তাে সুগতিয়া  ’’ ’’ ’’ 

174 মারুফা ভািকাঠী, োজাপুে -- ’’ ’’ ’’ 

175 ফারিমা জা াি িতন্ন 

 

বীেকাঠী -- ’’ ’’ ’’ 

176 সুমা োিী  াওলাোে কলাবাগাি, ঝালকাঠি 01959160874 থপািাক বিেী 23/12/20 

থি 

29/12/20 

৮ম 

ব্যাচ 

177 তসমা আক্তাে পুোিি 

কলাবাগাি,ঝালকাঠি 

01766922108 ’’ ’’ ’’ 

178 তলমা আক্তাে পুোিি 

কলাবাগাি,ঝালকাঠি 

01883474856 ’’ ’’ ’’ 

179 আতখ আক্তাে পুোিি 

কলাবাগাি,ঝালকাঠি 

01645550608 ’’ ’’ ’’ 

180 তমতল আক্তাে পুোিি 

কলাবাগাি,ঝালকাঠি 

-- ’’ ’’ ’’ 

181 িান্তা আক্তাে পুোিি 

কলাবাগাি,ঝালকাঠি 

01768163526 ’’ ’’ ’’ 

182 মুক্তা আক্তাে পুোিি 

কলাবাগাি,ঝালকাঠি 

01303230981 ’’ ’’ ’’ 

183 থে ািা পােভীি কাঠপতি থোড, ঝালকাঠি 01980688851 ’’ ’’ ’’ 

184 পতল আক্তাে পুোিি 

কলাবাগাি,ঝালকাঠি 

01858661960 ’’ ’’ ’’ 



185 তিাসতেি সুলিািা তকস্তাকাঠি, থপািাবাতলয়া 01992154751 ’’ ’’ ’’ 

186 থমাসা:  াতববা আক্তাে পুোিি 

কলাবাগাি,ঝালকাঠি 

01302781631 ’’ ’’ ’’ 

187 িাবাস্দ্সুম জান্নাি ৫০৮ 

মধ্যচােকাঠী,ঝালকাঠি 

-- ’’ ’’ ’’ 

188 লাতময়া আক্তাে ২২/এ 

কলাবাগাি,ঝালকাঠি 

01778848544 ’’ ’’ ’’ 

189 িাত িা আক্তাে পুোিি 

কলাবাগাি,ঝালকাঠি 

01305866389 ’’ ’’ ’’ 

190 ঝুমুে আক্তাে থেউতে,থপািাবাতলয়া 01932315854 ’’ ’’ ’’ 

191 সার্ী আক্তাে মুোতেয়া, পটুয়াখালী --- ’’ ’’ ’’ 

192  াতস থবগম েযান্ড থোড, ঝালকাঠি 01789205099 ’’ ’’ ’’ 

193  াতস পুোিি 

কলাবাগাি,ঝালকাঠি 

01772256742 ’’ ’’ ’’ 

194 িািতজিা আক্তাে কলাবাগাি, ঝালকাঠি 01916530214 ’’ ’’ ’’ 

195 তিল্পী আক্তাে োজপািা, থিরখে াট 01766598786 ’’ ’’ ’’ 

196 স্বণ থা আক্তাে পুোিি 

কলাবাগাি,ঝালকাঠি 

01743904836 ’’ ’’ ’’ 

197 মাকসুো থবগম পুোিি 

কলাবাগাি,ঝালকাঠি 

01778843544 ’’ ’’ ’’ 

198 োতিো থবগম পুোিি 

কলাবাগাি,ঝালকাঠি 

01918980125 ’’ ’’ ’’ 

199 কাজল আক্তাে থেলওরয় করলািী, খুলিা 01771491851 ’’ ’’ ’’ 

200 থমাসা: তমতু আক্তাে থকাষাবে,বারকেগঞ্জ,বতেিা

ল 

01703030400 ’’ ’’ ’’ 

201 থমাসা: রুত  আক্তাে গ্রা+থপা:বমিাি, 

থিছাোবাে, তপরোজপুে 

01759469807 থপািাক বিেী 5/01/21 

 রি 

11/01/21 

৯ম 

ব্যাচ 



202 থমাসা: থমারি থো আক্তাে পুোিি 

কলাবাি,ঝালকাঠি 

01686863025 ’’ ’’ ’’ 

203 িাতিয়া েতক্ষণ 

তকস্তাকাঠী,ঝালকাঠি 

01877860839 ’’ ’’ ’’ 

204 লাতময়া আক্তাে ববিাখী উতে তকস্তাকাঠী,ঝালকাঠি 01650289743 ’’ ’’ ’’ 

205 ময়িা কলাবাগাি, ঝালকাঠি 01889543044 ’’ ’’ ’’ 

206 মা ামুো আবাসি-১, ঝালকাঠি 01943257368 ’’ ’’ ’’ 

207 রুমা থবগম পুোিি 

কলাবাি,ঝালকাঠি 

01725522085 ’’ ’’ ’’ 

208 িাতগ থস আক্তাে কুলকাঠী, িলতছটি 0301741138 ’’ ’’ ’’ 

209 েত মা আক্তাে কাঠপতি থোড, ঝালকাঠি 01749436511 ’’ ’’ ’’ 

210 সুতখ আক্তাে বাদুেিলা, োজাপুে 01723038101 ’’ ’’ ’’ 

211 ফারিমা থবগম পুোিি 

কলাবাি,ঝালকাঠি 

01867174421 ’’ ’’ ’’ 

212 চায়তমি আক্তাে করলজরোড, 

িলতছটি,ঝালকাঠি 

01721853184 ’’ ’’ ’’ 

213 থসতলিা আক্তাে পুোিি 

কলাবাি,ঝালকাঠি 

01992271272 ’’ ’’ ’’ 

214 থসতলিা থবগম পুোিি 

কলাবাি,ঝালকাঠি 

01942203734 ’’ ’’ ’’ 

215 থমাসা: রুমা আক্তাে থেউেী, থপািাবাতলয়া 01779712593 ’’ ’’ ’’ 

216 আেেী আক্তাে পুোিি 

কলাবাি,ঝালকাঠি 

01766948251 ’’ ’’ ’’ 

217 িােতমি পূব থভাওিীিা, 

থপািাবাতলয়া 

-- ’’ ’’ ’’ 

218 তমরসস তিল্পী পুোিি 

কলাবাি,ঝালকাঠি 

01763906501 ’’ ’’ ’’ 

219 মাকসুো থবগম পুোিি -- ’’ ’’ ’’ 



কলাবাি,ঝালকাঠি 

220 িােতমি আক্তাে তকস্তাকাঠি, থপািাবাতলয়া -- ’’ ’’ ’’ 

221 িােতমি বয়া, োজাবাড়ী, 

থিছাোবাে 

0178208211 ’’ ’’ ’’ 

222 ডাতলম থবগম পুোিি 

কলাবাি,ঝালকাঠি 

01759383237 ’’ ’’ ’’ 

223 সাতবিা থবগম গ্রা+থপা: িারুলী 01870700911 ’’ ’’ ’’ 

224 িােতমি আক্তাে পূব থরজৌসাে,জলাবাড়ী, 

থিছাোবাে, তপরোজপুে 

01317284649 ’’ ’’ ’’ 

225 ময়িা থবগম থপািাবাতলয়া 01759383237 ’’ ’’ ’’ 

226 থমাসা: আচমা থবগম আগেবাড়ী, োেখী 01746305362  াঁস-মুেগী 

পালি 

20/01/21 

 রি 

26/01/21 

10ম 

ব্যাচ 

227 রুমিা আক্তাে আগেবাড়ী, োেখী 01728709307 ’’ ’’ ’’ 

228 থমাসা: তিল্পী থবগম আগেবাড়ী, োেখী 01753313921 ’’ ’’ ’’ 

229 খারলো থবগম থলজপ্রিাপ, আগেবাড়ী 01703130390 ’’ ’’ ’’ 

230 মতি খািম প:িারুলী, থকওড়া 01748016076 ’’ ’’ ’’ 

231 থমাসা: মারুফা থবগম আগেবাড়ী, োেখী 01764790940 ’’ ’’ ’’ 

232 সুখী আক্তাে প:িারুলী, থকওড়া 01774948452 ’’ ’’ ’’ 

233 থমাসা: িাতছেি থবগম আগেবাড়ী, োেখী 01715522756 ’’ ’’ ’’ 

234 মত দুল ইসলাম ে মািপুে, রুিসী 01757433541 ’’ ’’ ’’ 

235 িাছতেি থবগম আগেবাড়ী, োেখী 01754998513 ’’ ’’ ’’ 

236 থমা: িাতবল ইসলাম ধাোখািা, োেখী -- ’’ ’’ ’’ 

237 থমাসা: তমতু থবগম গ্রা+থপা: প্রিাপ, িলতছটি, 

ঝালকাঠি 

01956336480 ’’ ’’ ’’ 

238 থেিমা আক্তাে তবকিা, ঝালকাঠি  ’’ ’’ ’’ 



239 থজাৎস্না োস চােকাঠী, ঝালকাঠি  ’’ ’’ ’’ 

240 মুক্তা থবগম আগেবাড়ী, োেখী 01610402969 ’’ ’’ ’’ 

241 থমা: মাসুদুে ে মাি তবকিা, ঝালকাঠি  ’’ ’’ ’’ 

242 থমা: ফারুক থ ারসি  াং আগেবাড়ী, োেখী 01753313921 ’’ ’’ ’’ 

243 থমা: ারুি তসকোে আগেবাড়ী, োেখী  ’’ ’’ ’’ 

244 থমা: আলী আকবে আগেবাড়ী, োেখী 01754998513 ’’ ’’ ’’ 

245 থমা: িা ীি  াওলাোে োোখািা, বাসন্ডা  ’’ ’’ ’’ 

246 ফারিমা খাতুি তিতি করলজরমাড়, ঝালকাঠি  ’’ ’’ ’’ 

247 থমা: আলাউতিি সেোে আগেবাড়ী, োেখী 01715522756 ’’ ’’ ’’ 

248 থমাসা: িা ািাজ থবগম আগেবাড়ী, োেখী 01712154461 ’’ ’’ ’’ 

249 থমা: মাইনুল ইসলাম গগি, ঝালকাঠি  ’’ ’’ ’’ 

250 থমাসা: ফারিমা থবগম আগেবাড়ী, োেখী 01725055380 ’’ ’’ ’’ 

251 তেলীপ মন্ডল গ্রা-বারু াে,থপা: গাবখাি 01719196211 গাভী পালি 11/02/21 

 রি 

17/02/21 

১১িম 

ব্যাচ 

252 েতমজ তসকোে কুতুবকাঠী, গাবখাি 01314017737 ’’ ’’ ’’ 

253 িন্ময় তমস্ত্রী মুক্তা াে, বমিািী, 

থিছাোবাে, তপরোজপুে 

01723620997 ’’ ’’ ’’ 

254 তমেি মন্ডল বারু াে, গাবখাি 01719848605 ’’ ’’ ’’ 

255 িত দুল থিখ বারু াে, গাবখাি 0173214442* ’’ ’’ ’’ 

256  াতস মৃধা বারু াে, গাবখাি 01799929836 ’’ ’’ ’’ 

257 অরলাকা মৃধা বারু াে, গাবখাি 01760673153 ’’ ’’ ’’ 

258 সঞ্জীব তমস্ত্রী বারু াে, গাবখাি 01725849961 ’’ ’’ ’’ 

259 শ্যামল তমস্ত্রী বারু াে, গাবখাি 01719633631 ’’ ’’ ’’ 

260 ভূপাল মৃধা বারু াে, গাবখাি 01749598433 ’’ ’’ ’’ 



261 সার্ী োস বারু াে, গাবখাি 01727077630 ’’ ’’ ’’ 

262 আঁতখ সমিাে গ্রা+থপা:িতিে, 

থিছাোবাে, তপরোজপুে 

01878400509 ’’ ’’ ’’ 

263 সপ্তপণ থা সমিাে গ্রা+থপা: শ্রীমন্তকাঠী 01797591095 ’’ ’’ ’’ 

264 থসার ল খাি বারু াে, গাবখাি 01701059548 ’’ ’’ ’’ 

265 থমা: তজয়া উতিি বারু াে, গাবখাি 01779942777 ’’ ’’ ’’ 

266 থমা: দুলাল  াওলাোে বারু াে, গাবখাি 01707671943 ’’ ’’ ’’ 

267 ময়িা োিী মন্ডল বারু াে, গাবখাি 01713604727 ’’ ’’ ’’ 

268 সুমা োিী তমস্ত্রী বারু াে, গাবখাি 01772724409 ’’ ’’ ’’ 

269 থমা: িতফকুল ইসলাম 

জুরয়ল 

কুতুবকাঠী, গাবখাি 01729805372 ’’ ’’ ’’ 

270 সবুজ  াওলাোে বারু াে, গাবখাি 01763684964 ’’ ’’ ’’ 

271 নুপুে তমস্ত্রী বারু াে, গাবখাি 01306023385 ’’ ’’ ’’ 

272 পুতি থমা বারু াে, গাবখাি 01741434778 ’’ ’’ ’’ 

273 তবদুযৎ সমিাে িতিে, বমিািী, 

থিছাোবাে, তপরোজপুে 

01718488843 ’’ ’’ ’’ 

274 সুভঙ্কে  াওলাোে বারু াে, গাবখাি 01776730950 ’’ ’’ ’’ 

275 থিখ আতিফ োজপািা, থিরখে াট 01645643367 গাভী পালি 22/02/21 

 রি 

28/02/21 

১2িম 

ব্যাচ 

276 সুব্রি মৃধা বারু াে, গাবখাি 01727378628 ’’ ’’ ’’ 

277 সুিান্ত তমস্ত্রী বারু াে, গাবখাি 01751416830 ’’ ’’ ’’ 

278 তমঠুি তমস্ত্রী বারু াে, গাবখাি 01743508830 ’’ ’’ ’’ 

279 েতফকুল ইসলাম বারু াে, গাবখাি 01774455706 ’’ ’’ ’’ 

280 িয়ি োয় িংগ্রামতিল, বাসন্ডা 01717798373 ’’ ’’ ’’ 

281 োখী মন্ডল বারু াে, গাবখাি 01719196211 ’’ ’’ ’’ 



282 তবউটি আক্তাে বারু াে, গাবখাি 01725658792 ’’ ’’ ’’ 

283 থমাসা: সার্ী থবগম কুতুবকাঠী, গাবখাি -- ’’ ’’ ’’ 

284 িন্ময়  ালোে হৃেয় োজাপুে, কুতড়য়ািা, 

থিছাোবাে, তপরোজপুে 

-- ’’ ’’ ’’ 

285 সুজি মৃধা বারু াে, গাবখাি 01766827417 ’’ ’’ ’’ 

286 সজয় োয় বারু াে, গাবখাি 01750116796 ’’ ’’ ’’ 

287 তপন্টু তমস্ত্রী বারু াে, গাবখাি 01760275660 ’’ ’’ ’’ 

288 মুক্তা মুজমোে বারু াে, গাবখাি 01305413092 ’’ ’’ ’’ 

289 তবর্ী তমস্ত্রী বারু াে, গাবখাি 01751416830 ’’ ’’ ’’ 

290 আতখ মন্ডল বারু াে, গাবখাি 01743763512 ’’ ’’ ’’ 

291 অঞ্জি  ালোে বারু াে, গাবখাি 01796718727 ’’ ’’ ’’ 

292 সুজি তমস্ত্রী প:থজৌসাে, থিছাোবাে 

তপরোজপুে 

01724214405 ’’ ’’ ’’ 

293 মালিী োিী মজুমোে বারু াে, গাবখাি 01715040704 ’’ ’’ ’’ 

294 থমা:  াচাি খাঁি বারু াে, গাবখাি 01766828104 ’’ ’’ ’’ 

295 েতক্তম মৃধা বারু াে, গাবখাি 01749920993 ’’ ’’ ’’ 

296 থমা: তফরোজ থ ারসি বারু াে, গাবখাি -- ’’ ’’ ’’ 

297 তমঠুি  ালোে বারু াে, গাবখাি -- ’’ ’’ ’’ 

298 ফারিমা আক্তাে গ্রা+থপা: োজাপুে 01757758743 ’’ ’’ ’’ 

299 সুতভে  াওলাোে বারু াে, গাবখাি 01792570113 ’’ ’’ ’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



অপ্রতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণ 

২০২০-২১ অর্ থবছে  

প্রতিক্ষরণে স্থািঃ মাটিভাংঙ্গা মাধ্যতমক তবদ্যালয়, 

থপৌেসভা িলতছটি, ঝালকাঠী। ব্যাচ িং ১১, থকারস থে 

িামঃ গাভী পালি,    থকারস থে থময়াে  ০৮/০২/২১- 

১৫/০২/২১= ০৭ কায থতেবস। প্রতিক্ষিার্ীে সংখাঃ 

পুরুষঃ ০৮, মত লাঃ ১৭ = ২৫ জি। 

িং প্রতিক্ষিার্ীে িাম ঠিকািা থমাবাইল িম্বে প্রতিক্ষণ থকারস থে িাম থময়াে মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

01 আল আতমি িাঙ্গুলী, িলতছটি 01877003489 গাভী পালি ০৮/০২/২১- ১৫/০২/২১  (০৭কায থতেবস)  

02 থমাঃ তমোজ িাঙ্গুলী, িলতছটি 01617913161 গাভী পালি ০৮/০২/২১- ১৫/০২/২১  (০৭কায থতেবস)  

03 িােতমি আক্তাে িাঙ্গুলী, িলতছটি 01795995724 গাভী পালি ০৮/০২/২১- ১৫/০২/২১  (০৭কায থতেবস)  

04 েিী িেীফ িাঙ্গুলী, িলতছটি 01766790024 গাভী পালি ০৮/০২/২১- ১৫/০২/২১  (০৭কায থতেবস)  

05 তিতেি মতি িাঙ্গুলী, িলতছটি 01611327732 গাভী পালি ০৮/০২/২১- ১৫/০২/২১  (০৭কায থতেবস)  

06 িােতমি আক্তাে বােই কেি 01646569350 গাভী পালি ০৮/০২/২১- ১৫/০২/২১  (০৭কায থতেবস)  

07 তমতু আক্তাে িাঙ্গুলী, িলতছটি 01650001782 গাভী পালি ০৮/০২/২১- ১৫/০২/২১  (০৭কায থতেবস)  

08 তসমা আক্তাে িাঙ্গুলী, িলতছটি 01712226502 গাভী পালি ০৮/০২/২১- ১৫/০২/২১  (০৭কায থতেবস)  

09  তেমা  িাঙ্গুলী, িলতছটি 01627208216 গাভী পালি ০৮/০২/২১- ১৫/০২/২১  (০৭কায থতেবস)  

10 সূয থবাি িাঙ্গুলী, িলতছটি 01623415391 গাভী পালি ০৮/০২/২১- ১৫/০২/২১  (০৭কায থতেবস)  

11 সুমি খাি  িাঙ্গুলী,  াতড়খাতল 01608583390 গাভী পালি ০৮/০২/২১- ১৫/০২/২১  (০৭কায থতেবস)  

12 পাতখ আক্তাে  িাঙ্গুলী,  াতড়খাতল 01725387530 গাভী পালি ০৮/০২/২১- ১৫/০২/২১  (০৭কায থতেবস)  

13 তিতল্প থবগম িাঙ্গুলী, িলতছটি 01780708082 গাভী পালি ০৮/০২/২১- ১৫/০২/২১  (০৭কায থতেবস)  

14 সাতর্ আক্তাে িাঙ্গুলী, িলতছটি 01794155791 গাভী পালি ০৮/০২/২১- ১৫/০২/২১  (০৭কায থতেবস)  

15 রুপািী আক্তাে িাঙ্গুলী, িলতছটি 01786132656 গাভী পালি ০৮/০২/২১- ১৫/০২/২১  (০৭কায থতেবস)  

16 থমাসাঃ খাতেজা আক্তাে িাঙ্গুলী, িলতছটি 01878094710 গাভী পালি ০৮/০২/২১- ১৫/০২/২১  (০৭কায থতেবস)  

17 িােতমি আক্তাে কতল িাঙ্গুলী, িলতছটি - গাভী পালি ০৮/০২/২১- ১৫/০২/২১  (০৭কায থতেবস)  

18 ইমাম থ ারসি মামুি সেই থেলদুয়াে 01798821504 গাভী পালি ০৮/০২/২১- ১৫/০২/২১  (০৭কায থতেবস)  

19 সাতিে থিখ সেই থেলদুয়াে 01791206279 গাভী পালি ০৮/০২/২১- ১৫/০২/২১  (০৭কায থতেবস)  

20 তু ীি খাি িাঙ্গুলী, িলতছটি 01882469747 গাভী পালি ০৮/০২/২১- ১৫/০২/২১  (০৭কায থতেবস)  

21 মুক্তাে আক্তাে িাঙ্গুলী, িলতছটি - গাভী পালি ০৮/০২/২১- ১৫/০২/২১  (০৭কায থতেবস)  

22 জত রুল ইসলাম িাঙ্গুলী, িলতছটি - গাভী পালি ০৮/০২/২১- ১৫/০২/২১  (০৭কায থতেবস)  



অপ্রতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণ 

২০২০-২১ অর্ থবছে  

প্রতিক্ষরণে স্থািঃ পুোি বাজাে সেকাতে প্রার্তমক তবদ্যালয়,িলতছটি,ঝালকাঠি । ব্যাচ িং ১০, থকারস থে িামঃ মৎস চাষ,         

থকারস থে থময়াে ১৮/০১/২১- ২৫/০১/২১= ০৭ কায থতেবস। প্রতিক্ষিার্ীে সংখাঃ পুরুষঃ ১৫, মত লাঃ ১০ = ২৫ জি। 

িং প্রতিক্ষিার্ীে িাম ঠিকািা থমাবাইল িম্বে প্রতিক্ষণ থকারস থে িাম থময়াে মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

01 থমাঃ সবুজ িাং ড েপাড়া, আতমোবাে 01926613890 মৎস্য চাষ ১৮/০১/২১-২৫/০১/২১  (০৭ কায থতেবস)  

02 থমাঃ জুরয়ল খাি প্রিাপ 01745849452 মৎস্য চাষ ১৮/০১/২১-২৫/০১/২১  (০৭ কায থতেবস)  

03 থমাঃ িাঈম থ ারসি মতল্লকপুে, িলতছটি 01724213414 মৎস্য চাষ ১৮/০১/২১-২৫/০১/২১  (০৭ কায থতেবস)  

04 থমাঃ পান্না ফতকে কামরেবপুে, িাচলম ল 01733426196 মৎস্য চাষ ১৮/০১/২১-২৫/০১/২১  (০৭ কায থতেবস)  

05 রুতবিা আক্তাে তসদ্ধকাঠী 01766816851 মৎস্য চাষ ১৮/০১/২১-২৫/০১/২১  (০৭ কায থতেবস)  

06 সাবতেিা আক্তাে থগা ালকাঠী 01712503045 মৎস্য চাষ ১৮/০১/২১-২৫/০১/২১  (০৭ কায থতেবস)  

07 থমাসাঃ পতপ আক্তাে সূর্য্থপািা, িলতছটি 01712472271 মৎস্য চাষ ১৮/০১/২১-২৫/০১/২১  (০৭ কায থতেবস)  

08 থসাতিয়া আক্তাে সূর্য্থপািা, িলতছটি 01763317114 মৎস্য চাষ ১৮/০১/২১-২৫/০১/২১  (০৭ কায থতেবস)  

09 জান্নাতি আক্তাে সূর্য্থপািা, িলতছটি 01734268662 মৎস্য চাষ ১৮/০১/২১-২৫/০১/২১  (০৭ কায থতেবস)  

10 থমাঃ ইমোি  াওলাোে থগা ালকাঠী 01738844877 মৎস্য চাষ ১৮/০১/২১-২৫/০১/২১  (০৭ কায থতেবস)  

11 থমাঃ এমোদুল খাি কান্ডপািা 01724002293 মৎস্য চাষ ১৮/০১/২১-২৫/০১/২১  (০৭ কায থতেবস)  

12 থমাঃ ফতেে থ ারসি অভাইিীল 01712345709 মৎস্য চাষ ১৮/০১/২১-২৫/০১/২১  (০৭ কায থতেবস)  

13 থমাঃ সুমি  াং সেম ল 01766737992 মৎস্য চাষ ১৮/০১/২১-২৫/০১/২১  (০৭ কায থতেবস)  

14 উরম্ম  াতববা পাওিা 01319610076 মৎস্য চাষ ১৮/০১/২১-২৫/০১/২১  (০৭ কায থতেবস)  

15 পূতি থমা োিী সেই  01722266163 মৎস্য চাষ ১৮/০১/২১-২৫/০১/২১  (০৭ কায থতেবস)  

16 তুত ি োিা জুরয়ল  কাটাখালী 01715362778 মৎস্য চাষ ১৮/০১/২১-২৫/০১/২১  (০৭ কায থতেবস)  

17 িািতজলা মতল্লকা স্বি থা মতল্লকপুে, িলতছটি 01714836971 মৎস্য চাষ ১৮/০১/২১-২৫/০১/২১  (০৭ কায থতেবস)  

18 িাঈম  াং  করলজ থোড, িলতছটি 01767286912 মৎস্য চাষ ১৮/০১/২১-২৫/০১/২১  (০৭ কায থতেবস)  

19 তমজানুে ে মাি  ববিাতখয়া  01722336134 মৎস্য চাষ ১৮/০১/২১-২৫/০১/২১  (০৭ কায থতেবস)  

20 থসার ল  থিতুলবাড়ীয়া,  দুয়া 01750623781 মৎস্য চাষ ১৮/০১/২১-২৫/০১/২১  (০৭ কায থতেবস)  

21 তেলরুবা ইয়াসতমি  থগা ালকাঠী  01712503045 মৎস্য চাষ ১৮/০১/২১-২৫/০১/২১  (০৭ কায থতেবস)  

22 আয়িা তসতিকা  অনুোগ  01766970175 মৎস্য চাষ ১৮/০১/২১-২৫/০১/২১  (০৭ কায থতেবস)  

23 থমাঃ িাতজউে ে মাি  তিতমেকাঠী 01709620355 মৎস্য চাষ ১৮/০১/২১-২৫/০১/২১  (০৭ কায থতেবস)  

24 থমাঃ িাঈম তসকোে  িাতিকাঠী, িলতছটি 01930405857 মৎস্য চাষ ১৮/০১/২১-২৫/০১/২১  (০৭ কায থতেবস)  

25 থ লাল থ ারসি  ষাইটপাতকয়া  01741009666 মৎস্য চাষ ১৮/০১/২১-২৫/০১/২১  (০৭ কায থতেবস)  

 



অপ্রতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণ 

২০২০-২১ অর্ থবছে  

প্রতিক্ষরণে স্থািঃ সেম ল  সেকাতে প্রার্তমক তবদ্যালয়,িলতছটি। ব্যাচ িং ০৯, থকারস থে িামঃ গাভী পালি, থকারস থে থময়াে                

০৩/০১/২১- ১০/০১/২১= ০৭ কায থতেবস। প্রতিক্ষিার্ীে সংখাঃ পুরুষঃ ২৩, মত লাঃ ০২ = ২৫ জি। 

 

িং প্রতিক্ষিার্ীে িাম ঠিকািা থমাবাইল িম্বে প্রতিক্ষণ থকারস থে িাম থময়াে মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

01 থমাঃ মামুি থ াসাইি সেম ল 01964536012 গাভী পালি ০৩/০১/২১- ১০/০১/২১  (০৭কায থতেবস)  

02 পােরভজ সেম ল 01717684719 গাভী পালি ০৩/০১/২১- ১০/০১/২১  (০৭কায থতেবস)  

03 থমাঃ আব্দুল্লা   াওলাোে সেম ল 01770267261 গাভী পালি ০৩/০১/২১- ১০/০১/২১  (০৭কায থতেবস)  

04 থমাঃ সাইফুল তিকোে সেম ল 01719132360 গাভী পালি ০৩/০১/২১- ১০/০১/২১  (০৭কায থতেবস)  

05 থমাঃ োতকব তিকোে সেম ল 01980689691 গাভী পালি ০৩/০১/২১- ১০/০১/২১  (০৭কায থতেবস)  

06 থমাঃ রুরবল সেম ল 01771973612 গাভী পালি ০৩/০১/২১- ১০/০১/২১  (০৭কায থতেবস)  

07 থমাঃ  াতসবুে ে মাি  কলাতিধী 01621943845 গাভী পালি ০৩/০১/২১- ১০/০১/২১  (০৭কায থতেবস)  

08 থমাঃ রুরবল  াওলাোে  সেম ল 01856671248 গাভী পালি ০৩/০১/২১- ১০/০১/২১  (০৭কায থতেবস)  

09 মা ামুদুল  াসাি  সেম ল 01979258070 গাভী পালি ০৩/০১/২১- ১০/০১/২১  (০৭কায থতেবস)  

10 আতমে থ ারসি  সেম ল 01717956059 গাভী পালি ০৩/০১/২১- ১০/০১/২১  (০৭কায থতেবস)  

11 সতজব মতল্লক সেম ল 01748266635 গাভী পালি ০৩/০১/২১- ১০/০১/২১  (০৭কায থতেবস)  

12 থমাঃ িাত দুল ইসলাম সেম ল 01798385005 গাভী পালি ০৩/০১/২১- ১০/০১/২১  (০৭কায থতেবস)  

13 থমাঃ সুমি মতল্লক সেম ল 01748713957 গাভী পালি ০৩/০১/২১- ১০/০১/২১  (০৭কায থতেবস)  

14 থমাঃ থফেোউস সেম ল 01951037466 গাভী পালি ০৩/০১/২১- ১০/০১/২১  (০৭কায থতেবস)  

15 থমাঃ সাগে খাি সেম ল 01317284892 গাভী পালি ০৩/০১/২১- ১০/০১/২১  (০৭কায থতেবস)  

16 থমাঃ সুমি  াওলাোে সেম ল 01882484328 গাভী পালি ০৩/০১/২১- ১০/০১/২১  (০৭কায থতেবস)  

17 থমাঃ িাতসে  সেম ল 01712063378 গাভী পালি ০৩/০১/২১- ১০/০১/২১  (০৭কায থতেবস)  

18 থমাঃ ত রমল  াওলাোে সেম ল 01785571578 গাভী পালি ০৩/০১/২১- ১০/০১/২১  (০৭কায থতেবস)  

19 থমাঃ মা ফুজুে ে মিা সেম ল 01716911274 গাভী পালি ০৩/০১/২১- ১০/০১/২১  (০৭কায থতেবস)  

20 থমাঃ সাগে খাি সেম ল 01402389560 গাভী পালি ০৩/০১/২১- ১০/০১/২১  (০৭কায থতেবস)  

21 সতজব খাি সেম ল 01947976707 গাভী পালি ০৩/০১/২১- ১০/০১/২১  (০৭কায থতেবস)  

22 থজসতমি আক্তাে সেম ল 01718064458 গাভী পালি ০৩/০১/২১- ১০/০১/২১  (০৭কায থতেবস)  

23 িাতজউে ে মাি সেম ল 01738229088 গাভী পালি ০৩/০১/২১- ১০/০১/২১  (০৭কায থতেবস)  

24 থমাসাঃ সতিয়া আক্তাে সেম ল 01773155687 গাভী পালি ০৩/০১/২১- ১০/০১/২১  (০৭কায থতেবস)  

25 থমাঃ হুমায়ুি কতবে সেম ল 01766737992 গাভী পালি ০৩/০১/২১- ১০/০১/২১  (০৭কায থতেবস)  

 



অপ্রতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণ 

২০২০-২১ অর্ থবছে  

প্রতিক্ষরণে স্থািঃ িলতছটি তসতিয়ে মারাসা, ব্যাচ িং ০৮, থকারস থে িামঃ  াঁস মুেগী পালি, থকারস থে থময়াে                 

২২/১২/২০- ২৯/১২/২০= ০৭ কায থতেবস। প্রতিক্ষিার্ীে সংখাঃ পুরুষঃ ২৫, মত লাঃ ০০ = ২৫ জি। 

িং প্রতিক্ষিার্ীে িাম ঠিকািা থমাবাইল িম্বে প্রতিক্ষণ থকারস থে িাম থময়াে মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

01 থমাঃ সাইদুল ইসলাম সােোল িলতছটি 01319837126  াঁস – মুেগী পালি ২২/১২/২০-২৯/১২/২০  (০৭কায থতেবস)  

02 মামুি থফতেিাট িলতছটি 01684999547  াঁস – মুেগী পালি ২২/১২/২০-২৯/১২/২০  (০৭কায থতেবস)  

03 তমলি মারলা  াসপািাল থোড 01742342364  াঁস – মুেগী পালি ২২/১২/২০-২৯/১২/২০  (০৭কায থতেবস)  

04 থমাঃ থবল্লাল থ ারসি সােোল িলতছটি 01753115456  াঁস – মুেগী পালি ২২/১২/২০-২৯/১২/২০  (০৭কায থতেবস)  

05 থমাঃ বা াদূে খাি ভাঙ্গারেৌলা িলতছটি 01747694072  াঁস – মুেগী পালি ২২/১২/২০-২৯/১২/২০  (০৭কায থতেবস)  

06 তমল্লাি থ ারসি ভাঙ্গারেৌলা িলতছটি 01754997279  াঁস – মুেগী পালি ২২/১২/২০-২৯/১২/২০  (০৭কায থতেবস)  

07 অতিক িালুকোে সােেল, িলতছটি 01778472454  াঁস – মুেগী পালি ২২/১২/২০-২৯/১২/২০  (০৭কায থতেবস)  

08 তেফাি থ ারসি সােেল, িলতছটি 01680299038  াঁস – মুেগী পালি ২২/১২/২০-২৯/১২/২০  (০৭কায থতেবস)  

09 থমাঃ জতসম  াওলাোে সােেল, িলতছটি 01307181930  াঁস – মুেগী পালি ২২/১২/২০-২৯/১২/২০  (০৭কায থতেবস)  

10 আল আতমি িাং সােেল, িলতছটি 01729983364  াঁস – মুেগী পালি ২২/১২/২০-২৯/১২/২০  (০৭কায থতেবস)  

11 িাঈম িালুকোে সােেল, িলতছটি 01778349129  াঁস – মুেগী পালি ২২/১২/২০-২৯/১২/২০  (০৭কায থতেবস)  

12 ইসমাইল থ ারসি সােেল, িলতছটি 01712108531  াঁস – মুেগী পালি ২২/১২/২০-২৯/১২/২০  (০৭কায থতেবস)  

13 িতেকুল ইসলাম সূর্য্থপািা, িলতছটি 01753094793  াঁস – মুেগী পালি ২২/১২/২০-২৯/১২/২০  (০৭কায থতেবস)  

14 থমাঃ আইয়ুব আলী সােেল, িলতছটি 01723929086  াঁস – মুেগী পালি ২২/১২/২০-২৯/১২/২০  (০৭কায থতেবস)  

15 ফয়সাল িালুকোে সােেল, িলতছটি 01787595339  াঁস – মুেগী পালি ২২/১২/২০-২৯/১২/২০  (০৭কায থতেবস)  

16 িািভীে থ ারসি েতক্ষি মতল্লকপুে  01798325762  াঁস – মুেগী পালি ২২/১২/২০-২৯/১২/২০  (০৭কায থতেবস)  

17 থমা াম্মাে থ াসাইি সােেল, িলতছটি 01783304558  াঁস – মুেগী পালি ২২/১২/২০-২৯/১২/২০  (০৭কায থতেবস)  

18 থসা াি খতলফা িািীপাড়া িলতছটি 01776701091  াঁস – মুেগী পালি ২২/১২/২০-২৯/১২/২০  (০৭কায থতেবস)  

19 আসাে মতল্লক তসকোেপাড়া িলতছটি 01635153270  াঁস – মুেগী পালি ২২/১২/২০-২৯/১২/২০  (০৭কায থতেবস)  

20 আমাি িালুকোে থফতেিাট িলতছটি 01752029444  াঁস – মুেগী পালি ২২/১২/২০-২৯/১২/২০  (০৭কায থতেবস)  

21 থমাঃ সাতকব সূর্য্থপািা 01724544013  াঁস – মুেগী পালি ২২/১২/২০-২৯/১২/২০  (০৭কায থতেবস)  

22 িাত ে  াসাি িালুকোে সােেল, িলতছটি 01717724899  াঁস – মুেগী পালি ২২/১২/২০-২৯/১২/২০  (০৭কায থতেবস)  

23 জত রুল ইসলাম থখাজাখালী 01850577552  াঁস – মুেগী পালি ২২/১২/২০-২৯/১২/২০  (০৭কায থতেবস)  

24 কাি্ওসাে থ ারসি ছালমাি সবুজবাগ 01712306694  াঁস – মুেগী পালি ২২/১২/২০-২৯/১২/২০  (০৭কায থতেবস)  

25 থমাঃ তগয়াস খাি ভাংগাড়েউলা 01316213351  াঁস – মুেগী পালি ২২/১২/২০-২৯/১২/২০  (০৭কায থতেবস)  

 



অপ্রতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণ 

২০২০-২১ অর্ থবছে  

প্রতিক্ষরণে স্থািঃ উতে থভেিবাড়ীয়া সেকাতে প্রার্তমক তবদ্যালয়,িলতছটি, ঝালকাঠী। ব্যাচ িং ০৭, থকারস থে িামঃ মৎস চাষ, 

থকারস থে থময়াে ০৯/১২/২০- ১৬/১২/২০= ০৭ কায থতেবস। প্রতিক্ষিার্ীে সংখাঃ পুরুষঃ ১৫, মত লাঃ ১০ = ২৫ জি। 

িং প্রতিক্ষিার্ীে িাম ঠিকািা থমাবাইল িম্বে প্রতিক্ষণ থকারস থে িাম থময়াে মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

01 থমাঃ েতবউল ইসলাম থভেিবাড়ীয়া 01785016963 মৎস্য চাষ ০৯/১২/২০-১৬/১২/২০  (০৭কায থতেবস)  

02 থমাঃবারয়জীে থ ারসি িলবুতিয়া থভেিবাড়ীয়া 01962608286 মৎস্য চাষ ০৯/১২/২০-১৬/১২/২০ (০৭কায থতেবস)  

03 থমাঃ তমজাি থভেিবাড়ীয়া  দুয়া 01760103668 মৎস্য চাষ ০৯/১২/২০-১৬/১২/২০ (০৭কায থতেবস)  

04 থমাঃ ইয়াতসি  াওলাোে িলবুতিয়া থভেিবাড়ীয়া 01742798723 মৎস্য চাষ ০৯/১২/২০-১৬/১২/২০ (০৭কায থতেবস)  

05 থমাঃ োরসল িলবুতিয়া থভেিবাড়ীয়া 01736207281 মৎস্য চাষ ০৯/১২/২০-১৬/১২/২০ (০৭কায থতেবস)  

06 থমাঃ িাঈম থ ারসি িলবুতিয়া থভেিবাড়ীয়া 01722133821 মৎস্য চাষ ০৯/১২/২০-১৬/১২/২০ (০৭কায থতেবস)  

07 থমাঃ সাইফুল ইসলাম িলবুতিয়া থভেিবাড়ীয়া 01778842087 মৎস্য চাষ ০৯/১২/২০-১৬/১২/২০ (০৭কায থতেবস)  

08 জিী সেোে িলবুতিয়া থভেিবাড়ীয়া 01775837600 মৎস্য চাষ ০৯/১২/২০-১৬/১২/২০ (০৭কায থতেবস)  

09 থমাঃ তেয়াজ িলবুতিয়া থভেিবাড়ীয়া 01776680830 মৎস্য চাষ ০৯/১২/২০-১৬/১২/২০ (০৭কায থতেবস)  

10 থমাঃ িাতমম আ রমে িলবুতিয়া থভেিবাড়ীয়া - মৎস্য চাষ ০৯/১২/২০-১৬/১২/২০ (০৭কায থতেবস)  

11 থমাঃ থেজাউল িলবুতিয়া থভেিবাড়ীয়া 01743725764 মৎস্য চাষ ০৯/১২/২০-১৬/১২/২০ (০৭কায থতেবস)  

12 থমাঃ আঃ ে মিা িলবুতিয়া থভেিবাড়ীয়া 01717994021 মৎস্য চাষ ০৯/১২/২০-১৬/১২/২০ (০৭কায থতেবস)  

13 থমাঃ েতবউল খতলফা ভবাতিপুে িলতছটি 01721368195 মৎস্য চাষ ০৯/১২/২০-১৬/১২/২০ (০৭কায থতেবস)  

14 ইমোি থ াসাইি িলবুতিয়া থভেিবাড়ীয়া 01703493947 মৎস্য চাষ ০৯/১২/২০-১৬/১২/২০ (০৭কায থতেবস)  

15 থমাঃ উমে ফারুক িলবুতিয়া থভেিবাড়ীয়া 01760129999 মৎস্য চাষ ০৯/১২/২০-১৬/১২/২০ (০৭কায থতেবস)  

16 তিপা িলবুতিয়া থভেিবাড়ীয়া 01585583652 মৎস্য চাষ ০৯/১২/২০-১৬/১২/২০ (০৭কায থতেবস)  

17 থমাসাঃ থজসতমি আক্তাে িলবুতিয়া থভেিবাড়ীয়া 01764847874 মৎস্য চাষ ০৯/১২/২০-১৬/১২/২০ (০৭কায থতেবস)  

18 থমাসাঃ মতজথিা িলবুতিয়া থভেিবাড়ীয়া 01742396666 মৎস্য চাষ ০৯/১২/২০-১৬/১২/২০ (০৭কায থতেবস)  

19 ফােজািা  িলবুতিয়া থভেিবাড়ীয়া 01799968572 মৎস্য চাষ ০৯/১২/২০-১৬/১২/২০ (০৭কায থতেবস)  

20 সুইমাইয়া ইয়াসতমি িলবুতিয়া থভেিবাড়ীয়া 01703754182 মৎস্য চাষ ০৯/১২/২০-১৬/১২/২০ (০৭কায থতেবস)  

21 থমাসাঃ সুতখ আক্তাে িলবুতিয়া থভেিবাড়ীয়া 01405127196 মৎস্য চাষ ০৯/১২/২০-১৬/১২/২০ (০৭কায থতেবস)  

22 থমাসাঃ লবিী িলবুতিয়া থভেিবাড়ীয়া 01797419821 মৎস্য চাষ ০৯/১২/২০-১৬/১২/২০ (০৭কায থতেবস)  

23  াতসিা থবগম িলবুতিয়া থভেিবাড়ীয়া 01733774568 মৎস্য চাষ ০৯/১২/২০-১৬/১২/২০ (০৭কায থতেবস)  

24 থমাসাঃ আসমা িলবুতিয়া থভেিবাড়ীয়া 01726390573 মৎস্য চাষ ০৯/১২/২০-১৬/১২/২০ (০৭কায থতেবস)  

25 বাবলী আক্তাে িলবুতিয়া থভেিবাড়ীয়া 01726390573 মৎস্য চাষ ০৯/১২/২০-১৬/১২/২০ (০৭কায থতেবস)  



অপ্রতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণ 

২০২০-২১ অর্ থবছে  

প্রতিক্ষরণে স্থািঃ সুতবেপুে  াইস্কুল,সুতবেপুে িলতছটি, ঝালকাঠী। ব্যাচ িং ০৬, থকারস থে িামঃ গাভী পালি, থকারস থে থময়াে 

১৯/১১/২০- ২৫/১১/২০= ০৭ তেি। প্রতিক্ষিার্ীে সংখাঃ পুরুষঃ ০৭, মত লাঃ ১৮ = ২৫ জি। 

িং প্রতিক্ষিার্ীে িাম ঠিকািা থমাবাইল িম্বে প্রতিক্ষণ থকারস থে িাম থময়াে মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

01 ওমে সাতি খাি সুতবেপুে 01714051245 গাভী - পালি ১৯/১১/২০-২৫/১১/২০  

02 িাঈম  াওলাোে সুতবেপুে 01738844848 গাভী - পালি ১৯/১১/২০-২৫/১১/২০  

03 মা ফুজ সেোে সুতবেপুে 01703526509 গাভী - পালি ১৯/১১/২০-২৫/১১/২০  

04 থমাঃ িাজমুল সেোে সুতবেপুে 01778687748 গাভী - পালি ১৯/১১/২০-২৫/১১/২০  

05 মা ফুজ গাজী সুতবেপুে 01718693390 গাভী - পালি ১৯/১১/২০-২৫/১১/২০  

06 থমাঃ েতি সেোে সুতবেপুে 01721375504 গাভী - পালি ১৯/১১/২০-২৫/১১/২০  

07 তেপি কুমাে মাতল থগাপালপুে বা দূেপুে 01734600068 গাভী - পালি ১৯/১১/২০-২৫/১১/২০  

08 থগৌেি মালকা সুতবেপুে বা াদূেপুে 01728415985 গাভী - পালি ১৯/১১/২০-২৫/১১/২০  

09 সাইফুে ইসলাম আতফল সুতবেপুে বা াদূেপুে 01772761186 গাভী - পালি ১৯/১১/২০-২৫/১১/২০  

10 সাইদুল ইসলাম সুতবেপুে বা াদূেপুে 01731288510 গাভী - পালি ১৯/১১/২০-২৫/১১/২০  

11 থমাঃ মাসুম তবল্লা  সুতবেপুে বা াদূেপুে 01712622818 গাভী - পালি ১৯/১১/২০-২৫/১১/২০  

12 থমাঃ আব্দুে ে মাি  াওলাোে  সুতবেপুে বা াদূেপুে 01309141358 গাভী - পালি ১৯/১১/২০-২৫/১১/২০  

13 থমাঃ থগালাম োতি সুতবেপুে বা াদূেপুে 01763356123 গাভী - পালি ১৯/১১/২০-২৫/১১/২০  

14 থমাঃ  াতববুে ে মাি সুতবেপুে বা াদূেপুে 01778687750 গাভী - পালি ১৯/১১/২০-২৫/১১/২০  

15 থমাঃ িাইফুল ইসলাম সুতবেপুে বা াদূেপুে 01756216669 গাভী - পালি ১৯/১১/২০-২৫/১১/২০  

16 থমাঃ মাকসুদুে ে মাি সুতবেপুে বা াদূেপুে 01766724949 গাভী - পালি ১৯/১১/২০-২৫/১১/২০  

17 িাত দুল ইসলাম সুতবেপুে বা াদূেপুে 01776672014 গাভী - পালি ১৯/১১/২০-২৫/১১/২০  

18 থমাঃ মাঝ ারুি ইসলাম সুতবেপুে বা াদূেপুে 01748647112 গাভী - পালি ১৯/১১/২০-২৫/১১/২০  

19 তলজা আক্তাে  সুতবেপুে বা াদূেপুে 01735455140 গাভী - পালি ১৯/১১/২০-২৫/১১/২০  

20 থসাতিয়া আক্তাে  সুতবেপুে বা াদূেপুে 01735227768 গাভী - পালি ১৯/১১/২০-২৫/১১/২০  

21 িােতমি আক্তাে  সুতবেপুে বা াদূেপুে 01779335366 গাভী - পালি ১৯/১১/২০-২৫/১১/২০  

22 ফাতিমা ইসলাম স্বি থা সুতবেপুে বা াদূেপুে 01737832467 গাভী - পালি ১৯/১১/২০-২৫/১১/২০  

23 ফােজিা  সুতবেপুে বা াদূেপুে 01737832467 গাভী - পালি ১৯/১১/২০-২৫/১১/২০  

24 তলিা আক্তাে  সুতবেপুে বা াদূেপুে 01957491001 গাভী - পালি ১৯/১১/২০-২৫/১১/২০  

25 নুসোি জা াি সুতবেপুে বা াদূেপুে 01792059084 গাভী - পালি ১৯/১১/২০-২৫/১১/২০  



অপ্রতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণ 

২০২০-২১ অর্ থবছে  

প্রতিক্ষরণে স্থািঃ পুোি বাজাে সেকাতে প্রার্তমক তবদ্যালয়,িলতছটি, ঝালকাঠি।  ব্যাচ িং ০৫, থকারস থে িামঃ  াঁস-মুেগী পালি, 

থকারস থে থময়াে ১১/১১/২০- ১৭/১১/২০= ০৭ তেি। প্রতিক্ষিার্ীে সংখাঃ পুরুষঃ ০৬, মত লাঃ ১৯ = ২৫ জি। 

িং প্রতিক্ষিার্ীে িাম ঠিকািা থমাবাইল িম্বে প্রতিক্ষণ থকারস থে িাম থময়াে মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

01 িাত ি খাি তসদ্ধকাঠী -  াঁস – মুেগী পালি ১১/১১/২০-১৭/১১/২০  

02 মাতেয়া আক্তাে িাতিকাঠী -  াঁস – মুেগী পালি ১১/১১/২০-১৭/১১/২০  

03 থমাঃ থসা াগ থ ারসি িাতিকাঠী -  াঁস – মুেগী পালি ১১/১১/২০-১৭/১১/২০  

04 থমাঃ মাতিক থ ারসি খাওখীে 01718728228  াঁস – মুেগী পালি ১১/১১/২০-১৭/১১/২০  

05 থমাঃ  াসাি গাজী কয়া 01738184804  াঁস – মুেগী পালি ১১/১১/২০-১৭/১১/২০  

06 থমারি থো আক্তাে িাতিকাঠী 01718181518  াঁস – মুেগী পালি ১১/১১/২০-১৭/১১/২০  

07 পূতি থমা োিী সেই থেলদুয়াে 01722266163  াঁস – মুেগী পালি ১১/১১/২০-১৭/১১/২০  

08 থমাসাঃ সার্ী আক্তাে  সূর্য্থপািা 01757983992  াঁস – মুেগী পালি ১১/১১/২০-১৭/১১/২০  

09 লাভলী আক্তাে তিিলপাড়া 01717647618  াঁস – মুেগী পালি ১১/১১/২০-১৭/১১/২০  

10 তিপা আক্তাে িে উতাম পুে -  াঁস – মুেগী পালি ১১/১১/২০-১৭/১১/২০  

11 আফসািা থসতু খাজুতেয়া -  াঁস – মুেগী পালি ১১/১১/২০-১৭/১১/২০  

12 ইসোি জা াি তেতজয়া ববচতন্ড 01792208422  াঁস – মুেগী পালি ১১/১১/২০-১৭/১১/২০  

13 ফােজািা ইয়াসতমি মাতলপুে 01722846028  াঁস – মুেগী পালি ১১/১১/২০-১৭/১১/২০  

14 সুমাইয়া আক্তাে মাতলপুে 01793861435  াঁস – মুেগী পালি ১১/১১/২০-১৭/১১/২০  

15 সাত ো থবগম তিিালপাড়া 01777383279  াঁস – মুেগী পালি ১১/১১/২০-১৭/১১/২০  

16 িাত নুে আক্তাে িাতিকাঠী -  াঁস – মুেগী পালি ১১/১১/২০-১৭/১১/২০  

17 জান্নাতি আক্তাে তিপা সােোল 01319686728  াঁস – মুেগী পালি ১১/১১/২০-১৭/১১/২০  

18  তেপা োিী িীল িাঙ্গুলী 01739134923  াঁস – মুেগী পালি ১১/১১/২০-১৭/১১/২০  

19 থমাসাঃ সুতম আক্তাে ড ো তসরদ্ধকাঠী 01748893610  াঁস – মুেগী পালি ১১/১১/২০-১৭/১১/২০  

20 আইতেি আক্তাে তবন্দুরিাষ অভাইিীল 01747484271  াঁস – মুেগী পালি ১১/১১/২০-১৭/১১/২০  

21 িাছতেি আক্তাে তবন্দুরিাষ অভাইিীল 01318408559  াঁস – মুেগী পালি ১১/১১/২০-১৭/১১/২০  

22 িাত নুে থবগম তিিালপাড়া 01757361070  াঁস – মুেগী পালি ১১/১১/২০-১৭/১১/২০  

23 ইব্রত ম খতলল খাজুতেয়া  -  াঁস – মুেগী পালি ১১/১১/২০-১৭/১১/২০  

24 আতেফুল ে মাি খাজুতেয়া  -  াঁস – মুেগী পালি ১১/১১/২০-১৭/১১/২০  

25 ইসোি জা াি থোলি িলতছটি -  াঁস – মুেগী পালি ১১/১১/২০-১৭/১১/২০  



অপ্রতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণ 

২০২০-২১ অর্ থবছে  

প্রতিক্ষরণে স্থািঃ ৮৫ িং মাতলপুে সেকাতে প্রার্তমক তবদ্যালয়,িলতছটি, ঝালকাঠি। । ব্যাচ িং ০৪, থকারস থে িামঃ  াঁস-মুেগী পালি, 

থকারস থে থময়াে ০৩/১১/২০- ০৯/১১/২০= ০৭ তেি। প্রতিক্ষিার্ীে সংখাঃ পুরুিঃ ১৭, মত লাঃ ০৮ = ২৫ জি। 

িং প্রতিক্ষিার্ীে িাম ঠিকািা থমাবাইল িম্বে প্রতিক্ষণ থকারস থে িাম থময়াে মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

01 পতেমল োস িলতছটি 01926477640  াঁস – মুেগী পালি ০৩/১১/২০-০৯/১১/২০  

02 সুব্রি মন্ডল তবআই তপ সড়ক 01923592785  াঁস – মুেগী পালি ০৩/১১/২০-০৯/১১/২০  

03 িািভীে থ ারসি িলতছটি 01757453096  াঁস – মুেগী পালি ০৩/১১/২০-০৯/১১/২০  

04 োতকবুল ইসলাম থেলদুয়াে 01941179956  াঁস – মুেগী পালি ০৩/১১/২০-০৯/১১/২০  

05 ফাতিমা জান্নাি থেলদুয়াে 01960727797  াঁস – মুেগী পালি ০৩/১১/২০-০৯/১১/২০  

06 সালমা আক্তাে থেলদুয়াে 01788737833  াঁস – মুেগী পালি ০৩/১১/২০-০৯/১১/২০  

07 িাতিয়া আক্তাে থেলদুয়াে 01957582932  াঁস – মুেগী পালি ০৩/১১/২০-০৯/১১/২০  

08 সাত ো আক্তাে মাতলপুে 01727604919  াঁস – মুেগী পালি ০৩/১১/২০-০৯/১১/২০  

09 সাতেয়া আক্তাে তমম মাতলপুে 01936058420  াঁস – মুেগী পালি ০৩/১১/২০-০৯/১১/২০  

10 কতল আক্তাে মাতলপুে 01939813032  াঁস – মুেগী পালি  ০৩/১১/২০-০৯/১১/২০  

11 তিিা আক্তাে নুপুে মাতলপুে 01714343133  াঁস – মুেগী পালি ০৩/১১/২০-০৯/১১/২০  

12 িাজিীি আক্তাে মাতলপুে -  াঁস – মুেগী পালি ০৩/১১/২০-০৯/১১/২০  

13 বিমুে খাি মাতলপুে 01757281926  াঁস – মুেগী পালি ০৩/১১/২০-০৯/১১/২০  

14 োতকব  াসাি মাতলপুে 01790094955  াঁস – মুেগী পালি ০৩/১১/২০-০৯/১১/২০  

15 োতি খাি মাতলপুে 01956708252  াঁস – মুেগী পালি ০৩/১১/২০-০৯/১১/২০  

16 সা াবুতিি িাং মাতলপুে 01731635236  াঁস – মুেগী পালি ০৩/১১/২০-০৯/১১/২০  

17 থমাঃ সুমি খাি িাঙ্গলী  াতড়খাতল 01608583390  াঁস – মুেগী পালি ০৩/১১/২০-০৯/১১/২০  

18 আল আতমি িাঙ্গলী  াতড়খাতল 01877003489  াঁস – মুেগী পালি ০৩/১১/২০-০৯/১১/২০  

19 ফাত ম  াং থেলদুয়াে 01786128717  াঁস – মুেগী পালি ০৩/১১/২০-০৯/১১/২০  

20 অত দুল ইসলাম তুসাি মাতলপুে 01735612000  াঁস – মুেগী পালি ০৩/১১/২০-০৯/১১/২০  

21 থমাস্তাতফজুে ে মিা থেলদুয়াে 01719843772  াঁস – মুেগী পালি ০৩/১১/২০-০৯/১১/২০  

22 আতমে থ ারসি মাতলপুে 01305349182  াঁস – মুেগী পালি ০৩/১১/২০-০৯/১১/২০  

23 ইমোি মাতলপুে 01830754651  াঁস – মুেগী পালি ০৩/১১/২০-০৯/১১/২০  

24 ইমাম থ ারসি মামনু থেলদুয়াে 01798821504  াঁস – মুেগী পালি ০৩/১১/২০-০৯/১১/২০  

25 তিফা মাতলপুে 01728468211  াঁস – মুেগী পালি ০৩/১১/২০-০৯/১১/২০  



অপ্রতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণ 

২০২০-২১ অর্ থবছে  

প্রতিক্ষরণে স্থািঃ উতে কাঠীপাড়া সেকাতে প্রার্তমক তবদ্যালয়,িলতছটি, ঝালকাঠি। । ব্যাচ িং ০৩, থকারস থে িামঃ মৎস্য চাষ, 

থকারস থে থময়াে ২১/১০/২০- ২৭/১০/২০= ০৭ তেি। প্রতিক্ষিার্ীে সংখাঃ পুরুষঃ ১২, মত লাঃ ১৩ = ২৫ জি। 

িং প্রতিক্ষিার্ীে িাম ঠিকািা থমাবাইল িম্বে প্রতিক্ষণ থকারস থে িাম থময়াে মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

01 থমাঃ জুরয়ল খাি িলবুতিয়া থভেিভাতেয়া 0172656119 মৎস্য চাষ ২৯/০৯/২০- ০৪/১০/২০  

02 থমাঃ োরসল খাি িলবুতিয়া থভেিভাতেয়া 0177663083 মৎস্য চাষ ২৯/০৯/২০- ০৪/১০/২০  

03 থমাঃ ওমে ফারুক  িলবুতিয়া থভেিভাতেয়া 01775002068 মৎস্য চাষ ২৯/০৯/২০- ০৪/১০/২০  

04 থমাঃ থেরলায়াে থ ারসি ত রু থগাপালপুে িলবুতিয়া 01739598272 মৎস্য চাষ ২৯/০৯/২০- ০৪/১০/২০  

05 থমাঃ সাতমম আ রমে িলবুতিয়া থভেিভাতেয়া 01765238102 মৎস্য চাষ ২৯/০৯/২০- ০৪/১০/২০  

06 থমাঃ তুত ি োিা জুরয়ল কাটা খাতল 01715362778 মৎস্য চাষ ২৯/০৯/২০- ০৪/১০/২০  

07 থমাঃ কামরুল ইসলাম থগাপালপুে িলবুতিয়া 01712148622 মৎস্য চাষ ২৯/০৯/২০- ০৪/১০/২০  

08 থমাঃ ইব্রত ম িোমী িলবুতিয়া থভেিভাতেয়া 01721307659 মৎস্য চাষ ২৯/০৯/২০- ০৪/১০/২০  

09 থমাঃ িাঈম থ ারসি িলবুতিয়া থভেিভাতেয়া 01708325436 মৎস্য  চাষ ২৯/০৯/২০- ০৪/১০/২০  

10 থমাঃ আবু বক্কে তসতিতক িলবুতিয়া থভেিভাতেয়া 01625281508 মৎস্য চাষ ২৯/০৯/২০- ০৪/১০/২০  

11 থমাঃ আবদুল ে মিা িলবুতিয়া থভেিভাতেয়া 01721810347 মৎস্য চাষ ২৯/০৯/২০- ০৪/১০/২০  

12 থমাঃ জা াতঙ্গে তসকোে থিতুলবাতড়য়া  দুয়া 01711045740 মৎস্য চাষ ২৯/০৯/২০- ০৪/১০/২০  

13 েতিয়া খািম ঈশ্বােকাঠি বভেবপািা 01306516505 মৎস্য চাষ ২৯/০৯/২০- ০৪/১০/২০  

14 লাতক আক্তাে থগাতবিপুে 01643608561 মৎস্য চাষ ২৯/০৯/২০- ০৪/১০/২০  

15 থমাসাঃ মা ামুো িলবুতিয়া থভেিভাতেয়া 01727246994 মৎস্য চাষ ২৯/০৯/২০- ০৪/১০/২০  

16 থমাসাঃ তসমা িলবুতিয়া থভেিভাতেয়া 01731399821 মৎস্য চাষ ২৯/০৯/২০- ০৪/১০/২০  

17 থমাসাঃ সুতখ আক্তাে িলবুতিয়া থভেিভাতেয়া 01634638050 মৎস্য চাষ ২৯/০৯/২০- ০৪/১০/২০  

18 থমাসাঃ তলমা আক্তাে িলবুতিয়া থভেিভাতেয়া 01710194403 মৎস্য চাষ ২৯/০৯/২০- ০৪/১০/২০  

19 থমাসাঃ তিতেি থবগম  িলবুতিয়া থভেিভাতেয়া 01779446091 মৎস্য চাষ ২৯/০৯/২০- ০৪/১০/২০  

20 মতিকা আক্তাে িলবুতিয়া থভেিভাতেয়া 01761985628 মৎস্য চাষ ২৯/০৯/২০- ০৪/১০/২০  

21 থমাসাঃ লাবিী  িলবুতিয়া থভেিভাতেয়া 01709250841 মৎস্য চাষ ২৯/০৯/২০- ০৪/১০/২০  

22 থমাসাঃ আছমা িলবুতিয়া থভেিভাতেয়া 01776730892 মৎস্য চাষ ২৯/০৯/২০- ০৪/১০/২০  

23 তিপা িলবুতিয়া থভেিভাতেয়া 01779714805 মৎস্য চাষ ২৯/০৯/২০- ০৪/১০/২০  

24 থমাসাঃ োরকয়া িলবুতিয়া থভেিভাতেয়া 01726807635 মৎস্য চাষ ২৯/০৯/২০- ০৪/১০/২০  

25 থমাসাঃ সুবল থা আক্তাে িলবুতিয়া থভেিভাতেয়া 01765291880 মৎস্য চাষ ২৯/০৯/২০- ০৪/১০/২০  

 



অপ্রতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণ 

২০২০-২১ অর্ থবছে  

প্রতিক্ষরণে স্থািঃ িলতছটি তসতিয়ে মারাসা, থপৌেসভা, িলতছটি, ঝালকাঠি। ব্যাচ িং ০২, থকারস থে িামঃ মৎস্য চাষ,             

থকারস থে থময়াে ১৩/১০/২০- ১৯/১০/২০= ০৭ তেি। প্রতিক্ষিার্ীে সংখাঃ পুরুিঃ ১৩, মত লাঃ ১২ = ২৫ জি। 

িং প্রতিক্ষিার্ীে িাম ঠিকািা থমাবাইল িম্বে প্রতিক্ষণ থকারস থে িাম থময়াে মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

01 থমাঃ িাত ি খাতলফা থগাপালপুে িলবুতিয়া 01776702248 মৎস্য চাষ ১৩/১০/২০-১৯/১০/২০  

02 থমাঃ িাঈম থ ারসি সুতবেপুে 01911433808 মৎস্য চাষ ১৩/১০/২০-১৯/১০/২০  

03 থমাঃ কতবে খাি কামরেবপুে 01712672691 মৎস্য চাষ ১৩/১০/২০-১৯/১০/২০  

04 থমাঃ আতিকুে ে মিা থভেিবাড়ীয়া 01747582225 মৎস্য চাষ ১৩/১০/২০-১৯/১০/২০  

05 থমাঃ োরসল খাি িলবুতিয়া থভেিবাড়ীয়া 01727429583 মৎস্য চাষ ১৩/১০/২০-১৯/১০/২০  

06 থমাঃ ফয়সাল মতল্লক  দুয়া - মৎস্য চাষ ১৩/১০/২০-১৯/১০/২০  

07 িাতকল  াওলাোে থভেিবাড়ীয়া 01648848048 মৎস্য চাষ ১৩/১০/২০-১৯/১০/২০  

08 থমাঃ সাইদুল ইসলাম িলতবুতিয়া োিাপািা 01713344711 মৎস্য চাষ ১৩/১০/২০-১৯/১০/২০  

09 থমাঃ জিী সেোে িলবুতিয়া থভেিবাড়ীয়া 01722133721 মৎস্য চাষ ১৩/১০/২০-১৯/১০/২০  

10 সাতকল সেোে িলবুতিয়া থভেিবাড়ীয়া 01776680830 মৎস্য চাষ ১৩/১০/২০-১৯/১০/২০  

11 থমাঃ বাইতজে থ ারসি িলবুতিয়া থভেিবাড়ীয়া 01742798723 মৎস্য চাষ ১৩/১০/২০-১৯/১০/২০  

12 থমাঃ জুরয়ল খাি িলবুতিয়া থভেিবাড়ীয়া 01739986833 মৎস্য চাষ ১৩/১০/২০-১৯/১০/২০  

13 থমাঃ িাজমুল ইসলাম িলবুতিয়া থভেিবাড়ীয়া 01684392232 মৎস্য চাষ ১৩/১০/২০-১৯/১০/২০  

14 থজািা খাতুি োিাপািা িাচলম ল 01792886339 মৎস্য চাষ ১৩/১০/২০-১৯/১০/২০  

15 থমাসাঃ ফােজািা িলবুতিয়া থভেিবাড়ীয়া 01732940099 মৎস্য চাষ ১৩/১০/২০-১৯/১০/২০  

16 থমাসাঃ আফরোজা িলবুতিয়া থভেিবাড়ীয়া 01745153605 মৎস্য চাষ ১৩/১০/২০-১৯/১০/২০  

17 লাতক আক্তাে থগাতবিপুে 01778347415 মৎস্য চাষ ১৩/১০/২০-১৯/১০/২০  

18 থমাসাঃ সুমইয়া আক্তাে িলবুতিয়া থভেিবাড়ীয়া 01782212829 মৎস্য চাষ ১৩/১০/২০-১৯/১০/২০  

19 রুতজিা খািম ঈশ্বেকাঠি বভেবপািা 01969173745 মৎস্য চাষ ১৩/১০/২০-১৯/১০/২০  

20 থমাসাঃ োরবয়া িলবুতিয়া থভেিবাড়ীয়া 01724567101 মৎস্য চাষ ১৩/১০/২০-১৯/১০/২০  

21 থমাসাঃ িােতমি আক্তাে েঃ কারমিপুে 01717400987 মৎস্য চাষ ১৩/১০/২০-১৯/১০/২০  

22 থমাসাঃ  ামমুো িলবুতিয়া থভেিবাড়ীয়া 01718367841 মৎস্য চাষ ১৩/১০/২০-১৯/১০/২০  

23 থমাসাঃ সুব থিা আক্তাে িলবুতিয়া থভেিবাড়ীয়া 01745492230 মৎস্য চাষ ১৩/১০/২০-১৯/১০/২০  

24 থমাসাঃ তসমা িলবুতিয়া থভেিবাড়ীয়া 01723022985 মৎস্য চাষ ১৩/১০/২০-১৯/১০/২০  

25 বাবতল আক্তাে িলবুতিয়া থভেিবাড়ীয়া 01703768100 মৎস্য চাষ ১৩/১০/২০-১৯/১০/২০  



অপ্রতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণ 

২০২০-২১ অর্ থবছে শুরু 

প্রতিক্ষরণে স্থািঃ ৩৩ িং িলবুতিয়া সেকাতে প্রার্তমক তবদ্যালয়,িলতছটি, ঝালকাঠি। ব্যাচ িং ০১, থকারস থে িামঃ মৎস্য চাষ, 

থকারস থে থময়াে ২৯/০৯/২০- ০৪/১০/২০= ০৭ তেি। প্রতিক্ষিার্ীে সংখাঃ পুরুিঃ ১৮, মত লাঃ ০৭ = ২৫ জি। 

িং প্রতিক্ষিার্ীে িাম ঠিকািা থমাবাইল িম্বে প্রতিক্ষণ থকারস থে িাম থময়াে মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

01 থমাঃ থসা াগ খাি সুতবেপুে 01917487754 মৎস্য চাষ ২৯/০২/২০- ০৪/১০/২০  

02 থমাঃ জাত ে খাি সুতবেপুে 01772761790 মৎস্য চাষ ২৯/০২/২০- ০৪/১০/২০  

03 মতজবুে ে মাি সুতবেপুে 01998598471 মৎস্য চাষ ২৯/০২/২০- ০৪/১০/২০  

04 আবু বকাে তসতিকী সুতবেপুে 01920118544 মৎস্য চাষ ২৯/০২/২০- ০৪/১০/২০  

05 আবু সাঈে সুতবেপুে 01997855948 মৎস্য চাষ ২৯/০২/২০- ০৪/১০/২০  

06 থমাঃ তফরোজ আলম সুতবেপুে 01755008893 মৎস্য চাষ ২৯/০২/২০- ০৪/১০/২০  

07 থক . এম সাইফুল সুতবেপুে 01716699748 মৎস্য চাষ ২৯/০২/২০- ০৪/১০/২০  

08 জতসম উতিি সুতবেপুে 01992946850 মৎস্য চাষ ২৯/০২/২০- ০৪/১০/২০  

09 থমাঃ িাঈম থ ারসি সুতবেপুে 01914538088 মৎস্য চাষ ২৯/০২/২০- ০৪/১০/২০  

10 থমাঃ জতসম উতিি খাি সুতবেপুে 01912947740 মৎস্য চাষ ২৯/০২/২০- ০৪/১০/২০  

11 থমাঃ সাইফুল ইসলাম সুতবেপুে 01922558181 মৎস্য চাষ ২৯/০২/২০- ০৪/১০/২০  

12 থমাঃ আরিায়াে থ ারসি খাি সুতবেপুে 01991786162 মৎস্য চাষ ২৯/০২/২০- ০৪/১০/২০  

13 থমাঃ সাইফুল ইসলাম সুতবেপুে 01952694385 মৎস্য চাষ ২৯/০২/২০- ০৪/১০/২০  

14 থমাঃ তমোজুল ইসলাম সুতবেপুে 01921881246 মৎস্য চাষ ২৯/০২/২০- ০৪/১০/২০  

15 থমাঃ থমাস্তাফা কামাল সুতবেপুে 01911435180 মৎস্য চাষ ২৯/০২/২০- ০৪/১০/২০  

16 থমাঃ আল আতমি সুতবেপুে 01922539108 মৎস্য চাষ ২৯/০২/২০- ০৪/১০/২০  

17 থমাঃ জত রুল ইসলাম সুতবেপুে 01723473102 মৎস্য চাষ ২৯/০২/২০- ০৪/১০/২০  

18 থমাঃ ম তসল খাি সুতবেপুে 01712306508 মৎস্য চাষ ২৯/০২/২০- ০৪/১০/২০  

19 ফােজা আক্তাে সুতবেপুে 01727492832 মৎস্য চাষ ২৯/০২/২০- ০৪/১০/২০  

20 বিী সুতবেপুে 01921881246 মৎস্য চাষ ২৯/০২/২০- ০৪/১০/২০  

21  াতস আক্তাে সুতবেপুে 01992946650 মৎস্য চাষ ২৯/০২/২০- ০৪/১০/২০  

22 পতিো আক্তাে সুতবেপুে 0199859847 মৎস্য চাষ ২৯/০২/২০- ০৪/১০/২০  

23 থজসতমি আক্তাে সুতবেপুে 01991786162 মৎস্য চাষ ২৯/০২/২০- ০৪/১০/২০  

24  াতস আক্তাে সুতবেপুে 01962303862 মৎস্য চাষ ২৯/০২/২০- ০৪/১০/২০  

25 তবর্ী আক্তাে সুমাইয়া সুতবেপুে 01922534108 মৎস্য চাষ ২৯/০২/২০- ০৪/১০/২০  



অপ্রতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণ 

২০২০-২১ অর্ থবছে  

প্রতিক্ষরণে স্থািঃ খাজুতেয়া সেকাতে প্রার্তমক তবদ্যালয়, থপৌেসভা িলতছটি, ঝালকাঠী। ব্যাচ িং ১২, থকারস থে িামঃ মৎস চাষ,    

থকারস থে থময়াে  ০৪/০৩/২১- ১১/০৩/২১= ০৭ কায থতেবস। প্রতিক্ষিার্ীে সংখাঃ পুরুষঃ ০০, মত লাঃ ২৫ = ২৫ জি। 

িং প্রতিক্ষিার্ীে িাম ঠিকািা থমাবাইল িম্বে প্রতিক্ষণ থকারস থে িাম থময়াে মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

01 উরম্ম  াতববা থেলদুয়াে 01788756504 মৎস চাষ ০৪/০৩/২১- ১১/০৩/২১  (০৭কায থতেবস)  

02 িাছতেি সুলিািা োজবাতড়য়া 01643707367 মৎস চাষ ০৪/০৩/২১- ১১/০৩/২১  (০৭কায থতেবস)  

03 জান্নাতুল থফেরেৌস পেমপািা 01745984854 মৎস চাষ ০৪/০৩/২১- ১১/০৩/২১  (০৭কায থতেবস)  

04 ডাতলম থবগম পেমপািা - মৎস চাষ ০৪/০৩/২১- ১১/০৩/২১  (০৭কায থতেবস)  

05 উরম্ম সালমা থেলদুয়াে 01744045085 মৎস চাষ ০৪/০৩/২১- ১১/০৩/২১  (০৭কায থতেবস)  

06 িতন্ন থবগম িাতিকাঠী, িলতছটি 01733293089 মৎস চাষ ০৪/০৩/২১- ১১/০৩/২১  (০৭কায থতেবস)  

07 তজন্নাি থে ািা তবতব িাতিকাঠী, িলতছটি 01961948767 মৎস চাষ ০৪/০৩/২১- ১১/০৩/২১  (০৭কায থতেবস)  

08 বি থা োিী োস িলতছটি 01741624849 মৎস চাষ ০৪/০৩/২১- ১১/০৩/২১  (০৭কায থতেবস)  

09 খাতেজা আক্তাে খাজুতেয়া িলতছটি 01980675318 মৎস চাষ ০৪/০৩/২১- ১১/০৩/২১  (০৭কায থতেবস)  

10 মাতেয়া তমম পেমপািা - মৎস চাষ ০৪/০৩/২১- ১১/০৩/২১  (০৭কায থতেবস)  

11 আফছািা থসতু খাজুতেয়া, িলতছটি 01968540067 মৎস চাষ ০৪/০৩/২১- ১১/০৩/২১  (০৭কায থতেবস)  

12 তসমা আক্তাে োজপািা  01783566940 মৎস চাষ ০৪/০৩/২১- ১১/০৩/২১  (০৭কায থতেবস)  

13 আফছািা আক্তাে  তিিালপাড়া, িলতছটি 01779251114 মৎস চাষ ০৪/০৩/২১- ১১/০৩/২১  (০৭কায থতেবস)  

14 জান্নাতুল থফেরেৌস তমম িাতিকাঠী  01959559107 মৎস চাষ ০৪/০৩/২১- ১১/০৩/২১  (০৭কায থতেবস)  

15 লাতময়া আক্তাে খাজুতেয়া, িলতছটি 01942398038 মৎস চাষ ০৪/০৩/২১- ১১/০৩/২১  (০৭কায থতেবস)  

16 থমাসা ি তমিা থবগম মুতখয়া অভায়িীল - মৎস চাষ ০৪/০৩/২১- ১১/০৩/২১  (০৭কায থতেবস)  

17 সুমইয়া আক্তাে অভায়িীল 01712868431 মৎস চাষ ০৪/০৩/২১- ১১/০৩/২১  (০৭কায থতেবস)  

18 িাছতলমা ে মাি খাজুতেয়া, িলতছটি 01711350025 মৎস চাষ ০৪/০৩/২১- ১১/০৩/২১  (০৭কায থতেবস)  

19 মুক্তা আক্তাে  তবন্দুরিাষ, অভায়িীল 01760425631 মৎস চাষ ০৪/০৩/২১- ১১/০৩/২১  (০৭কায থতেবস)  

20 থমাসাঃ তিতেি থবাগম িাতিকাঠী, িলতছটি 01994135144 মৎস চাষ ০৪/০৩/২১- ১১/০৩/২১  (০৭কায থতেবস)  

21 িাতমমা আক্তাে পেমপািা,িলতছটি 01741691364 মৎস চাষ ০৪/০৩/২১- ১১/০৩/২১  (০৭কায থতেবস)  

22 লাতময়া আক্তাে সূর্য্থপািা, িলতছটি 01771534903 মৎস চাষ ০৪/০৩/২১- ১১/০৩/২১  (০৭কায থতেবস)  

23 তেপা আক্তাে  সূর্য্থপািা, িলতছটি 01721690108 মৎস চাষ ০৪/০৩/২১- ১১/০৩/২১  (০৭কায থতেবস)  

24  সাতর্ আক্তাে সূর্য্থপািা, িলতছটি 01768390008 মৎস চাষ ০৪/০৩/২১- ১১/০৩/২১  (০৭কায থতেবস)  

25 তেিা  সূর্য্থপািা, িলতছটি 01739473553 মৎস চাষ ০৪/০৩/২১- ১১/০৩/২১  (০৭কায থতেবস)  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলার্দি সরকার 

উপর্জলা যুব উন্নয়ন কম েকতোর কার্ োলয় 

যুব উন্নয়ন অশধদপ্তর 

রাজাপুর, ঝালকাঠি 
 

শবষয়োঃ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবর্দর তথ্য মপ্ররণ প্রসংর্গ। 

 

নং প্রশিক্ষাণার্থীর নাম ঠিকানা মমাবাইল নাম্বার প্রশিক্ষণ মকার্স ের 

নাম 

মময়াদ মন্তব্য 

০১ আিসানা শমম খার্লদা বড় ককবতেখালী 01729-49929 দশজে শবজ্ঞান ০৭ শদন ১ম ব্যাচ 

০২ মিরর্দৌশস আক্তার পশর ঐ 01873-418179 দশজে শবজ্ঞান ০৭ শদন  

০৩ আছমা ঐ 
01736-312332 দশজে শবজ্ঞান ০৭ শদন  

০৪ কুমকুম মবগম ঐ 
01757-309039 দশজে শবজ্ঞান ০৭ শদন  

০৫ রশজ মবগম ঐ 
01736-312332 দশজে শবজ্ঞান ০৭ শদন  

০৬ মমারর্িদা ঐ 
01736-312332 দশজে শবজ্ঞান ০৭ শদন  

০৭ আসমা আক্তার ঐ 
01736-312332 দশজে শবজ্ঞান ০৭ শদন  

০৮ কামরুন্না ার ঐ 
01625-463059 দশজে শবজ্ঞান ০৭ শদন  

০৯ লুৎফুর র মান তন্নী ঐ 
01742-616495 দশজে শবজ্ঞান ০৭ শদন  

১০ নাজমা ঐ 
01784-389326 দশজে শবজ্ঞান ০৭ শদন  

১১ মানছুরা মবগম ঐ 
01797-143513 দশজে শবজ্ঞান ০৭ শদন  

১২ িাশতমা আক্তার ঐ 
01773-301707 দশজে শবজ্ঞান ০৭ শদন  

১৩ শিউশল ঐ 
01706-330142 দশজে শবজ্ঞান ০৭ শদন  

১৪ কুলসুম ঐ 
01739-566380 দশজে শবজ্ঞান ০৭ শদন  

১৫ মমাসাোঃ নাছশরন আক্তার ঐ 
01905-252660 দশজে শবজ্ঞান ০৭ শদন  

১৬ জান্নাতুল মিরর্দৌস ঐ 01757-977747 দশজে শবজ্ঞান ০৭ শদন  

১৭ নাঈমা কশবর শমতু ঐ 01759-522108 দশজে শবজ্ঞান ০৭ শদন  

১৮ শরপা আক্তার ঐ 01782-015146 দশজে শবজ্ঞান ০৭ শদন  

১৯  নুিা মবগম ঐ 01768-028524 দশজে শবজ্ঞান ০৭ শদন  

২০ শমনারা মবগম ঐ 01757-911741 দশজে শবজ্ঞান ০৭ শদন  

২১ সুমাইয়া আক্তার ঐ 01767-187695 দশজে শবজ্ঞান ০৭ শদন  

২২ রানু ঐ 01764-685354 দশজে শবজ্ঞান ০৭ শদন  

২৩ আকশলমা ঐ 01730-507252 দশজে শবজ্ঞান ০৭ শদন  

২৪ শ রু ঐ 01802-45115 দশজে শবজ্ঞান ০৭ শদন  

২৫ সুশখ মবগম ঐ 01752-2984 দশজে শবজ্ঞান ০৭ শদন  

 

  



নং প্রশিক্ষাণার্থীর নাম ঠিকানা মমাবাইল নাম্বার প্রশিক্ষণ 

মকার্স ের নাম 

মময়াদ মন্তব্য 

০১ জান্নাতুল মিরর্দৌসী বড় ককবতেখালী 01724-918101 দশজে শবজ্ঞান ০৭ শদন ২য় ব্যাচ 

০২ আসমা আক্তার ঐ 01773-301707 দশজে শবজ্ঞান ০৭ শদন  

০৩ মাশ নুর আক্তার ঐ 01736-312332 দশজে শবজ্ঞান ০৭ শদন  

০৪ মমাসাোঃ মুশন্ন ঐ 01715-536208 দশজে শবজ্ঞান ০৭ শদন  

০৫ সুশখ আকতার ঐ 01734-091093 দশজে শবজ্ঞান ০৭ শদন  

০৬ লুনা আক্তার ঐ 01860-179139 দশজে শবজ্ঞান ০৭ শদন  

০৭ মমাসাোঃ খাশদজা আক্তার ঐ 01318-653449 দশজে শবজ্ঞান ০৭ শদন  

০৮ মমাসাোঃ শলজা আক্তার ঐ 01785-551184 দশজে শবজ্ঞান ০৭ শদন  

০৯ মমাসাোঃ ম পী আক্তার ঐ 01755-010378 দশজে শবজ্ঞান ০৭ শদন  

১০ বকুল মবগম ঐ 01788-873183 দশজে শবজ্ঞান ০৭ শদন  

১১ মমাসাোঃ মায়া আক্তার ঐ 01302-353199 দশজে শবজ্ঞান ০৭ শদন  

১২ সাশবনা ইয়াসশমন ঐ 01734-981180 দশজে শবজ্ঞান ০৭ শদন  

১৩ মমাসাোঃ নুরুন না ার মুশন্ন ঐ 01961-462849 দশজে শবজ্ঞান ০৭ শদন  

১৪ রুশপ ঐ 01721-972936 দশজে শবজ্ঞান ০৭ শদন  

১৫ নাশছমা মবগম ঐ 01754-995412 দশজে শবজ্ঞান ০৭ শদন  

১৬ শরনা আক্তার ঐ 01762-22006 দশজে শবজ্ঞান ০৭ শদন  

১৭ মমাসাোঃ িাশতমা আক্তার ঐ 01916-880487 দশজে শবজ্ঞান ০৭ শদন  

১৮ মমাসাোঃ ছাশদয়া আক্তার ঐ 01761-434922 দশজে শবজ্ঞান ০৭ শদন  

১৯ মরকছনা ঐ 01850-179139 দশজে শবজ্ঞান ০৭ শদন  

২০ আছমা ঐ 01776-732449 দশজে শবজ্ঞান ০৭ শদন  

২১ মমাসাোঃ শমনা আক্তার ঐ 01309-541197 দশজে শবজ্ঞান ০৭ শদন  

২২ মরিমা আক্তার ঐ 01319-950407 দশজে শবজ্ঞান ০৭ শদন  

২৩ মমাসাোঃ নাছশরন আক্তার ঐ 01742-503539 দশজে শবজ্ঞান ০৭ শদন  

২৪ মমাসাোঃ িা ানাজ আক্তার ঐ 01704-860209 দশজে শবজ্ঞান ০৭ শদন  

২৫ মমাসাোঃ ছশনয়া আক্তার ঐ 01725-325945 দশজে শবজ্ঞান ০৭ শদন  

 

  



নং প্রশিক্ষাণার্থীর নাম ঠিকানা মমাবাইল নাম্বার প্রশিক্ষণ মকার্স ের 

নাম 

মময়াদ মন্তব্য 

০১ িাশ ন  াওলাদার দশক্ষণ রাজাপুর 01749-655224  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি ৩য় ব্যাচ 

০২ মমাোঃ মশিউর র মান  াং দশক্ষণ রাজাপুর 0173654755  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

০৩ মমাোঃ নাশসর দশক্ষণ রাজাপুর 01703-205955  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

০৪ মমাোঃ িশিকুল ইসলাম বড় ককবতেখালী 01303-387180  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

০৫ মমাোঃ নাশসর উশিন দশক্ষণ রাজাপুর 01723-848381  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

০৬ মমাোঃ খায়রুল ইসলাম মুশবন দশক্ষণ রাজাপুর 01920-123158  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

০৭ মমাোঃ সাশির ম ার্সন দশক্ষণ রাজাপুর 01707-862542  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

০৮ মমাোঃ মমর্ দী  াসান দশক্ষণ রাজাপুর 01778-803678  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

০৯ মগালাম আলম দশক্ষণ রাজাপুর 0170428682  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

১০ মমাোঃ রশিকুল ইসলাম …….. 01754-061445  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

১১ তাসশময়া র মান উত্তর সাউদপুর 01686-955855  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

১২ মমাোঃ কার্য়ম গাজী বড় ককবতেখালী 01716-561944  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

১৩ মজসশমন আক্তার শরয়াদ মাশনকগঞ্জ 01913-223737  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

১৪ পুস্প র মান উত্তর সাউদপুর 01726-048541  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

১৫ মমাোঃ জাশকউর র মান উত্তর সাউদপুর 01726-048541  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

১৬ মমাোঃ তানশজল ম ার্সন উত্তর সাউদপুর 01733-023686  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

১৭ মমাোঃ সশজব তালুকদার রাজাপুর 01733-023686  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

১৮ তা শমনা র মান তাশে উত্তর সাউদপুর 01713-797864  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

১৯ মমাোঃ নাজমুল ইসলাম শজ াদ দশক্ষণ রাজাপুর 01727-615673  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

২০ মমাোঃ রার্সল তালুকদার সাতুশরয়া 01734-909845  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

২১ মমাোঃ মশ বুিাহ্ উত্তর আরুয়া 01713-797864  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

২২ মমাোঃ শলটন ম ার্সন আংগাশরয়া 01727-615673  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

২৩ মমাোঃ মমজবা  উিীন গাজী কক্সবাজার 01734-909845  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

২৪ কমল শমস্ত্রী কনকাঠী 01718-328019  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

২৫ প্রভাকরণ শমস্ত্রী কনকাঠী 0171966521  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

 

  



নং প্রশিক্ষাণার্থীর নাম ঠিকানা মমাবাইল নাম্বার প্রশিক্ষণ 

মকার্স ের নাম 

মময়াদ মন্তব্য 

০১ িার্তম আকতার লাবনী বড় ককবতেখালী 01778-256608 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি ৪র্ থ ব্যাচ 

০২ মমাসাোঃ মুশি েদা মবগম রাজাপুর 01764-521381 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

০৩ মমাসাোঃ জান্নাতুল বাঘরী 01731-090795 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

০৪ আসমা খানম কর্লজ মরাড 

রাজাপুর 

01781-182199 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

০৫ নাজমা আক্তার বাঘরী 01741-201538 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

০৬ মমাসাোঃ  াশববা বাঘরী 01704-822234 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

০৭ তাশনয়া জা ান অপু বাঘরী 01789-478860 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

০৮ নাজমা নাসশরন বাঘরী 01775-485674 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

০৯ সাশ দা সুলতানা বাঘরী 01799-262210 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

১০ মমাসাোঃ নাজমুন না ার বাঘরী 01778-815536 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

১১ এলমা বাঘরী 01727-617330 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

১২ রাশিদা বাঘরী 01799-936629 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

১৩ সানশজদা ইসলাম রাজাপুর 01784-776685 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

১৪ শলজা আক্তার রাজাপুর 01774-932691 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

১৫ আির্রাজা নাজশরন বাঘরী 01729-677247 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

১৬ মমাসাোঃ তামান্না আক্তার বাঘরী 01701-777635 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

১৭ মসাশনয়া আকতার টুম্পা বাঘরী 01729-181071 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

১৮ সারশমন আক্তার বাঘরী 01921-020926 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

১৯ মমাসাোঃ শলমা আক্তার রাজাপুর 01766-961435 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

২০ শলয়া জান্নাত বাঘরী 01792-667367 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

২১ পাশপয়া আক্তার মুশন্ন বাঘরী 01764-521381 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

২২ তমা রায় রাজাপুর 01758-717773 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

২৩ সালমা আক্তার বাঘরী 01786-696217 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

২৪ মমাসাোঃ  াশমদা আক্তার রাজাপুর 01893-638287 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

২৫ িাবনাজ মুস্তারী রাজাপুর 01707-623610 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

 

 

  



নং প্রশিক্ষাণার্থীর নাম ঠিকানা মমাবাইল নাম্বার প্রশিক্ষণ 

মকার্স ের নাম 

মময়াদ মন্তব্য 

০১ লাভলী মবগম উত্তর সাউদপুর 01788-791123 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি ৫ম ব্যাচ 

০২ তাশনয়া আক্তার উত্তর সাউদপুর 01313-183932 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

০৩ নাশসমা আক্তার উত্তর সাউদপুর 01856-550391 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

০৪ িান্তা আক্তার উত্তর সাউদপুর 01761-985679 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

০৫ তুশল মবগম উত্তর সাউদপুর 01760-968297 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

০৬ আঁশখ মবগম উত্তর সাউদপুর 01724-494230 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

০৭ সুখী আক্তার উত্তর সাউদপুর 01312-883615 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

০৮ মুন্নী মবগম উত্তর সাউদপুর 01938-699745 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

০৯ উরশম আক্তার উত্তর সাউদপুর 01986-872825 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

১০ নাজমীন আক্তার উত্তর সাউদপুর 01916-015798 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

১১ খাশদজা আক্তার উত্তর সাউদপুর 01309-966746 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

১২ মরকসনা মবগম উত্তর সাউদপুর 01760-314866 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

১৩ িা ানা আকতার উত্তর সাউদপুর 01781-354201 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

১৪ চম্পা আক্তার উত্তর সাউদপুর 01734-698638 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

১৫ িাশতমা মবগম উত্তর সাউদপুর 01739-025933 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

১৬ নুরুননা ার মুশন্ন উত্তর সাউদপুর 01313-183932 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

১৭ কিলী আক্তার উত্তর সাউদপুর 01781-354201 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

১৮ লাশখ আক্তার উত্তর সাউদপুর 01936-312332 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

১৯ রাশ মা আক্তার উত্তর সাউদপুর 01736-312532 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

২০ কুরশছয়া মবগম উত্তর সাউদপুর 01933-040121 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

২১ িামীমা আক্তার উত্তর সাউদপুর 01722-955963 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

২২ বকুল উত্তর সাউদপুর 01921-811299 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

২৩ তুশল আক্তার উত্তর সাউদপুর 01768-767702 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

২৪ মরশম মবগম উত্তর সাউদপুর 01770-587540 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

২৫ কুলসুম মবগম উত্তর সাউদপুর 01733-040121 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  
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০১ শচনু রানী মন্ডল কাঠীপাড়া 01736-094815 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি ৬ষ্ঠ ব্যাচ 

০২ সুষশমতা মন্ডল কাঠীপাড়া 01761-794285 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

০৩ অশ্রু মন্ডল কাঠীপাড়া 017055366145 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

০৪ শরতু পণ ো কাঠীপাড়া 01591-142827 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

০৫ বৃশি রানী কাঠীপাড়া 01786-617387 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

০৬ সাশদয়া আক্তার কাঠীপাড়া 01985-816855 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

০৭ পূজা রানী কাঠীপাড়া 01306-777691 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

০৮ সুমা রানী কাঠীপাড়া 01312-979986 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

০৯ শবর্থীকা রানী মন্ডল কাঠীপাড়া 01735-820286 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

১০ খাশদজা আক্তার কাঠীপাড়া 01799-449670 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

১১ সুশম কাঠীপাড়া 01496-541081 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

১২ িান্তা  ালদার কাঠীপাড়া 01796-541081 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

১৩ শরনা  ালদার কাঠীপাড়া 01304-013718 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

১৪ কাজল রানী বড়াল কাঠীপাড়া 01609-554601 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

১৫ সরস্বতী বাড়ড় কাঠীপাড়া 01682-216181 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

১৬ খুকুমশন কাঠীপাড়া 01752-206022 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

১৭ শবনা সুতার কাঠীপাড়া 01754-513346 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

১৮ স্বণ ো কাঠীপাড়া 01731-526029 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

১৯ ছুমাইয়া আক্তার কাঠীপাড়া 01749-393827 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

২০  নুিা আক্তার কাঠীপাড়া 01776-787053 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

২১ িাশ মা আক্তার কাঠীপাড়া 01738-809929 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

২২ মজযাসনা রানী কাঠীপাড়া 01776-787053 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

২৩ কল্পনা রানী কাঠীপাড়া 01721-418426 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

২৪ রীনা রানী কাঠীপাড়া 01765-612224 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

২৫ সম্পা রানী কাঠীপাড়া 01719-256736 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  
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০১ শির্রাজা আক্তার রাজাপুর 01755-731485 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি ৭ম ব্যাচ 

০২ মশরয়ম আক্তার ঝণ ো ইন্দ্রপািা 01904-470997 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

০৩ সুমাইয়া আক্তার ইন্দ্রপািা 01778-260567 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

০৪ শমসোঃ মজাছনা আক্তার ইন্দ্রপািা 01726-802727 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

০৫ সাশদয়া জা ান ইন্দ্রপািা 01793-224867 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

০৬ সাশকবা আক্তার ইন্দ্রপািা 01868-410262 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

০৭ আর্মনা আক্তার ইন্দ্রপািা 01727-753444 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

০৮ িারমীন আক্তার ইন্দ্রপািা 01827-706967 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

০৯ জান্নাতুল মিরর্দৌস ইন্দ্রপািা 01827-706967 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

১০ আয়িা শসশিকা ইন্দ্রপািা 01924-234133 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

১১ মুশন্ন মবগম ইন্দ্রপািা 01723-475715 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

১২ এশমশল মবগম ইন্দ্রপািা 01742-821931 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

১৩ মমর্ রুন ইন্দ্রপািা 01736-981218 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

১৪ শরপা আক্তার ইন্দ্রপািা 01968-530123 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

১৫ িারশমন আক্তার শমতু ইন্দ্রপািা 01733-326072 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

১৬ মারুিা ইন্দ্রপািা 01957-966195 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

১৭ সুমনা আক্তার ইন্দ্রপািা 01768-773337 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

১৮ মা ফুজা ইন্দ্রপািা 01727-993759 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

১৯ ইসরাত জা ান ইন্দ্রপািা 01862-943288 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

২০ মমাসাোঃ িা নাজ ইন্দ্রপািা 01862-943288 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

২১ িারশমন মবগম ইন্দ্রপািা 01301-741091 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

২২ মজাসনা মবগম ইন্দ্রপািা 01712-539027 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

২৩ তাছশলমা ইন্দ্রপািা 01790-523231 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

২৪ রশ মা ইন্দ্রপািা 01736-277891 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

২৫ মসাশনয়া আকতার ইন্দ্রপািা 01729-873054 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  
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০১ িারশমন ইন্দ্রপািা 01947-562686  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি ৮ম ব্যাচ 

০২ কল্পনা রানী বড়াল কাঠিপাড়া 01719-256736  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

০৩ মগৌতম মবপারী কাঠিপাড়া 01786-617387  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

০৪ মজাসনা আক্তার ইন্দ্রপািা 01726-802727  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

০৫ সুমাইয়া আক্তার কাঠিপাড়া 01712-764054  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

০৬ নাজমুন না ার কাঠিপাড়া 01776-663739  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

০৭ মমাোঃ রুর্বল ইন্দ্রপািা 01710-941385  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

০৮ িীলা বড়াল কাঠিপাড়া 01778-850493  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

০৯ আলামীন ম ার্সন কাঠিপাড়া 01985-816855  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

১০ শ্রী স্বপন কুমার  ালদার নাশরর্কলবাড়ীয়া 01765-612224  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

১১ মমাোঃ শসশিকুর র মান নাশরর্কলবাড়ীয়া 01727-923887  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

১২ উত্তম কুমার মবপারী কাঠিপাড়া 01746-842982  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

১৩ আশিি বড়াল কাঠিপাড়া 01406-450558  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

১৪ সশবতা রানী মবপারী কাঠিপাড়া 01306-777691  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

১৫ শবর্থী  ালদার কাঠিপাড়া 01736-807744  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

১৬ অসীম মন্ডল কাঠিপাড়া 01735-820286  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

১৭ সম্পা রানী  ালদার কাঠিপাড়া 01736-807744  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

১৮ সনজীব বড়াল কাঠিপাড়া 01719-256736  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

১৯ আশমনুল ইসলাম কাঠিপাড়া 01404-751766  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

২০ শ্রী মকৌশিক বড়াল কাঠিপাড়া 01910-557610  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

২১ মমাসাোঃ শরনা আক্তার কাঠিপাড়া 01301-275689  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

২২ শিখা রানী কাঠিপাড়া 01786-617387  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

২৩ ছুমাইয়া আক্তার কাঠিপাড়া 0174933827  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

২৪ সাশবনা আক্তার কাঠিপাড়া 01752-173433  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

২৫ মাছুমা আক্তার কাঠিপাড়া 01863-861603  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  
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০১ জয়ন্তী রানী রায় কাঠিপাড়া 01735-864331  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি ৯ম ব্যাচ 

০২ সরস্বতী বাড়ড় কাঠিপাড়া 01682-216181  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

০৩ মমাসাোঃ মুশন্ন আক্তার কাঠিপাড়া 01830-684401  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

০৪  নুিা আক্তার কাঠিপাড়া 01718-503405  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

০৫ লুনা আক্তার কাঠিপাড়া 01985-198220  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

০৬ মরার্মনা ইসলাম কাঠিপাড়া 01711-357898  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

০৭ সুমনা আক্তার কাঠিপাড়া 01711-357898  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

০৮ সাশদয়া ইসলাম শমম কাঠিপাড়া 01762-072899  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

০৯ কামরুন্না ার কাঠিপাড়া 01764-799404  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

১০ তাশনয়া আকতার বাঘরী 01761-523055  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

১১ নাজমা বাঘরী 01763-655665  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

১২ আশিয়া আল আমুত ককবতেখালী 01711-357898  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

১৩ তাশনয়া মবগম রাজাপুর 01711-357898  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

১৪ আয়িা আক্তার গালুয়া 01727-980494  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

১৫ মমাসাোঃ মুক্তা আকতার বাঘড়ী 01789-051097  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

১৬ আয়িা শসশিকা মর্না রপুর 01727-699740  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

১৭ আবদুিা  আল  াসান রাজাপুর 01757-433404  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

১৮  াশিজা আক্তার আংগাশরয়া 01720-478810  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

১৯ তানশজয়া আর্নায়ারা বাদুরতলা 01868-373003  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

২০ মমাসাোঃ মুশন্ন উত্তমপুর 01752-483226  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

২১ িারশমন আক্তার বাঘরী 01760-771055  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

২২ তামান্না আক্তার কাঠিপাড়া 01767-230033  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

২৩ মমাোঃ জাশ দুল ইসলাম বাঘরী 01767-30033  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

২৪ অপু দাস ইন্দ্রপািা 01732-836825  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

২৫ মমাোঃ মশতউর র মান মমার্ি েদা মবগম 01932-329498  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  
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০১ মসতু রানী কাঠিপাড়া 01778-850493 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি ১০ ব্যাচ 

০২ সশঞ্চতা  ালদার নাশরর্কলবাড়ীয়া 01765-612224 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

০৩ নাজমু বাঘরী 01884-856089 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

০৪ সুলতা মন্ডল কাঠিপাড়া 01736-807744 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

০৫ ঊষা রানী  ালদার কাঠিপাড়া 01736-807744 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

০৬ মমারর্িদ আক্তার নাশরর্কলবাড়ীয়া 01319-687718 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

০৭ ইয়াছশমন আক্তার নাশরর্কলবাড়ীয়া 01980-411352 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

০৮ সুলতা সুতার নাশরর্কলবাড়ীয়া 01704-642562 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

০৯ মশিকা  ালদার নাশরর্কলবাড়ীয়া 01735-408456 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

১০ জয়ন্তী রানী শমস্ত্রী নাশরর্কলবাড়ীয়া 01767-294195 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

১১ তানশজয়া আর্নায়ার নাশরর্কলবাড়ীয়া 01868-373003 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

১২ রশজনা আক্তার নাশরর্কলবাড়ীয়া 01717-487085 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

১৩ আশিয়া আল আমুত নাশরর্কলবাড়ীয়া 01711-357898 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

১৪  াশিজা নাশরর্কলবাড়ীয়া 01789-072888 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

১৫ তাশনয়া মবগম রাজাপুর 01711-357898 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

১৬ মশরয়ম মবগম গালুয়া 01711-357898 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

১৭ পশল আক্তার কনকাঠী 01939-779360 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

১৮ রানী মবগম সাংগর 01715-575840 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

১৯ লাশক আকতার সাউর্থপুর 01715-907999 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

২০ শরয়া আকতার উত্তমপুর 01648-201099 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

২১ মশরয়ম আক্তার সশনয়া উত্তমপুর 01874-757047 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

২২ লাইজু আক্তার উত্তমপুর 01317-878126 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

২৩ জান্নাত মিরর্দৌস রাজাপুর 01799-288737 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

২৪ মশরয়ম মবগম ইন্দ্রপািা 01741-263535 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

২৫ সুমা আক্তার ইন্দ্রপািা 01739-902020 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  
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০১ সুরমা আক্তার ইন্দ্রপািা 01748-120856 গাভী পালি ০৭ তেি ১১িম ব্যাচ 

০২ জান্নাতুল ইন্দ্রপািা 01725-197508 গাভী পালি ০৭ তেি  

০৩ পারভীন আক্তার ইন্দ্রপািা 01702-885204 গাভী পালি ০৭ তেি  

০৪ তামান্না আক্তার ইন্দ্রপািা 01738-836145 গাভী পালি ০৭ তেি  

০৫ মা মুদা মবগম ইন্দ্রপািা 01773-410406 গাভী পালি ০৭ তেি  

০৬ আয়িা শসিীকা ইন্দ্রপািা 01716-855039 গাভী পালি ০৭ তেি  

০৭ মমরী আক্তার ইন্দ্রপািা 01718-174113 গাভী পালি ০৭ তেি  

০৮ মারুিা আক্তার ইন্দ্রপািা 01764-476497 গাভী পালি ০৭ তেি  

০৯ ইশত আকতার ইন্দ্রপািা 01956-706142 গাভী পালি ০৭ তেি  

১০ ময়না আক্তার ইন্দ্রপািা 01764-476497 গাভী পালি ০৭ তেি  

১১ িা ানাজ আক্তার ইন্দ্রপািা 01723-335593 গাভী পালি ০৭ তেি  

১২ মাধুবী আকতার ইন্দ্রপািা 01710-841043 গাভী পালি ০৭ তেি  

১৩ ত শমনা মবগম ইন্দ্রপািা 01301-276137 গাভী পালি ০৭ তেি  

১৪ লতা ইন্দ্রপািা 01301-276137 গাভী পালি ০৭ তেি  

১৫ আকশলমা ইন্দ্রপািা 01746-687168 গাভী পালি ০৭ তেি  

১৬ লাশখ মবগম ইন্দ্রপািা 01983-020800 গাভী পালি ০৭ তেি  

১৭ নারশগস ইন্দ্রপািা 01794-162612 গাভী পালি ০৭ তেি  

১৮ শলমা আক্তার ইন্দ্রপািা 01969-065034 গাভী পালি ০৭ তেি  

১৯ রানী ইন্দ্রপািা 01794-293532 গাভী পালি ০৭ তেি  

২০ সারশমন আক্তার ইন্দ্রপািা 01764-358819 গাভী পালি ০৭ তেি  

২১ মুশন্ন ইন্দ্রপািা 01764-358819 গাভী পালি ০৭ তেি  

২২ িাশ মা ইন্দ্রপািা 01764-358819 গাভী পালি ০৭ তেি  

২৩ পারুল মবগম ইন্দ্রপািা 01746-167402 গাভী পালি ০৭ তেি  

২৪ পশপ ইন্দ্রপািা 01746-167402 গাভী পালি ০৭ তেি  

২৫ মশন মবগম ইন্দ্রপািা 01732-882059 গাভী পালি ০৭ তেি  

 

  



নং প্রশিক্ষাণার্থীর নাম ঠিকানা মমাবাইল নাম্বার প্রশিক্ষণ 

মকার্স ের নাম 

মময়াদ মন্তব্য 

০১ রুমা আক্তার ইন্দ্রপািা 017301276137 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি ১২িম ব্যাচ 

০২ তামান্না আক্তার ইন্দ্রপািা 01738-836145 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

০৩ িা ানাজ ইন্দ্রপািা 01731-090102 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

০৪ মুকুল আক্তার ইন্দ্রপািা 01752-049121 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

০৫ লতা ইন্দ্রপািা 01301-276137 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

০৬ ত শমনা ইন্দ্রপািা 01301-276137 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

০৭ মারুিা আক্তার ইন্দ্রপািা 01764-476497 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

০৮ জান্নাতুল ইন্দ্রপািা 01725-197508 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

০৯ পারুল ইন্দ্রপািা 01746-167402 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

১০ নারশগস ইন্দ্রপািা 01794-162612 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

১১ মা মুদা মবগম ইন্দ্রপািা 01773-410406 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

১২ িারশমন খান ইন্দ্রপািা 01609-546149 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

১৩ মাশনকা ইন্দ্রপািা 01672-909079 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

১৪ লাশখ ইন্দ্রপািা 01983-020800 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

১৫ সুরমা ইন্দ্রপািা 01748-120856 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

১৬ ময়না আক্তার ইন্দ্রপািা 01764-476497 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

১৭ মাধুরী ইন্দ্রপািা 01716-055184 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

১৮ সারশমন আক্তার ইন্দ্রপািা 01764-358819 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

১৯ ইশত আকতার ইন্দ্রপািা 01956-707614 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

২০ আরজু আক্তার ইন্দ্রপািা 01751-606441 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

২১ সুমাইয়া জান্নাত মাধুবী ইন্দ্রপািা 01777-558582 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

২২ সুমাইয়া আক্তার ইন্দ্রপািা 01778-260567 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

২৩ মজাসনা আক্তার ইন্দ্রপািা 01726-802727 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

২৪ মর ানা আক্তার ইন্দ্রপািা 01672-909079 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

২৫ রার্বয়া আকতার ইন্দ্রপািা 01672-909079 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

 

  



নং প্রশিক্ষাণার্থীর নাম ঠিকানা মমাবাইল নাম্বার প্রশিক্ষণ 

মকার্স ের নাম 

মময়াদ মন্তব্য 

০১ শরমা আক্তার পালট 0188705538 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি ১৩িম ব্যাচ 

০২ নুপুর মবগম পালট 01735-872430 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

০৩ িারজানা আক্তার পালট 01735-872438 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

০৪ সুমাইয়া আক্তার পালট 01787-265908 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

০৫ মমাসাোঃ  াশিজা পালট 01718-872519 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

০৬ আর্মনা আক্তার পালট 01888-206084 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

০৭ শসমা আক্তার পালট 01650-204332 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

০৮ সীমা জামান পালট 0132096078 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

০৯ খাশদজা আক্তার পালট 01743-508889 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

১০ শবউটি আক্তার পালট 0178183906 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

১১ মমাসাোঃ ছালমা মবগম পালট 01743-876323 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

১২ মসশলনা মবগম পালট 01950-251420 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

১৩ শিশুল মবগম পালট 01756-442297 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

১৪ িাশ মা পালট 01756-049771 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

১৫ সারশমন জা ান পালট 01717-580015 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

১৬ মজসশমন জা ান পালট 01786-078678 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

১৭ নাছশরন জা ান পালট 01783-598172 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

১৮ পারভীন আক্তার পালট 01302-885204 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

১৯ তানশজলা আক্তার পালট 01753-269801 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

২০ রার্বয়া খাতুন পালট 01747-796956 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

২১ শমসোঃ লাভলী আক্তার পালট 01763-243690 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

২২ কুলসুম আক্তার ইশত পালট 01755-795862 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

২৩ িারশমন পালট 01763-132225 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

২৪ মগার্লনুর মবগম পালট 01781-795495 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

২৫ চশন্দ্রমা আক্তার শরমা পালট 01887-432299 েতজথ তবজ্ঞাি ০৭ তেি  

 
  



নং প্রশিক্ষাণার্থীর নাম ঠিকানা মমাবাইল নাম্বার প্রশিক্ষণ মকার্স ের 

নাম 

মময়াদ মন্তব্য 

০১ িাওন ম ার্সন পালট 01672-909079  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি ১৪িম ব্যাচ 

০২ শলয়া জান্নাত পালট 01764-521381  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

০৩ সুমাইয়া আক্তার িারজানা পালট 01764-521381  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

০৪ তাশরকুল ইসলাম পালট 017593826795  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

০৫ রওিন আকতার শুশচ পালট 01672-909079  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

০৬ জাশ দুল ইসলাম পালট 01795-595796  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

০৭ খার্লদা পালট 01764-521381  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

০৮ শলশল আক্তার পালট 01609-949205  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

০৯ রাশজয়া পালট 01609-949205  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

১০ িা ীদা মবগম পালট 01789-970540  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

১১ আসমা পালট 01789-970540  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

১২ মমাোঃ সশ দ  াওলাদার পালট 01789-970540  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

১৩ সাইফুল ইসলাম পালট 01672-909079  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

১৪ মমাসাোঃ মুসশিকা আক্তার পালট 01672-909079  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

১৫ আব্দুিা  আল  াসান পালট 01757-433404  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

১৬ মমাোঃ রশবউল  াসান পালট 01710-711198  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

১৭ সশ দুল  াসান পালট 01710-711198  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

১৮ খাশদজা মবগম পালট 01710-711198  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

১৯ জান্নাতুল মিরর্দৌস পালট 01710-711198  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

২০ সীমা আকতার ভাবনা পালট 01743-876323  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

২১ ছশনয়া আক্তার পালট 01789-970540  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

২২ নাশদরা পালট 01672-909079  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

২৩ মসালাইমান ম ার্সন ইমন পালট 01932-173158  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

২৪ মজাসনা আক্তার পালট 01754-786598  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

২৫ শজনাত জা ান কশল পালট 01751-737555  াঁস ও মুেগী পালি ৭ তেি  

 

(থমাঃ আল- আমীি বাকলাই) 

উপরজলা যুব উন্নয়ি কম থকিথা 

যুব উন্নয়ি অতধেপ্তে 

োজাপুে, ঝালকাঠি। 

 



উপরজলা যুব উন্নয়ি কম থকিথাে কায থালয় 

কাঠাতলয়া,ঝালকাঠি। 

অপ্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণ :  ২০২০-২০২১ অর্ থ বছে। 

ব্যাচ িং-০১                                                                                        থময়াে: ২৬/০৮/২০২০-০১/০৯/২০২০তি: 

িং প্রতিক্ষণার্ীে িাম ঠিকািা থমাবাইল িম্বে প্রতিক্ষণ থকারস থে িাম থময়াে মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ িাসিীম আ রম্মে তুজথ পতিম আউো 01733718259 পাতেবাতেক  াঁস-মুেগী পালি   ০৭ তেি  

০২ থমাঃ থমাস্তাতফজুে ে মাি ঐ 01712188871 ঐ ঐ  

০৩ থমাঃ আসলাম থ ারসি উঃ থচচেী 01728256985 ঐ ঐ  

০৪ থমাঃ খতললুে ে মাি পতিম আউো 01711475215 ঐ ঐ  

০৫ থমাঃ থেরলায়াে থ ারসি দুলাল েঃ থচচেী 01719782761 ঐ ঐ  

০৬ থমাঃ িা আলম জমািাে  পতিম আউো 01725255268 ঐ ঐ  

০৭ থমাঃ থ লাল উতিি েঃ থচচেী 01732379882 ঐ ঐ  

০৮ থমাঃ জামাল থ ারসি ঐ 01720248793 ঐ ঐ  

০৯ সুতম আকিাে েঃ থচচেী 01756640914 ঐ ঐ  

১০ থমাঃ সাইফুল  াওলাোে ঐ 01719117382 ঐ ঐ  

১১ থমাঃ থেরোয়ানুল কতেম ঐ 01710127954 ঐ ঐ  

১২ তিল্পী আকিাে ঐ 01704512334 ঐ ঐ  

১৩ থমাঃ আসাদুজ্জামাি ঐ 01795671673 ঐ ঐ  

১৪ িােতগস আকিাে ঐ 01787591132 ঐ ঐ  

১৫ মুক্তা ঐ 01790704374 ঐ ঐ  

১৬ থমা: ফয়সাল ঐ 01613924149 ঐ ঐ  

১৭ মাতেয়া আকিাে ঐ 01715920496 ঐ ঐ  

১৮ থমাঃ মারুফ  াওলাোে ঐ 01640208530 ঐ ঐ  

১৯ থমাঃ িাতকল  াওলাোে ঐ 01732227156 ঐ ঐ  

২০ থমাঃ তিমুল ঐ 01924249090 ঐ ঐ  

২১ তসোজুল ইসলাম ঐ 01957593695 ঐ ঐ  

২২ থমাঃ েিািী  াং ঐ 01907357744 ঐ ঐ  

২৩ তিমুল ঐ 01923435577 ঐ ঐ  

২৪ থমাসাঃ তিলুফা থবগম ঐ 01732474688 ঐ ঐ  

২৫ 

 

থমাঃ জত রুল ইসলাম  ঐ 01723365444 ঐ ঐ  



অপ্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণ :  ২০২০-২০২১ অর্ থ বছে। 

ব্যাচ িং-০২                                                                               থময়াে: ১৪/০৯/২০২০-২০/০৯/২০২০তি:। 

 
িং প্রতিক্ষণার্ীে িাম ঠিকািা থমাবাইল িম্বে প্রতিক্ষণ থকারস থে িাম থময়াে মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ থমাঃ আলম আকি থিয়ামিপুো,িতুি  াট  ০১৭৪৬৪৫৫৭৯৬ গাভী পালি ০৭তেি  

০২ থখাকি চন্দ্র মতেচবুতিয়া ০১৩১৪৬৭৬৫৯৫ ঐ ঐ  

০৩ থমাঃ ছতগে থিয়ামিপুো ০১৭৩২৪০০২৭৪ ঐ ঐ  

০৪ থমাঃ থ লাল ভূইয়া ঐ ০১৭৭৪৯৫৪৭৪২ ঐ ঐ  

০৫ থমাঃ  াতববুে ে মাি ঐ ০১৭৮১৯৫৭৩৮৮ ঐ ঐ  

০৬ নুে থমা াম্মে ভূইয়া ঐ ০১৭৯৩৩৫৫৯০৯ ঐ ঐ  

০৭ থমাঃ আঃ েব ঐ ০১৭১৫০২১৩৬৬ ঐ ঐ  

০৮ তেিা আকিাে  ঐ ০১৩০৬৭৮৫৯৪৩ ঐ ঐ  

০৯ আবু জাফে ঐ ০১৭৩৪২৯৪১৯৪ ঐ ঐ  

১০ থমাঃ থসার ল োিা মতেচবুতিয়া ০১৭১০৯৪৮৩৬৩ ঐ ঐ  

১১ থগালাপী োিী থিয়ামিপুো ০১৭৩২২৩০৪৩১ ঐ ঐ  

১২ ফাতিমা আকিাে ঐ ০১৭৩১০২০৭৮৯ ঐ ঐ  

১৩ তিতেি সুলিািা ঐ ০১৭৪৬৮৪২৯৬৮ ঐ ঐ  

১৪ থমাঃ তেয়াজুল  ইসলাম মতেচবুতিয়া ০১৭২৯৫৪৪৪১৭৫ ঐ ঐ  

১৫ থমাঃ ছালাম আকি থিয়ামিপুো ০১৭৫২৮৩৫৯৬১ ঐ ঐ  

১৬ থমাঃ িা জালাল ভূইয়া ঐ ০১৭৭৯৫৮৪৩৮৩ ঐ ঐ  

১৭ মাছুমা থবগম ঐ ০১৭৩৩৫৭০৯২৬ ঐ ঐ  

১৮ থমাছা: থজা ো থবগম ঐ ০১৭৫৬৬৮০৭১৪ ঐ ঐ  

১৯ মুন্নী আকিাে থঝাড়খালী ০১৪০৩৯২১৮৩৮ ঐ ঐ  

২০ থমাঃ আবু ছারল  াং থিয়ামিপুো ০১৯১৭১১৯৯৪১ ঐ ঐ  

২১ খাইরুল আলম পঃ আউো ০১৭১৫৬৭৫১০৫ ঐ ঐ  

২২ সীমা োিী মতেচবুতিয়া ০১৩১৪৬৭৬৫৯৫ ঐ ঐ  

২৩ থমাঃ িজরুল ইসলাম মৃধা থিয়ামিপুো ০১৭১৩৯৬৩৭৭৩ ঐ ঐ  

২৪ থমা: তমন্টু  াং ঐ ০১৭৪৯৩৭০২৪৬ ঐ ঐ  

২৫ 

 

থজসতমি থবগম ঐ ০১৭৫৯৩৬৪০৭৪ ঐ ঐ  



অপ্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণ :  ২০২০-২০২১ অর্ থ বছে। 

ব্যাচ িং-০৩                                                                                     থময়াে: ২১/০৯২০২০-২৭/০৯/২০২তি:। 

 

িং প্রতিক্ষণার্ীে িাম ঠিকািা থমাবাইল িম্বে প্রতিক্ষণ থকারস থে িাম থময়াে মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ সুতম আকিাে মতেচবুতিয়া ০১৭৮৬২৯৬৩২২ পাতেবাতেক  াঁস মুেগী পালি ০৭তেি  

০২ থমাঃ ইসমাইল ঐ ০১৭১২৭৩৫২১৬ ঐ ঐ  

০৩ থমাঃ জামাল থ ারসি ঐ ০১৭৮৫৭৪০০০৪ ঐ ঐ  

০৪ থমাঃ থ লাল ঐ ০১৭০৮৭৭৬৭৫০ ঐ ঐ  

০৫ থমাঃ আল আতমি ঐ ০১৭৫৮৬৭৬১৯৮ ঐ ঐ  

০৬ থমাঃ সাইফুল্লা  ঐ ০১৭৮৪৪৫০৫৭৪ ঐ ঐ  

০৭ থমাঃ মতিউে ে মাি ঐ ০১৭৪৭৬১১৪৯৮ ঐ ঐ  

০৮ তেয়াজ থ ারসি থছািাউঠা ০১৭১৫৮৬৩১১৯ ঐ ঐ  

০৯ থমাঃ িা ারুম খতি মুেচবুতিয়া ০১৭৬২২৯১৬১৫ ঐ ঐ  

১০ থমাঃ োরসল োিা েরতে পশুেী বুতিয়া ০১৭২৮৫১৬১৯১ ঐ ঐ  

১১ থমাঃ আলআতমি থছািাউঠা ০১৭০৫৩৮৪৪৭১ ঐ ঐ  

১২ থমাঃ থেজাউল থ ারসি মতেচবুতিয়া ০১৭৪৯৩৩৭৯১৭ ঐ ঐ  

১৩ থমাঃ মামুি খাি িাোবুতিয়া ০১৭২৯৯৯৫৫৪৬ ঐ ঐ  

১৪ থেবা খািম উঃমতেচবুতিয়া ০১৭৭৯৪৬৩৪৮১ ঐ ঐ  

১৫ রুমা আকিাে পঃ িাোবুতিয়া ০১৭৫৬৩৪৫০৭৩ ঐ ঐ  

১৬ ফােজািা আকিাে থিয়ামিপুো ০১৭৩১৬৪৭৮০৫ ঐ ঐ  

১৭ থমাসাঃ থেতবি আকাে ঐ ০১৭৪২৩৪২১৭৭ ঐ ঐ  

১৮ আসমা আকিাে বড়রিৌলা ০১৩১২৯৫৪৯২৬ ঐ ঐ  

১৯ থমাঃ মামুি খাি মতেচবুতিয়া ০১৭৫৪১৩০২৬০ ঐ ঐ  

২০ থমাঃ  াতসবুে ে মাি থিয়ামিপুো ০১৭২৩৫২৬৭৫৩ ঐ ঐ  

২১ থমাঃ তেপি মতেচবুতিয়া ০১৭২৯৫৯৮৮৬৮ ঐ ঐ  

২২ থমাঃ ফা াে থিয়ামিপুো ০১৭৯২৪১৭৯২৫ ঐ ঐ  

২৩ মােজাি েরতে পশুতে বুতিয়া ০১৭২৮৬৪৩৩০৩ ঐ ঐ  

২৪ থমাসাঃ সুতম আকিাে েঃ থিয়ামিপুো ০১৭৮৬২৯২৫৮৬ ঐ ঐ  

২৫ 

 

সীমা আকিাে 

 

পাটিখালিাটা ০১৭৬০৭০৬৬৮৭ ঐ ঐ  



অপ্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণ :  ২০২০-২০২১ অর্ থ বছে। 

ব্যাচ িং-০৪                                                                                   থময়াে: ০৫/১০/২০২০-১১/১০/২০২০তি:। 

 
িং প্রতিক্ষণার্ীে িাম ঠিকািা থমাবাইল িম্বে প্রতিক্ষণ থকারস থে িাম থময়াে মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ থমাঃ ইমোি থ ারসি উঃ কচুয়া ০১৭১০৬৯৩৪৯৬ গরু থমাটািাজা কেি ০৭তেি  

০২ আসমা আকিাে উঃ মতেচবুতিয়া ০১৭০৫৫২২৩৪৬ ঐ ঐ  

০৩ থমাসাঃ নুরুি িা াে মতেচবুতিয়া ০১৭৩২৩৩৫২৮৯ ঐ ঐ  

০৪ থমাঃ মাইদুল ইসলাম পাটিখালিাটা ০১৭১২৯১৯৯৫২ ঐ ঐ  

০৫ থমাঃ জালাল থ ারসি িাোবুতিয়া ০১৭০৩৬৮৬২৪৬ ঐ ঐ  

০৬ থমাঃ িা জালাল পাটিখালিাটা  ঐ ঐ  

০৭ থমাঃ আবুল বািাে মতেচবুতিয়া ০১৭৪২৭২৬৯৪৯ ঐ ঐ  

০৮ িামীমা সুলিািা পূব থ পাটিখালিাটা ০১৩১৪০১৭৭১৯ ঐ ঐ  

০৯ থমাঃ থসা াগ ঐ ০১৭৮৭৫৯৬৭৮৪ ঐ ঐ  

১০ থমাঃ তমজানুে ে মাি থছািাউঠা ০১৭৬০৭৭৯২৮৯ ঐ ঐ  

১১ থমাঃ িত দুল ইসলাম পঃ িাোবুতিয়া ০১৭৩৫৮৬৩৬৯২ ঐ ঐ  

১২ থমাঃ তমলি থজামািাে ঐ ০১৭১২৪৪৭৭৬৭ ঐ ঐ  

১৩ িনুশ্রী িাোবুতিয়া ০১৭৭৭০১৩৩৫২ ঐ ঐ  

১৪ থমাঃ মামুি মতেচবুতিয়া ০১৭২৯৪৭৪৫৮৫ ঐ ঐ  

১৫ থমাঃ  াতফজুে ে মাি তমোজ বাঁিবুতিয়া ০১৭৩০৯৬২৩২৫ ঐ ঐ  

১৬ থমাঃ আল আতমি আকি মতেচবুতিয়া ০১৭২৭৩২৪৪১৫ ঐ ঐ  

১৭ থমাঃ আবু ছরল মতেচবুতিয়া ০১৭৭১৩৮৫২৮৯ ঐ ঐ  

১৮ সুকন্যা োিী থিয়ামিপুো ০১৭৮০০১৪৮২৬ ঐ ঐ  

১৯ থমাঃ মতিবুে ে মাি উঃ আউো ০১৭১৭৪৫৯৯২১ ঐ ঐ  

২০ থমাঃ কামাল খাি পূব থপাটিখালিাটা ০১৭১০৪৯৯৩২৪ ঐ ঐ  

২১ থমাঃ সান্টু আকি থিয়ামিপুো ০১৬৭৫১০০৫০৪ ঐ ঐ  

২২ থমাঃ জাত ে  াসাি পাটিখালিাটা ০১৭১২৩৩২১০৭ ঐ ঐ  

২৩ থমাঃ আলআতমি খাি  েঃ থচচেী ০১৭৩৩০৪৪৯০০ ঐ ঐ  

২৪ থমাঃ সাগে মৃধা িাোবুতিয়া ০১৭২১০৩৫২২৬ ঐ ঐ  

২৫ 

 

আেজু আকিাে 

 

েঃ িালগাতছয়া  ঐ ঐ  



 

অপ্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণ :  ২০২০-২০২১ অর্ থ বছে। 

ব্যাচ িং-০৫                                                                                   থময়াে: ১২/১০/২০২০-১৮/১০/২০২০তি:। 

 
িং প্রতিক্ষণার্ীে িাম ঠিকািা থমাবাইল িম্বে প্রতিক্ষণ থকারস থে িাম থময়াে মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ ইব্রাত ম সেোে  েরতে পশুেী বুতিয়া ০১৭৫০৩০১২৯৪ গরুরমাটািাজা কেি ০৭তেি  

০২ থসালায়মাি সেোে ঐ ০১৭৫৯৫৯৫১৪৮ ঐ ঐ  

০৩ মরিারিাষ  ালোে িাোবুতিয়া ০১৭৮০০০৯৪১৯ ঐ ঐ  

০৪ মাকসুো আকিাে ঐ ০১৭৭৪৯৩৭৮২৪ ঐ ঐ  

০৫ সুমি োয় ঐ  ঐ ঐ  

০৬ থমাঃ সুমি  াওলাোে ঐ ০১৬১৪৪৪৩২৫৪ ঐ ঐ  

০৭ িাঈম থমাল্লা েরতে পশুেী বুতিয়া ০১৭১২২৯৩৮১৩ ঐ ঐ  

০৮ হৃেয় িালুকোে  িাোবুতিয়া ০১৭০৬১০৪২৪০ ঐ ঐ  

০৯ মলয়  ালোে ঐ ০১৭৮২১৯৬৬২২ ঐ ঐ  

১০ তেপি সেোে েরতে পশুেী বুতিয়া ০১৭২৬৯৫৯১৩৬ ঐ ঐ  

১১ থমাঃ তমলি সেোে ঐ ০১৭৪৫১৪৪৪২৯ ঐ ঐ  

১২ তকেি োড়য়া িাোবুতিয়া ০১৭৩৫২৭৭০৫৬ ঐ ঐ  

১৩ শ্যামল ববোগী ঐ ০১৭২৭৮৭৩৬০৬ ঐ ঐ  

১৪ থসীেভ  ালোে ঐ ০১৩০২৯৪৩৯৮২ ঐ ঐ  

১৫ থমাঃ তমোজ সেোে েরতে পশুেী বুতিয়া ০১৭২৭৮৫৯৭৩০ ঐ ঐ  

১৬ থমাঃ িাতসে জমািাে িাোবুতিয়া ০১৭৩৮৮০১৯৫৪ ঐ ঐ  

১৭ থমাঃ রুরবল খাি ঐ ০১৭১০২৪৯৯৬৩ ঐ ঐ  

১৮ থমাঃ থসা াগ মৃধা ঐ ০১৭৭৩১৮২৮৯২ ঐ ঐ  

১৯ থমাঃ ইমোি খাি ঐ ০১৭৭৫৮০৫২৯০ ঐ ঐ  

২০ থমাঃ োরসল মৃধা ঐ ০১৭৭৬৫৬১৯৪৮ ঐ ঐ  

২১ পতল থবগম ঐ ০১৭৪০৯০৭২০৬ ঐ ঐ  

২২ থমাসাঃ সালমা থবগম ঐ ০১৭২৮০৩৩৫২০ ঐ ঐ  

২৩ থমাঃ থবল্লাল থ ারসি ঐ ০১৭২৮০৩৩৫২০ ঐ ঐ  

২৪ থমাঃ থফােকাি সেোে েরতে পশুেী বুতিয়া ০১৩১০০৮৬৬৪৯ ঐ ঐ  

২৫ 

 

থমাঃ িত দুল ইসলাম িাোবুতিয়া ০১৩০৫৫৪২৪৪২ ঐ ঐ  



অপ্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণ :  ২০২০-২০২১ অর্ থ বছে। 

ব্যাচ িং-০৬ থময়াে: ১৯/১০/২০২০-২৫/১০/২০২০তি:। 

িং প্রতিক্ষণার্ীে িাম ঠিকািা থমাবাইল িম্বে প্রতিক্ষণ থকারস থে িাম থময়াে মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ সুরেব মালাকে িাো বুতিয়া ০১৩১৯৯৬১০৯৫ গরু থমাটািাজা কেি ঐ  

০২ তেবাস চন্দ্র ঐ ০১৭১০১০৩৩১১ ঐ ঐ  

০৩ মাধুেী োিী  ালোে ঐ ০১৭৬৩৬২৭৪৩৫ ঐ ঐ  

০৪ মতি োিী ঐ ০১৭৪৭৭২৮৭১২ ঐ ঐ  

০৫ থেবা োিী ঐ ০১৭৩২০৫৬৯৭৮ ঐ ঐ  

০৬ মতিসা বাছাড় ঐ ০১৭৯৭৩৬০৮৯৪ ঐ ঐ  

০৭ িমা োিী ঐ ০১৭২৫৩৬১৭২৩ ঐ ঐ  

০৮ িয়ি থবপােী ঐ ০১৭১০৯৫২৯০৫ ঐ ঐ  

০৯ অনুপম  ালোে ঐ ০১৭১২৩২৭২৯২ ঐ ঐ  

১০ তেপালী োিী ঐ ০১৭৭৬৫৬১৩৫৫ ঐ ঐ  

১১ থখাকি  ালোে ঐ ০১৭২৪৯৫৪১০০ ঐ ঐ  

১২ িাপস বড়াল ঐ ০১৭৮১৩৮১২৪৯ ঐ ঐ  

১৩ িন্ময় িীল ঐ ০১৩০৪২৭৬৩০৪ ঐ ঐ  

১৪ িপি চন্দ্র ঐ ০১৭১৭৮০৪৩০১ ঐ      ঐ  

১৫ পলাি িীল ঐ ০১৭১০১০৩৩১১ ঐ ঐ  

১৬ তমতু োিী ঐ ০১৭০৭২০৬২৮১ ঐ ঐ  

১৭ আতিক  ালোে  ঐ ০১৭৩১১০৩২০৮ ঐ ঐ  

১৮ সুজি  ালোে ঐ ০১৭১৪৪৬৭৯৬৭ ঐ ঐ  

১৯ তেপংকে  ালোে ঐ ০১৭১০৭২৫৫২৮ ঐ ঐ  

২০ েিি কুমাে ঐ ০১৭২৮৯০২৯৯৩ ঐ ঐ  

২১ আতখ োিী ঐ ০১৭৪৫৭৫৬৫২৮ ঐ ঐ  

২২ টুিা োিী ঐ ০১৭৪১৪০৯৫১১ ঐ ঐ  

২৩ সুবণ থ  ালোে  ঐ ০১৭১২৮৭৫০১৪ ঐ ঐ  

২৪ তবশ্বতজৎ  ালোে ঐ ০১৭১০৭১৮৯৪৬ ঐ ঐ  

২৫ 

 

তবিব মালাকে 

 

ঐ ০১৭০৩৩৪০৩৮২ ঐ ঐ  



অপ্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণ :  ২০২০-২০২১ অর্ থ বছে। 

ব্যাচ িং-০৭                                     থময়াে : ২৯/১১/২০২০-০৬/১২/২০২০তি:। 

  

 

িং প্রতিক্ষণার্ীে িাম ঠিকািা থমাবাইল িম্বে প্রতিক্ষণ থকারস থে িাম থময়াে মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ থমাঃ োতকবুল ইসলাম তুষাে পঃ আউো ০১৭১৫৩৩০৭২৬ গাভী পালি প্রতিক্ণ ০৭তেি  

০২ থমাঃ িাওি উঃ আিইল বুতিয়া ০১৭৭৭৫৩৪৫৮২ ঐ ঐ  

০৩ মা ফুজ খাি ঐ ০১৯১৬৬৩০২৫৭ ঐ ঐ  

০৪ থমাঃ িত দুল ইসলাম েঃ আউো ০১৭৫৭১০৫৬৪৩ ঐ ঐ  

০৫ থমাঃ সুমি থমাল্লা মিাবুতিয়া ০১৯৭৫৬২৫৫৯৩ ঐ ঐ  

০৬ থমাঃ িামীম থ াসাইি ঐ ০১৭০৩০৯২১৫০ ঐ ঐ  

০৭ থমা: মাইনুল ইসলাম ঐ ০১৭২৪৩২৯০০৩ ঐ ঐ  

০৮ থমাঃ তমোজ থ ারসি উঃ আিইলবুতিয়া ০১৭১৩৯৫৫০৬১ ঐ ঐ  

০৯ থমাঃ আঃ েত ম েঃ থচচেী ০১৭৩১১৩৬৪২০ ঐ ঐ  

১০ থমাঃ মাছুম তবল্লা  েঃ বকখালী ০১৭১৩৯৫৪৫৬৩ ঐ ঐ  

১১ আক্তারুজজামাি জয়খালী ০১৭০৫৫২৩০৭৮ ঐ ঐ  

১২ তসয়াম থ াসাইি কাঠাতলয়া ০১৯২১৬৫৪৫৭৫ ঐ ঐ  

১৩ থসার ল খাি উঃ আিইলবুতিয়া ০১৯৩৪৩৭১৫৫৮ ঐ ঐ  

১৪ থমাঃ মামুি মুিী ঐ ০১৭৬৩৯০৭০৭৪ ঐ ঐ  

১৫ থমাঃ কতবে থ ারসি ঐ ০১৯৩৪৪২৫৩৯৯ ঐ ঐ  

১৬ থমাঃ েমজাি আিইলবুতিয়া ০১৭৩৬৯৫২৭৯৪ ঐ ঐ  

১৭ থমাঃ িতেকুল ইসলাম উঃ আিইলবুতিয়া ০১৭৭১৪৩৭২২০ ঐ ঐ  

১৮ আঃ মান্নাি আিইলবুতিয়া ০১৭২৭৩২১৪৯৯ ঐ ঐ  

১৯ থমাঃ আলীম পঃ আউো ০১৭৪৫১৪৩৪১৭ ঐ ঐ  

২০ তেপালী োিী েঃ আউো ০১৭০৪৭৮১৫৫৭ ঐ ঐ  

২১ তিতিে চন্দ্র মাতুিে পঃ আউো ০১৭০৩৬৮৬৫৯৮ ঐ ঐ  

২২ িন্ময় মাতুিে িনু ঐ ০১৯০৬০০৩৯২১ ঐ ঐ  

২৩ আতজজুে ে মাি ঐ ০১৭৭০৯৭১৩৪৩ ঐ ঐ  

২৪ থমাঃ আল আতমি ঐ ০১৭২১১৮৮২১৭ ঐ ঐ  

২৫ 

 

থমাঃ আতিকুল ইসলাম উঃ আিইলবুতিয়া ০১৭৯৭০১৯০৪৩ ঐ ঐ  



অপ্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণ :  ২০২০-২০২১ অর্ থ বছে। 

ব্যাচ িং-০৮                                 থময়াে: ০৮/১২/২০২০-১৫/১২/২০২০তি:। 

 

িং প্রতিক্ষণার্ীে িাম ঠিকািা থমাবাইল িম্বে প্রতিক্ষণ থকারস থে িাম থময়াে মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ সুতফয়া খাতুি আিইলবুতিয়া ০১৭৯৬৬২৭৫৪১ পাতেবাতেক  াঁস মুেগী পালি ০৭তেি  

০২ িাছতলমা বগম েঃড়কখালী ০১৯২২৮৭১৩২৯ ঐ ঐ  

০৩ মুক্তা পঃ আউো ০১৭২৭৩৬০৯৩৮ ঐ ঐ  

০৪ লাভলী আকিাে উঃ আিইলবুতিয়া ০১৭৩৭০৪২৭৭৮ ঐ ঐ  

০৫ জান্নাতুল থফেরেৌস জুই ঐ ০১৭৩১০০৪০৯২ ঐ ঐ  

০৬ সুমাইয়া আকিাে তমতু ঐ ০১৭০৮৭৭৬৪৩৭ ঐ ঐ  

০৭ ছালমা আকিাে চােিী ঐ ০১৩১৬১৪১৭৩৯ ঐ ঐ  

০৮ িাবনুে আকিাে থছািাউঠা ০১৭১৪৭৩২৬৬৭ ঐ ঐ  

০৯ থের িা পােভীি উঃ আিইলবুতিয়া ০১৭৮৯২১০৮৫৬ ঐ ঐ  

১০ থমাসাঃ মতিো আকিাে ঐ ০১৭৭৭১৭০৪০৯ ঐ ঐ  

১১ সুতম আকিাে ঐ ০১৭৪৮৪৬৫৩১৩ ঐ ঐ  

১২ তিপু আকিাে থঝাড়খালী ০১৯২৮৯৭৫৯১৫ ঐ ঐ  

১৩ থমাসাঃ ফাতিমা থবগম উঃ আিইলবুতিয়া ০১৭২৫৪৯৭৫৭৭ ঐ ঐ  

১৪ থমাসাঃ েতজিা থবগম ঐ ০১৭৭৮৪৪৮৫৩২ ঐ ঐ  

১৫ জান্নাতুল মীম ঐ ০১৭৩১০০৭০৭২ ঐ ঐ  

১৬ তমতু আকিাে  ঐ ০১৯১৪৫৫৯২৫২ ঐ ঐ  

১৭  াতস থবগম ঐ ০১৭৫১৪৪৭৪৮৬ ঐ ঐ  

১৮ আঞ্জুমাি আো তিতি প: আউো ০১৯৬০৮২৬৪৪৬ ঐ ঐ  

১৯ িাতেো আকিাে ঐ ০১৩০৪৮৭২৩৩৫ ঐ ঐ  

২০ মতফজা থবগম ঐ ০১৭৮৪৬৮৫৩৩১ ঐ ঐ  

২১ মতিো আকিাে ঐ  ঐ ঐ  

২২ ফাতিমা আকিাে আিইলবুতিয়া ০১৩১৭৩৪০১৭২ ঐ ঐ  

২৩ মাত নুে  প: আউো ০১৯৯৩১২২৭১০ ঐ ঐ  

২৪ জান্নাতুল আফতেি িীতি ঐ ০১৭৩৪৩৪৭০৬৫ ঐ ঐ  

২৫ 

 

ডতল আকিাে উঃ আিইল বুতিয়া ০১৮২৮৬৪৭৯৩২ ঐ ঐ  



অপ্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণ :  ২০২০-২০২১ অর্ থ বছে। 

ব্যাচ িং-০৯                                                                                    থময়াে: ২০/১২/২০২০-২৭/১২/২০২০তি: 

 

িং প্রতিক্ষণার্ীে িাম ঠিকািা থমাবাইল িম্বে প্রতিক্ষণ থকারস থে িাম থময়াে মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ থমাঃ সাইফুল ইসলাম উ: আিইলবুতিয়া ০১৭১৯২০৮৬২৫ গাভী পালি ০৭তেি  

০২ িামীম লিাবুতিয়া ০১৯৯১৫০১২৬৫ ঐ ঐ  

০৩ সাইফুল ইসলাম প: আউো ০১৯৯৭৪৮৭১৭৩ ঐ ঐ  

০৪ তলমা আকিাে কাঠাতলয়া ০১৯৮৪৬১১৩১২ ঐ ঐ  

০৫ তসমা আকিাে ঐ ০১৯১৪১৭৮২১২ ঐ ঐ  

০৬ থমাঃ বােল ঐ ০১৭২০৪৪৭৯৯০ ঐ ঐ  

০৭ থমাঃ তুত ি থমাল্লা ঐ ০১৭১৭১৯৫৭২১ ঐ ঐ  

০৮ লাতময়া আকিাে েঃ বকখালী ০১৯৮৬৩৬৯২৪৩ ঐ ঐ  

০৯ থমা: িাজুল ইসলাম কাঠাতলয়া ০১৯১৭৫৫০৬৪৬ ঐ ঐ  

১০ সাতবিাজ জা াি থমৌসুমী ঐ ০১৭১৭১৯৫৭২১ ঐ ঐ  

১১ থসতলম ে মাি আকাি ঐ ০১৭১০৭৯২৯৪৭ ঐ ঐ  

১২ থসালায়মাি সতজব ঐ ০১৭৩২৫৯৯২৯২ ঐ ঐ  

১৩ থোতজ আকিাে ঐ ০১৯১৭৫৫০৬৪৬ ঐ ঐ  

১৪ থমাসাঃ িাজমা খািম ঐ  ঐ ঐ  

১৫ থমাঃ থোরসল  ারলাোে ঐ ০১৭১৬৪৮৬৪৮৩ ঐ ঐ  

১৬ থমাঃ োতকব খাি ঐ ০১৯১১১২৫০৪৫ ঐ ঐ  

১৭ সুোইয়া জা াি ঐ ০১৯৬৫৭১৭৩৬০ ঐ ঐ  

১৮ থমা: জুবারয়ে আোফাি ঐ ০১৭১৯৫২৬৩২৮ ঐ ঐ  

১৯ লতিফা খািম ঐ ০১৬১০০৭১৫০৪ ঐ ঐ  

২০ থমাঃ আবুল কালাম আজাে ঐ ০১৯১১২৪০৪৮১ ঐ ঐ  

২১ থমাঃ সুমি খাি উঃ আিইলবুতিয়া ০১৭৯২২১৮৭৯৬ ঐ ঐ  

২২ থমাসাঃ তিতেি আকিাে েঃ আিইলবুতিয়া ০১৯২২১৩২৬৮৬ ঐ ঐ  

২৩ িািতজলা আকিাে কাঠাতলয়া  ঐ ঐ  

২৪ থগালাম সরোয়াে আিইলবুতিয়া ০১৭১৮৩২৪০৬৪ ঐ ঐ  

২৫ 

 

সমীে েঞ্জি োস কাঠাতলয়া ০১৭১৭৯৯৬৪৯২ ঐ ঐ  



অপ্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণ :  ২০২০-২০২১ অর্ থ বছে। 

ব্যাচ িং-১০                                                 থময়াে: ১১/০১/২০২১-১৮/০১/২০২১তি:। 

 

িং প্রতিক্ষণার্ীে িাম ঠিকািা থমাবাইল িম্বে প্রতিক্ষণ থকারস থে িাম থময়াে মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ লাতময়া আকিাে েঃ আিইলবুতিয়া ০১৭৫৮৬৭৬১০০ পাতেবাতেক  াঁস মুেগী পালি ০৭তেি  

০২ থমাসাঃ তেয়া আকিাে ঐ ০১৭৩৫১৫০৫৬২ ঐ ঐ  

০৩ তিখা োিী িীল ঐ ০১৭৩৭৩৯৫২৪৯ ঐ ঐ  

০৪ থমারমিা ঐ ০১৭৩৮৬৫১৯৫৮ ঐ ঐ  

০৫ তেিা োিী ঐ ০১৭৮২৬০৫০৭৫ ঐ ঐ  

০৬ থমাসাঃ তিউতল থবগম ঐ ০১৭০৭৪৫১৯০৬ ঐ ঐ  

০৭ থমাসাঃ িােতমি জা াি ঐ ০১৭১৮২৪৯৬৫২ ঐ ঐ  

০৮ থমাসা: মমিাজ থবগম ঐ ০১৭৪১২১২৮২৪ ঐ ঐ  

০৯ থমাসাঃ আতফফা আফতেি ঐ ০১৭৯৩৭৩৩৩৩৪ ঐ ঐ  

১০ মতলিা োিী ঐ ০১৭৫১২৩৯০০৮ ঐ ঐ  

১১ সুেমা থবগম ঐ ০১৭৯৮৬২৯৬১৪ ঐ ঐ  

১২ রুপালী থবগম ঐ ০১৭২৯৮০০৭৮৭ ঐ ঐ  

১৩ মতজথিা ঐ ০১৭৯৬৯৬৮৩৯৬ ঐ ঐ  

১৪ থমাসাঃ খাতেজা থবগম ঐ ০১৩১৩২৬৯৯৭৭ ঐ ঐ  

১৫ থমাসাঃ সাতবিা ঐ ০১৭৭৪৩৯৫১৪৬ ঐ ঐ  

১৬ থমাসাঃ লাইজু থবগম ঐ ০১৭৮৭৫৯৬৫৮৩ ঐ ঐ  

১৭ েীিা োিী ঐ ০১৭৫৭৪৪০২৯৯ ঐ ঐ  

১৮ তেপা োিী ঐ  ঐ ঐ  

১৯ তমিিী েতিী ঐ  ঐ ঐ  

২০ আফসািা  বার ে চে ক্ষুর কাঠি ০১৭৪২০০৪৩৬৩ ঐ ঐ  

২১ তসমা থবগম েঃ আতিইলবুতিয়া ০১৭৫১৫৪৩৭০৩ ঐ ঐ  

২২ থমাসাঃ পারুল ঐ ০১৭৬৫৫৩৫৯৭৩ ঐ ঐ  

২৩ সািতজো ইয়াসতমি তঝঙ্গাবাতড়য়া ০১৭২১০৬৫৬৯৭ ঐ ঐ  

২৪ ছতিয়া আকিাে কাঠাতলয়া সেে ০১৭১৫৬৪৮২২৯ ঐ ঐ  

২৫ 

 

থমাসাঃ সালমা থবগম ঐ ০১৭৫৮৬৭৬১০০ ঐ ঐ  



অপ্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণ :  ২০২০-২০২১ অর্ থ বছে। 

ব্যাচ িং-১১                                                                                        থময়াে-১৮/০১/২০২১-২৫/০১/২০২১তি:। 

 
িং প্রতিক্ষণার্ীে িাম ঠিকািা থমাবাইল িম্বে প্রতিক্ষণ থকারস থে িাম থময়াে মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ থসফালী থবগম েঃ আিইলবুতিয়া ০১৭৪৩৩৮৫২৬৯ পাতেবাতেক  াঁস মুেগী পালি ০৭তেি  

০২ থমাসাঃ থমতেিা থবগম ঐ ০১৩১৩৫১৭৩১৭ ঐ ঐ  

০৩ থমাসাঃ িাতছমা ঐ ০১৭০৪৭৮০৯৪৫ ঐ ঐ  

০৪ থমাসাঃ মতজথিা থবগম ঐ ০১৭৬১৩২১৯৭৩ ঐ ঐ  

০৫ থ রলিা থবগম ঐ ০১৩১৩৫১৭৬৫৭ ঐ ঐ  

০৬ থমাসাঃ জান্নাতুল থফেরেৌতস ঐ ০১৬৪৭২০১২২৭ ঐ ঐ  

০৭ সুমাইয়া তসতিকা ঐ ০১৭২৯৪৭৫২৫৩ ঐ ঐ  

০৮ আয়িা আকিাে ঐ ০১৩১০২১৮০২৯ ঐ ঐ  

০৯  তসমা আকিাে  েঃ থচচেী ০১৭৫৭৩৭২৭৪০ ঐ ঐ  

১০ আেিী োিী েঃ  আিইলবুতিয়া ০১৩১৭৭৫২৩৪২ ঐ ঐ  

১১ তিবািী োস ঐ ০১৭৪৮৪২৪১২৮ ঐ ঐ  

১২ থমাসাঃ রুমা থবগম ঐ ০১৭৫৭৪৩৩৩৪২ ঐ ঐ  

১৩ থমাসাঃ তিপু আকিাে ঐ ০১৭৪৭৬৮৪৯৭১ ঐ ঐ  

১৪ মতিো থবগম ঐ ০১৯১১৫৯৯৭৭০ ঐ ঐ  

১৫ তসমা আকিাে ঐ ০১৭৯২৪৯২৬৬২ ঐ ঐ  

১৬ িােতমি আকিাে তেয়া ঐ ০১৩০৮৮১৯১৬৫ ঐ ঐ  

১৭ শ্রীমতি মুক্তা োিী আিইলবুতিয়া  ঐ ঐ  

১৮ মতিয়া আকিাে তেপা েঃ আিইলবুতিয়া ০১৭০৭২০৬০৫৯ ঐ ঐ  

১৯ আতেফা আকিাে  বাঁি বুতিয়া ০১৯৮৬০৫৮৮২৮ ঐ ঐ  

২০ তেয়া মতি ঐ ০১৩১৮৫১২৪৮৩ ঐ ঐ  

২১ তলজা  েঃ আিইলবুতিয়া ০১৭৬০২৮১৩৮৯ ঐ ঐ  

২২ সুমাইয়া আকিাে  ঐ ০১৩১৭৫০৭৬৩২ ঐ ঐ  

২৩ থমাসাঃ মাত নুে থবগম তবিাপাতি ০১৭৪০১৭৫১৮৮ ঐ ঐ  

২৪ থমাসা:  াইজা আকিাে  মধ্য কচুয়া ০১৭২৫৯৭৮৮৬৫ ঐ ঐ  

২৫ িাতমমা পােভীি েঃ আিইলবুতিয়া ০১৭৬৫৫৩৫৭৭৫ ঐ ঐ  



অপ্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণ :                         ২০২০-২০২১ অর্ থ বছে 

িােীে েক্ষিা বৃতদ্ধে লরক্ষয পাতেবাতেক  াঁসমুেগী পালি               ১৩/০১/২০২১-১৯/০১/২০২১তি:। 

ব্যাচ িং-১২ 

িং প্রতিক্ষণার্ীে িাম ঠিকািা থমাবাইল িম্বে প্রতিক্ষণ থকারস থে িাম থময়াে মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ সাতেয়া আকিাে কাঠাতলয়া ০১৩০৭৯৫৫২৬

৮ 

পাতেবাতেক  াঁস মুেগী 

পালি 

০৭তেি  

০২ িােতমি আকিাে উ: আউো ০১৭৪৬৬৬৮০১

৫ 

ঐ ঐ  

০৩ থমাসাঃ মতিয়া আকিাে ে: আিইলবুতিয়া ০১৭৩৮৬৫১৯৮

৮ 

ঐ ঐ  

০৪ সুেমা থবগম ঐ ০১৭৯৮৬২৯৬১৪ ঐ ঐ  

০৫ থমাসাঃ মমিাজ ঐ ০১৭৪১২১২৮২৪ ঐ ঐ  

০৬ থমাসাঃ সাতেয়া আফতেি ঐ ০১৭৭১৪৯০৮৪৯ ঐ ঐ  

০৭ আয়িা আকিাে ঐ ০১৩১০২১৮০২৯ ঐ ঐ  

০৮ সুমাইয়া আকিাে ঐ ০১৩১৭৫০৭৬৩

২ 

ঐ ঐ  

০৯ িােতমি আকিাে ঐ ০১৩০৮৮১৯১৬

৫ 

ঐ ঐ  

১০ িাতমমা পােভীি ঐ ০১৭৬৫৫৩৫৭৭

৫ 

ঐ ঐ  

১১ থমাসাঃ থজাছিা থবগম ঐ ০১৭১৫০৫০৮৯২ ঐ ঐ  

১২ থমাসাঃ িাছতলমা থবগম ে: বকখালী ০১৯২২৮৭১৩২৯ ঐ ঐ  

১৩ তজিাি সুলিািা ে: আিইলবুতিয়া ০১৭২১১৮৮১৯৯ ঐ ঐ  

১৪ আয়িা থবগম ে: বকখালী ০১৭৯৯৫১৫৩২৫ ঐ ঐ  

১৫ থমাসাঃ রুনু আকিাে প: আউো ০১৭১২৪০৬৬২৪ ঐ ঐ  

১৬ ছালমা আকিাে ে: থচচেী ০১৭১৮৪০৪৭৬৬ ঐ ঐ  

১৭ আয়িা তসতিকা  বাঁিবুতিয়া ০১৭৮৬৫৭৬০১

৩ 

ঐ ঐ  

১৮ সার্ী োিী োস কাঠাতলয়া ০১৭৭৯৪৭৩২৬৬ ঐ ঐ  



১৯ যুতর্ আকিাে ঐ ০১৮৮৮৫৮৩২৭

২ 

ঐ ঐ  

২০ ঝুমুে আকিাে ঐ ০১৭৫১৭৩৭৬৬৯ ঐ ঐ  

২১ থমাসাঃ সাতেয়া আকিাে ে: আিইলবুতিয়া ০১৭৫৬৪৪৬১০০ ঐ ঐ  

২২ থমাসাঃ নুপুে আিইলবুতিয়া ০১৩০০৭৪৯৩৮

২ 

ঐ ঐ  

২৩ তেয়া মতি বাঁিবুতিয়া ০১৭৪২০০৩৭৩৫ ঐ ঐ  

২৪ তূআতেফা আকিাে ঐ ০১৯৮৬০৫৮৮২

৮ 

ঐ ঐ  

২৫ 

 

তলজা আকিাে ে: আিইলবুতিয়া ০১৭৭১৪৯০৮৪৯ ঐ ঐ  

অপ্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণ :  ২০২০-২০২১ অর্ থ বছে। 

ব্যাচ িং-১৩                                                                                              থময়াে-১৬/০২/২০২১-২৪/০২/২০২১তি:। 

িং প্রতিক্ষণার্ীে িাম ঠিকািা থমাবাইল িম্বে প্রতিক্ষণ থকারস থে িাম থময়াে মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ থমাঃ কামাল তসকোে প: তছটতক ০১৭২১৫২৬২১০ গরু থমাটািাজা কেি ০৭তেি  

০২ সােমাি থসৌতমক থসা াি ঐ ০১৭১৭২৫২৪২৫               ঐ ঐ  

০৩ থমাঃ বায়তজে ইসলাম ঐ ০১৭৭২২০৫৮১৩ ঐ ঐ  

০৪ থমাঃ থমর েী  াসাি ঐ ০১৩১৫৩৮৯৭৩০ ঐ ঐ  

০৫ থমাঃ থফেরেীস  াওলাোে ঐ ০১৯৫২১৮৬৪৮৭ ঐ ঐ  

০৬ তলখি  াওলাোে ঐ ০১৭৫৩৩২৮৯৬২ ঐ ঐ  

০৭ শুভ্ররেব চক্রবিী আওোবুতিয়া ০১৭৯১৪৭০৪৫৫ ঐ ঐ  

০৮ অণ থব  াওলাোে ঐ ০১৭৭৯০৪৬৯৭৯ ঐ ঐ  

০৯ অতমিাভ থবপােী প: তছটতক ০১৭৩৯৫২৯১৯৫ ঐ ঐ  

১০ পতবত্র  াওলাোে ঐ ০১৭২১৮১০৬৮৬ ঐ ঐ  

১১ থমাঃ থবল্লাল তসকোে ঐ ০১৭১৯৯৩৮৮৫২ ঐ ঐ  

১২ থমাঃ সামীে আল মা মুে পূব থ তছটতক ০১৭১৭২৫২৪৫২ ঐ ঐ  

১৩ রুতজ থবগম ঐ ০১৭১৯৪৫৯৮৪২ ঐ ঐ  

১৪ থমাঃ োরসল খাি আওোবুতিয়া ০১৭১৭৫৫৩৫৩৯ ঐ ঐ  

১৫ তবিব বড়াল ঐ ০১৭৪১৬২৭১৯৯ ঐ ঐ  



১৬ পার্ থ োয় ঐ ০১৭৯২৩৩৭৯৩৬ ঐ ঐ  

১৭ প্রবীে কৃষ্ণ োয় ঐ ০১৭৯২৬৩৩৩৬০ ঐ ঐ  

১৮ থমাঃ তমজানুে ে মাি প: তছটকী ০১৭০১৮৭১২৮৮ ঐ ঐ  

১৯ প্রান্ত  াওলাোে আওোবুতিয়া ০১৭৮৮৬৯৭৫০৫ ঐ ঐ  

২০ জুরয়ল োয় ঐ ০১৪৭৮৬৪৭৬৭৫ ঐ ঐ  

২১ থমাঃ ইব্রাত ম  াওলাোে পূব থ তছটতক ০১৯২৪৬৬৫৮৭০ ঐ ঐ  

২২ থমাঃ স্বপি মাতুিে ঐ ০১৭১২৯০৩৫১০ ঐ ঐ  

২৩ তেপি তমত্র আওোবুতিয়া ০১৭১৩৯৬৬৯৪৩ ঐ ঐ  

২৪ থমাঃ মতিরুজ্জামাি 

তসকোে 

পূব থ তছটতক ০১৭২৩৫২৬৯৬৫ ঐ ঐ  

২৫ 

 

উজ্জ্বল োয় আওোবুতিয়া ০১৭৯৪৩৮৭১১৬ ঐ ঐ  

অপ্রাতিষ্ঠাতিক প্রতিক্ষণ :  ২০২০-২০২১ অর্ থ বছে। 

ব্যাচ িং-১৪                                                                                          থময়াে-০৮/০৩/২০২১-১৫/০৩/২০২১তি:। 

িং প্রতিক্ষণার্ীে িাম ঠিকািা থমাবাইল িম্বে প্রতিক্ষণ থকারস থে িাম থময়াে মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ থমাসাঃ আফসািা উ: আিইলবুতিয়া ০১৭৭০১৮০৬৭০ পাতেবাতেক  াস মুেগী 

পালি 

০৭তেি  

০২ থমাসাঃ সাতবিা ইয়াসতমি ঐ ০১৭১৯৭১৬১১৭ ঐ ঐ  

০৩ থমাসাঃ ফারিমা খাতুি ঐ ০১৬২১৫৪২১১৬ ঐ ঐ  

০৪ থমর েী  াসাি ঐ ০১৭৩৯৬৩৮৪৩১ ঐ ঐ  

০৫ মুক্তা আকিাে ঐ ০১৭৪১৪৪১৫৭৯ ঐ ঐ  

০৬ িাতিয়া ঐ ০১৭৩২৫৪৭২৮৭ ঐ ঐ  

০৭ সাতমমা ঐ ০১৭০৬৮৮২০৩৫ ঐ ঐ  

০৮ জান্নাতি ঐ ০১৭৫৭৭০০৪২৩ ঐ ঐ  

০৯ কাতেমা ে: আিইলবুতিয়া ০১৩১৯৭০১৮০৮ ঐ ঐ  

১০  াতফজা আকিাে তলমা আমুয়া ০১৭৮৭৫১৩৪৫১ ঐ ঐ  

১১ েতজিা আকিাে থিৌলজা ০১৭২৪১৪২৮০৭ ঐ ঐ  

১২ িাত ি খাি ে: থচচেী ০১৭৭৯৪৫০৩৮৭ ঐ ঐ  

১৩ থমা: তেেয় উঃ আিইলবুতিয়া ০১৭২১০১৫২৬৪ ঐ ঐ  



১৪ িাজতমি আকিাে ে: আিইলবুতিয়া ০১৭৮২৬০৬৬৯০ ঐ ঐ  

১৫ তেমা থবগম উঃ আিইল বুতিয়া ০১৯৩০৭৬৪২৯৯ ঐ ঐ  

১৬ থমাঃ তমজানুে ে মাি ঐ ০১৭১৫৬১১৩৩৬৮ ঐ ঐ  

১৭ থমাঃ আতলমুল  ক োরসল বাঁিবুতিয়া ০১৭৩৯৯৩১৫৪২ ঐ ঐ  

১৮ থজাবারয়ে উ: আিইলবুতিয়া ০১৩০৫৫৪২৬২১ ঐ ঐ  

১৯ থমাঃ িামীম মৃধা ঐ ০১৭৫৯৭৮৪৭০৯ ঐ ঐ  

২০ সুমাইয়া আকিাে ে: আিইলবুতিয়া ০১৭৫৭৩৫৭৪৫০ ঐ ঐ  

২১ িাবনুে আকিাে উ: আিইলবুতিয়া  ঐ ঐ  

২২ ইয়াসতমি আকিাে ে: আিইলবুতিয়া ০১৭৪৫০৫৬৯৩৭ ঐ ঐ  

২৩ থজসতমিআকিাে উ: আিইলবুতিয়া  ঐ ঐ  

২৪ থমা: তেফাি  ে: আিইলবুতিয়া ০১৭৭০১৮০৬৭৫ ঐ ঐ  

২৫ 

 

থমাসাঃ ফােজািা আকিাে ঐ ০১৬২১৫৪২২১৬ ঐ ঐ  

 

 


