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µwgK bs cªwkÿYvL©xi bvg wVKvbv ‡gvevBj b¤̂i cÖwkÿb †Kv‡m©i bvg ‡gqv` gšÍe¨ 

1.  gwR©bv LvZzb MÖvg-RqbMi 

‡cvt fvUviv  

mwilvevox,Rvgvjcyi| 

01954520048 ‡cvkvK •Zix|  07 w`b  

2.  gvngy`v Av³vi 

wkjv 

MÖvg-gwnlvfv`ywiqv 

‡cvt fvUviv 

mwilvevox,Rvgvjcyi| 

01818354725 ‡cvkvK •Zix|  07 w`b  

3.  Qvwebv Bqvmgxb MÖvg-gwnlvfv`ywiqv 

‡cvt fvUviv 

mwilvevox,Rvgvjcyi| 

01754227664 ‡cvkvK •Zix|  07 w`b  

4.  jvKx LvZzb MÖvg-gwnlvfv`ywiqv 

‡cvt fvUviv 

mwilvevox,Rvgvjcyi| 

01779753184 ‡cvkvK •Zix|  07 w`b  

5.  Pv‡gjx LvZzb MÖvg-gwnlvfv`ywiqv 

‡cvt fvUviv 

mwilvevox,Rvgvjcyi| 

01932238436 ‡cvkvK •Zix|  07 w`b  

6.  BmivZ Rvnvb MÖvg-Kvgivev` 

‡cvt mwilvevox 

mwilvevox,Rvgvjcyi| 

01846856008 ‡cvkvK •Zix|  07 w`b  

7.  wkdv LvZzb MÖvg-gwnlvfv`ywiqv 

‡cvt fvUviv 

mwilvevox,Rvgvjcyi| 

01734225746 ‡cvkvK •Zix|  07 w`b  

8.  iZ¥v LvZzb MÖvg-gwnlvfv`ywiqv 

‡cvt fvUviv 

mwilvevox,Rvgvjcyi| 

01834662788 ‡cvkvK •Zix|  07 w`b  

9.  BmivZ Rvnvb wgï MÖvg-gwnlvfv`ywiqv 

‡cvt fvUviv 

mwilvevox,Rvgvjcyi| 

01317532023 ‡cvkvK •Zix|  07 w`b  

10.  BmivZ Rvnvb byix  

wcZv-byiæj Bmjvg 

MÖvg-gwnlvfv`ywiqv 

‡cvt fvUviv 

mwilvevox,Rvgvjcyi| 

01706546888 ‡cvkvK •Zix|  07 w`b  

11.  wgZz LvZzb MÖvg-RqbMi 

‡cvt fvUviv 

mwilvevox,Rvgvjcyi| 

01639332300 ‡cvkvK •Zix|  07 w`b  

12.  ‡gvQvt mywg MÖvg-gwnlvfv`ywiqv 

‡cvt fvUviv 

mwilvevox,Rvgvjcyi| 

01309903881 ‡cvkvK •Zix|  07 w`b  

13.  Kwnbyi LvZzb MÖvg-RqbMi 

‡cvt fvUviv 

mwilvevox,Rvgvjcyi| 

017533608283 ‡cvkvK •Zix|  07 w`b  

14.  kÖvebx Av³vi MÖvg-gwnlvfv`ywiqv 

‡cvt fvUviv 

mwilvevox,Rvgvjcyi| 

01775857259 ‡cvkvK •Zix|  07 w`b  

15.  ‡mwjbv Av³vi MÖvg-gwnlvfv`ywiqv 

‡cvt fvUviv 

mwilvevox,Rvgvjcyi| 

01983796927 ‡cvkvK •Zix|  07 w`b  

16.   †gvQvt nvwjgv  MÖvgt fvUviv 

‡cvt fvUviv 

mwilvevox,Rvgvjcyi| 

01778836349 ‡cvkvK •Zix|  07 w`b  
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17.  ‡R¨vwZ LvZzb MÖvg-gwnlvfv`ywiqv 

‡cvt fvUviv 

mwilvevox,Rvgvjcyi| 

01752452662 ‡cvkvK •Zix|  07 w`b  

18.  dvinvbv Av³vi  

†dwb¥m 

MÖvg-gwnlvfv`ywiqv 

‡cvt fvUviv 

mwilvevox,Rvgvjcyi| 

01818354725 ‡cvkvK •Zix|  07 w`b  

19.  ‡mev LvZzb MÖvg-gwnlvfv`ywiqv 

‡cvt fvUviv 

mwilvevox,Rvgvjcyi| 

01709329428 ‡cvkvK •Zix|  07 w`b  

20.  bvRgv Av³vi MÖvg-gwnlvfv`ywiqv 

‡cvt fvUviv 

mwilvevox,Rvgvjcyi| 

01818354725 ‡cvkvK •Zix|  07 w`b  

21.  ‡mwjbv LvZzb MÖvg-RqbMi 

‡cvt fvUviv 

mwilvevox,Rvgvjcyi| 

01746929774 ‡cvkvK •Zix|  07 w`b  

22.  ‡Rwbqv †eMg MÖvg-RqbMi 

‡cvt fvUviv 

mwilvevox,Rvgvjcyi| 

01760225253 ‡cvkvK •Zix|  07 w`b  

23.  kvgxgv †eMg MÖvg-RqbMi 

‡cvt fvUviv 

mwilvevox,Rvgvjcyi| 

01718269003 ‡cvkvK •Zix|  07 w`b  

24.  bvwM©m Av³vi MÖvg+‡cvt fvUviv 

mwilvevox,Rvgvjcyi| 

01743462432 ‡cvkvK •Zix|  07 w`b  

25.  mvjgv LvZzb MÖvg-RqbMi 

‡cvt fvUviv 

mwilvevox,Rvgvjcyi| 

01737931175 ‡cvkvK •Zix|  07 w`b  

26.  ivwRe Avn‡g` MÖvg-evwjqv 

‡cvt ivq‡`i cvov 

mwilvevox,Rvgvjcyi| 

01931712010 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

27.  wniv wgqv MÖvg-ivq‡`i cvov 

‡cvtivq‡`i cvov 

mwilvevox,Rvgvjcyi| 

01931712010 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

28.  LvBiæj evmvi MÖvg-wkgjv evRvi 

‡cvt mwilvevox 

mwilvevox,Rvgvjcyi| 

01917872006 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

29.   †gvt evey wgqv MÖvg-ivq‡`i cvov 

‡cvtivq‡`i cvov 

mwilvevox,Rvgvjcyi| 

01766250714 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

30.  ‡gvt †iRvDj Kwig MÖvg-ivq‡`i cvov 

‡cvtivq‡`i cvov 

mwilvevox,Rvgvjcyi| 

01980710038 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

31.  gvKmy`yi ingvb MÖvg-D`bvcvov 

‡cvt ivq‡`i cvov 

mwilvevox,Rvgvjcyi| 

01770535960 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

32.  ü`q nvmvb MÖvg-D`bvcvov 

‡cvt ivq‡`i cvov 

mwilvevox,Rvgvjcyi| 

01763374242 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

33.  ‡gvt gvneyeyi 

ingvb 

MÖvg-ivq‡`i cvov 

‡cvtivq‡`i cvov 

mwilvevox,Rvgvjcyi| 

01775749817 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

34.  mvwgDj Bmjvg MÖvg-ivq‡`i cvov 

‡cvtivq‡`i cvov 

01946284627 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  
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mwilvevox,Rvgvjcyi| 

35.  mvwgDj Bmjvg MÖvg-ivq‡`i cvov 

‡cvtivq‡`i cvov 

mwilvevox,Rvgvjcyi| 

01969801383 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

36.  Avwgbyj Bmjvg MÖvg-ivq‡`i cvov 

‡cvtivq‡`i cvov 

mwilvevox,Rvgvjcyi| 

01793421313 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

37.  wd‡ivR Avjg MÖvg-ivq‡`i cvov 

‡cvtivq‡`i cvov 

mwilvevox,Rvgvjcyi| 

01726400936 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

38.  mvab Kzgvi m~Îai MÖvg-eMvicvo 

‡cvt ivq‡`i cvov 

mwilvevox,Rvgvjcyi| 

01874632726 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

39.  mvMi P› ª̀ myÎai MÖvg-eMvicvo 

‡cvt ivq‡`i cvov 

mwilvevox,Rvgvjcyi| 

01749535273 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

40.  mvBd nvmvb MÖvg-ivq‡`i cvov 

‡cvtivq‡`i cvov 

mwilvevox,Rvgvjcyi| 

01304952048 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

41.  mv¾vZ Av‡iwdb MÖvg-ivq‡`i cvov 

‡cvtivq‡`i cvov 

mwilvevox,Rvgvjcyi| 

01782682102 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

42.  ûgvqyb Kwei mwRe MÖvg-evwjqv 

‡cvt -ivq‡`i cvov 

mwilvevox,Rvgvjcyi| 

01816693771 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

43.  gvwn` nvmvb MÖvg-ivq‡`i cvov 

‡cvtivq‡`i cvov 

mwilvevox,Rvgvjcyi| 

01780600769 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

44.  wd‡ivR Avjx MÖvg-ivq‡`i cvov 

‡cvtivq‡`i cvov 

mwilvevox,Rvgvjcyi| 

01743836169 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

45.  bvBg Bmjvg MÖvg-ivq‡`i cvov 

‡cvtivq‡`i cvov 

mwilvevox,Rvgvjcyi| 

01743806659 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

46.  iwdKzj Bmjvg MÖvg-ivq‡`i cvov 

‡cvt ivq‡`i cvov 

mwilvevox,Rvgvjcyi| 

01743836169 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

47.  gwR©bv Av³vi MÖvg-D`bv cvov 

‡cvtivq‡`i cvov 

mwilvevox,Rvgvjcyi| 

01300241953 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

48.  ‡gvt AvdRvj 

†nv‡mb 

MÖvg-ivq‡`i cvov 

‡cvt ivq‡`i cvov 

mwilvevox,Rvgvjcyi| 

01918571085 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

49.  ‡gvt Avey ev‡qwR` MÖvg-evwjqv 

‡cvtivq‡`i cvov 

mwilvevox,Rvgvjcyi| 

01316801616 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

50.  ‡gvt gÄyiæj Bmjvg MÖvg-evwjqv 

‡cvtivq‡`i cvov 

mwilvevox,Rvgvjcyi| 

01307910324 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

51.  ‡gvt wkcb MÖvg-bvI‡Mvjv 

‡cvtevDmx ev½vjx 

01713922001 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  
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52.  ‡gvt AvKvk wgqv MÖvg-bvI‡Mvjv 

‡cvtevDmx ev½vjx 

01933053357 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

53.  dqmvj ‡kL MÖvg-bvI‡Mvjv 

‡cvtevDmx ev½vjx 

01908638621 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

54.  ‡di‡`Šm nvmvb MÖvg-bvI‡Mvjv 

‡cvtevDmx ev½vjx 

01745101075 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

55.  kwdKzj Bmjvg MÖvg-bvI‡Mvjv 

‡cvtevDmx ev½vjx 

01745101075 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

56.  Kzjmyg LvZzb MÖvg-bvI‡Mvjv 

‡cvtevDmx ev½vjx 

01735381614 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

57.  kvwKj Avn‡g` MÖvg-bvI‡Mvjv 

‡cvtevDmx ev½vjx 

01912800736 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

58.  Puv`bx Av³vi MÖvg-bvI‡Mvjv 

‡cvtevDmx ev½vjx 

01952560171 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

59.  Avjg †nv‡mb MÖvg-bvI‡Mvjv 

‡cvtevDmx ev½vjx 

01921960397 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

60.  iZb Bmjvg MÖvg-bvI‡Mvjv 

‡cvtevDmx ev½vjx 

01962887026 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

61.  Lvw`Rv Av³vi MÖvg-bvI‡Mvjv 

‡cvtevDmx ev½vjx 

01742391178 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

62.  ‡mv‡nj ivbv MÖvg-bvI‡Mvjv 

‡cvtevDmx ev½vjx 

01984827190 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

63.  kvwnbv cvifxb MÖvg-bvI‡Mvjv 

‡cvtevDmx ev½vjx 

0191280036 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

64.  wiw`qv BmivZ MÖvg-mvZ‡cvqv 

‡cvt mwilvevox 

01959796004 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

65.  ‡hvev‡qi †nv‡mb MÖvg-bvI‡Mvjv 

‡cvtevDmx ev½vjx 

01918727933 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

66.  Rvnv½xi MÖvg-bvI‡Mvjv 

‡cvtevDmx ev½vjx 

01740898685 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

67.  gbmyiv LvZzb MÖvg- ev½vjx cvov 

‡cvt mwilvevox  

01912144093 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

68.  gvngy`v Av³vi MÖvg- ev½vjx cvov 

‡cvt mwilvevox  

01946793431 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

69.  kviwgb Av³vi MÖvg-evDmx ev½vjx 

‡cvtevDmx ev½vjx 

01877442556 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

70.  mv_x MÖvg-bvI‡Mvjv 

‡cvtevDmx ev½vjx 

01962157377 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

71.  RvwKi †nv‡mb MÖvg-KzUzwiqv 

‡cvt eviBcUj 

01311423887 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

72.  Kzjmyg LvZzb MÖvg-gnv`vb 

‡cvt eviB cUj 

01712646652 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

73.  Qvwebv LvZzb MÖvg-P›`bcyi 

‡cvtevDmx ev½vjx 

01797254914 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

74.  ZvRyj Bmjvg MÖvg-Av`ªv 

‡cvt QvZvwiqv 

01310450449 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

75.  myifx Av³vi MÖvg-kxZj Kzk©v 

‡cvtkÖxivgcyi 

01756259841 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

76.  †gvt Rvwn`yj nvmvb MÖvg-Pvcvi †Kvbv 

‡cvt Pvcvi‡Kvbv 

01710072837 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  
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77.  ‡gvt BDmyd wgqv MÖvg-Pvcvi †Kvbv 

‡cvt Pvcvi‡Kvbv 

01304385719 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

78.  ‡gvt wjgb wgqv MÖvg-ivq‡`i cvov 

‡cvt ivq‡`i cvov 

01723240681 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

79.  gyL‡jQzi ingvb MÖvg-Pvcvi †Kvbv 

‡cvt Pvcvi‡Kvbv 

01913434363 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

80.  ‡gvt Aveyj Kvjvg 

AvRv` 

MÖvg-Pvcvi †Kvbv 

‡cvt Pvcvi‡Kvbv 

01907919556 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

81.  Kvgiæj nvmvb w`cy  MÖvg-ivq‡`i cvov 

‡cvt ivq‡`i cvov 

01765137442 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

82.  ü`q Avn‡g` MÖvg-evDmx evs&½vjx 

‡cvt ivq‡`i cvov 

01913434363 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

83.  Aveyj gybœvd MÖvg-ivq‡`i cvov 

‡cvt ivq‡`i cvov 

01742571623 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

84.  gvwn`yj Bmjvg MÖvg-ivq‡`i cvov 

‡cvt ivq‡`i cvov 

01765137442 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

85.  mygb wgqv MÖvg-D`bv cvov 

‡cvt ivq‡`i cvov 

01825632943 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

86.  gvmy` ivbv MÖvg-Pvcvi †Kvbv 

‡cvt Pvcvi‡Kvbv 

01758728351 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

87.  ivnv` nvmvb MÖvg-D`bv cvov 

‡cvt ivq‡`i cvov 

01912688722 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

88.  wRnv` wgqv MÖvg-Pvcvi †Kvbv 

‡cvt Pvcvi‡Kvbv 

01990769732 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

89.  gwgb †nv‡mb MÖvg-D`bv cvov 

‡cvt ivq‡`i cvov 

01308614503 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

90.  gwgbyj Bmjvg MÖvg-Pvcvi †Kvbv 

‡cvt Pvcvi‡Kvbv 

01951123714 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

91.  ¯^cœv LvZzb MÖvg-Pvcvi †Kvbv 

‡cvt Pvcvi‡Kvbv 

01733994117 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

92.  kvebyi Av³vi MÖvg-Pvcvi †Kvbv 

‡cvt Pvcvi‡Kvbv 

01795350330 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

93.  wigv Av³vi MÖvg-Pvcvi †Kvbv 

‡cvt Pvcvi‡Kvbv 

01719179275 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

94.  kvwnbv Av³vi MÖvg-Pvcvi †Kvbv 

‡cvt Pvcvi‡Kvbv 

01758728351 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

95.  ‡jvcv Av³vi MÖvg-Pvcvi †Kvbv 

‡cvt Pvcvi‡Kvbv 

01796679974 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

96.  bvwQgv †eMg MÖvg-Pvcvi †Kvbv 

‡cvt Pvcvi‡Kvbv 

01913657968 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

97.  AvKwjgv MÖvg-Pvcvi †Kvbv 

‡cvt Pvcvi‡Kvbv 

01796220701 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

98.  Avs¸ix †eMg MÖvg-Pvcvi †Kvbv 

‡cvt Pvcvi‡Kvbv 

01992460631 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

99.  gvndzRv Av³vi MÖvg-Pvcvi †Kvbv 

‡cvt Pvcvi‡Kvbv 

01992460631 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

100.  Rûiæj Bmjvg MÖvg-eMvicvo 

‡cvt eMvicvo 

01316958189 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

101.  ‡gvt AvwZK 

RvIqvZ 

MÖvg-¯’j 

‡cvt RMbœv_MÄ NvU 

01907532474  Mvfx cvjb|    07 w`b  
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102.   †gvt iæ‡ej wgqv MÖvg-‡`ŠjZcyi 

‡cvt RMbœv_MÄ NvU 

01932482308 Mvfx cvjb|    07 w`b  

103.   †ivKby¾vgvb MÖvg-¯’j 

‡cvt RMbœv_MÄ NvU 

01724572024 Mvfx cvjb|    07 w`b  

104.  ‡gvt Qv‡bvqvi 

†nv‡mb 

MÖvg-‡g›`i‡eo 

‡cvt RMbœv_MÄ NvU 

01876118724 Mvfx cvjb|    07 w`b  

105.  ‡gvt cjvk wgqv MÖvg-¯’j 

‡cvt RMbœv_MÄ NvU 

01743757944 Mvfx cvjb|    07 w`b  

106.  byibvnvi MÖvg-‡`ŠjZcyi 

‡cvt RMbœv_MÄ NvU 

01879537764 Mvfx cvjb|    07 w`b  

107.  ‡gvt wekvj wgqv MÖvg-¯’j 

‡cvt RMbœv_MÄ NvU 

01620643271 Mvfx cvjb|    07 w`b  

108.  AvwkKzi ingvb 

mRxe 

MÖvg-¯’j 

‡cvt RMbœv_MÄ NvU 

01768585292 Mvfx cvjb|    07 w`b  

109.  ‡gvt iwdKzj 

Bmjvg 

MÖvg-Kzjcvj 

‡cvt RMbœv_MÄ NvU 

01762566015 Mvfx cvjb|    07 w`b  

110.  Pvb wgqv MÖvg-‡`ŠjZcyi 

‡cvt RMbœv_MÄ NvU 

01961761589 Mvfx cvjb|    07 w`b  

111.  meyR Avjx MÖvg-‡`ŠjZcyi 

‡cvt RMbœv_MÄ NvU 

01903849514 Mvfx cvjb|    07 w`b  

112.  mv_x Av³vi MÖvg-Kzjcvj 

‡cvt RMbœv_MÄ NvU 

01998755839 Mvfx cvjb|    07 w`b  

113. gyiv`y¾vgvb MÖvg-Kzjcvj 

‡cvt RMbœv_MÄ NvU 

01951586210 Mvfx cvjb|    07 w`b  

114.  kvwKj wgqv MÖvg-Kzjcvj 

‡cvt RMbœv_MÄ NvU 

01908014522 Mvfx cvjb|    07 w`b  

115.  kvwnbv Av³vi MÖvg-‡`ŠjZcyi 

‡cvt RMbœv_MÄ NvU 

01949734100 Mvfx cvjb|    07 w`b  

116.  dR‡j iveŸx MÖvg-¯’j 

‡cvt RMbœv_MÄ NvU 

01787233000 Mvfx cvjb|    07 w`b  

117.  ¯^cb Kzgvi cvj MÖvg-eviBcUj cvjcvov,‡cvt 

knx`bMi 

01725332973 Mvfx cvjb|    07 w`b  

118.  wgiv LvZzb MÖvg-¯’j 

‡cvt RMbœv_MÄ NvU 

01759095373 Mvfx cvjb|    07 w`b  

119.  ‡mvwbqv MÖvg-‡`ŠjZcyi 

‡cvt RMbœv_MÄ NvU 

01758235098 Mvfx cvjb|    07 w`b  

120.  Avwgbv  MÖvg-‡`ŠjZcyi 

‡cvt RMbœv_MÄ NvU 

01933958122 Mvfx cvjb|    07 w`b  

121.  Kvgiæj nvmvb MÖvg-ivgcyi 

‡cvt evwUKvgvix 

01931519299 Mvfx cvjb|    07 w`b  

122.  ûgvhyb AvRv` MÖvg-`v‡gv`icyi 

‡cvt ZvivKvw›` 

01634599868 Mvfx cvjb|    07 w`b  

123.  `xcy Kzgvi cvj MÖvg-csbv 

‡cvt wcsbv 

01310449949 Mvfx cvjb|    07 w`b  

124.  cjvk wgqv MÖvg-`v‡gv`icyi 

‡cvt ZvivKvw›` 

01961801847 Mvfx cvjb|    07 w`b  

125.  Avt evwiK MÖvg-`v‡gv`icyi 

‡cvt ZvivKvw›` 

01965655803 Mvfx cvjb|    07 w`b  

126.  k¨vgj wgqv MÖvg-‡avcv`n 

‡cvt fvUviv  

01933874490 cvwievwiK nuvm gyiMx cvjb|  07 w`b  
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127.  Avwid †nv‡mb  MÖvg-‡avcv`n 

‡cvt fvUviv  

01627609338 cvwievwiK nuvm gyiMx cvjb|  07 w`b  

128.  mvweŸi Avn‡g` MÖvg-evDmx †avcv`n 

‡cvt fvUviv 

01716441831 cvwievwiK nuvm gyiMx cvjb|  07 w`b  

129.  ‡gvt Avwbmyi ingvb MÖvg-‡Mvcxbv_cyi 

‡cvt fvUviv 

01933874490 cvwievwiK nuvm gyiMx cvjb|  07 w`b  

130.  mvLvIqvZ †nv‡mb MÖvg-evDmx †avcv`n 

‡cvt fvUviv 

01916429144 cvwievwiK nuvm gyiMx cvjb|  07 w`b  

131. Avwbmyi ingvb MÖvg-‡avcv`n 

‡cvt fvUviv  

01933874490 cvwievwiK nuvm gyiMx cvjb|  07 w`b  

132.  ‡mv‡nj ivbv MÖvg-‡avcv`nv 

‡cvt fvUviv  

01625042456 cvwievwiK nuvm gyiMx cvjb|  07 w`b  

133.  kvdv‡qZ †nv‡mb MÖvg-evDmx †avcv`n 

‡cvt fvUviv 

01707989037 cvwievwiK nuvm gyiMx cvjb|  07 w`b  

134.  ‡gvt civM gvngy` MÖvg-evDmx †avcv`n 

‡cvt fvUviv 

01725835712 cvwievwiK nuvm gyiMx cvjb|  07 w`b  

135.  ‡gvt bvRgyj nvmvb MÖvg-evDmx †avcv`n 

‡cvt fvUviv 

01711872313 cvwievwiK nuvm gyiMx cvjb|  07 w`b  

136.  dvwng nvmvb MÖvg-evDmx †avcv`n 

‡cvt fvUviv 

01635767523 cvwievwiK nuvm gyiMx cvjb|  07 w`b  

137.  myeªZ P›`ª †Mvc MÖvg-cvicvov 

‡cvt fvUviv 

01739472135 cvwievwiK nuvm gyiMx cvjb|  07 w`b  

138.  gwgb wgqv MÖvg-‡Mvcxbv_cyi 

‡cvt fvUviv 

01758915660 cvwievwiK nuvm gyiMx cvjb|  07 w`b  

139.  ‡gvt iv¾vK wgqv MÖvg-evDmx †avcv`n 

‡cvt fvUviv 

01629971690 cvwievwiK nuvm gyiMx cvjb|  07 w`b  

140.  ‡gvt kvwdDi ikx` MÖvg-‡avcv`n 

‡cvt fvUviv  

01621576021 cvwievwiK nuvm gyiMx cvjb|  07 w`b  

141.  ‡gvt †gvkvid 

†nv‡mb 

MÖvg-‡avcv`n 

‡cvt fvUviv  

01735376987 cvwievwiK nuvm gyiMx cvjb|  07 w`b  

142.  ‡ivKkvbv LvZzb MÖvg-‡avcv`nv 

‡cvt fvUviv  

01918356191 cvwievwiK nuvm gyiMx cvjb|  07 w`b  

143.  gvngy`v LvZzb MÖvg-‡avcv`n 

‡cvt fvUviv  

01933874490 cvwievwiK nuvm gyiMx cvjb|  07 w`b  

144.  Kbv MÖvg-‡avcv`n 

‡cvt fvUviv  

01926421772 cvwievwiK nuvm gyiMx cvjb|  07 w`b  

145.  ‡gvt †ivKb wgqv MÖvg-Kvkvwicvov 

‡cvt fvUviv 

01943123670 cvwievwiK nuvm gyiMx cvjb|  07 w`b  

146.  ‡gvt mvwgDj 

Bmjvg 

MÖvg-evDmx †avcv`n 

‡cvt evDmx evsMvjx 

01865469864 cvwievwiK nuvm gyiMx cvjb|  07 w`b  

147.  ‡gvQvt mweZv 

Av³vi bycyi 

MÖvg-evDmx wavcv`n 

‡cvtfvUviv 

01929895937 cvwievwiK nuvm gyiMx cvjb|  07 w`b  

148.  mvewibv Av³vi MÖvg-evDmx ‡avcv`n 

‡cvtfvUviv 

01739620537 cvwievwiK nuvm gyiMx cvjb|  07 w`b  

149.  cvifxb Av³vi MÖvg-cvLvWzwe 

‡cvt fvUviv 

01933874490 cvwievwiK nuvm gyiMx cvjb|  07 w`b  

150.  ‡gvQvt Aviex 

Av³vi (Avkv) 

MÖvg-‡avcv`n 

‡cvt fvUviv  

01867471456 cvwievwiK nuvm gyiMx cvjb|  07 w`b  

151.  Avwidzj Bmjvg MÖvg+‡cvt gvwjcvov 

mwilvevox,Rvgvjcyi 

01937808727 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  



µwgK bs cªwkÿYvL©xi bvg wVKvbv ‡gvevBj b¤̂i cÖwkÿb †Kv‡m©i bvg ‡gqv` gšÍe¨ 

152.  kwid †nv‡mb MÖvg+‡cvt gvwjcvov 

mwilvevox,Rvgvjcyi 

01913963972 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

153.  ‡Zvdv¾j †nv‡mb MÖvg+‡cvt gvwjcvov 

mwilvevox,Rvgvjcyi 

01953700486 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

154.  ‡mvnvM wgqv MÖvg+‡cvt gvwjcvov 

mwilvevox,Rvgvjcyi 

01920868768 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

155.  RvwgDj nvmvb MÖvg+‡cvt gvwjcvov 

mwilvevox,Rvgvjcyi 

01968074244 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

156.  Kvgiæbœvnvi MÖvg+‡cvt gvwjcvov 

mwilvevox,Rvgvjcyi 

01733732288 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

157.  ‡gvQvt mygbv Av³vi MÖvg+‡cvt gvwjcvov 

mwilvevox,Rvgvjcyi 

01750541345 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

158.  ‡gvt iv‡mj gvngy` MÖvg+‡cvt gvwjcvov 

mwilvevox,Rvgvjcyi 

01681784938 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

159.  ‡gvt Avj-Avwgb  MÖvg+‡cvt gvwjcvov 

mwilvevox,Rvgvjcyi 

01926378441 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

160.  bRiæj Bmjvg evey MÖvg+‡cvt gvwjcvov 

mwilvevox,Rvgvjcyi 

01916396699 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

161.  ‡gvt wkcb wgqv MÖvg+‡cvt gvwjcvov 

mwilvevox,Rvgvjcyi 

01916737950 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

162.  ‡mv‡nj ivbv MÖvg+‡cvt gvwjcvov 

mwilvevox,Rvgvjcyi 

01917099933 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

163.  BwZqviv LvZzb MÖvg+‡cvt gvwjcvov 

mwilvevox,Rvgvjcyi 

01911736916 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

164.  iÄy Avn‡¤§` MÖvg+‡cvt gvwjcvov 

mwilvevox,Rvgvjcyi 

01687083241 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

165.  ‡mZz LvZzb MÖvg+‡cvt gvwjcvov 

mwilvevox,Rvgvjcyi 

01768895048 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

166.  m¤úv Av³vi MÖvg+‡cvt gvwjcvov 

mwilvevox,Rvgvjcyi 

01915919162 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

167.  Avdwib Rvnvb MÖvg+‡cvt gvwjcvov 

mwilvevox,Rvgvjcyi 

01776649933 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

168.  mvMwiKv LvZzb 

 

MÖvg+‡cvt gvwjcvov 

mwilvevox,Rvgvjcyi 

01965994788 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

169.  Gbvgyj nK MÖvg+‡cvt gvwjcvov 

mwilvevox,Rvgvjcyi 

01947363749 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

170.  iweb miKvi MÖvg+‡cvt gvwjcvov 

mwilvevox,Rvgvjcyi 

01951920969 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

171.  dRjyj nK MÖvg+‡cvt gvwjcvov 

mwilvevox,Rvgvjcyi 

01949171069 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

172.  iæ‡ej wgqv MÖvg+‡cvt gvwjcvov 

mwilvevox,Rvgvjcyi 

01316801437 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

173.  Rûiyj Bmjvg MÖvg+‡cvt gvwjcvov 

mwilvevox,Rvgvjcyi 

01761465538 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

174.  RvnvsMxi Avjg MÖvg+‡cvt gvwjcvov 

mwilvevox,Rvgvjcyi 

01937479382 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

175.  ü`q nvmvb MÖvg+‡cvt gvwjcvov 

mwilvevox,Rvgvjcyi 

01985839294 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

176.  ivwRe Avn‡g` MÖvg-evwjqv 

‡cvt ivq‡`icvov 

01779352102 cvwievwiK nuvm gyiMx cvjb|   07 w`b  

177.  ûgvqyb Kwei mRxe MÖvg-evwjqv 01816693771 cvwievwiK nuvm gyiMx cvjb|   07 w`b  
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‡cvt ivq‡`icvov 

178.  Lvqiæj evkvi MÖvg-wkgjv evRvi 

‡cvt mwilvevox 

01917872006 cvwievwiK nuvm gyiMx cvjb|   07 w`b  

179.  Avey ev‡qwR` MÖvg-evwjqv 

‡cvt ivq‡`icvov 

01316801616 cvwievwiK nuvm gyiMx cvjb|   07 w`b  

180.  mvB`yj Bmjvg MÖvg-evwjqv 

‡cvt ivq‡`icvov 

01715437295 cvwievwiK nuvm gyiMx cvjb|   07 w`b  

181.  ‡mwjg wgqv MÖvg-D`bv cvov 

‡cvt ivq‡`i cvov 

01789504248 cvwievwiK nuvm gyiMx cvjb|   07 w`b  

182.  bvwQi †nv‡mb MÖvg-D`bv cvov 

‡cvt ivq‡`i cvov 

01758853237 cvwievwiK nuvm gyiMx cvjb|   07 w`b  

183.  gvKmy`yi ingvb MÖvg-D`bv cvov 

‡cvt ivq‡`i cvov 

01719069175 cvwievwiK nuvm gyiMx cvjb|   07 w`b  

184.  Avjvwgb MÖvg-ivq‡`i cvov 

‡cvt ivq‡`icvov 

01742637154 cvwievwiK nuvm gyiMx cvjb|   07 w`b  

185.  mygb Avn‡g` MÖvg-cvUveyMv 

‡cvt eMvicvo 

01700791944 cvwievwiK nuvm gyiMx cvjb|   07 w`b  

186.  AvdRvj †nv‡mb MÖvg-ivq‡`i cvov 

‡cvt ivq‡`icvov 

01918571085 cvwievwiK nuvm gyiMx cvjb|   07 w`b  

187.  ‡mvnvM wgqv MÖvg-eMvicvo 

‡cvt eMvicvo 

01743662120 cvwievwiK nuvm gyiMx cvjb|   07 w`b  

188.  gwR©bv Av³vi MÖvg-D`bv cvov 

‡cvt ivq‡`i cvov 

01300242953 cvwievwiK nuvm gyiMx cvjb|   07 w`b  

189.  Avwgbyj Bmjvg MÖvg-mvBÂvi cvo 

‡cvt eMvicvo 

01921383172 cvwievwiK nuvm gyiMx cvjb|   07 w`b  

190.  mvMi P› ª̀ myÎai MÖvg-eMvicvo 

‡cvt eMvicvo 

01749535273 cvwievwiK nuvm gyiMx cvjb|   07 w`b  

191.  mvab Kzgvi myÎai MÖvg-eMvicvo 

‡cvt eMvicvo 

01874632626 cvwievwiK nuvm gyiMx cvjb|   07 w`b  

192.  ‡gvt Avjxgyj nvmvb Mªvg-nvUevox 

‡cvt Pvcvi‡Kvbv 

01710623059 cvwievwiK nuvm gyiMx cvjb|   07 w`b  

193.  gwbiæ¾vgvb MÖvg-ivq‡`i cvov 

‡cvt ivq‡`icvov 

01779634859 cvwievwiK nuvm gyiMx cvjb|   07 w`b  

194.  ‡gvt wecøe Mªvg-Pi nvUevox 

‡cvt KzwVi nvU 

01721145616 cvwievwiK nuvm gyiMx cvjb|   07 w`b  

195.  Zcb iwe `vm MÖvg-evwjqv 

‡cvt ivq‡`icvov 

01980710056 cvwievwiK nuvm gyiMx cvjb|   07 w`b  

196.  gvngy`v AvKZvi Mªvg-mvZ‡cvqv 

‡cvt mwilvevox 

01729118110 cvwievwiK nuvm gyiMx cvjb|   07 w`b  

197.  ‡gvt ivnvZ †nv‡mb MÖvg-ivq‡`i cvov 

‡cvt ivq‡`icvov 

01302441554 cvwievwiK nuvm gyiMx cvjb|   07 w`b  

198.  ‡gvt Rvwn`yj 

Bmjvg 

MÖvg-ivq‡`i cvov 

‡cvt ivq‡`icvov 

01712694787 cvwievwiK nuvm gyiMx cvjb|   07 w`b  

199.  kvnvAvjg MÖvg-PinvUevox 

‡cvt KzwVinvU 

01933682123 cvwievwiK nuvm gyiMx cvjb|   07 w`b  

200.  D¾j †nv‡mb Mªvg-nvUevox 

‡cvt Pvcvi‡Kvbv 

01307055450 cvwievwiK nuvm gyiMx cvjb|   07 w`b  

201.  mygb miKvi MÖvg-‡nvmbvev` 

‡cvt †nvmbv ev` 

01944291900 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

202.  my‡ibv †eMg MÖvg-‡nvmbvev` 01945353117 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  
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‡cvt †nvmbv ev` 

203.  ‡gvt AvKzj †nv‡mb MÖvg-wnib¨evox 

‡cvt wkecyi 

01609236092 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

204.  dqmvj Avjg MÖvg-‡nvmbvev` 

‡cvt †nvmbv ev` 

01893291772 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

205.  nvwjgv LvZzb MÖvg-k¨v‡gi cvov 

‡cvt wkecyi 

01920621749 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

206.  we_x LvZzb MÖvg-k¨v‡gi cvov 

‡cvt wkecyi 

01608637472 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

207.  gvngy`v Av³vi MÖvg-ebMÖvg 

‡cvt †nvmbvev` 

01998802491 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

208.  ‡gvQvt wcqviv †eMg MÖvg-evsMvjx cvov 

‡cvt evDmx evsMvjx       

01317313973 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

209.  w`cv †eMg MÖvg-‡nvmbvev` 

‡cvt †nvmbv ev` 

01945310209 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

210.  ‡gvt Ry‡qj ‡nv‡mb MÖvg-‡nvmbvev` 

‡cvt †nvmbv ev` 

01718667031 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

211.  RvKvwiqv Avn‡g` MÖvg-‡nvmbvev` 

‡cvt †nvmbv ev` 

01870397189 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

212.  wgZzj miKvi MÖvg-‡nvmbvev` 

‡cvt †nvmbv ev` 

01874979073 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

213.  bvRbxb Av³vi MÖvg-wkecyi 

‡cvt wkecyi 

01915031525 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

214.  webv MÖvg-‡nvmbvev` 

‡cvt †nvmbv ev` 

01404122149 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

215.  wkjv bvwM©m MÖvg-‡nvmbvev` 

‡cvt †nvmbv ev` 

01720213226 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

216.  ‡gvt nvwdRyi 

ingvb 

MÖvg-‡nvmbvev` 

‡cvt †nvmbv ev` 

01710065553 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

217.  Av‡bvqvi †kL mcb MÖvg-‡nvmbvev` 

‡cvt †nvmbv ev` 

01741340574 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

218.  ‡gvQvt nvwm †eMg MÖvg-‡nvmbvev` 

‡cvt †nvmbv ev` 

01834900444 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

219.  ‡Rmwgb bvnvi wkgy MÖvg-‡nvmbvev` 

‡cvt †nvmbv ev` 

01926190243 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

220.  gviædv Av³vi MÖvg-‡nvmbvev` 

‡cvt †nvmbv ev` 

01954365716 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

221.  ‡gvt gv‡R`yj 

Bmjvg 

MÖvg-k¨v‡gi cvov 

‡cvt wkecyi 

01944291900 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

222.  ‡gvt nvwbd DwÏb MÖvg-k¨v‡gi cvov 

‡cvt wkecyi 

01921663005 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

223.  ‡gvt jyrdi ingvb MÖvg-ebMÖvg 

‡cvt †nvmbvev` 

01940335782 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

224.  Rvnv½xi MÖvg-ebMÖvg 

‡cvt †nvmbvev` 

01944712997 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

225.  iæcvjx LvZzb MÖvg-wnib¨ewox 

‡ct wkecyi 

01788877009 Miæ †gvUv ZvRv Kib|  07 w`b  

226.  ‡gvt mwRe wgqv MÖvg+‡cvt gvwjcvov 

mwilvevox,Rvgvjcyi| 

01932761409 cvwievwiK nuvm-gyiMx cvjb|   07 w`b  

227.  ‡gvt wgVz Avn‡g` MÖvg+‡cvt gvwjcvov 

mwilvevox,Rvgvjcyi| 

01400098238 cvwievwiK nuvm-gyiMx cvjb|   07 w`b  
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228.  ‡gvt Rûiæj Bmjvg MÖvg+‡cvt gvwjcvov 

mwilvevox,Rvgvjcyi| 

0196885063 cvwievwiK nuvm-gyiMx cvjb|   07 w`b  

229.  ‡gvt iweDj Bmjvg MÖvg+‡cvt gvwjcvov 

mwilvevox,Rvgvjcyi| 

01968125969 cvwievwiK nuvm-gyiMx cvjb|   07 w`b  

230.  kvnv`vZ ‡nv‡mb MÖvg+‡cvt gvwjcvov 

mwilvevox,Rvgvjcyi| 

01994721476 cvwievwiK nuvm-gyiMx cvjb|   07 w`b  

231.  ‡gvt gvmy` ivbv MÖvg-MvQ eqov 

‡cvt †cvMjw`Nv 

01885857707 cvwievwiK nuvm-gyiMx cvjb|   07 w`b  

232.  ‡gvt wgRvbyi ingvb MÖvg+‡cvt gvwjcvov 

mwilvevox,Rvgvjcyi| 

01618766809 cvwievwiK nuvm-gyiMx cvjb|   07 w`b  

233.  ‡gvt gvmy` ivbv MÖvg+‡cvt gvwjcvov 

mwilvevox,Rvgvjcyi| 

01938785510 cvwievwiK nuvm-gyiMx cvjb|   07 w`b  

234.  Rwb PvKjv`vi MÖvg-MvQ eqov 

‡cvt †cvMjw`Nv 

01944671737 cvwievwiK nuvm-gyiMx cvjb|   07 w`b  

235.  ‡gvt Avãyj Kv‡`i MÖvg+‡cvt gvwjcvov 

mwilvevox,Rvgvjcyi| 

- cvwievwiK nuvm-gyiMx cvjb|   07 w`b  

236.  myjZvbv LvZzb Mªvg+‡cvt gvwjcvov 

mwilvevox,Rvgvjcyi| 

01790504033 cvwievwiK nuvm-gyiMx cvjb|   07 w`b  

237.  Avt iwk` MÖvg-MvQ eqov 

‡cvt †cvMjw`Nv 

- cvwievwiK nuvm-gyiMx cvjb|   07 w`b  

238.  gwgbyj Bmjvg MÖvg-evDmx ga¨ cvov 

‡cvt evDmx evsMvjx 

0199832726 cvwievwiK nuvm-gyiMx cvjb|   07 w`b  

239.  ‡mvgv Av³vi MÖvg+‡cvt gvwjcvov 

mwilvevox,Rvgvjcyi| 

01980361877 cvwievwiK nuvm-gyiMx cvjb|   07 w`b  

240.  AvBqye ev”Pz MÖvg+‡cvt gvwjcvov 

mwilvevox,Rvgvjcyi| 

01946243674 cvwievwiK nuvm-gyiMx cvjb|   07 w`b  

241.  ‡gvt nviæb Ai 

iwk` 

MÖvg-ejviw`qvi 

‡cvt mwilvevox 

01740398371 cvwievwiK nuvm-gyiMx cvjb|   07 w`b  

242.  nvwg`v LvZzb MÖvg+‡cvt gvwjcvov 

mwilvevox,Rvgvjcyi| 

01908866151 cvwievwiK nuvm-gyiMx cvjb|   07 w`b  

243.  kvwKjv Av³vi MÖvg+‡cvt gvwjcvov 

mwilvevox,Rvgvjcyi| 

01319525551 cvwievwiK nuvm-gyiMx cvjb|   07 w`b  

244.  Zvwbqv Av³vi MÖvg+‡cvt gvwjcvov 

mwilvevox,Rvgvjcyi| 

01318453437 cvwievwiK nuvm-gyiMx cvjb|   07 w`b  

245.  ‡mZz Av³vi MÖvg+‡cvt gvwjcvov 

mwilvevox,Rvgvjcyi| 

01934050002 cvwievwiK nuvm-gyiMx cvjb|   07 w`b  

246.  g‡gbv Av³vi MÖvg+‡cvt gvwjcvov 

mwilvevox,Rvgvjcyi| 

01931513736 cvwievwiK nuvm-gyiMx cvjb|   07 w`b  

247.  ‡gviv` nvmvb MÖvg+‡cvt gvwjcvov 

mwilvevox,Rvgvjcyi| 

01743414986 cvwievwiK nuvm-gyiMx cvjb|   07 w`b  

248.  kvwKj Avn‡g` MÖvg+‡cvt gvwjcvov 

mwilvevox,Rvgvjcyi| 

01939099303 cvwievwiK nuvm-gyiMx cvjb|   07 w`b  

249.  gvndzRv Av³vi MÖvg-MvQ eqov 

‡cvt †cvMjw`Nv 

01931354819 cvwievwiK nuvm-gyiMx cvjb|   07 w`b  

250.  iægv Av³vi MÖvg+‡cvt gvwjcvov 

mwilvevox,Rvgvjcyi| 

01920354443 cvwievwiK nuvm-gyiMx cvjb|   07 w`b  

251.  ‡gvnv¤§` Avjvgxb MÖvg-nvUevox 

‡cvt Pvcvi‡Kvbv 

01714527768 Miæ †gvUv ZvRv Kib|   07 w`b  

252.  iwKeyj nvmvb MÖvg-nvUevox 

‡cvt Pvcvi‡Kvbv 

01956285317 Miæ †gvUv ZvRv Kib|   07 w`b  



µwgK bs cªwkÿYvL©xi bvg wVKvbv ‡gvevBj b¤̂i cÖwkÿb †Kv‡m©i bvg ‡gqv` gšÍe¨ 

253.  bRiæj Bmjvg MÖvg-cvUveyMv 

‡cvt eMvicvo 

01710082970 Miæ †gvUv ZvRv Kib|   07 w`b  

254.  mvB`yi ingvb MÖvg-nvUevox 

‡cvt Pvcvi‡Kvbv 

01934057157 Miæ †gvUv ZvRv Kib|   07 w`b  

255.  Iqv‡iQ †RvqvÏvi MÖvg-mvZ‡cvqv 

‡cvtmwilvevox 

01913879813 Miæ †gvUv ZvRv Kib|   07 w`b  

256.  ‡gvt Gikv` Avjx MÖvg+‡cvt eMvicvo 01915592572 Miæ †gvUv ZvRv Kib|   07 w`b  

257.  ‡gvt b~i †gvnv¤§` MÖvg-gvwjcvov 

‡cvt gvwjcvov 

01792108844 Miæ †gvUv ZvRv Kib|   07 w`b  

258.  kvwnb †gvjøv MÖvg-nvUevox 

‡cvt Pvcvi‡Kvbv 

01920171945 Miæ †gvUv ZvRv Kib|   07 w`b  

259.  Rvnv½xi Avjg MÖvg-nvUevox 

‡cvt Pvcvi‡Kvbv 

01923557104 Miæ †gvUv ZvRv Kib|   07 w`b  

260.  myRb wgqv MÖvg-nvUevox 

‡cvt Pvcvi‡Kvbv 

01907224475 Miæ †gvUv ZvRv Kib|   07 w`b  

261.  ‡gvt Ry‡qj ivbv MÖvg-nvUevox 

‡cvt Pvcvi‡Kvbv 

01999020203 Miæ †gvUv ZvRv Kib|   07 w`b  

262.  ‡gvt iZb wgqv MÖvg-nvUevox 

‡cvt Pvcvi‡Kvbv 

01989804736 Miæ †gvUv ZvRv Kib|   07 w`b  

263.  ‡gvt gwgbyj Bmjvg MÖvg-nvUevox 

‡cvt Pvcvi‡Kvbv 

01923462568 Miæ †gvUv ZvRv Kib|   07 w`b  

264.  kwdKzj Bmjvg MÖvg-nvUevox 

‡cvt Pvcvi‡Kvbv 

01729884317 Miæ †gvUv ZvRv Kib|   07 w`b  

265.  ‡gvt ‡iRvDj nK MÖvg-nvUevox 

‡cvt Pvcvi‡Kvbv 

0918492118 Miæ †gvUv ZvRv Kib|   07 w`b  

266.  ‡gvt ¯̂cb AvK›` MÖvg-g~jevox 

‡cvt mwilvevox 

01314213522 Miæ †gvUv ZvRv Kib|   07 w`b  

267.  ‡gvt D¾j wgqv MÖvg+‡cvt Pvcvi‡Kvbv 01766032230 Miæ †gvUv ZvRv Kib|   07 w`b  

268.  ‡gvt cvi‡fR MÖvg-D`bvcvov 

‡cvt ivq‡`icvov 

01990459036 Miæ †gvUv ZvRv Kib|   07 w`b  

269.  ‡gvQvt myivBqv 

Bqvmgxb 

MÖvg+‡cvt eMvicvo 01403773040 Miæ †gvUv ZvRv Kib|   07 w`b  

270.  Zvmwjgv Av³vi MÖvg-nvUevox 

‡cvt Pvcvi‡Kvbv 

01991574295 Miæ †gvUv ZvRv Kib|   07 w`b  

271.  iæcv cvifxb MÖvg-nvUevox 

‡cvt Pvcvi‡Kvbv 

01950182320 Miæ †gvUv ZvRv Kib|   07 w`b  

272.  ‡Lv‡`Rv †eMg MÖvg-nvUevox 

‡cvt Pvcvi‡Kvbv 

01939147333 Miæ †gvUv ZvRv Kib|   07 w`b  

273.  ‡gvQvt cwc Av³vi MÖvg-nvUevox 

‡cvt Pvcvi‡Kvbv 

01714527768 Miæ †gvUv ZvRv Kib|   07 w`b  

274.  ‡gvt iv‡mj wgqv MÖvg-fzivievox 

‡cvt mwilvevox 

01923568769 Miæ †gvUv ZvRv Kib|   07 w`b  

275.  ‡ivgvbv Avd‡ivR 

iæcv 

MÖvg-nvUevox 

‡cvt Pvcvi‡Kvbv 

01770670735 Miæ †gvUv ZvRv Kib|   07 w`b  

276.  iæûj Avwgb MÖvg-UvKzwiqv 

‡cvt gvwjcvov 

01791999244 Miæ †gvUv ZvRv Kib|   07 w`b  

277.  gvwbK wgqvÔ MÖvg-UvKzwiqv 

‡cvt gvwjcvov 

01788640263 Miæ †gvUv ZvRv Kib|   07 w`b  

278.  ‡ivnvbyi ingvb MÖvg-UvKzwiqv 

‡cvt gvwjcvov 

01754068613 Miæ †gvUv ZvRv Kib|   07 w`b  
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279.  Aveyj Kvjvg 

AvRv` 

MÖvg-UvKzwiqv 

‡cvt gvwjcvov 

01784762800 Miæ †gvUv ZvRv Kib|   07 w`b  

280.  ‡gvt gvney‡e 

†Qvevnvbx 

MÖvg-UvKzwiqv 

‡cvt gvwjcvov 

01799093499 Miæ †gvUv ZvRv Kib|   07 w`b  

281.   †ivKby¾vgvb MÖvg-UvKzwiqv 

‡cvt gvwjcvov 

01758357323 Miæ †gvUv ZvRv Kib|   07 w`b  

282.  iweDj Bmjvg MÖvg-UvKzwiqv 

‡cvt gvwjcvov 

01316984260 Miæ †gvUv ZvRv Kib|   07 w`b  

283.  Avqbvj nK MÖvg-UvKzwiqv 

‡cvt gvwjcvov 

01716424032 Miæ †gvUv ZvRv Kib|   07 w`b  

284.  mygb wgqv MÖvg-UvKzwiqv 

‡cvt gvwjcvov 

01966253268 Miæ †gvUv ZvRv Kib|   07 w`b  

285.  Avãyi iwng MÖvg-ejviw`qvi 

‡cvt ivq‡`i cvov 

01926274582 Miæ †gvUv ZvRv Kib|   07 w`b  

286.  ‡gvt jvbRy wgqv MÖvg-‡ms¸qv 

‡cvt wkecyi 

01928724883 Miæ †gvUv ZvRv Kib|   07 w`b  

287.  ‡gvt gRby wgqv MÖvg+‡cvt gvwjcvov 01934056907 Miæ †gvUv ZvRv Kib|   07 w`b  

288.  ivwKe miKvi MÖvg+‡cvt gvwjcvov 01713570420 Miæ †gvUv ZvRv Kib|   07 w`b  

289.  ‡gvt kvnxbyi ingvb MÖvg+‡cvt gvwjcvov 01723681739 Miæ †gvUv ZvRv Kib|   07 w`b  

290.  ‡gvt ivRy wgqv MÖvg+‡cvt gvwjcvov 01949368387 Miæ †gvUv ZvRv Kib|   07 w`b  

291.  ‡gvt gRby wgqv MÖvg+‡cvt gvwjcvov 01997444028 Miæ †gvUv ZvRv Kib|   07 w`b  

292.   †gvt †mv‡nj ivbv MÖvg-‡ms¸qv 

‡cvt wkecyi 

01947676415 Miæ †gvUv ZvRv Kib|   07 w`b  

293.  Ry‡qj ivbv MÖvg-gvBRevox 

‡cvtmwilvevox 

1634352972 Miæ †gvUv ZvRv Kib|   07 w`b  

294.  ‡gvt iv‡k`yj 

Bmjvg 

MÖvg gvwjcvov 

‡cvt gvwjcvov 

01988921378 Miæ †gvUv ZvRv Kib|   07 w`b  

295.  ‡gvt †mv‡nj ivbv MÖvg+‡cvt gvwjcvov 01760374076 Miæ †gvUv ZvRv Kib|   07 w`b  

296.  ‡gvQvt wjwc Av³vi MÖvg-UvKzwiqv 

‡cvt gvwjcvov 

01718627602 Miæ †gvUv ZvRv Kib|   07 w`b  

297.  mvwebv Av³vi MÖvg-eqov 

‡cvt‡cvMjw`Nv 

01727244533 Miæ †gvUv ZvRv Kib|   07 w`b  

298.  iwb Av³vi MÖvg-UvKzwiqv 

‡cvt gvwjcvov 

01998885998 Miæ †gvUv ZvRv Kib|   07 w`b  

299.  ‡gvQvt †gŠmygx 

Av³vi 

MÖvg gvwjcvov 

‡cvt gvwjcvov 

01724396158 Miæ †gvUv ZvRv Kib|   07 w`b  

300.  ‡gvt Avb›` wgqv MÖvg-eªv®§bRvbx 

‡cvt gvwjcvov 

- Miæ †gvUv ZvRv Kib|   07 w`b  

301.  ‡gvt †mv‡nj ivbv MÖvg- Pi nvUevox 

‡cvt KzwVi nvU 

01914063877 Miæ †gvUv ZvRv Kib|   07 w`b  

302.  ‡gvt gvmy` ivbv MÖvg-nvUevox 

‡cvt Pvcvi‡Kvbv 

01998187621 Miæ †gvUv ZvRv Kib|   07 w`b  

303.  wgRvbyi ingvb MÖvg-Pvcvi‡Kvbv  

‡cvt Pvcvi‡Kvbv 

01778682559 Miæ †gvUv ZvRv Kib|   07 w`b  

304.  ‡gvt wbSzg cÖvgvwbK  MÖvg-nvmov 

‡cvtgvRvwjqv 

01986728779 Miæ †gvUv ZvRv Kib|   07 w`b  

305.  ‡gvt wjUz wgqv MÖvg-cÖmv`cyi 

‡cvt gvRvwjqv 

01929339184 Miæ †gvUv ZvRv Kib|   07 w`b  

306.   †gvt †gvkvid 

†nv‡mb 

MÖvg-nvmov 

‡cvt gvRvwjqv 

01933958519 Miæ †gvUv ZvRv Kib|   07 w`b  
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307.   †gvt  Avmv`y¾vgvb    MÖvg-nvmov 

‡cvt gvRvwjqv 

01919788333 Miæ †gvUv ZvRv Kib|   07 w`b  

308.  ‡gvt ¯̂vaxb MÖvg-nvmov 

‡cvt gvRvwjqv 

01963112778 Miæ †gvUv ZvRv Kib|   07 w`b  

309.  ‡gvt `yLy wgqv MÖvg-‡WvqvBj 

‡cvtwW-‡K› ỳqv 

01957131828 Miæ †gvUv ZvRv Kib|   07 w`b  

310.  ‡gvt mygb wgqv MÖvg-‡WvqvBj 

‡cvtwW-‡K› ỳqv 

01984158073 Miæ †gvUv ZvRv Kib|   07 w`b  

311. ¯^cb wgqv MÖvg- Pi nvUevox 

‡cvt KzwVi nvU 

01948407810 Miæ †gvUv ZvRv Kib|   07 w`b  

312.  ‡gvt evab wgqv MÖvg-KvwR m`i 

‡cvtwW-‡K› ỳqv 

01402310684 Miæ †gvUv ZvRv Kib|   07 w`b  

313.  ‡gvt •mKZ †nv‡mb MÖvg-‡`v‡qj 

‡cvtwW-‡K› ỳqv 

01922046759 Miæ †gvUv ZvRv Kib|   07 w`b  

314.  ‡gvt Rwmgyj nvmvb MÖvg- ‡`vjwfwU 

‡cvt Pvcvi‡Kvbv 

01779459238 Miæ †gvUv ZvRv Kib|   07 w`b  

315.  ‡gvt Kwei †nv‡mb MÖvg-Pvcvi‡Kvbv  

‡cvt Pvcvi‡Kvbv 

01983771624 Miæ †gvUv ZvRv Kib|   07 w`b  

316.  ‡gvt ev‡qwR` 

ingvb 

MÖvg-nvUevox 

‡cvt Pvcvi‡Kvbv 

01765641039 Miæ †gvUv ZvRv Kib|   07 w`b  

317.  kvnxb Avjg MÖvg- Pi nvUevox 

‡cvt KzwVi nvU 

01999021966 Miæ †gvUv ZvRv Kib|   07 w`b  

318.  ‡gvt gwbi †nv‡mb MÖvg- Pi nvUevox 

‡cvt KzwVi nvU 

01961408120 Miæ †gvUv ZvRv Kib|   07 w`b  

319.  kvnxbyi Bmjvg MÖvg- Pi nvUevox 

‡cvt KzwVi nvU 

01923437195 Miæ †gvUv ZvRv Kib|   07 w`b  

320.  ‡gvt gwgbyj Bmjvg 

wgëb 

MÖvg- Pi nvUevox 

‡cvt KzwVi nvU 

01715003469 Miæ †gvUv ZvRv Kib|   07 w`b  

321.  ‡gvt ü`q ingvb MÖvg-nvmov 

‡cvt gvRvwjqv 

01919056111 Miæ †gvUv ZvRv Kib|   07 w`b  

322.  ‡gvt mvwKe ivR MÖvg-nvmov 

‡cvt gvRvwjqv 

01401602939 Miæ †gvUv ZvRv Kib|   07 w`b  

323.  ‡gvt †g‡n`x nvmvb MÖvg-nvmov 

‡cvt gvRvwjqv 

01318453677 Miæ †gvUv ZvRv Kib|   07 w`b  

324.  ‡gvQvt Kvgiæbœvnvi MÖvg-wejevwjqv 

‡cvtwkecyi 

01681549949 Miæ †gvUv ZvRv Kib|   07 w`b  

325.  ‡gvt gymwdKzi 

ingvb 

MÖvg-‡`vjwfwU 

‡cvtPvcvi‡Kvbv 

01965804747 Miæ †gvUv ZvRv Kib|   07 w`b  

 

 

 

 

(‡gv: gvneyeyi ingvb) 

Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©v 

hye Dbœqb Awa`ßi 

mwilvevox, Rvgvjcyi| 

 
 



‡Uª‡Wi bvgt ‡iwd«Rv‡ikb GÛ GqviKwÛkwbs 

২০২০-২০২১ অথ থ বছরেে শুরু থথক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যুব ও যুবনােীরদে তথ্য 

নং প্রশিক্ষণাথীে নাম ঠিকানা 

 

থমাবাইল নম্বে প্রশিক্ষণ থকারস থে  নাম থময়াদ মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ োরসল োনা  গ্রাম-শদলারলে পাড়া 

থপাোঃ-চে আশদয়াে পাড়া 

থমলান্দহ,জামালপুে 

০১৯৮৮১৯৩৯৫৮ থেশিজারেিন এন্ড 

এয়ােকশন্ডিশনং 

৬ মাস  

২ নাঈম থহারসন গ্রাম-শদয়াবাড়ী 

থপাোঃ-থবলটিয়া মাদ্রাসা 

সদে,জামালপুে 

০১৭৮৮৬৫৬৯৪৮ থেশিজারেিন এন্ড   

এয়ােকশন্ডিশনং 

৬ মাস  

৩ শমজানুে েহমান গ্রাম- আলীে পাড়া 

থপাোঃ-আলীে পাড়া 

বকিীঞ্জ,জামালপুে 

০১৭১৬৮৬৯১১১ থেশিজারেিন এন্ড 

এয়ােকশন্ডিশনং 

৬ মাস  

৪ পলাি আহরেদ গ্রাম-চে পশলিা 

থপাোঃ-চে পাশলিা 

থমলান্দহ, জামালপুে 

০১৯০৫১৭৫০৪৩ থেশিজারেিন এন্ড 

এয়ােকশন্ডিশনং 

৬ মাস  

৫ থমাোঃ তরেকুল ইসলাম গ্রাম-পাথাশলয়া  

থপাোঃ-সদে 

সদে,জামালপুে 

০১৭৮৩৫৩৭৭৭৯ থেশিজারেিন এন্ড 

এয়ােকশন্ডিশনং 

৬ মাস  

৬ থমাোঃ ইউসুব আলী গ্রাম- ভাবকী 

থপাোঃ-ভাবকী বাজাে 

থমলান্দহ,জামালপুে 

০১৯৬৯৬০৬১২৮ থেশিজারেিন এন্ড 

এয়ােকশন্ডিশনং 

৬ মাস  

৭ নাজমুল থহারসন গ্রাম-পশিম ফুলবাশড়য়া 

থপাোঃ-সদে 

সদে,জামালপুে 

০১৮৬৮৩৭৯৮৩০ থেশিজারেিন এন্ড 

এয়ােকশন্ডিশনং 

৬ মাস  

৮ থমাোঃ থমাবােক 

থহারসন সুজন 

গ্রাম-পশিম ফুলবাশড়য়া 

থপাোঃ-সদে 

সদে,জামালপুে 

০১৭২৬৬৯৬৭৯৭ থেশিজারেিন এন্ড 

এয়ােকশন্ডিশনং 

৬ মাস  

৯ আব্দুল আউয়াল 

শবদ্যুৎ 

গ্রাম-কাচেী পাড়া 

থপাোঃ-সদে 

সদে,জামালপুে 

০১৯১৭৫৪০২৬২ থেশিজারেিন এন্ড 

এয়ােকশন্ডিশনং 

৬ মাস  

১০ শুভ আহরেদ গ্রাম-শদলালে পাড়া 

থপাোঃ-চে আশদয়াে পাড়া 

থমলান্দহ ,জামালপুে 

০১৭২৫২০৯২৮৫ থেশিজারেিন এন্ড 

এয়ােকশন্ডিশনং 

৬ মাস  

১১ আবু তারহে গ্রাম-থকাজগড় 

থপাোঃ-কাঁচাসড়া 

সদে, জামালপুে 

০১৭২১৯৯৩০১২ থেশিজারেিন এন্ড 

এয়ােকশন্ডিশনং 

৬ মাস  

১২ িাহাজামাল শিহাব  গ্রাম-িাহজাদপুে 

থপাোঃ-জালালপুে 

থমলান্দহ,জামালপুে 

০১৯২৮৯১৭৩৮৪ থেশিজারেিন এন্ড 

এয়ােকশন্ডিশনং 

৬ মাস  

১৩ থমাোঃ সাইফুল ইসলাম গ্রাম-থদউলাবাড়ী 

থপাোঃ-থদউলাবাড়ী 

থমলান্দহ ,জামালপুে 

০১৭৮০২২৭৯৬১ থেশিজারেিন এন্ড 

এয়ােকশন্ডিশনং 

৬ মাস  

১৪ আব্দুল ওয়ারেছ গ্রাম-থতলীপাড়া 

থপাোঃ-থেশিেপাড়া 

থমলান্দহ,জামালপুে 

 

 

০১৬২৬২৬৫২১২ থেশিজারেিন এন্ড 

এয়ােকশন্ডিশনং 

৬ মাস  



১৫ হাইজামালী গ্রাম-থতলীপাড়া 

থপাোঃ-থেশিেপাড়া 

থমলান্দহ,জামালপুে 

০১৬২৭৭৯৮০৬২ থেশিজারেিন এন্ড 

এয়ােকশন্ডিশনং 

৬ মাস  

১৬ থমাোঃ এরহসান কবীে গ্রাম-েশিদপুে 

থপাোঃ-েশিদপুে মাদ্রাসা 

সদে, জামালপুে 

০১৭৫২৬১৮৬৪৪ থেশিজারেিন এন্ড 

এয়ােকশন্ডিশনং 

৬ মাস  

১৭ ইশলয়াছ গ্রাম-থবতাগা 

থপাোঃ-শদঘলকাশন্দ 

মাদােগঞ্জ,জামালপুে 

০১৭৩১১৬৮৯২০ থেশিজারেিন এন্ড 

এয়ােকশন্ডিশনং 

৬ মাস  

১৮ থমাোঃ আশমনুে ইসলাম গ্রাম-সেদাে পাড়া 

থপাোঃ-থদউলাবাড়ী 

থমলান্দহ,জামালপুে 

০১৬৪৫৭৮২৫৮২ থেশিজারেিন এন্ড 

এয়ােকশন্ডিশনং 

৬ মাস  

১৯ আিোফুে েহমান 

োশকব 

গ্রাম-পশলিা 

থপাোঃ-থবলটিয়া মাদ্রাসা 

সদে,জামালপুে 

০১৮২৯৯১০৩১৫ থেশিজারেিন এন্ড 

এয়ােকশন্ডিশনং 

৬ মাস  

২০ শলটন শময়া গ্রাম-হাজীপুে 

থপাোঃ-হাজীপুে 

সদে,জামালপুে 

০১৭৮৮৬৫৭২৩১ থেশিজারেিন এন্ড 

এয়ােকশন্ডিশনং 

৬ মাস  

২১ োরসল শময়া গ্রাম-হাজীপুে 

থপাোঃ-হাজীপুে 

সদে,জামালপুে 

০১৭৩২০৬০৭৩৬ থেশিজারেিন এন্ড 

এয়ােকশন্ডিশনং 

৬ মাস  

২২ আকবে থহারসন গ্রাম-থকন্দুয়া 

থপাোঃ-কাশলবাড়ী 

সদে,জামালপুে 

০১৭৮১০২৭৯১৫ থেশিজারেিন এন্ড 

এয়ােকশন্ডিশনং 

৬ মাস  

 

 

 

 

 

 

 

 



 ২০২০-২১ অথ থফছরেে  ১ভ ব্যারেে ইরেকট্রিকযাে এন্ড হাউজ ওয়্যাট্রেিং ট্রিরেে প্রট্রিক্ষণ প্রাপ্তরদে তাট্রেকা। 

ক্রট্রভক নিং প্রট্রিক্ষণাথীে নাভ ঠিকানা ট্রভাফাইে নম্বে প্রট্রিক্ষণ 

ট্রকারেে নাভ 

ট্রভয়্াদ ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ ট্রভাোঃ ভাসুভ ােরবজ  গ্রাভ-ট্রগাােপুে হাট 

োক-ট্রিংকা 

উরজো-েট্রেষাফাড়ী 

জাভােপুে। 

০১৭৭৩৭৭৩৩৭২ ইরেকট্রিকযাে 

এন্ড হাউজ 

ওয়্যাট্রেিং 

৬ ভাে  

০১ ট্রভাোঃ আবু সুট্রপয়্ান গ্রাভ-ট্রেিা 

োকঘে-ট্রফেটিয়্া ভাদ্রাো 

উরজো-জাভােপুে েদে 

ট্রজো-জাভােপুে 

০১৭০০৮১২৩২৭ ইরেকট্রিকযাে 

এন্ড হাউজ 

ওয়্যাট্রেিং 

৬ ভাে  

০৩ ফেকত উল্লাহ স্বন গ্রাভ-ট্রেিা 

োকঘে-ট্রফেটিয়্া ভাদ্রাো 

উরজো-জাভােপুে েদে 

ট্রজো-জাভােপুে 

০১৭২৬৩০৯৬৮০ ইরেকট্রিকযাে 

এন্ড হাউজ 

ওয়্যাট্রেিং 

৬ ভাে  

০৪ োইফুে ইেোভ গ্রাভ-োট্রদাটী 

োকঘে-োট্রদাটী ফাজাে 

উরজো-ট্রভোন্দহ 

ট্রজো-জাভােপুে 

০১৯৮৯২৩৭৬৩৯ ইরেকট্রিকযাে 

এন্ড হাউজ 

ওয়্যাট্রেিং 

৬ ভাে  

০৫ েট্রজবুে েহভান গ্রাভ-োট্রদাটী 

োকঘে-োট্রদাটী ফাজাে 

উরজো-ট্রভোন্দহ 

ট্রজো-জাভােপুে 

০১৭৪৫৫০২৬৮৭ ইরেকট্রিকযাে 

এন্ড হাউজ 

ওয়্যাট্রেিং 

৬ ভাে  

০৬ রুকনুজ্জাভান গ্রাভোঃ- হাট্রেে টনকী 

োকঘেোঃ- ট্রভষ্টা 

উরজোোঃ- জাভােপুে েদে 

ট্রজোোঃ- জাভােপুে। 

০১৭৫৬৬১৭৫১৬ ইরেকট্রিকযাে 

এন্ড হাউজ 

ওয়্যাট্রেিং 

৬ ভাে  

০৭ ট্রভাোঃ োরিদ ট্রভািােপ  

 

গ্রাভোঃ- োউট্রনয়্া 

োকঘেোঃ- োউট্রনয়্া োিেড়া 

উরজোোঃ- জাভােপুে েদে 

ট্রজোোঃ- জাভােপুে। 

০১৮৩৫০২৩৩৬২ ইরেকট্রিকযাে 

এন্ড হাউজ 

ওয়্যাট্রেিং 

৬ ভাে  

০৮ দী কুন্ডু 

  

 

গ্রাভোঃ-ট্রফাষাড়া 

োকঘেোঃ- জাভােপুে 

উরজোোঃ- জাভােপুে 

ট্রজোোঃ-জাভােপুে।  

০১৭৬৭০৯৫০৯৭ ইরেকট্রিকযাে 

এন্ড হাউজ 

ওয়্যাট্রেিং 

৬ ভাে  

০৯

  

 ট্রেভা খাতুন 

  

  

 

গ্রাভোঃ- ফাট্রনয়্া ফাজাে 

োকঘেোঃ- জাভােপুে 

উরজোোঃ-েদে 

ট্রজোোঃ-জাভােপুে। - 

০১৭৬৩৫৩৪৬১৬ ইরেকট্রিকযাে 

এন্ড হাউজ 

ওয়্যাট্রেিং 

৬ ভাে  

১০ ট্রভাোঃ েট্রজফ ট্রভয়্া 

  

  

 

গ্রাভোঃ- ট্রফেটিয়্া খুট্রফাড়ী 

োকঘেোঃ- জাভােপুে 

উরজোোঃ- েদে 

ট্রজোোঃ-জাভােপুে। 

০১৭৩৫২১৫৭৬৪ ইরেকট্রিকযাে 

এন্ড হাউজ 

ওয়্যাট্রেিং 

৬ ভাে  

১১  ট্রভাোঃ আট্রফে ট্রহারেন 

  

  

 

গ্রাভোঃ- ফামুন াড়া  

োকঘেোঃ- জাভােপুে 

উরজোোঃ-জাভােপুে েদে 

ট্রজোোঃ-জাভােপুে 

০১৪০৬১০৯২৩২ ইরেকট্রিকযাে 

এন্ড হাউজ 

ওয়্যাট্রেিং 

৬ ভাে  

১২  ট্রভাোঃ তাভীভ খান 

  

  

গ্রাভোঃ- স্বল্প  

োকঘেোঃ- ফাট্টা ফাজাে 

উরজোোঃ-তাোকান্দা 

ট্রজোোঃ-ভয়্ভনট্রেিং 

০১৭৪২৬৪১০০৯ ইরেকট্রিকযাে 

এন্ড হাউজ 

ওয়্যাট্রেিং 

৬ ভাে  

১৩ ট্রভাোঃ ট্রভজানুে েহভান আকন্দ 

  

  

 

গ্রাভোঃ-  খুট্রফাড়ী 

োকঘেোঃ- জাভােপুে 

উরজোোঃ- েদে 

ট্রজোোঃ-জাভােপুে। 

০১৯৮৮২২৭৫২৪ ইরেকট্রিকযাে 

এন্ড হাউজ 

ওয়্যাট্রেিং 

৬ ভাে  

  



১৪ ট্রভাোঃ  ট্রোহাগ ট্রভয়্া 

  

  

 

গ্রাভোঃ- গরনিপুে 

োকঘেোঃ-িাহফাজপুে 

উরজোোঃ- জাভােপুে েদে 

ট্রজোোঃ- জাভােপুে 

০১৭৮৭৭৬৯২৯৪ ইরেকট্রিকযাে 

এন্ড হাউজ 

ওয়্যাট্রেিং 

৬ ভাে  

১৫ ট্রভাোঃ  নাট্রছে খান 

  

 

গ্রাভোঃ- ফনগ্রাভ 

োকঘেোঃ- ট্রহােনাফাদ 

উরজোোঃ-েট্রেষাফাড়ী 

ট্রজোোঃ-জাভােপুে। 

০১৩০২৬৮২৬৫৪ ইরেকট্রিকযাে 

এন্ড হাউজ 

ওয়্যাট্রেিং 

৬ ভাে  

১৬ ট্রভাোঃ  োট্রিে ট্রহারেন গ্রাভোঃ- ট্রদাজাই কাট্রন্দ 

োকঘেোঃ- ভাহমুদপুে 

উরজোোঃ-ট্রভোন্দহ 

ট্রজোোঃ-জাভােপুে।  

০১৮১৭৮২৫১৯৮ ইরেকট্রিকযাে 

এন্ড হাউজ 

ওয়্যাট্রেিং 

৬ ভাে  

১৭ ট্রভাোঃ আে ভামুন গ্রাভোঃ- ককরোে  

োকঘেোঃ-ককরোে ফাজাে 

উরজোোঃ- েদে 

ট্রজোোঃ-জাভােপুে 

০১৮৫১৪৫৮৩৬৭ ইরেকট্রিকযাে 

এন্ড হাউজ 

ওয়্যাট্রেিং 

৬ ভাে  

১৮ েবুজ আহরেদ ট্রভয়্া গ্রাভোঃ- ফনগ্রাভ 

োকঘেোঃ- ট্রহােনাফাদ 

উরজোোঃ-েট্রেষাফাড়ী 

ট্রজোোঃ-জাভােপুে। 

০১৯৪০৪৯৪১৫৮ ইরেকট্রিকযাে 

এন্ড হাউজ 

ওয়্যাট্রেিং 

৬ ভাে  

১৯ ট্রভাোঃ ট্রেট্রেভ ট্রেজা 

  

  

গ্রাভোঃ- ফাট্রনয়্া াড়া 

োকঘেোঃ-তাোটি ফাজাে 

উরজোোঃ-ট্রদওয়্ানগঞ্জ 

ট্রজোোঃ-জাভােপুে।  

০১৭৩৯২৫৫৮৯৫ ইরেকট্রিকযাে 

এন্ড হাউজ 

ওয়্যাট্রেিং 

৬ ভাে  

২০২০-২১ অথ থফছরেে  ২য়্ ব্যারেে ইরেকট্রিকযাে এন্ড হাউজ ওয়্যাট্রেিং ট্রিরেে প্রট্রিক্ষণ েেভান। 

 

 

 

 

(কাজী আট্রনছুে েহভান) 

প্রট্রিক্ষক (ইরেকট্রিকযাে এন্ড হাউজ ওয়্যাট্রেিং) 

যুফ উন্নয়্ন অট্রধদপ্তে 

জাভােপুে। 

 

 (ট্রভাোঃ আফদুে ফারছদ) 

উট্রেোেক 

যুফ উন্নয়্ন অট্রধদপ্তে 

জাভােপুে। 

 

 



 ২০২০-২১ অথ থফছরেে  ১ভ ব্যারেে ইরেকট্রননক্স ট্রট্ররেে প্রনিক্ষণপ্রাপ্তরদে তানেকা। 

ক্রনভক নং প্রনিক্ষণাথীে নাভ ঠিকানা ট্রভাফাইে নম্বে প্রনিক্ষণ 

ট্রকারেে নাভ 

ট্রভয়াদ ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ ট্রভাোঃ আনতক হাোন গ্রাভ-েন্দনপুে 

োকঘে-গাউফান্ধা 

উরেো-ইেোভপুে 

ট্রেো-োভােপুে 

০১৯৬১৫৩১৮৭৪ ইরেকট্রননক্স ৬ ভাে  

০১ ট্রভাোঃ ভামুদুে হাোন নেয়াদ গ্রাভ-ট্রততুনেয়া 

োকঘে-সেয়দপুে 

উরেো-োভােপুে েদে 

ট্রেো-োভােপুে 

০১৭২৯৩৬৮০০১ ইরেকট্রননক্স ৬ ভাে  

০৩ রুকনুজ্জাভান গ্রাভ-ট্রততুনেয়া 

োকঘে-সেয়দপুে 

উরেো-োভােপুে েদে 

ট্রেো-োভােপুে 

০১৮৮৫৮২৩৩৫৪ ইরেকট্রননক্স ৬ ভাে  

০৪ ট্রেদুয়ান ইেোভ োেন গ্রাভ-োভনগে 

োকঘে-সেয়দপুে 

উরেো-োভােপুে েদে 

ট্রেো-োভােপুে 

০১৭৪২২২৫৭১০ ইরেকট্রননক্স ৬ ভাে  

০৫ ভাহমুদা নফনরত হাই গ্রাভ-নানন্দনা 

োকঘে-নানন্দনা 

উরেো-োভােপুে েদে 

ট্রেো-োভােপুে 

০১৯৫৭-৮৯৬৯১১

  

ইরেকট্রননক্স ৬ ভাে  

০৬ ভননরুজ্জাভান গ্রাভোঃ- তাোে নবটা 

োকঘেোঃ- ট্রছানটিয়া ফাোে 

উরেোোঃ- োভােপুে েদে 

ট্রেোোঃ- োভােপুে। 

০১৭৯৪-৭৫০৯০৭

  

ইরেকট্রননক্স ৬ ভাে  

০৭ ট্রভাোঃ ইউসুপ আেী 

 

গ্রাভোঃ- তাোে নবটা 

োকঘেোঃ- ট্রছানটিয়া ফাোে 

উরেোোঃ- োভােপুে েদে 

ট্রেোোঃ- োভােপুে। 

০১৭৮৪-৭৭৮৩৮৫ ইরেকট্রননক্স ৬ ভাে  

০৮ ট্রভাোঃ নােমুে ট্রহারেন 

  

 

গ্রাভোঃ- আেংহাটি 

োকঘেোঃ- হানেপুে 

উরেোোঃ- োভােপুে 

ট্রেোোঃ-োভােপুে।  

০১৮৮০-৪৭৬২৭৮

  

ইরেকট্রননক্স ৬ ভাে  

০৯

  

হানেবুে হাোন 

  

  

 

গ্রাভোঃ- ট্রফতাগা 

োকঘেোঃ- নদঘেকানন্দ 

উরেোোঃ- ভাদােগঞ্জ 

ট্রেোোঃ-োভােপুে। - 

০১৭৪৩-৮৫৯৩৮ ইরেকট্রননক্স ৬ ভাে  

১০ ট্রভাোঃ োনহদুে 

  

  

 

গ্রাভোঃ- ট্রফতাগা 

োকঘেোঃ- নদঘেকানন্দ 

উরেোোঃ- ভাদােগঞ্জ 

ট্রেোোঃ-োভােপুে। 

০১৩০৫-৭১৭৬৯৯ ইরেকট্রননক্স ৬ ভাে  

১১ ট্রদৌেত ট্রহারেন 

  

  

 

গ্রাভোঃ- পুোতন ওয়াদা  

োকঘেোঃ- ফজ্রাপুে 

উরেোোঃ-োভােপুে েদে 

ট্রেোোঃ-োভােপুে 

০১৯০০-৩৫০০৪৮ ইরেকট্রননক্স ৬ ভাে  

১২ ট্রভাোঃ নেরুে ইেোভ 

  

  

গ্রাভোঃ- পুোতন ওয়াদা  

োকঘেোঃ- ফজ্রাপুে 

উরেোোঃ-োভােপুে েদে 

ট্রেোোঃ-োভােপুে - 

০১৭৭০-০১৯৮৯১ ইরেকট্রননক্স ৬ ভাে  

১৩ আব্দুে ভান্নান 

  

  

 

গ্রাভোঃ- সকরোো 

োকঘেোঃ- সকরোো ফাোে 

উরেোোঃ- োভােপুে েদে 

ট্রেোোঃ-োভােপুে। 

০১৭৩৫-৫২৬১৩৩ ইরেকট্রননক্স ৬ ভাে  

  



১৪ ট্রভাোঃ েনেভ উনিন 

  

  

 

গ্রাভোঃ- নাকাটি 

োকঘেোঃ- সেয়দপুে 

উরেোোঃ- োভােপুে েদে 

ট্রেোোঃ- োভােপুে 

০১৭২০-০৮৫৩৩১ ইরেকট্রননক্স ৬ ভাে  

১৫ ট্রভাোঃ োনহদুে হাোন 

  

 

গ্রাভোঃ- োাে ট্রকানা 

োকঘেোঃ- েনেষা ফাড়ী 

উরেোোঃ-েনেষা ফাড়ী 

ট্রেোোঃ-োভােপুে। 

০১৭১০-০৭২৮৩৭

 

  

ইরেকট্রননক্স ৬ ভাে  

১৬ ট্রভাোঃ ট্রতৌনপক গাফ্পাে গ্রাভোঃ- নেপনেয়া 

োকঘেোঃ- োভােপুে  

উরেোোঃ-োভােপুে েদে 

ট্রেোোঃ-োভােপুে।  

০১৭১৮-০১১৩২০ ইরেকট্রননক্স ৬ ভাে  

১৭ নুে ট্রভাহাম্মদ গ্রাভোঃ- েসুনা 

োকঘেোঃ-ব’য়াপুে 

উরেোোঃ-ব’য়াপুে 

ট্রেোোঃ-টাংগাইে 

০১৭১৮-৯৩১৯১৬ ইরেকট্রননক্স ৬ ভাে  

১৮ ভামুনুে েনিদ গ্রাভোঃ- বাগড়া 

োকঘেোঃ- ট্রেন্ট্রাে বালুকা 

উরেোোঃ-োভােপুে েদে  

ট্রেোোঃ-োভােপুে। 

০১৮৩১-৭১৪৪৮০

  

ইরেকট্রননক্স ৬ ভাে  

১৯ ট্রভাোঃ আিতানহপ ট্রহাোইন 

  

  

গ্রাভোঃ- ফটতো 

োকঘেোঃ- োনভো 

উরেোোঃ-োভােপুে েদে 

ট্রেোোঃ-োভােপুে।  

০১৮৭০-৮৫৩৩৮৯ ইরেকট্রননক্স ৬ ভাে  

২০ ট্রভাোঃ তাো নভয়া গ্রাভোঃ- নেরকানা 

োকঘেোঃ- ট্রেচুয়া 

উরেোোঃ-মুক্তাগাছা 

ট্রেোোঃ-ভয়ভননেংহ 

০১৯৮৬-৭০৯৮৮৫ ইরেকট্রননক্স ৬ ভাে  

২০২০-২১ অথ থফছরেে  ২য় ব্যারেে ইরেকট্রননক্স ট্রট্ররেে প্রনিক্ষণ েেভান। 

 

 

 

 

(আেীফুে েহভান) 

প্রনিক্ষক (ইরেকট্রননক্স) 

যুফ উন্নয়ন অনধদপ্তে 

োভােপুে। 

 

 (ট্রভাোঃ আফদুে ফারছদ) 

উনেোেক 

যুফ উন্নয়ন অনধদপ্তে 

োভােপুে। 

 

 



‘‘কম্পিউটায বফম্পক এন্ড আইম্পটি এম্পিককন বকা স” 

২০২০-২০২১ অথ স ফছকযয ১ভ ব্যাচ (০১/০৭/২০২০ - ৩১/১২/২০২০ ম্পরিঃ) প্রম্পম্পিত যুফকদয তাম্পরকা 

 

নং প্রম্পিণাথীয নাভ ঠিকানা বভাফাইর নম্বয প্রম্পিণ বকাক সয নাভ বভয়াদ ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ আকয়া আক্তায আা গ্রাভ- ম্পরা, বািঃ- বফরটিয়া ভাদ্রাা, 

উকজরা-দয, বজরা-জাভারপুয। 

০১৭৫৪২২৪৮৫৯ কম্পিউটায বফম্পক এন্ড 

আইম্পটি এম্পিককন বকা স 

০৬ ভা  

২ আম্পনকা াাম্পযয়ায গ্রাভ- টগাযচয, বািঃ- ঝাউগড়া, উকজরা-

বভরান্দ, বজরা-জাভারপুয। 

০১৭৩৫৩৮১৬৬৪ ’’ ’’  

৩ ইয়াম্পভন আক্তায গ্রাভ- বফরটিয়া, বািঃ- বফরটিয়া 

ভাদ্রাা,উকজরা-দয,বজরা জাভারপুয। 

০১৯৯১১৩৬৩৫৩ ’’ ’’  

৪ আজম্পভনা আক্তায গ্রাভ- বফরটিয়া, বািঃ- বফরটিয়া 

ভাদ্রাা,উকজরা-দয,বজরা জাভারপুয। 

০১৯৪১৬২১৩৩৬ ’’ ’’  

৫ বভাছািঃ সুভাইয়া আক্তায নুপুয গ্রাভ- ইটাইর, বািঃ- ইটাইর ফাজায, 

উকজরা-দয, বজরা-জাভারপুয। 
০১৭১০৩৬১১৩৩ ’’ ’’  

৬ বভাছািঃ ভাম্পজসয়া আক্তায ভম্পর গ্রাভ- ইটাইর, বািঃ- ইটাইর ফাজায, 

উকজরা-দয, বজরা-জাভারপুয। 
০১৯৫৩৭৪৩৭৬৮ ’’ ’’  

৭ ভম্পনলা আক্তায বতু গ্রাভ- জঙ্গরাড়া, বািঃ বফরটিয়া 

ভাদ্রাা,উকজরা-দয,বজরা জাভারপুয। 
০১৭৮৪৫৩৭৬১১ ’’ ’’  

৮ বম্পরভ বযজা গ্রাভ- াম্পর টনম্পক, বািঃ- বভষ্টা, 

উকজরা-দয, বজরা-জাভারপুয। 
০১৭৩৯২৭২৯৫৭ ’’ ’’  

৯ ম্পযভা খাতুন গ্রাভ- গকণপুয, বািঃ- ম্পফয়াযা ফাজায, 

উকজরা-দয, বজরা-জাভারপুয। 
০১৭৯০৫৪৬৫৮৬ ’’ ’’  

১০ রাম্পভয়া আক্তায কণা গ্রাভ- াাপুয, বািঃ- াাপুয ড়ক, 

উকজরা-দয, বজরা-জাভারপুয। 
০১৩১৭৩১১৯৮৭ ’’ ’’  

১১ বভািঃ খন্দকায কাউায গ্রাভ- াাপুয, বািঃ- াাপুয ড়ক, 

উকজরা-দয, বজরা-জাভারপুয। 
০১৯৫৭৯০১৫৮১ ’’ ’’  

১২ বভািঃ ভম্পভনুর ইরাভ গ্রাভ- ম্পততল্লা ছাইতানীাড়া, বািঃ- কাভারখান 

াট, উকজরা-দয, বজরা-জাভারপুয। 
০১৯৮৯১২৯৪৬২ ’’ ’’  

১৩ তানম্পজদ াগয গ্রাভ- বফরটিয়া, বািঃ- বফরটিয়া ভাদ্রাা, 

উকজরা-দয, বজরা-জাভারপুয। 
০১৮৪০৪৪২৯৭১ ’’ ’’  

১৪ বভািঃ আম্পকুয যভান গ্রাভ- বািঃ- বফরটিয়া ভাদ্রাা,উকজরা-

দয,বজরা জাভারপুয। 
০১৬৪০৫৩৮১৬৯ ’’ ’’  

১৫ াম্পদয়া জান্নাত গ্রাভ- চযী কণীাড়া, বািঃ- কাভারখান 

াট, উকজরা-দয, বজরা-জাভারপুয। 
০১৯৬৩৯৬৯৫১৩ ’’ ’’  

১৬ ানা বনা াম্প গ্রাভ- ফগাযচয, বািঃ- ফগাযচয, উকজরা- 

ইরাভপুয, বজরা-জাভারপুয। 
০১৭৮৯৯৭৮৫৯১ ’’ ’’  

১৭ সূফণ সা গ্রাভ- চয মথাথ সপুয, বািঃ- মথাথ সপুয, 

উকজরা-দয, বজরা-জাভারপুয। 
০১৯৬৩০৪৬৭০৩ ’’ ’’  

১৮ ভাছুভা ইয়াম্পভন গ্রাভ- ফগাযচয, বািঃ- ফগাযচয, উকজরা-

ফকম্পগঞ্জ, বজরা-জাভারপুয। 
০১৮২০৫৫৪৭২৭ ’’ ’’  

১৯ বভাছািঃ াম্পভদা খাতুন গ্রাভ- কুঠিয়াযাড়, বািঃ- ফগাযাড়, 

উকজরা-ম্পযলাফাড়ী, বজরা-জাভারপুয। 
০১৭৮৭৭৭০৩৫৮ ’’ ’’  

২০ জান্নাতুর বপযকদৌ গ্রাভ- কুঠিয়াযাড়, বািঃ- ফগাযাড়, 

উকজরা-ম্পযলাফাড়ী, বজরা-জাভারপুয। 
০১৭০৭৩০৮০৯৬ ’’ ’’  

২১ বভািঃ াম্পফবুয যভান গ্রাভ- পূফ স কাজরাাড়া, বািঃ- পাযাম্পজাড়া, 

উকজরা-বদওয়ানগঞ্জ, বজরা-জাভারপুয। 
০১৯১২৯১৯২৯৩ ’’ ’’  

২২ বভািঃ কাওায আকভদ গ্রাভ- কৃষ্ণচযণপুয, বািঃ- কৃষ্ণচযণপুয, 

উকজরা-দয, বজরা-জাভারপুয। 
০১৫২১২৫০৬৪৬ ’’ ’’  

২৩ াম্পফা ম্পফনকত আান গ্রাভ- কৃষ্ণচযণপুয, বািঃ- কৃষ্ণচযণপুয, 

উকজরা-দয, বজরা-জাভারপুয। 
০১৭৫৪৪৭৯৭৬৮ ’’ ’’  

২৪ বযাকানা খাতুন গ্রাভ- যম্পদপুয বিত্রীাড়া, বািঃ- যম্পদপুয ০১৭১৯৪০৭২৯২ কম্পিউটায বফম্পক এন্ড ০৬ ভা  



নং প্রম্পিণাথীয নাভ ঠিকানা বভাফাইর নম্বয প্রম্পিণ বকাক সয নাভ বভয়াদ ভন্তব্য 

ভাদ্রাা, উকজরা-দয, বজরা-জাভারপুয। আইম্পটি এম্পিককন বকা স 

২৫ বজানাকী গ্রাভ- যম্পদপুয বিত্রীাড়া, বািঃ- যম্পদপুয 

ভাদ্রাা, উকজরা-দয, বজরা-জাভারপুয। 
০১৭১৪৯৭০০৮৬ ’’ ’’  

২৬ বভািঃ াম্পপজুয যভান গ্রাভ- কাজরাাড়া, বািঃ- পাযাম্পজাড়া, 

উকজরা-বদওয়ানগঞ্জ, বজরা-জাভারপুয। 
০১৭১৭১০২০২০ ’’ ’’  

২৭ যাম্পকফ বাকন যম্পন গ্রাভ- বফরটিয়া, বািঃ- বফরটিয়া 

ভাদ্রাা,উকজরা-দয,বজরা জাভারপুয। 
০১৭৭৮৮২২৭০৪ ’’ ’’  

২৮ বভািঃ আম্পফয বাাইন গ্রাভ- বফরটিয়া, বািঃ- বফরটিয়া ভাদ্রাা, -

দয,বজরা জাভারপুয। 
০১৯৮০৬৬৭৮৩৪ ’’ ’’  

২৯ বভাস্তাক আকভদ গ্রাভ- আযংাটি, বািঃ- বভষ্টা, উকজরা-

দয, বজরা-জাভারপুয। 
০১৭৯৯৩৪৩৮৯৮ ’’ ’’  

৩০ বাানুয যভান গ্রাভ- রাতরা, বািঃ- ম্পফয়াযা ফাজায, 

উকজরা-দয, বজরা-জাভারপুয। 
০১৭৮৯৮৬১৩৮৬ ’’ ’’  

৩১ যাম্পকবুর াান গ্রাভ- রাতরা, বািঃ- ম্পফয়াযা ফাজায, 

উকজরা-দয, বজরা-জাভারপুয। 

০১৭৫২০৭১৯৪৭ ’’ ’’  

৩২ বাকর যানা গ্রাভ- বাদুযীাড়া, বািঃ- াজীপুয, 

উকজরা-দয, বজরা-জাভারপুয। 
০১৭৭০৫৪৮৪৫২ ’’ ’’  

৩৩ বভািঃ ওফায়দুল্লা গ্রাভ-  বানাকাতা, বািঃ- কারীফাড়ী, 

উকজরা-দয, বজরা-জাভারপুয। 
০১৯৭৭৯৮৪৬৪৭ ’’ ’’  

৩৪ বভািঃ ভম্পউয যভান গ্রাভ- চযী কম্পণ সাড়া, বািঃ- কাভারখান, 

উকজরা-দয, বজরা-জাভারপুয। 
০১৭৯৫২৫৫২৪২ ’’ ’’  

৩৫ বভািঃ ওফায়দুল্লা গ্রাভ- নাযায়নপুয, বািঃ- কাভারখান াট, 

উকজরা-দয, বজরা-জাভারপুয। 
০১৭৪০৪২১৬৮০ ’’ ’’  

৩৬ ভাম্পযয়া ইরাভ তাভান্না গ্রাভ- বফরটিয়া, বািঃ- বফরটিয়া 

ভাদ্রাা,উকজরা-দয,বজরা জাভারপুয। 
০১৭১৩৬০২৪৫৬ ’’ ’’  

৩৭ াঈদা ইরাভ সুম্পি গ্রাভ- বফরটিয়া, বািঃ- বফরটিয়া 

ভাদ্রাা,উকজরা-দয,বজরা জাভারপুয। 
০১৯২৬৭১৭৯৬১ ’’ ’’  

৩৮ বভািঃ াম্পিয বাাইন গ্রাভ- বফরটিয়া, বািঃ- বফরটিয়া 

ভাদ্রাা,উকজরা-দয,বজরা জাভারপুয। 
০১৭৬৯৯২৭৩৬১ ’’ ’’  

৩৯ বভািঃ ভম্পনরুজ্জাভান গ্রাভ- চকাড়া, বািঃ- ফীযগাও, উকজরা-

ফকীগঞ্জ, বজরা-জাভারপুয। 
০১৭৪২৮৮৫৯৪৫ ’’ ’’  

৪০ বভািঃ তাম্পভভ ইকফার গ্রাভ- ম্পরা, বািঃ- বফরটিয়া ভাদ্রাা, 

উকজরা-দয, বজরা-জাভারপুয। 
০১৭৯০৬৪৯৮৬৭ ’’ ’’  

৪১ নুয ইরাভ গ্রাভ- ফুরগাছ , বািঃ- রারভম্পনয াট, উকজরা-

রারভম্পনয াট দয, বজরা- রারভম্পনয াট। 
০১৭৩১১৬৮৩৫৫ ’’ ’’  

৪২ রুভানা আক্তায গ্রাভ- রাঙ্গরকজাড়া, বািঃ- রাঙ্গরকজাড়া, 

উকজরা- দয, বজরা জাভারপুয। 
০১৯০৫৭১৪৪২০ ’’ ’’  

৪৩ বভািঃ াজ্জাদ উজ জাভান গ্রাভ- বফরটিয়া, বািঃ- বফরটিয়া 

ভাদ্রাা,উকজরা-দয,বজরা জাভারপুয। 
০১৭৪৬৬১৭১১৬ ’’ ’’  

৪৪ কাজী নাজমুর বাকন গ্রাভ- জঙ্গরাড়া, বািঃ- বফরটিয়া 

ভাদ্রাা,উকজরা-দয,বজরা জাভারপুয। 
০১৮৬৪৩১৫৭০৯ ’’ ’’  

৪৫ বভৌসুভী জান্নাত গ্রাভ- বফরটিয়া, বািঃ- বফরটিয়া ভাদ্রাা, 

উকজরা-দয,বজরা জাভারপুয। 
০১৭৩০৫২৮১৪৯ ’’ ’’  

৪৬ যম্পন ম্পভয়া গ্রাভ- উত্তয ফাাদুযপুয, বািঃ- ৪নং ম্পযাজাফাদ, 

উকজরা-ইরাভপুয, বজরা-জাভারপুয। 
০১৭৬৪৫৯৭৪০০ ’’ ’’  

৪৭ বভািঃ ভম্পনরুজ্জাভান গ্রাভ- আটাফাড়ী, বািঃ- বাফম্পক ফাজায, 

উকজরা-বভরান্দ, বজরা-জাভারপুয। 
০১৭৪৮৪৭৫৫৮২ ’’ ’’  

৪৮ বভািঃ উজ্জর বাকন গ্রাভ- বাফম্পক, বািঃ- বাফম্পক, উকজরা-

বভরান্দ, বজরা-জাভারপুয। 
০১৭৭২৮৯৮২৩৯ ’’ ’’  

৪৯ জান্নাতুর বপযকদৌী গ্রাভ- াম্পর টনকী, বািঃ- বভষ্টা, 

উকজরা-দয, বজরা-জাভারপুয। 

০১৭১২৮৫১৪৩২ ’’ ’’  

৫০ বভািঃ ভামুনুয যম্পদ গ্রাভ- াথাম্পরয়া, বািঃ- াথাম্পরয়া, ০১৯৯৩২৫১৬৪৪ কম্পিউটায বফম্পক এন্ড ০৬ ভা  



নং প্রম্পিণাথীয নাভ ঠিকানা বভাফাইর নম্বয প্রম্পিণ বকাক সয নাভ বভয়াদ ভন্তব্য 

উকজরা-দয, বজরা-জাভারপুয। আইম্পটি এম্পিককন বকা স 

৫১ াফম্পযনা গ্রাভ- করাফাধা, বািঃ- দুযমুঠ, উকজরা-

বভরান্দ, বজরা-জাভারপুয। 
০১৭৯৮৫৬৮৬৩৩ ’’ ’’  

৫২ বভািঃ ম্পপকুর ইরাভ গ্রাভ- ম্পরা, বািঃ- বফরটিয়া ভাদ্রাা, 

উকজরা-দয, বজরা-জাভারপুয। 
০১৭৯৩১৩৩৭৪৪ ’’ ’’  

৫৩ ম্পভজানুয যভান গ্রাভ- আরীনগয , বািঃ- যম্পদপুয , 

উকজরা-দয, বজরা-জাভারপুয। 
০১৯২৭৯৬১৩৫৩ ’’ ’’  

৫৪ বভািঃ আাদুর াফীফ গ্রাভ- জঙ্গরাড়া , বািঃ- বফরটিয়া ভাদ্রাা 

, উকজরা-দয, বজরা-জাভারপুয। 
০১৭৭৬৯৬৭৪৭৪ ’’ ’’  

৫৫ বভকদী াান গ্রাভ- ফামুনাড়া , বািঃ- বভায়াকজ্জভ বাকন 

ড়ক , উকজরা-দয, বজরা-জাভারপুয। 
০১৭০৩৪২৯৫৫২ ’’ ’’  

৫৬ াইফুর ইরাভ গ্রাভ- পূফ সনাযায়নপুয , বািঃ- কাভারখান 

াট , উকজরা-দয, বজরা-জাভারপুয। 
০১৯১০৬০৭২৬৯ ’’ ’’  

৫৭ াওন ইরাভ গ্রাভ- ফামুনাড়া , বািঃ- বভায়াকজ্জভ বাকন 

ড়ক , উকজরা-দয, বজরা-জাভারপুয। 
০১৭৯২৪১৯৪৯২ ’’ ’’  

৫৮ বভািঃ তাম্পযকুর ফাযী গ্রাভ- ম্পযপুয , বািঃ- ম্পযপুয , উকজরা- 

বভরান্দ,  বজরা-জাভারপুয। 
০১৯৪১১৬৭৭১৫ ’’ ’’  

৫৯ বখ াম্পিয আকভদ গ্রাভ- ম্পযফাম্পড় , বািঃ- ম্পযফাম্পড় , 

উকজরা-দয, বজরা-জাভারপুয। 
-- ’’ ’’  

৬০ নাজমুর ক গ্রাভ- চযম্পরা , বািঃ- চযম্পরা, উকজরা-

বভরান্দ, বজরা-জাভারপুয। 
০১৯০২৪১৯১০৬ ’’ ’’  

৬১ আব্দুল্লা কফীয  গ্রাভ- চযম্পরা , বািঃ- চযম্পরা, উকজরা-

বভরান্দ, বজরা-জাভারপুয। 
০১৯১৮৫২৮১১৯ ’’ ’’  

৬২ বভাযছাম্পরনা আক্তায ম্পতথী গ্রাভ- বদউযাড় চন্দ্রা , বািঃ- জাভারপুয, 

উকজরা-দয, বজরা-জাভারপুয। 
০১৯১১৬৯৪৬৫৩ ’’ ’’  

৬৩ পয়ার খান গ্রাভ- বদউযাড় চন্দ্রা , বািঃ- জাভারপুয, 

উকজরা-দয, বজরা-জাভারপুয। 
০১৭১৮৯৯৭৫৯৯ ’’ ’’  

 

 

(বযাককয়া বফগভ) 

প্রম্পিক (কম্পিউটায) 

যুফ উন্নয়ন অম্পধদিয, জাভারপুয। 

(বভািঃ আফদুর ফাকছদ) 

উম্পযচারক 

যুফ উন্নয়ন অম্পধদিয, জাভারপুয। 

 

  



 

‘‘ম্পিল্যাম্পসং/আউটকাম্প সং বকা স” 

২০২০-২০২১ অথ স ফছকযয ১ভ ব্যাচ (০১/১২/২০২০ - ৩১/১২/২০২০ ম্পরিঃ) প্রম্পম্পিত যুফকদয তাম্পরকা 

 

নং প্রম্পিণাথীয নাভ ঠিকানা বভাফাইর নম্বয প্রম্পিণ বকাক সয নাভ বভয়াদ ভন্ত

ব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ জভকদ আযাপী গ্রাভ- শকরয কান্দা, বািঃ- শকরয কান্দা-

২২০৫, উকজরা-দয, বজরা-জাভারপুয। 

০১৮৫৪০৭০৭৩৪ ম্পিল্যাম্পসং/আউটকাম্প সং 

বকা স 

০১ ভা  

২ যায়ানুর ইরাভ গ্রাভ-গকয াড়া, বািঃ- নাম্পযককরী, 

উকজরা- দয, বজরা-জাভারপুয। 

০১৫২১৩২০৮৩০ ’’ ’’  

৩ বভািঃ আয়নার ক গ্রাভ- কাভযাফাদ,বািঃ ম্পযাফাম্পড়, 

উকজরা- ম্পযলাফাম্পড়, বজরা- জাভারপুয। 

০১৬৪১৮১৭৪৭৭ ’’ ’’  

৪ আকরয়া জান্নাত গ্রাভ-শ্রীপুয কুভাম্পযয়া,বািঃ-শ্রীপুয কুভাম্পযয়া, 

উকজরা-দয, বজরা-জাভারপুয। 

০১৯২০৪১১৬৩৭ ’’ ’’  

৫ ভম্পজজরা আক্তায গ্রাভ-ভম্পনযাজপুয,বািঃ-জাভারপুয, 

উকজরা-দয, বজরা-জাভারপুয। 
০১৯৩৯২৯২৪৭২ ’’ ’’  

৬ যাম্পকফ াান গ্রাভ-কাম্পজযাড়া,বািঃ- বভরান্দ, 

উকজরা-বভরান্দ, বজরা-জাভারপুয। 

০১৭৭৩৫৪৭৯৯৮ ’’ ’’  

৭ াকযায়ায জাান ম্পমুর গ্রাভ-চন্দ্রা, বািঃ- াজীফাড়ী , উকজরা-

দয, বজরা-জাভারপুয। 

০১৯৮৪৩৮২৯০৩ ’’ ’’  

৮ বভািঃ াভীভ বাকন গ্রাভ-বকাটাভম্পন, বািঃ-নাম্পযককরী , 

উকজরা- দয, বজরা-জাভারপুয। 
০১৭৫২৩৬৫৩৫৯ ’’ ’’  

৯ ভারুপা আপম্পযন গ্রাভ-কাচাম্পযাড়া,বািঃ-কাচাম্পযাড়া , 

উকজরা-দয, বজরা-জাভারপুয। 
০১৬৭৭৭৪৫৫৪৩ ’’ ’’  

১০ যনজু ম্পভয়া গ্রাভ-চযম্পরা,বািঃ- চযফাম্পন াকুম্পযয়া, 

উকজরা-বভরান্দ, বজরা-জাভারপুয। 
০১৭৫৯৬৯৫৮৬০ ’’ ’’  

১১ বভকদী াান গ্রাভ-চযম্পরা,বািঃ-চযফাম্পন াকুম্পযয়া , 

উকজরা-দয, বজরা-জাভারপুয। 
০১৯৮৪৩৯৯১২৯ ’’ ’’  

১২ আপম্পযনা ানাত গ্রাভ-দাপুম্পনয়া,বািঃ-ম্পফম্পক ম্পল্পনগযী , 

উকজরা-দয, বজরা-জাভারপুয। 
০১৭৯৮৫৫২৩১২ ’’ ’’  

১৩ যভজান আরী গ্রাভ-চযাবুম্পরয়,বািঃ-চযাবুম্পরয়া , 

উকজরা-বভরান্দ, বজরা-জাভারপুয। 

০১৭৮৬৬০২৫৪৮ ’’ ’’  

১৪ বভািঃ যাকর বাকন গ্রাভ-রাঙ্গরকজাড়া, বািঃ-রাঙ্গরকজাড়া , 

উকজরা-দয, বজরা-জাভারপুয। 
০১৬৩৮০২৭১২৭ ’’ ’’  

১৫ বভািঃম্পভযাজুর ইরাভ গ্রাভ-াম্পর টনম্পক, বািঃ-বভষ্টা ২০৫২ , 

উকজরা-দয, বজরা-জাভারপুয। 
০১৭৩৩১০৪৪৭৭ ’’ ’’  

১৬ বরাকভান বাকন গ্রাভ-ফাকয চয, বািঃ-দুযমুঠ , উকজরা-

বভরান্দ, বজরা-জাভারপুয। 
০১৪০৮৪১৫০৩০ ’’ ’’  

১৭ উকে খাকয়য াখী গ্রাভ-ফাওরাকাম্পন্দ,বািঃ-রাওচাড়া , 

উকজরা-ফকীগঞ্জ, বজরা-জাভারপুয। 
০১৭৭৬০৫৬৬৪৫ ’’ ’’  

১৮ াম্পকবুর ইরাভ ান্ত গ্রাভ-ফাইঘীয .াড়া,বািঃ-বফায়ারভাযী , 

উকজরা-দয, বজরা-জাভারপুয। 
০১৭৫৭৪০৫৮২০৯ ’’ ’’  

১৯ াজ্জাদুর াান আম্পরপ গ্রাভ-ম্পরা,বািঃ-বফরটিয়া , উকজরা-

দয, বজরা-জাভারপুয। 

০১৯৬১৭৪৫৮৫৫ ’’ ’’  

২০ বভািঃ আবু াইদ াজ্জাদ গ্রাভ-ম্পভরাল্লী পূফ স,বািঃ-ম্পযলাফাড়ী , 

উকজরা-ম্পযলাফাড়ী, বজরা-জাভারপুয। 
০১৭১২০৮২৪৩৭ ’’ ’’  

২১ াদ-ম্পফন-ফাফয গ্রাভ-নয়াাড়া,বািঃ-জাভারপুয-২০০০ , 

উকজরা-দা, বজরা-জাভারপুয। 
০১৬৮৭৭০০৬২৪ ’’ ’’  

২২ বভািঃ াহ্ যান গ্রাভ-নাম্পন্দনা,বািঃ-নাম্পন্দনা , উকজরা-

দয, বজরা-জাভারপুয। 
০১৭০১৭১৮১৮৭ ’’ ’’  



নং প্রম্পিণাথীয নাভ ঠিকানা বভাফাইর নম্বয প্রম্পিণ বকাক সয নাভ বভয়াদ ভন্ত

ব্য 

২৩ বভািঃ াম্পকর বাকন গ্রাভ-নাম্পন্দনা,বািঃ-নাম্পন্দনা, উকজরা-দয, 

বজরা-জাভারপুয। 

০১৬৪৫২৮৬৫২৭ ’’ ’’  

২৪ বভািঃ তানবীয বজাফাকয়য গ্রাভ-ফাকনশ্বযী,বািঃ-ফাযশ্বযী, উকজরা-

নকরা, বজরা-বযপুয। 

০১৬৪২০৬৭৩৬৮ ’’ ’’  

২৫ জাম্পদুর ইরাভ গ্রাভ-ম্পভজসাপুয,বািঃ-ম্পযপপুয, উকজরা-

দয, বজরা-জাভারপুয। 

০১৬২৬৬৭৪৮১৩ ’’ ’’  

২৬ বভািঃ উজ্জর বাকন গ্রাভ-বাফকী,বািঃ-বাফকী ফাজায, 

উকজরা-বভরান্দ, বজরা-জাভারপুয। 

০১৯১৫২০০৯১৮ ’’ ’’  

২৭ বভািঃ ভম্পনরুজ্জাভান গ্রাভ-আটাফাড়ী, বািঃ-বাফকী, উকজরা-

বভরান্দ, বজরা-জাভারপুয। 

০১৭৪৮৪৭৫৫৮২ ’’ ’’  

২৮ বভািঃ বাজা ম্পভয়া গ্রাভ-চয যায়, বািঃ-ফারুয়াভাযী, উককজরা-

দয, বজরা-জাভারপুযব 

০১৯৬৮৮৪৬৭০৮ ’’ ’’  

২৯ জাম্পদ াান অম্পনক গ্রাভ-নয়াাড়া, বািঃ-জাভারপুয-২০০০, 

উকজরা-দয, বজরা-জাভারপুয। 

০১৯২৬৪৬৬৪০০ ’’ ’’  

 

 

 

(বযাককয়া বফগভ) 

প্রম্পিক (কম্পিউটায) 

যুফ উন্নয়ন অম্পধদিয, জাভারপুয। 

(বভািঃ আফদুর ফাকছদ) 

উম্পযচারক 

যুফ উন্নয়ন অম্পধদিয, জাভারপুয। 

 



ট্রেডের নাম-   ট্র ালাক তৈরী 
২০২০-২০২১ অর্থ বছডরর প্রশলক্ষণ প্রাপ্ত যবুনারীডের ৈশকা 

 

নং প্রশিক্ষণার্থীর নাম ঠিকানা মভাফাইল নম্বর  প্রশিক্ষণ 

মকার্সের নাভ  

মভয়াদ ভন্ত
ফয 

1 2 3 4 5 6 7 

1 আিা ভশন মকাজগড়, মফলটিয়া 
ভাদ্রাসা, জাভালুর সদর, 

জাভালুর।  

01308399103 মািাক তৈরী 3 ভাস  

2 কণা খাৈুন শিভ াড়,শদঘুলী, 
জাভালুর সদর , 

জাভালুর।  

01986724020 মািাক তৈরী 3 ভাস  

3 রাশজয়া সুলৈানা নারায়ণুর,কাভালখান 

হাট, জাভালুর সদর , 

জাভালুর। 

01913515949 মািাক তৈরী 3 ভাস  

4 ৈাসশলভা আক্তার  শিভ াড়,শদঘুলী, 
জাভালুর সদর , 

জাভালুর। 

01757200810 মািাক তৈরী 3 ভাস  

5 ৈাছশলভা আক্তার  শিভ াড়,শদঘুলী, 
জাভালুর সদর , 

জাভালুর। 

01986724020 মািাক তৈরী 3 ভাস  

6 িারশভন আক্তার  নারায়ণুর,কাভালখান 

হাট,জাভালুর সদর , 

জাভালুর।  

01999019964 মািাক তৈরী 3 ভাস  

7 সুভী আক্তার  ুরাৈন 

ফাস্ট্যান্ড,জাভালুর সদর 

,জাভালুর।  

01720575080 মািাক তৈরী 3 ভাস  

8 পশরদা ারবীন নারায়ণুর,কাভালখান 

হাট,জাভালুর সদর , 

জাভালুর। 

01965472293 মািাক তৈরী 3 ভাস  

9 রাশফয়া খাৈুন মগাালুর 

,নরুুশি,জাভালুর সদর , 

জাভালুর 

01941453672 মািাক তৈরী 3 ভাস  

10 পায়জা ইয়ছশভন মদওয়ানাড়া, জাভালুর 

সদর ,জাভালুর।  
01910120200 মািাক তৈরী 3 ভাস  

11 আছর্ভশর আক্তার ভনু্নী ুরাৈন 

ফাস্ট্যান্ড,জাভালুর সদর 

,জাভালুর। 

01305879807 মািাক তৈরী 3 ভাস  



12 মরাকসানা খাৈুন ুরাৈন 

ফাস্ট্যান্ড,জাভালুর সদর 

,জাভালুর। 

01910783396 মািাক তৈরী 3 ভাস  

13 িারশভন আর শিলা শিভ 

কাচারীাড়া,জাভাল ু

সদর , জাভালুর।  

01741696322 মািাক তৈরী 3 ভাস  

14 লশৈপুন নাহার  ফাঘার্ঘাড়া,মভলাি, 

জাভালুর। 
 মািাক তৈরী 3 ভাস  

15 মভাছাঃ হাশস মফগভ চালাাড়া,জাভালুর সদর 

, জাভালুর।  
01903413703 মািাক তৈরী 3 ভাস  

16 ৈাহশভনা আক্তার  মদওয়ানাড়া,জাভালুর 

সদর, জাভালুর।  
01712472647 মািাক তৈরী 3 ভাস  

17 লৎুপা খাৈুন জঙ্গলাড়া,মফলটিয়া 
ভাদ্রাসা,জাভালুর সদর  

,জাভালুর । 

01625407355 মািাক তৈরী 3 ভাস  

18 মভাছাঃ শলশ খাৈুন ফরফাশড়য়া,শিফুর, 

সশরষাফাশড়,জাভালুর 

01756287024 মািাক তৈরী 3 ভাস  

19 এলশকন আক্তার  ফরফাশড়য়া,শিফুর, 

সশরষাফাশড়,জাভালুর 

01756287024 মািাক তৈরী 3 ভাস  

20 সানশজদা আক্তার  ফরফাশড়য়া,শিফুর, 

সশরষাফাশড়,জাভালুর 

01756287024 মািাক তৈরী 3 ভাস  

21 মভাছাঃ নাজভা আক্তার  ফরফাশড়য়া,শিফুর, 

সশরষাফাশড়,জাভালুর 

01795922097 মািাক তৈরী 3 ভাস  

22 ৈাছশলভা খাৈুন ফরফাশড়য়া,শিফুর, 

সশরষাফাশড়,জাভালুর 

01631948078 মািাক তৈরী 3 ভাস  

23 মরখা ারবীন সাউশলয়া, ফািচড়া, 
জাভালাুর  সদর, 

জাভালুর।  

 মািাক তৈরী 3 ভাস  

24 ভশনিা ারবীন ূফে াড়,শদঘুলী,জাভালুর 

সদর ,জাভালুর।  
 মািাক তৈরী 3 ভাস  

25 শফউটি আক্তার  ইকফালুর ,জাভালুর 

সদর,জাভালুর।  
 মািাক তৈরী 3 ভাস  

26 সানশজদা আক্তার শিভলা মফলটিয়া,খুশফাড়ী,জাভাল
ুর সদর ,জাভালুর।  

0172164136 মািাক তৈরী 3 ভাস  

27 মভাছাঃ সাশফহা আক্তার  াছয়লা, মভলািহ, 

জাভালুর।  
01752281964 মািাক তৈরী 3 ভাস  

28 জান্নাৈ আক্তার পজশলয়া মফলটিয়া, 
শলিা,জাভালুর সদর , 

01865436721 মািাক তৈরী 3 ভাস  



জাভালুর।  
29 কশনি আক্তার শপ্রয়শৈ মফলটিয়া, 

শলিা,জাভালুর সদর , 

জাভালুর। 

01722486232 মািাক তৈরী 3 ভাস  

30 মভাছাঃ জান্নাৈুল  মগাালুর,কাশলফাশড়,জা
ভালুর সদর ,জাভালুর।  

017221252991 মািাক তৈরী 3 ভাস  

31 রার্ফয়া আজাদ সশরষাফাড়ী,জাভালুর।  01631948078 মািাক তৈরী 3 ভাস  

32 মভাছাঃ শভিরাৈ জাহান 

শভভ 

 ফড়ফাড়ীয়া,সশরষাফাড়ী 
,জাভালুর।  

01631948078 মািাক তৈরী 3 ভাস  

33 মভাছাঃ শলভা আক্তার  ফড়িরা, সশরষাফাড়ী 
,জাভালুর। 

01631948078 মািাক তৈরী 3 ভাস  

34 ভাহভদুা শফনর্ৈ হাই নাশিনা,জাভালুর।  01917098131 মািাক তৈরী 3 ভাস  

35 ভারুপা আপশরন সরদারাড়া,জাভালুর 

সদর , জাভালুর।  
01677745543 মািাক তৈরী 3 ভাস  

36 নাশদরা ৈাফাসসুভ উত্তর 

কাচাশরাড়া,জাভালুর  

সদর,জাভালুর।  

01739255937 মািাক তৈরী 3 ভাস  

37 মভাছাঃ সালভা আক্তার  ফাশনয়াজান,ধনফাড়ী,টাং
গাইল । 

01966724192 মািাক তৈরী 3 ভাস  

38 মভাছাঃ ৈার্য়ফা আক্তার  শিলাল্লী , সশরষাফাড়ী, 
জাভালর।  

01631948078 মািাক তৈরী 3 ভাস  

39 মভাছাঃ মভার্িেদা আক্তার 

ভকু্তা 
মফলটিয়া,জাভালুর 

সদর,জাভালুর।  
01775314721 মািাক তৈরী 3 ভাস  

40 মজানাকী আক্তার  মগাালুর,কাশলফাড়ী, 
জাভালুর সদর, 

জাভালুর।  

01770561405 মািাক তৈরী 3 ভাস  

41 ভাশপয়া জান্নাৈ ভাশলহা মফলটিয়া, জাভালুর সদর, 

জাভালুর।  
01736990147 মািাক তৈরী 3 ভাস  

42 ৈাহশভনা খাৈুন মসানাকাির 

,সশরষাফাড়ী,জাভালুর।  
01631948078 মািাক তৈরী 3 ভাস  

43 আঁশখ আক্তার  মফলটিয়া ,জাভালুর 

সদর,জাভালুর।  
01776210267 মািাক তৈরী 3 ভাস  

44 হাপসা ভাইভনুা  শৈৈল্লা,জাভালুর  

সদর,জাভালুর।  
01706034566 মািাক তৈরী 3 ভাস  

45 নাশগছ আক্তার  মফলটিয়া, জাভালুর 

সদর,জাভালুর।  
01818437983 মািাক তৈরী 3 ভাস  

46 পারজানা ইয়াসশভন সশরষাফাড়ী, জাভালুর।  01618796165 মািাক তৈরী 3 ভাস  



 

47 মভাছাঃ পারজানা খাৈুন 

 

মফলটিয়া,জাভালুর সদর, 

জাভালুর।  
01310657228 মািাক তৈরী 3 ভাস  

48 মভাছাঃ আশরপা আক্তার  মফলটিয়া,জাভালুর সদর, 

জাভালুর।  
01863672699 মািাক তৈরী 3 ভাস  

49 আপশরন আক্তার শফনা মফলটিয়া,জাভালুর 

সদর,জাভালুর।  
01906947588 মািাক তৈরী 3 ভাস  

50 সাশফকুন্নাহার সারা  মগাালুর 

,কাশলফাড়ী,জাভালুর 

সদর ,জাভালুর।  

013108509945 মািাক তৈরী 3 ভাস  

 

 

(িামীমা আক্তার) 

 জুশনয়র প্রশিক্ষক ( প ািাক) 

যুব উন্নয়ন অশিদপ্তর 

জামালপুর। 

 

 (পমাোঃ আবদুল বাছেদ) 

উ  শরচালক 

যুব উন্নয়ন অশিদপ্তর 

জামালপুর। 

 

 



ট্রেডের নাম- মৎস্য চাষ। 

 ২০২০-২০২১ থথবছররর প্রশলক্ষণপ্রাপ্ত যুবরের তথয 
প্রাশতষ্ঠাশিক প্রশলক্ষণঃ 
িং প্রশলক্ষিাথীর িাম ঠিকািা মমাবাআ িম্বর প্রশলক্ষণ 

মকারথর 

িাম 

মময়াে মন্তবয 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ জান্নাতু মাশজথ য়া গ্রাম+ম াঃ মমান্দ 

মমান্দ, জামা ুর। 
০১৯৮১৭০৭৩৭৪ মৎয চা ১ মা  

২ মাী গ্রাম+ম াঃ মান্চ 

মমান্দ, জামা ুর। 
০১৭৮৪৭২৪৪৩৩ মৎয চা ১ মা  

৩ আমতারা শবথী গ্রাম-৫ িং চর,ম াঃ াধু ুর। 
মমান্দ, জামা ুর। 

০১৭২৪৪১৮১৯০ মৎয চা ১ মা  

৪ খাশেজা গ্রাম+ম াঃ মামুে ুর, 

মমান্দ, জামা ুর। 
০১৭১২৩০৩২৪৭ মৎয চা ১ মা  

৫ াািুর মবগম গ্রাম-মগাশবন্দ ুর,ম াঃ 
বয়ড়াডাঙ্গা, 
মমান্দ, জামা ুর। 

০১৭৮০৪১৫৫৫০ মৎয চা ১ মা  

৬ মমাঃ ছাা উশিি গ্রাম- াচ য়া,ম াঃ মামুে ুর 

মমান্দ, জামা ুর। 
০১৭২১৮৫৯৯৭০ মৎয চা ১ মা  

৭ মমাঃ রমজাি অী গ্রাম-বাশয়াবাশড়,ম াঃ মামুে ুর 

মমান্দ, জামা ুর। 
০১৭৯৪৭৪৯১৮২ মৎয চা ১ মা  

৮ মমাঃ আমরাি মলখ গ্রাম-গশবন্দ ুর,ম াঃ মমান্দ 

মমান্দ, জামা ুর। 
০১৯৫৩২১৯২০৭ মৎয চা ১ মা  

৯ রারলেু আাম গ্রাম- াচুর াড়া,ম াঃবয়ড়াডাঙ্গা 
মমান্দ, জামা ুর। 

০১৮৩৩৭৭৪৫৭১ মৎয চা ১ মা  

১০ মমাঃ জাশে াাি 

মলখ 

গ্রাম- ূূ্বথ িারজর  াড়া,ম াঃ 
মমান্দ 

মমান্দ, জামা ুর। 

০১৬১৬৫৩৫১৫২ মৎয চা ১ মা  

১১ মমাঃ অকরাম 

মারি 

গ্রাম-উেিা াড়া,ম াঃ মান্চ 

মমান্দ, জামা ুর। 
০১৭১৪৩৬০১৮৫ মৎয চা ১ মা  

১২ মমাঃ মাাগ শময়া গ্রাম- চাবা,ম াঃ াশে াটি 

মমান্দ, জামা ুর। 
০১৯২২০১৩১৪৩ মৎয চা ১ মা  

১৩ মার রািা গ্রাম-মতঘশরয়া,ম াঃ শর ুর 

মমান্দ, জামা ুর। 
০১৯২১৮৮৬৩৩

৫ 

মৎয চা ১ মা  

১৪ মমাঃ াশবুর রমাি গ্রাম-২ িং চর ,ম াঃাধু রু 

মমান্দ, জামা ুর। 
০১৯৮৫৪৮৫১১৫ মৎয চা ১ মা  

১৫ মমাাম্মাে াশছিুর 

আাম 

গ্রাম+ম াঃ গশবন্দ ুর 

মমান্দ, জামা ুর। 
০১৯১৩০১৫০৭৫ মৎয চা ১ মা  



১৬ মমাঃ ম্রাট গ্রাম+ম াঃ মমান্দ 

মমান্দ, জামা ুর। 
০১৯৩৫৭২৭৭৪৩ মৎয চা ১ মা  

১৭ অমগীর মারি গ্রাম-বাউশিগাছা,ম াঃশলাটা 
মমান্দ, জামা ুর। 

০১৭৭৮৮০৭০১৬ মৎয চা ১ মা  

১৮ মমাঃ রুরব গ্রাম+ম াঃ মমান্দ 

মমান্দ, জামা ুর। 
০১৭০৩৪৩০৩৭০ মৎয চা ১ মা  

১৯ মমাঃ মাশিক মারি গ্রাম-বজরশে  াড়া,ম াঃমান্চ 

মমান্দ, জামা ুর। 
০১৯৮২৫৬১৫৮

০ 

মৎয চা ১ মা  

২০ মমাঃ মাুম শবল্লাহ্ গ্রাম-বাু াড়া,ম াঃরগাশবন্দ রু 

মমান্দ, জামা ুর। 
০১৩০৩৩১২৬৯

০ 

মৎয চা ১ মা  

২১ মমাঃ মজািারয়ে াাি গ্রাম-কামরেলবাশড়,ম াঃেউা 
মমান্দ, জামা ুর। 

০১৯৯৪৯৮১০০৫ মৎয চা ১ মা  

২২ মমশরিা অক্তার গ্রাম-কুশয়া,ম াঃটিকী 
মমান্দ, জামা ুর। 

০১৯৬০৪৮৪৫৫০ মৎয চা ১ মা  

২৩ ফশরো অক্তার গ্রাম-

চরমামুে ুর,ম াঃমামুে রু 

মমান্দ, জামা ুর। 

০১৭৪০৭১৩৭৪১ মৎয চা ১ মা  

২৪ মমাছাঃ অশখ অক্তার গ্রাম-কশয়া,ম াঃটিকী 
মমান্দ- জামা ুর। 

০১৮১৩৮৫২১৬
৪ 

মৎয চা ১ মা  

২৫ মমাঃ মমাস্তাশফজরু 

রমাি 

গ্রাম+ম াঃ কাশজর াড়া 
মমান্দ, জামা ুর। 

০১৮১৩৮৫২১৬
৪ 

মৎয চা ১ মা  

26 াজ্জােু াাি 

অশফ 

মবটিয়া,জামা ুর 01961745855 মৎয চা ১ মা  

27 ুতািা রাশজয়া গ্রাম+ম াঃ শগাবাড়ী 
আাম ুর,জামা ুর 

01712689636 মৎয চা ১ মা  

28 মমাঃ অঅশমি 

মাাআি 

গ্রাম-5িং চর+ম াঃ াে ুুর 

মমান্দ,জামা ুর 

01721306613 মৎয চা ১ মা  

29 াশকবু আাম 

লান্ত 

মবটিয়া,জামা ুর 01757405820 মৎয চা ১ মা  

30 জাশকর মারি হৃেয়  াথাশয়া,জামা ুর 01865569721 মৎয চা ১ মা  

31 মরামাি গ্রাম-াতকুড়ার াঃিাশররকশ 

ের, জামা রু 

01988924849 মৎয চা ১ মা  

32 শশ  গ্রাম-কুশয়া,ম াঃটিকী 
মমান্দ, জামা ুর। 

01780033290 মৎয চা ১ মা  

33 মমাঃ িজরু আাম গ্রাম-অবা িগরর াঃশরাবাড়ী 
শরাবাড়ী, জামা ুর। 

01965210465 মৎয চা ১ মা  

34 মমাঃ মমাস্তফা গ্রাম-ম ৌর এাকা 
ম াঃশরাবাড়ী 
শরাবাড়ী, জামা ুর। 

01971209595 মৎয চা ১ মা  



35 মমাছাঃ াথী গ্রাম-ম ৌর এাকা 
ম াঃশরাবাড়ী 
শরাবাড়ী, জামা ুর। 

01726702300 মৎয চা ১ মা  

36 মমাঃ াজ্জাে মারি গ্রাম-মডংগার াড় ম াঃশ্রীরাম ুর 

ের, জামা রু 

01300136464 মৎয চা ১ মা  

37 মমাঃ মমাজারম্ম ক গ্রাম+ম াঃ বাগবাড়ী 
মমান্দ, জামা ুর। 

01721574467 মৎয চা ১ মা  

38 শরমা খাতুি গ্রাম-অকন্দবাড়ীর াঃশজন্না 

বাজার 

বকশলগঞ্জ,জামা ুর 

01941403909 মৎয চা ১ মা  

39 জাশে াাি শিক বি াড়া,ের 

জামা ুর 

01926466400 মৎয চা ১ মা  

40 মমাঃ ারুি র 

রলীে 

গ্রাম-ট কার চরর াঃরগায়াশিীর 

চর 

মমান্দ, জামা ুর। 

01916044121 মৎয চা ১ মা  

41 মমাছাঃ িাছশরি 

িাার াভী 
গ্রাম+ম াঃ টিশক 

মমান্দ, জামা ুর। 
01719744128 মৎয চা ১ মা  

42 মমাঃ হুমায়ুি কশবর 

রকার 

বকশলগঞ্জ ম ৌর এাকা, 
বকশলগঞ্জ,জামা ুর 

01620597799 মৎয চা ১ মা  

43 মমাঃ লশেলু্লা গ্রাম+ম াঃবয়রা 
মমান্দ, জামা ুর। 

01724374726 মৎয চা ১ মা  

44 জাশে আবরি কশরম গ্রাম+ম াঃ মমারমিাবাে 

মাোরগঞ্জ, জামা ুর। 
01609228181 মৎয চা ১ মা  

45 াে শবি বাবর  াচ রাস্তার মমাড় 

ের, জামা রু 

01687700624 মৎয চা ১ মা  

46 মমাঃ াগর মামুে 

জশি 

গ্রাম+ম াঃফুরকাচা 
মমান্দ, জামা ুর। 

01937768000 মৎয চা ১ মা  

47 মমাঃ িাআম আাম 

লযাম 

গ্রাম-শরিা  াআর াঃফুরকাচা 
মমান্দ, জামা ুর 

01968176756 মৎয চা ১ মা  

48 লাম্মী অক্তার গ্রাম-অতা  য়ার াঃচাড়াআাোর 

মমান্দ, জামা ুর 

01921886335 মৎয চা ১ মা  

49 মমাছাঃ মজশরি 

অক্তার 

গ্রাম-  চাবা ম াঃ  চাবা 
মমান্দ, জামা ুর 

01751777418 মৎয চা ১ মা  

50 উরম্ম খারয়র লাখী গ্রাম-াউ চা ড়ার াঃাউ চা ড়া 
বকশলগঞ্জ,জামা ুর 

01776056645 মৎয চা ১ মা  

51 ছাশমউ বালার েশড় াড়া 
ের, জামা রু 

01795838491 মৎয চা ১ মা  

52 মমাছাঃ িুররকা 
অক্তার 

গ্রাম-াউ চা ড়ার াঃাউ চা ড়া 
বকশলগঞ্জ,জামা ুর 

01795838493 মৎয চা ১ মা  

53 এএম মাািুর গ্রাম-াতকুড়ার াঃিাশররকশ 01988924889 মৎয চা ১ মা  



রমাি ের, জামা রু 

54 শে া খাতুি গ্রাম-াতকুড়ার াঃিাশররকশ 

ের, জামা রু 

01937792481 মৎয চা ১ মা  

55 মমাঃ ুৎফর রমাি মবটিয়া-জামা ু  

ের, জামা রু । 
01712481283 মৎয চা ১ মা  

56 জান্নাতু মফররেৌ গ্রাম-েশরয়াবাে ম াঃ-আাম ুর 

আাম ুর-জামা ুর 

01886728082 মৎয চা ১ মা  

57 মমাঃ অশমিুর 

রমাি 

গ্রাম- চাবা ম াঃ- চাবা 
আাম ুর-জামা ুর 

01748765272 মৎয চা ১ মা  

58 মামুো অক্তার গ্রাম- চাবা ম াঃ- চাবা 
আাম ুর-জামা ুর 

01625130140 মৎয চা ১ মা  

59 মমাছাঃ ছামা 
অক্তার 

গ্রাম- চাবা ম াঃ- চাবা 
আাম ুর-জামা ুর 

01770548023 মৎয চা ১ মা  

60 মমাঃ লাজাো মুরাে গ্রাম- চাবা ম াঃ- চাবা 
আাম ুর-জামা ুর 

01831729856 মৎয চা ১ মা  

61 মমাঃ ফজু ক গ্রাম-টাবুরচর ম াঃ-শডগ্রীরচর 

আাম ুর-জামা ুর 

01775561116 মৎয চা ১ মা  

62 লারশমি অক্তার গ্রাম- চাবা ম াঃ- চাবা 
আাম ুর-জামা ুর 

01626990308 মৎয চা ১ মা  

63 শজয়াউর রমাি গ্রাম- চাবা ম াঃ- চাবা 
আাম ুর-জামা ুর 

01734562232 মৎয চা ১ মা  

64 মমাাঃ মারজো গ্রাম-মমৌজাল্লা ম াঃ- মমৌজাল্লা 
আাম ুর-জামা ুর 

0962566174 মৎয চা ১ মা  

65 মমাঃ জীবি মলখ গ্রাম- ূবথরডংগুরা ম াঃ-আাম ুর 

আাম ুর-জামা ুর 

01962822580 মৎয চা ১ মা  

66 মমাছাঃ াশজয়া 
জান্নাত াওিা 

গ্রাম- ূবথরডংগুরা ম াঃ-আাম ুর 

আাম ুর-জামা ুর 

01724530489 মৎয চা ১ মা  

67 মমাঃ শমষ্টার মলখ গ্রাম- ূবথরডংগুরা ম াঃ-আাম ুর 

আাম ুর-জামা ুর 

01878260620 মৎয চা ১ মা  

68 মামুো অক্তার গ্রাম-ব্রাক্ষরডার ম াঃ-াড়শগমা 
আাম ুর-জামা ুর 

01724165257 মৎয চা ১ মা  

69 মমাঃ বুবু শময়া গ্রাম- ূবথরডংগুরা ম াঃ-আাম ুর 

আাম ুর-জামা ুর 

01625697073 মৎয চা ১ মা  

70 মমাঃ রাতু মারি গ্রাম- ূবথরডংগুরা ম াঃ-আাম ুর 

আাম ুর-জামা ুর 

01403351354 মৎয চা ১ মা  

71 মমাঃ ফারুক অরমে গ্রাম-খয়ারেরচর ম াঃ-মামারা 
আাম ুর-জামা ুর 

01853418706 মৎয চা ১ মা  

72 মমাঃ লাীি শময়া গ্রাম-েশরয়াবাে ম াঃ-আাম ুর 

আাম ুর-জামা ুর 

01754874824 মৎয চা ১ মা  

73 মমাঃ রারলেু াাি 

শরা 
গ্রাম-মমাাম্মে রু ম াঃ-মামারা 
আাম ুর-জামা ুর 

01932234505 মৎয চা ১ মা  



74 মমাঃ ুজি শময়া গ্রাম-মভােরুা ম াঃ-গংগাচড়া 
আাম ুর-জামা ুর 

- মৎয চা ১ মা  

75 মমাঃ ুমি শময়া গ্রাম-শরিধরা ম াঃ-মলখবাড়ী 
আাম ুর-জামা ুর 

01929315728 মৎয চা ১ মা  

76 মমাঃ বকু শময়া গ্রাম-শরিধরা ম াঃ-মলখবাড়ী 
আাম ুর-জামা ুর 

01933189152 মৎয চা ১ মা  

77 মমাঃ মগাাম মওা গ্রাম-গাওকুড়া ম াঃ-গাওকুড়া 
আাম ুর-জামা ুর 

01865823531 মৎয চা ১ মা  

78 মমাঃ যরত শবল্লা গ্রাম- াচবাশড়য়া ম াঃ- চাবা 
আাম ুর-জামা ুর 

01404652803 মৎয চা ১ মা  

79 শয়াকত অী গ্রাম-লংকর ুর ম াঃ-গংগা াড়া 
আাম ুর-জামা ুর 

01754751531 মৎয চা ১ মা  

80 রশফকু আাম গ্রাম- বান্ধা ম াঃ-আাম ুর 

আাম ুর-জামা ুর 

01959672483 মৎয চা ১ মা  

81 মাররািা গ্রাম-বাােরু া ম াঃ-শরাজাবাে 

আাম ুর-জামা ুর 

01922757768 মৎয চা ১ মা  

82 বুজ অী গ্রাম-মামারা ম াঃ-মামারা 
আাম ুর-জামা ুর 

01685312424 মৎয চা ১ মা  

83 মমাঃ মুখরছুর 

রমাি 

গ্রাম-ব্রাক্ষরডার ম াঃ-াড়শগমা 
আাম ুর-জামা ুর 

01621656649 মৎয চা ১ মা  

84 মমাঃ শয়াম খাি 

মাািী 
গ্রাম-উঃশকমতজাল্লা ম াঃ-উ া 
আাম ুর-জামা ুর 

01316621832 মৎয চা ১ মা  

85 শজােী াাি ম্রাট গ্রাম-শরাজাবাে ম াঃ-
শরাজাবাে 

আাম ুর-জামা ুর 

01780425738 মৎয চা ১ মা  

86 জাশেু আাম গ্রাম-বাটিকামা ম াঃ-শরাজাবাে 

আাম ুর-জামা ুর 

01746775431 মৎয চা ১ মা  

87 মমাঃ ফারুক শময়া গ্রাম-শরিধরা ম াঃ-শরিধরা 
আাম ুর-জামা ুর 

01720086904 মৎয চা ১ মা  

88 অাম মারি গ্রাম-শরিধরা ম াঃ-শরিধরা 
আাম ুর-জামা ুর 

01799525603 মৎয চা ১ মা  

89 মমাঃ শফাত অরমে গ্রাম- বান্ধা ম াঃ- বান্ধা 
আাম ুর-জামা ুর 

01912010606 মৎয চা ১ মা  

90 লাীি গ্রাম-শলংভাংগা ম াঃ-শচিাডুশ 

আাম ুর-জামা ুর 

01902646640 মৎয চা ১ মা  

91 মমাঃ আকবা এাি 

িয়ি 

গ্রাম-কাশকা ুরর াঃরেওয়ািগঞ্জ 

মেওয়ািগঞ্জ-জামা রু 

01746623661 মৎয চা ১ মা  

92 অ অশমি মামুে গ্রাম-েঃ 
শচকাজািীর াঃরেওয়ািগঞ্জ 

মেওয়ািগঞ্জ-জামা রু 

01772387477 মৎয চা ১ মা  

93 মমাঃ িাজমু াাি গ্রাম-

বাশিয়াশিচরর াঃরেওয়ািগঞ্জ 

01911225363 মৎয চা ১ মা  



মেওয়ািগঞ্জ-জামা রু 

94 মযাবারয়র রমাি গ্রাম-কাশন্দগ্রামর াঃবাােরুাবাে 

মেওয়ািগঞ্জ-জামা রু 

01751140001 মৎয চা ১ মা  

95 মমাঃ অ অশমি গ্রাম-কাশকা ুরর াঃরেওয়ািগঞ্জ 

মেওয়ািগঞ্জ-জামা রু 

01716658690 মৎয চা ১ মা  

96 শে ু গ্রাম-শচকাজাশির াঃরেওয়ািগঞ্জ 

মেওয়ািগঞ্জ-জামা রু 

01731420810 মৎয চা ১ মা  

97 ীমা অক্তার গ্রাম-শেঘীর  াড়র াঃরেওয়ািগঞ্জ 

মেওয়ািগঞ্জ-জামা রু 

01734447444 মৎয চা ১ মা  

98 মমাছাঃ মমৌুমী 
অক্তার 

গ্রাম-চরভবুরর াঃশড.এ শম 

মেওয়ািগঞ্জ-জামা রু 

01763491633 মৎয চা ১ মা  

99 মামুো মবগম গ্রাম-মেওয়ািগঞ্জর াঃরেওয়ািগঞ্জ 

মেওয়ািগঞ্জ-জামা রু 

01832624441 মৎয চা ১ মা  

100 মমরেী াাি 

শিক 

গ্রাম-খড়মার াঃখড়মা 
মেওয়ািগঞ্জ-জামা রু 

01739265628 মৎয চা ১ মা  

101 মমাঃ  শির মারি গ্রাম-কাঠারশবর াঃকাঠারশব 

মেওয়ািগঞ্জ-জামা রু 

01755983929 মৎয চা ১ মা  

102 মমাঃ আয়াকুব অী গ্রাম-চরভবুরর াঃশড.এ শম 

মেওয়ািগঞ্জ-জামা রু 

01724417540 মৎয চা ১ মা  

103 রশি অারম্মে গ্রাম-গুশজমারী ম াঃরেওয়ািগঞ্জ 

মেওয়ািগঞ্জ-জামা রু 

01750202451 মৎয চা ১ মা  

104 মমাঃ ফরাে মারি গ্রাম-চরভবুরর াঃশড.এ শম 

মেওয়ািগঞ্জ-জামা রু 

01713538971 মৎয চা ১ মা  

105 অব্দুর রাশকব গ্রাম-কাশকা ুরর াঃরেওয়ািগঞ্জ 

মেওয়ািগঞ্জ-জামা রু 

01791268912 মৎয চা ১ মা  

106 মমাঃ ুমি মামুে গ্রাম-ডাবাড়ী ম াঃরেওয়ািগঞ্জ 

মেওয়ািগঞ্জ-জামা রু 

01916595011 মৎয চা ১ মা  

107 শটি শময়া গ্রাম-কাশকা ুরর াঃরেওয়ািগঞ্জ 

মেওয়ািগঞ্জ-জামা রু 

01739569607 মৎয চা ১ মা  

108 মমাঃ লশরফ শময়া গ্রাম-কাশকা ুরর াঃরেওয়ািগঞ্জ 

মেওয়ািগঞ্জ-জামা রু 

01627169405 মৎয চা ১ মা  

109 মমাঃ শরফাত মারি গ্রাম-খড়মার াঃখড়মা 
মেওয়ািগঞ্জ-জামা রু 

01776538707 মৎয চা ১ মা  

110 মমাঃ রারলে শময়া গ্রাম-ডাবাড়ী ম াঃরেওয়ািগঞ্জ 

মেওয়ািগঞ্জ-জামা রু 

01753705479 মৎয চা ১ মা  

111 মমাঃ াশফজরু 

রমাি 

গ্রাম-কাশকা ুর ম াঃরেওয়ািগঞ্জ 

মেওয়ািগঞ্জ-জামা রু 

01711005640 মৎয চা ১ মা  

112 াআেরু রমাি 

শবপ্লব 

গ্রাম-ম ৌর এাকা 
ম াঃরেওয়ািগঞ্জ 

মেওয়ািগঞ্জ-জামা রু 

01781175355 মৎয চা ১ মা  

113 মেুয়ার মারি গ্রাম-

 ঃটাশকমারীর াঃফরাশজ াড়া 
01963800556 মৎয চা ১ মা  



মেওয়ািগঞ্জ-জামা রু 

114 াশকব মারি গ্রাম-খড়মা ম াঃখড়মা 
মেওয়ািগঞ্জ-জামা রু 

01765342311 মৎয চা ১ মা  

115 মুস্তাশফজরু রমাি গ্রাম- ঃরভামারী 
ম াঃরেওয়ািগঞ্জ 

মেওয়ািগঞ্জ-জামা রু 

01614228281 মৎয চা ১ মা  

116 মমাঃ অবু মারি গ্রাম-শচকাজাশি ম াঃরেওয়ািগঞ্জ 

মেওয়ািগঞ্জ-জামা রু 

01729929621 মৎয চা ১ মা  

117 মমাঃ লামীম গ্রাম-ডাবাড়ী ম াঃরেওয়ািগঞ্জ 

মেওয়ািগঞ্জ-জামা রু 

01734678892 মৎয চা ১ মা  

118 মমাঃ অবু াশিফ গ্রাম-চুকাআবাড়ী ম াঃরেওয়ািগঞ্জ 

মেওয়ািগঞ্জ-জামা রু 

01768520341 মৎয চা ১ মা  

119 অফািা মমরক 

শজ ু

গ্রাম-

বারেললাশরয়ার াঃরেওয়ািগঞ্জ 

মেওয়ািগঞ্জ-জামা রু 

01317537229 মৎয চা ১ মা  

120 মমাঃ মার গ্রাম-ডাবাড়ীর াঃরেওয়ািগঞ্জ 

মেওয়ািগঞ্জ-জামা রু 

01715636400 মৎয চা ১ মা  

121 মমাঃ অরিায়ার 

মারি 

গ্রাম-টাশকমারীর াঃফরাশজ াড়া 
মেওয়ািগঞ্জ-জামা রু 

01717155340 মৎয চা ১ মা  

122 মমাঃ অ অশমি গ্রাম-গুশজমারী ম াঃরেওয়ািগঞ্জ 

মেওয়ািগঞ্জ-জামা রু 

01748582076 মৎয চা ১ মা  

123 যুবরাজ রাশজব গ্রাম-গুশজমারী ম াঃরেওয়ািগঞ্জ 

মেওয়ািগঞ্জ-জামা রু 

01724107169 মৎয চা ১ মা  

124 কুমাশর ঞ্জী রািী গ্রাম-কাজা  াড়া 
ম াঃফরাশজ াড়া 
মেওয়ািগঞ্জ-জামা রু 

01724107169 মৎয চা ১ মা  

125 মমাঃ ফশরে শময়া গ্রাম-কাজা  াড়া 
ম াঃফরাশজ াড়া 
মেওয়ািগঞ্জ-জামা রু 

01724107169 মৎয চা ১ মা  

126 লাশন্ত শশিকা গ্রাম-ভাটির  াড়া 
ম াঃবাােরুাবাে 

মেওয়ািগঞ্জ-জামা রু 

01763510600 মৎয চা ১ মা  

127 অশলকুর রমাি গ্রাম-কাশন্দর গ্রাম 

ম াঃবাােরুাবাে 

মেওয়ািগঞ্জ-জামা রু 

01718697645 মৎয চা ১ মা  

128 মমাঃ হুমায়ুি কশবর গ্রাম-শেঘীর  াড় ম াঃরেওয়ািগঞ্জ 

মেওয়ািগঞ্জ-জামা রু 

01646751575 মৎয চা ১ মা  

129 মমাঃ রমত অী গ্রাম-বটিকামারী 
ম াঃরমালারফগঞ্জ 

আাম ুর-জামা ুর 

01725380161 মৎয চা ১ মা  

130 ায়াতু রাশি গ্রাম-জাংগাশয়া ম াঃেরুমুঠ 

আাম ুর-জামা ুর 

01725380161 মৎয চা ১ মা  



131 মমাঃ অরিায়ার 

 াররভজ 

গ্রাম-জাংগাশয়া ম াঃেরুমুঠ 

আাম ুর-জামা ুর 

01724141184 মৎয চা ১ মা  

132 মমাঃ মমাস্তফা কামা গ্রাম-ম ৌর এাকা 
ম াঃরেওয়ািগঞ্জ 

মেওয়ািগঞ্জ-জামা রু 

01313718694 মৎয চা ১ মা  

133 মমাঃ রার শময়া গ্রাম-কাজা  াড়া 
ম াঃফরাশজ াড়া 
মেওয়ািগঞ্জ-জামা রু 

01764148081 মৎয চা ১ মা  

134 মমাঃ মবল্লা মারি গ্রাম-বাশিয়ারচর 

ম াঃরেওয়ািগঞ্জ 

মেওয়ািগঞ্জ-জামা রু 

01716451689 মৎয চা ১ মা  

135 লাশিা অক্তার গ্রাম-ফরাশজ  াড়া 
ম াঃরেওয়ািগঞ্জ 

মেওয়ািগঞ্জ-জামা রু 

01716451689 মৎয চা ১ মা  

136 অ মামুি গ্রাম-মবতমারী ম াঃচর শলা 
মেওয়ািগঞ্জ-জামা রু 

01716451689 মৎয চা ১ মা  

137 মমাছাঃ লাশকা 
অক্তার 

গ্রাম-ডাবাড়ী ম াঃরেওয়ািগঞ্জ 

মেওয়ািগঞ্জ-জামা রু 

01915609935 মৎয চা ১ মা  

138 অশমিু আাম গ্রাম-কামার  াড়া 
ম াঃবয়রাডাংগা 
মমান্দ-জামা ুর 

01718461937 মৎয চা ১ মা  

139 অ মামুি গ্রাম-মগাশবন্দ ুর ম াঃবয়রাডাংগা 
মমান্দ-জামা ুর 

01780415550 মৎয চা ১ মা  

140 লশফকু আাম গ্রাম-মগাশবন্দ ুর ম াঃবয়রাডাংগা 
মমান্দ-জামা ুর 

01917866243 মৎয চা ১ মা  

141 মমাঃ ুজি শময়া মব ু গ্রাম-মগাশবন্দ ুর ম াঃবয়রাডাংগা 
মমান্দ-জামা ুর 

01772316685 মৎয চা ১ মা  

142 মমাঃ শরয়াজু 

আাম 

গ্রাম-উঠারিার  াড়ার াঃিতুি 

বাজার 

বকশলগঞ্জ-জামা ুর 

01740904156 মৎয চা ১ মা  

143 মমাঃ মমাস্তফা কামা গ্রাম-উঠারিার  াড়ার াঃিতুি 

বাজার 

বকশলগঞ্জ -জামা ুর 

01721143520 মৎয চা ১ মা  

144 আমাআ মারি গ্রাম-মাঝরগেরার াঃমৃধা  াড়া 
বকশলগঞ্জ -জামা ুর 

01700545024 মৎয চা ১ মা  

145 অরমিা খাতুি গ্রাম-শচকাজািী ম াঃরেওয়ািগঞ্জ 

মেওয়ািগঞ্জ-জামা ুর 

 

01611912533 মৎয চা ১ মা  

146 মমাঃ অম শময়া গ্রাম-বাশিয়ার চর ম াঃজামা ুর 

জামা ুর -জামা ুর 

01705438 মৎয চা ১ মা  

147 মমাছাঃ মজাস্না মবগম গ্রাম-ম ৌরভা ম াঃজামা রু 

জামা ুর -জামা ুর 

01718906009 মৎয চা ১ মা  



148 মমাঃ অােু ক গ্রাম-কাশন্দগ্রাম ম াঃবাােরুাবাে 

মেওয়ািগঞ্জ-জামা রু 

01869390285 মৎয চা ১ মা  

149 জান্নাতু মফররৌী গ্রাম-টিশক ম াঃ টিশকবাজার 

মমান্দ-জামা ুর 

01869396286 মৎয চা ১ মা  

150 জান্নাতু মাওয়া গ্রাম-খািবাশড় ম াঃ টিশকবাজার 

মমান্দ-জামা ুর 

01711907149 মৎয চা ১ মা  

151 মমাছাঃ লাওশফি 

অরা 
গ্রাম-িামা  াড়া ম াঃবকশলগঞ্জ 

বকশলগঞ্জ -জামা ুর 

০১৮২৬৪৬৬১২
৩ 

মৎয চা ১ মা  

152 াভিী রকার গ্রাম-িামা  াড়া ম াঃবকশলগঞ্জ 

বকশলগঞ্জ -জামা ুর 

01719806804 মৎয চা ১ মা  

153 মমাছাঃ  ারশভি 

অক্তার 

গ্রাম-মাশরচর ম াঃবকশলগঞ্জ 

বকশলগঞ্জ -জামা ুর 

01626663755 মৎয চা ১ মা  

154 মামা অক্তার গ্রাম-ঝুড়ার  াড়া ম াঃিতুি 

বাজার 

বকশলগঞ্জ -জামা ুর 

01929490686 মৎয চা ১ মা  

155 মশম শময়া গ্রাম-শচিার চর ম াঃজিারগঞ্জ 

বকশলগঞ্জ -জামা ুর 

01787091693 মৎয চা ১ মা  

156 মাফুজরু রমাি গ্রাম-ঝারচর ম াঃবকশলগঞ্জ 

বকশলগঞ্জ -জামা ুর 

01913991995 মৎয চা ১ মা  

157 মরাকািা শলা গ্রাম-ধাতুয়াকান্দা ম াঃ 
ধাতুয়াকান্দা 
বকশলগঞ্জ -জামা ুর 

01949169080 মৎয চা ১ মা  

158 অবু রায়াি গ্রাম-মখওয়ারচর ম াঃজিারগঞ্জ 

বকশলগঞ্জ -জামা ুর 

01959227346 মৎয চা ১ মা  

159 বুজা গ্রাম-বকশলগঞ্জ ম াঃবকশলগঞ্জ 

বকশলগঞ্জ -জামা ুর 

01630908663 মৎয চা ১ মা  

160 মমাঃ াশক অরমে গ্রাম-কশকাড়া ম াঃবকশলগঞ্জ 

বকশলগঞ্জ -জামা ুর 

01713880869 মৎয চা ১ মা  

161 জরুয় শময়া গ্রাম-ারমারা ম াঃারমারা 
বকশলগঞ্জ -জামা ুর 

01917462394 মৎয চা ১ মা  

162 মমাঃ জাশেু আাম গ্রাম-ম ৌর এাকা ম াঃবকশলগঞ্জ 

বকশলগঞ্জ -জামা ুর 

01689714177 মৎয চা ১ মা  

163 মরখা রািী ো গ্রাম-ম ৌর এাকা ম াঃবকশলগঞ্জ 

বকশলগঞ্জ -জামা ুর 

01718707416 মৎয চা ১ মা  

164 মমাঃ রুরব শময়া গ্রাম-কশকাড়া ম াঃবকশলগঞ্জ 

বকশলগঞ্জ -জামা ুর 

01714404927 মৎয চা ১ মা  

165 অশফ শময়া গ্রাম-ারমারা ম াঃারমারা 
বকশলগঞ্জ -জামা ুর 

01728188965 মৎয চা ১ মা  

166 মরাখািা  ারশভি গ্রাম-ম ৌর এাকা ম াঃবকশলগঞ্জ 

বকশলগঞ্জ -জামা ুর 

01965753387 মৎয চা ১ মা  

167 মমাছাঃ জরুবী 
অক্তার 

গ্রাম-মমরুরচর ম াঃ মমরুরচর 

বকশলগঞ্জ -জামা ুর 

01994881531 মৎয চা ১ মা  



168 মমাঃ জাশে াাি গ্রাম-মমরুরচর ম াঃ মমরুরচর 

বকশলগঞ্জ -জামা ুর 

01761108941 মৎয চা ১ মা  

169 মামুো খাতুি গ্রাম-কশকাড়া ম াঃবকশলগঞ্জ 

বকশলগঞ্জ -জামা ুর 

01945125923 মৎয চা ১ মা  

170 মীম অক্তার গ্রাম-ঘাশর  াড়া ম াঃ ঘাশর 

 াড়া 
বকশলগঞ্জ -জামা ুর 

01933267849 মৎয চা ১ মা  

171 ুরাআয়া গ্রাম-অআরমাশর ম াঃ জিারগঞ্জ 

বকশলগঞ্জ -জামা ুর 

01725906375 মৎয চা ১ মা  

172 মমাঃ রারলেজু্জামাি গ্রাম-চশড়য়া  াড়া ম াঃশজন্না 

বাজার 

বকশলগঞ্জ -জামা ুর 

01719431389 মৎয চা ১ মা  

173 মমাছাঃ অরজিা 
অক্তার 

গ্রাম-মাোরররচর ম াঃ 
মাোরররচর 

বকশলগঞ্জ -জামা ুর 

01931113503 মৎয চা ১ মা  

174 তািশজিা তাশিম গ্রাম-গাকাটা ম াঃঘাশর  াড়া 
বকশলগঞ্জ -জামা ুর 

-1310657676 মৎয চা ১ মা  

17৫ মাফুজ রািা গ্রাম-িামা  াড়া ম াঃবকশলগঞ্জ 

বকশলগঞ্জ -জামা ুর 

01728549736 মৎয চা ১ মা  

১৭৬ মমাঃ অশমিু 

আাম 

গ্রাম-মাোরররচর ম াঃ 
মাোরররচর 

বকশলগঞ্জ -জামা ুর 

01916828199 মৎয চা ১ মা  

১৭৭ মমাঃ অম শময়া গ্রাম-শজগাতা ম াঃবকশলগঞ্জ 

বকশলগঞ্জ -জামা ুর 

01917339272 মৎয চা ১ মা  

১৭
৮ 

মমাঃ রশলে শময়া গ্রাম- ম াঃবকশলগঞ্জ 

টিকরকাশন্দ-জামা রু 

01991671133 মৎয চা ১ মা  

১৭৯ মমাঃ মাায়মাি ক গ্রাম-মখওয়ারচর ম াঃজিারগঞ্জ 

বকশলগঞ্জ -জামা ুর 

01713564976 মৎয চা ১ মা  

১৮
০ 

শমিা খাতুি গ্রাম-শচিারচর ম াঃ জিারগঞ্জ 

বকশলগঞ্জ -জামা ুর 

01704392300 মৎয চা ১ মা  

 

 

(ট্রমাোঃ আলী আকবর) 

প্রশিক্ষক (মৎস্য) 

যুব উন্নয়ন অশিদপ্তর 

জামালপুর। 

 

 (ট্রমাোঃ আবদুল বাডেদ) 

উপপশরচালক 

যুব উন্নয়ন অশিদপ্তর 

জামালপুর। 

 

                                                                                                                                                                                                                       

 



 

 



২০২০-২০২১ র্ থ বছরঃ 

রাজস্ব প্রাতিষ্ঠাতিক প্রতলক্ষণ ককা থ । প্রতলক্ষণণর তবয়  ঃঃ- ক ালাক তিরী      ককন্দ্রঃ কমণর চর রকারী প্রাঃ তবদ্যায় ।  

 ময়কাঃ  ১৩/০৯/২০২০ ণি  ২০/০৯/২০২০   য থ   ০৭ (াি ) তিি।  ব্যাচ িং-০১ 

 

িং প্রতলক্ষিার্ী িাম, ত িা/ 

স্বামীর িাম  মািার িাম 

মািার পুণ থ ঠিকািা তলক্ষাগি 

কযাগ্যিা 

জন্ম িাতরখ কমাবাআ 

িং 

অআতড িং 

০১ কমাছাঃ মতরয়ম আাম 

াবা 

স্বাঃ কমাঃ লতিকু আাম 

কমাছাঃ লামত্মা 

কবগম 

গ্রাম-কমণর চর  ঃ 

ক াঃ বকলীগঞ্জ, জামাপুর 

৮ম কেণী ০৭/০১/৯৫ ০১৬২৪৭৭

৮৬৪০ 

৩৯১০৭২৩

০০১৬৩৫ 

০২ কমাছাঃ অতিা খাতুি 

ত িা-কমাঃ অাম্মি অী 

কমাছাঃ 

রম্নকািা 

গ্রাম-কমণর চর 

ক াঃ বকলীগঞ্জ,জামাপুর 

৮ম কেণী ০১/০৭/০৭ ০১৬২৪৭৭

৮৬৪০ 

৩৯১০৭২৩

০০৫৭ 

০৩ কমাছাঃ তরমু 

ত িা-কমাঃ রম্নহু অতমি 

কমাছাঃ করণিা 

কবগম 

ঐ ৮ম কেণী ০২/০৭/০৪ ০১৬২৪৭৭

৮৬৪০ 

৩৯১০৭২৩

০০০২৮০ 

০৪ জুিা 

স্বাঃ অ অতমি 

করাণকয়া গ্রাম-ীমার াড়া 

ক াঃ বকলীগঞ্জ,জামাপুর 

৮ম কেণী ০৬/০৭/৯৫ ০১৬২৪৭৭

৮৬৪০ 

৩৯১০৭২৩

৪৬৮৮৯৮ 

০৫ কমাছাঃ অণছা 

ত িা-কমাঃ অমাছ অী 

কমাছাঃ লাতিা 

কবগম 

গ্রাম-কমণর চর বড়আিারী 

ক াঃ বকলীগঞ্জ,জামাপুর 

৮ম কেণী ০৩/০৩/০০ ০১৬২৪৭৭

৮৬৪০ 

৩৯১০৭২৩

০০৩০১১ 

০৬ কমাছাঃ অল্পিা কবগম 

ত িা-অতমনু আাম 

মুনুয়ারা ঐ ৭ম কেণী ২০/০৩/০৫ ০১৭২১৩২

০৪৭৯ 

৩৯১০৭২৩

০০৩১৭১ 

০৭ িাণিমা অক্তার 

স্বামী-তবল্পব 

ণমছা কবগম ঐ ৮মণেণী ২২/১১/৯৩ ০১৮১১২

৯৫৩১৯ 

৭২৩৭২৩০

০০০৯০ 

০৮ কমাছাঃ ঝি থা অক্তার 

ত িা-কমাঃ অব্দুস্না ি থার 

কমাছাঃ অণজিা 

কবগম 

ঐ ৮ম কেণী ০১/০১/৯৮ ০১৮১১২

৯৫৩১৯ 

৩৯১০৭২৩

০০৩৬২২ 

০৯ কমাছাঃ ঝি থা অক্তার 

ত িা-কমাঃ আতি 

কমাছাঃ মাণজিা ঐ ৮ম কেণী ০৮/০১/০০ ০১৮১১২

৯৫৩১৯ 

৩৯১০৭২৩

০০৫০০১ 

১০ কমাছাঃ তরক্তা অক্তার 

ত িা-চাঁি তময়া 

জািা কবগম ঐ ৮ম কেণী ১০/০২/৯৯ ০১৮১১২

৯৫৩১৯ 

৯৫৭৯০৯১

৬২১ 

১১ লবিম কমা  রী       

ত িা- কমা  তিজুর  রমাি 

তরিা খাতুি ঐ ৮ম কেণী ১৭/০৮/৯৩ ০১৮১১২

৯৫৩১৯ 

৬৪২৭৪৩৪

৩১০৫৩ 

১২ কমাছাঃ াবিী আাম 

স্বাঃ কমাঃ তমটি প্রধাি 

কমাছাঃ জীবি 

িাার 

ঐ ৮ম কেণী ২০/০১/৮৫ ০১৯৫৩৮৬

০৯৮৫ 

৩৩১৩০৩১

৮১৯৬০০ 

১৩ তম কাণি অরা অতখ 

স্বামী-তয়ি 

আমরতি জাাি ঐ ৮ম কেণী ২৭/০৯/৮৭ ০১৬৪২৫৯

০৬৯৫ 

৩৩১৩০৩১

৮৪৭৪৮৫ 

১৪ কাতিজ িাণিমা 

ত িা-মৃিঃ খতলুর রমাি 

আরাি জাাি ঐ ৮ম কেণী ১৩/১০/৯৬ ০১৯৫৭৪৩

৩৯৯১ 

১৫০৮০০১০

৯১৩ 

১৫ জান্নািী 

ত -কমাঃ কমা  তিজুর রমাি 

তরিা ঐ ৮ম কেণী ০৮/১০/৯৬ ০১৭৩২২৬

৮৬৮৬ 

৪৬৫২৫৯৩

২৭০ 

১৬ মাী অক্তার 

ত িা-লাজাাি তময়া 

মাতজথয়া কবগম ঐ ৮ম কেণী ২০/১২/৯৬ ০১৭৩২২৬

৮৬৮৬ 

৪২০২৫৪০১

৯৩ 

১৭ কমাছাঃ তমতি 

স্বাঃ কমাঃ মতমি 

কমাছাঃ াণমিা গ্রাম-কমণর চর 

ক াঃ বকলীগঞ্জ,জামাপুর 

৮ম কেণী ০১/০৫/৮৮ ০১৬৪২৫৯

০৬৯৫ 

৩৯১০৭৬০

৪৬৫৮০২ 

১৮ লাতবিা কবগম 

ত িা-াআি অী 

জাতমরি ঐ ৮ম কেণী ০১/০৫/৮৮ ০১৯৫৬৪৯

৫৩১৩ 

৩৯১০৭২৩

০০০১১২ 

১৯ কমাছাঃ কাজী কবগম 

স্বাঃ কমাঃ জতমর অী 

কমাছাঃ ছাণমা 

কবগম 

ঐ ৮ম কেণী ০৫/০৩/৮৭ ০১৯৫৬৪৯

৫৩১৩ 

৩৯১০৭২৩

৪১৫০৭৭ 

২০ কমাছাঃ করাণকয়া কবগম 

স্বাঃ কমাঃ তবপু আাম 

কমাছাঃ অণিায়ারা 

কবগম 

ঐ ৮ম কেণী ২৩/০২/৮৫ ০১৯৫৬৪৯

৫৩১৩ 

৩৯১০৭২৩

৪১৫৭৯০ 

২১ সুরমা অক্তার কমাছাঃ ঐ ৮ম কেণী ০১/০১/৯৩ ০১৯৫৬৪৯

৫৩১৩ 

৯১৫৮০০০



ত িা-কমাঃ কািা তময়া ককাতনুর কবগম ৫০৮ 

২২ কমাছাঃ করাকািা অক্তার 

ত িা-কমাঃ অতমনু আাম 

কমাছাঃ াছিা 

কবগম 

ঐ ৮ম কেণী ২১/১১/৯৪‘ ০১৯৪৯৯৬

০০৩৭ 

৩৬৪৮৫৯০

১৬২ 

২৩ কমাছাঃ অঙ্গুরী কবগম 

ত িা-কমাঃ কমাজাার অী 

কমাছাঃ রতমা 

কবগম 

ঐ ৮ম কেণী ০৬/০২/৯৭ ০১৯৪৫১২

৬০৯৩ 

৯১৫৮০০০

৫০৮ 

২৪ কমাছাঃ নুণরিা কবগম 

ত িা-কমাঃ নুর জামাি 

কমাছাঃ সুণবিা 

কবগম 

ঐ ৮ম কেণী ০৬/১১/৯৩ ০১৯৪৫১৫

৯৭২৯ 

২৪১০১৭৪৭

৯৭ 

২৫ কমাছাঃ কবী অক্তার 

ত িা-কমাঃ তবপু আাম 

কমাছাঃ 

করাণকয়া কবগম 

ঐ ৮ম কেণী ১০/১০/৯৯ ০১৯৫৬৪৯

৫৩১৩ 

৩৯১০৭২৩

০০৩২০৫ 

 

২০২০-২০২১ র্ থ বছরঃ 

রাজস্ব প্রাতিষ্ঠাতিক প্রতলক্ষণ ককা থ । প্রতলক্ষণণর তবয়  ঃঃ- িকলী কাঁর্া।    ককন্দ্রঃ প্রিযালা অআতডয়া স্কু, কামাপুর। 

                         ময়কাঃ ২০/০৯/২০২০ ণি ২৭/০৯/২০২০   য থ  ০৭ (াি ) তিি।  ব্যাচ িং-০২ 

 

ক্রঃ 

িং 

প্রতলক্ষিার্ীর িাম, ত িা/ 

স্বামীর িাম  মািার িাম 

মািার পুণ থ ঠিকািা তলক্ষাগি 

কযাগ্যিা 

জন্ম িাতরখ কমাবাআ 

িং 

অআতড িং 

০১ অয়লা ততিকা 

স্বাঃ িারম্নক তময়া 

অছমা কবগম গ্রাম-কামাপুর 

ক াঃ ধানুয়া 

কামাপুর 

৫ম কেণী ১/১/৯২ ০১৭২৪৮৭

৫৫৯৪ 

৩৯১০৭৪৭০০

০০৪২ 

০২ কুসুমা কবগম 

স্বাঃ যরি অী 

িাণিমা কবগম ঐ ৫ম কেণী ৫/৬/৯৩ ০১৭৫৪১২

৯৩৫৬ 

৮৭০২৬০১৭০

২ 

০৩ কমাছাঃ তলঈী অক্তার 

ত িা-ছাআমতিি 

কমাছাঃ ছাণা 

কবগম 

ঐ ৫ম কেণী ১৩/৭/৯৪ ০১৭৩৪৬৭

৯৩৩৬ 

১৯৪১৭৬৫৪৩

৮ 

০৪ কমাছাঃ জুআ  ারভীি 

স্বাঃ মাআনু ক 

কমাছাঃ মতজথিা 

খাতুি 

ঐ ৫ম কেণী ৮/৭/৯৩ ০১৭৩৪৬৭

৯৩৩৬ 

৫১০২৫৪৪৪৫

৮ 

০৫ কমাছাঃ খাণিা কবগম 

ত িা-কমাঃ অঃ খাণক 

কমাছাঃ করাণকয়া 

কবগম 

ঐ ৫ম কেণী ১৫/৮/৯০ ০১৭২৪৮৭

৫৫৯৪ 

৩৯১০৭৪৭০০

০০১৪ 

০৬ াতমা খাতুি 

স্বাঃ িজরম্ন আাম 

সুতিয়া খাতুি ঐ ৫ম কেণী ৪/৭/৮৫ ০১৭০৭৫২

৩৪১৩ 

৩৯১০৭৪৭৩৪

৩৯৫৮ 

০৭ কমাছাঃ িতরিা কবগম 

ত িা-কমাঃ িজ ক 

কমাছাঃ তলঈত 

কবগম 

ঐ ৫ম কেণী ৩/৪/৮৮ ০১৭৬৪২৭

৮৫২৩ 

৩৭৫৭৯৫৩৭

০২ 

০৮ কমাছাঃ কাজী তখিা 

স্বাঃ কমাঃ অিাি 

কাণি 

মৃিঃ মণিায়া 

কবয়া 

ঐ ৫ম কেণী ৮/১১/৮৫ ০১৭৩৪৬৭

৯৩৩৬ 

৩৯১০৭৪৭৩৪

৪২১৯ 

০৯ কমাছাঃ মুতমা কবগম 

স্বাঃ কমাঃ লতদুস্না 

কমাছাঃ িাণিমা 

খাতুি 

ঐ ৫ম কেণী ১/২/৮৯ ০১৭৫৪১২

৯৩৫৬ 

৩৯১০৭৪৭৩৪

৪১০ 

১০ অআতরি অক্তার তবলাখী 

ত িা-অব্দু কাণলম 

কতিা অক্তার ঐ ৫ম কেণী ১৫/৯/৯৯ ০১৭১০৬৩

৯৩০৭ 

৯৫৭৬২৮১৪৯

৮ 

১১ কমাছাঃ তবজী অক্তার 

ত িা-কমাঃ জাঙ্গাগীর 

অম 

নুরম্নি িাার ঐ ৫ম কেণী ০২/৮/৮৫ ০১৯৬৩৮৮

০৩৬৯ 

৭৩৫২৬২১১৯

২ 

১২ কমাছাঃ করাণকয়া অক্তার 

ত িাঃ কমাঃ ঈতক তময়া 

কমাছাঃ জয়িা 

কবগম 

ঐ ৫ম কেণী ১১/০৯/০৪ ০১৭২৪৮৭

৫৫৯৪ 

৩৯১০৭৪৭০১

২০৪ 

১৩ াবতরিা সুিািা 

ত িা-কিৌতদু অম 

অতরিা কবগম ঐ ৫ম কেণী ১২/১১/৯৯ ০১৭৬০৪৪

৭০৪২ 

৩৯১০৭৪৭১০

৭০৮৪ 

১৪ কিা কবগম 

স্বামী-কাছার কাণি 

অণবিা কবগম ঐ ৯ম কেণী ৮/৮/৮৮ ০১৭২১৪৬

৭৮১৯ 

৩৯১০৭৪৭৩৪

৩৪৬৩ 

১৫ কমাছাঃ িািতজা অক্তার কমাছাঃ করাজী ঐ এএত ১৫/৮/৯৭ ০১৬৪২০৫ ৫৫৫২৫৬৮৩



ত িা-কমাঃ অী অকবর কবগম ২২০৯ ২০ 

১৬ কমাছাঃ কণিা খাতুি 

ত িা-কমাঃ অবু কাণলম 

তণরা 

কমাছাঃ সুণজিা 

খাতুি 

ঐ ৮ম কেণী ০১/১০/৯২ ০১৬৪২০৫

২২০৯ 

৩৯১০৭৪৭১০

১২৫৯ 

১৭ কমাছাঃ আরািী কবগম 

স্বামী-কমাঃ মাছুি রািা 

াআী কবগম ঐ এএত ১৫/১০/৯৫ ০১৭৮৮৯১

৫২৭২ 

৫১০২৫৩০২৯

১ 

১৮  াতল থিা কবগম 

ত িা-কমাঃ কাতল তময়া 

কমাছাঃ ছাণা 

কবগম 

ঐ ৮ম কেণী  ০১৮৭১৯৭

৬৭৭০ 

৩৯১০৭৪৭১০

৭৩৪৭ 

১৯ কমাছাঃ িারামতি 

স্বামী-কমাঃ অবু কাাম 

কমাছাঃ 

কগাা জাি 

গ্রাম-কামাপুর 

ক াঃ ধানুয়া 

কামাপুর 

৫ম কেণী ১২/০২/৮৯ ০১৮৭১৯৭

৬৭৭০ 

৪৯১৭৯৮৩৩২

৬৬৫৩ 

২০ কমাছাঃ র   অক্তার 

স্বাঃ কমাঃ নুরম্ন অমীি 

ঈরম্নজা কবগম ঐ ৮ম কেণী ১২/০২/৯৮ ০১৭০৭৫২

৩৪১৩ 

৩৯১২৯২৩০০

০১৬২ 

২১ সুখী অক্তার 

ত িা-তমষ্টার অী 

করাণকয়া কবগম ঐ ৮ম কেণী ০৫/০৮/৯৯ ০১৭২০৬৩

৭৭০০ 

৮৭০২৬২৬২

০১২৪ 

২২ কমাছাঃ ছাণিায়ারা কবগম 

স্বাঃ এ.এম. য়াতদুর 

রমাি (তিলু) 

কমাছাঃ জাতমরি ঐ ৫ম কেণী ১৪/১২/৮৫ ০১৭৩৬০০

৯৯৭৪ 

৩৯১০৭৪৭৩৪

১২৯৪ 

২৩ লাতিা অকিার 

ত িা-বািলা অী 

লাতিা কবগম ঐ ৫ম কেণী ১৫/১১/৯৬ ০১৭৯০০৫

৭৮১১ 

১৫৯১৬০৪১১

৫১২৪ 

২৪ কমাছাঃ মাতবয়া খাতুি 

স্বামী-নুর কমাাম্মি 

কমাছাঃ লাাভাি ঐ ৫ম কেণী ০৫/০৯/৯৪ ০১৭৯০০৫

৭৮১১ 

৭৮০২৫৮২৭১

৩ 

২৫ কমাছাঃ াআজু অক্তার 

ত িা-কমাঃ কাাম তময়া 

কমাছাঃ িাজমা 

কবগম 

ঐ ৮ম কেণী ০৫/০৪/০৩ ০১৮৭০৯৭

৬৭৭০ 

৩৯১০৭১১০০

৬৭২৬ 

 

২০২০-২০২১ র্ থ বছরঃ 

রাজস্ব প্রাতিষ্ঠাতিক প্রতলক্ষণ ককা থ । প্রতলক্ষণণর তবয়  ঃঃ- ক ালাক তিরী      ককন্দ্রঃ  িতজি াড়া রকারী প্রাঃ তবদ্যায় ।  

 ময়কাঃ  ২০/০৯/২০২০ ণি  ২৭/০৯/২০২০   য থ   ০৭ (াি ) তিি।  ব্যাচ িং-০৩ 

 

ক্রঃ 

িং 

প্রতলক্ষিার্ী িাম, ত িা/ 

স্বামীর িাম  মািার িাম 

মািার পুণ থ ঠিকািা তলক্ষাগি 

কযাগ্যিা 

জন্ম 

িাতরখ 

কমাবাআ 

িং 

অআতড িং 

০১ কমাছাঃ ত া খাতুি 

স্বাঃ কমাঃ কবু তময়া 

কমাছাঃ মাা 

খাতুি 

গ্রাম-কগায়াগা পূব থ াড়া 

ক াঃ  ািাতিয়া াড়া 

৮ম কেণী ০৪/৯/৮৮ ০১৩০০৯৪

৩০৮৯ 

৩৯১০৭৩৫

৩৭৬১০২ 

০২ কমাছাঃ অল্পিা কবগম 

স্বামী- রাণলি 

তিণরাজা কবগম গ্রাম-পূব থ াড়া 

ক াঃ  ািাতিয়া াড়া 

৮ম  কেণী ০২/০১/৯২ ০১৭৫৯১২

৩৬৬৪ 

৩৯১০৭৩৫

০০০১৯৬ 

০৩ কমাছাঃ িাণিমা কবগম 

স্বাঃ কমাঃ কিািাজ্জ কাণি 

কমাছাঃ মালা ঐ ৮ম কেণী ১৩/০১/৮৫ ০১৯৮১২৪

৭৪৬৫ 

৩৯১০৭৩৫

৩৭৬১৬৬ 

০৪ কমাছাঃ অজমুি িাার 

ত িা-কমাঃ অতজজ ঈতিি 

কমাছাঃ মাণজিা ঐ ৮ম কেণী ০১/০১/৯০ ০১৭৪৭৪৯

৫০৩৪ 

৩৯১০৭৫৯৪

৫৫৮৭৫ 

০৫ কমাছাঃ তলল্পী 

ত িা-কমাঃ তরাজু ক 

কমাছাঃ যমুিা ঐ ৮ম কেণী ১০/০৬/০২ ০১৭৯৩৭১

৩৯৯২ 

৩৯১০৭৫৯১

১৩৪৩৭ 

০৬ কমাছাঃ তমা খাতুি 

ত িা-কমাঃ কখাকা তময়া 

কমাছাঃ রম্নিা 

কবগম 

ঐ ৮ম কেণী ৩০/১০/৯৮ ০১৯৯৯৮৯

৫৪৪৫ 

৭৮০৫০৮৮

২৫৪ 

০৭ অল্পিা খাতুি 

স্বাঃ কমাঃ এিামু ক 

কমাছাঃ রাতজয়া 

খাতুি 

ঐ ৫ম কেণী ১০/০৫/৮৫ ০১৯৮৮২

২৭৩০৭ 

৩৯১০৭৩৫

৩৭৬২৬৬ 

০৮ িাতজথিা কবগম 

স্বামী-জাতি 

লাীিা কবগম ঐ ৮ম কেণী ০১/০১/৯১ ০১৮২৩৩

৬৫৮০৮ 

৩৯১০৭৩৫

০০০২৮২ 

০৯ কমাছাঃ আয়াছতমি কমাছাঃ রাণবয়া ঐ ৫ম কেণী ০৭/০৯/৯১ ০১৯৬৭৮ ৩৯১০৭৩৫



স্বাঃ কমাঃ কাাম তময়া কবগম ৯৪০৯৯ ০০০২৬৫ 

১০ কমাণল থিা কবগম 

স্বাঃ কমাঃ তমজানুর রমাি 

তমি কবগম ঐ ৮ম কেণী ০৭/৪/৯৪ ০১৮৬৩৭

৫৫০৩৬ 

৩৯১০৭৩৫

০০০০৪৪ 

১১ কমাছাঃ তমিারা খাতুি 

স্বাঃ  কমাঃ অঈয়া 

কমাছাঃ খাণিা 

কবগম 

ঐ ৮ম কেণী ০৭/১১/৮৭ ০১৭২১২৯

৯৩৯৭ 

৩৯১০৭৩৫

৩৬০৫১ 

১২ আয়াছমীি খাতুি 

স্বাঃ কমাঃ াআফু আাম 

কমাছাঃ হুজুরা 

কবগম 

ঐ ৫ম কেণী ০৫/০৪/৯২ ০১৭৪৫২৯

৩৪৩৪ 

৩৯১০৭৩৫

০০০২১০ 

১৩ করাকািা কবগম 

ত িা-কমাঃ কিরণিৌ অী 

অকতমা 

কবগম 

ঐ এ,এত ০১/০১/৯১ ০১৯৬৯৫৭

০৯৫৮ 

৩৯১০৭৩৫

০০০০০৬৫ 

১৪ সুমী অক্তার 

ত িা-কিরণিৌ তময়া 

লাািাজ কবগম ঐ এএত ১২/০৯/৯৯ ০১৯০৯৪৯

৬৯৬৮ 

৬০০৭১২৫

৬৭৪ 

১৫ মমিাজ জাাি মীমা 

ত ং-কমাঃ অঃ মতজি অকন্দ 

কমাছাঃ মতিরা 

খাতুি 

ঐ এআচএ ১২/০৬/৯৭ ০১৮৬৬১

৭৩৮৫৬ 

৩৯১০৭৩৫

০০০১৭৭ 

১৬ তজতি অক্তার 

ত িা-জাতমঈ ক 

াতিা কবগম ঐ ৮ম কেণী ০৮/১২/৯৭ ০১৭৫৭৭৫

০২৪২ 

১৯৫২৬৪৬

২৩৮ 

১৭ কমাছাঃ তলঈী খাতুি 

ত িা-কমাঃ করাজু ক 

কমাছাঃ করণিা 

খাতুি 

গ্রাম-পূব থ াড়া 

ক াঃ  ািাতিয়া াড়া 

৮ম কেণী ১২/১২/৯৯ ০১৭৯৪৬৪

১৭৬৯ 

৮৯১৯০৪৭০

১৮৮৩৪ 

১৮ রীক্তা খাতুি 

ত িা-নুর অমীি 

তবতব ায়া ঐ ৮ম কেণী ০৪/৮/৯৭ ০১৭৩৬০৭

৯৯২৮ 

৩৯১০৭৩৫

০২৬১২১ 

১৯ সূচিা অকন্দ 

ত িা-কমাঃ াতির কাণি 

ত নু কবগম ঐ এএত ০১/০১/৯৮ ০১৯৬৮০

৭৩৪৫২ 

৮৫০২৫৫৭

১৩১ 

২০ তমতু অক্তার 

ত িা-অঃ মতজি অকন্দ 

কমাছাঃ মতিরা 

কবগম 

ঐ এএত ০২/৩/৯৮ ০১৭৬২৭২

২৪৭৬ 

৩৯১০৭৩৫

১০১৫৪৭ 

২১ লুৎিা অক্তার 

ত িা-কমাঃ িজ  আাম 

অতছয়া কবগম ঐ এএত ০১/০৪/৯৩ ০১৭৪৭৭৪

৪৫৯৬ 

৩৯১০৭৩৫

০০০১৬৩ 

২২ কমাছাঃ কতবিা অক্তার 

ত িা-কমাঃ িজরম্ন তময়া 

কমাছাঃ অতছয়া 

কবগম 

ঐ এএত ০৩/০১/৯৯ ০১৭৯২৬৭

৯০৫১ 

৩৯১০৭৩৫

০১৭৯২৫ 

২৩ রাণবয়া বরী রািী 

ত িা-া ি র রলীি 

াণিজা কবগম গ্রাম-িতজি াড়া 

ক াঃ  ািাতিয়া াড়া 

এএত ১৫/০২/০২ ০১৯০৮১১

৭০৬৭ 

৩৯১০৭৩৫

১০১১৯৫ 

২৪ কমাছাঃ সুতিয়া খাতুি 

ত িা-কমাঃ রমি অী 

কমাছাঃ সুণজিা 

কবগম 

ঐ ৮ম কেণী ০১/০১/৯৮ ০১৯২৯৪৭

৭৮৩৫ 

৩৯১০৭৩৫

০০২৩১৮ 

২৫ জান্নাতু মায়া 

ত িা-কমাঃ কমাক্তারম্নজ্জামাি 

কজািা গ্রাম-পূব থ াড়া 

ক াঃ  ািাতিয়া াড়া 

এএত ১০/১১/৯৭ ০১৯০২১৩

৯৫১৯ 

৭৩৫২৫৯৪

৯১০ 

 

২০২০-২০২১ র্ থ বছরঃ 

রাজস্ব প্রাতিষ্ঠাতিক প্রতলক্ষণ ককা থ । প্রতলক্ষণণর তবয়  ঃঃ- ক ালাক তিরী      ককন্দ্রঃ অীর াড়া  কজািাকী  ঈন্নয়ি ংঘ ।   

ময়কাঃ  ০৪/১০/২০২০ ণি ১১/১০/২০২০   য থ   ০৭ (াি ) তিি।  ব্যাচ িং-০৪ 

 

ক্রঃ 

িং 

প্রতলক্ষিার্ী িাম, ত িা/ 

স্বামীর িাম  মািার িাম 

মািার পুণ থ ঠিকািা তলক্ষাগি 

কযাগ্যিা 

জন্ম 

িাতরখ 

কমাবাআ 

িং 

অআতড িং 

০১ াতিয়া 

ত িা-কমাঃ রতিকু আাম 

কমাছাঃ কছাণমা 

কবগম 

গ্রাম+ণ াঃ অীর াড়া 

বকলীগঞ্জ, জামাপুর । 

এআচএত ৪/৬/০২ ০১৩১১০৪

৪১৪৬ 

৩৯১০৭১১১

০৮৫৫১ 

০২ অিা 

ত িা-অঃ মাণক 

রাণা ঐ এআচএত ১/১/৯৭ ০১৩০০৮

৫১৬৬৩ 

১৪৭৯৪৩০১

১৬ 

০৩ কমাছাঃ মঞ্জুরািী 

ত িা-কমাঃ অতমনু আাম 

কমাছাঃ িাজমা 

কবগম 

ঐ ৮ম কেণী ১২/৫/৯৯ ০১৯৯৫৪১

২৩৯০ 

৩৯১০৭১১০

৩২৯২২ 

‘০৪ কমাছাঃ মতিরা খাতুি 

ত িা-কমাঃ অঃ মতজি 

কমাছাঃ হুনুিা 

কবগম 

ঐ ৫ম কেণী ২৬/১০/৯

৩ 

০১৯৪২৮৬

৫৩২৭ 

৩৯১০৭১১০

০০১৫৯ 



০৫ কমাছাঃ মতিরা কবগম 

স্বামী-কমাঃ আস্রাতি 

কমাছাঃ 

অকতমা কবগম 

ঐ ৫ম কেণী ১/১৯০ ০১৭৬১৮৮

৫০৯০ 

৩৯১০৭১১৩

৬৬৯৫০ 

০৬ কমাছাঃ িাতছমা অক্তার 

ত িা-কমাঃ বাবর অী 

কমাছাঃ ছাণা 

কবগম 

ঐ ৫ম কেণী ৬/৪/৯৬ ০১৯৫০২৫

৩৯৩০ 

৩৩০৭৮৩৫

৭০৮ 

০৭ কমাছাঃ লা া খাতুি 

ত িা-কমাঃ ছাণিায়ার 

কমাছাঃ কতিা 

কবগম 

ঐ ৮ম কেণী ২/১/০০ ০১৯৩৯০

৬১১১৪ 

৩৯১০৭১১০

০৯৩২১ 

০৮ কমাছাঃ মতজথিা কবগম 

স্বাঃ য়াজ কু িী 

মণছিা কবগম ঐ ৫ম কেণী ১০/৪/৯০ ০১৭৬১৮৮

৫০৯০ 

৩৯১০৭১১০

০০৪৫২ 

০৯ কমাছাঃ  ারভীি 

ত িা-কমাঃ অয়িা ক 

কমাছাঃ রাণলিা 

কবগম 

ঐ এআচএত ১/২/৯০ ০১৭১০৬৩

৪৩২৫ 

৩৯১০৭১১১

০৭৯১৫ 

১০ কমাছাঃ কাজী 

ত িা-কমাঃ কাাম তময়া 

কমাছাঃ তজণিিি ঐ ৫ম কেণী ১২/৬/৯৯ ০১৭৬১৮৮

৫০৯০ 

৩৯১০৭১১০

০৯২৬৩ 

১১ কমাছাঃ তিরজিা 

ত িা-কমাঃ অতমর কাণি 

কমাছাঃ দুণিা ঐ ৫ম কেণী ৬/৯/০০ ০১৭২০৬৫

০৩৩৭ 

৩৯১০৭১১০

০৯২৬৬ 

১২ কমাছাঃ িাছতরি খাতুি 

ত িা-কমাঃ কাণলম অী 

কমাছাঃ কুসুম ঐ ৫ম কেণী ৭/১১/৮৯ ০১৯৮৩৭

৯৭০৪৫ 

৩৩২৩০০৭

০০০৩৪৯ 

১৩ কমাছাঃ রম্নত  খাতুি 

ত িা-কমাঃ করাত্মম অী 

কমাছাঃ িাতছমা 

কবগম 

ঐ ৫ম কেণী ৩/৭/৯৬ ০১৯৮৮৯

৩৮৬১৫ 

৯১৫৭৬৭০১

০১ 

১৪ কমাছাঃ সুণজিা কবগম 

স্বামী-কমালারি 

রাণজা ঐ ৫ম কেণী ২/১/৯২ ০১৯৭২৬৫

৩৭৩০ 

৩৯১০৭১১০

০০১১৯ 

১৫ কমাছাঃ মঞ্জুরািী 

স্বাঃ জয়ি তময়া 

তিণরাজা ঐ ৫ম কেণী ০১/১/৯৭ ০১৯৯৮৮

৯৯৪৬৪ 

৪৫৪৪২৮৮৪

০৩ 

১৬ মতজথিা  ারভীি 

ত িা-মতজি তময়া 

রতমা খাতুি ঐ ৫ম কেণী ১২/৩/৯৪ ০১৭৬১৮৮

৫০৯০ 

৪২০৭৬৩৭

৩৪১ 

১৭ কমাছাঃ অয়লা খাতুি 

ত িা-কমাঃ তর ঈতিি 

কমাছাঃ আতছফু ঐ ৫ম কেণী ১/১/৯২ ০১৯৭২৬৫

৩৭৩০ 

৩৯১০৭৮৩

০০০০৪৮ 

১৮ কমাছাঃ তমা খাতুি 

ত িা-কমাঃ িমণছর অী 

কমাছাঃ কাতমা 

খাতুি 

ঐ ৫ম কেণী ১৫/৩/৯৬ ০১৯৭২৬৫

৩৭৩০ 

৬০০৭৩৫২

৪৯২ 

১৯ কমাছাঃ াতবিা খাতুি 

স্বামী-অম তময়া 

কমাছাঃ িতমরি গ্রাম+ণ াঃ অীর াড়া 

বকলীগঞ্জ, জামাপুর । 

৫ম কেণী ৩/৪/৯২ ০১৭২১২৩

৭০৭৬ 

৪৯১০৮১৯০

০০২৫১ 

২০ কমাছাঃ করাণকয়া কবগম 

স্বামী-কখাকি 

কমাছাঃ রতমা 

কবগম 

ঐ ৫ম কেণী ১২/২/৯৩ ০১৭২১২৩

৭০৭৬ 

৩৭৫২৫৫৫

৩২০ 

২১ কজতমি 

ত িা-কমাঃ তিয়ব অী 

কণিা ঐ ৫ম কেণী ৩/১/০০ ০১৯৬১৯৮

০৪১৮ 

৩৯১০৭১১১

০৭০০৩ 

২২ রত্না মতি 

ত িা-কমাঃ অবু খাণয়র 

কমাছাঃ মমিা 

কবগম 

ঐ ৫ম কেণী ৬/১/০২ ০১৭২১২৩

৭০৭৬ 

৩৯১০৭১১১

০৯৮১ 

২৩ কমাছাঃ কগাণছা কবগম 

স্বাঃ কমাঃ লতিজ 

কমাছাঃ ছাণবিা ঐ ৫ম কেণী ০১/১/৮৯ ০১৭৪৭৭৫

৭৮২৭ 

৩৯১০৭১১৩

৬৬৯৩৮ 

২৪ কমাছাঃ িাণিমা খাতুি 

স্বাঃ কমাঃ রতিকু আাম 

কমাছাঃ লরীিা 

খাতুি 

ঐ ১০ম কেণী ১২/৭/৮৫ ০১৯৯৬৩

০৭৫২৩ 

৩৯১০৭৪৭

৩৪৫৯০৭ 

২৫ কমাছাঃ কমৌসুমী অক্তার 

স্বাঃ কমাঃ অতজর রমাি 

কমাছাঃ 

ছামছুন্নাার 

ঐ ৮ম কেণী ১০/২/৯৪ ০১৮৫৫৫৭

৬৯০৫ 

১৪৯৮২৩৬

৬৯২ 

 

 

 

 

 

 



২০২০-২০২১ র্ থ বছরঃ 

রাজস্ব প্রাতিষ্ঠাতিক প্রতলক্ষণ ককা থ । প্রতলক্ষণণর তবয়  ঃঃ- ক ালাক তিরী      ককন্দ্রঃ  টাতয়া াড়া সূর্য্থমুখী ঈন্নয়ি ংঘ।   

ময়কাঃ  ১৮/১০/২০২০ ণি  ২৫/১০/২০২০   য থ  ০৭ (াি ) তিি।  ব্যাচ িং-০৫ 

 

ক্রঃ 

িং 

প্রতলক্ষিার্ী িাম, ত িা/ 

স্বামীর িাম  মািার িাম 

মািার পুণ থ ঠিকািা তলক্ষাগি 

কযাগ্যিা 

জন্ম 

িাতরখ 

কমাবাআ 

িং 

অআতড িং 

০১ কমাছাঃ লাতিা অক্তার 

ত িা-কমাঃ াকুয়াি 

কমাছাঃ কণিা 

কবগম 

গ্রা-টাতয়া াড়া,ণ াঃ-

বগার চর,বকলীগঞ্জ 

এএত ১৪/৩/০২ ০১৯২৪১৪

৩৬৮২ 

৩৯১০৭১১১

০০৩৮১ 

০২ কমাছাঃ বাকফু খাতুি 

ত িা-কমাঃ বাার অী 

কমাছাঃ মাণজিা 

কবগম 

ঐ ৯ম কেণী ১২/৪/০০ ০১৩৪৩১৭

৯৩০ 

৩৯১০৭১১০

২৭৩১ 

০৩ কমাছাঃ তরিা অক্তার 

ত িা-কমাঃ য়াণজি 

কমাছাঃ মুঞ্জু 

রািী 

ঐ ১০ম কেণী ৭/০১/০০ ০১৮৭০৯০

৭০৬৪ 

৩৯১০৭১১০

১৩৫ 

০৪ কমাছাঃ  া   কবগম 

স্বামী-কমাঃ জ ক 

মৃিঃ িাতিমা 

কবগম 

ঐ ৫ম কেণী ১২/১/৯২ ০১৪০২২০

১০১৫ 

৩৯১০৭১১০

০০২১৭ 

০৫  কািা 

স্বামী-এিামু ক 

কমাছাঃ হুজুরা ঐ ৮ম কেণী ১০/৮/৯৫ ০১৭২৯১৫

৬৮১৫ 

৭৩০৬৯৭৭

৩০২ 

০৬ কমাছাঃ াণজিা কবগম 

স্বামী-কমাঃ অব্দু অী 

কমাছাঃ ছাণিায়ারা 

কবগম 

ঐ ৫ম কেণী ১/১/৮৯ ০১৯৬০৯০

১০৫২ 

৩৯১০৭১১৩

৫৮৯৮৮ 

০৭ কমাছাঃ অতিকা কবগম 

ত িা-কমাঃ য়াদুি 

কমাছাঃ লরভানু ঐ ৯ম কেণী ৩/৪/০২ ০১৪০৯৬৭

৬৩৬১ 

৩৯১০৭১১০

১৩৫৩০ 

০৮ কমাছাঃ মুছণমা 

স্বামী-কমাঃ আঈসুি অী 

কমাছাঃ জাণরা  ঐ ৫ম কেণী ২/৯/৮৯ ০১৮৫০২২

০১৫২ 

৩৯১০৭১১০

০০১৪৪ 

০৯ কমাছাঃ সুতম অক্তার 

ত িা-কমাঃ তি তময়া 

কমাছাঃ রাখত 

কবগম 

ঐ ৫ম কেণী ১১/১০/০১ ০১৯৯৬১০

৩৮৩০ 

৩৯১০৭১১০

১৬১৮৪ 

১০ কমাছাঃ িারতগছ কবগম 

ত িা-কমাঃ অঃ রতলি 

কমাছাঃ মাণজিা ঐ ৫ম কেণী ০১/২/৯৯ ০১৭৯৭২৫

৫৭৮৪ 

৬৯০২৫৪৯

৪১৬ 

১১ কমাছাঃ কমাক্তা রািী 

স্বামী-কমাঃ আব্রাীম 

কমাছাঃ এণমিারা ঐ এএত ৩/৭/৮৯ ০১৭২৪৩৩

৫০৭৯ 

৩৯১০৭১১০

০০০৫৯ 

১২ কমাছাঃ তমতু খাতুি 

ত িা- কমাঃ কমািাণব 

কমাছাঃ এছণমিারা ঐ এআচএত ১০/০১/০১ ০১৮৭০৯০

৭০৬৮ 

৩৯১০৭১১০

০২৪৮৬ 

১৩ কমাছাঃ জতরিা কবগম 

ত িা-কমাঃ জংণলি 

কমাছাঃ াণিা 

কবগম 

ঐ এআচএত ৩/৭/০২ ০১৮৩৭৯

৫৮৯০৩ 

৩৯১০৭১১১

০৮৫০৪ 

১৪ কমাছাঃ করাতজিা অক্তার 

ত িা-কমাঃ অবু াইি 

কমাছাঃ অমা 

কবগম 

ঐ ৮ম কেণী ৫/০৩/০১ ০১৯১৪৯৩৩

৪৪১৯ 

২৮১৩৭১১০

২৩৯ 

১৫ কমাছাঃ  ারতভি কবগম 

ত িা-কমাঃ মতজজ ক 

জাণরা কবগম ঐ ৭ম কেণী ১২/২/৯৯ ০১৯৮০৩৬১

১৪৭ 

৫৫৫৮০৯৩

৪৪৮ 

১৬ কমাছাঃ কল্পিা খাতুি 

স্বামী-কমাঃ তজ 

কমাছাঃ অঞ্জুয়ারা ঐ ৮ম কেণী ৩/৫/৯২ ০১৭৮৭৭৫৫

৪১০ 

৫৫২৫৬৯৫

৪২ 

১৭  কমাছাঃ িীমতি খাতুি 

স্বাঃ কমাঃ ছাআফু 

কমাছাঃ নুরজাাি ঐ ৫ম কেণী ২/১/৮৭ ০১৯০৫৩২৮

৭২৬ 

৩৯১০৭১১৩

৫৯১০৩ 

১৮ ফুণিা খাতুি 

ত িা-াণল 

িাআফু কবগম ঐ ৫ম কেণী ১/১/৯৫ ০১৭৮১১৮৬

৬৪৬ 

৩৯১৫৮৭০

৪৩০১৮ 

১৯ কমাছাঃ মাণজিা কবগম 

স্বাঃ কমাঃ বাার অী 

কমাছাঃ জয়া 

খাতুি 

গ্রা-টাতয়া াড়া,ণ াঃ-

বগার চর,বকলীগঞ্জ 

৫ম কেণী ১/১/৮৮ ০১৯২৪১৪

৩৬৮৪ 

৩৯১০৭১১৩

৫৯০৪২ 

২০ কমাছাঃ কািা 

স্বাঃ কমাঃ নুর অী 

কমাছাঃ ছাণরা 

খাতুি 

ঐ ৫ম কেণী ১/২/৯০ ০১৯৩৪২৯

৬৭৫০ 

৩৯১০৭১১৩

৫৯০১০ 

২১ কমাছাঃ ছতখিা কবগম 

স্বাঃ কমাঃ নুর অম তময়া 

কমাছাঃ অণমিা 

কবগম 

ঐ ৫ম কেণী ১/৯/৮৯ ০১৯২৩৫

৫৬০৩৬ 

৩৯১০৭১১৩

৫৯০০৬ 



২২ কমাছাঃ াতিা কবগম 

স্বাঃ কমাঃ রমি অী 

কমাছাঃ অতমিা 

কবগম 

ঐ ৫ম কেণী ৪/২/৮৫ ০১৭৮৪৫৩

৬০২৯ 

৩৯১০৭১১০

০০০১৭ 

২৩ কমাছাঃ মুতমা 

স্বাঃ কমাঃ জাতকরম্ন আাম 

সুরভানু ঐ ৫ম কেণী ২/১/৯৪ ০১৯০৪৮২

১৫৭০ 

৩৯১০৭১১০

০০১৩৪ 

২৪ কমাছাঃ কাণমা খাতুি 

স্বাঃ কমাঃ াতবজুর 

কমাছাঃ জণবিা 

খাতুি 

ঐ ৫ম কেণী ১/১/৮৮ ০১৯৫১৯২

১৯৮২ 

৩৯১০৭১১৩

৫৮৯১৭ 

২৫ াতিা কবগম 

ত িা-কমাঃ ময়িাি অী 

জতরিা কবগম ঐ ৮ম কেণী ১/২/৯৪ ০১৯২৯৮৪

৩৩৭৩ 

৩৯১০৭১১০

০০৫৭৬ 

 

 

২০২০-২০২১ র্ থ বছরঃ 

রাজস্ব প্রাতিষ্ঠাতিক প্রতলক্ষণ ককা থ । প্রতলক্ষণণর তবয়  ঃঃ- ক ালাক তিরী      ককন্দ্রঃ  াণজিা িাঈণেলি স্কু।   

ময়কাঃ  ০১/১১/২০২০ ণি  ০৮/১১/২০২০   য থমত্ম  ০৭ (াি ) তিি।  ব্যাচ িং-০৬ 

 

ক্রঃ 

িং 

প্রতলক্ষিার্ী িাম, ত িা/ 

স্বামীর িাম  মািার িাম 

মািার পুণ থ ঠিকািা তলক্ষাগি 

কযাগ্যিা 

জন্ম 

িাতরখ 

কমাবাআ 

িং 

অআতড িং 

০১ অিতরি জাাি আতি 

ত িা-মৃিঃ মতিজ ক 

মামুিা কবগম গ্রা-পুরাি বাট্রাণজাড় 

ক াঃ িতুি বাজার 

এএত ৮/১১/০২ ০১৯২৫১০

৪৮৮৫ 

৩৯১০৭৩৫

০১২৯৮২ 

০২ সুমী অক্তার 

ত ং-কলর অী 

ছাণমা খাতুি ঐ এএত ৬/২/৯৫ ০১৯২৫১০

৪৮৮৫ 

৮২৫২৫৩৪

২৬১ 

০৩ কমাছাঃ াতবিা অক্তার 

স্বাঃ কমাঃ রতিকু আাম 

কমাছাঃ 

লািাজ কবগম 

ঐ ৯ম কেণী ২/৬/৮৬ ০১৭৭৫৪৯

৭৫৮ 

৩৯১০৭৩৫

৩৮৭৯৫৮ 

০৪ াতক অক্তার 

স্বাঃ কমাঃ কগাা  

সুতিয়া ঐ ৮ম কেণী ২/১/৯৪ ০১৯২৫১০

৪৮৮৫ 

৩৯১০৭৩৫

০০০১১৪ 

০৫ কমাছাঃ খাতিজা কবগম 

ত িা-নূর আাম 

অকতমা 

খাতুি 

ঐ ৯ম কেণী ১/৩/৯৯ ০১৯২৫১০

৪৮৮৫ 

৮২৫২৫৬৮

৭৭২ 

০৬ তরিা খাতুি 

স্বাঃ কমাঃ াজু তময়া 

কমাছাঃ 

অণিায়ারা 

ঐ ৫ম কেণী ৩/১/৮৬ ০১৭৫৭৩৪

১৫২৫ 

২৮১৬৫১৪০

৬৭ 

০৭ লুৎিা খাতুি 

ত িা-মতিজ ক 

মামুিা কবগম ঐ এআচএত ১১/১/৯৭ ০১৮৫১৬২

৩২৯৩ 

৬০০২৫৬৪

১৫৮ 

০৮ কমাছাঃ তর া খাতুি 

স্বাঃ কমাঃ ছাণিায়ার কাণি 

কমাছাঃ রতলিা ঐ ৮ম কেণী ১০/২/৮৫ ০১৭৫৪৪৮

২১০৪ 

৩৯১০৭৩৫

৩৮৮৫৮৩ 

০৯ মতিরা খাতুি 

স্বাঃ করা ি তময়া 

মাণজিা কবগম ঐ ৮ম কেণী ৫/১/৯৩ ০১৭৪৫৮৪

৪০৬৫ 

৫০৬৮০৩৫

৮০৬ 

১০ নুরাি জাাি তমতু 

ত ং-মৃিঃ মতিজ ক 

মামুিা কবগম ঐ এআচএত ১৭/১২/০১ ০১৭২৯৩

৮৬৭৪৮ 

৩৯১০৭৩৫

০১২৯৮১ 

১১ কমাছাঃ সুমী 

স্বাঃ কমাঃ তমষ্টার 

কমাছাঃ 

মঞ্জুরািী 

ঐ ৮ম কেণী ২২/৫/৯৬ ০১৯২৪৯৬

৫৮২৮ 

৫৫৫২৫৫৭৪

৭১ 

১২ কমাছাঃ কজতিা 

ত ং-কমাঃ কগাাম কমৌা 

কমাছাঃ নুর 

লাী 

ঐ ৮ম কেণী ১/৪/৯৭ ০১৯৯৯২১

৭৪৯৩ 

৬০০৭৮৬১

২৮৬ 

১৩ অিতরি জান্নাি াবিী 

ত ং-মৃিঃ কখাকা তময়া 

তিণরাজা কবগম ঐ তব,এ ১/৫/৯৪ ০১৭৭৯৫৩

৪৭০২ 

১৯২২৩০৯১

০৭ 

১৪ নুরাি জাাি তমশু 

ত ং-কমাঃ কগাাম কমাত্মিা 

অণমিা কবগম ঐ এআচ,এত ২১/৮/০০ ০১৯৫৯৫০

৬৯২৩ 

৩৯১০৭৩৫

১০৭৫৮৭ 

১৫ কমাছাঃ তলা কবগম 

ত ং-কমাঃ অমজাি অী 

কমাছাঃ 

অয়তবয়া কবগম 

ঐ ৮ম কেণী ২৬/৪/৯২ ০১৯৫৭১৪

১১৭১ 

৫১০৭৯৬৫

৬৯০ 

১৬ কমাছাঃ জুণখা 

ত িা-ধা তময়া 

অমা খাতুি ঐ ৮ম কেণী ১/১/৯৬ ০১৯৭৮৬

৩৯৬৪৪ 

৩৯১০৭৩৫

০০৮৭৯৪ 



১৭ কমাছাঃ অল্পিা অক্তার 

ত িা-কমাঃ মণম ঈতিি 

কমাছাঃ রাণলিা 

কবগম 

ঐ ৮ম কেণী ৫/৩/৯৭ ০১৯২৫১০

৪৮৮৫ 

৩৯১০৭৩৫

০১০৭৪০ 

১৮ তবিা অক্তার 

ত িা- কমাঃ ছামচু হুিা 

কমাছাঃ াণজরা 

কবগম 

ঐ ৮ম কেণী ১/৩/৯৪ ০১৬৩১৩

৪১৬৫০ 

৭৩৫২৫৮৯

৬১৩ 

১৯ কমাছাঃ াতবিা অক্তার 

ত ং-মণম ঈতিি 

রাণলিা কবগম গ্রা-পুরাি বাট্রাণজাড় 

ক াঃ িতুি বাজার 

৭ম কেণী ১/৪/০০ ০১৯২৫১০

৪৮৮৫ 

৩৯১০৭৩৫

০১০৭৪২ 

২০ িাতিা কবগম 

ত িা-মুক্তারম্ন আাম 

ািা কবগম ঐ িাতখ  ৯/২/৯১ ০১৭২৯৮৪

১৭১৩ 

৩৯১০৭৩৫

১০৪৬২০ 

২১  কমাছাঃ অল্পিা 

স্বাঃ কমাঃ কতম তময়া 

মৃিঃ াণবিী 

কবগম 

ঐ ৮ম কেণী ১/১/৮৮ ০১৯২৫১০

৪৮৮৫ 

৩৯১০৭৩৫

৩৮৭৭৭২ 

২২ করাতজিা কবগম 

ত িা-অঃ রাজ্জাক 

অণমিা খাতুি ঐ এআচএত ৩১/১২/৯৬ ০১৯২৫১০

৪৮৮৫ 

৩৩০২৫৬৭

৮৮২ 

২৩ িাছতমা অক্তার কতু 

ত িা-কমাঃ বাবু কাণি 

কমাছাঃ তবঈটি 

কবগম 

ঐ এএত ১০/১০/০৩ ০১৯৫৯৫০

৬৯২৩ 

৩৯১০৭৩৫

০০৩০৩২ 

২৪ কমাছাঃ  জবাফু 

স্বাঃ কমাঃ জাতকর কাণি 

কমাছাঃ মতজথিা ঐ ৮ম কেণী ১০/১২/৮৮ ০১৮২৩৪০

৪৬৭৭ 

৩৯১০৭৩৫

৩৮৭৮২৭ 

২৫ কসুমা কবগম 

ত িা-ণমত্মা 

সুখী কবগম ঐ ৮ম কেণী ১০/১১/৯৩ ০১৭৫৯১২

৭৩৩৩ 

৭৮০৮০০৪

৪৯৮ 

                                                                                                                  

 

২০২০-২০২১ র্ থ বছরঃ 

রাজস্ব প্রাতিষ্ঠাতিক প্রতলক্ষণ ককা থ । প্রতলক্ষণণর তবয়  ঃঃ- ক ালাক তিরী ,     ককন্দ্রঃ অক্তার অী াণণবর বাড়ী, ঈজাি কতকারা।   

ময়কাঃ  ১৫/১১/২০২০ ণি  ২২/১১/২০২০   য থ   ০৭ (াি ) তিি।  ব্যাচ িং-০৭ 

 

ক্রঃ 

িং 

প্রতলক্ষিার্ী িাম, ত িা/ 

স্বামীর িাম  মািার িাম 

মািার পুণ থ ঠিকািা তলক্ষাগি 

কযাগ্যিা 

জন্ম 

িাতরখ 

কমাবাআ 

িং 

অআতড িং 

০১ কমাছাঃ িাজতবিা অক্তার 

ত িা-কমাঃ িারা তময়া 

কমাছাঃ রানু কবগম গ্রাম-কতকারা ঈজাি 

ক াঃ জববারগঞ্জ 

৮ম কেণী ১০/২/০০ ০১৯৫৩৫

০২১৮০ 

৩৯১০৭৫৯১

২৭৩৮ 

০২ কমাছাঃ মতমা অক্তার 

ত িা-কমাঃ মতর ঈতিি 

কমাছাঃ নুর জাাি 

কবগম 

ঐ ৮ম কেণী ১০/১২/৯৬ ০১৯০৪৩৫

৫১৪৯ 

৩৯১০৭৫৯

০২০৮৫৯ 

০৩ কমাছাঃ করাকািা 

ত িা-কমাঃ  মাচু কখ 

কমাছাঃ ঈরম্নজা 

কবগম 

ঐ ৮ম কেণী ২৮/৪/০০ ০১৩০২৫

০৬২২৯ 

৩৯১০৭৫৯

০২৭৮৩৯ 

০৪ কমাছাঃ াতিা খাতুি 

স্বাঃ কমাঃ অকবর অী 

কমাছাঃ রম্নতবয়া 

খাতুি 

ঐ ৫ম কেণী ৫/১/৮৮ ০১৯৫৩৫

০২১৮০ 

৩৯১০৭৫৯৪

৬২৩১৭ 

০৫ কমাছাঃ অতমরি অক্তার 

ত িা-মৃিঃ অব্দু ণি 

কমাছাঃ মাণঞ্চা 

কবগম 

ঐ ৮ম কেণী ১৭/১১/৯৩ ০১৪০৩২৪

১৯৫৫ 

৩৯০৭৫৯২০০

৭০০০০০৪ 

০৬ কমাছাঃ াতলফু কবগম 

স্বাঃ কমাঃ আয়াতছি অী 

কমাছাঃ রাণবয়া 

খাতুি 

ঐ ৫ম কেণী ৩১/৩/৮৭ ০১৩১৬১০

৬৯৫৮ 

৩৯১০৭৫৯৪৬

২১৭৩ 

০৭ কমাছাঃ অছফু 

ত িা-কমাঃ কাা তময়া 

কমাছাঃ অয়া 

খাতুি 

ঐ ৮ম কেণী ৩/২/৯৯ ০১৯০৪৩৫

১৫৪২ 

৩৯১০৭৫৯১

০২৭৬১ 

০৮ কমাছাঃ াতফু 

ত িা-কমাঃ নুরম্ন তময়া 

কমাছাঃ মুনুরা 

কবগম 

ঐ ৫ম কেণী ২/৩/০০ ০১৭০৬৪১

৬৯১২ 

৩৯১০৭৫৯

০১৪৫৭৯ 

০৯ মমিা অক্তার 

ত িা-কমাঃ মধু কলখ 

কমাছাঃ অণিায়া 

কবগম 

ঐ এএত ২০/২/০১ ০১৭২৫৩৪

২৮৩৩ 

৩৯১০৭৫৯১

১১৫৪১ 

১০ কমাছাঃ অতয়া 

ত িা-কমাঃ অিারম্ন 

কমাছাঃ কমাণলিা 

কবগম 

ঐ ৮ম কেণী ২৮/২/০১ ০১৯০৯২৩

১৬৫১ 

৩৯১০৭৫৯১

০৪৯৬৩ 

১১ কমাছাঃ িাছতমা অক্তার 

ত িা-কমাঃ আদু তময়া 

কমাছাঃ ছাণা 

কবগম 

ঐ ৮ম কেণী ১৬/৬/৯৬ ০১৯২৬৯৪

১৭৩৪ 

৩৯১০৭৫৯১

০৫০৫৮ 



১২ করাতজিা খাতুি 

ত িা-ধলুআ কক 

জবাফু কবগম  ঐ ৮ম কেণী ৫/৫/৯৮ ০১৯৪৮২১

০৮০৯ 

৩৯১০৭৫৯

০২০৮৬৩ 

১৩ কমাছাঃ চাম্পাফু 

স্বাঃ কমাঃ অররম্ন ক 

কমাছাঃ নুরজাাি ঐ ৫ম কেণী ২১/১২/৮৭ ০১৭৩৪২৬

২২৫৫ 

৩৯১০৭৫৯৪

৬২৩৩৯ 

১৪ কমাছাঃ জাতিা অক্তার 

স্বাঃ কমাঃ দুা তময়া 

কমাছাঃ িাণিমা 

কবগম 

ঐ ৫ম কেণী ১০/৫/৯১ ০১৯১১৯৫

০৮৭৪ 

৩৯১০৭৫৯

০০০৩৪২ 

১৫ স্বপ্না খাতুি 

ত িা-কমাঃ আমাি ক 

করাকা কবগম ঐ ৮ম কেণী ২০/৬/৯৬ ০১৯৭৭১৭

৭৩৯৭ 

২৪০৭৭২৮৫

৮৯ 

১৬ জাতিা কবগম 

স্বাঃ কমাঃ িাতরজু আাম 

কমাছাঃ িাতজমা 

কবগম 

ঐ ৫ম কেণী ১/০১/৯৯ ০১৯৫৩৪৪

১৮৫৬ 

৪৬৫২৬১৪

৩৮১ 

১৭ াণজিা কবগম 

স্বাঃ কমাঃ মুগ 

কমাছাঃ িাতছমা ঐ ৫ম কেণী ৫/৩/৯১ ০১৯৩৭৫০

৩০০৯ 

৩৯১০৭৫৯

০০০৪৩৪ 

১৮  কমাছাঃ কখাণিজা অক্তার 

ত িা-কমাঃ অঃ কদ্দু 

কমাছাঃ এণজা 

কবগম 

গ্রাম-কতকারা ঈজাি 

ক াঃ জববারগঞ্জ 

৫ম কেণী ৭/২/৯৫ ০১৯৩৮৭৭

০৫৭৫ 

৩৯১১৫৪৩১

০২৫১০ 

১৯ কমাছাঃ তলল্পী কবগম 

ত িা-কমাঃ জদু কলক 

কমাছাঃ রাতবয়া 

কবগম 

ঐ ৫ম কেণী ০১/২/০১ ০১৯২৪১৩

৪৬৩২ 

৩৯১০৭৫৯

০২৭৮২৭ 

২০ মুতমা কবগম 

ত িা-কমািাজ্জ ক 

ফুণছা কবগম ঐ ৫ম কেণী ৫/১২/৯৩ ০১৯১৩২২

৪৬৪১ 

৫১০৭৯৬৬

১৪৪ 

২১ কমাছাঃ কল্পিা অক্তার 

ত িা-কমাঃ অণিায়ার 

কাণি 

কমাছাঃ সুণবিা 

খাতুি 

ঐ ৮ম কেণী ৪/০৭/০১ ০১৯৬৩০

০৯৫৪১ 

৩৯১০৭৫৯১

১২০৩১ 

২২ কমাছাঃ সু িা অক্তার 

ত িা-মৃিঃ সুরম্নজ্জামাি 

কমাছাঃ কমারণলিা 

কবগম 

ঐ ৮ম কেণী ০১/৮/৯৬ ০১৭৪০৯৩

৪২৩১ 

৪২০৭৬৪৬

৮৮৮ 

২৩ কমাছাঃ জুণখা অক্তার 

ত ি -কমাঃ জতরম্ন 

কমাছাঃ িতরিা 

কবগম 

ঐ ৮ম কেণী ২০/১০/০০ ০১৯৫১১২

০৪৬৬৮ 

৩৯১০৭৫৯

০৩৬৮০ 

২৪ মতজিা খাতুি 

ত িা-কমায়াণজ্জম 

চমকফু ঐ ৫ম কেণী ৮/১০/৯৬ ০১৭৪০৯৩

৪২৩১ 

৬৯০৮০৪৩

৩৫৬ 

                                                      

২০২০-২০২১ র্ থ বছরঃ 

রাজস্ব প্রাতিষ্ঠাতিক প্রতলক্ষণ ককা থ । প্রতলক্ষণণর তবয়  ঃঃ- ক ালাক তিরী      ককন্দ্রঃ  অর্চ্থাকাতন্দ রকারী প্রাঃ তবদ্যায়।   

ময়কাঃ ০৬/১২/২০২০ ণি  ১৩/১২/২০২০   য থ   ০৭ (াি ) তিি।  ব্যাচ িং-০৮ 

 

ক্রঃ 

িং 

প্রতলক্ষিার্ী িাম, ত িা/ 

স্বামীর িাম  মািার িাম 

মািার পুণ থ ঠিকািা তলক্ষাগি 

কযাগ্যিা 

জন্ম 

িাতরখ 

কমাবাআ 

িং 

অআতড িং 

০১ কমাছাঃ মতরচফু 

স্বামী-কমাঃ াতবজ 

কমাছাঃ াণমা গ্রাম-কড র তব 

ক াঃ কামাণর বার্ত্তী 

৮ম কেণী ২৮/২/৮৭ ০১৭৫৪৯০

৬৫৩১ 

৩৯১০৭৮৩

৪০৩৫৬৮ 

০২ কমাছাঃ াতমা 

ত িা-কমাঃ াতমদুস্না 

কমাছাঃ মতজণি 

কবগম 

ঐ ৮ম কেণী ০১/১/০০ ০১৯২৬৪২

৮৯২২ 

৪৬৫৮০০২

৯৪৮ 

০৩ কমাছাঃ অয়লা খাতুি 

ত িা-অঃ রতলি 

কবগুিী কবগম ঐ ৫ম কেণী ০২/১/৯৩ ০১৯৫৭১৪

১৩৭২ 

৬০০৭৬৫৯

৪৭৪ 

০৪ কমাছাঃ তমিারা কবগম 

ত িা-কমাঃ তমণরজ ক 

কমাছাঃ নুণরিা 

কবগম 

ঐ ৫ম কেণী ১৫/১/৯৩ ০১৪০৩০২

০৩৬১ 

৬০০২৫৬২

৭৫৬ 

০৫ কলিাী অক্তার 

ত িা-কমাঃ জাির অী 

রলািারা কবগম ঐ ৮ম কেণী ০৪/৩/৮৬ ০১৩১৮৪৫

৬৯৯৪ 

৩৩১৩০৩১

০৯৬৮৫৯ 

০৬ কমাছাঃ লা িা কবগম 

স্বাঃ কমাঃ করণছি অী 

কমাছাঃ ছাতরি ঐ ৮ম কেণী ০/২/৮৯ ০১৯৯৪২৬

০৫৮০ 

৩৯১০৭৮৩

৪০৬৫৬৭ 

০৭ কমাছাঃ মঞ্জুরািী 

ত িা-কমাঃ মুক্তার অী 

কমাছাঃ নুণরজা 

কবগম 

গ্রা-টাতয়া াড়া 

ক াঃ বগার চর 

৮ম কেণী ১১/৭/৮৭ ০১৭৩৪৮২

০৯৭৬ 

৩৯১০৭১১৩

৫৮৮০৬ 



০৮ কমাছাঃ সুতম কবগম 

স্বামী-কমাঃ চানু গাজী 

কমাছাঃ সুতিয়া 

কবগম 

গ্রাম-গাজীর াড়া 

ডা-কামাণরবার্ত্তী 

৮ম কেণী ১৫/৩/৯২ ০১৯৩৩২

২২৯১০ 

৩৯১০৭৮৩

০০০১০১ 

০৯ কমাছাঃ লা িা অক্তার লা   

ত িা-কমাঃ অবু াইি 

কমাছাঃ িাতছমা 

কবগম 

গ্রাম-কড র তব 

ক াঃ কামাণর বার্ত্তী 

৮ম কেণী ১৫/৭/৯৭ ০১৯৩৪৪৯

৯৪২১ 

২৪০৮০৪৯

৬৭০ 

১০ কমাছাঃ ত া অক্তার 

ত িা-কমাঃ ান্দু তময়া 

কমাছাঃ ময়িা 

কবগম 

ঐ ৮ম কেণী ০১/৫/৯৭ ০১৯৯৭০৬

০২৩৪ 

৯১৫৮০০৩

৮৫৬ 

১১ াতছিা 

স্বামী-কমাঃ অঃ রমাি 

াতমিা খাতুি গ্রাম-গাজীর াড়া 

ডা-কামাণরবার্ত্তী 

৮ম কেণী ১/৫/৯৪ ০১৭৯২২৬

৬৩৫৫ 

৩৯১০৭৮৩

০০০০০৩৫ 

১২ কমাছাঃ রাগুিী অক্তার 

ত িা-ািা তময়া 

মণমিা ঐ ৮ম কেণী ০১/১/৯৫ ০১৪০৫৭৫

০৩৯৫ 

২৪০২৫৬৩

৬২৭ 

১৩ াগতরকা 

ত িা-কমািাার অী 

তখিা কবগম ঐ ৮ম কেণী ২/৩/৯৬ ০১৬৪৭৩০

৮০০১ 

৮৭০২৫৮৪

৬১৯ 

১৪ কমাছাঃ তত  অক্তার 

ত িা-কমাঃ তিয়ামি অী 

কমাছাঃ সুণবিা 

কবগম 

ঐ ৮ম কেণী ১০/৫/৮৯ ০১৯৩৭৫১

০২৪৮ 

৫৫৫৭৬৭১৪

৪২ 

১৫ কতিকা 

স্বামী-অিাব 

কমাছাঃ সুণবিা 

কবগম 

ঐ ৮ম কেণী ২০/৮/৯৩ ০১৯০২৬৫

১৪৯১ 

৩৯১০৭৮৩

০০০০৫৯ 

১৬ কমাছাঃ অল্পিা কবগম 

ত িা-অ অতমি 

নুর জাাি ঐ ৮ম কেণী ০৪/৫/৯৬ ০১৯৩০১৫

৮৫৪২ 

৬০০২৫৬২

১২৯ 

১৭ কমাছাঃ সুমী অক্তার 

ত িা-কমাঃ কলখ মতজবর 

কমাছাঃ তলতরিা 

কবগম 

গ্রাম-গাজীর াড়া 

ডা-কামাণরবার্ত্তী 

৮ম কেণী ১৭/২/৯৭ ০১৭৬৬৩

৪১৭৪৪ 

৯৫৭৮৮৮১

৭৩৩ 

১৮ কমাছাঃ আয়াছতমি 

ত িা-কমাঃ কা 

কমাছাঃ অকামা ঐ ৮ম কেণী ২২/১০/০

৩ 

০১৯৮৮২

৫০৬৯৪ 

৩৯০৭৮৩০

০০৩৮১ 

১৯ কমাছাঃ অতয়া খাতুি করখা 

ত িা-কমাঃ অতবর অী 

কমাছাঃ াা ভানু ঐ ৮ম কেণী ১১/২/০০ ০১৯২৫৪৯

৩৮৭৬ 

৩৯১০৭৮৩

০১৩৩৭৩ 

২০ কমাছাঃ তরিা অক্তার 

ত িা-কমাঃ দুদু তময়া 

কমাছাঃ অণমিা 

খাতুি 

গ্রাম-কড র তব 

ক াঃ কামাণর বার্ত্তী 

৮ম কেণী ১/১/০০ ০১৯৬২০৯

০৬৭৮ 

৩৯১০৭৮১

৬৮১৩ 

২১ কমাছাঃ ফুণিা কবগম 

ত িা-কমাঃ মিণব 

কমাছাঃ ছাণবিা  

কবগম 

গ্রাম-গাজীর াড়া 

ডা-কামাণরবার্ত্তী 

৮ম কেণী ১৬/৭/০১ ০১৪০০১৩

৯২০৫ 

৩৯১০৭৮৩

০১৫৬৯৪ 

২২ কমাছাঃ অকতমা কবগম 

ত িা-কমাঃ মিণব 

কমাছাঃ ছাণবিা 

কবগম 

ঐ ৮ম কেণী ৩/৫/০২ ০১৯০৩৩

০৫৬২২ 

৩৯১০৭৮৩

০১৫৭০০ 

২৩ কাতিয়া অক্তার 

ত িা-তিয়ামি অী 

ণরিা কবগম ঐ ৮ম কেণী ১৭/৫/০১ ০১৯৩২৭

৮৬২৮৫ 

৩৯১০৭৮৩

০২৩১৫৩ 

২৪ কমাছাঃ আতি অক্তার 

ত িা-কমাঃ কমািাার অী 

কমাছাঃ তখিা ঐ ৮ম কেণী ৪/৪/০২ ০১৩০৫৭৪

৪২৬৮ 

৩৯১০৭৮৩

১০০৭৭৩ 

২৫ কমাছাঃ জাতকয়া অক্তার 

ত িা-কমাঃ অবু বালার 

কমাছাঃ কিরণিৌী 

কবগম 

ঐ ৮ম কেণী ১৫/৪/০২ ০১৯৯৩৮

৪৮৬৮৯ 

৩৯১০৭৮৩

০২৩১৪৯ 

 

২০২০-২০২১ র্ থ বছরঃ 

রাজস্ব প্রাতিষ্ঠাতিক প্রতলক্ষণ ককা থ । প্রতলক্ষণণর তবয়  ঃঃ- ক ালাক তিরী      ককন্দ্রঃ  ঘুগরাকাতন্দ গ্রাম ঈন্নয়ি ংঘ।   

ময়কাঃ ০৬/১২/২০২০ ণি  ১৩/১২/২০২০   য থ   ০৭ (াি ) তিি।  ব্যাচ িং-০৯ 

 

ক্রঃ 

িং 

প্রতলক্ষিার্ী িাম, ত িা/ 

স্বামীর িাম  মািার িাম 

মািার পুণ থ ঠিকািা তলক্ষাগি 

কযাগ্যিা 

জন্ম 

িাতরখ 

কমাবাআ 

িং 

অআতড িং 

০১ কমাছাঃ তিণরা অক্তার 

ত ং-কমাঃ কিলুয়ার কাণি 

কমাছাঃ গুণ 

করাি 

গ্রাম-ঘুগরাকাতন্দ 

ক াঃ জববারগঞ্জ 

৫ম কেণী ৫/৫/০১ ০১৯৬৯৩

৫০০৫৪ 

৩৯১০৭৫৯১

০০৯০৪ 

০২ কমাছাঃ কল্পিা অক্তার 

ত িা-কমাঃ কুদ্দু অী 

কমাছাঃ গুভাি 

কবগম 

ঐ ৮ম কেণী ১/১২/০১ ০১৯৫২৯২

২৯০৭ 

৩৯১০৭৫৯

০২৭৯৩১ 

০৩ কমাছাঃ িািতজ অক্তার কমাছাঃ নুণরজা ঐ ৮ম কেণী ১৫/৭/৯৮ ০১৯৯৭১১ ৬০০৭৯৮৮



ত িা-কমাঃ িারা তময়া কবগম ২১২০ ২০৪ 

০৪ কমাছাঃ করণিা 

স্বাঃ কমাঃ আঈসুি অী 

কমাছাঃ িাণিমা 

কবগম 

ঐ ৮ম কেণী ১/১/৯৩ ০১৯১৮৩১

০৭৩২ 

৩৯১০৭৫৯

০০০০৪৪ 

০৫ কমাছাঃ িাজমা অক্তার 

ত িা-কমাঃ মু ক তময়া 

জতরিা ঐ ৮ম কেণী ১/১/৯৯ ০১৯৬৬৯

৬৩৫৩৭ 

৩৯১০৭৫৯

০০৫২৭১ 

০৬ কমাছাঃ িাতমা অক্তার তর া 

ত িা-কমাঃ কগাাম কমা    

কমাছাঃ নুণরজা 

কবগম 

ঐ ৮ম কেণী ২৫/৫/০১ ০১৩১৩৩

৪৪১৭৯ 

৩৯১০৭৫৯১

০০৮৬১ 

০৭ কমাছাঃ কিা খাতুি 

ত িা-কমাঃ খাণক 

কমাছাঃ াণিজা 

খাতুি 

ঐ ৮ম কেণী ১৫/৩/০১ ০১৯৫৫১৪

২৩০৪ 

৩৯১০৭৫৯১

০৭৪৮২ 

০৮ িাতিয়া খাতুি 

ত িা-যরি অী 

মাফুজা কবগম ঐ ৮ম কেণী ২৫/১২/০১ ০১৭৯১৬৮

০৯৬৫ 

৩৯১০৭৫৯

০১০৪৭ 

০৯ কমাছাঃ   াী অখিার 

ত িা-কমাঃ অক্কাছ অী 

কমাছাঃ কবণিিা ঐ ৮ম কেণী ১/১/৯৯ ০১৮২৫৮১

৩২৭৯ 

৩৯১০৭৫৯

০০৯২০৩৩ 

১০ কমাছাঃ তল া কবগম 

ত িা-অঃ রাজ্জাক 

কমাছাঃ লতরিা গ্রাম-অআরমারী 

ক াঃ জববারগঞ্জ 

৫ম কেণী ৭/৬/০১ ০১৩১৬৬

২০৬৬০ 

৩৯১০৭৮৩

০১০৬৮৮ 

১১ কমাছাঃ িাতছমা 

ত িা-কমাঃ নুর মাম্মি 

কমাছাঃ নুণরজা গ্রাম+ণ াঃ রতবয়ার চর 

বকলীগঞ্জ,জামাপুর 

৮ম কেণী ১/৩/৯৯ ০১৯০৯৫৭

০১৮২ 

৩৯৩০৭২৩

১০০৬২৬ 

১২ কমাছাঃ অল্পিা কবগম 

স্বামী-কমাঃ মঞ্জু তময়া 

কমাছাঃ িাণিমা 

কবগম 

গ্রাম-ঘুগরাকাতন্দ 

ক াঃ জববারগঞ্জ 

৮ম কেণী ২০/৮/৮৭ ০১৯৫০৯২

৩২১৯ 

৩৯১০৭৫৯৪

৬৪৩৪৭ 

১৩ অতক মতি 

ত িা-অািা   

কিা কবগম ঐ ৮ম কেণী ১৩/১০/০২ ০১৯৫১২০

১৪৮৪ 

৩৯১০৭৫৯১

০২৫২৯ 

১৪ কমাছাঃ অঞ্জুয়ারা কবগম 

ত িা-কমাঃ অআজ ক 

কমাছাঃ িতরিা 

কবগম 

ঐ ৮ম কেণী ১৫/২/০১ ০১৭৭১১৮

৬৯৭৬ 

৩৯১০৭৫৯

০০১৩৬৭৭ 

১৫ কমাছাঃ িারতজিা খাতুি 

ত িা-কমাঃ রমি অী 

কমাছাঃ িারাভাি 

কবগম 

ঐ ৮ম কেণী ১৫/২/৯৪ ০১৭৯৮২০

৩০২৬ 

৩৯১০৭৫৯

০০০০৮৫ 

১৬ কমাছাঃ ীমা খাতুি 

স্বামী-কমাঃ অাি তময়া 

কমাছাঃ ছহুরা 

খাতুি 

ঐ ৫ম কেণী ১৬/৮/৮৭ ০১৯৬৯৬

৯১৯২৭ 

৩৯১০৭৫৯৪

৬৪২৩১ 

১৭ কমাছাঃ ছামা কবগম 

স্বামী-কমাঃ অজাার অী 

কমাছাঃ হুনুিা ঐ ৫ম কেণী ১/১/৯২ ০১৯৫২৯২

২৯০৪ 

৩৯১০৯০০

০০০২ 

১৮ কমাছাঃ কতিা কবগম 

স্বামী-কমাঃ লাতি অম 

কমাছাঃ াণজরা 

কবগম 

গ্রাম-ঘুগরাকাতন্দ 

ক াঃ জববারগঞ্জ 

৮ম কেণী ১/১/৯৮ ০১৭৯৬৮৪

৫০৮০ 

৮২৫২৫৪০

৭৩০ 

১৯ কমাছাঃ সুতিয়া কবগম 

স্বামী-কমাঃ ছাআদুর রমাি 

কমাছাঃ ছাণবিা 

কবগম 

ঐ ৫ম কেণী ১/১/৯০ ০১৯৫২৬৭

০৩৫২ 

২৩৯৮৪৯৮

৪৪০ 

২০ কমাছাঃ চাম্পা খাতুি 

স্বামী-কমাঃ ককান্দর অী 

কমাছাঃ সুতিয়া 

কবগম 

ঐ ৫ম কেণী ৫/৮/৮৭ ০১৯৯৩৭১

৪৮৪৯ 

৩৯১০৭৫৯৪

৬৪৩৭৬ 

২১ কমাছাঃ াণজিা অক্তার 

ত িা-মৃিঃ অঃ রতলি 

কমাছাঃ অতজরি 

কবগম 

ঐ ৫ম কেণী ৮/১২/৯৬ ০১৯৯৭১১

৮৯৬ 

২৮৫৭৯৬৩

০৬৬ 

২২ কমাছাঃ দুণিা খাতুি 

স্বামী-কমাঃ জাতদু আাম 

কমাছাঃ িাণিমা 

কবগম 

ঐ ৫ম কেণী ১/১/৯৭ ০১৯৯৮৯৭

০৮৯৯ 

৭৭৫৯৯৮৮

৪৭৫ 

২৩ বাধি 

ত িা-মৃিঃ িারা তময়া 

িাণিমা কবগম ঐ ৫ম কেণী ১০/১/০০ ০১৯৩১৪৪

৮৮৬৪ 

৩৯২১৫০৭

০৩৯৬৫৮ 

২৪ কমাছাঃ তলঈত অক্তার 

স্বামী-কমাঃ মতিরম্নজ্জামাি 

কমাছাঃ কলিাত 

কবগম 

গ্রা-তিক্ষক্ষয়া ঈঃ 

ক াঃ জয়গঞ্জ বাজার 

এএত ২/৪/৮৬ ০১৯২২২৫

৭২১ 

৩৯১০৭৭১৪

৩৮২৬৭ 

২৫ কমাছাঃ স্বপ্না অক্তার 

ত িা-কমাঃ  অঃ মাণি 

 কমাছাঃ 

চমকফু 

গ্রাম-ঘুগরাকাতন্দ 

ক াঃ জববারগঞ্জ 

৫ম কেণী ১৩/৪/০১ ০১৯৫১২০

১৫৯১ 

৩৯১০৭৫৯

০২২৩৮৩ 

 

 

 



২০২০-২০২১ র্ থ বছরঃ 

রাজস্ব প্রাতিষ্ঠাতিক প্রতলক্ষণ ককা থ । প্রতলক্ষণণর তবয়  ঃঃ- ক ালাক তিরী      ককন্দ্রঃ  ক রীর চর কিাণয় ঈন্নয়ি ংঘ  

ময়কা ২০/১২/২০২০ ণি  ২৭/১২/২০২০   য থ  ০৭ (াি ) তিি।  ব্যাচ িং-১০ 

 

ক্রঃ 

িং 

প্রতলক্ষিার্ী িাম, ত িা/ 

স্বামীর িাম  মািার িাম 

মািার পুণ থ ঠিকািা তলক্ষাগি 

কযাগ্যিা 

জন্ম 

িাতরখ 

কমাবাআ 

িং 

অআতড িং 

০১ কমাছাঃ সুমাআয়া কবগম 

স্বামী-কমাঃ ভাানুর রমাি 

কমাছাঃ হুনুিা 

কবগম 

গ্রাম-ক রীর চর,ণ াঃ 

রামরামপুর, বকলীগঞ্জ 

৫ম কেণী ২৫/৬/৯২ ০১৯১১৪৫

৮২৬৪ 

৩৯১০৭১১০

০০১৪৩ 

০২ কমাছাঃ সুণবিা কবগম 

স্বামী-কমাঃ কমারাি তময়া 

কমাছাঃ মমিা 

কবগম 

ঐ৮ ৮ম কেণী ৪/৮/৯৩ ০১৭২৪৫৭

৭১৭২ 

৩৯১০৭১১০

০০০৭৯ 

০৩ কমাছাঃ করণজিা খাতুি 

স্বামী-কমাঃ কমািাজ্জ কাণি 

কমাছাঃ সুণজিা 

খাতুি 

ঐ ৫ম কেণী ১৫/৮/৯১ ০১৩১৩৫৭

৩৮২ 

৩৯১০১১৩

৫২৬৮২ 

০৪ কমাছাঃ মতজথিা কবগম 

স্বামী-কমাঃ লতিকু 

কমাছাঃ বতজা 

কবগম 

ঐ ৮ম কেণী ৪/৬/৮৯ ০১৯১১৪৫

৮২৬৪ 

৩৯১০৭১১০

০০১১৪ 

০৫ কমাছাঃ িাজমা কবগম 

স্বামী-কমাঃ লতদুস্না 

কমাছাঃ মতমিা 

খাতুি 

ঐ ৮ম কেণী ১২/১২/৮৫ ০১৯৭৫৪২

১৫৩৯ 

৩৯১০৭১১৩

৫২৭৬১ 

০৬ কমাছাঃ তমত তবঈটি 

ত িা-কমাঃ মজনু তময়া 

কমাছাঃ কতনুর 

কবগম 

ঐ ৮ম কেণী ৪/৫/০১ ০১৭৯০৫৭

৮১১০ 

৩৯০৭১১১০

০০০৯০ 

০৭ কমাছাঃ ছাণিায়ারা খাতুি 

ত িা-কমাঃ আতি অী 

কমাছাঃ রংমাা 

কবগম 

ঐ ৮ম কেণী ১৮/২/৯৮ ০১৯১১৪৫

৮২৬৪ 

৩৯১০৭১১০

১৭৯৮১ 

০৮ কমাছাঃ কগাণজার কবগম 

ত িা-অছর অী 

অমত খাতুি ঐ ৮ম কেণী ১/৮/৯৭ ০১৯৮০৮

৯২৪৬৯ 

৩৯১০৭১১০

২২১১৭৫ 

০৯ কমাছাঃ রতি কবগম 

ত িা-কমাঃ রতিকু আাম 

কমাছাঃ অঙ্গুরী 

কবগম 

ঐ ৮ম কেণী ৫/৩/০২ ০১৯৬৭২৮

৩২৪৬ 

৩৯১০৭১১০

০২০৯০ 

‘১০ কমাছাঃ ামছুিিাার 

ত িা-াণরায়ার জাাি মাআনু 

 কমাছাঃ 

করাকািা কবগম 

ঐ ৮ম কেণী ৯/১১/০২ ০১৯৬৭২৮

৩২৪৬ 

৩৯০৭১১০০

২০৭১ 

১১ ছাণমিা কবগম 

ত িা-কমাঃ অঃ ছাাম 

কমাছাঃ কতরফু ঐ ৫ম কেণী ৪/৪/৮৫ ০১৩১৬৮

০৭৮৬৪ 

৩৯১১৫৮৭

৮৫৯৩২৩ 

১২ কমাছাঃ লুৎিা কবগম 

স্বামী-কমাঃ অাদুজ্জামাি 

কমাছাঃ কখাণিজা 

কবগম 

ঐ ৮ম কেণী ৭/৬/৯২ ০১৯৬৭২৮

৩২৪৬ 

৩৯১১৫১৭৮

১৯২৪৩ 

১৩ কমা ছাঃ অতরিা আয়াছতমি 

ত িা-কমাঃ করজাঈ কতরম 

কমাছাঃ ছামা 

কবগম 

ঐ ৮ম কেণী ১১/১০/০০ ০১৭২৩৯

৮০১১০ 

৩৯২১৫০১০

০২৯৭৭ 

১৪ জাতকয়া সুিািা 

ত িা-কিণায়ার কাাআি 

ছামা খাতুি ঐ ৮ম কেণী ৫/৮/০০ ০১৩০৪৯৭

৯৩৯৬ 

৩৯১০৭১১১

০৮২৩৫ 

১৫ কমাছাঃ িীা অকিার 

ত িা-কমাঃ হুমায়ুি 

কমাছাঃ অঞ্জুরািী ঐ ৮ম কেণী ১৮/৫/০২ ০১৯৮৩৭

৯৪৯০৯ 

৩৯১০৭১১০

৩৯১১৮ 

১৬ কমাছাঃ করণিা খাতুি 

ত িা-কমাঃ যরি অী 

কমাছাঃ তলতিিা 

কবগম 

ঐ ৮ম কেণী ১৫/৮/০১ ০১৭৭৪৯৯

০৪১৮ 

৩৯১০৭১১০

১০৫৬৪ 

১৭ কমাছাঃ স্ব িা কবগম 

ত িা-মৃিঃ তকমি 

রম্ন া কবয়া গ্রাম-ক রীর চর,ণ াঃ 

রামরামপুর, বকলীগঞ্জ 

৮ম কেণী ১৩/৯/০২ ০১৩১৩৩

৪৪০০৩ 

৩৯১০৭১১০

০২২৩০ 

১৮ কমাছাঃ তখিা খাতুি 

ত িা-কমাঃ লতির তময়া 

কমাছাঃ 

অিণরাজা কবগম 

ঐ ৮ম কেণী ১০/৫/৯৯ ০১৯২৮৩

৩০৫৯৯ 

৩৯১০৭১১১

০৭৮৩৭ 

১৯ কমাছাঃ অলা মতি 

ত িা-কমাঃ জাতম কাণি 

কমাছাঃ নুণরজা 

কবগম 

ঐ ৫ম কেণী ৬/১২/০২ ০১৮২২২৯

৩১৪৫ 

৩৯১০৭১১০

১০৪২৪ 

২০ কমাছাঃ কাকী কবগম 

স্বামী-কমাঃ তজয়াঈ ক 

কমাছাঃ িবীয়া 

কবগম(কতবরি) 

ঐ ৮ম কেণী ৫/১০/৯১ ০১৭০৩৬

০২৮৫৩ 

৩৯১০৭১১০

০০০৮৫ 

২১ কমাছাঃ সুিািা কবগম 

ত িা-কািা তময়া 

করখা কবগম ঐ ৮ম কেণী ৩০/১২/৯৯ ০১৭৮৬৬

৭৫৫২৩ 

৩৯১০৭১১০

০২২৩১ 



২২ কমাছাঃ কখারণলিা কবগম 

স্বামী-কমাঃ তর ঈতিি 

কমাছাঃ নুর 

জাাি 

ঐ ৮ম কেণী ৩/৩/৮৯ ০১৯০৯৮৫

৬৮০২ 

৩৯১০৭১১০

০০১১১ 

২৩ কমাছাঃ কজািাতক কবগম 

ত িা-কমাঃ অঃ জত 

কমাছাঃ াভানু ঐ ৮ম কেণী ৪/৬/৯৬ ০১৭৪০৪০

৮৩০৯১ 

৩৯১০৭১১০

২০৯৩৫ 

২৪ কমাছাঃ লা া অক্তার 

ত িা-সুতি ঈতিি 

কগাণমা কবগম ঐ ৫ম কেণী ২/৩/০২ ০১৭০৩৬

০২৮৫৩ 

৩৯১০৭১১০

২১৩২৫ 

২৫ কমাছাঃ অতিছা কবগম 

স্বামী-কমাঃ ছার্ত্তার তময়া 

কমাছাঃ মণিারা 

কবগম 

ঐ ৮ম কেণী ১৫/১০/৮৬ ০১৯৯২৮

৮১১৯৩ 

৩৯১০৭১১৩

৫২৫৫৯ 

 

২০২০-২০২১ র্ থ বছরঃ 

রাজস্ব প্রাতিষ্ঠাতিক প্রতলক্ষণ ককা থ । প্রতলক্ষণণর তবয়  ঃঃ- ক ালাক তিরী , ককন্দ্রঃ ঈজাি কতকারা     ঈন্নয়ি ংঘ ।   

ময়কাঃ ২১/০২/২০২১ ণি  ২৮/০২/২০২১   য থ   ০৭ (াি ) তিি।  ব্যাচ িং-১১ 

 

ক্রঃ 

িং 

প্রতলক্ষিার্ী িাম, ত িা/ 

স্বামীর িাম  মািার িাম 

মািার পুণ থ ঠিকািা তলক্ষাগি 

কযাগ্যিা 

জন্ম 

িাতরখ 

কমাবাআ 

িং 

অআতড িং 

০১ সুআিা 

ত িা-কমাঃ বুদু তময়া 

কমাছাঃ ঝুরফু 

খাতুি 

গ্রাম-কতকারা ঈজাি 

ক াঃ জববারগঞ্জ 

৮ম কেণী ২৪/২/৯৮ ০১৯৪৫৪২

৪৪৯২ 

৩৯১০৭৫৯১

১৫৭৪৭ 

০২  কমাছাঃ জতিকা অক্তার 

ত িা-কমাঃ জতরম্ন 

কমাছাঃ িতরিা 

কবগম 

ঐ ৫ম কেণী ৫/১/৯৯ ০১৯৪৭১০

৫১০৬ 

৩৯১০৭৫৯

০২৩৬৮৬ 

০৩ তবতব অয়লা 

ত িা-কমাঃ াতিি 

কমাছাঃ তিকু 

িাার 

ঐ ৮ম কেণী ৮/৩/৯৮ ০১৯৪৫৪২

৪৪৯২ 

৬৯০৭১৭৮

৮৯৮ 

০৪ অল্পিা খাতুি 

ত িা-য়াণি 

জাািারা ঐ ৫ম কেণী ৬/৪/৯২ ০১৯৪৫৪২

৪৪৯২ 

৯১৫৭৩৮৪১

৪৩ 

০৫ সুতখ অক্তার 

ত িা-াজু তময়া 

িাণিমা কবগম ঐ ৮ম কেণী ১/২/০২ ০১৯৪০১৮

৭০৪৩ 

৩৯১০৭৫৯১

১৪৬৫১ 

০৬ কমাছাঃ লাতিা কবগম 

স্বামী-কমাঃ মাবুবুর রমাি 

কমাছাঃ জহুরা 

কবগম 

ঐ ৮ম কেণী ১৫/১০/৯২ ০১৯৪৫৪২

৪৪৯২ 

৩৯১০৭৫৯৪

৬১৩০০ 

০৭ িাজমুি িাার  (ণরাতজিা ) 

স্বামী-কমাঃ াতববুর রমাি 

কমাছাঃ মনুয়ারা 

কবগম 

ঐ ৮ম কেণী ১/১/৮৭ ০১৯৪৭১০

৫১০৬ 

৩৯১০৭৫৯৪

৬১৩৩৩ 

০৮ কতিা খাতুি 

ত িা-কতরম অী 

রাণলি কবগম ঐ ৫ম কেণী ০২/১২/৯৫ ০১৯৩৩৫

৭৯৭২৬ 

২৪০৭৭২৮

৬৩৯ 

০৯ স্মৃতি অক্তার 

স্বাঃ কমাঃ া ি র রতলি 

সুণবিা কবগম ঐ ৫ম কেণী ৩/২/৯৯ ০১৭১২৪৮

১৮৮৯ 

৩৯১০৭৫৯

০০০৪৮১ 

১০ কমাছাঃ অল্পিা কবগম 

স্বাঃ কমাঃ তমবাঈ ক 

কমাছাঃ কজারা 

কবগম 

ঐ ৫ম কেণী ১০/৭/৯৮ ০১৯৮০৮৭

৫৫৪৩ 

৪৬৪৯০৬৩

৬৮০ 

১১ কমাছাঃ চায়িা 

ত িা-কমাঃ জাআদু আাম 

কমাছাঃ কমাণমিা 

খাতুি 

ঐ ৫ম কেণী ১/১/৮৭ ০১৭২১৩৩

১৫০৫ 

২৬১৯৩৫১১

৭৪০৩২ 

১২ কমাছা সুখী অক্তার 

ত িা-াজু তময়া 

িাণিমা কবগম ঐ ৮ম কেণী ১/২/০২ ০১৭৫৩২২

৮০২৮ 

৩৯১০৭৫৯১

১৪৬৫১ 

১৩ কমাছাঃ নুণরজান্নাি নুপুর 

ত িা-কমাঃ নুরম্নজ্জামাি 

 ািফু কবগম ঐ ৫ম কেণী ১/১/৯৫ ০১৭৮৫৬

৯১৮৩৯ 

৫১০৭৬৪২

৩৬৪ 

১৪ কমাছাঃ রতমা 

ত িা-কমাঃ রতিক 

কমাছাঃ বুজা ঐ ৫ম কেণী ২৫/৩/৯৯ ০১৯১৬৩২

৯৬৬৩ 

৩৯১২৯৪৭১

০৯৫৮৯ 

১৫ কমাছাঃ আণিছা কবগম 

ত িা-কমাঃ আিছর অী 

কমাছাঃ কতমছা 

কবগম 

ঐ ৮ম কেণী ১/১/৯০ ০১৯৫৬০৪

৮১৭১ 

৩৯১০৭৫৯৪

৬২৮৯৬‘ 

১৬ কমাছাঃ ার্ী অক্তার 

ত িা-কমাঃ কলর অী 

কমাছাঃ তবতকছ 

কবগম 

ঐ ৫ম কেণী ২৮/৩/০২ ০১৯৪৫৪২

৪৪৯২ 

৩৯১০৭৫৯১

১১৬৫১ 

১৭ অঞ্জু কবগম কমাছাঃ জতমণ গ্রাম-কতকারা ঈজাি ৮ম কেণী ২৫/২/৯৫ ০১৯২৫৪৬ ৪৬৫২৫৮৮



স্বামী-কমাঃ নুর আাম ক াঃ জববারগঞ্জ ৬৩১২ ৩৩৮ 

১৮ কমাছাঃ করণিা 

ত িা-কমাঃ মাতিক ার অী 

কমাছাঃ  ারভীি ঐ ৫ম কেণী ১০/১/৯২ ০১৯১৮৫৯

৬৭৬১ 

৩৯১০৭৫৯১

০৯২১৪ 

১৯ কমাছাঃ মুণল থিা কবগম 

স্বামী-কমাঃ মতিরম্ন আাম 

কবগম ঐ ৫ম কেণী ৫/২/৮৮ ০১৮৪৩০৪

৩৯৬৪ 

৩৯১০৭৫৯৪

৬১২৬০ 

২০ কমাছাঃ রাণিা অক্তার 

স্বামী-কমাঃ  ারণভজ অী 

কমাছাঃ জয়া 

কবগম 

গ্রাম-ঘুগরাকাতন্দ 

ক াঃ জববারগঞ্জ 

৮ম কেণী ৭/৭/৯৫ ০১৯১৬৩২

৯৬৬৩ 

৪১৬৭৯৯৪৬ 

২১ তব ালা অক্তার 

স্বামী-কমাঃ ঈমর িারম্নক 

কমাছাঃ কচিভানু গ্রাম-কতকারা ঈজাি 

ক াঃ জববারগঞ্জ 

৫ম কেণী ১৩/৩/৯৬ ০১৯৩৩৮

৭৩০৬৬ 

৬৯০২৫৩১

৫৯৬ 

২২ কমাছাঃ াকী কবগম 

স্বামী-কমাঃ রমজাি অী 

কমাছাঃ হুজুরা 

কবগম 

ঐ ৮ম কেণী ১/১/৯৮ ০১৯৩৩৮

৭৩০৬৬ 

১৯৫২২৬৬

৭৪৬৩ 

২৩ কমাছাঃ তল ি কবগম 

স্বামী-কমাঃ অাি অী 

কমাছাঃ রাণা 

খাতুি 

ঐ ৮ম কেণী ২১/৯/৮৯ ০১৯১০১৯

৩৪২৭ 

৩৯১০৭৫৯৪

৬২২১৭ 

২৪ কমাছাঃ মতরয়ম অক্তার 

ত িা-কমাঃ আমাআ কাণি 

কমাছাঃ তিণরাজা 

কবগম 

গ্রাম-বকলীগঞ্জ িামা 

 াড়া,  ক াঃ-বকলীগঞ্জ 

৮ম কেণী ২/১/৯৪ ০১৭১৯৮০

০০৯২ 

৬৪৪৩৪০৫

৭৪৬ 

২৫ রত্না অক্তার 

ত িা-কমাঃ অতমর কাণি 

কিা কবগম গ্রাম-জািতকপুর িতুি 

বাকান্দা,ভাটিয়া াড়া 

এ,এ,ত ১০/৫/৯২ ০১৭৬৭৫১

১০০২ 

৩৭৫৯৮০২

২৯৫ 

 

২০২০-২০২১ র্ থ বছরঃ 

রাজস্ব প্রাতিষ্ঠাতিক প্রতলক্ষণ ককা থ । প্রতলক্ষণণর তবয়  ঃঃ-  াতরবাতরক াঁ-মুরগী  াি  ককন্দ্রঃ বাঁলকান্দা কিৌতি তময়ার বাড়ী।   

ময়কাঃ ১৪/০৩/২০২১ ণি  ২১/০৩/২০২১   য থ   ০৭ (াি ) তিি।  ব্যাচ িং-১২ 

 

ক্রঃ 

িং 

প্রতলক্ষিার্ী িাম, ত িা/ 

স্বামীর িাম  মািার িাম 

মািার পুণ থ ঠিকািা তলক্ষাগি 

কযাগ্যিা 

জন্ম 

িাতরখ 

কমাবাআ 

িং 

অআতড িং 

০১ কমাছাঃ অকতমা কবগম 

স্বামী-কমাঃ াজ তময়া 

কমাছাঃ 

তলতরিা খাতুি 

গ্রাম-জািতকপুর 

ঠাকুর াড়া,জয়গঞ্জ বাজার 

৫ম কেণী ৮/১০/৮৭ ০১৩২১৭১

২০৫০ 

৩৯১০৭৭১৪

৪৫৬৮২ 

০২ কমাছাঃ মনুজা কবগম 

স্বামী-কমাঃ গাজী তময়া 

কমাছাঃ 

রাণা খাতুি 

ঐ ৫ম কেণী ২৫/১১/৮

৬ 

০১৯৭৭৪৪

০৪০৫ 

৩৯১০৭৭১৪

৪৫৭৪৪ 

০৩ কমাছাঃ রতমা কবগম 

স্বামী-কমাঃ অতমনু আাম 

কমাছাঃ 

লতরিাফুত 

ঐ ৫ম কেণী ০১/১/৯৭ ০১৯৫৫৭৩

২৩৪১ 

৮২১৮৭৬১১

৭২ 

০৪ কমাছাঃ বুজা খাতুি 

ত িা-কমাঃ অাজ ঈতিি 

কমাছাঃ ছতবা 

খাতুি 

গ্রাম-জািতকপুর 

িামা াড়া,জয়গঞ্জ বাজার 

৫ম কেণী ১৮/৫/৯৬ ০১৯৭৭৪৪

০৯০৫ 

৪৫৫৮০০২

৭৪৮ 

০৫ কমাছাঃ কাকুী কবগম 

ত িা-কমাঃ অবু কাণলম 

কমাছাঃ করনুকা 

কবগম 

গ্রাম-বাকান্দা িতুি াড়া 

ক াঃ ভাটিয়া াড়া 

৫ম কেণী ০২/৫/৯২ ০১৯৮৮২৪

৬৯৮৫ 

৬১০৯৯৩৯

২৯৭ 

০৬ কমাছাঃ অণজিা কবগম 

স্বামী-কমাঃ জাাঙ্গীর অম 

কমাছাঃ ছাণমা 

কবগম 

গ্রাম-জািতকপুর িতুি 

বাকান্দা,জয়গঞ্জ বাজার 

৫ম কেণী ১৭/১১/৮৯ ০১৯৮১৩

৮৮৮১৫ 

৩৯১০৭৭১৪

৪৬৮৩৮ 

০৭ আতলিা কবগম 

ত িা-     অতমি 

কা ালী কবগম ঐ ৫ম কেণী ৩০/১২/৯

৩ 

০১৮৯২১৮

৩৭৪৩ 

৩৯১০৭৭১০

০০৩৪৬ 

০৮ কমাছাঃ সুণজিা খাতুি 

ত িা-কমাঃ মজািাী 

মৃিঃ অছমা 

খাতুি 

ঐ ৫ম কেণী ৩/৪/৮৮ ০১৩১৮৪৫

৮৫৯৭ 

৩৯১০৭৭১৪

৪৬৮৪৭ 

০৯ কমাছাঃ নুর িাার 

ত িা-কমাঃ আতি অী 

কমাছাঃ জাণমা 

খাতুি 

ঐ ৫ম কেণী ১০/৯/৯৫ ০১৯৭৭৪৪

০৪০৫ 

৩৯১০৭৭১০

০০২২৬ 

১০ কমাছাঃ অিণরাজা কবগম 

ত িা-কমাঃ কাগাজী 

কমাছাঃ হুনুিা ঐ ৫ম কেণী ৩/৫/৮৮ ০১৭৬১৪৭

০৯২৮ 

৩৯১০৭২৩

০০৩৫০৩ 

১১ কমাছাঃ নুর জাাি 

ত িা-কমাঃ িজর অী 

কমাছাঃ জণয়িা 

কবগম 

ঐ ৫ম কেণী ১২/৪/৯৬ ০১৩১৩৯৭

০২৮৫ 

৪১৮৮২৪৩১

৩৫ 

১২ কমাছাঃ কজািা কবগম 

ত িা-কমাঃ ছামু তময়া 

কমাছাঃ কমাণল থিা 

কবগম 

গ্রাম-চর াড়া, 

ভাটিয়া াড়া, বকলীগঞ্জ 

৫ম কেণী ১০/৪/০২ ০১৯৬৭২৭

৪৯৭৯ 

৩৯১০৭২৩

০০২০১১ 



১৩ কমাছাঃ িাতমা খাতুি 

স্বামী-কমাঃ আণজর অী 

কমাছাঃ শ্যামাআ গ্রাম-জািতকপুর 

ঠাকুর াড়া,জয়গঞ্জ বাজার 

৫ম কেণী ১৫/১১/৮৮ ০১৯৬১৭৫

৫৭৪৭ 

৩৯১০৭২৩

০০২০১২ 

১৪ কমাছাঃ তরমা অক্তার 

স্বাঃ কমাঃ অঃ অীম 

কমাছাঃ িাতছমা 

কবগম 

গ্রাম-জািতকপুর িতুি 

বাকান্দা,জয়গঞ্জ বাজার 

৫ম কেণী ৮/১২/০৩ ০১৯৬৬৮

২২৫৪২ 

৮৯১৯০৪৭১

০৪৩৬৭ 

১৫ কমাছাঃ িাজমা কবগম 

ত িা-কমাঃ কতি ঈতিি 

কমাছাঃ াতবজা 

খাতুি 

ঐ ৫ম কেণী ১১/২/৮৭ ০১৭৩৪৯০

১৬৭৯ 

১৪৫১০৯৬১

০৯ 

১৬ কমাছাঃ অকালী কবগম 

ত িা-কমাঃ অব্দুর রতম 

িাআফু কবগম ঐ ৫ম কেণী ১৭/৬/৯৭ ০১৩২২১৪

৮৯৪১ 

৭৩৫৭৭৬৮

৮৭৩ 

১৭ কমাছাঃ লা িা কবগম 

ত িা-কমাঃ লতজ ক 

কমাছাঃ ছন্দা 

কবগম 

গ্রাম- াগা াড়া, ক াঃ 

জয়গঞ্জ বাজার, বকলীগঞ্জ 

৫ম কেণী ২৪/৭/৯৫ ০১৯৭৩৪৯

৬১৮১ 

৩৯১০৭৭১১

১০০২৭ 

১৮ কমাছাঃ কণিা 

ত িা-কমাঃ অব্দু কুদ্দুছ 

কমাছাঃ বািাছা 

কবগম 

গ্রাম-িাতড়পুরা, ক াঃ 

জয়গঞ্জ বাজার,বকলীগঞ্জ 

৫ম কেণী ১/১/৯৮ ০১৯২১৯১

০০৭৫ 

৩৯১০৭৭১০

২৪১৬৭ 

১৯ কমাছাঃ কলাভা রািী 

স্বামী-কমাঃ চাঁি তময়া 

কমাছাঃ 

অণছা কবগম 

গ্রাম-জািতকপুর িতুি 

বাকান্দা,জয়গঞ্জ বাজার 

৫ম কেণী ২৩/৪/৮৭ ০১৭৬৭৫১

১০০২ 

৩৯১০৭৭১৪

৪৬৮৫৯ 

২০ কমাছাঃ রাতবিা খাতুি 

ত িা-কমাঃ অছাম কলখ 

কমাছাঃ 

কুসুম কবগম 

ঐ ৫ম কেণী ৫/৫/৯৭ ০১৯৯১৭১

৭৯৩৩ 

২৪০৭৮৮৪৭

৪৯ 

২১ কমাছাঃ হুজুরা 

ত িা-কমাঃ যরি অী 

কমাছাঃ িাজমা ঐ ৫ম কেণী ৩/২/৯৯ ০১৯৭৭৪৪

০৪০৫ 

৩৯১০৭৭১০

২৫২৬১ 

২২ িাতগ থ অক্তার 

ত িা-মুজাার অী 

জাণয়িা কবগম ঐ ৫ম কেণী ১০/১০/০০ ০১৯৭৭৪৪

০৪০৫র 

 

২৩ কমাছাঃ তরমা 

ত িা-িয়া কতবর 

িাণিমা 

কতবর 

ঐ ৫ম কেণী ১/৩/৯২ ০১৭৬৭৫১

১০০২ 

৩০৯০৪২২

৫০৪৮৪৭ 

২৪ কমাছাঃ রতমা কবগম 

স্বামী-কমাঃ অণিায়ার কাণি 

কমাছাঃ রম্ন া 

সুন্দরী 

ঐ ৫ম কেণী ৭/৮/৮৯ ০১৭৬৭৫১

১০০২ 

৩৯১০৭৭১০

০০১১৬ 

২৫ কমাছাঃ ততরিা কবগম 

ত িা-কমাঃ তরাজু আাম 

কমাছাঃ 

রাণলিা কবগম 

গ্রাম-মাঞ্জাতয়া, ক াঃ 

জয়গঞ্জ বাজার, বকলীগঞ্জ 

৫ম কেণী ৪/৬/৮৭ ০১৭৬৭৫১

১০০২ 

৩৯১০৭৭১০

৯৬১৩০ 

 

 

 

 

 

 

 

     ( সুিাি মামুি  ) 

    ঈ ণজা যুব ঈন্নয়ি কম থকিথা 

     বকলীগঞ্জ,জামাপুর। 



খ) প্রাতিষ্ঠাতনক প্রতক্ষণঃ 

ব্যাচ নং-01 

নং প্রতক্ষণার্থীয নাভ ঠিকানা মভাফাআর নম্বয প্রতক্ষণ মকার্ েয 

নাভ 

মভয়াদ ভন্তব্য 

1 াতদয়া অপতযন টুম্পা 

স্বাভী-াতকমুজ্জাভান 

গ্রাভ-চযবফসুয  

মাঃ মদয়ানগঞ্জ 

01704633925 মাতি ারন 07দিন 

 

7-09-2020 

হতে 13-09-

2020 

2 মভাছাঃ ার্থী অক্তায 

তিা-াদা তভয়া 

গ্রাম-চরভবসুর 

প াোঃ 
পিয়ানগঞ্জ 

01302800088 ঐ ঐ ঐ 

3 মভাছাঃ াযতভন অক্তায 

তিা-মভাঃ ছানু তভয়া 

ঐ 01771216670 ঐ ঐ ঐ 

4 মভাছাঃ মজানাকী অক্তায 

তিা-মভাঃ জহুরুর 

আরাভ 

ঐ 017325148660 ঐ ঐ ঐ 

5 মভাছাঃ অর্ভনা 

তিা-মভাঃ আভান অরী 

গ্রাভ-ফাতনয়াতনয চয 

মাঃ মদয়ানগঞ্জ 

01717069733 ঐ ঐ ঐ 

6 মভাছাঃ তখা অক্তায 

তিা-ফাদা তভয়া 

ঐ 01717069733 ঐ ঐ ঐ 

7 মভাছাঃনাছতযন অক্তায 

তিা-নজরূর আরাভ 

গ্রাভ-চযবফসুয  

মাঃ মদয়ানগঞ্জ 

01311046382 ঐ ঐ ঐ 

8 মভাছাঃ যার্দা মফগভ 

স্বাভী-মভাঃ তপর্যাজ 

ঐ 019355491622 ঐ ঐ ঐ 

9 মভাছাঃ সুর্জনা অক্তায 

স্বাভী- মভাছা তভয়া 

ঐ 01751484685 ঐ ঐ ঐ 

10 তভযা মফগভ 

স্বাভী- সুভন তভয়া 

গ্রাভ-চযবফসুয 

মাঃ মদয়ানগঞ্জ 

01751484685 ঐ ঐ ঐ 

11 জাতকয়া অক্তায 

স্বাভী-ভাসুদুয যভান 

গ্রাভ-চযবফসুয 

ম াটা াড়া 

01789455810 ঐ ঐ ঐ 

12 মভাছাঃ টুনটুতন মফগভ 

স্বাভী- মভাঃ াভি অরী 

ঐ 01795646957 ঐ ঐ ঐ 

13 মভাছাঃ মাাগী অক্তায 

তিা-মভাঃ ফাদা 

ঐ 01795646957 ঐ ঐ ঐ 

14 মানারী অক্তায 

তিা-অঃ ছবুয 

গ্রাভ-চযভাগুযী াট 

মাঃ মদয়ানগঞ্জ 

01977171876 ঐ ঐ ঐ 

15 মভাছাঃ তভা 

তিা-মভাঃ কারা তভয়া 

গ্রাভ-চযবফসুয  

মাঃ মদয়ানগঞ্জ 

01795587123 ঐ ঐ         ঐ 

16 মভাছাঃ পতযদা 

তিা-মভাঃ পতকয অরী 

ঐ 01914025767 ঐ ঐ ঐ 

17 মভাছাঃ সুতপয়া অক্তায 

তিা-তপকুর আরাভ 

গ্রাভ-চয ডাকাতিয়া 

মাঃ মদয়ানগঞ্জ 
01730112515 ঐ ঐ ঐ 

18 মভাছাঃ রুতজনা অক্তায 

তিা-মভাঃঅঃ যাজ্জাক 

গ্রাভ-চযবফসুয 

মাঃ মদয়ানগঞ্জ 

01930842656 ঐ ঐ ঐ 

19 মভাছাঃ রুতভ অক্তায 

তিা-মভাঃ জাতভরুর 

গ্রাভ-ার্থী 

মাঃ ভরভগঞ্জ 

01779750832 ঐ ঐ ঐ 

20 মভাছাঃ তখা অক্তায 

তিা-মভাঃ মুছা মখ 

গ্রাভ-ডাকযা াড়া 

মাঃ মদয়ানগঞ্জ 

01829210077 ঐ ঐ ঐ 

21 মভাছাঃ আর্দা অক্তায গ্রাভ-চযবফসুয 01829210077 ঐ ঐ ঐ 



তিা-মভাঃ তফফয মাঃ মদয়ানগঞ্জ 

 

02 

নং প্রতক্ষণার্থীয নাভ ঠিকানা মভাফাআর নম্বয প্রতক্ষণ মকার্ েয 

নাভ 

মভয়াদ ভন্তব্য 

22 মভাছাঃ মুতি অক্তায 

তিা-অবুর মুনছুয 

গ্রাভ-উঃফাটিকাভাযী 

মাঃ রফান্ধা 

01996628456 মাতি ারন 07দিন 7-09-2020 

হতে 13-09-

2020 

23 মভাছাঃ ান্তা মফগভ  

তিা-মভাঃ ছাকুয়াি 

গ্রাম-চর ভবসুর 

প াোঃ 
পিয়ানগঞ্জ 

01959197397 ঐ ঐ ঐ 

24 মভাছাঃ মযাকানা ািা  

তিা-মভাঃ ভক্কয অরী 

গ্রাম-চর ভবসুর  

প াোঃ 
পিয়ানগঞ্জ 

01925016175 ঐ ঐ ঐ 

25 মভাছাঃ াতদয়া অক্তায 

তিা-মভাঃ অঃ গতন তভয়া 

গ্রাম-বীর 

ভবসুর 

প াোঃ 
দড,এস,দমরস 

01739686573 ঐ ঐ ঐ 

26 ভতন অক্তায 

তিা-অব্দুয গতন 

গ্রাম-দচকাজানী 
প াোঃ 
পিয়ানগঞ্জ 

01728178285 গাবী ারন 07 দিন 20-9-2020 

হতে 

26-9-2020 

27 মভাছাঃ মভার্রভা খাতুন 

তিা-অব্দুর গতন 

গ্রাম-দচকাজানী 
প াোঃ 
পিয়ানগঞ্জ 

01934685921 ঐ ঐ ঐ 

28 মভাছাঃ ভতজেনা খাতুন 

স্বাভী-মভাঃ ভঞ্জুয অরী 

গ্রাম-দচকাজানী 
প াোঃ 
পিয়ানগঞ্জ 

01879026538 ঐ ঐ ঐ 

29 মভাছাঃ তফনা অক্তায 

স্বাভী- অক্তায মার্ন 

গ্রাম-পভলামারী 
প াোঃ 
পিয়ানগঞ্জ 

01932489310 ঐ ঐ ঐ 

30 অপানা মভর্ক তরজু 

তিা-মভাঃ অর্নায়ায 

গ্রাম-

বাতিশশাদরয়া 
প াোঃ 
পিয়ানগঞ্জ 

01317537229 ঐ ঐ ঐ 

31 মভাছাঃ মভর্রুিাায 

স্বাভী-তপকুর আরাভ 

গ্রাম-চুদনয়া াড়া 
প াোঃ 
পিয়ানগঞ্জ 

01775839065 ঐ ঐ ঐ 

32 মভাছাঃ আতি মফগভ 

স্বাভী- আভাআর মার্ন 

গ্রাম-রাম ুরা 
চুকাই 

বাড়ী,প াোঃহলকার 

চর 

01729305627 ঐ ঐ ঐ 



33 মভাছাঃ মযতজয়া মফগভ 

স্বাভী- মুছতযভ উতিন 

গ্রাম-আকন্দ 

 াড়া 
প াোঃ 
পিয়ানগঞ্জ 

01955238802 ঐ ঐ ঐ 

34 মভাছাঃ পতযদা মফগভ 

 mnস্বাভী- যাজু তভয়া 

গ্রাম-ঐ 01740935211 ঐ ঐ ঐ 

35 মভাছাঃ রাবরী মফগভ 

স্বাভী- একযামুর ক 

গ্রাম-িোঃ 
দচকাজানী 
প াোঃ 
পিয়ানগঞ্জ 

01775839065 ঐ ঐ ঐ 

36 মভাঃ মযজাউর কতযভ 

তিা-মভাঃ অঃ যাজ্জাক 

গ্রাম-দনববাহী 
এলাকা 
প াোঃ 
পিয়ানগঞ্জ 

01920176773 ঐ ঐ ঐ 

37 মভাছাঃ ছাতভরা মফগভ 

স্বাভী- মভাঃ মুকুর তভয়া 

গ্রাম-কাদলকা ুর 

প াোঃ 
পিয়ানগঞ্জ 

01789238107 ঐ ঐ ঐ 

38 মভাছাঃ জতযনা মফগভ 

স্বাভী- অর্নায়ায মার্ন 

গ্রাম-চুদনয়া 
 াড়া  
প াোঃ 
পিয়ানগঞ্জ 

01750909291 ঐ ঐ ঐ 

39 মভাছাঃ ভতযয়ভ খাতুন 

স্বাভী- আভাআর মার্ন 

ঐ 01955102551 ঐ ঐ ঐ 

40 মভাছাঃ বৃতি 

,তিা-খতরলুয যভান 

গ্রাম-দচকাজানী 
প াোঃ 
পিয়ানগঞ্জ 

01970654320 ঐ ঐ ঐ 

41 মভাছাঃ ভার্রকা 

স্বাভী- মভাজার্ের ক 

গ্রাম-দচকাজানী 
প াোঃ 
পিয়ানগঞ্জ 

01775889065 ঐ ঐ ঐ 

42 ফদরুর াান 

তিা-অব্দুর ভািান প্রধান 

গ্রাম-বাদনয়ানীর 

চর 

প াোঃ 
পিয়ানগঞ্জ 

01970654320 ঐ ঐ ঐ 

43 াতরভা খাতুন 

তিা-অব্দুর য়ার্দ 

গ্রাম-সবজু  ুর 

প াোঃ বাতেে ুর 

01775889065 ঐ ঐ ঐ 

 

03 

নং প্রতক্ষণার্থীয নাভ ঠিকানা মভাফাআর নম্বয প্রতক্ষণ মকার্ েয 

নাভ 

মভয়াদ ভন্তব্য 

44 াজুনী অক্তায রুভা 

স্বাভী-মৌযব মার্ন 

গ্রাভ-দঃ তচকাজানী 

মাঃ মদয়ানগঞ্জ 

01775839065 গাবী ারন 07দিন 20-9-2020 

হতে 



26-9-2020 

45 মভাছাঃ ার্জদা মফগভ 

স্বাভী- ফাফলু তভয়া 

গ্রাম-দচকাজানী 
প াোঃ 
পিয়ানগঞ্জ 

01712883382 ঐ ঐ ঐ 

46 ভাসুদা মফগভ 

স্বাভী- অাদুয যভান 

গ্রাম-

মধ্যনদন্দ াড়া 
প াোঃ 
পিয়ানগঞ্জ 

01641019002 ঐ ঐ ঐ 

47 মভাছাঃ যার্ফয়া খাতুন 

তিা-ফতদউজ্জাভান 

গ্রাম-

িোঃদচকাজানী 
প াোঃ 
পিয়ানগঞ্জ 

0177839058 ঐ ঐ ঐ 

48 মভাছাঃ ান্তা অক্তায 

তিা-অব্দু ারাভ 

গ্রাম-িোঃ 
দচকাজানী 
প াোঃ 
পিয়ানগঞ্জ 

01708962481 ঐ ঐ ঐ 

49 াতদা মফগভ 

স্বাভী- অবুর মার্ন 

গ্রাম-িোঃ 
দচকাজানী 
প াোঃ 
পিয়ানগঞ্জ 

0170896248 ঐ ঐ ঐ 

50 ভার্জদা অক্তায তরজা 

স্বাভী-অবু াআদ তরটন 

গ্রাম-িোঃ 
দচকাজানী 
প াোঃ 
পিয়ানগঞ্জ 

01306905837 ঐ ঐ ঐ 

51 মভাছাঃ পাযজানা অক্তায 

তিা-অবুর ারাদায 

গ্রাম-বাল ুগ্রাম 

প াোঃ 
পিয়ানগঞ্জ 

01702421922 মাতি ারন 07দিন 5-10-2020 

হতে 11-10-

2020 

52 মভাঃ কাভরুর াান 

তিা-অব্দুর ভতজদ 

গ্রাম-শদরফ 

 াড়া 
প াোঃ 
পিয়ানগঞ্জ 

01724919224 ঐ ঐ ঐ 

53 মভাঃ াভছুর ারদায 

তিা-মভাঃ অব্দুর গফুয 

গ্রাম-শদরফ 

 াড়া 
প াোঃ 
পিয়ানগঞ্জ 

01715044419 ঐ ঐ ঐ 

54 মভাঃ ভয অর ফীয 

তিা-অব্দুর গফুয 

গ্রাম-শদরফ 

 াড়া 
প াোঃ 
পিয়ানগঞ্জ 

01877558849 ঐ ঐ ঐ 

55 মভাছাঃ আতিা মফগভ 

তিা-মভাঃ তপকুর আরাভ 

গ্রাম-বাজারী 
 াড়া 

01983397306 ঐ ঐ ঐ 



প াোঃ 
পিয়ানগঞ্জ 

56 মভাঃ তজাদ আরাভ 

তিা-জয়নার অর্ফদীন 

গ্রাম-দচকাজানী 
প াোঃ 
পিয়ানগঞ্জ 

01715044819 ঐ ঐ ঐ 

57 মভাছাঃ যার্দা অক্তায 

তিা- ভতজবুয যভান 

গ্রাম-দচকাজানী 
প াোঃ 
পিয়ানগঞ্জ 

01775839665 ঐ ঐ ঐ 

58 মভাছাঃ জতভরা খাতুন 

স্বাভী-মভাঃ ভামুদুর ক 

গ্রাম-

িোঃদচকাজানী 
প াোঃ 
পিয়ানগঞ্জ 

01902329810 ঐ ঐ ঐ 

59 কুশুভা মফগভ 

স্বাভী- অরাভ তভয়া 

গ্রাম-

িোঃদচকাজানী 
প াোঃ 
পিয়ানগঞ্জ 

0193468542 ঐ ঐ ঐ 

60 ঝযনা মফগভ 

স্বাভী-কাভার উতিন 

ঐ 01775439065 ঐ ঐ ঐ 

61 মভাছাঃ রাআরী অক্তায 

স্বাভী- জয়নার অর্ফদীন 

ঐ 01972380592 ঐ ঐ ঐ 

62 ান্ত আরাভ 

তিা-াতপজুয যভান 

গ্রাম-ডালবাড়ী 
প াোঃ 
পিয়ানগঞ্জ 

01763443921 ঐ ঐ ঐ 

63 মভাছাঃ উর্ে কুরসুভ 

স্বাভী- ভামুনুয যতদ 

গ্রাম-িোঃ 
দচকাজানী 
প াোঃ 
পিয়ানগঞ্জ 

01778390581 ঐ ঐ ঐ 

64 মভাছাঃ তরত অক্তায 

স্বাভী-মভাঃ মানাায 

গ্রাম-

আকন্দ াড়া 
প াোঃ 
পিয়ানগঞ্জ 

01778490582 ঐ ঐ ঐ 

65 মভাঃ অযাফুর আরাভ 

(মুিা) তিা-নজরুর আরাভ 

গ্রাম-

পগাদবন্দনগর 

প াোঃ প াগলদিঘা 

01716488100 ঐ ঐ ঐ 

 

04 

নং প্রতক্ষণার্থীয নাভ ঠিকানা মভাফাআর নম্বয প্রতক্ষণ মকার্ েয 

নাভ 

মভয়াদ ভন্তব্য 

66 মভাছাঃ নুযজাান 

স্বাভী- াতপজ 

গ্রাভ-তচকাজানী 

মাঃ মদয়ানগঞ্জ 

01641019002 মাতি ারন 07দিন 5-10-2020 

হতে 11-10-

2020 



67 তনকা অজাদ শ্রাফনী 

তিা-অবুর কারাভ 

অজাঃ 

গ্রাম-দচকাজানী 
প াোঃ পিয়ানগঞ্জ 

01982362780 ঐ ঐ ঐ 

68 মভাছাঃ মজতভন 

স্বাভী-মভাঃ পতকয অরী 

গ্রাম-বাদনয়ানীর 

চর 

প াোঃতিয়ানগঞ্জ 

01983378310 ঐ ঐ ঐ 

69 মভাছাঃ তযক্তা অক্তায 

স্বাভীঃ াান অরী 

গ্রামোঃ চরভবসুর 

সরকার  াড়া  
প াোঃ দড.এস.দমলস 

01775839065 ঐ ঐ ঐ 

70 মভাছাঃ অপানা মফগভ 

তিাঃ অরিাফ মার্ন 

গ্রামোঃ চকার চর 

প াোঃ কাঠারদবল 

01777583901 ঐ ঐ ঐ 

71 মভাঃ তভজানুয যভান 

তিাঃর্ভাঃ অঃ ছাভাদ 

গ্রাম-রাম ুরা 
প াোঃ পিয়ানগঞ্জ 

01729726090 ঐ ঐ ঐ 

72 সুতপয়া অক্তায সুতভ 

তিা-িাযা তভয়া 

গ্রাম-চন্দ্রা  াড়া 
প াোঃ পিয়ানগঞ্জ 

01901385373 ঐ ঐ ঐ 

73 সুফণ ো অক্তায 

তিা-মভাঃ ফাবুর মার্ন 

গ্রাম-চুদনয়া  াড়া 
প াোঃ পিয়ানগঞ্জ 

01777589065 ঐ ঐ ঐ 

74 মভাছাঃ অর্রজা মফগভ 

স্বাভী-সুজন তভয়া 

গ্রাম-রাম ুরা 
প াোঃ পিয়ানগঞ্জ 

01776589065 ঐ ঐ ঐ 

75 মভাছাঃ ভাআমুনা অক্তায 

তিা-অরাভ খন্দকায 

গ্রাম-কাদলকা ুর 

প াোঃ পিয়ানগঞ্জ 

01775839065 ঐ ঐ ঐ 

76 মভাঃ যাতকবুর াান 

তিা-মভাঃ অব্দুর কতযভ 

গ্রাম-ডালবাড়ী 
প াোঃ পিয়ানগঞ্জ 

01766470842 গাবী ারন 07দিন 19-10-2020 

হতে 25-10-

2020 

77 মভাঃ ভামুন 

তিা-মিািা তভয়া 

গ্রাম-ডালবাড়ী 
প াোঃ পিয়ানগঞ্জ 

01761970172 ঐ ঐ ঐ 

78 মভাঃ ািাভ মার্ন 

তিা- ভন্টু মখ 

গ্রাম-ডালবাড়ী 
প াোঃ পিয়ানগঞ্জ 

01737204160 ঐ ঐ ঐ 

79 মভাঃ তফল্লার মার্ন 

তিা-তযাজুর ক 

গ্রাম-ডালবাড়ী 
প াোঃ পিয়ানগঞ্জ 

01718723602 ঐ ঐ ঐ 

80 মভাঃ সুজন তভয়া 

তিা-মভাঃ অরী অকফয 

গ্রাম-ডালবাড়ী 
প াোঃ পিয়ানগঞ্জ 

01983459844 ঐ ঐ ঐ 

81 মভাঃ াান তভয়া 

তিা-মভাঃ অব্দুর জতরর 

গ্রাম-ডালবাড়ী 
প াোঃ পিয়ানগঞ্জ 

01775781754 ঐ ঐ ঐ 

82 মভাঃ অরভগীয মার্ন 

তিা-অবু ফক্কয ততিক 

গ্রাম-ডালবাড়ী 
প াোঃ পিয়ানগঞ্জ 

01305733015 ঐ ঐ ঐ 

83 মভাঃ যার্দ তভয়া 

তিা-অবুর কারাভ অজাদ 

গ্রাম-ডালবাড়ী 
প াোঃ পিয়ানগঞ্জ 

01753705479 ঐ ঐ ঐ 

84 মভাঃ তভনার 

তিা-মভাঃ অযাপ 

গ্রাম-ডালবাড়ী 
প াোঃ পিয়ানগঞ্জ 

019686170264 ঐ ঐ ঐ 

85 মযজাউর 

তিা-জতজর ক 

গ্রাম-ডালবাড়ী 
প াোঃ পিয়ানগঞ্জ 

01933322088 ঐ ঐ ঐ 



86 মভাঃ অকা তভয়া 

তিা-মভাঃ াভছুতিন 

গ্রাম-ডালবাড়ী 
প াোঃ পিয়ানগঞ্জ 

01999460195 ঐ ঐ ঐ 

 

05 

নং প্রতক্ষণার্থীয নাভ ঠিকানা মভাফাআর নম্বয প্রতক্ষণ মকার্ েয 

নাভ 

মভয়াদ ভন্তব্য 

87 মভাঃ জাতদ 

তিা- মভাঃ জারার 

গ্রাভ-ডারফাড়ী 

মাঃ মদয়ানগঞ্জ 

01781328466 গাবী ারন 07দিন 19-10-2020 হতে 

25-10-2020 

88 মভাঃ য়ার্জদ অরী 

তিা-মৃি-অব্দুর কতযভ 

ঐ 01781328466 ঐ ঐ ঐ 

89 মভাঃ িাতযকুর আরাভ 

তিা-মভাস্তপা কাভার 

ঐ 01742712474 ঐ ঐ ঐ 

90 মভাঃ াানুর ফাযী 

তিা-অরাজ অঃ রতিপ 

ঐ 01754526969 ঐ ঐ ঐ 

91 াযতভন অক্তায নুপুয 

তিা-তদুল্লা 

গ্রাম-

বাতিশশাদরয়া 
প াোঃ পিয়ানগঞ্জ 

01716874344 ঐ ঐ ঐ 

92 মভাছাঃ রুারী 

তিা-অক্তায অরী 

গ্রাম-চন্দ্রা  াড়া 
প াোঃ পিয়ানগঞ্জ 

01719874345 ঐ ঐ ঐ 

93 মভাঃ ভাসুদ 

তিা-মভাঃ পতকয মখ 

গ্রাম-দচকাজানী 
প াোঃ পিয়ানগঞ্জ 

01789799145 ঐ ঐ ঐ 

94 মভাঃ এনাতুর ক 

তিা-মভাঃ জতজর ক 

গ্রাম-ডালবাড়ী 
প াোঃ পিয়ানগঞ্জ 

01761970172 ঐ ঐ ঐ 

95 মভাঃ ভাআনতিন 

তিা-মভাঃ ভর্ছন অরী 

গ্রাম-

বাতিশশাদরয়া 
প াোঃ পিয়ানগঞ্জ 

01789799145 ঐ ঐ ঐ 

96 মভাঃ যতফউর ক যতফ 

তিা-মভাঃ তভিায 

গ্রাম-ডালবাড়ী 
প াোঃ পিয়ানগঞ্জ 

01912560033 ঐ ঐ ঐ 

97 মভাঃ যভজান 

তিা-ভুটটু তভয়া 

গ্রাম-

বাতিশশাদরয়া 
প াোঃ পিয়ানগঞ্জ 

01789799146 ঐ ঐ ঐ 

98 মভাঃ াভীভ মার্ন 

তিা-মভাঃ াতফবুয যভান 

গ্রাম-পগাদবন্দনগর 

প াোঃ প াগলদিঘা 
01703312267 ঐ ঐ ঐ 

99 মভাছাঃ ততযনা অক্তায 

তিা-ভুটটু তভয়া 

গ্রাম-ডালবাড়ী 
প াোঃ পিয়ানগঞ্জ 

01703412268 ঐ ঐ ঐ 

100 মভাছাঃ কাজরী মফগভ 

স্বাভী-তজয়াউর ক 

গ্রাম-কাদলকা ুর 

প াোঃ পিয়ানগঞ্জ 

01782288892 ঐ ঐ ঐ 

101 অব্দুল্লা অর অতভন 

তিা-মুা অরভ 

গ্রাম-আদজম নগর 

প াোঃ পিয়ানগঞ্জ 

01722601682 গরুর্ভাটািাজাকযণ 07দিন 04-11-2020 হতে 

10-11-2020 

102 মভাঃ বুজ অর্েদ  

তিা-তপর্যাজ তভয়া 

গ্রাম-খড়মা নয়া 
 াড়া 

01911181606 ঐ ঐ ঐ 



প াোঃ খড়মা 
বাজার 

103 মভাছাঃ অতজভা 

স্বাভী-াজর ক 

গ্রাম-চরভবসুর 

প াোঃ 
দডদ এস,দমলস 

01722601682 ঐ ঐ ঐ 

104 মভাঃ ভামুন তভয়া 

তিা-যাজু তভয়া 

গ্রাম-

বাতিশশাদরয়া 
প াোঃ পিয়ানগঞ্জ 

01780352478 ঐ ঐ ঐ 

105 মভাঃ যার্র তভয়া 

তিা-রার তভয়া 

গ্রাম-

বাতিশশাদরয়া 
প াোঃ পিয়ানগঞ্জ 

013194923 ঐ ঐ ঐ 

106 মভাঃ যায়ান 

তিা-মভাঃ ভার্রক তভয়া 

গ্রাম-

বাতিশশাদরয়া 
মাঃ মদয়ানগঞ্জ 

017793683 ঐ ঐ ঐ 

107 মভাঃ নাদ মভাল্লা 

তিা-মভাঃ টটু মভাল্লা 

গ্রাম-চরভবসুর 

প াোঃ পিয়ানগঞ্জ 

01925465443 ঐ ঐ ঐ 

108 মভাঃ তযফুর যভান 

তিা-ফাতদউজ্জাভান 

গ্রাম-

বাতিশশাদরয়া  
প াোঃ পিয়ানগঞ্জ 

01787569501 ঐ ঐ ঐ 

 

06 

নং প্রতক্ষণার্থীয নাভ ঠিকানা মভাফাআর নম্বয প্রতক্ষণ মকার্ েয 

নাভ 

মভয়াদ ভন্তব্য 

109 মভাঃ মতরভ তভয়া 

মভাঃ নুু্ন্নু তভয়া 

গ্রাভ-ফার্দাতযয়া 

,মাঃ মদয়ানগঞ্জ 

01739796649 গরুর্ভাটািাজাকযণ 07দিন 04-11-2020 

হতে 10-11-

2020 

110 মভাঃ অতযফুজ্জাভান 

তিা-অযাপ অরী 

গ্রাম-

বাতিশশাদরয়া 
প াোঃ পিয়ানগঞ্জ 

01707521456 ঐ ঐ ঐ 

111 শ্রী সুআট যায় 

তিা-নাযায়ন যায় 

গ্রাম-বাদনয়ানীর 

চর 

প াোঃ পিয়ানগঞ্জ 

01748577495 ঐ ঐ ঐ 

112 মভাঃ মিৌতপকুর আরাভ 

তিা-মভাঃ ভকবুর মার্ন 

গ্রাম-

বাতিশশাদরয়া 
প াোঃ পিয়ানগঞ্জ 

01714620595 ঐ ঐ ঐ 

113 মভাঃ তপর্যাজ তভয়া 

তিা-মভাঃ চান অরী মক 

ঐ 01311285661 ঐ ঐ ঐ 

114 মযাকানা অক্তায 

তিা-আউনুছ অরী 

ঐ 01722601682 ঐ ঐ ঐ 

115 মভাঃ নজু তভয়া 

তিা-মভাঃ তপর্যাজ তভয়া 

গ্রাম-খড়মা 
প াোঃ খড়মা 
বাজার 

01742029633 ঐ ঐ ঐ 



116 মভাঃ মতরভ মযজা 

তিা-মভাঃ অব্দুর কতযভ 

গ্রাম-দিঘীর  াড় 

প াোঃ পিয়ানগঞ্জ 

01774938914 ঐ ঐ ঐ 

117 মভাঃ অতযপ মার্ন 

তিা-মভাঃ অব্দুর কতযভ 

গ্রাম-দিঘীর  াড় 

প াোঃ পিয়ানগঞ্জ 

01774938914 ঐ ঐ ঐ 

118 মভাঃ জাতকরুর আরাভ 

তিা-মভাঃ মযজাউর কতযভ 

গ্রাম-চন্দ্র াড়া 
প াোঃ পিয়ানগঞ্জ 

01876745686 ঐ ঐ ঐ 

119 মভাছাঃ অর্নায়াযা মফগভ 

স্বাভী-জাতকরুর আরাভ 

গ্রাম-দচকাজানী 
প াোঃ পিয়ানগঞ্জ 

01876745686 ঐ ঐ ঐ 

120 মুল্লুক তভয়া 

তিা-মভাঃ ভূলু মখ 

গ্রাম-চর ভবসুর 

প াোঃ 
দডদ এস,দমলস 

01774938914 ঐ ঐ ঐ 

121 মভাঃ অতকরুর আরাভ 

তিা-মভাঃ কুব্বাি অরী 

গ্রাম-চরভবসুর 

 োঃ  
প াোঃ দড,এস,দমরস 

01774938914 ঐ ঐ ঐ 

122 তযভা অক্তায 

তিা-মভাঃ নাতজয 

অর্েদ 

গ্রাম-

বাতিশশাদরয়া  
প াোঃ পিয়ানগঞ্জ 

01774938914 ঐ ঐ ঐ 

123 মভাঃ াগয আরাভ 

তিা-মভাঃ াভছুর ক 

ঐ 01774938914 ঐ ঐ ঐ 

124 ত অক্তায 

তিা-নুয মভাােদ 

গ্রাম-পশখ বাড়ী 
প াোঃ পিয়ানগঞ্জ 

01876745686 ঐ ঐ ঐ 

125 মভাঃ ভতভনুর আরাভ 

তিা-জহুরু র আরাভ 

গ্রাম-পশখ বাড়ী 
প াোঃ পিয়ানগঞ্জ 

01774938914 ঐ ঐ ঐ 

126 মভৌসুভী 

তিা-মুছুয উতিন 

গ্রাম-কাদন্দর গ্রাম 

প াোঃ বাহািরুাবাি 

0175771753 মরাআ প্রতক্ষণ 07দিন 16/11/2020 

হতে 

22/11/2020 

127 ারা অক্তায 

তিা-অতনছুয যভান 

গ্রাম-কাদন্দর গ্রাম 

প াোঃ বাহািরুাবাি 

01761717808 ঐ ঐ ঐ 

128 াতদয়া জািাি 

তিা-জারার উতিন 

প াোঃ বাহািরুাবাি 

প াোঃ বাহািরুাবাি 

01819083004 ঐ ঐ ঐ 

129 অরভগীয যাভান 

তিা-অবু িার্য 

গ্রাম-কাদন্দর গ্রাম 

প াোঃ বাহািরুাবাি 

01714654708 ঐ ঐ ঐ 

 

07 

নং প্রতক্ষণার্থীয নাভ ঠিকানা মভাফাআর নম্বয প্রতক্ষণ মকার্ েয 

নাভ 

মভয়াদ ভন্তব্য 

130 রাফনী অক্তায 

তিা-মুতরভ উতিন 

গ্রাভ-কাতন্দয গ্রাভ 

মাঃ ফাাদুযাফাদ 

01863682932 মরাআ প্রতক্ষণ 07দিন 16/11/2020 

হতে 

22/11/2020 

131 মভাছাঃ মুতরভা খাতুন 

তিা-অব্দুর ভতজদ 

গ্রাভ-কাতন্দয গ্রাভ 

মাঃ ফাাদুযাফাদ 

01863682932 ঐ ঐ ঐ 

132 কতফিা গ্রাভ-কাতন্দয গ্রাভ 01884923505 ঐ ঐ ঐ 



তিা-কুব্বাি অরী মাঃ ফাাদুযাফাদ 

133 খুতক 

তিা-কালু মখ 

গ্রাভ-কাতন্দয গ্রাভ 

মাঃ ফাাদুযাফাদ 

01741327626 ঐ ঐ ঐ 

134 নাজভা অক্তায 

তিা-ছাতভউর ক 

গ্রাভ-কাতন্দয গ্রাভ 

মাঃ ফাাদুযাফাদ 

01815887133 ঐ ঐ ঐ 

135 দুর্রনা মফগভ 

তিা-দুলু তভয়া 

গ্রাভ-কাতন্দয গ্রাভ 

মাঃ ফাাদুযাফাদ 

01704052492 ঐ ঐ ঐ 

136 নাতদা মফগভ 

তিা-মুক্তারুর আরাভ 

গ্রাভ-কাতন্দয গ্রাভ 

মাঃ ফাাদুযাফাদ 

01885823090 ঐ ঐ ঐ 

137 মভাঃ াআফুর আরাভ 

তিা-মভাঃ নুরুর আরাভ 

গ্রাভ-কাতন্দয গ্রাভ 

মাঃ ফাাদুযাফাদ 

01892185021 ঐ ঐ ঐ 

138 মভাছাঃ উনা মফগভ 

তিা-অব্দুর য়াদুদ 

গ্রাভ-কাতন্দয গ্রাভ 

মাঃ ফাাদুযাফাদ 

01784742241 ঐ ঐ ঐ 

139 িানতজনা 

তিা-তুপাজ্জর 

গ্রাভ-কাতন্দয গ্রাভ 

মাঃ ফাাদুযাফাদ 

01885780453 ঐ ঐ ঐ 

140 ভতনযা খাতুন 

তিা-মগারাভ মভাস্তপা 

গ্রাভ-কাতন্দয গ্রাভ 

মাঃ ফাাদুযাফাদ 

01724223158 ঐ ঐ ঐ 

141 মভাছাঃ তযা অক্তায 

তিা-অব্দুর ফার্িন দুরা 

গ্রাভ-কাতন্দয গ্রাভ 

মাঃ ফাাদুযাফাদ 

01716148317 ঐ ঐ ঐ 

142 মভাছাঃ অর্রা মফগভ 

তিা-অকফয অরী 

গ্রাম-কাদন্দর গ্রাম 

প াোঃ বাহািরুাবাি 

01316621793 ঐ ঐ ঐ 

143 মভাছাঃ াতছনা অক্তায 

তিা-মরু তভয়া 

গ্রাম-কাদন্দর গ্রাম 

প াোঃ বাহািরুাবাি 

01718429311 ঐ ঐ ঐ 

144 মভাছাঃ াযতভন অক্তায 

তিা-াাজ উতিন 

গ্রাম-কাদন্দর গ্রাম 

প াোঃ বাহািরুাবাি 

01825812936 ঐ ঐ ঐ 

145 তযতভা খানভ কতফয 

তিা-য়াতদুয যভান 

গ্রাম-কাদন্দর গ্রাম 

প াোঃ বাহািরুাবাি 

01705359300 ঐ ঐ ঐ 

146 খুকু ভতন 

তিা-খুয়াজ উতিন 

গ্রাম-কাদন্দর গ্রাম 

প াোঃ বাহািরুাবাি 

01771553364 ঐ ঐ ঐ 

147 অব্দুল্লা অর ভারুপ 

তিা-াতনপ উতিন 

গ্রাম-কাদন্দর গ্রাম 

প াোঃ বাহািরুাবাি 

01780346317 ঐ ঐ ঐ 

148 মাাগ তভয়া 

তিা-তপউজ্জাভান 

গ্রাম-কাদন্দর গ্রাম 

প াোঃ বাহািরুাবাি 

01872308183 ঐ ঐ ঐ 

149 অভানুল্লা 

তিা-মভাঃ অরভ তভয়া 

গ্রাম-কাদন্দর গ্রাম 

প াোঃ বাহািরুাবাি 

01856773342 ঐ ঐ ঐ 

150 উর্ে কুরসুভ 

তিা-মাভয অরী 

গ্রাম-কাদন্দর গ্রাম 

প াোঃ বাহািরুাবাি 

01721710245 ঐ ঐ ঐ 
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151 নুরুিাায 

তিা-নুয আরাভ 

গ্রাভ-চয বফসুয 

মাঃ তডত এ,তভর 

01937302358 মরাআ প্রতক্ষণ 07দিন 18/11/2020 

হতে 

24/11/2020 

152 মভাছাঃ ভভিা াযবীন 

স্বাভী- মভাঃ ভর অরী 

গ্রাভ-রকায চয 

মাঃ রকায চয 

01300370814 ঐ ঐ ঐ 

153 ভতনুয যভান 

তিা-মভাঃ মভাস্তাতপজুয 

যভান 

গ্রাভ-চযবফসুয ঃ 

াড়া 

মাঃ তড,এ,তভর 

01303297565 ঐ ঐ ঐ 

154 কুরছুভ অক্তায িতি 

তিা-মভাঃ ভতনরুর আরাভ 

ঐ 01303297565 ঐ ঐ ঐ 

155 মভানাতরা 

তিা- াতপজুয যভান 

ঐ 01303295882 ঐ ঐ ঐ 

156 মভাছাঃ ান্তা আরাভ 

তিা-রতিপ যকায 

ঐ 01754424885 ঐ ঐ ঐ 

157 মভাছাঃ ঝযনা অক্তায 

তিা-ঝন্টু যকায 

গ্রাভ-ডারফাড়ী 

মাঃ মদয়ানগঞ্জ 

01953423091 ঐ ঐ ঐ 

158 মভাঃ অবুর াছান 

তিা-মভাঃ অক্তায অরী 

গ্রাভ-চযবফসুয  

মাঃ তড,এ,তভর 

01919539826 ঐ ঐ ঐ 

159 মভাঃ আভাআর মার্ন 

তিা-মভাঃ জাভার উতিন 

ঐ 01704018195 ঐ ঐ ঐ 

160 মভাঃ যাজু অর্েদ 

তিা-মভাঃ াভছুর ক 

গ্রাভ-ফালু গ্রাভ 

মাঃ রকায চয 

01718649349 ঐ ঐ ঐ 

161 মভাঃ জুর্য়র যানা 

তিা-মরার ভন্ডর 

িগ্রাভ-ভন্ডর াড়া 

মাঃ তড,এ,তভর 

01719925790 ঐ ঐ ঐ 

162 মভাছাঃ পাযজান অক্তায 

স্বাভী-মভাঃ াভীভ 

গ্রাভ-খড়ভা 

মাঃ তড,এ,তভর 

01825971195 ঐ ঐ ঐ 

163 মভাছাঃ রাকী অক্তায 

স্বাভী-অরভগীয মার্ন 

গ্রাভ-চযগাকুড়া 

মাঃ রফান্দা 

01910563005 ঐ ঐ ঐ 

164 মভাঃ খায়রুর আরাভ 

তিা-মভাঃ ফজর 

গ্রাভ-ডারফাড়ী 

মাঃ মদয়ানগঞ্জ 

01718797776 ঐ ঐ ঐ 

165 মভাঃ াতফবুয যভান 

তিা-ভার্জদুর আরাভ 

গ্রাভ-চযবফসুয 

যকায াড়া 

মাঃ তডএ,তভর 

01812026790 ঐ ঐ ঐ 

166 মভাঃ াীন অরভ 

তিা-মভাঃ অঃ াভাদ 

গ্রাভ-চয খড়ভা 

মাঃ খড়ভা ফাজায 

01761728532 ঐ ঐ ঐ 

167 মভাঃ ফুয়াদ াান 

তিা-মভাঃ অতজজুর ক 

গ্রাভ-চযবফসুয 

মাঃ তড,এ,তভর 

01735525643 ঐ ঐ ঐ 

168 মভাছাঃ পতযদা অক্তায 

তিা-মভাঃ পজয অরী 

গ্রাভ-কাতরকাপুয 

মাঃ মদয়ানগঞ্জ 

01735525645 ঐ ঐ ঐ 

169 মভাছাঃ তযপা অক্তায 

স্বাভী-মভাস্তপা অতদর 

পারুকী 

গ্রাভ-কাতরকাপুয 

মাঃ মদয়ানগঞ্জ 

01735529643 ঐ ঐ ঐ 

170 মভাঃ াতকর অর্েদ 

তিা-মভাঃ াীন যকায 

গ্রাভ-চয বফসুয 

যকা াড়া 

মাঃ তড,এ,তভর 

0191056434 ঐ ঐ ঐ 
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নাভ 

171 মভাছাঃ িাতভনা অক্তায 

তিা-অব্দুর াতকভ 

গ্রাভ-কাতরকাপুয 

মাঃ মদয়ানগঞ্জ 

01792010377 মরাআ প্রতক্ষণ 07দিন 18/11/2020 

হতে 

24/11/2020 

172 মভাঃ আভযান যকায 

তিা-মভাঃ মারায়ভান 

যকায 

গ্রাভ-চয বফসুয 

যকায াড়া 

মাঃ তড,এ,তভর 

01913032525 ঐ ঐ ঐ 

173 মভাছাঃ মজানা মফগভ 

স্বাভী-মভাঃ মন্টু যকায 

ঐ 01719592757 ঐ ঐ ঐ 

174 পমাোঃ পরাকনজু্জামান 

দ োোঃ পমাোঃ আব্দুল হক 

গ্রাভঃ ফাতনয়ানীয চয 

মাঃ মদয়ানগঞ্জ 

01775839665 ঐ ঐ ঐ 

175 মভাছাঃ মদৌরতুিাায মফগভ 

স্বাভী- মভাঃ াীন 

গ্রাভঃ চযবফসুয 

যকায াড়া 

মাঃ তড, এ, তভর 

01719592757 ঐ ঐ ঐ 

176 নাজমুর ক খান 

তিা-অতভনুর খান 

গ্রাভ-খান ফাড়ী ঃ 

াড়া, 

মাঃ মদয়ানগঞ্জ 

01721575225 গাবী ারন 07দিন 9-12-2020 

হতে            

15-12-2020 

177 মভাঃ মভর্দী াান 

তিা-মভাঃ তপয উতিন 

গ্রাভ-গুতজভাযী 

মাঃ মদয়ানগঞ্জ 

01718813910 ঐ ঐ ঐ 

178 মভাঃ মাান তভয়া 

তিা-াতভউর আরাভ 

গ্রাভ-পুফ ে াড়া 

মাঃ মদয়ানগঞ্জ 

017762114527 ঐ ঐ ঐ 

179 যনা অক্তায 

তিা-অবুর মার্ন 

গ্রাভ-উত্তয গাভাতযয়া 

মাঃ মদয়ানগঞ্জ 

01704479169 ঐ ঐ ঐ 

180 মভাঃ যার্র মার্ন 

তিা-মভাঃ কাভরুর 

গ্রাভ-পুফ োড়া 

মাঃ তড,এ,তভর 

01780353982 ঐ ঐ ঐ 

181 যভজান অরী 

তিা-মভাজার্ের ক 

গ্রাভ-যকায াড়া 

মাঃ তড,এ,তভর 

01780353982 ঐ ঐ ঐ 

182 মভাােদ রাবলু তভয়া 

তিা-অব্দুর অতজজ 

গ্রাভ-তযপ াড়া 

মাঃ মদয়ানগঞ্জ 

01712838342 ঐ ঐ ঐ 

183 মভাঃ মভাাযপ মার্ন 

তিা-মভাঃ অব্দুয যাজ্জাক 

গ্রাভ-তনফ োী এরাকা 

মাঃ মদয়ানগঞ্জ 

01719807174 ঐ ঐ ঐ 

184 তদুল্লা াান 

তিা- অঃ াতভদ 

গ্রাভ-াভাযী কর্রজ 

াড়া,মাঃ কা াযতফর 

01727829655 ঐ ঐ ঐ 

185 মভাছাঃ জুর্রখা 

স্বাভী-ফতদউজ্জাভান 

গ্রাভ-ফালুগ্রাভ 

মাঃ রকায চয 

01728251065 ঐ ঐ ঐ 

186 মভাঃ বুজ তভয়া 

তিা-মভাজার্ের ক 

গ্রাভ-চযবফসুয 

মাঃ তড,এ,তভর 

01761504669 ঐ ঐ ঐ 

187 ার্ভ 

তিা-জাাঙ্গীয অরভ 

গ্রাভ,ফার্দাতযয়াফাড়ী 

মাঃ মদয়ানগঞ্জ 

01758090097 ঐ ঐ ঐ 

188 াতদয়া আয়াতভন 

তিা-মভাঃ অব্দু াভাদ 

গ্রাভ-টংর্গয অরগা 

মাঃ মভাাযপগঞ্জ 

01923647677 ঐ ঐ ঐ 

189 মুখর্রছুয যভান 

তিা-মভাঃ মুতরভ উতিন 

গ্রাভ-ফাতনয়াতনয চয 

মাঃ মদয়ানগঞ্জ 

01715087997 ঐ ঐ ঐ 

190 মভাছাঃ ফতফিা 

স্বাভী-মভাঃ মারায়ভান 

মার্ন 

গ্রাভ-ফাাদুযাফাদ 

মাঃ ফাাদুযাফাদ 

01780031439 ঐ ঐ ঐ 
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191 নাতছভ তভয়া 

তিা-মভযাজুর  

গ্রাভ-পূফ োড়া 

মাঃ মদয়ানগঞ্জ 

01706657130 গাবী ারন 07 দিন 09-12-2020 

হতে 

15-12-2020 

192 যার্ফয়া ভন্ডর 

তিা-এভ এ য়ার্দ 

গ্রাভ-ফী বফসুয 

মাঃ মদয়ানগঞ্জ 

01747077819 ঐ ঐ ঐ 

193 মভাঃ খরু তভয়া 

তিা-মভাঃ অজাায 

গ্রাভ-চাকুতযয়া 

মাঃ রকায চয 

01742817759 ঐ ঐ ঐ 

194 মভাঃ পারুক তভয়া 

তিা-কারা তভয়া 

গ্রাভ-চয বফসুয 

মাঃ তড,এ,তভর 

01784557384 ঐ ঐ ঐ 

195 াতফবুয যভান াতফফ 

তিা-মযি অরী 

 

গ্রাভ-তিভ কাজরা াড়া,                

মাঃ পাযাতজাড়া 

01763408986 ঐ ঐ ঐ 

196 মভাঃ যাজু তভয়া 

তিা-মভাঃ মুকুর তভয়া 

গ্রাভ-পূফ ে াড়া 

মাঃ মদয়ানগঞ্জ 

01763408986 ঐ ঐ ঐ 

197 অর্রা অক্তায 

তিা-অব্দুর য়ার্দ 

গ্রাভ-ভন্ডর াড়া 

মাঃ তড,এ,তভর 

01747077819 ঐ ঐ ঐ 

198 নুযনফী 

তিা-অব্দুর কুদ্দু 

গ্রাভ-চযবফসুয 

যকায াড়া 

মাঃ তড,এ,তভর 

01737619915 ঐ ঐ ঐ 

199 পুফ ে জাভান খাতন 

তিা-অতভনুর ক খান 

গ্রাভ-ঃগাভাতযয়া 

মাঃ খড়ভা 

01714286046 ঐ ঐ ঐ 

200 মভর্দী াান 

তিা-মভাঃ া অরভ 

গ্রাভ-চযবফসুয পূফ ে 

মাঃ তড,এ,তভর 

01761244792 ঐ ঐ ঐ 

201 মভাছাঃ মাতনয়া অক্তায 

তিা-মভাঃ ছতরভ উতিন 

গ্রাভ-কাজরা াড়া 

মাঃ মদয়ানগঞ্জ 

013109852368 পসলাই প্রদশক্ষণ 07দিন 17-12-2020 

হতে          

23-12-2020 

202 মভাছাঃ মগার্রছা 

স্বাভী-অক্তায মার্ন 

গ্রাভ-ফাতনয়াতনয চয 

মাঃ মদয়ানগঞ্জ 

01775839065 ঐ ঐ ঐ 

203 মভাছাঃ মযজু মফগভ 

স্বাভী- ফাবুর তভয়া 

গ্রাভ-চুতনয়া াড়া 

মাঃ মদয়ানগঞ্জ 

01886101323 ঐ ঐ ঐ 

204 মভাছাঃ াতনা মফগভ 

তিা-মভাঃ মুক্কা তভয়া 

গ্রাভ-পূফ ে াড়া 

মাঃ মদয়ানগঞ্জ 

01772740722 ঐ ঐ ঐ 

205 মভাছাঃ নাতদযা মফগভ 

তিা-মভাােদ অরী 

গ্রাভ-+মাঃ 

মদয়ানগঞ্জ 

01828863868 ঐ ঐ ঐ 

206 মভাছাঃ মুক্তা খাতুন 

স্বাভী- পারুক 

গ্রাভ-ফাতনয়াতনয চয 

মাঃ মদয়ানগঞ্জ 

01792500067 ঐ ঐ ঐ 

207 মভাছাঃ অনজুভান অযা 

স্বাভী-অঃ যভান 

গ্রাভ-চযবফসুয 

মাঃ তড,এ,তভর 

01779105066 ঐ ঐ ঐ 

208 মভাছাঃ ভাতরকা 

স্বাভী- মভাজার্ের ক 

গ্রাভ-তচকাজানী 

মাঃ মদয়ানগঞ্জ 

01775839065 ঐ ঐ ঐ 

209 মভাছাঃ উতভ ে অক্তায 

তিা-র্দুজ্জাভান 

ঐ 01762197222 ঐ ঐ ঐ 

210 মভাঃ অঃ ভতভন(াশু) 

তিা-ার্পজ উতিন 

গ্রাভ-যণযাভপুয 

মাঃ চকর্ফতির 

01729929988 ঐ ঐ ঐ 

211 মভাছাঃ খার্রদা  

স্বাভী- মভাঃ মযি অরী 

গ্রাভ-ফাতনয়াতনয চয 

মাঃ মদয়ানগঞ্জ 

01932201093 ঐ  

ঐ 

ঐ 
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ক্রতভক 
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নাভ 

মভয়াদ ভন্তব্য 

212 মভাঃ মাাগ ভতন 

তিা-মভাঃ তদ ভন্ডর 

গ্রাভ-ফাতনয়াতনয চয 

মাঃ মদয়ানগঞ্জ 

01764659948 পসলাই প্রদশক্ষণ 07দিন 17-12-2020 

হতে          

23-12-2020 

213 মভাঃ মাযাফ তভয়া 

তিা-মভাঃ াতফবুয যভান 

গ্রাভ-ফাতনয়াতনয চয 

মাঃ মদয়ানগঞ্জ 

01728726145 ঐ ঐ ঐ 

214 মভাঃ অর অতভন 

তিা-মভাঃ তফফয যভান 

ঐ 01777333149 ঐ ঐ ঐ 

215 মভাছাঃ উলনা 

স্বাভী-মভাঃ অরভ তভয়া 

ঐ 01739837699 ঐ ঐ ঐ 

216 শুয়াআয়া যভান তব 

তিা-মুকর্রসুয যভান 

গ্রাভ-চযকাতরকাপুয 

মাঃ মদয়ানগঞ্জ 

01762043881 ঐ ঐ ঐ 

217 অর্রা অক্তায 

স্বাভী- অর্নায়ায মার্ন 

গ্রাভ-রকায চয 

মাঃ রকায চয  

01765479622 ঐ ঐ ঐ 

218 নাছতযন অক্তায 

তিা-খতফয মখ 

গ্রাভ-যতক্ষি াড়া 

মাঃ মকারা 

01719924418 ঐ ঐ ঐ 

219 মৌযব াা 

তিা-মৃি-স্বন াা 

গ্রাভ-ফাতনয়াতনয চয 

মাঃ মদয়ানগঞ্জ 

01402020334 ঐ ঐ ঐ 

220 মভাছাঃ াানা অক্তায 

তিা-ার্ফ অরী 

গ্রাভ-ফাতনয়াতনয চয 

মাঃ মদয়ানগঞ্জ 

01728726145 ঐ ঐ ঐ 

221 পার্িভা অক্তায তযন 

তিা-অরাদ মার্ন 

গ্রাভ-কাতরকাপুয 

মাঃ মদয়ানগঞ্জ 

01832318422 ঐ ঐ ঐ 

222 ছতন অক্তায 

তিা-ভামুনুয যতদ 

গ্রাভ-ভধ্যাড়া 

মাঃ মদয়ানগঞ্জ 

01725580211 ঐ ঐ ঐ 

223 মভাছাঃ মযাকানা  

স্বাভী- অঃ ারাভ 

গ্রাভ-ফাতনয়াতনয চয 

মাঃ মদমানগঞ্জ 

01768943027 ঐ ঐ ঐ 

224 উজ্জর ভামুদ 

তিা-মভাঃ মখাযর্দ অরভ 

ঐ 01748451595 ঐ ঐ ঐ 

225 মভাছাঃ যতফ মফগভ 

স্বাভী- মভাঃ ার্দ তভয়া 

ঐ 01797109968 ঐ ঐ ঐ 

226 অতভনা অক্তায 

স্বাভী-মারায়ভান 

গ্রাভ-বাটিাড়া 

মাঃ ফাাদুযাফাদ 

01718561950 মালাক তিযী 07দিন 05-01-2021 

হতে 

19-01-2021 

227 মভাছাঃ তখা 

স্বাভী-মভাঃ অব্দুর  অরী 

গ্রাভ-ভযকুন 

মাঃ ভঞ্জুনগয 

01720554034 ঐ ঐ ঐ 

228 মভাছাঃ তরত অক্তায 

তিা-মভাঃ ক ার্ফ 

গ্রাভ-টাতকভাযী 

মাঃ পাযাতজ াড়া 

01868965828 ঐ ঐ ঐ 

229 মভাছাঃ ভঞ্জু মফগভ 

স্বাভী-মভাঃ মরবু তভয়া 

ঐ 01843914712 ঐ ঐ ঐ 

230 মভাছাঃ পার্িভা মফগভ 

স্বাভী-ভার্রকুজ্জাভান 

গ্রাভ-খড়ভা ভধ্য াড়া 

মাঃ খড়ভা 

01720904152 ঐ ঐ ঐ 

231 মভাছাঃ ভর্নায়াযা  

স্বাভী-মভাঃ অতপজর ক 

গ্রাভ-চয ডাকাতিয়া 

মাঃ মখারাফাড়ী 

01720904152 ঐ ঐ ঐ 

232 মভাছাঃ নুর্যজা মফগভ 

স্বাভী- মুল্লুক তভয়া 

গ্রাভ-ঃ টাতকভাযী 

মাঃ পাযাতজ াড়া 

01764750507 ঐ ঐ ঐ 
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ক্রতভক 

নং 
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নাভ 

মভয়াদ ভন্তব্য 

233 মভাঃ অতযফুর আরাভ 

তিা-াদা তভয়া 

গ্রাভ-টাতকভাযী 

মাঃ পাযাতজ াড়া 

01764750507 প াষাক তেরী 07দিন 05-1-2021 

হতে          

19-1-2021 

234 মভাছাঃ যানা 

তিা-অব্বা অরী 

গ্রাভ-টাতকভাযী 

মাঃ পাযাতজ াড়া 

01762283324 ঐ ঐ ঐ 

235 মভাছাঃ তরত অক্তায 

তিা-ভতজফয যভান 

ঐ 01720554034 ঐ ঐ ঐ 

236 মভাছাঃ যার্দা মফগভ 

তিা-মভাঃ ক ার্ফ 

ঐ 01720554035 ঐ ঐ ঐ 

237 মভাছাঃ াতদকা অক্তায 

তিা-াদা তভয়া 

ঐ 01764750507 ঐ ঐ ঐ 

238 মভাছাঃ অর্নায়াযা মফগভ 

স্বাভী-মভাঃ ার্নায়ায মাঃ 

ঐ 01868965828 ঐ ঐ ঐ 

239 মভাছাঃ রাকী 

তিা-মভাঃ অব্দুয মুিাপ 

গ্রাভ-চযবফসুয পূফ ে 

াড়া 

মাঃ তড,এ,তভর 

01868965828 ঐ ঐ ঐ 

240 মভাঃ মার্র যানা 

তিা-মভাঃ অব্বাছ অরী 

গ্রাভ-টাতকভাযী 

মাঃপাযাতজ াড়া 

01868785828 ঐ ঐ ঐ 

241 মভাছাঃ ততযনা মফগভ 

স্বাভী- অাদুল্রা 

ঐ 01868785828 ঐ ঐ ঐ 

242 মভাছাঃ অর্ভনা অক্তায 

স্বাভী- ভাসুদ যানা 

ঐ 01910564003 ঐ ঐ ঐ 

243 মভাছাঃ মুক্তা মফগভ 

স্বাভী- মুা অরভ 

গ্রাভ-ঃ টাতকভায 

মাঃ পাযাতজ াড়া 

01720554034 ঐ ঐ ঐ 

244 মভাছাঃ মজতভন অক্তায 

তিা-ভতজফয যভান 

গ্রাভ-ফড়খার 

মাঃ মদয়ানগঞ্জ 

01906964843 ঐ ঐ ঐ 

245 মভাছাঃ খাতদজা অক্তায 

স্বাভী- মভাঃ জয়নার 

গ্রাভ-বাটি াড়া 

মাঃ ফাাদুযাফাদ 

01730101200 ঐ ঐ ঐ 

246 মভাছাঃ নাতছভা মফগভ 

তিা-মভাঃ য়াজ অরী 

গ্রাভ-ঃ তচকাজানী 

মাঃ মদয়ানগঞ্জ 

01868785826 ঐ ঐ ঐ 

247 মভাছাঃ ার্থী অক্তায 

তিা-মভাঃ াভি অরী 

গ্রাভ-টাতকভাযী 

মাঃ মদয়ানগঞ্জ 

01868785827 ঐ ঐ ঐ 

248 মভাছাঃ ার্জদা 

স্বাভী- মভাঃ তপকুর  

গ্রাভ-ফড়খার 

মাঃ মদয়ানগঞ্জ 

01868785829 ঐ ঐ ঐ 

249 মভাঃ মভর্দী াান 

তিা-মভাঃ য়ার্দ 

গ্রাভ-ানন্দফাড়ী 

মাঃ ানন্দফাড়ী 

01910563004 ঐ ঐ ঐ 

250 মভাছাঃ মর্রনা মফগভ 

স্বাভী- মভাঃ ভািান 

গ্রাভ-গাভাতযয়া 

মাঃ মদয়ানগঞ্জ 

01968785825 ঐ ঐ ঐ 

251 খার্রদা 

তিা-অব্দুর খার্রক 

গ্রাভ-কাতন্দযগ্রাভ 

মাঃ ফাাদুযাফাদ 

01716491645 মরাআ প্রতক্ষণ 07দিন 19-1-2021 

হতে          

25-1-2021 

252 সুতপয়া 

তিা-অঃ জব্বায 

গ্রাভ-কাতন্দযগ্রাভ 

মাঃ ফাাদুযাফাদ 

01793696364 ঐ ঐ ঐ 

253 অর্জদা অক্তায 

তিা-অজাায অরী 

গ্রাভ-কাতন্দযগ্রাভ 

মাঃ ফাাদুযাফাদ 

01300888632 ঐ ঐ ঐ 

 



13 

ক্রতভক 

নং 
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নাভ 

মভয়াদ ভন্তব্য 

254 মভাছাঃ তভা অক্তায 

তিা-মভাঃ অােদ অরী 

গ্রাভ-কাতন্দয গ্রাভ 

মাঃ ফাাদুযাফাদ 

01736149679 পসলাই প্রদশক্ষণ 07দিন 19-1-2021 

হতে          

25-1-2021 

255 মভাছাঃ কল্পনা অক্তায 

তিা-অব্দুর কুদ্দু 

ঐ 01865157970 ঐ ঐ ঐ 

256 মভাছাঃ অা ভতন 

তিা-মভাঃ অরভাছ 

মার্ন 

ঐ 01756307752 ঐ ঐ ঐ 

257 জাানাযা অক্তায 

তিা-জারার মার্ন 

ঐ 01858413365 ঐ ঐ ঐ 

258 ছাআদা জািাি 

তিা-জারার মার্ন 

ঐ 01411368955 ঐ ঐ ঐ 

259 আযাি জাান 

তিা-ভতপজর ক 

ঐ 01925104885 ঐ ঐ ঐ 

260 মভাছাঃ ভাতফয়া জািাি 

তিা-অবু াআদ 

ঐ 01758282040 ঐ ঐ ঐ 

261 তদনা অক্তায 

তিা-অয়নার ক 

ঐ 01311382394 ঐ ঐ ঐ 

262 মভাছাঃ মজতভন অক্তায 

তিা-মভাঃ মরাকভান মাঃ 

ঐ 01736673940 ঐ ঐ ঐ 

263 তরা অক্তায মভৌ 

তিা-তনয়াভি অরী 

ঐ 01767208030 ঐ ঐ ঐ 

264 নতফর্য় মফগভ 

তিা- নতর উতিন 

ঐ 01746121202 ঐ ঐ ঐ 

265 মগার্র মযর্না 

তিা- মগারাভ মার্ন 

ঐ 01860352438 ঐ ঐ ঐ 

266 লুৎপা মফগভ 

তিা- মভাঃ মরাকভান 

ঐ 01743613384 ঐ ঐ ঐ 

267 ছর্ফদা 

তিা- অব্দু ছাত্তায 

ঐ 01772459648 ঐ ঐ ঐ 

268 মভাছাঃ সুতভ মফগভ 

তিা- মারায়ভান আরাভ 

ঐ 01774982600 ঐ ঐ ঐ 

269 ভামুদা 

তিা- অব্দর ফার্িন 

গ্রাভঃ নয়াগ্রাভ 

মাঃ ফাাদুযাফাদ 

01725580305 ঐ ঐ ঐ 

270 াগতযকা মফগভ 

তিা- অব্দু াভাদ 

গ্রাভঃ কাতন্দযগ্রাভ 

মাঃ ফাাদুযাফাদ 

01765308528 ঐ ঐ ঐ 

271 াআদা অক্তায 

তিা- ছাআদুয যভান 

ঐ 01762038324 ঐ ঐ ঐ 

272 এর্রজা মফগভ 

তিা- অরী 

ঐ 01747077850 ঐ ঐ ঐ 

273 মভাছাঃ মজতভন মফগভ 

তিা- অতভনুর আরাভ 

ঐ 01748097132 ঐ ঐ ঐ 

274 ারভা অক্তায 

তিা- তদুল্লা 

ঐ 01860005457 ঐ ঐ ঐ 
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নাভ 

মভয়াদ ভন্তব্য 

275 তযফুর 

তিা- মভাঃ মিাপাজ্জর 

গ্রাভঃ কাতন্দযগ্রাভ 

মাঃ ফাাদুযাফাদ 

01761697574 পসলাই 07দিন 19-1-2021 

হতে          

25-1-2021 

276 পমাোঃ জাকাদরয়া 
রহমান 

দ ো- পমাোঃ ইনোজ 

আলী 

গ্রামোঃ টাদকমারী 
প াোঃ ফারাজী  াড়া 

01851186521 প াদি  ালন 07দিন 20-01-2021 

হতে 

26-01-2021 

277 পমাোঃ পসাতহল দময়া 
দ ো- পমাোঃ আব্দুস 

সালাম 

গ্রামোঃ নয়া 
ডাকাদেয়া াড়া 
প াোঃ পিয়ানগঞ্জ 

01783150408 ঐ ঐ ঐ 

278 পমাোঃ পমাস্তাদফজরু 

রহমান 

দ ো-পমাোঃ খদললরু 

রহমান 

গ্রামোঃ নয়াগ্রাম 

প াোঃ বাহািরুাবাি 

01781218184 ঐ ঐ ঐ 

279 পমাোঃ ইমরান হুসাইন 

শান্ত 

দ ো-পমাোঃ সাখায়াে 

হুসা 

গ্রামোঃ 
বাতিশশাদরয়াবাড়ী 
প াোঃ পিয়ানগঞ্জ 

01779389086 ঐ ঐ ঐ 

280 পমাহাম্মি ফরহাি 

আকন্দ 

দ ো- পমাোঃ পফরতিৌস 

গ্রামোঃ ভাাংগার গ্রাম 

প াোঃ বাহািরুাবাি 

01932120334 ঐ ঐ ঐ 

281 পমাোোঃ োতলহা আক্তার 

দ ো- পমাোঃ আোঃ োলাম 

গ্রামোঃ  দিম 

টাদকমারী 
প াোঃ পিয়ানগঞ্জ 

01721883288 ঐ ঐ ঐ 

282 পমাোঃ শাহীন মাহমিু 

দবপ্লব 

দ ো- পমাোঃ োতনায়ার 

পহাোঃ 

গ্রামোঃ  ূবব 
পভলামারী 

প াোঃ পিয়ানগঞ্জ 

01714617958 ঐ ঐ ঐ 

283 সাবদরনা জান্নাে 

শামীমা 
দ ো- পমাোঃ সাহাজল 

হক 

গ্রামোঃ নয়া 
ডাকাদেয়া াড়া 
প াোঃ পিয়ানগঞ্জ 

01798837000 ঐ ঐ ঐ 

284 পমাোঃ শদরফ দময়া 
দ ো- পমাোঃ চান দময়া 

ঐ 01780330466 ঐ ঐ ঐ 

285 পমাোঃ কাোর দময়া 
দ ো- পমাোঃ ফুল ুদময়া 

ঐ 01860235312 ঐ ঐ ঐ 

286 পমাোোঃ শাদহিা আক্তার 

দ ো- পমাোঃ মদনরুল 

ইসলাম 

গ্রামোঃ হলকারচর 

িদক্ষণ 

প াোঃ হলকারচর 

01611303008 ঐ ঐ ঐ 



বাজার 

287 পমাোঃ খদললরু রহমান 

দ ো- পমাোঃ ইন্তাজ 

আলী 

গ্রামোঃিদক্ষণ 

টাদকমারী 
প াোঃ ফারাজী  াড়া 

01853371436 ঐ ঐ ঐ 

288 পমাোোঃ োতবিা পবগম 

দ ো- পমাোঃ তসয়ি 

জামাল 

গ্রামোঃ দিম 

টাদকমারী 
প াোঃ ফারাজী  াড়া 

01947658681 ঐ ঐ ঐ 

289 পমাোোঃ ফাতেমা আক্তার 

রুদম 

দ ো- পমাোঃ আলী 

গ্রামোঃ  ূবব 
টাদকমারী 

প াোঃ ফারাজী  াড়া 

01797406137 ঐ ঐ ঐ 

290 পমাোঃ হাসর উদিন 

দ ো- পমাোঃ পসানা 
দময়া 

গ্রামোঃিদক্ষণ 

টাদকমারী 
প াোঃ ফারাজী  াড়া 

01884665447 ঐ ঐ ঐ 

291 পমাোঃ য়াে কুরুদন 

দ ো- পমাোঃ সাইি আলী 
গ্রামোঃ বড়খাল 

প াোঃ পিয়ানগঞ্জ 

018633944260 ঐ ঐ ঐ 

292 পমাোঃ রদবউল ইসলাম 

দ ো- মেৃ- ফদকর 

আলী 

গ্রামোঃ নয়া 
ডাকাদেয় াড়া 
প াোঃ পিয়ানগঞ্জ 

01634625134 ঐ ঐ ঐ 

293 পমাোঃ ইসমাইল পহাতসন 

দ ো- সাহাজল হক 

ঐ 01704633805 ঐ ঐ ঐ 

294 দশদরনা আক্তার 

দ ো- আদজজল হক 

গ্রামোঃ  দিম 

টাদকমারী 
প াোঃ ফারাজী াড়া 

01848312079 ঐ ঐ ঐ 

295 পমাোোঃ সুরুফা আক্তার 

দ ো- পমাোঃ সুরুজ 

আলী 

গ্রামোঃ বড়খাল 

প াোঃ পিয়ানগঞ্জ 

01840317509 ঐ ঐ ঐ 

296 পমাোঃ মাসুি রানা 
দ ো- আব্বাস আলী 

গ্রামোঃ টাদকমারী 
প াোঃ পিয়ানঞ্জ 

01762283324 ঐ ঐ ঐ 

15 

ক্রতভক 

নং 

প্রতক্ষণার্থীয নাভ ঠিকানা মভাফাআর নম্বয প্রতক্ষণ মকার্ েয 

নাভ 

মভয়াদ ভন্তব্য 

297 মভাঃ কাউছায তভয়া 

তিা- মভাঃ যাতজর ক 

গ্রাভঃ টাতকভাযী 

মাঃ পাযাজী াড়া 

01861200831 প াদি  ালন 07দিন 20-01-2021 

হতে 

26-01-2021 

298 জাদহিলু ইসলাম 

দ ো- ময়নাল দময়া 
গ্রামোঃ বড়খাল 

প াোঃ পিয়ানগঞ্জ 

01884665516 ঐ ঐ ঐ 

299 ফাতেমা নাদগবস 

স্বামীোঃতমাোঃ হাদববরু 

রহমান 

ঐ 01814608197 ঐ ঐ ঐ 

300 সুমন কুমার শমবা 
দ ো- স্ব ন কুমার 

গ্রামোঃ তকবেয 
 াড়া 

01734107975 ঐ ঐ ঐ 



শমবা প াোঃ পিয়ানগঞ্জ 

 



 

e¨vP bs -01 

µ:b

s 

bvg wcZv/¯^vgxi 

bvg 

gvZvi bvg wVKvbv ‡gvevBj bs cÖwkÿb 

†Kv‡m©i bvg 

‡gqv` gšÍe¨ 

01 ‡gvt wgRvbyi ingvb wct ‡gvt gay AvK›`  †gvQvt wgwnib 

†eMg 

MÖvt †`Iqvb cvov ‡cvt wPbvWyjx 

Bmjvgcyi,Rvgvjcyi 

01781215603 Miæ 

†gvUvZvRvKiY 

10/09/2020-

16/09/2020 

 

02 ‡gvt kvwKj wgqv  wct Avt iwng mvwn`v †eMg MÖvt †`Iqvb cvov ‡cvt wPbvWyjx 

Bmjvgcyi,Rvgvjcyi 

01632137820 Miæ 

†gvUvZvRvKiY 

10/09/2020-

16/09/2020 

 

03 mywg Av³vi wct myiæR Avjx ‡gvQvt‡n‡jbv  MÖvt evwjqv`n ,‡cvt wMjvevox 

Bmjvgcyi,Rvgvjcyi 

01936013845 Miæ 

†gvUvZvRvKiY 

10/09/2020-

16/09/2020 

 

04 ‡gvt wgjøvZ  wct bRiæj Bmjvg  gwbRv MÖvt †`Iqvb cvov ,‡cvt wPbvWyjx 

Bmjvgcyi,Rvgvjcyi 

01624449631 Miæ 

†gvUvZvRvKiY 

10/09/2020-

16/09/2020 

 

05 Bgivbyj Bmjvg wct ey`y gÛj ‡gvQvt mywdqv †eMg  MÖvt exib›`‡bi cvov ‡cvt wPbvWyjx 

Bmjvgcyi,Rvgvjcyi 

01999612495 Miæ 

†gvUvZvRvKiY 

10/09/2020-

16/09/2020 

 

06 gvwbK  wct Rwgi DwÏb 

AvK›` 

AvQgv †eMg MÖvt †`Iqvb cvov ,‡cvt wPbvWyjx 

Bmjvgcyi,Rvgvjcyi 

01729364142 Miæ 

†gvUvZvRvKiY 

10/09/2020-

16/09/2020 

 

07 Avkivdzj wctAvãyj †gvZv‡je Av‡R`v †eMg MÖvt †`Iqvb cvov ,‡cvt wPbvWyjx 

Bmjvgcyi,Rvgvjcyi 

01728015157 Miæ 

†gvUvZvRvKiY 

10/09/2020-

16/09/2020 

 

08 ‡gvt †gvdv¾j 

†nv‡mb 

 

wctAvãyj AvDqvj ‡gvQvt kvnvbviv 

†eMg 

MÖvt †`Iqvb cvov ,‡cvt wPbvWyjx 

Bmjvgcyi,Rvgvjcyi 

01743418133 Miæ 

†gvUvZvRvKiY 

10/09/2020-

16/09/2020 

 

09 ‡gvQvt mv_x Av³vi wct †gvt kgRwÏb ‡gvQvt gwR©bv †eMg MÖvt †`Iqvb cvov ,‡cvt wPbvWyjx 

Bmjvgcyi,Rvgvjcyi 

 Miæ 

†gvUvZvRvKiY 

10/09/2020-

16/09/2020 

 

10 ‡gvt Rvwn`~j Bmjvg   wct†gvt `y ỳ AvK›` ‡gvQvt Rqbe MÖvt †`Iqvb cvov ,‡cvt wPbvWyjx 

Bmjvgcyi,Rvgvjcyi 

01647301633 Miæ 

†gvUvZvRvKiY 

10/09/2020-

16/09/2020 

 

11 ‡gvt dRjyj nK wct‡gvt iæ¯Íg Avjx dzjgwZ MÖvt †`Iqvb cvov ,‡cvt wPbvWyjx 

Bmjvgcyi,Rvgvjcyi 

01907941746 Miæ 

†gvUvZvRvKiY 

10/09/2020-

16/09/2020 

 

12 ‡gvQvt cvifxb Av³vi ¯^vt †gvt wejøvj 

†nv‡mb 

dz‡jiv †eMg MÖvt †`Iqvb cvov ,‡cvt wPbvWyjx 

Bmjvgcyi,Rvgvjcyi 

01738093315 Miæ 

†gvUvZvRvKiY 

10/09/2020-

16/09/2020 

 

13 ‡gvQvt †ivKmvbv 

cvifxb 

¯^vt †mvbv wgq&v ‡gvQvtiv‡k`v †eMg MÖvt †`Iqvb cvov ,‡cvt wPbvWyjx 

Bmjvgcyi,Rvgvjcyi 

01775604597 Miæ 

†gvUvZvRvKiY 

10/09/2020-

16/09/2020 

 

14 gviædv Av³vi wct‡gvt wgby gÛj mwR †eMg MÖvt c~e© gÛj cvov,‡cvt gyw³i evt 

Bmjvgcyi,Rvgvjcyi 

01762245062 Miæ 

†gvUvZvRvKiY 

10/09/2020-

16/09/2020 

 

15 ‡gvt myjvBgvb ‡gvt kvnRvnvb ivwRqv ‡eMg MÖvt †`Iqvb cvov ,‡cvt wPbvWyjx  Miæ 10/09/2020-  



Bmjvgcyi,Rvgvjcyi †gvUvZvRvKiY 16/09/2020 

16 ‡gvt Avwidyj Bmjvg  wct Avãj †gvËv‡je Av‡R`v †eMg MÖvt †`Iqvb cvov ,‡cvt wPbvWyjx 

Bmjvgcyi,Rvgvjcyi 

0172970339 Miæ 

†gvUvZvRvKiY 

10/09/2020-

16/09/2020 

 

 

17 

 

mvwn`v Av³vi 

 

wct †gvt kvn Rvnvb  

 

m~h© fvb †eMg 

 

MÖvt +‡cvt `twPbvWyjx 

Bmjvgcyi,Rvgvjcyi 

 

01302636160 

Miæ 

†gvUvZvRvKiY 

10/09/2020-

16/09/2020 

 

18 ‡gvQvt Sibv Av³vi  wct Siæ gÛj Kvcvlx †eMg  MÖvt +‡cvtevgbv wMjvevox 

Bmjvgcyi,Rvgvjcyi 

 Miæ 

†gvUvZvRvKiY 

10/09/2020-

16/09/2020 

 

19 ggZvR DwÏb wct gybQzi ingvb jvBwj MÖvt +‡cvt `twPbvWyjx 

Bmjvgcyi,Rvgvjcyi 

01303195366

2 

Miæ 

†gvUvZvRvKiY 

10/09/2020-

16/09/2020 

 

20 gymwjgv †eMg ¯^vt gvwbK jvBwj MÖvt +‡cvt `twPbvWyjx 

Bmjvgcyi,Rvgvjcyi 

01730647610 Miæ 

†gvUvZvRvKiY 

10/09/2020-

16/09/2020 

 

21 gvgyb Aj iwk` wct nvgy AvK›` bviwMm †eMg MÖvt +‡cvt `twPbvWyjx 

Bmjvgcyi,Rvgvjcyi 

 Miæ 

†gvUvZvRvKiY 

10/09/2020-

16/09/2020 

 

22 ‡gvt iæ‡ej wgqv wct‡gvt kvnRvnvb dz‡jQv †eMg MÖvt +‡cvt Bmjvgcyi, 

Bmjvgcyj,Rvgvjcyi 

 Miæ 

†gvUvZvRvKiY 

10/09/2020-

16/09/2020 

 

23 ‡gvQvt byiæbœvnvi ‡gvt bRiæj Bmjvg ev‡bQv †eMg MÖvg+‡cvt cPvenjv 

Bmjvgcyi,Rvgvjcyi 

 Miæ 

†gvUvZvRvKiY 

10/09/2020-

16/09/2020 

 

24 ‡ivwRbv  LvZzb ‡njvj DwÏb dzjgwZ MÖvt †`Iqvb cvov  ‡cvt wPbvWyjx 

Bmjvgcyi,Rvgvjcyi 

 Miæ 

†gvUvZvRvKiY 

10/09/2020-

16/09/2020 

 

25 ‡gvt dwi ỳj Bmjvg ‡gvt‡ZvZv AvK›` wdiæRv †eMg MÖvt †`Iqvb cvov ‡cvt wPbvWyjx 

Bmjvgcyi,Rvgvjcyi 

 Miæ 

†gvUvZvRvKiY 

10/09/2020-

16/09/2020 

 

 

e¨vP bs -02 

µ:b

s 

bvg wcZv/¯^vgxi 

bvg 

gvZvi bvg wVKvbv ‡gvevBj 

bs 

cÖwkÿb 

†Kv‡m©i 

bvg 

‡gqv` gšÍe¨ 

01 ‡gvQvt ivwRqv Av³vi wct ‡gvt Avãyj 

AvwRR 

 †gvQvt ‡gv‡k`v 

†eMg 

MÖvt Us‡Mi AvjMv ‡cvt 

‡gvkvidMÄ 

Bmjvgcyi,Rvgvjcyi 

019515917

80 

nvm gyiMx 

cvjb 

20/09/2020 

-26/092020 
 

02 ‡gvt gvmyg wct ‡gvt gyK‡Q` gv‡jKv †eMg MÖvt Us‡Mi AvjMv ‡cvt 

‡gvkvidMÄ 

Bmjvgcyi,Rvgvjcyi 

019151202

54 

nvm gyiMx 

cvjb 

20/09/2020 

-26/092020 

 

03 ‡gvt gvndzR wgqv wct iwng ev`kv ‡gvQvt gvndzRv  MÖvt Us‡MiAvjMv,‡cvt nvwoqvevox 016251015 nvm gyiMx 20/09/2020 

-26/092020 
 



†eMg Bmjvgcyi,Rvgvjcyi 26 cvjb 

04 ‡gvt wmnve  wct ‡gvt b~i Bmjvg  mv‡bvqviv MÖvt Us‡Mi AvjMv ‡cvt 

‡gvkvidMÄ 

Bmjvgcyi,Rvgvjcyi 

 nvm gyiMx 

cvjb 

20/09/2020 

-26/092020 
 

05 gybgyb bvRwgb wct bRiæj Bmjvg ‡gvQvt gy³v †eMg  MÖvt Us‡Mi AvjMv ‡cvt 

‡gvkvidMÄ 

Bmjvgcyi,Rvgvjcyi 

 nvm gyiMx 

cvjb 

20/09/2020 

-26/092020 
 

06 gywbœ Av³vi wct gKeyj †mL Kwnbyi †eMg MÖvt Us‡Mi AvjMv ‡cvt 

‡gvkvidMÄ 

Bmjvgcyi,Rvgvjcyi 

016272710

37 

nvm gyiMx 

cvjb 

20/09/2020 

-26/092020 
 

07 Beªvwng  wgqv wcZvt `yjvj †kK ggZv †eMg MÖvt Us‡Mi AvjMv ‡cvt 

‡gvkvidMÄ 

Bmjvgcyi,Rvgvjcyi 

017961224

36 

nvm gyiMx 

cvjb 

20/09/2020 

-26/092020 
 

08 ‡gvt  Rwmg DwÏb 

 

wct Rûiæj nK ‡gvQvt Ry‡jLv 

†eMg 

MÖvt Us‡Mi AvjMv ‡cvt 

‡gvkvidMÄ 

Bmjvgcyi,Rvgvjcyi 

019131244

67 

nvm gyiMx 

cvjb 

20/09/2020 

-26/092020 
 

09 kvR`&-B RvbœvZ 

†mxifx 

wct †gvt kvnRvnvb 

wgqv 

‡gvQvt  †g‡niæb 

†bQv  

MÖvt Us‡Mi AvjMv ‡cvt 

‡gvkvidMÄ 

Bmjvgcyi,Rvgvjcyi 

017989005

73 

nvm gyiMx 

cvjb 

20/09/2020 

-26/092020 
 

10 ‡gvt  Zzwnb  wct†gvt gwbiæj 

Bmjvg 

‡gvQvt  jvfjx 

†eMg 

MÖvt Us‡Mi AvjMv ‡cvt 

‡gvkvidMÄ 

Bmjvgcyi,Rvgvjcyi 

 nvm gyiMx 

cvjb 

20/09/2020 

-26/092020 
 

11 ‡gvt ivwd ỳ¾vgvb iæcy wct‡gvt iwdKzj 

Bmjvg 

wibv †eMg MÖvt Us‡Mi AvjMv ‡cvt 

‡gvkvidMÄ 

Bmjvgcyi,Rvgvjcyi 

016298293

54 

nvm gyiMx 

cvjb 

20/09/2020 

-26/092020 
 

12 ‡gvQvt ‡nbv Av³vi wcZvt- †gvt †njvj gwR©bv  †eMg MÖvt Us‡Mi AvjMv ‡cvt 

‡gvkvidMÄ 

Bmjvgcyi,Rvgvjcyi 

019248396

10 

nvm gyiMx 

cvjb 

20/09/2020 

-26/092020 
 

13 ‡gvQvt  AvKwjgv 

Av³vi 

wcZvt- †gvt AvKvjy ‡gvQvt kvwn`v †eMg MÖvt Us‡Mi AvjMv ‡cvt 

‡gvkvidMÄ 

Bmjvgcyi,Rvgvjcyi 

016275325

63 

nvm gyiMx 

cvjb 

20/09/2020 

-26/092020 
 

14 ‡gvQvt dwi`v cvifxb wct ‡gvt ZvRgnj Av‡gbv  †eMg MÖvt Us‡Mi AvjMv ‡cvt 

‡gvkvidMÄ 

Bmjvgcyi,Rvgvjcyi 

019631095

98 

nvm gyiMx 

cvjb 

20/09/2020 

-26/092020 
 

15 Avey ivqnvb ivRy ‡gvt  †mwjg wi³v  ‡eMg MÖvt Us‡Mi AvjMv ‡cvt 

‡gvkvidMÄ 

019255763

04 

nvm gyiMx 

cvjb 

20/09/2020 

-26/092020 
 



Bmjvgcyi,Rvgvjcyi 

16 wgZv Av³vi  wct ‡gvt dwi` wgqv ‡mwjbv †eMg MÖvt Us‡Mi AvjMv ‡cvt 

‡gvkvidMÄ 

Bmjvgcyi,Rvgvjcyi 

019638007

70 

nvm gyiMx 

cvjb 

20/09/2020 

-26/092020 
 

 

17 

‡gvQvt Qwbqv Av³vi wcZvt- †gvt †mwjg 

†ecvix 

‡ivwRbv †ecvix 

 

MÖvt Us‡Mi AvjMv ‡cvt 

‡gvkvidMÄ 

Bmjvgcyi,Rvgvjcyi 

019267487

16 

nvm gyiMx 

cvjb 

20/09/2020 

-26/092020 
 

18 Zvnwgbv Av³vi  wct LvRi Avjx ‡R‡jnv †eMg  MÖvt Us‡Mi AvjMv ‡cvt 

‡gvkvidMÄ 

Bmjvgcyi,Rvgvjcyi 

019643857

14 

nvm gyiMx 

cvjb 

20/09/2020 

-26/092020 
 

19 ‡gvQvt nvmbv †nbv  wct ‡gvt †njvj mv‡R`v †eMg MÖvt Us‡Mi AvjMv ‡cvt 

‡gvkvidMÄ 

Bmjvgcyi,Rvgvjcyi 

017872457

89 

nvm gyiMx 

cvjb 

20/09/2020 

-26/092020 
 

20 ‡gvQvt myeb©v Av³vi wcZvt AvKivg Avjx iv‡k`v †eMg MÖvt Us‡Mi AvjMv ‡cvt 

‡gvkvidMÄ 

Bmjvgcyi,Rvgvjcyi 

016278729

14 

nvm gyiMx 

cvjb 

20/09/2020 

-26/092020 
 

21 Rûiv cvifxb ¯^vgxt †gvt DevB ỳjø¨vn dz‡jiv †eMg MÖvt Us‡Mi AvjMv ‡cvt 

‡gvkvidMÄ 

Bmjvgcyi,Rvgvjcyi 

019298263

32 

nvm gyiMx 

cvjb 

20/09/2020 

-26/092020 
 

22 ‡gvt AvjZvd †nv‡mb wct‡gvt Zg‡Qi Avjx Qv‡jgv  †eMg MÖvt Us‡Mi AvjMv ‡cvt 

‡gvkvidMÄ 

Bmjvgcyi,Rvgvjcyi 

019162495

98 

nvm gyiMx 

cvjb 

20/09/2020 

-26/092020 
 

23 ‡gvQvt  mxgv ‡gvt  Avmv` ‡¯ªvZfvb MÖvt Us‡Mi AvjMv ‡cvt 

‡gvkvidMÄ 

Bmjvgcyi,Rvgvjcyi 

 nvm gyiMx 

cvjb 

20/09/2020 

-26/092020 
 

24 ‡gvt m‡bU wgqv Av‡bvqvi †nv‡mb QvB‡ebx †eMg MÖvt Us‡Mi AvjMv ‡cvt 

‡gvkvidMÄ 

Bmjvgcyi,Rvgvjcyi 

 nvm gyiMx 

cvjb 

20/09/2020 

-26/092020 
 

25 mygvBqv Av³vi mywg wct †gvt mvBdzj 

Bmjvg 

gvngy`v †eMg MÖvt Us‡Mi AvjMv ‡cvt 

‡gvkvidMÄ 

Bmjvgcyi,Rvgvjcyi 

019221136

82 

nvm gyiMx 

cvjb 

20/09/2020 

-26/092020 
 

 
 

 

 

 



 

e¨vP bs -03 
µ:bs bvg wcZv/¯^vgxi bvg gvZvi bvg wVKvbv ‡gvevBj bs cÖwkÿb 

†Kv‡m©i bvg 

‡gqv` gšÍe¨ 

01 BmgvBj †nv‡mb wct mvnvewÏb wPiZb †eMg    MÖvt †ZNwiqv †cvt †gvkvidMη 01627835453 bvm©vix 24/09/2020 -

30/09/2020 
 

02 ‡gvt AvLZviæ¾vgv wct g„Zt ew`D¾vgvb g„Zt iæjx †eIqv MÖvt + †cvt `t wPbvWzjx 01937021193 bvm©vix 24/09/2020 -

30/09/2020 
 

03 Avkv Avdwib wctAvãyj Avjxg ‡gvQvt weDwU MÖvt MvIKzov †cvt Bmjvgcyi 01406959982 bvm©vix 24/09/2020 -

30/09/2020 
 

04 eyjeyj wgqv wct †gvt Avãyj Avwjg ‡gvQvt weDwU †eMg              H 01625697073 bvm©vix 24/09/2020 -

30/09/2020 
 

05 †gvQvt evmcvZvwi Av³vi wct kvnve DwÏb ‡gvQvtwPiZb †eIqv              H 01948523007 bvm©vix 24/09/2020 -

30/09/2020 
 

06 ‡gvt wRjøyi ingvb wct G.Gb.Gg gywReyingvb ‡RvevB`v LvZzb            H 01918008977 bvm©vix 24/09/2020 -

30/09/2020 
 

07 ‡gvt bvRgyj nv‡kg wct‡gvt ‡gveviK Avjx ‡gvQvt mywdqv †eMg   MÖvt ‡mvbvgywL †cvt Dwjqv evRvi 01765342140 bvm©vix 24/09/2020 -

30/09/2020 
 

08  †gvQvt mvw`qv Av³vi wct Avey mvB` cvifxb †eMg    MÖvt †ZNwiqv †cvt †gvkvidMη 01916424504 bvm©vix 24/09/2020 -

30/09/2020 
 

09 ‡gvt AvwKiæj Bmjvg wct †nv‡mb Avjx   †gvQvt wkwibv †eMg MÖvt evwUKvgvix†cvt †gvkvidMη 01988249735 bvm©vix 24/09/2020 -

30/09/2020 
 

10 Lvw`Rv ¯^vt B›`v ỳj Bmjvg ‡gvQvt †g‡nib †bQv MÖvt +‡cvt KzjKvw›` 01771149951 bvm©vix 24/09/2020 -

30/09/2020 
 

11 ‡gvt †Mvjvc †nv‡mb wct Avãyj nK ‡gvQvt  Rnyiv  MÖvt bUviKv›`v †cvt Bmjvgcyi 01884481891 bvm©vix 24/09/2020 -

30/09/2020 
 

12 bRiæj Bmjvg wct ggZvRyj miKvi  †bKRvnvb †eMg MÖvt eo †`wji cvo †cvt wMjvevox 01719886321 bvm©vix 24/09/2020 -

30/09/2020 
 

13 bvRwgb bvnvi ¯^vgxt g‡bvqvi †nv‡mb dv‡Zgv †eMg MÖvgt- †fs¸ov,‡cvt MsMvcvov 0172763549 bvm©vix 24/09/2020 -

30/09/2020 
 

14 ‡gvt evei Avjx wcZvt- Av‡bvqvi LywK †eMg MÖvt MvIKzov †cvt Bmjvgcyi 01907531368 bvm©vix 24/09/2020 -

30/09/2020 
 

15 ‡gvt Beªvwng AvK›` wct †gvt jyrdi ingvb Bdv ‡eMg MÖvt KvwPnviv †cvt MsMvcvov 01911222473 bvm©vix 24/09/2020 -

30/09/2020 
 

16 ûgvqyb Kwei wctAvt Mdzi Qvnviv †eMg  MÖvt evwUKvgvix†cvt †gvkvidMη 01637009517 bvm©vix 24/09/2020 -

30/09/2020 
 

17 ‡gvt wgRvbyi ingvb  wctKvRxg DwÏb  gy‡k©`v †eMg MÖvt cvuPevwoqv †cvt cPvenjv 01611462324 bvm©vix 24/09/2020 -

30/09/2020 
 

18 gwbiv Av³vi wct  dRjy †kK gwR©bv ‡eMg  MÖvt cwðg †f½yiv †cvt MsMvcvov 01923126232 bvm©vix 24/09/2020 -

30/09/2020 
 

19 ‡gvt kvšÍ Bmjvg  wct†gvt Aveymvgv Ly‡`Rv MÖvt+‡cvt cjevÜv  01972747380 bvm©vix 24/09/2020 -

30/09/2020 
 

20 ‡gvt gKzj miKvi wct QvwgDj Bmjvg g‡bvqviv †eMg MÖvt gÛjevox †cvt cjevÜv 01643126232 bvm©vix 24/09/2020 -

30/09/2020 
 



21 ‡gvt mvbvDjøvn wct‡njvj †ecvix mvnvbv †eMg MÖvt †ecvixevox †cvt cjevÜv 01989795262 bvm©vix 24/09/2020 -

30/09/2020 
 

22 wmivRyg gwbiv wcZvt †gvt wmivRyj Bm ‡gvQvt b~iRvnvb  MÖvt+ †cvt cjev›`v 01674531913 bvm©vix 24/09/2020 -

30/09/2020 
 

23 ‡gvQvt RvwKqv Av³vi wct †gvt ab wgqv ‡gvQvt myievb †eMg MÖvt MvIKzov †cvt Bmjvgcyi 01980596465 bvm©vix 24/09/2020 -

30/09/2020 
 

24 kvgxg †kL wct †gvt Kwig ‡gvQvt R‡e`v †eMg MÖvt MvIKzov †cvt Bmjvgcyi 01780425591 bvm©vix 24/09/2020 -

30/09/2020 
 

25 wcqvm P› ª̀ `vm  wct S›Uz P› ª̀ `vm wibv ivbx `vm MÖvt+‡cvt Bmjvgcyi 01625125565 bvm©vix 24/09/2020 -

30/09/2020 
 

 

 

e¨vP bs -04 
µ:bs bvg wcZv/¯^vgxi bvg gvZvi bvg wVKvbv ‡gvevBj bs cÖwkÿb 

†Kv‡m©i 

bvg 

‡gqv` gšÍe¨ 

01 ‡gvt dviæK †nv‡mb wct mvB ỳi ingvb dv‡Zgv MÖvt Lqviw`i Pi †cvt gvjgviv 01736740502 nvmgyiMx 

cvjb 

18/04/2020 

-

24/04/2020 

 

02 wbkvZ Rvnvb wct mvB ỳi ingvb dv‡Zgv          H 01939044110 nvmgyiMx 

cvjb 

18/04/2020 

-

24/04/2020 

 

03 mvwn`v LvZzb wct mvB ỳi ingvb dv‡Zgv          H 01721574877 nvmgyiMx 

cvjb 

18/04/2020 

-

24/04/2020 

 

04 ‡gvt Avt gv‡jK wct †gvt †ZvZv wgqv nvwg`v †eMg MÖvt  + †cvt gvjgviv 01814423212 nvmgyiMx 

cvjb 

18/04/2020 

-

24/04/2020 

 

05 dwi ỳj Bmjvg  wct Avãyj Kwig myivBqv †eMg          H 01730609149 nvmgyiMx 

cvjb 

18/04/2020 

-

24/04/2020 

 

06 mywg ¯^vgxt AvRnviæj dv‡Zgv MÖvt Lqviw`i Pi †cvt gvjgviv 01917527208 nvmgyiMx 

cvjb 

18/04/2020 

-

24/04/2020 

 

07 kvwKj wct AvjZve m‡gRv            H 01829600673 nvmgyiMx 

cvjb 

18/04/2020 

-

24/04/2020 

 

08 w`bviv wct AvBbvj nvwg`v           H 01723089944 nvmgyiMx 

cvjb 

18/04/2020 

-

24/04/2020 

 

09 ‡gvt gwbi †nv‡mb wcZvt-Avãyj nK g‡bvqviv †eMg MÖvt Lqviw`i Pi †cvt gvjgviv  nvmgyiMx 

cvjb 

18/04/2020 

-

24/04/2020 

 



10 Ckv ¯^vgxt-‡gvt kvgxg ‡ivcgv †eMg MÖvt Lqviw`i Pi †cvt gvjgviv 0185570441 nvmgyiMx 

cvjb 

18/04/2020 

-

24/04/2020 

 

11 ‡gvQvt †n‡jbv ¯^vgxt †gvt meyR wgqv Lvw`Rv †eMg MÖvt Lqviw`i Pi †cvt gvjgviv 01848085587 nvmgyiMx 

cvjb 

18/04/2020 

-

24/04/2020 

 

12 ‡gvQvt Rvwn`v wcZvt-‡gvt AvwRR ‡gvQvt gqbv MÖvt Lqviw`i Pi †cvt gvjgviv 01833098912 nvmgyiMx 

cvjb 

18/04/2020 

-

24/04/2020 

 

13 ‡gvQvt †Rvmbv wcZvt- †gvt kvnv wgqv Av‡gbv †eMg  MÖvt Lqviw`i Pi †cvt gvjgviv 01934218911 nvmgyiMx 

cvjb 

18/04/2020 

-

24/04/2020 

 

14 ‡gvQvt mywdqv m¦vgxt-‡gvt eveyj wgqv ‡gvQvt iwKKv MÖvt Lqviw`i Pi †cvt gvjgviv 01752127810 nvmgyiMx 

cvjb 

18/04/2020 

-

24/04/2020 

 

15 ‡gvt mvRy wcZvt- †gvt AvjZve m‡gRv †eMg MÖvt Lqviw`i Pi †cvt gvjgviv 0194937812 nvmgyiMx 

cvjb 

18/04/2020 

-

24/04/2020 

 

16 ‡gvQvt gwbKv wcZvt- †gvt ev°v wgqv Rvnvbviv †eMg  MÖvt Lqviw`i Pi †cvt gvjgviv 01934937812 nvmgyiMx 

cvjb 

18/04/2020 

-

24/04/2020 

 

17 ‡gvt Avey kvgv wcZvt- Avey e°i Avqkv †eMg  MÖvt Lqviw`i Pi †cvt gvjgviv 01939254571 nvmgyiMx 

cvjb 

18/04/2020 

-

24/04/2020 

 

18 wRbœvZ Aviv wcZvt- †gvt †Mvj gvngy` m‡gRv †eMg MÖvt Lqviw`i Pi †cvt gvjgviv 01846721910 nvmgyiMx 

cvjb 

18/04/2020 

-

24/04/2020 

 

19 ‡gvt Avjg wcZvt- †gvt nv‡dR Pzeiv †eMg MÖvt Lqviw`i Pi †cvt gvjgviv 01924259469 nvmgyiMx 

cvjb 

18/04/2020 

-

24/04/2020 

 

20 ‡gvt kvnxb wcZvt- †gvt bRiæj Zvnwgbv †eMg  MÖvt Lqviw`i Pi †cvt gvjgviv 01853418706 nvmgyiMx 

cvjb 

18/04/2020 

-

24/04/2020 

 

21 ‡gvt jyrdi wcZvt- †gvt gRi Avjx my‡R`v †eMg  MÖvt Lqviw`i Pi †cvt gvjgviv 01721561895 nvmgyiMx 

cvjb 

18/04/2020 

-

24/04/2020 

 

22  †gvt kwn ỳ¾vgvb  wcZvt-G,‡K,b~i †gvnv¤§` g‡bvqviv †eMg MÖvt gvjgviv †cvt gvjgviv 01911655838 nvmgyiMx 

cvjb 

18/04/2020 

-

24/04/2020 

 

23 ‡gvt-gÄyiæj nvmvb wcZvt-‡gvt gwRei 

ingvb 

 byiRvnvb †eMg  MÖvg+‡cvt †Mvqv‡ji Pi  01643270850 nvmgyiMx 

cvjb 

18/04/2020 

-

24/04/2020 

 

24  †gvt bvwQi wcZvt- †gvt AvBqye Avjx bvwQgv †eMg MÖvt Lqviw`i Pi †cvt gvjgviv 01626326130 nvmgyiMx 

cvjb 

18/04/2020 

-

24/04/2020 

 

25 ‡gvt BmgvBj †nv‡mb wcZvt- †gvt dRjyj nK g‡bvqviv †eMg MÖvt Lqviw`i Pi †cvt gvjgviv 01934937675 nvmgyiMx 

cvjb 

18/04/2020 

-

24/04/2020 

 



 

 

e¨vP bs -05 
µ:bs bvg wcZv/¯^vgxi bvg gvZvi bvg wVKvbv ‡gvevBj bs cÖwkÿb 

†Kv‡m©i 

bvg 

‡gqv` gšÍe¨ 

01 ‡gvt kwdKzj Bmjvg wct ‡gvt Avãyi iwk` ‡d‡ivRv †eMg MÖvgt-PievwUKvgvix,‡cvt wmivRvev` 0175497883 Miæ‡gvUvZv

RvKib 

22/10/2020 

-28/10/2020 
 

02 ‡gvt mvC` wct ‡gvt Avkivd †nv‡mb ‡d‡ivRv †eMg MÖvgt-PievwUKvgvix,‡cvt wmivRvev` 01775736154 Miæ‡gvUvZv

RvKib 

22/10/2020 

-28/10/2020 
 

03 ‡gvt QvwgDj Bmjvg wct mvB ỳi ingvb dwi`v †eMg          H 01743696997 Miæ‡gvUvZv

RvKib 

22/10/2020 

-28/10/2020 
 

04 ‡gvt DR¾j wgqv wct bvRgyj Dmbv MÖvgt wmivRvev`,  01729364324 Miæ‡gvUvZv

RvKib 

22/10/2020 

-28/10/2020 
 

05 ZvDwn`wgqv wct ‡ejvj †nv‡mb Zvnwgbv †eMg MÖvgt-I,‡cvt wmivRvev` 01759570769 Miæ‡gvUvZv

RvKib 

22/10/2020 

-28/10/2020 
 

06 kvwLjv wcZvt- kvnRv`v ‡Rvmbv MÖvgt- wmivRvev`,‡cvt wmivRvev` 01875348294 Miæ‡gvUvZv

RvKib 

22/10/2020 

-28/10/2020 
 

07 ‡bvmivZ Rvnvb wiqv wct  Avt †iŠd ‡ivweqv LvZzb MÖvgt- wmivRvev`,‡cvt wmivRvev` 01829937654 Miæ‡gvUvZv

RvKib 

22/10/2020 

-28/10/2020 
 

08 ‡gvQvt widv Av³vi wct ‡gvt AvZve DwÏb wibv †eMg MÖvgt- wmivRvev`,‡cvt wmivRvev` 01782829102 Miæ‡gvUvZv

RvKib 

22/10/2020 

-28/10/2020 
 

09 Kvgiæbœvnvi wcZvt- b~i Kv‡kg jvfjx †eMg MÖvgt- wmivRvev`,‡cvt wmivRvev` 01728999118 Miæ‡gvUvZv

RvKib 

22/10/2020 

-28/10/2020 
 

10 ‡ivbv Av³vi wcZvt- Zv‡je †nv‡mb iwngv †eMg MÖvgt- wmivRvev`,‡cvt wmivRvev` 01790569729 Miæ‡gvUvZv

RvKib 

22/10/2020 

-28/10/2020 
 

11 Avkivdzbœvnvi wniv wcZvt †njvj DwÏb ¯^cœv †eMg MÖvgt- wmivRvev`,‡cvt wmivRvev` 01704479141 Miæ‡gvUvZv

RvKib 

22/10/2020 

-28/10/2020 
 

12 ‡gvQvt Zvnwgbv LvZzb ¯^vgxt- †ejvj †nv‡mb ‡gvQvt iwngv †eMg MÖvgt- wmivRvev`,‡cvt wmivRvev` 01745196579 Miæ‡gvUvZv

RvKib 

22/10/2020 

-28/10/2020 
 

13 wkíx ¯^vgxt- Avey e°i  †d‡ivRv †eMg  MÖvgt- PvievwUKvgvix,‡cvt wmivRvev` 01732409334 Miæ‡gvUvZv

RvKib 

22/10/2020 

-28/10/2020 
 

14 wmbnv Av³vi m¦vgxt-‡gvt wgjb ‡gvQvt g‡bvqviv MÖvgt- PvievwUKvgvix,‡cvt wmivRvev` 01734037817 Miæ‡gvUvZv 22/10/2020 

-28/10/2020 
 



†eMg RvKib 

15 ‡gvQvt Bwibv Av³vi ¯^vgxt- †gvt wicb †kL AvwRiY  †eMg MÖvgt- PvievwUKvgvix,‡cvt wmivRvev` 01867677007 Miæ‡gvUvZv

RvKib 

22/10/2020 

-28/10/2020 
 

16 gvngy`v Av³vi wcZvt- Kvix dRjyj nK myjZvbv iwRqv MÖvgt- PvievwUKvgvix,‡cvt wmivRvev` 01647423544 Miæ‡gvUvZv

RvKib 

22/10/2020 

-28/10/2020 
 

17 ‡gvQvt gy³v gwb wcZvt- Kvix dRjyj nK myjZvbv iwRqv MÖvgt- PvievwUKvgvix,‡cvt wmivRvev` 01917319024 Miæ‡gvUvZv

RvKib 

22/10/2020 

-28/10/2020 
 

18 ‡gvQvt ivwRqv Av³vi ¯^vgxt †gvt bRiæj cvgjx †eMg MÖvgt- PvievwUKvgvix,‡cvt wmivRvev` 01888785918 Miæ‡gvUvZv

RvKib 

22/10/2020 

-28/10/2020 
 

19  †ikgv Av³vi ¯^vgxt- †gvt Avjvj †kL Rwibv †eMg MÖvgt- PvievwUKvgvix,‡cvt wmivRvev` 01760110467 Miæ‡gvUvZv

RvKib 

22/10/2020 

-28/10/2020 
 

20 ‡gvQvt Qvjgv Av³vi ¯^vgxt-gwbiæj Bmjvg Qv‡e`v †eMg  MÖvgt- PvievwUKvgvix,‡cvt wmivRvev` 01937021043 Miæ‡gvUvZv

RvKib 

22/10/2020 

-28/10/2020 
 

21 gÄyqviv ¯^vgxt- nviæb Ai iwk` Rvwgjv  †eMg  MÖvgt- PvievwUKvgvix,‡cvt wmivRvev` 01778199847 Miæ‡gvUvZv

RvKib 

22/10/2020 

-28/10/2020 
 

22 ‡gvQvt ivweqv †eMg ¯^vgxt- jyrdi ingvb wd‡ivRv  †eMg MÖvgt- PvievwUKvgvix,‡cvt wmivRvev` 01786719851 Miæ‡gvUvZv

RvKib 

22/10/2020 

-28/10/2020 
 

23 kvwnbv ¯^vgxt- RyeŸvi Avjx  ‡iwRqv †eMg  MÖvgt- PvievwUKvgvix,‡cvt wmivRvev` 01307748080 Miæ‡gvUvZv

RvKib 

22/10/2020 

-28/10/2020 
 

24 bvwn`v ¯^vgxt- Wvwjg AQziv †eMg MÖvgt- wmivRvev`,‡cvt wmivRvev` 01784639952 Miæ‡gvUvZv

RvKib 

22/10/2020 

-28/10/2020 
 

25 ‡gvQvt AvdQvbv 

Av³vi 

wcZvt- †gvt Avt Avjx Rûiv  †eMg MÖvgt- wmivRvev`,‡cvt wmivRvev` 01781670883 Miæ‡gvUvZv

RvKib 

22/10/2020 

-28/10/2020 
 

 

e¨vP bs – 06 
µ: 

bs 

bvg wcZv/¯v̂gxi bvg gvZvi bvg wVKvbv ‡gvevBj bs cÖwkÿb 

†Kv‡m©i 

bvg 

‡gqv` gšÍe¨ 

1 ‡gvt meyR wgqv wcZvt †gvt †njvj DwÏb kwidv LvZzb MÖvg+ †cvt wmivRvev` 01792519811 Mvfxcvjb 03/11/2020 -

09/11/2020 
 

2 ‡gvt gvmyg wgqv wcZvt-Avmjvg wgqv cvifxb †eMg MÖvg+ †cvt wmivRvev` 01771913301 Mvfxcvjb 03/11/2020 -

09/11/2020 
 

3 wRbœvZ Avjx wcZvt AvZve DwÏb wibv †eMg MÖvg+ †cvt wmivRvev` 0177924474 Mvfxcvjb 03/11/2020 -

09/11/2020 
 

4 gÄyiæj nK wcZvt-AvwRRyj nK KzjQzg †eMg MÖvgt PievwUKvgvix,‡cvt wmivRvev` 01703515126 Mvfxcvjb 03/11/2020 -

09/11/2020 
 



5 ‡gvt dRjyj Kwig wcZvt- gKeyj dz‡jQv †eMg MÖvgt PievwUKvgvix,‡cvt wmivRvev` 01780360381 Mvfxcvjb 03/11/2020 -

09/11/2020 
 

6 ‡gvt RvwKiæj 

Bmjvg 

wcZvt- gby wgqv mvwn`v †eMg MÖvgt PievwUKvgvix,‡cvt wmivRvev` 01754664885 Mvfxcvjb 03/11/2020 -

09/11/2020 
 

7 ‡gvt iwKeyj Bmjvg wcZvÑ gy‡Ëi Avjx AweiY †eMg MÖvgt PievwUKvgvix,‡cvt wmivRvev` 01795649315 Mvfxcvjb 03/11/2020 -

09/11/2020 
 

8 myeY© Av³vi ¯^vgxt- gvRg Avjx dwi`v †eMg MÖvgt PievwUKvgvix,‡cvt wmivRvev` 01743400357 Mvfxcvjb 03/11/2020 -

09/11/2020 
 

9 ‡gvQvt iægv Av³vi wcZvt iwmRj nK Rv‡gjv †eMg MÖvgt PievwUKvgvix,‡cvt wmivRvev` 01764648234 Mvfxcvjb 03/11/2020 -

09/11/2020 
 

10 gwbRv ¯^vgxt- gvmy` wgqv Rvnvbviv †eMg MÖvgt PievwUKvgvix,‡cvt wmivRvev` 01781239918 Mvfxcvjb 03/11/2020 -

09/11/2020 
 

11 ‡iwRbv Av³vi ¯^vgxt QvwgDj Bmjvg Qvwebv †eMg MÖvgt PievwUKvgvix,‡cvt wmivRvev` 01789001724 Mvfxcvjb 03/11/2020 -

09/11/2020 
 

12 ‡Kvwnbyi Av³vi ¯^vgxt Avwgiæj  Bmjvg nv‡Riv †eMg MÖvgt PievwUKvgvix,‡cvt wmivRvev` 01776513881 Mvfxcvjb 03/11/2020 -

09/11/2020 
 

13 ‡gvQvt ¯̂cœv ¯^vgxt kwn`yi ingvb bvwQgv †eMg MÖvgt PievwUKvgvix,‡cvt wmivRvev` 01884449564 Mvfxcvjb 03/11/2020 -

09/11/2020 
 

14 ‡gvQvt weDwU ¯^vgxt- Avµvg †nv‡mb Av‡bvqviv  MÖvg+ †cvt wmivRvev` 01757919235 Mvfxcvjb 03/11/2020 -

09/11/2020 
 

15 ‡gvQvt †ivKmvbv ¯^vgxt-Dgi Avjx kni fvby MÖvgt PievwUKvgvix,‡cvt wmivRvev` 01751402281 Mvfxcvjb 03/11/2020 -

09/11/2020 
 

16 ‡gvQvt eweZv ¯^vgxt- kwnRj dzjgwZ MÖvgt PievwUKvgvix,‡cvt wmivRvev` 01758583161 Mvfxcvjb 03/11/2020 -

09/11/2020 
 

17 AvQgv Av³vi wc- dzjy‡mL cvifxb MÖvg+ †cvt wmivRvev` 01879361588 Mvfxcvjb 03/11/2020 -

09/11/2020 
 

18 ‡gvQv: mvwebv Av³vi ¯^vgxt-gÄyiæj nK dzigwZ MÖvgt PievwUKvgvix,‡cvt wmivRvev` 019145042218 Mvfxcvjb 03/11/2020 -

09/11/2020 
 

19 ‡gvQv:kviwgb ¯^vgxt-Avbvi Avjx kvnvbv †eMg MÖvgt PievwUKvgvix,‡cvt wmivRvev` 01768261283 Mvfxcvjb 03/11/2020 -

09/11/2020 
 

20 ‡gvQv: by‡bRv †eMg ¯^vgxt-‡gv: Av: 

†gvZv‡je 

kvnvbv †eMg MÖvgt PievwUKvgvix,‡cvt wmivRvev` 01308491166 Mvfxcvjb 03/11/2020 -

09/11/2020 
 

21 kviwgb Av³i ¯^vgxt-kvejy wgbviv MÖvgt PievwUKvgvix,‡cvt wmivRvev` - Mvfxcvjb 03/11/2020 -

09/11/2020 
 

22 byiRvnvb ¯^vgxt-`yjvj dz‡jQv MÖvgt PievwUKvgvix,‡cvt wmivRvev` 01922610255 Mvfxcvjb 03/11/2020 -

09/11/2020 
 

23 ‡gvQv: iv‡k`v ¯^vgxt-‡gv:ü`q wgqv ‡gvQv:Ly‡`Rv †eMg MÖvgt PievwUKvgvix,‡cvt wmivRvev` - Mvfxcvjb 03/11/2020 -

09/11/2020 
 

24 dwi`v Av³vi wcZvt-‡gv: dwKi Avjx AvwQqv ‡eMg MÖvgt evnv`yicyi,‡cvt wmivRvev` 01781239987 Mvfxcvjb 03/11/2020 -

09/11/2020 
 

25 ‡gvQv: Lvw`Rv 

Av³vi 

wcZvt-wdwKi Avjx  gqbv †eMg MÖvgt evnv`yicyi,‡cvt wmivRvev` 01642602854 Mvfxcvjb 03/11/2020 -

09/11/2020 
 

 

 



 

e¨vP bs -07 
µ:bs bvg wcZv/¯^vgxi bvg gvZvi bvg wVKvbv ‡gvevBj bs cÖwkÿb 

†Kv‡m©i bvg 

‡gqv` gšÍe¨ 

01 ‡gvt †g‡n`x nvmvb wcZvt- †gvt Puvb wgqv BqvQwgb Av³vi MÖvgt-4bsPi,‡cvt wWwMÖiPi 01632137695 Miæ‡gvUvZvRvKib 09/11/2020 

-15/11/2020 
 

02 ‡gvt RvKvwiqv 

†nv‡mb 

wcZvt †gvt Avwgi nvgRv Rûiv †eMg MÖvgt-4bsPi,‡cvt wWwMÖiPi 01985426496 Miæ‡gvUvZvRvKib 09/11/2020 

-15/11/2020 
 

03 ‡gvt Avwid wgqv wcZvt- †gvt Avey mvgv nbydv †eMg MÖvgt-4bsPi,‡cvt wWwMÖiPi 01997613031 Miæ‡gvUvZvRvKib 09/11/2020 

-15/11/2020 
 

04 ‡gvt Rqbvj Av‡e`xb wcZvt- †gvt Rvjvj DwÏb ev‡bQv †eMg MÖvgt-4bsPi,‡cvt wWwMÖiPi 01923789458 Miæ‡gvUvZvRvKib 09/11/2020 

-15/11/2020 
 

05 igRvb Avjx dvivRx wcZvt- myiæR Avjx dvivRx dv‡Zgv †eMg MÖvgt-4bsPi,‡cvt wWwMÖiPi 01938783904 Miæ‡gvUvZvRvKib 09/11/2020 

-15/11/2020 
 

06 ‡gvQvt wi³v cvifxb wcZvt- jyrdi ingvb  AvbRyqviv MÖvgt-4bsPi,‡cvt wWwMÖiPi 0194392416 Miæ‡gvUvZvRvKib 09/11/2020 

-15/11/2020 
 

07 ‡gvt wiqvRyj Bmjvg wcZvt- †gvt myiæR Avjx iv‡k`v †eMg MÖvgt-4bsPi,‡cvt wWwMÖiPi 01521495715 Miæ‡gvUvZvRvKib 09/11/2020 

-15/11/2020 
 

08 ‡gvQvt gvndzRv wcZvt- †gvt wgRvbyi ingvb eûjv †eMg MÖvgt-4bsPi,‡cvt wWwMÖiPi 01922414042 Miæ‡gvUvZvRvKib 09/11/2020 

-15/11/2020 
 

09 ‡gvQvt meyRv †eMg wcZvt- †gvt gwbi kvwnbv †eMg MÖvgt-4bsPi,‡cvt wWwMÖiPi 01873995919 Miæ‡gvUvZvRvKib 09/11/2020 

-15/11/2020 
 

10 ‡gvt iweDj Bmjvg wcZvt- AvgRv` †nv‡mb iZœv †eMg MÖvgt-4bsPi,‡cvt wWwMÖiPi 01996083244 Miæ‡gvUvZvRvKib 09/11/2020 

-15/11/2020 
 

11 Kvgiæbœvnvi Av³vi wcZvt- Ry‡qj ivbv ‡gvQvt iRydv MÖvgt-4bsPi,‡cvt wWwMÖiPi 01923789458 Miæ‡gvUvZvRvKib 09/11/2020 

-15/11/2020 
 

12 kvwKjv RvbœvZ †RvwZ wcZvt-Rwniæj Bmjvg ivwRqv myjZvbv MÖvgt-4bsPi,‡cvt wWwMÖiPi 01846204665 Miæ‡gvUvZvRvKib 09/11/2020 

-15/11/2020 
 

13 by‡i RvbœvZ iZœv wcZvt- Av‡bvqvi dvivRx iIkbviv †eMg MÖvgt-4bsPi,‡cvt wWwMÖiPi 01954788982 Miæ‡gvUvZvRvKib 09/11/2020 

-15/11/2020 
 

14 ‡gvt iRe Avjx wcZvt- †gvt myiæR Avjx iv‡k`v †eMg MÖvgt-4bsPi,‡cvt wWwMÖiPi 01920881456 Miæ‡gvUvZvRvKib 09/11/2020 

-15/11/2020 
 

15 ‡gvQvt cvifxb LvZzb wcZvt Avt †ejvj dvivRx gbyiv †eMg MÖvgt-4bsPi,‡cvt wWwMÖiPi 01945675776 Miæ‡gvUvZvRvKib 09/11/2020 

-15/11/2020 
 

16 ‡gvQvt mvw`qv Av³vi wcZvt-wRqvDj  nK ggZv †eMg MÖvgt-4bsPi,‡cvt wWwMÖiPi 01916373032 Miæ‡gvUvZvRvKib 09/11/2020 

-15/11/2020 
 

17 ‡gvt mygb Avjx wcZvt-‡gvt Avey mvgv ûbydv †eMg MÖvgt-4bsPi,‡cvt wWwMÖiPi 01404771102 Miæ‡gvUvZvRvKib 09/11/2020 

-15/11/2020 
 

18 ‡gvt kvwnb wgqv wcZvt- gwZDi ingvb Avd‡ivRv †eMg MÖvgt-4bsPi,‡cvt wWwMÖiPi 01916373032 Miæ‡gvUvZvRvKib 09/11/2020 

-15/11/2020 
 

19 ‡gvt iweDj Bmjvg wcZvt- †gvt mdi Avjx wkwibv †eMg MÖvgt-4bsPi,‡cvt wWwMÖiPi 01737992239 Miæ‡gvUvZvRvKib 09/11/2020 

-15/11/2020 
 

20 ‡gvQvt dvwiqv wcZvt- Avãyj KzÏyQ jvBjx †eMg MÖvgt-4bsPi,‡cvt wWwMÖiPi 01310223224 Miæ‡gvUvZvRvKib 09/11/2020 

-15/11/2020 
 



cvifxb 0 

21 ‡gvt gwbi Bmjvg wcZvt-Avt nv‡kg Rwibv †eMg MÖvgt-4bsPi,‡cvt wWwMÖiPi 01764669254 Miæ‡gvUvZvRvKib 09/11/2020 

-15/11/2020 
 

22 RvbœvZzj †di‡`Šm wcZvt- iæûj Avgxb kvwn`v myjZvbv MÖvgt-4bsPi,‡cvt wWwMÖiPi 01751109644 Miæ‡gvUvZvRvKib 09/11/2020 

-15/11/2020 
 

23 ‡ivKmvbv Av³vi wcZvt-g„Z Kvjy dvivRx Av‡bvqviv †eMg MÖvgt-4bsPi,‡cvt wWwMÖiPi 01913155317 Miæ‡gvUvZvRvKib 09/11/2020 

-15/11/2020 
 

24 ‡gvQvt by‡iRv LvZzb wcZvt- Avt KzÏyQ jvBjx †eMg MÖvgt-4bsPi,‡cvt wWwMÖiPi 01308490608 Miæ‡gvUvZvRvKib 09/11/2020 

-15/11/2020 
 

25 Avd‡ivRv Av³vi  wcZvt-‡gvt wgóvi Avjx ggZvR †eMg MÖvgt-4bsPi,‡cvt wWwMÖiPi 01724232948 Miæ‡gvUvZvRvKib 09/11/2020 

-15/11/2020 
 

e¨vP bs -08 
µ:bs bvg wcZv/¯^vgxi bvg gvZvi bvg wVKvbv ‡gvevBj bs cÖwkÿb 

†Kv‡m©i 

bvg 

‡gqv` gšÍe¨ 

01 ‡gvt †mvRv DwÏb 

†mvnvM 

wcZvt- †gvt kvgxg Avn‡¤§`     ¸‡jQv †eMg  MÖvgt- †fs¸ov,‡cvt MsMvcvov 01968295123 Miæ‡gvUvZv

RvKib 

30/11/2020-

06/12/2020 
 

02 ‡gvt iZb wgqv wcZvt †gvt Puvb wgqv   wejwKQ  †eMg MÖvgt- †fs¸ov,‡cvt Bmjvgcyi  01303233995 Miæ‡gvUvZv

RvKib 

30/11/2020-

06/12/2020 
 

03 ‡gvQvt wgbv †eMg wcZvt- †gvt ev‡Q`   bviwMQ †eMg MÖvgt- MvIKzov,‡cvt MsMvcvov 01748956809 Miæ‡gvUvZv

RvKib 

30/11/2020-

06/12/2020 
 

04 ‡gvt Avey mvBg wcZvt- †gvt wniv wgqv Gm,Gg ‡ebwRi †eMg MÖvgt- †fs¸ov,‡cvt Bmjvgcyi  01829085843 Miæ‡gvUvZv

RvKib 

30/11/2020-

06/12/2020 
 

05  †gvt †gviv ỳ¾vgvb wcZvt- ‡iRvDj Kwig ‡gv‡k©`v  ‡eMg          MÖvgt- †fs¸ov,‡cvt Bmjvgcyi  01743385665 Miæ‡gvUvZv

RvKib 

30/11/2020-

06/12/2020 
 

06 ¯^cb wgqv wcZvt- †gvt iwdKzj Bmjvg  cvZvwb ‡eMg MÖvgt- †fs¸ov,‡cvt Bmjvgcyi  01798695869 Miæ‡gvUvZv

RvKib 

30/11/2020-

06/12/2020 
 

07 ‡mv‡ne nvmvb wcZvt- - †gvt dRjy ingvb mvevbv Av³vi               MÖvgt- †fs¸ov,‡cvt Bmjvgcyi  01645840707 Miæ‡gvUvZv

RvKib 

30/11/2020-

06/12/2020 
 

08 gvngy`v Av³vi wcZvt- †gvnv¤§` Avjx  nvmbv  †eMg          MÖvgt- MvuIKzov,‡cvt Bmjvgcyi  01714965257 Miæ‡gvUvZv

RvKib 

30/11/2020-

06/12/2020 
 

09 Rvwgiæj Bmjvg wcZvt- g„Z ekv †kL   Rv‡q`v †eMg             MÖvgt- †fs¸ov,‡cvt Bmjvgcyi  01632863332 Miæ‡gvUvZv

RvKib 

30/11/2020-

06/12/2020 
 

10 ¯^cb miKvi wcZvt- ‡gvt †mvbv miKvi dwi`v  †eMg               MÖvgt- †fs¸ov,‡cvt Bmjvgcyi  01734203262 Miæ‡gvUvZv

RvKib 

30/11/2020-

06/12/2020 
 

11  †gvt †MvjRvi †nv‡mb wcZvt- ‡gvt Av‡bvqvi 

†nv‡mb 

‡gvQvt ‡Mvjvcx †eMg MÖvgt- †fs¸ov,‡cvt Bmjvgcyi  01923284996 Miæ‡gvUvZv 30/11/2020-

06/12/2020 
 



RvKib 

12 ‡gvt kvnvwiqv †nv‡mb wcZvt- Avs¸i ‡kL ‡ixkbviv †eMg MÖvgt- †fs¸ov,‡cvt Bmjvgcyi  01707087554 Miæ‡gvUvZv

RvKib 

30/11/2020-

06/12/2020 
 

13 ‡kL †iv‡ej Bmjvg wcZvt- ‡gvt AvwRRyj †kL  Rgywj †eMg MÖvgt- †fs¸ov,‡cvt Bmjvgcyi  01824441782 Miæ‡gvUvZv

RvKib 

30/11/2020-

06/12/2020 
 

14 ‡gvt †g‡n`x nvmvb wcZvt- †gvt Rvwn ỳj Bmjvg   wkDjx  †eMg MÖvgt- †fs¸ov,‡cvt Bmjvgcyi  01712300374 Miæ‡gvUvZv

RvKib 

30/11/2020-

06/12/2020 
 

15 ‡gvQvt myBwU †eMg wcZvt ‡gvt ¯̂vaxb   myivBqv †eMg MÖvgt- †fs¸ov,‡cvt Bmjvgcyi  01707085609 Miæ‡gvUvZv

RvKib 

30/11/2020-

06/12/2020 
 

16 ‡mvwbqv Rvnvb wc- †ejvj ‡nv‡mb Avs¸wi  †eMg MÖvgt- wksfvsMv,‡cvt wPbvWzwj  01710758637 Miæ‡gvUvZv

RvKib 

30/11/2020-

06/12/2020 
 

17 ‡gvt bexbyi Bmjvg wcZvt-‡gvt Iqv‡R` Avjx   bvRgyb bvnvi         MÖvgt- †fs¸ov,‡cvt Bmjvgcyi  01793354949 Miæ‡gvUvZv

RvKib 

30/11/2020-

06/12/2020 
 

18 ‡gvt RyevB ỳi ingvb wcZvt- ‡gvt †Mvjvg †gv Í̄dv ‡mvivBqv †eMg MÖvgt- †fs¸ov,‡cvt Bmjvgcyi  01798695869 Miæ‡gvUvZv

RvKib 

30/11/2020-

06/12/2020 
 

19  mvBgv RvbœvZ Zv‡q¨ev wcZvt- †gvt Avt AvwRR miKvi   wkwibv cvifxb MÖvgt- †fs¸ov,‡cvt Bmjvgcyi  01995920133 Miæ‡gvUvZv

RvKib 

30/11/2020-

06/12/2020 
 

20  †bŠwkb kviwgb wcZvt-†gvt Avt AvwRR miKvi   wkwibv cvifxb         MÖvgt- †fs¸ov,‡cvt Bmjvgcyi  01996091202 Miæ‡gvUvZv

RvKib 

30/11/2020-

06/12/2020 
 

21 ‡gvQvt Zvgvbœv Av³vi wcZvt- †gvt Zviv wgqv    ‡ixkbviv †eMg          MÖvgt- †fs¸ov,‡cvt Bmjvgcyi  01916747386 Miæ‡gvUvZv

RvKib 

30/11/2020-

06/12/2020 
 

22 ‡gvt wknve wcZvt- ‡gvt mRj   wkwibv †eMg MÖvgt- wcwiRcyi,‡cvt ỳi‡gvU 01303987574 Miæ‡gvUvZv

RvKib 

30/11/2020-

06/12/2020 
 

23 AwRZ P›`ª ai wcZvt-my‡im P›`ª ai   Zzjmx ivbx ai MÖvgt- cjev›`v,‡cvt Bmjvgcyi  01767272774 Miæ‡gvUvZv

RvKib 

30/11/2020-

06/12/2020 
 

24 Gm,Gg mvwK nvmvb wcZvt-‡gvt nvmvb miKvi   QvgQzbœvnvi †eMg MÖvgt- MvIKzov,‡cvt Bmjvgcyi  01786701622 Miæ‡gvUvZv

RvKib 

30/11/2020-

06/12/2020 
 

25 Gm,Gg mvwd gvngy` wcZvt- Gm,Gg mv‡R`yj Kwig wkDjx Av³vi          MÖvgt- MvIKzov,‡cvt Bmjvgcyi  01989820357 Miæ‡gvUvZv

RvKib 

30/11/2020-

06/12/2020 
 

 

 

 

    

 

 



e¨vP bs - 09 

µ:bs bvg wcZv/¯v̂gxi bvg gvZvi bvg wVKvbv ‡gvevBj bs cÖwkÿb  

†Kv‡m©i bvg 

‡gqv` gšÍe¨ 

01 ‡gvt wknve wgqv  wct ‡gvt RvwKDj Bmjvg wkLv †eMg MÖvgt cuvPevoxqv †cvt 

cPvenjv 

01611454031 Mvfx cvjb 03/12/2020-

09/12/2020 
 

02 ‡gvQvt Pvqbv †eMg ¯^vgxt †gvt Avjvwgb ‡gvQvt evZvwm MÖvgt cPvenjv  †cvt 

cPvenjv 

01613579507 Mvfx cvjb 03/12/2020-

09/12/2020 
 

03 ‡gvt gvmy` wct ‡gvt bI‡k` ev‡bQv †eMg MÖvgt cuvPevoxqv †cvt 

cPvenjv 

01826625085 Mvfx cvjb 03/12/2020-

09/12/2020 
 

04 ‡gvt g‡bvqvi †nv‡mb wct †gvt  KvwRgDwÏb ‡gv‡k©`v †eMg MÖvgt cuvPevoxqv †cvt 

cPvenjv 

01717849267 Mvfx cvjb 03/12/2020-

09/12/2020 
 

05 ‡gvQvt nvwjgv †eMg wct ‡gvt †Zvdv¾j Avqkv  †eMg MÖvgt cuvPevoxqv †cvt 

cPvenjv 

01775978835 Mvfx cvjb 03/12/2020-

09/12/2020 
 

06 ‡gvt iwdKzj Bmjvg wcZvt †gvt gwdR DwÏb mwLbv †eMg MÖvgt cuvPevoxqv †cvt 

cPvenjv 

01757271873 Mvfx cvjb 03/12/2020-

09/12/2020 
 

07 ‡gvQvt mvjgv Av³vi ¯^vgxt- †gvt Avt nvwg` Ry‡jLv †eMg MÖvgt cuvPevoxqv †cvt 

cPvenjv 

01749837615 Mvfx cvjb 03/12/2020-

09/12/2020 
 

08 ‡gvt mygb wgqv wct ‡gvt nhiZ Avjx g„Zt mywdqv †eMg MÖvgt cuvPevoxqv †cvt 

cPvenjv 

01749818457 Mvfx cvjb 03/12/2020-

09/12/2020 
 

09 AvmgvDj †nvmbv ¯^vgxt- †mvnvBj Bmjvg wigb wcqviv †eMg MÖvgt cuvPevoxqv †cvt 

cPvenjv 

01758373709 Mvfx cvjb 03/12/2020-

09/12/2020 
 

10  †gvt Beªvnxg wcZvt- †gvt Rv‡m` Avjx Rv‡e`v LvZzb  MÖvgt cuvPevoxqv †cvt 

cPvenjv 

01925418658 Mvfx cvjb 03/12/2020-

09/12/2020 
 

11 ‡gvQvt Av‡gbv gwbmv ¯^vgxt †gvt iæ‡ej gwiqg †eMg MÖvgt cuvPevoxqv †cvt 

cPvenjv 

01925028571 Mvfx cvjb 03/12/2020-

09/12/2020 
 

12 ‡gvQvt AvRwgbv wcZvt-‡gvt Avt iv¾vK ‡gvQvt Avqkv †eMg MÖvgt cuvPevoxqv †cvt 

cPvenjv 

01959672472 Mvfx cvjb 03/12/2020-

09/12/2020 
 

13 ‡gvQvt mvnvbv †eMg ¯^vgxt iv¾vK Av‡Rgv  †eMg  MÖvgt cuvPevoxqv †cvt 

cPvenjv 

01798568700 Mvfx cvjb 03/12/2020-

09/12/2020 
 

14  †gvQvt †e‡`bv Av³vi wcZvt-nhiZ Avjx Av‡bQv †eMg MÖvgt cuvPevoxqv †cvt 

cPvenjv 

01640789351 Mvfx cvjb 03/12/2020-

09/12/2020 
 

15 ‡gvt Avwgbyi Bmjvg wcZvt- †gvt ‡mwjg Av‡gbv †eMg MÖvgt cuvPevoxqv †cvt 

cPvenjv 

01927331851 Mvfx cvjb 03/12/2020-

09/12/2020 
 

16 ‡gvt gwdRj nK  wcZvt- †gvt gwZDi ingvb gwiqg  †eMg  MÖvgt cuvPevoxqv †cvt 

cPvenjv 

01625110179 Mvfx cvjb 03/12/2020-

09/12/2020 
 



17 ‡gvt dRjyj nK Kwig wcZvt- ‡gvt nvmgZ Avjx dv‡Zgv  †eMg  MÖvgt cPvenjv  †cvt 

cPvenjv 

01625873585 Mvfx cvjb 03/12/2020-

09/12/2020 
 

18 ‡gvt Rvwn`yj Bmjvg wcZvt- †gvt Avt ingvb Rwibv †eMg MÖvgt cuvPevoxqv †cvt 

cPvenjv 

01755983575 Mvfx cvjb 03/12/2020-

09/12/2020 
 

19  †gvQvt wibv Av³vi  wcZvt- †gvt AvRnvi Bmjvg Ry‡jLv  †eMg MÖvgt cuvPevoxqv †cvt 

cPvenjv 

01902164806 Mvfx cvjb 03/12/2020-

09/12/2020 
 

20 ‡gvQvt †gv‡k©`v wcZvt- †gvt AvsMi Avjx nv‡Riv  †eMg  MÖvgt cuvPevoxqv †cvt 

cPvenjv 

01959331735 Mvfx cvjb 03/12/2020-

09/12/2020 
 

21 ‡gvQvt KzjQzg wcZvt- †gvt Kwdj DwÏb `y‡jbv  †eMg  MÖvgt cuvPevoxqv †cvt 

cPvenjv 

01648055810 Mvfx cvjb 03/12/2020-

09/12/2020 
 

22 ‡gvQvt wjbv Av³vi wcZvt- †gvt b~i Bmjvg AvwQqv  †eMg MÖvgt cuvPevoxqv †cvt 

cPvenjv 

01608096926 Mvfx cvjb 03/12/2020-

09/12/2020 
 

23 ‡gvt iwdKzj Bmjvg wcZvt-‡gvt Qe‡mi  kvnvbv  †eMg  MÖvgt cuvPevoxqv †cvt 

cPvenjv 

01807281637 Mvfx cvjb 03/12/2020-

09/12/2020 
 

24  †gvQvt †i‡nbv 

cvifxb 

wcZvt- †gvt AvRnviyj 

Bmjvg 

‡R‡jnv †eMg MÖvgt cuvPevoxqv †cvt 

cPvenjv 

01702164806 Mvfx cvjb 03/12/2020-

09/12/2020 
 

25  †gvQvt †gv‡k©`v †eMg wcZvt- †gvt gwdR mwLbv  †eMg MÖvgt cuvPevoxqv †cvt 

cPvenjv 

01946651610 Mvfx cvjb 03/12/2020-

09/12/2020 
 

e¨vP bs - 10 

µ:bs bvg wcZv/¯v̂gxi bvg gvZvi bvg wVKvbv ‡gvevBj bs cÖwkÿb  

†Kv‡m©i bvg 

‡gqv` gšÍe¨ 

01 Rvwn`yj Bmjvg  wct g„ AvwRRyj Bmjvg  ‡gvQv: †iv‡Kqv †eMg MÖvgteo‡`jxicvo †cvt wMjvevox 01727308642 Mvfx cvjb 22/12/2020-

28/12/2020 
 

02 mvBdzj Bmjvg wc-gwReyi ingvb Avw¤^qv  MÖvgteo‡`jxicvo †cvt wMjvevox 01732253216 Mvfx cvjb 22/12/2020-

28/12/2020 
 

03 †kv‡nj wgqv wct ‡gvt kvnvRv`v Lvb mvjgv †eMg MÖvgteo‡`jxicvo †cvt wMjvevox 01927147026 Mvfx cvjb 22/12/2020-

28/12/2020 
 

04 ‡gvt ivRy wgqv  wct †gvt  Avwgi Avjx ‡ivwRbv †eMg MÖvgteo‡`jxicvo †cvt wMjvevox 01743553235 Mvfx cvjb 22/12/2020-

28/12/2020 
 

05  †gv: Avwid wgqv wct Av: iv¾vK Av‡jqv  †eMg MÖvgteo‡`jxicvo †cvt wMjvevox 01319937965 Mvfx cvjb 22/12/2020-

28/12/2020 
 

06 ‡gvt byiæ¾vgvb  wcZvt Av:ev‡Q` byiqvnvb †eMg MÖvgteo‡`jxicvo †cvt wMjvevox 01787769858 Mvfx cvjb 22/12/2020-

28/12/2020 
 

07 kvnvRvnvb wgqv wc-Rwmg DwÏb mv‡R`v †eMg MÖvgteo‡`jxicvo †cvt wMjvevox 01735545315 Mvfx cvjb 22/12/2020-

28/12/2020 
 

08 Qvwebv Av³vi wct ‡gvt bRiæj Bmjvg ‡gvQv:wgbv †eMg MÖvgteo‡`jxicvo †cvt wMjvevox 01787769811 Mvfx cvjb 22/12/2020-

28/12/2020 
 

09 ‡gvQv: gymwjgv Av³vi wc-g„ kvnvAvjx ‡gvQv:nvmbv †eMg MÖvgteo‡`jxicvo †cvt wMjvevox 01640588816 Mvfx cvjb 22/12/2020-

28/12/2020 
 



10 ggZv Av³vi wc-gybQi ingvb ‡R‡jnv MÖvgteo‡`jxicvo †cvt wMjvevox 01786298275 Mvfx cvjb 22/12/2020-

28/12/2020 
 

11 Avj Avwgb wc-kvnv Avjx nvmbv  MÖvgteo‡`jxicvo †cvt wMjvevox 01908338693 Mvfx cvjb 22/12/2020-

28/12/2020 
 

12 iv‡k` wc-Rqbvj Av‡e`xb  AvwR`v MÖvgteo‡`jxicvo †cvt wMjvevox 01781835829 Mvfx cvjb 22/12/2020-

28/12/2020 
 

13 ‡gv: gÄy Bmjvg wc-jyrdi ingvb ivwRqv †eMg MÖvgteo‡`jxicvo †cvt wMjvevox 01904353018 Mvfx cvjb 22/12/2020-

28/12/2020 
 

14 ‡gwibv Av³vi wc-‡g‡Qi Avjx  ‡gvi‡k`v †eMg MÖvgteo‡`jxicvo †cvt wMjvevox 01752542045 Mvfx cvjb 22/12/2020-

28/12/2020 
 

15 wmgv Av³vi ¯^v-‡mv‡nj mi`vi AwgQv †eMg MÖvgteo‡`jxicvo †cvt wMjvevox 01904353018 Mvfx cvjb 22/12/2020-

28/12/2020 
 

16 iæKby¾vgvb BwiRyj nK  iv‡njv LvZzb MÖvgteo‡`jxicvo †cvt wMjvevox 01402332567 Mvfx cvjb 22/12/2020-

28/12/2020 
 

17 gvmy` ivbv ‡`ŠjZ †nv‡mb iwgQv †eMg MÖvgteo‡`jxicvo †cvt wMjvevox 01743553234 Mvfx cvjb 22/12/2020-

28/12/2020 
 

18 gv‡R`yj Bmjvg  wejøvj †nv‡mb gwRb©v MÖvgteo‡`jxicvo †cvt wMjvevox 01732253216 Mvfx cvjb 22/12/2020-

28/12/2020 
 

19 ‡gv:‡ivnvb wgqv ‡gv: ûgvqyb Kexi ‡gvQv:‡ivKmvbv 

†eMg 

MÖvgteo‡`jxicvo †cvt wMjvevox 01403730701 Mvfx cvjb 22/12/2020-

28/12/2020 
 

20 ‡`‡jvqvi †nv‡mb Av: Rwjj nvIqv †eMg MÖvgteo‡`jxicvo †cvt wMjvevox 01933071421 Mvfx cvjb 22/12/2020-

28/12/2020 
 

21 ‡gv¯ÍvwdRyi ingvb Avqyi Avjx gwRb©v†eMg MÖvgteo‡`jxicvo †cvt wMjvevox 01625677088 Mvfx cvjb 22/12/2020-

28/12/2020 
 

22 widvZ bvRgyj nvmvb ‡iŠkbviv †eMg MÖvgteo‡`jxicvo †cvt wMjvevox 01625677088 Mvfx cvjb 22/12/2020-

28/12/2020 
 

23 ‡gv:ivBmyj Bmjvg  †gv:myiæR Avjx ‡gvQv:SvjK †eMg MÖvgteo‡`jxicvo †cvt wMjvevox 01933071429 Mvfx cvjb 22/12/2020-

28/12/2020 
 

24 ‡gv: kwdKzj Bmjvg Avmjvg AvK›` Av‡qkv †eMg MÖvgteo‡`jxicvo †cvt wMjvevox 0185453909 Mvfx cvjb 22/12/2020-

28/12/2020 
 

25 ‡gv:kIKZ †nv‡mb  ‡gv: kvnRvnvb miKvi mv‡R`v   †eMg MÖvgteo‡`jxicvo †cvt wMjvevox 01641817081 Mvfx cvjb 22/12/2020-

28/12/2020 
 

e¨vP bs - 11 

µ:

bs 

bvg wcZv/¯v̂gxi bvg gvZvi bvg wVKvbv ‡gvevBj bs cÖwkÿb  

†Kv‡m©i bvg 

‡gqv` gšÍe¨ 

01 ‡gvt mvBdzjø¨vn wct ‡gvt †mKv›`vi 

Avjx 

‡gvQv: Qvjgv  †eMg MÖvgt KvwQgv †cvt ‡ejMvQv 01715568456 nvmgyiMx cvjb 24/01/2021-

30/01/2021 

 

02 Gm Gg nvweeyjøvn 

†ejvjx 

wct ‡gvt ggZv&R DwÏb ‡gvQv:AvKwjgv 

LvZzb 

MÖvgt‡ejMvQv wgqv cvov 01757271899 nvmgyiMx cvjb 24/01/2021-

30/01/2021 
 

03 ‡gv:‡Lvi‡k` 

Avjg 

‡gvkvid Lv‡j`v †eMg MÖvgt KvwQgv †cvt ‡ejMvQv 01647362330 nvmgyiMx cvjb 24/01/2021-

30/01/2021 
 

04 iweb wct BqvKzeAvjx Av‡jqv  Av³vi MÖvgt KvwQgv †cvt ‡ejMvQv 01715568456 nvmgyiMx cvjb 24/01/2021-

30/01/2021 
 



05  wgbvj ingvb wct Zg‡Qi Avjx wgbv †eMg MÖvgt KvwQgv †cvt ‡ejMvQv 01774605914 nvmgyiMx cvjb 24/01/2021-

30/01/2021 
 

06 mwn`yjøvn wcZvt ‡gv: †mKv›`vi Qvjgv †eMg MÖvgt KvwQgv †cvt ‡ejMvQv 01774605714 nvmgyiMx cvjb 24/01/2021-

30/01/2021 
 

07 wiqvR wgqv wc-Aveyj Kvjvg ‡i‡nbv †eMg MÖvgtabZjv †cvt †ejMvQv 01735545315 nvmgyiMx cvjb 24/01/2021-

30/01/2021 
 

08 igRvb Avjx wct gvBbyj nK iv‡k`v †eMg MÖvgtabZjv †cvt †ejMvQv 01735989540 nvmgyiMx cvjb 24/01/2021-

30/01/2021 
 

09 ‡iRyqvb Avn‡¤§` wc †iŠkvbyj nK ev`kv ‡iLv  †eMg MÖvgtabZjv †cvt †ejMvQv 01885816101 nvmgyiMx cvjb 24/01/2021-

30/01/2021 
 

10  ‡`jviv Av³vi wc-‡gv: †`‡jvqvi †nv‡mb Avs¸ix MÖvgtabZjv †cvt †ejMvQv 01746992164 nvmgyiMx cvjb 24/01/2021-

30/01/2021 
 

11 ‡gv:kwid DwÏb wc- ỳjy wgqv ‡gvQv:Rwibv †eMg MÖvgt KvwQgv †cvt ‡ejMvQv 01747496256 nvmgyiMx cvjb 24/01/2021-

30/01/2021 
 

12 Lvw`Rv Av³vi wc-kvgQzj nK g‡gbv‡eMg MÖvgtabZjv †cvt †ejMvQv 01313560167 nvmgyiMx cvjb 24/01/2021-

30/01/2021 
 

13 ‡gv: wjqvR gvngy` wc-Gev` Avjx ‡gvQv:Kwnbyi †eMg MÖvgtabZjv †cvt †ejMvQv 01752616209 nvmgyiMx cvjb 24/01/2021-

30/01/2021 
 

14 gRby wgqv wc-gvwbK miKvi  Ry‡jLv †eMg MÖvgtabZjv †cvt †ejMvQv 01715254076 nvmgyiMx cvjb 24/01/2021-

30/01/2021 
 

15 ‡g‡nw` nvmvb ‡gv:QvBdzj Bmjvg ‡gvQv: wgbv MÖvgtabZjv †cvt †ejMvQv 01712239333 nvmgyiMx cvjb 24/01/2021-

30/01/2021 
 

16 iv‡k` gvngy` `v‡bQ Avjx  gvQziv MÖvgtabZjv †cvt †ejMvQv 01918779332 nvmgyiMx cvjb 24/01/2021-

30/01/2021 
 

17 Avd‡ivRv Av³vi LvRv cÖavb Qvjgv †eMg MÖvgtabZjv  †cv:†ejMvQv 01947681290 nvmgyiMx cvjb 24/01/2021-

30/01/2021 
 

18 ‡gv: gvQy` wgqv Avãym mvjvg ‡gvQv: gv‡jKv †eMg MÖvgt KvwQgv †cvt ‡ejMvQv 01611112610 nvmgyiMx cvjb 24/01/2021-

30/01/2021 
 

19 ‡gvnwkbv Av³vi wc-‡njvj DwÏb ‡gvQv: Avjcbv 

†eMg 

MÖvgt D:ga¨‡ejMvQv †cvt ‡ejMvQv 01715254076 nvmgyiMx cvjb 24/01/2021-

30/01/2021 
 

20 bvQwib Rvnvb ¯^v-‡gv: mvBdzjøvn Qv‡niv †eMg MÖvgt KvwQgv †cvt ‡ejMvQv 01764109040 nvmgyiMx cvjb 24/01/2021-

30/01/2021 
 

21 dwKi Avjx imyj gvmy` Kgjv MÖvgt D:ga¨‡ejMvQv †cvt ‡ejMvQv 01630911174 nvmgyiMx cvjb 24/01/2021-

30/01/2021 
 

22 ‡gv: Av‡bvqvi †nv‡mb Aveyj Kvjvg AvRv` P¤úv †eMg MÖvgtabZjv  †cv:†ejMvQv 01306058999 nvmgyiMx cvjb 24/01/2021-

30/01/2021 
 

23 ‡gvqvR Avnv‡¤§` iwb ‡gv: ZvRyj Bmjvg 

wniv 

gv‡jKv †eMg MÖvgt ‡ejMvQv wgqvcvov  †cv:†ejMvQv 01679680204 nvmgyiMx cvjb 24/01/2021-

30/01/2021 
 

24  †gvQv: kvšÍbv Av³vi ¯^v-‡gv: gvwbK Avjx Avmdzj †eMg MÖvgt‡ejMvQv wgqvcvov   01747591288 nvmgyiMx cvjb 24/01/2021-

30/01/2021 
 

25 mvBdyj Bmjvg gwReyi ingvb Avw¤^qv MÖvgteo‡`jxicvo †cvt wMjvevox 01732253216 nvmgyiMx cvjb 24/01/2021-

30/01/2021 
 

 

 



e¨vP bs - 12 

µ: 

bs 

bvg wcZv/¯v̂gxi bvg gvZvi bvg wVKvbv ‡gvevBj bs cÖwkÿb  

†Kv‡m©i bvg 

‡gqv` gšÍe¨ 

1 ‡gv: ev`kv wgqv wcZvt g„ Av‡jK DwÏb  gvZvt P›`ªevby MÖvvg:gwnlKzov,‡cv:‡cvoviPi 01736904277 Miæ‡gvUvZvRvKib 10/02/2021-

16/02/2021 
 

2 ‡gvt kvwnb wgqv wcZvt- †gvkvid †nv‡mb gvZvt kvnvbv †eMg MÖvvg: Dt`wiqvev`,‡cv: Bmjvgcyi 01754874824 Miæ‡gvUvZvRvKib 10/02/2021-

16/02/2021 
 

3 mxgv LvZzb ¯^vgxt- ev`kv gvZvt AvwbQv ‡eMg MÖvvg: Dt`wiqvev`,‡cv: Bmjvgcyi 01747905447 Miæ‡gvUvZvRvKib 10/02/2021-

16/02/2021 
 

4 ‡gŠmygx Av³vi ¯^vgxt-‡gvt †ivgvb gvZvt kvnvbv †eMg MÖvvg: Dt`wiqvev`,‡cv: Bmjvgcyi 01754874824 Miæ‡gvUvZvRvKib 10/02/2021-

16/02/2021 
 

5 ¯^cœv Av³vi wcZvt mI`vMi Avjx gvZvt Zviv gwb MÖvvg: evwUKvgvix,‡cv: †gvkvidMÄ 01959841637 Miæ‡gvUvZvRvKib 10/02/2021-

16/02/2021 
 

6 ‡mvwbqv LvZzb wcZvt †gvt myjZvb gvZvt wgwb †eMg MÖvvg: evwUKvgvix,‡cv: †gvkvidMÄ 01627924934 Miæ‡gvUvZvRvKib 10/02/2021-

16/02/2021 
 

7 wgbv LvZzb wcZvt dwi ỳj Bmjvg gvZvt †g‡niv †eMg MÖvvg: evwUKvgvix,‡cv: †gvkvidMÄ 01927960740 Miæ‡gvUvZvRvKib 10/02/2021-

16/02/2021 
 

8 dv‡Zgv Av³vi ¯^vgxt- nhiZ Avjx gvZvt Kzmygv Av³vi MÖvvg: evwUKvgvix,‡cv: †gvkvidMÄ 01931710158 Miæ‡gvUvZvRvKib 10/02/2021-

16/02/2021 
 

9 Kíbv Av³vi ¯^vgxt- Rwmg DwÏb gvZvt wd‡ivRv†eMg MÖvvg: evwUKvgvix,‡cv: †gvkvidMÄ 01913087131 Miæ‡gvUvZvRvKib 10/02/2021-

16/02/2021 
 

10 Av‡bvqvi †nvmb wcZvt- †gvRv‡¤§j †nv‡mb gvZvt Avqkv †eMg MÖvvg: evwUKvgvix,‡cv: †gvkvidMÄ 01613284787 Miæ‡gvUvZvRvKib 10/02/2021-

16/02/2021 
 

11 jvebx Av³vi ¯^vgxt- mvwR`yj Bmjvg gvZvt Av‡Rgv LvZzb MÖvvg: evwUKvgvix,‡cv: †gvkvidMÄ 0186477713 Miæ‡gvUvZvRvKib 10/02/2021-

16/02/2021 
 

12 iv‡eqv myjZvbv ¯^vgxt- byi Bmjvg gvZvt nvwjgv LvZzb MÖvvg: evwUKvgvix,‡cv: †gvkvidMÄ 01981115894 Miæ‡gvUvZvRvKib 10/02/2021-

16/02/2021 
 

13 wgbnvR †nv‡mb wcZvt bvwRi †nv‡mb gvZvt bvRgv †eMg MÖvvg: evwUKvgvix,‡cv: †gvkvidMÄ 01883203073 Miæ‡gvUvZvRvKib 10/02/2021-

16/02/2021 
 

14 AvwkKzi ingvb wcZvt nviæb Ai jwk` gvZvt Av‡gjv 

†eMg 

MÖvvg: evwUKvgvix,‡cv: †gvkvidMÄ 01639344439 Miæ‡gvUvZvRvKib 10/02/2021-

16/02/2021 
 

15 wRbœvZ wgqv wcZvt nviæb Ai jwk` gvZvt Av‡gjv 

†eMg 

MÖvvg: evwUKvgvix,‡cv: †gvkvidMÄ 01863829720 Miæ‡gvUvZvRvKib 10/02/2021-

16/02/2021 
 

16 Avwidzj Bmjvg wcZvt †gvqv‡¾g †nv‡mb gvZvt Avqkv †eMg MÖvvg: evwUKvgvix,‡cv: †gvkvidMÄ 01771473847 Miæ‡gvUvZvRvKib 10/02/2021-

16/02/2021 
 

17 ‡gvt Avwbm wcZvt AvdQvi Avjx gvZvt Avqkv †eMg MÖvvg: evwUKvgvix,‡cv: †gvkvidMÄ 01761185755 Miæ‡gvUvZvRvKib 10/02/2021-

16/02/2021 
 

18 ‡gvt kvnvb kvn wcZvt†gvqv‡¾g †nv‡mb gvZvt by‡iRv †eMg MÖvvg: evwUKvgvix,‡cv: †gvkvidMÄ 01643318805 Miæ‡gvUvZvRvKib 10/02/2021-

16/02/2021 
 

19 by‡iRv †eMg wcZvt byi Bmjvg gvZvt ggZv †eMg MÖvvg: evwUKvgvix,‡cv: †gvkvidMÄ  Miæ‡gvUvZvRvKib 10/02/2021-

16/02/2021 
 

20 mv¾v` †nv‡mb wcZvt Qv‡bvqvi ‡nv‡mb gvZvt iv‡njv †eMg MÖvvg: evwUKvgvix,‡cv: †gvkvidMÄ 01762530555 Miæ‡gvUvZvRvKib 10/02/2021-

16/02/2021 
 

21 ‡gvt gnwmb wcZvt †Mvjvg †gv¯Ídv gvZvt weDwU LvZzb MÖvvg: evwUKvgvix,‡cv: †gvkvidMÄ 01766450114 Miæ‡gvUvZvRvKib 10/02/2021-  



16/02/2021 

22 ‡gvt gviæd Lvb wcZvt g‡bvqvi †nv‡mb gvZvt ‡Rvmbv 

†eMg 

MÖvvg: evwUKvgvix,‡cv: †gvkvidMÄ 01783994322 Miæ‡gvUvZvRvKib 10/02/2021-

16/02/2021 
 

23  gwbi †nv‡mb wcZvt †gvRv‡¤§j †nv‡mb gvZvt dwRjv †eMg MÖvvg: evwUKvgvix,‡cv: †gvkvidMÄ 01734203869 Miæ‡gvUvZvRvKib 10/02/2021-

16/02/2021 
 

24 nv‡Qb Avjx wcZvt bvwQi Avjx gvZvt gv‡jKv 

†eMg 

MÖvvg: evwUKvgvix,‡cv: †gvkvidMÄ 01929455370 Miæ‡gvUvZvRvKib 10/02/2021-

16/02/2021 
 

25 AvwkKzi ingvb wcZvt nvmgZ Avjx  gvZvt AvQgv †eMg MÖvvg: evwUKvgvix,‡cv: †gvkvidMÄ 01643070520 Miæ‡gvUvZvRvKib 10/02/2021-

16/02/2021 
 

 

 



উপজজা যুব উন্নয়ন কম মকর্মার কায মায়,মাদারগঞ্জ জামাপুর এর “অপ্রাতর্ষ্ঠাতনক ( রাজস্ব ) / ভ্রাম্যমাণ প্রতলক্ষণার্থীজদর নাজমর 

র্াতকাাঃ 

অর্থ ম বছর- ২০২০-২০২১ ইং 

নং প্রতলক্ষণার্থীর নাম ঠিকানা মমাবাই নম্বর প্রতলক্ষণ 

মকাজ মর নাম 

মময়াদ মন্তব্য 

01 এ,এম মাাগ রানা গ্রাম+জপাাঃ  পতলা 

উপজজা-মাদারগঞ্জ , মজা-

জামাপুর 

০১৭১১৯৯৮১৮১ পাতরবাতরক 

গাভী পান 

৭ তদন  

02 লাতকা ঐ 01724115282 ঐ ৭ তদন  

03 মমছাাঃ র্াতনয়া ঐ 01727781718 ঐ ৭ তদন  

04 মমাাঃ ম্তাতিজুর রমান গ্রাম-গজাতয়া মপাাঃ পতলা 

উপজজা-মাদারগঞ্জ, মজা- 

জামাপুর । 

01645902933 ঐ ঐ  

05 আতরফুর রমান রাজু ঐ 01753205054 ঐ ঐ  

06 কল্পনা ঐ 01775467008 ঐ ঐ  

07 মমাাঃ সুজন তময়া ঐ 01631087248 ঐ ঐ  

08 মুক্তা ঐ 01799343981 ঐ ঐ  

09 মমাছাাঃ াতবনা ইয়াতমন ঐ 01721871859 ঐ ঐ  

10 মমাছাাঃ মতনা মবগম ঐ 01799094111 ঐ ঐ  

11 মমাাঃ এরলাদ মাজন ঐ 01642068397 ঐ ঐ  

12 মমাছাাঃ াতিজা খাতুন ঐ 01777872157 ঐ ঐ  

13 মমাাঃ সুজন রানা ঐ 01747078832 ঐ ঐ  

14 র্ামান্না আক্তার ঐ 01643585798 ঐ ঐ  

15 মমাাঃ রাতজব উতিন ঐ 01724500244 ঐ ঐ  

16 মমর্াজ মবগম ঐ 01643585798 ঐ ঐ  

17 মমারজলদা গ্রাম+জপাাঃ  পতলা 

উপজজা-মাদারগঞ্জ , মজা-

জামাপুর 

01765766111 ঐ ঐ  

18 মতু আক্তার ঐ 

 

01635767914 ঐ ঐ  

19 আজলক মামুদ গ্রাম-বাতজজর্রপাড়া মপাাঃ পতলা 

উপজজা-মাদারগঞ্জ,মজা- 

জামাপুর । 

0177748478035 ঐ ঐ  

20 মমাাঃিারুকুজ্জামান ঐ 01706193965 ঐ ঐ  

21 মতু জান্নার্ ঐ 01855790579 ঐ ঐ  

22 তজতনয়া আক্তার ঐ 01748486903 ঐ ঐ  

23 মরাতজ ঐ 01961801047 ঐ ঐ  

24 এনামু ক ঐ 01787502037 ঐ ঐ  

25 মমাাঃ রাজলদুজ্জামান রাতি ঐ 01718552370 ঐ ঐ  

26 মমাাঃ আর্াফুর রমান গ্রাম-চরপাজকরদ পাঃ পাড়া, 

মপাাঃচর পাজকরদ 

উপজজা-মাদারগঞ্জ মজা- 

জামাপুর । 

01741082513 ঐ ঐ  
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27 মমাাঃ আতমনুর  ঐ 01790776635 ঐ ঐ  

28 মমাাঃ ততিক ঐ 01764146679 ঐ ঐ  

29 মমাাঃ লাতন আম হৃদয় ঐ 01771885551 ঐ ঐ  

30 আব্দুল্লা আ আতমন ঐ 01750710449 ঐ ঐ  

31 মমাাঃ মমজদী াান ঐ 01940492574 ঐ ঐ  

32 মমাাঃ আাতমন ঐ 01738044840 ঐ ঐ  

33 মতনা আক্তার ঐ 01729898705 ঐ ঐ  

34 সুজন ঐ 01733946412 ঐ ঐ  

35 মমাাঃ মমাতাতিজুর রমান ঐ 01760265024 ঐ ঐ  

36 মমাাঃ আজাার ঐ 01722258079 ঐ ঐ  

37 আজনায়ার মাজন ঐ 01789849593 ঐ ঐ  

38 মমাাঃ আাতমন ঐ 01307055693 ঐ ঐ  

39 মমাাঃ আতন তময়া গ্রাম-চরপাজকরদ , মপাাঃ 

চরপাজকরদ 

উপজজা-মাদারগঞ্জ মজা- 

জামাপুর । 

01727870767 ঐ ঐ  

40 মমাাঃ র্তিকু ইাম ঐ 01715517322 ঐ ঐ  

41 জুজখা ঐ 0191230051 ঐ ঐ  

42 মমাাঃ তবল্লব তময়া ঐ 01305565318 ঐ ঐ  

43 আ মামুন কাউার গ্রাম-জাংগাতয়া , মপাাঃ 

জাংগাতয়া 

উপজজা-মাদারগঞ্জ মজা- 

জামাপুর 

01984950950 ঐ ঐ  

44 মমাাঃ কতবর মাজন গ্রাম-মবর্াগা , মপাাঃ চরজগাাবাড়ী 

উপজজা-মাদারগঞ্জ মজা- 

জামাপুর 

01763148910 ঐ ঐ  

45 জান্নাতু মিরজদৌ গ্রাম-মজানাইপতক্ষমারী , মপাাঃ 

নয়াপাড়া 

উপজজা-মাদারগঞ্জ মজা- 

জামাপুর 

01749159783 ঐ ঐ  

46 মরাকানা গ্রাম-মকায়াীকাতি , মপাাঃ 

মর্ঘতরয়া 

উপজজা-মাদারগঞ্জ মজা- 

জামাপুর 

01826182319 ঐ ঐ  

47 মমাাঃ আতমনুর রমান গ্রাম-চরপাজকরদ পাঃ পাড়া, মপাাঃ 

চরপাজকরদ 

উপজজা-মাদারগঞ্জ মজা- 

জামাপুর । 

01729955142 ঐ ঐ  

48 তমনা গ্রাম-তদাগাড়ী, মপাাঃ মর্ঘতরয়া 

উপজজা-মাদারগঞ্জ মজা- 

জামাপুর । 

01798528394 ঐ ঐ  

49 মমাাঃ ইকবা াান গ্রাম-চরপাজকরদ , মপাাঃচর 

পাজকরদ 

01772889818 ঐ ঐ  
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উপজজা-মাদারগঞ্জ মজা- 

জামাপুর । 

50 মমাাঃ াাজউতিন গ্রাম-চরপাজকরদ , মপাাঃ 

চরপাজকরদ 

উপজজা-মাদারগঞ্জ মজা- 

জামাপুর । 

01707026677 ঐ ঐ  

51 নারীন র্াবাসুম মকয়া গ্রাম-বাতজুড়ী পূব মপাড়া মপাাঃ 

বাতজুড়ী উপজজা-মাদারগঞ্জ 

মজা- জামাপুর । 

01768079095 ব্লক বাটিক 7তদন  

52 মমাছাাঃ তলতল্প গ্রাম-বদভরা বাতনকুঞ্চজপাাঃ 

বাতজুড়ী উপজজা-মাদারগঞ্জ 

মজা- জামাপুর । 

01642053763 ঐ ঐ  

53 মমাছাাঃ আর্য়া আক্তার গ্রাম-বীর মগাপাপুর মপাাঃ 

নয়াপাড়া  উপজজা-মাদারগঞ্জ 

মজা- জামাপুর 

--- ঐ ঐ  

54 অরতপ আক্তার গ্রাম-চাদপুর মপাাঃ মাদারগঞ্জ 

উপজজা-মাদারগঞ্জ মজা- 

জামাপুর 

01927060911 ঐ ঐ  

55 শুক্লা তমত্র গ্রাম+মপাাঃ বাতজুড়ী 

উপজজা-মাদারগঞ্জ মজা- 

জামাপুর 

019955412745 ঐ ঐ  

56 লারতমন গ্রাম-পূব মচর পাজকরদ মপাাঃ 

চরপাজকদ উপজজা-মাদারগঞ্জ 

মজা- জামাপুর 

01778724992 ঐ ঐ  

57 মমারছাতনা গ্রাম+মপাাঃ চরপজকরদ 

উপজজা-মাদারগঞ্জ মজা- 

জামাপুর 

----- ঐ ঐ  

58 কুমারী প্রাতি রানী গ্রাম-গাজবরগ্রাম,মপাাঃ মাদারগঞ্জ 

উপজজা-মাদারগঞ্জ মজা- 

জামাপুর 

----- ঐ ঐ  

59 টুম্পা রানী লী গ্রাম-দাঃ গাজবরগ্রাম মপাাঃ 

মাদারগঞ্জ 

উপজজা-মাদারগঞ্জ মজা- 

জামাপুর 

------ ঐ ঐ  

60 মমাছাাঃ মরাতজনা আক্তার গ্রাম-বীর মগাপাপুর মপাাঃ 

নয়াপাড়া উপজজা-মাদারগঞ্জ 

মজা- জামাপুর 

------ ঐ ঐ  

61 মমাছাাঃ নারতগছ মবগম গ্রাম-মজানাই নয়াপাড়া 

মপাাঃনয়াপাড়া উপজজা-মাদারগঞ্জ 

মজা- জামাপুর 

01768261088 ঐ ঐ  

62 মমাছাাঃ মিৌতজয়া জাান গ্রাম-মজানাই মপাাঃ নয়াপাড়া 

উপজজা-মাদারগঞ্জ মজা- 

জামাপুর 

01994560528 ঐ ঐ  
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63 ঝুমা গ্রাম-বাতনকুঞ্জ মপাাঃবাতজুড়ী, 

উপজজা-মাদারগঞ্জ মজা- 

জামাপুর 

------ ঐ ঐ  

64 তম রানী আক্তার গ্রাম+মপাাঃ চরপাজকরদ 

উপজজা-মাদারগঞ্জ মজা- 

জামাপুর 

01757616682 ঐ ঐ  

65 মাকছুদা ঐ 01714199304 ঐ ঐ  

67 তমতন আক্তার গ্রাম-বীর নাদাগাড়ী মপাাঃ 

মাদারগঞ্জ 

উপজজা-মাদারগঞ্জ মজা- 

জামাপুর 

01996289994 ঐ ঐ  

68 মমাছাাঃ তনপা মবগম গ্রাম-চর নগর মপাাঃ পাজকরদ 

উপজজা-মাদারগঞ্জ মজা- 

জামাপুর 

01980710862 ঐ ঐ  

69 তলা গ্রাম-বাতনকুঞ্জ মপাাঃবাতজুড়ী, 

উপজজা-মাদারগঞ্জ মজা- 

জামাপুর । 

01906143548 ঐ ঐ  

70 ার্থী গ্রাম-বাতজুড়ী এমপাড়া মপাাঃ 

বাতজুড়ী উপজজা-মাদারগঞ্জ 

মজা- জামাপুর । 

01964206447 ঐ ঐ  

71 াতদকা পারভীন গ্রাম-উত্তরজজারখাী মপাাঃ 

তমনবাজার উপজজা-মাদারগঞ্জ 

মজা- জামাপুর । 

01767337219 ঐ ঐ  

72 দুনা আক্তার গ্রাম-বাতজুড়ী পাঃপাড়া, মপাাঃ 

বাতজুড়ী উপজজা-মাদারগঞ্জ 

মজা- জামাপুর । 

01315418013 ঐ ঐ  

73 চম্পা গ্রাম-বাতজুড়ী পতির্ পাড়া 

মপাাঃবাতজুড়ী উপজজা-মাদারগঞ্জ 

মজা- জামাপুর । 

01908867468 ঐ ঐ  

74 মাতি রানী গ্রাম-গাজবরগ্রাম,মপাাঃ মাদারগঞ্জ 

উপজজা-মাদারগঞ্জ মজা- 

জামাপুর 

------ ঐ ঐ  

75 িারজানা আক্তার গ্রাম-চরপাজকরদ , মপাাঃ 

চরপাজকরদ 

উপজজা-মাদারগঞ্জ মজা- 

জামাপুর । 

01789849846 ঐ ঐ  

76 মমাাঃ নাছতরন মবগম গ্রাম-চর বা, মপাাঃ-বাতজুড়ী, 

উপজজা-মাদারগঞ্জ মজা- 

জামাপুর । 

01721450337 নকলী কাঁর্থা 

মাই 

07তদন  

77 মমাছাাঃ বামা আক্তার 

মববী 

ঐ 01924145238 ঐ ঐ  
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78 মমাছাাঃ আলা মতন ঐ 01910605444 ঐ ঐ  

79 মায়মা ঐ 01918737270 ঐ ঐ  

80 সুতিয়া আক্তার ঐ 01888377925 ঐ ঐ  

81 নুপুর ঐ 01765275888 ঐ ঐ  

82 মমাছাাঃ তমরা গ্রাম- দাঃচর বা, মপাাঃ-

বাতজুড়ী, 

উপজজা-মাদারগঞ্জ মজা- 

জামাপুর । 

01709179825 ঐ ঐ  

83 মমাছাাঃ লতরিা খাতুন ঐ 0175046908 ঐ ঐ  

84 মমাছাাঃ ীমা মবগম ঐ 01991720834 ঐ ঐ  

85 মমাছাাঃ তলল্পী গ্রাম- চর চাঁদপুর, মপাাঃ-বাতজুড়ী, 

উপজজা-মাদারগঞ্জ মজা- 

জামাপুর । 

01909084868 ঐ ঐ  

86 মমাছাাঃ তরপা ঐ 01988495917 ঐ ঐ  

87 লারতমন সুর্ানা ঐ 01402331985 ঐ ঐ  

88 মমাছাাঃ মতনা আক্তার ঐ 0174802068 ঐ ঐ  

89 মমাছাাঃ সুখী মবয়া ঐ 01930165545 ঐ ঐ  

90 মমাছাাঃ সুতমা ঐ 01956046140 ঐ ঐ  

91 মরনুিা ঐ 01962834628 ঐ ঐ  

92 মমাছাাঃ তরমা মবগম ঐ 01960285237 ঐ ঐ  

93 মমাছাাঃ াতদা ঐ 01906616795 ঐ ঐ  

94 মমাছাাঃ র্ানতজনা আক্তার ঐ 01906616795 ঐ ঐ  

95 মমাছাাঃ তলখা আক্তার ঐ 01743183216 ঐ ঐ  

96 মমাছাাঃ আলা মতন ঐ 01893198140 ঐ ঐ  

97 মমাছাাঃ িাজর্মা মবগম ঐ 01953265927 ঐ ঐ  

98 মমাছাাঃ িতরদা মবগম গ্রাম- দাঃচর বা, মপাাঃ-

বাতজুড়ী, 

উপজজা-মাদারগঞ্জ মজা- 

জামাপুর । 

01764688820 ঐ ঐ  

99 মমাছাাঃ মমর্াজ গ্রাম- চর চাঁদপুর, মপাাঃ-বাতজুড়ী, 

উপজজা-মাদারগঞ্জ মজা- 

01306646977 ঐ ঐ  
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জামাপুর । 

100 অরুণা মবগম গ্রাম-চরপাজকরদ পাঃ পাড়া, 

মপাাঃচর পাজকরদ 

উপজজা-মাদারগঞ্জ মজা- 

জামাপুর । 

01990457552 ঐ ঐ  

101  মুরাদ াান গ্রাম+জপাাঃ  পতলা 

উপজজা-মাদারগঞ্জ , মজা-

জামাপুর 

01623991219 পাতরবাতরক 

গাভী পান 

07তদন  

102 মমাাম্মদ মমজদীাান ঐ 01744719658    

103 আয়াতুল্লা াাাাজম্মদ 

তমঠু 

ঐ 01764266698 ঐ ঐ  

104 মমাাঃ মমজদী াান ঐ 01701424604 ঐ ঐ  

105 মমাাম্মদ আব্দুল্লা আ 

মমাতকম 

ঐ 01746316416 ঐ ঐ  

106 মমাাঃ আ আতমন ঐ 01723404356 ঐ ঐ  

107 সুতম আক্তার ঐ 01766384621 ঐ ঐ  

108 র্াণতজনা ঐ 01954611922 ঐ ঐ  

109 নুপুর আক্তার  ঐ 01754527041 ঐ ঐ  

110 মমাছাাঃ র্াছতমা আক্তার ঐ 01785821212 ঐ ঐ  

111 মমাছাাঃ জান্নাতু 

মিরজদৌত(মরখা) 

ঐ 01759797014 ঐ ঐ  

112 মমাাঃ ইবজন মলাভা ঐ 01706275334 ঐ ঐ  

113 আতরিা জাান তবনা ঐ 01765950147 ঐ ঐ  

114 হৃদয়  আজম্মদ ঐ 01765950147 ঐ ঐ  

115 রজল আজম্মদ ঐ 01712220129 ঐ ঐ  

116 রাতজব তময়া  ঐ 01929103008 ঐ 

 

ঐ  

117 মাাগ রানা ঐ 01764680284 ঐ ঐ  
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মকাজ মর নাম 

মময়াদ মন্তব্য 

118 আইয়ুব নবী ঐ 01729747618 ঐ ঐ  

119 মমাাঃ তটন তময়া ঐ 01764266680 ঐ ঐ  

120 মামুন াান ঐ 01723404356 ঐ ঐ  

121 মমাাঃ সুজন তময়া ঐ 01780272432 ঐ ঐ  

122 মমাাঃ আম তময়া  ঐ 01748656207 ঐ ঐ  

123 মমাাঃ র্াত ইাম ঐ 01745860211 ঐ ঐ  

124 জগলু ক (তরমু) ঐ 01754611922 ঐ ঐ  

125 াতক াান নয়ন ঐ 01912270055 ঐ ঐ  

126 ছাতবনা আক্তার গ্রাম-গাজবর গ্রাম মপাাঃ মাদারগঞ্জ 

উপজজা-মাদারগঞ্জ , মজা-

জামাপুর 

01996085080 মপাাক 

তর্রী 

14তদন  

127 কুমারী রঞ্জনা রানী ঐ 01913136507 ঐ ঐ  

128 বন্যা রানী বম মন ঐ 01937637300 ঐ ঐ  

129 চায়না রানী দা ঐ 01985937006 ঐ ঐ  

130 বৃতি রানী ঐ 01990098118 ঐ ঐ  

131 তবর্া রানী ঐ 01912634605 ঐ ঐ  

132 জান্নাতু নাার তলখা ঐ 01939195655 ঐ ঐ  

133 বন্যা রানী ঐ 01996836888 ঐ ঐ  

134 কুমারী তমতু রানী ঐ ঐ 01907811618 ঐ ঐ  

135 তবনর্ তারানী ঐ 01316640040 ঐ ঐ  

136 রাখী রানী ঐ 01770670967 ঐ ঐ  

137 কাকী রানী ঐ 01913032306 ঐ ঐ  



নং প্রতলক্ষণার্থীর নাম ঠিকানা মমাবাই নম্বর প্রতলক্ষণ 

মকাজ মর নাম 

মময়াদ মন্তব্য 

138 তমা রানী দা ঐ 01916085100 ঐ ঐ  

139 র্ন্নী রকার ঐ 01770670968 ঐ ঐ  

140 রত্না রানী ঐ 01706034467 ঐ ঐ  

141 ফু রানী ঐ 01999219060 ঐ ঐ  

142 কৃষ্ঞা রানী গ্রাম-দাঃগাজবর গ্রাম মপাাঃ 

মাদারগঞ্জ 

উপজজা-মাদারগঞ্জ , মজা-

জামাপুর 

01796927085 ঐ ঐ  

143 তপা রানী ঐ 01921836154 ঐ ঐ  

144 তদতি রানী ঐ 01988939188 ঐ ঐ  

145 তনলুিা ইয়াতমন ঐ 01992536205 ঐ ঐ  

146 কতণকা রানী ঐ 01734313427 ঐ ঐ  

147 মমাছাাঃ স্বপ্ণা মবগম গ্রাম+মপাাঃ র্ারর্াপাড়া 

উপজজা-মাদারগঞ্জ , মজা-

জামাপুর 

01956050627 ঐ ঐ  

148 শ্রী তর্তর্থ রায় গ্রাম-গাজবর গ্রাম মপাাঃ মাদারগঞ্জ 

উপজজা-মাদারগঞ্জ , মজা-

জামাপুর । 

01778816565 ঐ ঐ  

149 টতপ রানী ঐ 01796927085 ঐ ঐ  

150 নাতদয়া পারভীন গ্রাম-মজানাই মপাাঃ মাদারগঞ্জ 

উপজজা-মাদারগঞ্জ , মজা-

জামাপুর । 

- ঐ ঐ  

151 জুজয় ইাম গ্রাম+মপাাঃ ফুজজাড়া 

উপজজা-মাদারগঞ্জ , মজা-

জামাপুর । 

01798329755 পাতরবাতরক 

গাভী পান 

7 তদন  

152 মাজজদ ঐ -- ঐ ঐ  

153 মমাাঃ জুতিকার আী ঐ -- ঐ ঐ  

154 রুজব তময়া ঐ 01783596858 ঐ ঐ  

155 লালীম রানা ঐ 01737464008 ঐ ঐ  



নং প্রতলক্ষণার্থীর নাম ঠিকানা মমাবাই নম্বর প্রতলক্ষণ 

মকাজ মর নাম 

মময়াদ মন্তব্য 

156 মমাাঃ িারুক মাজন ঐ 01760774598 ঐ ঐ  

157 ান তময়া ঐ 01775812265 ঐ ঐ  

158 রাজু আজম্মদ ঐ 01709289813 ঐ ঐ  

159 রাজলদু ইাম ঐ 01727041807 ঐ ঐ  

160 মমাাঃ আতরফুর ইাম ঐ 01718594109 ঐ ঐ  

161 এনামু কতবর ঐ 01739386487 ঐ ঐ  

162 মমাাঃ জাতকর মাজন ঐ 01790948609 ঐ ঐ  

163 মামুনুর রতলদ ঐ 01793514875 ঐ ঐ  

164 আতমনুর রমান গ্রাম-চর ফুজজাড়া মপাাঃ ফুজজাড়া 

উপজজা-মাদারগঞ্জ , মজা-

জামাপুর । 

01733675863 ঐ ঐ  

165 ইমাই মাজন ঐ -- ঐ ঐ  

166 আজপ রানা ঐ 01787289090 ঐ ঐ  

167 মমাাঃ আামীন তময়া ঐ 01765363613 ঐ ঐ  

168 মমাাঃ লামীম রানা ঐ 01737878561 ঐ ঐ  

169 রাজল তময়া গ্রাম-কাইজার চর মপাাঃ ফুজজাড়া 

উপজজা-মাদারগঞ্জ , মজা-

জামাপুর । 

01760415222 ঐ ঐ  

170 নাতজরু ইাম ঐ 01747715019 ঐ ঐ  

171 লতিকু ইাম গ্রাম-পূব ম র্ারর্াপাড়া মপাাঃ 

র্ারর্াপাড়া উপজজা-মাদারগঞ্জ , 

মজা-জামাপুর । 

01747142099 ঐ ঐ  

172 মমাাঃ তমরাজু রমান 

বুজ 

ঐ 01780272422 ঐ ঐ  

173 মাাগ তময়া গ্রাম-নাংা মপাাঃ মাদারগঞ্জ 

উপজজা-মাদারগঞ্জ , মজা-

জামাপুর । 

01791572216 ঐ ঐ  

174 মমাাঃ াান মামুদ 

মাজ 

গ্রাম-চর ফুজজাড়া মপাাঃ ফুজজাড়া 

উপজজা-মাদারগঞ্জ , মজা-

01787959828 ঐ ঐ  



নং প্রতলক্ষণার্থীর নাম ঠিকানা মমাবাই নম্বর প্রতলক্ষণ 

মকাজ মর নাম 

মময়াদ মন্তব্য 

জামাপুর । 

175 মমাাঃ আজনায়ার মাজন গ্রাম-কাইজার চর মপাাঃ ফুজজাড়া 

উপজজা-মাদারগঞ্জ , মজা-

জামাপুর । 

01737126014 ঐ ঐ  

176 আজনায়ার মাজন গ্রাম-চর নাংা মপাাঃ মাদারগঞ্জ 

উপজজা-মাদারগঞ্জ , মজা-

জামাপুর । 

01736893002 গরু 

মমাটার্াজাক

রণ 

7তদন  

177 আতরি াান ঐ 01727275465 ঐ ঐ  

178 মমাতমনুর ঐ 01707986492 ঐ ঐ  

179 মাতম ঐ 01720192401 ঐ ঐ  

180 আব্দুল্লা ঐ 01303449457 ঐ ঐ  

181 রতকবু াান ঐ 01779535224 ঐ ঐ  

182 মমাাঃ মতনর মাজন ঐ 01775838514 ঐ ঐ  

183 লাজাা ঐ 01759779012 ঐ ঐ  

184 রাজ ঐ 01303991543 ঐ ঐ  

185 মমাাঃ মমাখজছুর রমান ঐ 01760506287 ঐ ঐ  

186 াইফু ইাম ঐ 01781854945 ঐ ঐ  

187 লতিকু ইাম ঐ 01704631065 ঐ ঐ  

188 িরমান আী ঐ 01746073364 ঐ ঐ  

189 মাাইমান কতবর ঐ 01738293490 ঐ ঐ  

190 লান্ত রানা ঐ 01743384845 ঐ ঐ  

191 কাতব াান ঐ 01770119196 ঐ ঐ  

192 নাজমু ইাম ঐ 01792083991 ঐ ঐ  

193 াঞ্জু  তময়া ঐ 01303449457 ঐ ঐ  



নং প্রতলক্ষণার্থীর নাম ঠিকানা মমাবাই নম্বর প্রতলক্ষণ 

মকাজ মর নাম 

মময়াদ মন্তব্য 

194 মারুি মাাইন ঐ 01768469646 ঐ ঐ  

195 তবল্লা মাজন গ্রাম- নাংা মপাাঃ মাদারগঞ্জ 

উপজজা-মাদারগঞ্জ , মজা-

জামাপুর । 

01795875816 ঐ ঐ  

196 কতবর াান ঐ 01729718946 ঐ ঐ  

197 মমাাঃ াবু ঐ 01777314913 ঐ ঐ  

198 মমাাঃ মমাগ গ্রাম-পূব ম নাংা মপাাঃ মাদারগঞ্জ 

উপজজা-মাদারগঞ্জ , মজা-

জামাপুর । 

01756234238 ঐ ঐ  

199 াতববুর রমান গ্রাম-চর নাংা মপাাঃ মাদারগঞ্জ 

উপজজা-মাদারগঞ্জ , মজা-

জামাপুর । 

01719561516 ঐ ঐ  

200 রানা গ্রাম- দাঃ সুখনগর মপাাঃ মাদারগঞ্জ 

উপজজা-মাদারগঞ্জ , মজা-

জামাপুর । 

01716242763 ঐ ঐ  

201 িাজর্মা আক্তার মতনকা গ্রাম+মপাাঃ নয়াপাড়া 

উপজজা-মাদারগঞ্জ , মজা-

জামাপুর । 

0173579843 মলা-তপচ 

তর্রী 

7তদন  

202 কুমারী ইতর্ রানী গ্রাম- বাতজুড়ী মঘাপাড়া 

উপজজা-মাদারগঞ্জ , মজা-

জামাপুর । 

01752523433 ঐ ঐ  

203 লাানা গ্রাম-বীর মগাপাপুর মপাাঃ 

নয়াপাড়া 

উপজজা-মাদারগঞ্জ , মজা-

জামাপুর । 

-- ঐ ঐ  

204 মমাছাাঃ জতরনা ঐ -- ঐ ঐ  

205 আলরাফুন্নাার র্ামান্না গ্রাম-চরজগাপাপুর মপাাঃ নয়াপাড়া 

উপজজা-মাদারগঞ্জ , মজা-

জামাপুর । 

01923972269 ঐ ঐ  

206 মমাছাাঃ ািলা খাতুন 

(মজতন) 

ঐ 01793044864 ঐ ঐ  

207 মজনাজ দুা গ্রাম + মপাাঃ বাতজুড়ী 

উপজজা-মাদারগঞ্জ , মজা-

জামাপুর । 

01736442356 ঐ ঐ  

208 উজম্ম মাাইম তমমু ঐ 01309889531 ঐ ঐ  

209 মমাছাাঃ রুমাইয়া গ্রাম-আমতর্া মপাাঃ নয়াপাড়া 

উপজজা-মাদারগঞ্জ , মজা-

জামাপুর । 

-- ঐ ঐ  



নং প্রতলক্ষণার্থীর নাম ঠিকানা মমাবাই নম্বর প্রতলক্ষণ 

মকাজ মর নাম 

মময়াদ মন্তব্য 

210 মমাছাাঃ শ্যামী 

আক্তার(পত) 

গ্রাম-মজানাই নয়াপাড়া মপাাঃ 

নয়াপাড়া 

উপজজা-মাদারগঞ্জ , মজা-

জামাপুর । 

-- ঐ ঐ  

211 লারতমন নাার জুই গ্রাম-পূব মনতছয়া মপাাঃ তবজনাদটঈী 

উপজজা-মাদারগঞ্জ , মজা-

জামাপুর । 

01632431917 ঐ ঐ  

212 মমাছাাঃ নাতরন  গ্রাম-বাতজুড়ী পাঃপাড়া 

মপাাঃবাতজুড়ী 

উপজজা-মাদারগঞ্জ , মজা-

জামাপুর । 

01765275515 ঐ ঐ  

213 মাবুবা জান্নার্ মমৌসুতম ঐ 01308343664 ঐ ঐ  

214 মরাতজ আক্তার গ্রাম-উত্তরজজাড়খাী মপাাঃ 

তমনবাজার 

উপজজা-মাদারগঞ্জ , মজা-

জামাপুর । 

-- ঐ ঐ  

215 পারভীন গ্রাম-বাতনকুঞ্জ মপাাঃ মাদারগঞ্জ 

উপজজা-মাদারগঞ্জ , মজা-

জামাপুর । 

01752112055 ঐ ঐ  

216 মমৌতমর্া তমত্র গ্রাম+মপাাঃ বাতজুড়ী 

উপজজা-মাদারগঞ্জ , মজা-

জামাপুর । 

01996827787 ঐ ঐ  

217 নাজমা আক্তার গ্রাম-উত্তরজজাড়খাী মপাাঃ 

তমনবাজার 

উপজজা-মাদারগঞ্জ , মজা-

জামাপুর । 

-- ঐ ঐ  

218 মাকসুদা ঐ -- ঐ ঐ  

219 তবউটি গ্রাম- ঘুঘুমারী তনজপাড়া মপাাঃ 

তবজনাদটঈী 

উপজজা-মাদারগঞ্জ , মজা-

জামাপুর । 

 

-- ঐ ঐ  

220 প্রীতর্ তচন্তা মঘা গ্রাম-বদভরা মঘাপাড়া 

মপাাঃমাদারগঞ্জ 

উপজজা-মাদারগঞ্জ , মজা-

জামাপুর । 

-- ঐ ঐ  

221 াতদয়া আক্তার গ্রাম+মপাাঃ বাতজুড়ী 

উপজজা-মাদারগঞ্জ , মজা-

জামাপুর । 

-- ঐ ঐ  

222 রত্না আক্তার গ্রাম-মজানাই নয়াপাড়া মপাাঃ 

নয়াপাড়া 

-- ঐ ঐ  



নং প্রতলক্ষণার্থীর নাম ঠিকানা মমাবাই নম্বর প্রতলক্ষণ 

মকাজ মর নাম 

মময়াদ মন্তব্য 

উপজজা-মাদারগঞ্জ , মজা-

জামাপুর । 

223 আতরিা আক্তার গ্রাম+মপাাঃ মর্ঘতরয়া 

উপজজা-মাদারগঞ্জ , মজা-

জামাপুর । 

01922782217 ঐ ঐ  

224 মমাছাাঃ মুক্তা আক্তার গ্রাম-বাতজুড়ী মপাাঃ বাতজুড়ী 

বাজার 

উপজজা-মাদারগঞ্জ , মজা-

জামাপুর । 

-- ঐ ঐ  

225 সুকা রানী গ্রাম-বাতজুড়ী মঘাপাড়াজপাাঃ 

বাতজুড়ী 

উপজজা-মাদারগঞ্জ , মজা-

জামাপুর । 

01315540270 ঐ ঐ  

226 মমাছাাঃ মমৌসুমী আক্তার গ্রাম-পতিম কড়ইচড়া মপাাঃ 

মতবার্থান 

উপজজা-মাদারগঞ্জ , মজা-

জামাপুর । 

01782598089 ব্লক বাটিক 7তদন  

227 জান্নাতু মিরজদৌত গ্রাম-খামার মাগুরা 

মপাাঃচরজগাাবাড়ী 

উপজজা-মাদারগঞ্জ , মজা-

জামাপুর । 

-- ঐ ঐ  

228 আল্পনা আক্তার গ্রাম-বতরবি মপাাঃ মতবার্থান 

উপজজা-মাদারগঞ্জ , মজা-

জামাপুর । 

01764154652 ঐ ঐ  

229 ামছন্নাার গ্রাম- উত্তর মজারখাী 

মপাাঃতমনবাজার 

উপজজা-মাদারগঞ্জ , মজা-

জামাপুর । 

01924759083 ঐ ঐ  

230 তপয়ারা মবগম গ্রাম+মপাাঃ চরপাজকরদ 

উপজজা-মাদারগঞ্জ , মজা-

জামাপুর । 

-- ঐ ঐ  

231 ততপ আক্তার গ্রাম+মপাাঃ মমাজমাবাদ 

উপজজা-মাদারগঞ্জ , মজা-

জামাপুর । 

01987241050 ঐ ঐ  

232 মমাছাাঃ ারতজনা আক্তার গ্রাম-নাদাগাড়ী মপাাঃ মাদারগঞ্জ 

উপজজা-মাদারগঞ্জ , মজা-

জামাপুর । 

01929825713 ঐ ঐ  

233 াতদয়া আক্তার(মুতন্ন) গ্রাম-দাঃ গাজবরগ্রাম মপাাঃ 

মাদারগঞ্জ 

উপজজা-মাদারগঞ্জ , মজা-

জামাপুর । 

01937923913 ঐ ঐ  

234 মমাছাাঃ স্বপ্না আক্তার গ্রাম-কয়রা মপাাঃ পাটাদ 

উপজজা-মাদারগঞ্জ , মজা-

-- ঐ ঐ  



নং প্রতলক্ষণার্থীর নাম ঠিকানা মমাবাই নম্বর প্রতলক্ষণ 

মকাজ মর নাম 

মময়াদ মন্তব্য 

জামাপুর । 

235 াতবনা ইয়াতমন গ্রাম- আমতর্া মপাাঃ নয়াপাড়া 

উপজজা-মাদারগঞ্জ , মজা-

জামাপুর । 

-- ঐ ঐ  

236 তলখা পারভীন গ্রাম-বাকুরচর মপাাঃ নয়া পাড়া 

উপজজা-মাদারগঞ্জ , মজা-

জামাপুর । 

-- ঐ ঐ  

237 মমাছাাঃ মরাতজনা আক্তার গ্রাম-পাঃর্ারর্াপাড়া 

মপাাঃর্ারর্াপাড়া 

উপজজা-মাদারগঞ্জ , মজা-

জামাপুর । 

01742215620 ঐ ঐ  

238 সুখী আক্তার গ্রাম-চর মাটাবর মপাাঃ গুজনরবাড়ী 

উপজজা-মাদারগঞ্জ , মজা-

জামাপুর । 

01767987201 ঐ ঐ  

239 লারমীন পারভীন গ্রাম-কার্ামারী 

মপাাঃজমাজমাবাদ 

উপজজা-মাদারগঞ্জ , মজা-

জামাপুর । 

01737471465 ঐ ঐ  

240 ততপ আক্তার গ্রাম-বাতনকুঞ্জ মপাাঃবাতজুড়ী 

উপজজা-মাদারগঞ্জ , মজা-

জামাপুর । 

01401556744 ঐ ঐ  

241 তমজ নারতজনা আক্তার গ্রাম+মপাাঃরাজয়রছড়া 

উপজজা-মাদারগঞ্জ , মজা-

জামাপুর । 

01313859251 ঐ ঐ  

242 র্ানতজনা ইয়াতমন গ্রাম-রাজয়র জাঙ্গাতয়া মপাাঃ 

জাংগাীয়া 

উপজজা-মাদারগঞ্জ , মজা-

জামাপুর । 

01718421239 ঐ ঐ  

243 তমা খাতুন গ্রাম-চরনাংা মপাাঃ মাদারগঞ্জ 

উপজজা-মাদারগঞ্জ , মজা-

জামাপুর । 

01774636190 ঐ ঐ  

244 মমাছাাঃ িাজর্মা ঐ -- ঐ ঐ  

245 আিজরাজা গ্রাম+মপাাঃমতবার্থান 

উপজজা-মাদারগঞ্জ , মজা-

জামাপুর । 

01790961229 ঐ ঐ  

246 জীবন গ্রাম-খামার মাগুরা 

মপাাঃচরজগাাবাড়ী 

উপজজা-মাদারগঞ্জ , মজা-

জামাপুর । 

01791412407 ঐ ঐ  

247 আয়লা আক্তার মতন গ্রাম-চরবা মপাাঃবাতজুড়ী 

উপজজা-মাদারগঞ্জ , মজা-

-- ঐ ঐ  



নং প্রতলক্ষণার্থীর নাম ঠিকানা মমাবাই নম্বর প্রতলক্ষণ 

মকাজ মর নাম 

মময়াদ মন্তব্য 

জামাপুর । 

248 মমাছাাঃ তরনা আক্তার গ্রাম-চরনাংা মপাাঃ মাদারগঞ্জ 

উপজজা-মাদারগঞ্জ , মজা-

জামাপুর । 

01743248580 ঐ ঐ  

249 শ্রাবন ইাম গ্রাম+মপাাঃ র্ারর্াপাড়া 

উপজজা-মাদারগঞ্জ , মজা-

জামাপুর । 

01788797031 ঐ ঐ  

250 প্রীতর্ গ্রাম-বাতজুড়ী পাপাড়া 

মপাাঃপাপাড়া 

উপজজা-মাদারগঞ্জ , মজা-

জামাপুর । 

-- ঐ ঐ  

251 মমাছাাঃ আঞ্জু গ্রাম-চরবা মপাাঃ বাতজুড়ী 

উপজজা- মাদারগঞ্জ, মজা-

জামাপুর । 

01745630788 নকলী কাঁর্থা 

মাই 

7তদন  

252 লাানাজ পারভীন ঐ 01956046107 ঐ ঐ  

253 মজতমন আক্তার ঐ 01764191544 ঐ ঐ  

254 মমাছাাঃ আতখ আক্তার ঐ 01937463558 ঐ ঐ  

255 মমাছাাঃ পারভীন ঐ 01816612138 ঐ ঐ  

256 মমাছাাঃ মজতমন মবগম ঐ 01913298501 ঐ ঐ  

257 মমাছাাঃ তবনা মবগম ঐ 01885865469 ঐ ঐ  

258 রত্না মবগম ঐ 01844787495 ঐ ঐ  

259 মমাছাাঃসুমাইয়া আক্তার ঐ 01765275387 ঐ ঐ  

260 জান্নাতু মিরজদৌ 

মরাজকয়া  

ঐ 01764191544 ঐ ঐ  

261 রতমা আক্তার জুতর্থ ঐ 01855259719 ঐ ঐ  

262 মতণরা পারভীন ঐ 01727987098 ঐ ঐ  

263 তখনা মবগম ঐ 01768214152 ঐ ঐ  

264 নুজরজা ঐ 01942827629 ঐ ঐ  



নং প্রতলক্ষণার্থীর নাম ঠিকানা মমাবাই নম্বর প্রতলক্ষণ 

মকাজ মর নাম 

মময়াদ মন্তব্য 

265 লাতনা ঐ 01925732005 ঐ ঐ  

266 মমাছাাঃ মতণকা আক্তার ঐ 01921883685 ঐ ঐ  

267 মরজনা পারভীন ঐ 01864383082 ঐ ঐ  

268 মমাছাাঃ জহুরা মবগম ঐ 01879016809 ঐ ঐ  

269 লারমীন আক্তার ঐ 01735539467 ঐ ঐ  

270 মমাছাাঃ লাানাজ মবগম ঐ 01994971284 ঐ ঐ  

271 াতবনা ইয়াতমন ঐ 01744201178 ঐ ঐ  

272 মমাছাাঃ মাজজবীন 

আক্তার মতণা 

ঐ 01720348704 ঐ ঐ  

273 মমাছাাঃমা আক্তার ঐ 01908015295 ঐ ঐ  

274 তমনা  আক্তার ঐ 01714982322 ঐ ঐ  

275 ইতর্ ঐ 01743549905 ঐ ঐ  

276 নাতমা আক্তার গ্রাম  মপাাঃ- মমাজমাবাদ 

উপজজা- মাদারগঞ্জ, মজা-

জামাপুর । 

-- নকলী কাঁর্থা 

মাই 

07 তদন  

277 াতমনা ঐ 01719960057 ঐ ঐ  

278 তনগারয়াতদ ঐ 01719960057 ঐ ঐ  

279 নাতরন সুর্ানা গ্রাম- উত্তর গাজবর গ্রাম, মপাাঃ 

মাদারগঞ্জ, উপজজা- মাদারগঞ্জ, 

মজা-জামাপুর । 

01932688443 ঐ ঐ  

280 আিজরাজা ইয়াতমন ঐ -- ঐ ঐ  

281 সুমাইয়া জান্নার্ র্মা গ্রাম- বাতজুড়ী, মপাাঃ বাতজুড়ী 

, উপজজা- মাদারগঞ্জ, মজা-

জামাপুর । 

-- ঐ ঐ  

282 তমতর্থা াা ঐ - ঐ ঐ  

283 আমাউ মানা ঐ 01711238480 ঐ ঐ  



নং প্রতলক্ষণার্থীর নাম ঠিকানা মমাবাই নম্বর প্রতলক্ষণ 

মকাজ মর নাম 

মময়াদ মন্তব্য 

284 মমাছাাঃ তনপা ঐ 01743769057 ঐ ঐ  

285 নুরার্ জাান তনঝুম গ্রাম- বাতজুড়ী, মপাাঃ বাতজুড়ী 

, উপজজা- মাদারগঞ্জ, মজা-

জামাপুর । 

-- ঐ ঐ  

286 সুবণ মা  াা গ্রাম- বাতজুড়ী, মপাাঃ বাতজুড়ী 

, উপজজা- মাদারগঞ্জ, মজা-

জামাপুর । 

01911422384 ঐ ঐ  

287 কামরুন নাার ঐ 01719760057 ঐ ঐ  

288 তমজমা জারা মমাতিা ঐ 01955732030 ঐ ঐ  

289 মমাছাাঃ মমাজল মদা আক্তার গ্রাম- বাতজুড়ী পতির্ পাড়া, মপাাঃ 

বাতজুড়ী 

, উপজজা- মাদারগঞ্জ, মজা-

জামাপুর । 

-- ঐ ঐ  

290 আলা ঐ 01911422384 ঐ ঐ  

291 মাতর্ মবগম ঐ 01719960057 ঐ ঐ  

292 মমাছাাঃ আপনা আক্তার গ্রাম- বাতজুড়ী পূব ম পাড়া, মপাাঃ 

বাতজুড়ী 

, উপজজা- মাদারগঞ্জ, মজা-

জামাপুর । 

-- ঐ ঐ  

293 তবউটি মবগম গ্রাম- চর পাজকরদ, মপাাঃ-

মর্ঘতরয়া, 

উপজজা- মাদারগঞ্জ, মজা-

জামাপুর । 

-- ঐ ঐ  

294 কাকী আক্তার গ্রাম  মপাাঃ- পাটাদ 

উপজজা- মাদারগঞ্জ, মজা-

জামাপুর 

01860874284 ঐ ঐ  

295 তনতর্ ইাম গ্রাম- চর নগর, মপাাঃ- চর 

পাজকরদ, 

উপজজা- মাদারগঞ্জ, মজা-

জামাপুর 

01927853687 ঐ ঐ  

296 পাতপয়া আক্তার প্রাম-সুখনগরী, মপাাঃ-মাদারগঞ্জ, 

উপজজা- মাদারগঞ্জ, মজা-

জামাপুর 

01932688443 ঐ ঐ  

297 মমাছাাঃ রুনা মবগম প্রাম-নাদাগাড়ী, মপাাঃ-মাদারগঞ্জ, 

উপজজা- মাদারগঞ্জ, মজা-

জামাপুর 

01922859241 ঐ ঐ  

298 ার্থী প্রাম- মপাাঃ-মর্ঘতরয়া, 

উপজজা- মাদারগঞ্জ, মজা-

01626819086 ঐ ঐ  



নং প্রতলক্ষণার্থীর নাম ঠিকানা মমাবাই নম্বর প্রতলক্ষণ 

মকাজ মর নাম 

মময়াদ মন্তব্য 

জামাপুর 

299 প্রীতর্ গ্রাম- বাতজুড়ী পা পাড়া, মপাাঃ 

বাতজুড়ী 

, উপজজা- মাদারগঞ্জ, মজা-

জামাপুর । 

01792533684 ঐ ঐ  

300 নাতরন সুর্ানা প্রাম-উত্তর গাজবরগ্রাম, মপাাঃ-

মাদারগঞ্জ, 

উপজজা- মাদারগঞ্জ, মজা-

জামাপুর 

-- ঐ ঐ  

301 মমাছাাঃ পারতভন মবগম গ্রাম- দতক্ষণ চর বা, মপাাঃ 

বাতজুড়ী 

, উপজজা- মাদারগঞ্জ, মজা-

জামাপুর । 

---- নকলী কাঁর্থা 

মাই 

07তদন  

302 মমাছাাঃ চায়না ঐ 01915366967 ঐ ঐ  

303 মমাছাাঃ লতরিা আক্তার ঐ 01373913337 ঐ ঐ  

304 মমাছাাঃ নাার ঐ 01957140569 ঐ ঐ  

305 মমাছাাঃ তলউত  মবগম ঐ 01798444625 ঐ ঐ  

306 মমাছাাঃ সুমা আক্তার ঐ 01908016940 ঐ ঐ  

307 স্মৃতর্ আক্তার ঐ 01718130307 ঐ ঐ  

308 াতদা আক্তার ঐ 01718130307 ঐ ঐ  

309 মমাছাাঃ তবনা  আক্তার গ্রাম-  চর বা, মপাাঃ বাতজুড়ী 

, উপজজা- মাদারগঞ্জ, মজা-

জামাপুর । 

01870434932 ঐ ঐ  

310 তবতকছ  আক্তার ঐ 01952214093 ঐ ঐ  

311 মমাছাাঃ খাতদজা  আক্তার গ্রাম-  চর চাঁদপুর, মপাাঃ বাতজুড়ী 

, উপজজা- মাদারগঞ্জ, মজা-

জামাপুর । 

01870434932 ঐ ঐ  

312 মমাছাাঃ জতরনা আক্তার ঐ 01934525368 ঐ ঐ  

313 মমাছাাঃ আয়লা র্থাতুন ঐ 01912286957 ঐ ঐ  

314 উ মম্ম ামা ঐ 01860888350 ঐ ঐ  



নং প্রতলক্ষণার্থীর নাম ঠিকানা মমাবাই নম্বর প্রতলক্ষণ 

মকাজ মর নাম 

মময়াদ মন্তব্য 

315 মমাছাাঃ সুতিয়া ঐ 01925145046 ঐ ঐ  

316 মমাছাাঃ জুিা আক্তার ঐ 01980891532 ঐ ঐ  

317 বতবর্া আক্তার ঐ 01890561505 ঐ ঐ  

318 র্াতমনা ঐ 01780928731 ঐ ঐ  

319 মমাছাাঃ মমতরনা ঐ 01968073679 ঐ ঐ  

320 মমাছাাঃ তলখা আক্তার ঐ 01743193216 ঐ ঐ  

321 রত্না মবগম গ্রাম- বাতজুড়ী মাঠ পাড়া, মপাাঃ 

বাতজুড়ী 

, উপজজা- মাদারগঞ্জ, মজা-

জামাপুর । 

01812164447 ঐ ঐ  

322 মমাছাাঃ তরমা গ্রাম-   চাঁদপুর, মপাাঃ বাতজুড়ী 

, উপজজা- মাদারগঞ্জ, মজা-

জামাপুর । 

01920570423 ঐ ঐ  

323 াতবনা  আক্তার গ্রাম-   উত্তর মজারখাী, মপাাঃ 

তমন বাজার 

, উপজজা- মাদারগঞ্জ, মজা-

জামাপুর । 

01756840493 ঐ ঐ  

324 মমাছাাঃ ীমা  মবগম গ্রাম+মপাাঃ চরপাজকরদ 

উপজজা-মাদারগঞ্জ , মজা-

জামাপুর । 

01952214093 ঐ ঐ  

325 তমজু গ্রাম+মপাাঃ মর্ঘতরয়া 

উপজজা-মাদারগঞ্জ , মজা-

জামাপুর । 

01990750860 ঐ ঐ  

326 রাতবয়া মবগম গ্রাম- বাণীকুঞ্জ, মপাাঃ বাতজুড়ী 

, উপজজা- মাদারগঞ্জ, মজা-

জামাপুর । 

01725667493 নকলী কাঁর্থা 

মাই 

07তদন  

327 সুিা ঐ 01967274520 ঐ ঐ  

328 মমাাঃ মাাগী ভানু ঐ 01764146629 ঐ ঐ  

329 আয়লা ঐ 01930927707 ঐ ঐ  

330 লাতকা আক্তার ঐ 01640587040 ঐ ঐ  

331 নাতমা মবগম ঐ 01304951897 ঐ ঐ  



নং প্রতলক্ষণার্থীর নাম ঠিকানা মমাবাই নম্বর প্রতলক্ষণ 

মকাজ মর নাম 

মময়াদ মন্তব্য 

332 মজতমন আক্তার ঐ 01914175413 ঐ ঐ  

333 মরাকানা ঐ 01706938366 ঐ ঐ  

334 তণা ঐ 01706938366 ঐ ঐ  

335 মমাাঃ র্াতমনা ঐ 01759100269 ঐ ঐ  

336 সুতম আক্তার ঐ 01766614770 ঐ ঐ  

337 আজমনা ঐ 01861144657 ঐ ঐ  

338 মমাছাাঃ নাতরন খাতুন ঐ 01706938366 ঐ ঐ  

339 মমাছাাঃ মরাজকয়া খাতুন ঐ 01407282936 ঐ ঐ  

340 ততপ ঐ 01753529120 ঐ ঐ  

341 মাাগী ঐ 01768266104 ঐ ঐ  

342 মমাছাাঃ রত্না আক্তার ঐ 01967243420 ঐ ঐ  

343 লানাজ ঐ 01816289283 ঐ ঐ  

344 তত ঐ 01311864567 ঐ ঐ  

345 মমাছাাঃ রাতজয়া খাতুন ঐ 01795667493 ঐ ঐ  

346 মমাছাাঃ মজাস্না ভানু ঐ 0174605749 ঐ ঐ  

347 মমাছাাঃ মজাস্না আক্তার ঐ 01967243420 ঐ ঐ  

348 মমাছাাঃ রুনা ায়া ঐ 01906528951 ঐ ঐ  

349 তত খাতুন গ্রাম- বীর মনাটাবর, মপাাঃগুজণরবাড়ী 

, উপজজা- মাদারগঞ্জ, মজা-

জামাপুর । 

---- ঐ ঐ  

350 ইলরার্ জাান গ্রাম- চর মগাপাপুর, মপাাঃ 

গুনারীর্া 

, উপজজা- মাদারগঞ্জ, মজা-

জামাপুর । 

01715561856 ঐ ঐ  
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ঈজজরা যুফ ঈন্নয়ন কভ মকর্মায কাম মারয়, জাভারপুয দয, জাভারপুয। 

প্রাতর্ষ্ঠাতনক প্রতক্ষণঃ 

নং প্রতক্ষণার্থীয নাভ ঠিকানা মভাফাআর নম্বয প্রতক্ষণ মকাজ ময 

নাভ 

মভয়াদ ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১। নওযীন অক্তায গ্রাভ- যতদপুয, মা- জাভারপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয।  

০১৭৭০-৭৭৫৪৫৪ ব্লক ফাটিক ও তপ্রতটং ৭ তদন  

২। র্াতভনা াযবীন গ্রাভ-যতদপুয, মা-জাভারপুয  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৭০-৭৭৫৪৫৪ ব্লক ফাটিক ও তপ্রতটং ৭ তদন  

৩। াভীভা সুরর্ানা গ্রাভ-াটচন্দ্রা মভাল্লাফাড়ী, মা-জাভারপুয  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৭০-৭৭৫৪৫৪ ব্লক ফাটিক ও তপ্রতটং ৭ তদন  

৪। মভাছাঃ তযক্তা 

যভান 

গ্রাভ-দ মাযাড়া, মা- জাভারপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯১৭-৬৪১৭০৪ ব্লক ফাটিক ও তপ্রতটং ৭ তদন  

৫। অয়া ততিকা 

অা 

গ্রাভ-রার্রা, মা- তফয়াযা ফাজায  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৯৪-৩০৬৪৭৫ ব্লক ফাটিক ও তপ্রতটং ৭ তদন  

৬। অপজযাজা অক্তায গ্রাভ-মগারাফাগ, মা-জাভারপুয  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৯৪-৩০৬৪৭৫ ব্লক ফাটিক ও তপ্রতটং ৭ তদন  

৭। ায়রা অপজযাজ গ্রাভ-আকফারপুয, তংজানী, মা- জাভারপুয  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৯৪-৩০৬৪৭৫ ব্লক ফাটিক ও তপ্রতটং ৭ তদন  

৮। াতকরা অপজযাজ গ্রাভ-আকফারপুয, তংজানী, মা-জাভারপুয  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৯৪-৩০৬৪৭৫ ব্লক ফাটিক ও তপ্রতটং ৭ তদন  

৯। র্াাতযনা সুরর্ানা 

মপু 

গ্রাভ-মগারাফাগ নয়াাড়া, মা-জাভারপুয  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭১৮-০৪২২৩৬ ব্লক ফাটিক ও তপ্রতটং ৭ তদন  

১০। অপানা তভতভ 

তভনতর্ 

গ্রাভ-আকফারপুয, মা- জাভারপুয  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯১৭-৬৪১৭০৪ ব্লক ফাটিক ও তপ্রতটং ৭ তদন  

১১। নাতছভা াযবীন গ্রাভ-আকফারপুয, মা- জাভারপুয  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯১৭-৬৪১৭০৪ ব্লক ফাটিক ও তপ্রতটং ৭ তদন  

১২। জতন গ্রাভ-আকফারপুয, তংজানী, মা-জাভারপুয  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯১৭-৬৪১৭০৪ ব্লক ফাটিক ও তপ্রতটং ৭ তদন  

১৩। ম াজদজা অক্তায 

(মযাভা) 

গ্রাভ-আকফারপুয, মা- জাভারপুয  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯১৭-৬৪১৭০৪ ব্লক ফাটিক ও তপ্রতটং ৭ তদন  

১৪। মরতরনা অক্তায গ্রাভ-আকফারপুয, মা-জাভারপুয  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯১৭-৬৪১৭০৪ ব্লক ফাটিক ও তপ্রতটং ৭ তদন  

১৫। মভাছাঃ আয়াতভন 

মফগভ 

গ্রাভ-আকফারপুয, মা-জাভারপুয  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯১৭-৬৪১৭০৪ ব্লক ফাটিক ও তপ্রতটং ৭ তদন  

১৬। নুযজাান মফগভ 

ঝুভা 

গ্রাভ-আকফারপুয, মা- জাভারপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯১৭-৬৪১৭০৪ ব্লক ফাটিক ও তপ্রতটং ৭ তদন  

১৭। পাল্গুনী অজভদ গ্রাভ- আকফারপুয, মা- জাভারপুয  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯১৭-৬৪১৭০৪ ব্লক ফাটিক ও তপ্রতটং ৭ তদন  

১৮। মভাছাঃ ন্ধ্যা মফগভ গ্রাভ- আকফারপুয, মা-জাভারপুয  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯১৭-৬৪১৭০৪ ব্লক ফাটিক ও তপ্রতটং ৭ তদন  

১৯। রুারী গ্রাভ-আকফারপুয, মা- জাভারপুয  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯১৭-৬৪১৭০৪ ব্লক ফাটিক ও তপ্রতটং ৭ তদন  

২০। মভাছাঃ মতভনা 

সুরর্ানা 

গ্রাভ-আকফারপুয, মা- জাভারপুয  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯১৭-৬৪১৭০৪ ব্লক ফাটিক ও তপ্রতটং ৭ তদন  

২১। জান্নাতুর মপযজদৌ গ্রাভ-আকফারপুয, মা-জাভারপুয  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯১৭-৬৪১৭০৪ ব্লক ফাটিক ও তপ্রতটং ৭ তদন  

২২। াম্মী অক্তায গ্রাভ-দাপুতনয়া, মা-জাভারপুয  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৭০-০৩৪৭২৬ ব্লক ফাটিক ও তপ্রতটং ৭ তদন  

২৩। র্াছতযনা সুরর্ানা 

অতিঁ 

গ্রাভ-আকফারপুয, মা- জাভারপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭১৮-০৪২২৩৬ ব্লক ফাটিক ও তপ্রতটং ৭ তদন  

২৪। কতনকা  গ্রাভ-আকফারপুয, মা-জাভারপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯১৭-৬৪১৭০৪ ব্লক ফাটিক ও তপ্রতটং ৭ তদন  

২৫। কাকরী  াতুন গ্রাভ-তফনজেযাড়া, মা- নাতযজকরী ০১৭৪৮-৯৩০০৫৯ ব্লক ফাটিক ও তপ্রতটং ৭ তদন  



নং প্রতক্ষণার্থীয নাভ ঠিকানা মভাফাআর নম্বয প্রতক্ষণ মকাজ ময 

নাভ 

মভয়াদ ভন্তব্য 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

২৬। মভাছাঃ রুতজনা 

 াতুন 

গ্রাভ-ফীযকাাল াটা, মা- াজীপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

 মাাক তর্যী ৭ তদন  

২৭। অল্পনা গ্রাভ-দুফাড়ীয়া, মা- াজীপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

 মাাক তর্যী ৭ তদন  

২৮। সুরর্ানা অক্তায গ্রাভ-কাতরদজযাড়া, মা-মেফুতরফাড়ী 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

 মাাক তর্যী ৭ তদন  

২৯। মভাছাঃ জান্নাতুর 

মপযজদৌ 

গ্রাভ-কাাল াটা, মা- মেফুতরফাড়ী  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

 মাাক তর্যী ৭ তদন  

৩০। অকতরভা গ্রাভ-কাতরদজযাড়া, াতর, মা-াজীপুয  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

 মাাক তর্যী ৭ তদন  

৩১। বুজা  াতুন গ্রাভ-দুফাতড়য়া, মা-াজীপুয  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

 মাাক তর্যী ৭ তদন  

৩২। মভাছাঃ মযাতজনা 

মফগভ 

গ্রাভ-াধাযফাড়ী, মা-াজীপুয  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

 মাাক তর্যী ৭ তদন  

৩৩। অকতরভা  াতুন গ্রাভ-কাতরদজযাড়া, মা-মেফুতরফাড়ী  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

 মাাক তর্যী ৭ তদন  

৩৪। নু যাণী চক্রফর্ী গ্রাভ-মগাারপুয, মা-াজীপুয  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

 মাাক তর্যী ৭ তদন  

৩৫। মভাছাঃ তরত মফগভ গ্রাভ-দুফাড়ীয়া, মা-াজীপুয  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

 মাাক তর্যী ৭ তদন  

৩৬। কতনকা  াতুন গ্রাভ-দুফাতড়য়া, মা-াজীপুয  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

 মাাক তর্যী ৭ তদন  

৩৭। মভাছাঃ তভতু গ্রাভ-কাাল াটা, মা-মেফুতরফাড়ী  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

 মাাক তর্যী ৭ তদন  

৩৮। মভাছাঃ চায়না মফগভ গ্রাভ-ঝাঈযাভ, াতর াতড়র, মা-মভষ্টা  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

 মাাক তর্যী ৭ তদন  

৩৯। মভাছাঃ অল্পনা 

 াতুন 

গ্রাভ-াজীপুয পতকযাড়া, মা-াজীপুয   

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

 মাাক তর্যী ৭ তদন  

৪০। ভাবুফা অক্তায গ্রাভ-মকন্দুয়া, মদওয়ানীাড়া, মা-কাতরফাড়ী  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

 মাাক তর্যী ৭ তদন  

৪১। মভাছাঃ তনঈ ভারা গ্রাভ-মগাারপুয, মা-াজীপুয  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

 মাাক তর্যী ৭ তদন  

৪২। মভাছাঃ ভাতভ  গ্রাভ-মগাারপুয, মা-াজীপুয  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

 মাাক তর্যী ৭ তদন  

৪৩। ারা  াতুন গ্রাভ-মজাকাযাড়া, মা-মেফুতরফাড়ী  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

 মাাক তর্যী ৭ তদন  

৪৪। মভাছাঃ কাকুরী 

অক্তায 

গ্রাভ-কাতরদজযাড়া, মা-মেফুতরফাড়ী  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

 মাাক তর্যী ৭ তদন  

৪৫। নাতযন জাান র্তন্ন গ্রাভ-মগাারপুয, মা-মেফুতরফাড়ী  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

 মাাক তর্যী ৭ তদন  

৪৬। তযভা  াতুন গ্রাভ- াদাযফাড়ী, মা-াজীপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

 মাাক তর্যী ৭ তদন  

৪৭। াতভযা  াতুন গ্রাভ-কুভাযগার্ী, মা-াজীপুয  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

 মাাক তর্যী ৭ তদন  

৪৮। তফা ী অক্তায গ্রাভ-কাতরদজযাড়া, মা- াজীপুয  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

 মাাক তর্যী ৭ তদন  

৪৯। ভতন তফশ্বা গ্রাভ- মগাারপুয, মা- াজীপুয  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

 মাাক তর্যী ৭ তদন  

৫০। মভাছাঃ সুতভ মফগভ  গ্রাভ-কাতরদজযাড়া, মা-াজীপুয  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

 মাাক তর্যী ৭ তদন  

৫১। মভাঃ তভজানুয 

যভান 

গ্রাভ- ড় তড়য়া, মা-নাতেনা  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯২৪-৮৭১৮৯২ ভারুভ চাল ৭ তদন  

৫২। মভাঃ মুীঈতিন 

ফাবুয 

গ্রাভ- ড় তড়য়া, মা-নাতেনা  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯১৯-৮৮৯৪৬৪ ভারুভ চাল ৭ তদন  

৫৩। াযতভন জাান গ্রাভ- ড় তড়য়া, মা-নাতেনা  ০১৪০০-০৩২৬৮২ ভারুভ চাল ৭ তদন  



নং প্রতক্ষণার্থীয নাভ ঠিকানা মভাফাআর নম্বয প্রতক্ষণ মকাজ ময 

নাভ 

মভয়াদ ভন্তব্য 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

৫৪। মভাঃ াতিয মাজন গ্রাভ- ড় তড়য়া, মা-নাতেনা  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯৪০-৩২৭৬৩২ ভারুভ চাল ৭ তদন  

৫৫। ভাতযয়া জাান 

মভৌী 

গ্রাভ- ড় তড়য়া, মা-নাতেনা  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯৯৯-৭৩১৯২৬ ভারুভ চাল ৭ তদন  

৫৬। মভাঃ ভাজারুর 

আরাভ 

গ্রাভ- ড় তড়য়া, মা-নাতেনা  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৬৫-৬০৯৮৭৩ ভারুভ চাল ৭ তদন  

৫৭। মভাঃ অযাপার্ 

মাজন 

গ্রাভ- ড় তড়য়া, মা-নাতেনা  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৮২৫-৭৫০৪২৩ ভারুভ চাল ৭ তদন  

৫৮। মভাঃ নাতদ অরী গ্রাভ- ড় তড়য়া, মা-নাতেনা  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

 ভারুভ চাল ৭ তদন  

৫৯। মভাঃ তজান তভয়া গ্রাভ- ড় তড়য়া, মা-নাতেনা  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৮৫৯-৩১২১৩১ ভারুভ চাল ৭ তদন  

৬০। মভাঃ মুন্না তভয়া গ্রাভ- ড় তড়য়া, মা-নাতেনা  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭০৩-২২২৩২৭ ভারুভ চাল ৭ তদন  

৬১। মভজদী 

াজনওয়াজ 

গ্রাভ- ড় তড়য়া, মা-নাতেনা  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৩০৩-৮৪৯১৫২ ভারুভ চাল ৭ তদন  

৬২। মভাঃ যাতির গ্রাভ- ড় তড়য়া, মা-নাতেনা  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৩০৭-০৫৭৫৬২ ভারুভ চাল ৭ তদন  

৬৩। মভাঃ মর্ৌতদুর 

আরাভ 

গ্রাভ- ড় তড়য়া, মা-নাতেনা  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৬৮৫-৪১৪০৯৩ ভারুভ চাল ৭ তদন  

৬৪। জান্নাতুর মপযজদৌ গ্রাভ- ড় তড়য়া, মা-নাতেনা  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭০১-০৫০৬৩৯ ভারুভ চাল ৭ তদন  

৬৫। তমুর তভয়া গ্রাভ- ড় তড়য়া, মা-নাতেনা  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯৫৯-৩৪১৪৫৮ ভারুভ চাল ৭ তদন  

৬৬। মভাঃ যাঈফুয 

যভান যাার্ 

গ্রাভ- ড় তড়য়া, মা-নাতেনা  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৮৪০-৯৫০৩৯৪ ভারুভ চাল ৭ তদন  

৬৭। মভাঃ তর্মুয যভান 

তফার 

গ্রাভ- ড় তড়য়া, মা-নাতেনা  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯৬৬-১০৮৮০৯ ভারুভ চাল ৭ তদন  

৬৮। মাাগ গ্রাভ- ড় তড়য়া, মা-নাতেনা  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৮৩৫-৪০২৯০০ ভারুভ চাল ৭ তদন  

৬৯। তরজা অপতযন গ্রাভ- ড় তড়য়া, মা-নাতেনা  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৮৮৪-৪৯০২৩১ ভারুভ চাল ৭ তদন  

৭০। মভাছাঃ ভতজমনা 

মফগভ  

গ্রাভ- ড় তড়য়া, মা-নাতেনা  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯০৭-৮১৫০২১ ভারুভ চাল ৭ তদন  

৭১। মভাছাঃ সুতভ অক্তায গ্রাভ- ড় তড়য়া, মা-নাতেনা  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭১৬-১০৯৯৮৩ ভারুভ চাল ৭ তদন  

৭২। ভতর  াতুন গ্রাভ- ড় তড়য়া, মা-নাতেনা  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৪০৬-৮৫২২৬১ ভারুভ চাল ৭ তদন  

৭৩। াকুয তভয়া গ্রাভ- ড় তড়য়া, মা-নাতেনা  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯৩৭-৯৩০৬৮৬ ভারুভ চাল ৭ তদন  

৭৪। মভাঃ জর অজভদ গ্রাভ- ড় তড়য়া, মা-নাতেনা  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯৮৮-৭৯০০৩২ ভারুভ চাল ৭ তদন  

৭৫। মভাাম্মদ মভজদী 

নূয অরভ মুন্না 

গ্রাভ- ড় তড়য়া, মা-নাতেনা  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯২৪-৫০৭৯২৬ ভারুভ চাল ৭ তদন  

৭৬। আযার্ জাান গ্রাভ-তিভ ফুরফাড়ীয়া, মা-জাভারপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭১৬-৪১৯২২৩ স্ততল্প ৭ তদন  

৭৭। নুযার্ জাান গ্রাভ-তিভ ফুরফাড়ীয়া, মা-জাভারপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৭০-৫৭৮৬৯৭ স্ততল্প ৭ তদন  

৭৮। তভনাযা গ্রাভ-তিভ ফুরফাড়ীয়া, মা-জাভারপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯৩৩-২৬৩৩৫১ স্ততল্প ৭ তদন  

৭৯। মভাছাঃ জহুযা  াতুন 

(মজানা) 

গ্রাভ-তিভ ফুরফাড়ীয়া, মা-জাভারপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৫৮-৬৫৬৫২৩ স্ততল্প ৭ তদন  

৮০। যতপজা মফগভ  গ্রাভ-তিভ ফুরফাড়ীয়া, মা-জাভারপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৩০০-৮৫৫৭৪৩ স্ততল্প ৭ তদন  

৮১। মজতভন অক্তায গ্রাভ-তিভ ফুরফাড়ীয়া, মা-জাভারপুয ০১৭৪৭-৭৫৪২৪৮ স্ততল্প ৭ তদন  
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নাভ 

মভয়াদ ভন্তব্য 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

৮২। ভতযয়ভ অক্তায তভভ গ্রাভ-তিভ ফুরফাড়ীয়া, মা-জাভারপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৫৪-২৬৭৭১০ স্ততল্প ৭ তদন  

৮৩। পাজর্ভা  গ্রাভ-তিভ ফুরফাড়ীয়া, মা-জাভারপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৮৬-৪৬২৯৫০ স্ততল্প ৭ তদন  

৮৪। মভাছাঃ মদারা  াতুন গ্রাভ-তিভ ফুরফাড়ীয়া, মা-জাভারপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৬৩৬-৫৮৫২৩১ স্ততল্প ৭ তদন  

৮৫। মভাছাঃ কাভরুন 

নাায (তভতষ্ট) 

গ্রাভ-তিভ ফুরফাড়ীয়া, মা-জাভারপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৪৯-৭৫৬৫২২ স্ততল্প ৭ তদন  

৮৬। অভাঈর হুনা 

মভযী  

গ্রাভ-তিভ ফুরফাড়ীয়া, মা-জাভারপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৭২-৫১৭৭০০ স্ততল্প ৭ তদন  

৮৭। তনর্া  গ্রাভ-তিভ ফুরফাড়ীয়া, মা-জাভারপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৯১-৪১৬৮৫৭ স্ততল্প ৭ তদন  

৮৮। মভাছাঃ অঞ্জুভান 

অযা 

গ্রাভ-তিভ ফুরফাড়ীয়া, মা-জাভারপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৫১-১০৮০৯২ স্ততল্প ৭ তদন  

৮৯। মভাছাঃ তঈরী 

মফগভ  

গ্রাভ-তিভ ফুরফাড়ীয়া, মা-জাভারপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭০৫-২৬৩১৬২ স্ততল্প ৭ তদন  

৯০। মভাছাঃ অজরয়া 

মফগভ  

গ্রাভ-তিভ ফুরফাড়ীয়া, মা-জাভারপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

১০৪০৪-৯২৩৯৯৬ স্ততল্প ৭ তদন  

৯১। মভাছাঃ অা ভতন গ্রাভ-তিভ ফুরফাড়ীয়া, মা-জাভারপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৮৬৩-৩৯৪৮৩৮ স্ততল্প ৭ তদন  

৯২। মভাছাম্মৎ ীরা 

মফগভ  

গ্রাভ-তিভ ফুরফাড়ীয়া, মা-জাভারপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯২৫-৬৫৭৬৫৭ স্ততল্প ৭ তদন  

৯৩। মভাছাঃ মপারী 

মফগভ  

গ্রাভ-তিভ ফুরফাড়ীয়া, মা-জাভারপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৩০৮-৬২২৫৯৭ স্ততল্প ৭ তদন  

৯৪। তযনা মফগভ  গ্রাভ-তিভ ফুরফাড়ীয়া, মা-জাভারপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯৪৭-২৩৯০৯০ স্ততল্প ৭ তদন  

৯৫। মভাছাঃ তভতর্থরা 

অক্তায 

গ্রাভ-তিভ ফুরফাড়ীয়া, মা-জাভারপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৩০-৫২৭৬৯৯ স্ততল্প ৭ তদন  

৯৬। ানতজদা আয়াতভন গ্রাভ-তিভ ফুরফাড়ীয়া, মা-জাভারপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৩০-৬০৮০০০ স্ততল্প ৭ তদন  

৯৭। মভাছাঃ াতদয়া 

অপতযন 

গ্রাভ-তিভ ফুরফাড়ীয়া, মা-জাভারপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৪৩-১৫৫৩৪৮ স্ততল্প ৭ তদন  

৯৮। মভাছাঃ াতরভা 

অক্তায 

গ্রাভ-তিভ ফুরফাড়ীয়া, মা-জাভারপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯৭৬-৫৪৫২৮৯ স্ততল্প ৭ তদন  

৯৯। অজরয়া মফগভ  গ্রাভ-তিভ ফুরফাড়ীয়া, মা-জাভারপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৬৪-১৪৭৭১০ স্ততল্প ৭ তদন  

১০০। তভতর  াতুন গ্রাভ-তিভ ফুরফাড়ীয়া, মা-জাভারপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৩০০-৮৫৫৭৪৩ স্ততল্প ৭ তদন  

১০১। মভাঃ যাআসুর 

আরাভ 

গ্রাভ- ড় তড়য়া, মা-নাতেনা 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯২৬-৬১২৯৯৮ ভারুভ চাল ৭ তদন  

১০২। মভাঃ তযয়াদুর াান গ্রাভ- ড় তড়য়া, মা-নাতেনা 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৬৮৩-৯৬৫০৩৮ ভারুভ চাল ৭ তদন  

১০৩। মভাঃ মাজাজয়র্ 

মাজন 

গ্রাভ- ড় তড়য়া, মা-নাতেনা 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৫৬-৯৩৩৯৯৮ ভারুভ চাল ৭ তদন  

১০৪। মভাঃ ছাতভদুর 

আরাভ তমুর  

গ্রাভ- ড় তড়য়া, মা-নাতেনা 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯৩৬-৪৮৯২১৮ ভারুভ চাল ৭ তদন  

১০৫। মভাঃ তপকুয 

যভান যাজদ  

গ্রাভ- ড় তড়য়া, মা-নাতেনা 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৬৪৫-১৮৪২৭০ ভারুভ চাল ৭ তদন  

১০৬। যাপান জাতন গ্রাভ-দতড় াতভদপুয, মা-চকজফর তর্র 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৫৮-৪৫৯৬৫৬ ভারুভ চাল ৭ তদন  

১০৭। মভাঃ তযাজুর 

আরাভ  

গ্রাভ-দতড় াতভদপুয, মা-চকজফর তর্র 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৫৭-৩৬৬২৬৬ ভারুভ চাল ৭ তদন  

১০৮। মভাঃ জুরতপকায 

অরী 

গ্রাভ-াতদপুয, মা-নাতেনা 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯৬৭-১৩৩৮৯২ ভারুভ চাল ৭ তদন  

১০৯। মভাঃ কাওায গ্রাভ-দতড় াতভদপুয, মা-চকজফর তর্র ০১৭৫৭-৭১৭৭২৯ ভারুভ চাল ৭ তদন  
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নাভ 

মভয়াদ ভন্তব্য 

জাতভর ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

১১০। মভাঃ যাতকবুর 

আরাভ 

গ্রাভ-দতড় াতভদপুয, মা-চকজফর তর্র 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৮৭৭-৪৪৩২৯১ ভারুভ চাল ৭ তদন  

১১১। মভাঃ অরাতভন গ্রাভ- তরাকুতড় ফাজদচাতে, মা-চকজফর তর্র 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৬২৬-৮৩৯০৮৫ ভারুভ চাল ৭ তদন  

১১২। মভাঃ নাজমুর ক গ্রাভ- ড় তড়য়া, মা-নাতেনা 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৮২৮-২৯৯৮৪৫ ভারুভ চাল ৭ তদন  

১১৩। মভাঃ ওভান 

মাজন 

গ্রাভ- ড় তড়য়া, মা-নাতেনা 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯২৪-৮৭১৮৯২ ভারুভ চাল ৭ তদন  

১১৪। মভাঃ অঃ ওয়াদুদ  গ্রাভ-মেৌয়ার্রা, তুরীযচয, মা-মেৌয়ার্রা 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৮১৯-৮২৫৭০০ ভারুভ চাল ৭ তদন  

১১৫। মভাঃ তভজানুয 

যভান 

গ্রাভ- ড় তড়য়া, মা-নাতেনা 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯১৭-৫৩৫৫৫৫ ভারুভ চাল ৭ তদন  

১১৬। মভাঃ ভাতনক তভয়া গ্রাভ-াজীাড়া, মা-নরুতে 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯২৪-৮৭১৮৯২ ভারুভ চাল ৭ তদন  

১১৭। মভাঃ মভযাজুর 

আরাভ  

গ্রাভ- ড় তড়য়া, মা-নাতেনা 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯২৪-৮৭১৮৯২ ভারুভ চাল ৭ তদন  

১১৮। মাান অাজভদ গ্রাভ- ড় তড়য়া, মা-নাতেনা 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯২৪-৮৭১৮৯২ ভারুভ চাল ৭ তদন  

১১৯। মভাঃ ভতনরুজ্জাভান গ্রাভ- ড় তড়য়া, মা-নাতেনা 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯২৪-৮৭১৮৯২ ভারুভ চাল ৭ তদন  

১২০। মভাঃ ভতভনুর 

আরাভ ভতভন 

গ্রাভ- ড় তড়য়া, মা-নাতেনা 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭১৪-৭০১০৪০ ভারুভ চাল ৭ তদন  

১২১। মভাছাঃ তরনুফা গ্রাভ- ড় তড়য়া, মা-নাতেনা 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭২৮-৫৪২৪৩৭ ভারুভ চাল ৭ তদন  

১২২। মভার্াকাতিরুর 

আরাভ 

গ্রাভ-দতড় াতভদপুয, মা-চকজফর তর্র 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৪০-১৩৩৪২২ ভারুভ চাল ৭ তদন  

১২৩। নাজতভন গ্রাভ- ড় তড়য়া, মা-নাতেনা 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯১২-৪২২৪১৩ ভারুভ চাল ৭ তদন  

১২৪। রুভানা অক্তায গ্রাভ- ড় তড়য়া, মা-নাতেনা 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯২৪-৮৭১৮৯২ ভারুভ চাল ৭ তদন  

১২৫। মভাঃ তগযা ঈতিন গ্রাভ-দতড়াতভদপুয, মা-নাতেনা 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৬৪৪-৮৮৭৩৭৩ ভারুভ চাল ৭ তদন  

১২৬। কাভরুন নাায গ্রাভ-যঘুনার্থপুয, মা-শ্রীযাভপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৩৩-১৬১৩০০ গরু মভাটার্াজাকযণ ৭ তদন  

১২৭। কনা অক্তায গ্রাভ- ড় তড়য়া, মা-নাতেনা 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯১২-৮৬৬৭৯০ গরু মভাটার্াজাকযণ ৭ তদন  

১২৮। তয়দা র্াতভনা 

জাভান 

গ্রাভ-যঘুনার্থপুয, মা-শ্রীযাভপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯৫৪-০১২৬৪৮ গরু মভাটার্াজাকযণ ৭ তদন  

১২৯। মভাছাঃ কাকুরী 

অক্তায (কাকন) 

গ্রাভ-যঘুনার্থপুয, মা-শ্রীযাভপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৫৩০-১৫৬৯৮৬ গরু মভাটার্াজাকযণ ৭ তদন  

১৩০। র্াতরভা অক্তায গ্রাভ-যঘুনার্থপুয, মা-শ্রীযাভপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৯৭-৩৬৪৫৯৯ গরু মভাটার্াজাকযণ ৭ তদন  

১৩১। ভীভ অক্তায 

াতকরা 

গ্রাভ-যঘুনার্থপুয, মা-শ্রীযাভপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭২০-৮১৮৩৬৫ গরু মভাটার্াজাকযণ ৭ তদন  

১৩২। কনা অক্তায গ্রাভ-যঘুনার্থপুয, মা-শ্রীযাভপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৯৭-৩৬৪৫৯৯ গরু মভাটার্াজাকযণ ৭ তদন  

১৩৩। জাতকয়া জান্নার্ গ্রাভ-যঘুনার্থপুয, মা-শ্রীযাভপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯১৫-৫০৩১৬৪ গরু মভাটার্াজাকযণ ৭ তদন  

১৩৪। অপতযন জাান গ্রাভ-শ্রীযাভপুয, মা-শ্রীযাভপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৭৫-০২৪২৯২ গরু মভাটার্াজাকযণ ৭ তদন  

১৩৫। সুভাআয়া অক্তায গ্রাভ-জয়যাভপুয, মা-শ্রীযাভপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৬৪৫-৭৭৪১৮১ গরু মভাটার্াজাকযণ ৭ তদন  

১৩৬। মভাঃ যাতকবুর 

আরাভ 

গ্রাভ-যঘুনার্থপুয, মা-শ্রীযাভপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৮৩৮-৯৫২৫৭৪ গরু মভাটার্াজাকযণ ৭ তদন  

১৩৭। তভরন মাজন গ্রাভ-যঘুনার্থপুয, মা-শ্রীযাভপুয ০১৩০৮-৫১০০৭২ গরু মভাটার্াজাকযণ ৭ তদন  
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নাভ 

মভয়াদ ভন্তব্য 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

১৩৮। তযজবী যভান গ্রাভ-যঘুনার্থপুয, মা-শ্রীযাভপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৬২৭-৬২৩৭৫৩ গরু মভাটার্াজাকযণ ৭ তদন  

১৩৯। যািী াান গ্রাভ-যঘুনার্থপুয, মা-শ্রীযাভপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৩১০-২৬৮৮৬৫ গরু মভাটার্াজাকযণ ৭ তদন  

১৪০। অবু াতদ মজাান গ্রাভ-শ্যাভপুয, মা-নাতেনা 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৮৭৩-৯৯৭৬১২ গরু মভাটার্াজাকযণ ৭ তদন  

১৪১। মভাঃ অযাফুর 

অরভ 

গ্রাভ-যঘুনার্থপুয, মা-শ্রীযাভপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৬৪০-৭৮৯৫২২ গরু মভাটার্াজাকযণ ৭ তদন  

১৪২। মভাঃ তযাজুর 

আরাভ 

গ্রাভ-যঘুনার্থপুয, মা-শ্রীযাভপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৮১-২০২১৮০ গরু মভাটার্াজাকযণ ৭ তদন  

১৪৩। ীযা তভয়া গ্রাভ-যঘুনার্থপুয, মা-শ্রীযাভপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯৫৯-৩৩৮২৬৮ গরু মভাটার্াজাকযণ ৭ তদন  

১৪৪। ভাসুদ যাজ গ্রাভ-যঘুনার্থপুয, মা-শ্রীযাভপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯২৫-৪১৩৬৯৯ গরু মভাটার্াজাকযণ ৭ তদন  

১৪৫। মভাঃ াভীভ আরাভ  গ্রাভ-যঘুনার্থপুয, মা-শ্রীযাভপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৬১২-৮০৬৬৭৯ গরু মভাটার্াজাকযণ ৭ তদন  

১৪৬। মভাঃ মভাযাদ তভয়া গ্রাভ-যঘুনার্থপুয, মা-শ্রীযাভপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৬৪৩-৯১১১৮২ গরু মভাটার্াজাকযণ ৭ তদন  

১৪৭। তয়দ ঈভয পারুক গ্রাভ-যঘুনার্থপুয, মা-শ্রীযাভপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯৪৮-৪০৮৭ গরু মভাটার্াজাকযণ ৭ তদন  

১৪৮। মভাঃ নাতছয 

অজভদ 

গ্রাভ-যঘুনার্থপুয, মা-শ্রীযাভপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৬৭৪-৫৪৩৯৪০ গরু মভাটার্াজাকযণ ৭ তদন  

১৪৯। মভজদী াান 

ভাইন 

গ্রাভ-যঘুনার্থপুয, মা-শ্রীযাভপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৫৩০-০০৪৯৮৬ গরু মভাটার্াজাকযণ ৭ তদন  

১৫০। আয়াতভন  াতুন গ্রাভ-যঘুনার্থপুয, মা-শ্রীযাভপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৮৫৪-১৬৬১১৬ গরু মভাটার্াজাকযণ ৭ তদন  

১৫১। অতযফুর আরাভ  গ্রাভ-মেফুরীফাড়ী, মা-মেফুরীফাড়ী 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৭৩-৬৪৭০০৪ গাবী ারন ৭ তদন  

১৫২। জাতদ াান গ্রাভ-মেফুরীফাড়ী, মা-মেফুরীফাড়ী 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

 গাবী ারন ৭ তদন  

১৫৩। হুভায়ুন কতফয গ্রাভ-মেফুরীফাড়ী, মা-মেফুরীফাড়ী 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

 গাবী ারন ৭ তদন  

১৫৪। তযভা  াতুন গ্রাভ-মেফুরীফাড়ী, মা-মেফুরীফাড়ী 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৯০-০৯৬০১৫ গাবী ারন ৭ তদন  

১৫৫। াত  াতুন গ্রাভ-মেফুরীফাড়ী, মা-মেফুরীফাড়ী 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৮৮৫-৮৬০৯৫৫ গাবী ারন ৭ তদন  

১৫৬। অল্পনা  াতুন গ্রাভ-মেফুরীফাড়ী, মা-মেফুরীফাড়ী 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭২৬-৭৫০১১৮ গাবী ারন ৭ তদন  

১৫৭। াতদয়া সুরর্ানা গ্রাভ-মেফুরীফাড়ী, মা-মেফুরীফাড়ী 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭০৩-২২০৪৫৪ গাবী ারন ৭ তদন  

১৫৮। অঃ যতভ গ্রাভ-মেফুরীফাড়ী, মা-মেফুরীফাড়ী 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭২৮-৯৫৬৬০৯ গাবী ারন ৭ তদন  

১৫৯। মভাঃ যতফঈর 

আরাভ 

গ্রাভ-মেফুরীফাড়ী, মা-মেফুরীফাড়ী 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৫৩-৬৪৪৬২৩ গাবী ারন ৭ তদন  

১৬০। অতনুয তভয়া গ্রাভ-মেফুরীফাড়ী, মা-মেফুরীফাড়ী 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭০১-৪৬৬০১৫ গাবী ারন ৭ তদন  

১৬১। মভাঃ যতকবুর 

আরাভ 

গ্রাভ-মেফুরীফাড়ী, মা-মেফুরীফাড়ী 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৮৮৫-৮৫৫৬৪৯ গাবী ারন ৭ তদন  

১৬২। াহ্ কাভার গ্রাভ-মেফুরীফাড়ী, মা-মেফুরীফাড়ী 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৮৬৭-৬৭৬৯৭৮ গাবী ারন ৭ তদন  

১৬৩। অয়া  াতুন গ্রাভ-কাষ্টতংগা, মা-কাষ্টতংগা 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৭৬-৫২৮২৯১ গাবী ারন ৭ তদন  

১৬৪। যত্না গ্রাভ-মেফুরীফাড়ী, মা-মেফুরীফাড়ী 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৭৮-৮১৩৩৭০ গাবী ারন ৭ তদন  

১৬৫। আযার্ জাান গ্রাভ-মেফুরীফাড়ী, মা-মেফুরীফাড়ী ০১৭০৩-৮৬৭৫৩০ গাবী ারন ৭ তদন  
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নাভ 

মভয়াদ ভন্তব্য 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

১৬৬। মভাছাঃ াতন্ত মফগভ গ্রাভ-মেফুরীফাড়ী, মা-মেফুরীফাড়ী 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৮৯-৮৫৯৬৫১ গাবী ারন ৭ তদন  

১৬৭। ায়রা অক্তায গ্রাভ-মেফুরীফাড়ী, মা-মেফুরীফাড়ী 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৭৩-৬৪৭৪৭০ গাবী ারন ৭ তদন  

১৬৮। মুন্নী অক্তায গ্রাভ-মেফুরীফাড়ী, মা-মেফুরীফাড়ী 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৩১-৩৪৯৪০৫ গাবী ারন ৭ তদন  

১৬৯। মভাাম্মদ বুজ 

তভয়া 

গ্রাভ-মেফুরীফাড়ী, মা-মেফুরীফাড়ী 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৭০-৪৫৫০২২ গাবী ারন ৭ তদন  

১৭০। যানী অক্তায গ্রাভ-মেফুরীফাড়ী, মা-মেফুরীফাড়ী 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৩১৯-৩১১৪৯৬ গাবী ারন ৭ তদন  

১৭১। মভাছাঃ মজরনা 

 াতুন 

গ্রাভ-মেফুরীফাড়ী, মা-মেফুরীফাড়ী 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

 গাবী ারন ৭ তদন  

১৭২। মভাছাঃ াফানা 

 াতুন 

গ্রাভ-মেফুরীফাড়ী, মা-মেফুরীফাড়ী 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

 গাবী ারন ৭ তদন  

১৭৩। ভঞ্জুয়াযা  াতুন গ্রাভ-মেফুরীফাড়ী, মা-মেফুরীফাড়ী 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

 গাবী ারন ৭ তদন  

১৭৪। মভাঃ াযভীন 

অক্তায 

গ্রাভ-মেফুরীফাড়ী, মা-মেফুরীফাড়ী 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

 গাবী ারন ৭ তদন  

১৭৫। মভাছাঃ পাযজানা 

অক্তায 

গ্রাভ-মেফুরীফাড়ী, মা-মেফুরীফাড়ী 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

 গাবী ারন ৭ তদন  

১৭৬। মজানাকী অক্তায গ্রাভ-তিভ ফুরফাড়ীয়া, মা-জাভারপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯৬৪-৩৮৫৭০৬ স্ততল্প ৭ তদন  

১৭৭। াতফা আরাভ গ্রাভ-ফনাড়া, মা-জাভারপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯১০-৬০৪৪৭২ স্ততল্প ৭ তদন  

১৭৮। যত্না মফগভ  গ্রাভ-ফগাফাআদ, মা-জাভারপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯৮০-২৫৯৫১৩ স্ততল্প ৭ তদন  

১৭৯। মভাছাঃ মতরনা 

অক্তায ফন্যা 

গ্রাভ-তিভ ফুরফাড়ীয়া, মা-জাভারপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

 স্ততল্প ৭ তদন  

১৮০। মভাছাঃ নাযীন 

সুরর্ানা 

গ্রাভ-ক্ষীভাযী, মা-শ্রীপুয কুভাতযয়া 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৭০-৩৮৯৮৮০ স্ততল্প ৭ তদন  

১৮১। মভাছাঃ ভতযয়ভ 

মফগভ  

গ্রাভ-তিভ ফুরফাড়ীয়া, মা-জাভারপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭১৬-৫২৯৮৩৯ স্ততল্প ৭ তদন  

১৮২। অয়া অক্তায গ্রাভ-তিভ ফুরফাড়ীয়া, মা-জাভারপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৬৩৬-৫৮৫২৩১ স্ততল্প ৭ তদন  

১৮৩। াযবীন অক্তায গ্রাভ-তিভ ফুরফাড়ীয়া, মা-জাভারপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৯১-৪৮৮৪১৩ স্ততল্প ৭ তদন  

১৮৪। রুনা অক্তায গ্রাভ-তিভ ফুরফাড়ীয়া, মা-জাভারপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৪০৪-৯২৩৪৪২ স্ততল্প ৭ তদন  

১৮৫। মতরনা মফগভ  গ্রাভ-ফনাড়া, মা-জাভারপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯১৮-১৯৫২০৬ স্ততল্প ৭ তদন  

১৮৬। মভাছাঃ যত্না মফগভ  গ্রাভ-চযজভৌাোঙ্গা, মা-কারীফাড়ী 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৮৬-০২২৭৮৯ স্ততল্প ৭ তদন  

১৮৭। ভাছুদা অক্তায গ্রাভ-তিভ ফুরফাড়ীয়া, মা-জাভারপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

 স্ততল্প ৭ তদন  

১৮৮। বৃতষ্ট অক্তায যর্না গ্রাভ-তিভ ফুরফাড়ীয়া, মা-জাভারপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

 স্ততল্প ৭ তদন  

১৮৯। ার্থী অক্তায গ্রাভ-তিভ ফুরফাড়ীয়া, মা-জাভারপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

 স্ততল্প ৭ তদন  

১৯০। মভাছাঃ ভজনায়াযা 

মফগভ  

গ্রাভ-তিভ ফুরফাড়ীয়া, মা-জাভারপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৭৭-৮৭০৬৯৭ স্ততল্প ৭ তদন  

১৯১। তভভ  াতুন গ্রাভ-তিভ ফুরফাড়ীয়া, মা-জাভারপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৮৭৮-৫২৮৪৯৪ স্ততল্প ৭ তদন  

১৯২। মভাছাঃ র্াতরভা 

মাজন রর্া 

গ্রাভ-তিভ ফুরফাড়ীয়া, মা-জাভারপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৩১৩-১৬২৩০০ স্ততল্প ৭ তদন  

১৯৩। ভামুদা  াতুন গ্রাভ-মর্তুতরয়া, মা-তয়দপুয ০১৭৮৭-৮৭৬২৪৯ স্ততল্প ৭ তদন  
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নাভ 

মভয়াদ ভন্তব্য 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

১৯৪। াযভীন অক্তায গ্রাভ-তিভ ফুরফাড়ীয়া, মা-জাভারপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৯২-৬৯৭১৩৮ স্ততল্প ৭ তদন  

১৯৫। ভতনযা  াতুন গ্রাভ-তিভ ফুরফাড়ীয়া, মা-জাভারপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭০৫-৫১০৬২১ স্ততল্প ৭ তদন  

১৯৬। অজয়া ততিকা গ্রাভ-তিভ ফুরফাড়ীয়া, মা-জাভারপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯০২-৬৬১৯৯০ স্ততল্প ৭ তদন  

১৯৭। তভনা  াতুন গ্রাভ-তিভ ফুরফাড়ীয়া, মা-জাভারপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৯৭-৪২০৫৯৩ স্ততল্প ৭ তদন  

১৯৮। মভাছাঃ যাত মফগভ  গ্রাভ-তিভ ফুরফাড়ীয়া, মা-জাভারপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৪০৪-৯২৩৯৯৬ স্ততল্প ৭ তদন  

১৯৯। মভাছাঃ ভাসুদা 

অক্তায তভভ 

গ্রাভ-তিভ ফুরফাড়ীয়া, মা-জাভারপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯৭১-২৪৮৯৩৮ স্ততল্প ৭ তদন  

২০০। মভাছাঃ ময া মফগভ  গ্রাভ-তিভ ফুরফাড়ীয়া, মা-জাভারপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৯৭-৪২০৫৯৩ স্ততল্প ৭ তদন  

২০১। অপতযন জাান গ্রাভ-যকায াড়া, মা-জাভারপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৬৭৬-৩৪০১৯৪ মালাক তর্যী কযণ ৭ তদন  

২০২। মভাছাঃ নাজভা 

 াতুন 

গ্রাভ-যকায াড়া, মা-জাভারপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯১৭-০২৭৯৪৫ মালাক তর্যী কযণ ৭ তদন  

২০৩। াতদয়া অপতযন 

তরা 

গ্রাভ- যকায াড়া, মা-জাভারপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭১২-১১১৮৬১ মালাক তর্যী কযণ ৭ তদন  

২০৪। মভাছাঃ ারা 

মফগভ  

গ্রাভ-ফগাফাআদ, মা-জাভারপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭০৬-৯৭০৪২৫ মালাক তর্যী কযণ ৭ তদন  

২০৫। জান্নাতুর নাায তভভ গ্রাভ-মদওয়ানাড়া, মা-জাভারপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৯৬-৭৬৬৮৮৬ মালাক তর্যী কযণ ৭ তদন  

২০৬। নাজমুন্নাায গ্রাভ-কজরজ মযাে  াভাযফাড়ী, মা-জাভারপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭০৭-৯৮৮৯০৭ মালাক তর্যী কযণ ৭ তদন  

২০৭। কাতযভা অক্তায 

তযা ম  

গ্রাভ-কজরজ মযাে  াভাযফাড়ী, মা-জাভারপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৮৩৯-৪৮৩৫৪১ মালাক তর্যী কযণ ৭ তদন  

২০৮। মভাছাঃ ভজনায়াযা 

মফগভ  

গ্রাভ-মদওয়ানাড়া, মা-জাভারপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯০৯-৫৭২৯০৩ মালাক তর্যী কযণ ৭ তদন  

২০৯। রুতফনা জান্নার্ গ্রাভ-কজরজজ মযাে  াভাযফাড়ী, মা-জাভারপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭১২-৩৬৯৫১৪ মালাক তর্যী কযণ ৭ তদন  

২১০। মভাছাঃ াাজাদী গ্রাভ-যকাযাড়া, মা-জাভারপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৮২৩-৫৭৬৭৬৮ মালাক তর্যী কযণ ৭ তদন  

২১১। মভাছাঃ পাজর্ভা 

অক্তায 

গ্রাভ-কজরজ মযাে,  াভাযফাড়ী, মা-জাভারপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৮১-০২৭৯৮৮ মালাক তর্যী কযণ ৭ তদন  

২১২। াতফফা অক্তায গ্রাভ- মদওয়ানাড়া, মা-জাভারপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৩০৩-২৬৭৭৫১ মালাক তর্যী কযণ ৭ তদন  

২১৩। তফঈটি অক্তায গ্রাভ-কজরজ মযাে,  াভাযফাড়ী, মা-জাভারপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯৬৫-৫২১৬২৪ মালাক তর্যী কযণ ৭ তদন  

২১৪। কাভরুন্নাায কতনকা গ্রাভ-কজরজ মযাে,  াভাযফাড়ী, মা-জাভারপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৯৫-২০৭৭৮৩ মালাক তর্যী কযণ ৭ তদন  

২১৫। ত া  াতুন গ্রাভ-মৃধাাড়া, মা-জাভারপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৪০২-৪২৭৭২০ মালাক তর্যী কযণ ৭ তদন  

২১৬। লুৎপন্নাায গ্রাভ- কজরজ মযাে, মা-জাভারপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৩০৩-২৬৭৭৫১ মালাক তর্যী কযণ ৭ তদন  

২১৭। নুজযজা অক্তায গ্রাভ-কজরজ মযাে,  াভাযফাড়ী, মা-জাভারপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৪০২-৪২৭৭২০ মালাক তর্যী কযণ ৭ তদন  

২১৮। াযভীন অক্তায গ্রাভ-মদওয়ানাড়া, মা-জাভারপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৪৩-৭৯৮৪৫৬ মালাক তর্যী কযণ ৭ তদন  

২১৯। পাযজাান তফনজর্ 

অজনায়ায 

গ্রাভ-যকাযাড়া, মা-জাভারপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৬৭৬-৩৪০১৯৪ মালাক তর্যী কযণ ৭ তদন  

২২০। মভাছাঃ নাযীন 

সুরর্ানা 

গ্রাভ-মদওয়ানাড়া, মা-জাভারপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯৬৯-৫৬২৩১০ মালাক তর্যী কযণ ৭ তদন  

২২১। াম্মী অক্তায গ্রাভ-যকাযাড়া, মা-জাভারপুয ০১৯৭০-১৭১৬৯৯ মালাক তর্যী কযণ ৭ তদন  
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মভয়াদ ভন্তব্য 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

২২২। অজরয়া মপযজদৌী গ্রাভ-তংজানী, মা-জাভারপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৩০২-৮০৬০৩৮ মালাক তর্যী কযণ ৭ তদন  

২২৩। মভাছাঃ তদরজযাফা গ্রাভ-মদওয়ানাড়া, মা-জাভারপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৯০-৮০৫১২২ মালাক তর্যী কযণ ৭ তদন  

২২৪। মর্াযা জাান গ্রাভ-মদওয়াাড়া, মা-জাভারপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৬৭৬-৩৪০১৯৪ মালাক তর্যী কযণ ৭ তদন  

২২৫। মভাছাঃ ভভর্াজ  গ্রাভ-যকাযাড়া, মা-জাভারপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৬৭০-৪৫৬৬৬৫ মালাক তর্যী কযণ ৭ তদন  

২২৬। তভভ  াতুন গ্রাভ-মভাল্লাাড়া, মা-কাঁচাড়া 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৮৭৮-৫২৮৪৯৪ স্ততল্প ৭ তদন  

২২৭। মভাছাঃ যীা মফগভ  গ্রাভ-মভাল্লাাড়া, মা-কাঁচাড়া 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৩০৮-৫০৯৩২০ স্ততল্প ৭ তদন  

২২৮। যাতপয়া জান্নার্ গ্রাভ-াযাড়া, মা-নাতযজকরী 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৩২-৫০৪১০৯ স্ততল্প ৭ তদন  

২২৯। ারুর  াতুন গ্রাভ-মভাল্লাাড়া, মা-কাঁচাড়া 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৬২৭-১৪৪৬৮৪ স্ততল্প ৭ তদন  

২৩০। ত অক্তায গ্রাভ-মভাল্লাাড়া, মা-কাঁচাড়া 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৮৩-৬১৪৩৯৭ স্ততল্প ৭ তদন  

২৩১। আঁত   াতুন গ্রাভ-মভাল্লাাড়া, মা-কাঁচাড়া 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯৮৭-১৬৯৩০৮ স্ততল্প ৭ তদন  

২৩২। মভাছাঃ স্মৃতর্  াতুন গ্রাভ-মভাল্লাাড়া, মা-কাঁচাড়া 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৯৮-২৯৫১৫৩ স্ততল্প ৭ তদন  

২৩৩। র্াতনয়া অক্তায গ্রাভ-মভাল্লাাড়া, মা-কাঁচাড়া 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৩৫-৪৪২৮২৯ স্ততল্প ৭ তদন  

২৩৪। মভাছাঃ র্াফাসুভ গ্রাভ-মভাল্লাাড়া, মা-কাঁচাড়া 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭০১-৩৮০৬০৮ স্ততল্প ৭ তদন  

২৩৫। মভাছাঃ দীাকুর 

আরাভ 

গ্রাভ-াযাড়া, মা-নাতযজকরী 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৮৭৮-৫২৮৪৯৪ স্ততল্প ৭ তদন  

২৩৬। মভৌসুভী  াতুন গ্রাভ-াফাজপুয তিভাড়া, মা-াফাজপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৯৮-২৯৫১৫৩ স্ততল্প ৭ তদন  

২৩৭। মভাছাঃ মুন্নী  াতুন গ্রাভ-াযাড়া, মা-নাতযজকরী 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৩২-৫০৪১০৯ স্ততল্প ৭ তদন  

২৩৮। সুযাআয়া  াতুন ততল্প গ্রাভ-াফাজপুয তিভাড়া, মা-াফাজপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৬৪২-৯৪১০৩৩ স্ততল্প ৭ তদন  

২৩৯। মভাছাঃ ভাসুভা 

অক্তায 

গ্রাভ-মভাল্লাাড়া, মা-কাঁচাড়া 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৫১-১২৬৩৯৬ স্ততল্প ৭ তদন  

২৪০। মভাছাঃ ীভা মফগভ  গ্রাভ-মভাল্লাাড়া, মা-কাঁচাড়া 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৬১-০০০৩৯৫ স্ততল্প ৭ তদন  

২৪১। ভাফুজা অক্তায গ্রাভ-াযাড়া, মা-নাতযজকরী 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৭২-৫১৭৭০০ স্ততল্প ৭ তদন  

২৪২। মভাছাঃ স্বপ্না  াতুন গ্রাভ-মভাল্লাাড়া, মা-কাঁচাড়া 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৯৫-৪৫৯১৫১ স্ততল্প ৭ তদন  

২৪৩। মভাজ মদা  াতুন গ্রাভ-মভাল্লাাড়া, মা-কাঁচাড়া 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৫৭-২৭২৩৩০ স্ততল্প ৭ তদন  

২৪৪। তযা  াতুন গ্রাভ-মভাল্লাাড়া, মা-কাঁচাড়া 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯০২-৬৬১৯৯০ স্ততল্প ৭ তদন  

২৪৫। মভাছাঃ কুরছুভ 

মফগভ  

গ্রাভ-মভাল্লাাড়া, মা-কাঁচাড়া 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭১০-২০৯৩৫৫ স্ততল্প ৭ তদন  

২৪৬। মভাছাঃ মযাতজনা 

মফগভ  

গ্রাভ-মভাল্লাাড়া, মা-কাঁচাড়া 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৬১-৮৭৪৯৬২ স্ততল্প ৭ তদন  

২৪৭। মভাছাঃ এজজনা 

 াতুন 

গ্রাভ-মভাল্লাাড়া, মা-কাঁচাড়া 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৩০০-৬২৫৪৬৬ স্ততল্প ৭ তদন  

২৪৮। তফতর্থ  াতুন গ্রাভ-মভাল্লাাড়া, মা-কাঁচাড়া 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯৫৭-৮৯৯০৩৩ স্ততল্প ৭ তদন  

২৪৯। তর্া  াতুন গ্রাভ-মভাল্লাাড়া, মা-কাঁচাড়া ০১৭৬৭-৯৩৩৫২৬ স্ততল্প ৭ তদন  
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ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

২৫০। অজয়া ততিকা গ্রাভ-মভাল্লাাড়া, মা-কাঁচাড়া 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৩০৯-৮৮৯০৮৭ 

০১৬৮৮-৩১৭১২১ 

স্ততল্প ৭ তদন  

২৫১। মভাছাঃ কল্পনা মফগভ  গ্রাভ-তভজমাপুয, মা-াফাজপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

 মালাক তর্যী ৭ তদন  

২৫২। মভাছাঃ জাতদা 

মফগভ 

গ্রাভ-াফাজপুয টানাড়া, মা-াফাজপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

 মালাক তর্যী ৭ তদন  

২৫৩। ানতজদা আয়াতভন গ্রাভ-াফাজপুয তিভাড়া, মা-াফাজপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

 মালাক তর্যী ৭ তদন  

২৫৪। মভাছাঃ ভাফুজা 

অক্তায (ঝুভা) 

গ্রাভ-অটাফাড়ী, মা-াফাজপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

 মালাক তর্যী ৭ তদন  

২৫৫। মভাছাঃ তঝনুক 

 াতুন 

গ্রাভ-অটাফাড়ী, মা-াফাজপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

 মালাক তর্যী ৭ তদন  

২৫৬। তভনা অক্তায গ্রাভ-অটাফাড়ী, মা-াফাজপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

 মালাক তর্যী ৭ তদন  

২৫৭। পতযদা আয়াতভন গ্রাভ-চন্দ্রা, মা-াফাজপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

 মালাক তর্যী ৭ তদন  

২৫৮। মভাছাঃ মযাতজনা  গ্রাভ-াফাজপুয, মা-াফাজপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

 মালাক তর্যী ৭ তদন  

২৫৯। মভাছাঃ রাফনী 

মফগভ  

গ্রাভ-াফাজপুয পূফ মাড়া, মা-াফাজপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

 মালাক তর্যী ৭ তদন  

২৬০। মভাছাঃ ম্পা গ্রাভ-াফাজপুয, মা-াফাজপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

 মালাক তর্যী ৭ তদন  

২৬১। মভাছাঃ াযবীন 

 াতুন 

গ্রাভ-াফাজপুয নয়াাড়া, মা-াফাজপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

 মালাক তর্যী ৭ তদন  

২৬২। সুতপয়া গ্রাভ-াফাজপুয, মা-াফাজপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

 মালাক তর্যী ৭ তদন  

২৬৩। মভাছাঃ জুপা 

মফগভ  

গ্রাভ-াফাজপুয, মা-াফাজপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

 মালাক তর্যী ৭ তদন  

২৬৪। যাজরা মফগভ  গ্রাভ-অতভন নগয, মা-াফাজপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

 মালাক তর্যী ৭ তদন  

২৬৫। মভাছাঃ ান্তা  াতুন গ্রাভ-াফাজপুয নয়াাড়া, মা-াফাজপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

 মালাক তর্যী ৭ তদন  

২৬৬। মভাছাঃ জহুযা মফগভ  গ্রাভ-াফাজপুয তিভাড়া, মা-াফাজপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

 মালাক তর্যী ৭ তদন  

২৬৭। অপজযাজা  াতুন গ্রাভ-অতভন নগয, মা-াফাজপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

 মালাক তর্যী ৭ তদন  

২৬৮। মভাছাঃ জয়নফ 

মফগভ  

গ্রাভ-াফাজপুয তিভাড়া, মা-াফাজপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

 মালাক তর্যী ৭ তদন  

২৬৯। মভাছাঃ মপন্সী  াতুন গ্রাভ-ক্ষীভাযী, মা-শ্রীপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

 মালাক তর্যী ৭ তদন  

২৭০। মভাছাঃ ভতযয়ভ 

মফগভ  

গ্রাভ-াফাজপুয তিভাড়া, মা-াফাজপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

 মালাক তর্যী ৭ তদন  

২৭১। মুঞ্জুযা মফগভ গ্রাভ-াফাজপুয পূফ মাড়া, মা-াফাজপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

 মালাক তর্যী ৭ তদন  

২৭২। মভাছাঃ রাকী  াতুন গ্রাভ-াতভদপুয, মা-নাতেনা 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

 মালাক তর্যী ৭ তদন  

২৭৩। মভাছাঃ র্াতভনা 

অক্তায 

গ্রাভ-াফাজপুয নয়াাড়া, মা-াফাজপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

 মালাক তর্যী ৭ তদন  

২৭৪। মভাছাঃ জান্নাতুর 

মপযজদৌী 

গ্রাভ-পূফ ম ফুরফাড়ীয়া, মা-জাভারপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

 মালাক তর্যী ৭ তদন  

২৭৫। মভাছাঃ ারা 

মফগভ  

গ্রাভ-াফাজপুয তিভাড়া, মা-াফাজপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

 মালাক তর্যী ৭ তদন  

২৭৬। মভাঃ মাাগ অরী গ্রাভ-ফাজদ চাতে, মা-নাতেনা 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯৫৬-২০৭২৭৭ াঁ-মুযগী ারন ৭ তদন  

২৭৭। মভাঃ র্াযা তভয়া গ্রাভ-াফাজপুয পূফ মাড়া, মা-াফাজপুয ০১৬০৮-৩৫৫৯৭৯ াঁ-মুযগী ারন ৭ তদন  



নং প্রতক্ষণার্থীয নাভ ঠিকানা মভাফাআর নম্বয প্রতক্ষণ মকাজ ময 

নাভ 

মভয়াদ ভন্তব্য 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

২৭৮। মভাঃ মতরভ 

মাজন 

গ্রাভ-াফাজপুয পূফ মাড়া, মা-াফাজপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯২৫-৩০২২৯৫ াঁ-মুযগী ারন ৭ তদন  

২৭৯। মভাঃ মুনছুয অরী গ্রাভ-াফাজপুয  মফ মাড়া, মা-াফাজপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯১৮-৪৯৭৩৫৬ াঁ-মুযগী ারন ৭ তদন  

২৮০। মভাঃ হৃদয় তভয়া গ্রাভ-তক্ষভাযী, মা-শ্রীপুয কুভাতযয়া 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯৬৮-০৮৬০০৬ াঁ-মুযগী ারন ৭ তদন  

২৮১। মভাঃ তযন তভয়া গ্রাভ-তক্ষভাযী, মা-শ্রীপুয কুভাতযয়া 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯১৮-৪৯৭৩৫৬ াঁ-মুযগী ারন ৭ তদন  

২৮২। রা গ্রাভ-তক্ষভাযী, মা-শ্রীপুয কুভাতযয়া 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯৬৮-১৩৭৪১ াঁ-মুযগী ারন ৭ তদন  

২৮৩। মভাঃ তভরন তভয়া গ্রাভ-তক্ষভাযী, মা-শ্রীপুয কুভাতযয়া 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯৫৬-২০৭২৭৭ াঁ-মুযগী ারন ৭ তদন  

২৮৪। মভাছাঃ সূফ মনা 

আয়াছতভন 

গ্রাভ-তক্ষভাযী, মা-শ্রীপুয কুভাতযয়া 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৩০১-৩৩৩২৯৮ াঁ-মুযগী ারন ৭ তদন  

২৮৫। পতযদ অরী গ্রাভ-তক্ষভাযী, মা-শ্রীপুয কুভাতযয়া 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৭৯-১৮১৬৪৪ াঁ-মুযগী ারন ৭ তদন  

২৮৬। তরা অক্তায গ্রাভ-তক্ষভাযী, মা-শ্রীপুয কুভাতযয়া 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৬০৮-৩৫৫৯৭৯ াঁ-মুযগী ারন ৭ তদন  

২৮৭। মভাঃ ছাআফুর 

আরাভ 

গ্রাভ-তক্ষভাযী, মা-শ্রীপুয কুভাতযয়া 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৩০১-৩৩৩২৯৮ াঁ-মুযগী ারন ৭ তদন  

২৮৮। মভাঃ সুভন গ্রাভ-তক্ষভাযী, মা-শ্রীপুয কুভাতযয়া 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৩০০-৯০৬৫০৮ াঁ-মুযগী ারন ৭ তদন  

২৮৯। মভাছাঃ ভতনযা 

মফগভ  

গ্রাভ-তক্ষভাযী, মা-শ্রীপুয কুভাতযয়া 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯৬৮-১৩৭৪১ াঁ-মুযগী ারন ৭ তদন  

২৯০। মভাছাঃ তফজরী 

 াতুন 

গ্রাভ-তক্ষভাযী, মা-শ্রীপুয কুভাতযয়া 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯৫৬-২০৭২৭৭ াঁ-মুযগী ারন ৭ তদন  

২৯১। মভাছাঃ র্াতনয়া 

 াতুন 

গ্রাভ-তক্ষভাযী, মা-শ্রীপুয কুভাতযয়া 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯২৯-৪৮৮১৫৬ াঁ-মুযগী ারন ৭ তদন  

২৯২। মভাঃ অঃ জতরর 

তভয়া 

গ্রাভ-তক্ষভাযী, মা-শ্রীপুয কুভাতযয়া 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৬০৮-৩৫৫৯৭৯ াঁ-মুযগী ারন ৭ তদন  

২৯৩। মভাছাঃ রুারী গ্রাভ-াফাজপুয পূফ মাড়া, মা- াফাজপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৪২-৮৭৪১২৮ াঁ-মুযগী ারন ৭ তদন  

২৯৪। মভাঃ যাজর মভাল্লা গ্রাভ-াফাজপুয পূফ মাড়া, মা-াফাজপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৬০৮-৩৫৫৯৭৯ াঁ-মুযগী ারন ৭ তদন  

২৯৫। মভাছাঃ রাকী 

অক্তায 

গ্রাভ-তক্ষভাযী, মা-শ্রীপুয কুভাতযয়া 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯৫৬-২০৭২৭৭ াঁ-মুযগী ারন ৭ তদন  

২৯৬। ভাতনক তভয়া গ্রাভ-তক্ষভাযী, মা-শ্রীপুয কুভাতযয়া 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৩০১-৩৩৩২৯৮ াঁ-মুযগী ারন ৭ তদন  

২৯৭। মভাঃ রুভান  গ্রাভ-তক্ষভাযী, মা-শ্রীপুয কুভাতযয়া 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৭৭-৪০১৬৫৯ াঁ-মুযগী ারন ৭ তদন  

২৯৮। মভাছাঃ পাযজানা 

 াতুন 

গ্রাভ-তংগর াটি, মা- মফরটিয়া 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৩০০-৯০৬৫০৮ াঁ-মুযগী ারন ৭ তদন  

২৯৯। নাতছভা  গ্রাভ-ঈজানাড়া (যতদপুয), মা- তুরীপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৪৮-৫৭৬৭১৫ াঁ-মুযগী ারন ৭ তদন  

৩০০। মভাঃ সুানুয যভান গ্রাভ-তক্ষভাযী, মা-শ্রীপুয কুভাতযয়া 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৬০৮-৩৫৫৯৭৯ াঁ-মুযগী ারন ৭ তদন  

৩০১। মভাছাঃ স্বন মা মফগভ  গ্রাভ-তুরীপুয, মা- তুরীপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯৩৩-২০১১৩৮ গরু মভাটার্াজাকযণ ৭ তদন  

৩০২। জান্নাতুন তনা  ানুভ গ্রাভ-যতদপুয ঈজানাড়া, মা- তুরীপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯১৩-১৬৮০০৮ গরু মভাটার্াজাকযণ ৭ তদন  

৩০৩। সুরর্ান ভামুদ গ্রাভ- যতদপুয ভধ্যাড়া, মা- তুরীপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭২৩-৮৭৭১৮১ 

০১৯২৩-২৫৮১৫৯ 

গরু মভাটার্াজাকযণ ৭ তদন  

৩০৪। ভতভনুর আরাভ গ্রাভ-যতদপুয ভধ্যাড়া, মা- তুরীপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭১৪-৮৫৭৫১৬ গরু মভাটার্াজাকযণ ৭ তদন  

৩০৫। মভাঃ তভনাজ গ্রাভ-যতদপুয ভধ্যাড়া, মা- তুরীপুয ০১৭১৪-৮৫৭৫১৬ গরু মভাটার্াজাকযণ ৭ তদন  
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নাভ 

মভয়াদ ভন্তব্য 

অজভদ ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

৩০৬। ভতনরুজ্জাভান গ্রাভ-যতদপুয ভধ্যাড়া, মা- তুরীপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৬১০-৮৬৬০৯৩ গরু মভাটার্াজাকযণ ৭ তদন  

৩০৭। ভাসুদ যানা গ্রাভ-াকুল্যা, মা- তুরীপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭২৯-৭০০২১৯ গরু মভাটার্াজাকযণ ৭ তদন  

৩০৮। সুভন অজম্মদ গ্রাভ-যতদপুয ঈজানাড়া, মা- তুরীপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯০৮-৮৬৭৩১৯ গরু মভাটার্াজাকযণ ৭ তদন  

৩০৯। মভাঃ অঃ জতরর গ্রাভ-যতদপুয ভধ্যাড়া, মা- তুরীপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭১৪-৮৫৭৫১৬ গরু মভাটার্াজাকযণ ৭ তদন  

৩১০। মভাঃ অতভনুর 

আরাভ 

গ্রাভ-যতদপুয ঈজানাড়া, মা- তুরীপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৬৪০-৫৮৯৬৬২ গরু মভাটার্াজাকযণ ৭ তদন  

৩১১। মভাঃ মভাপাজ্জর 

মাজন 

গ্রাভ-যতদপুয ঈজানাড়া, মা- তুরীপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৯৪-৩৫০১৩৫ গরু মভাটার্াজাকযণ ৭ তদন  

৩১২। মভাঃ মর্াপাজয়র 

অজম্মদ 

গ্রাভ-যতদপুয ঈজানাড়া, মা- তুরীপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৮১২-৯৭৯৩৫২ গরু মভাটার্াজাকযণ ৭ তদন  

৩১৩। অরভ তভয়া গ্রাভ-যতদপুয ঈজানাড়া, মা- তুরীপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯৩৩-৭৪১৬৬৯ গরু মভাটার্াজাকযণ ৭ তদন  

৩১৪। ভনসুয অরী গ্রাভ-তুরীপুয, মা- তুরীপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯২৮-৪৭৮৯৯১ গরু মভাটার্াজাকযণ ৭ তদন  

৩১৫। জাতদুর আরাভ গ্রাভ-মর্তরয়ানাড়া, মা- তুরীপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৩৮-৪৬৪৬৬৮ গরু মভাটার্াজাকযণ ৭ তদন  

৩১৬। ভতপজুর ক  গ্রাভ-যতদপুয ঈজানাড়া, মা- তুরীপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৫৯-৩৩৬৯৬৬ গরু মভাটার্াজাকযণ ৭ তদন  

৩১৭। তযজুওয়ানুর ক 

যতফন 

গ্রাভ-যতদপুয ঈজানাড়া, মা- তুরীপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৭৯-১৮৭৩৩৪ গরু মভাটার্াজাকযণ ৭ তদন  

৩১৮। মভাঃ যাতি তভয়া গ্রাভ-যতদপুয ঈজানাড়া, মা- তুরীপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৬৪০-৫৮৯৬৫২ গরু মভাটার্াজাকযণ ৭ তদন  

৩১৯। আভাভ াান গ্রাভ-মর্তরয়া াড়া, মা- তুরীপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৯১-৩৬০২৬৩ গরু মভাটার্াজাকযণ ৭ তদন  

৩২০। মভাঃ জাকাতযয়া 

অরভ 

গ্রাভ-যতদপুয ঈজানাড়া, মা- তুরীপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯৩৬-১২৬৫১৬ গরু মভাটার্াজাকযণ ৭ তদন  

৩২১। মভাঃ হৃদয় াান গ্রাভ-যতদপুয , মা- তুরীপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯১৩-১৬৮০০৮ গরু মভাটার্াজাকযণ ৭ তদন  

৩২২। মভাঃ অজক অরী গ্রাভ-যতদপুয, মা- তুরীপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭১৪-৮৫৭৫১৬ গরু মভাটার্াজাকযণ ৭ তদন  

৩২৩। মভাঃ সুজন তভয়া গ্রাভ-যতদপুয নয়াাড়া, মা- তুরীপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৬০-২৩৮৪৬৬ 

০১৮৫০-৬৯৫০২৭ 

গরু মভাটার্াজাকযণ ৭ তদন  

৩২৪। মভাঃ তভজানুয 

যভান 

গ্রাভ-চক মগাীনার্থপুয, মা- যতদপুয ভাদ্রাা 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭১০-৮৪৮৭৫৩ 

০১৮৫০-৬৯৫০২৭ 

গরু মভাটার্াজাকযণ ৭ তদন  

৩২৫।  েকায যাজর  গ্রাভ-যতদপুয নয়াাড়া, মা- তুরীপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭১৪-৭০৩৯৯৭ গরু মভাটার্াজাকযণ ৭ তদন  

৩২৬। মভাঃ তযন 

অাজম্মদ 

গ্রাভ-যানাগাছা ,মা- যানাগাছা 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৪২-৪৫৯৯৭৬ ব্লক ফাটিক ৭ তদন  

৩২৭। মভজদী াান ন্তয গ্রাভ-যতদপুয , মা-যতদপুয  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯৮৬-১০৩৯৫২ ব্লক ফাটিক ৭ তদন  

৩২৮। অরভগীয  গ্রাভ-দাপুতনয়া, মা- তফতক তল্প নগযী  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭০৬-৯৩৮৮৩৯ ব্লক ফাটিক ৭ তদন  

৩২৯। অব্দুল্লা মভাাম্মদ 

জুনাআদ যায়ান 

গ্রাভ-মভানপুয, মা- রাতড়ী কাো  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭০০-৬৩৮২১১ ব্লক ফাটিক ৭ তদন  

৩৩০। অতযপা আয়াতভন 

ভয়ূযী 

গ্রাভ-দাপুতনয়া, মা- তফতক তল্প নগযী 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭১৭-৭১২৮০৪ ব্লক ফাটিক ৭ তদন  

৩৩১। তপকুর আরাভ গ্রাভ-ফজেযাড়া, মা-জাভারপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৬৩২-২৬৪০৬৮ ব্লক ফাটিক ৭ তদন  

৩৩২। মভাঃ র্তযকুর 

আরাভ 

গ্রাভ-চন্দ্রা, মা-জাভারপুয  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭১৭-৭১২৮০৪ ব্লক ফাটিক ৭ তদন  

৩৩৩। মভাঃ নুয আরাভ গ্রাভ-চন্দ্রা, মা-জাভারপুয  ০১৭১৭-৭১২৮০৪ ব্লক ফাটিক ৭ তদন  
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নাভ 

মভয়াদ ভন্তব্য 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

৩৩৪। মুকুর  গ্রাভ- মফরটিয়া, মা-মফরটিয়া ভাদ্রাা 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৫৭-৫৪২৫৭২ ব্লক ফাটিক ৭ তদন  

৩৩৫। মভাঃ অয়নার ক গ্রাভ-ার্থাতরয়া গুয়াফাড়ীয়া, মা- জাভারপুয  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭১০-৬৪১২৬৭ ব্লক ফাটিক ৭ তদন  

৩৩৬। মভাঃ ভয়নার  গ্রাভ-ব্যাংক কজরানী, মা-জাভারপুয  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭১৭-৭১২৮০৪ ব্লক ফাটিক ৭ তদন  

৩৩৭। মভাঃ াজ্জাদ 

মাজন 

গ্রাভ-ীর্রকূ মা, মা-শ্রীযাভপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭১৭-৭১২৮০৪ ব্লক ফাটিক ৭ তদন  

৩৩৮। বুরবুর  গ্রাভ-দাপুতনয়া, মা-তফতক তল্প নগযী 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৬৩২-২৬৪০৬৮ ব্লক ফাটিক ৭ তদন  

৩৩৯। জাতদ াান গ্রাভ-ভাআনপুয, মা-জাভারপুয  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭১৭-৭১২৮০৪ ব্লক ফাটিক ৭ তদন  

৩৪০। মভাঃ তপজযাজ তভয়া গ্রাভ-ফজ্রাপুয, মুকুেফাড়ী, মা-জাভারপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭১৭-৭১২৮০৪ ব্লক ফাটিক ৭ তদন  

৩৪১। মভাঃ তপজযাজ 

ঈতিন 

গ্রাভ-ার্থাতরয়া তিভ াড়া, মা-জাভারপুয  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭১৭-৭১২৮০৪ ব্লক ফাটিক ৭ তদন  

৩৪২। অঞ্জু তভয়া গ্রাভ-চন্দ্রা, মা-জাভারপুয  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭১৭-৭১২৮০৪ ব্লক ফাটিক ৭ তদন  

৩৪৩। মভাঃ জাতভর 

মাজন 

গ্রাভ-চন্দ্রা, মা-জাভারপুয  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭১৭-৭১২৮০৪ ব্লক ফাটিক ৭ তদন  

৩৪৪। মভাঃ াজ্জাদুয 

যভান তজফ 

গ্রাভ-জাতভযা, মা-জাতভয  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৬৩২-২৬৪০৬৮ ব্লক ফাটিক ৭ তদন  

৩৪৫। তভজান (তজযা) গ্রাভ-াাপুয, মা-জাভারপুয  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭১৭-৭১২৮০৪ ব্লক ফাটিক ৭ তদন  

৩৪৬। অরভ মাজন গ্রাভ-চন্দ্রা, মা-জাভারপুয  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭১৭-৭১২৮০৪ ব্লক ফাটিক ৭ তদন  

৩৪৭। মভাঃ অযভান ভূআয়া গ্রাভ-যতদপুয, মা-জাভারপুয  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭১৭-৭১২৮০৪ ব্লক ফাটিক ৭ তদন  

৩৪৮। জাতকয মাজন গ্রাভ-কাতনর, মা-যানাগাছা  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭১৭-৭১২৮০৪ ব্লক ফাটিক ৭ তদন  

৩৪৯। মভাঃ ঈভান গতন গ্রাভ-যতদপুয, মা-জাভারপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৮৯৩-৫০৫০২৯ ব্লক ফাটিক ৭ তদন  

৩৫০। হৃদয় াান গ্রাভ-যতদপুয, মা-জাভারপুয  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭১৭-৭১২৮০৪ ব্লক ফাটিক ৭ তদন  

৩৫১। মভাছাঃ ারা 

অক্তায 

গ্রাভ-দতড়াড়া তিভফুরফাড়ীয়া, মা-জাভারপুয  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৪০৬-৭৭১৩৫০ মালাক তর্যী কযণ ৭ তদন  

৩৫২। মভাছাঃ করুনা মফগভ  গ্রাভ-দতড়াড়া ফুরফাড়ীয়া, মা-জাভারপুয  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৫৪-৫০৪৩১৮ মালাক তর্যী কযণ ৭ তদন  

৩৫৩। যাজফয়া সুরর্ানা গ্রাভ-তঙ্গরাটি, মা-মফরটিয়া ভাদ্রাা  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৮৩-১৮৮৪৩২ মালাক তর্যী কযণ ৭ তদন  

৩৫৪। সুজযরা আয়াতভন 

ন মা 

গ্রাভ-দতড়াড়া ফুরফাড়ীয়া, মা-জাভারপুয  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৮১২-২৯৯২৫৩ মালাক তর্যী কযণ ৭ তদন  

৩৫৫। মভাছাঃ নাতছভা 

 াতুন 

গ্রাভ-ভন্ডরাড়া, ফুরফাড়ীয়া, মা-জাভারপুয  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৩২০-৪৯৫০৩৫ মালাক তর্যী কযণ ৭ তদন  

৩৫৬। মভাছাঃ যীভা 

াযবীন 

গ্রাভ-মেঁতুতরয়া, মা-তয়দপুয 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৯১-২০৩১৪৭ মালাক তর্যী কযণ ৭ তদন  

৩৫৭। কল্পনা  াতুন গ্রাভ-াফাজপুয তিভাড়া, মা-াফাজপুয  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৭০-৭৭৩৪১৫ মালাক তর্যী কযণ ৭ তদন  

৩৫৮। অয়া  াতুন গ্রাভ-দতড়াড়া তিভফুরফাড়ীয়া, মা-জাভারপুয  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৭৪-২৩৭৯৬১ মালাক তর্যী কযণ ৭ তদন  

৩৫৯। মভাছাঃ  াজরদা 

অক্তায 

গ্রাভ- তিভ ফুরফাড়ীয়া, মা-জাভারপুয  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯০২-৭৬০০৭৩ মালাক তর্যী কযণ ৭ তদন  

৩৬০। মভাছাঃ অকতরভা 

 াতুন (অত ) 

গ্রাভ-মফংতভয়ায তফতডং, দতড়াড়া, মা-জাভারপুয  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭২৭-২৫৯৩১৩ মালাক তর্যী কযণ ৭ তদন  

৩৬১। মভাছাঃ নাতছভা গ্রাভ-নাতযজকরী, মা-নাতযজকরী  ০১৩২০-৯২৯৭৩৭ মালাক তর্যী কযণ ৭ তদন  



নং প্রতক্ষণার্থীয নাভ ঠিকানা মভাফাআর নম্বয প্রতক্ষণ মকাজ ময 

নাভ 

মভয়াদ ভন্তব্য 

 াতুন ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

৩৬২। মযজফকা অক্তায গ্রাভ-দতড়াড়া তিভফুরফাড়ীয়া, মা-জাভারপুয  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৮৩৯-০৯৭৮৮৩ মালাক তর্যী কযণ ৭ তদন  

৩৬৩। র্াতরভা অক্তায গ্রাভ-দতড়াড়া তিভফুরফাড়ীয়া, মা-জাভারপুয  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭১১-০৫৩৮০০ মালাক তর্যী কযণ ৭ তদন  

৩৬৪। াতভয়া ক  গ্রাভ-মাজনপুয, মা-রাংগরজজাড়া  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯০৪-০৭৩৩৩০ মালাক তর্যী কযণ ৭ তদন  

৩৬৫। পাজর্ভা জাান 

র্হুযা  

গ্রাভ-তিভ ফুরফাড়ীয়া, মা-জাভারপুয  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৩৪-৯৭৬৫৩৮ মালাক তর্যী কযণ ৭ তদন  

৩৬৬। াতদয়া অপতযন গ্রাভ-কাচাতযাড়া, মা-জাভারপুয  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৩০৯-০৯৩৬৬৩ মালাক তর্যী কযণ ৭ তদন  

৩৬৭। রাভআয়া র্াফাছুভ গ্রাভ-দতড়াড়া ফুরফাড়ীয়া, মা-জাভারপুয  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৮২-৪৬০৯৪১ মালাক তর্যী কযণ ৭ তদন  

৩৬৮। মভাছাঃ তভতু  াতুন গ্রাভ-খুতফাড়ী, মা-মফরটিয়া ভাদ্রাা 

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৫৯-৭২৭২৬২ মালাক তর্যী কযণ ৭ তদন  

৩৬৯। মভাছাঃ সুরর্ানা 

যাতজয়া 

গ্রাভ-দতড়াড়া ফুরফাড়ীয়া, মা-জাভারপুয  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯৩০-৭৬৯৭৪৩ মালাক তর্যী কযণ ৭ তদন  

৩৭০। মভাছাঃ তনলুপা 

অক্তায 

গ্রাভ-দতড়াড়া তিভফুরফাড়ীয়া, মা-জাভারপুয  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭২১-৪৮৩১১৮ মালাক তর্যী কযণ ৭ তদন  

৩৭১। মভাছাঃ র্াছতরভা 

অক্তায 

গ্রাভ-মধাাকুড়ী, মা-তয়দপুয  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৯১৬-৩২৯১৮৮ মালাক তর্যী কযণ ৭ তদন  

৩৭২। জাপতযন  ান তপ্রয়া গ্রাভ-তিভ ফুরফাড়ীয়া, মা-জাভারপুয  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৩০৯-২১৩৪৪৯ মালাক তর্যী কযণ ৭ তদন  

৩৭৩। অপানা তভতভ গ্রাভ-দতড়াড়া ফুরফাড়ীয়া, মা-জাভারপুয  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৩৪-৯৭৬৫৩৮ মালাক তর্যী কযণ ৭ তদন  

৩৭৪। ভামুদা অক্তায গ্রাভ-দতড়াড়া তিভফুরফাড়ীয়া, মা-জাভারপুয  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৭৩৪-৯৭৬৫৩৮ মালাক তর্যী কযণ ৭ তদন  

৩৭৫। মভাছাঃ নাজভা 

অক্তায 

গ্রাভ-দতড়াড়া তিভফুরফাড়ীয়া, মা-জাভারপুয  

ঈজজরা-জাভারপুয দয, মজরা- জাভারপুয। 

০১৮৬৫-৯০০১৬১ মালাক তর্যী কযণ ৭ তদন  

                

                       স্বাক্ষতযর্/- 

(মভাঃ াআফুর আরাভ  ান) 

ঈজজরা যুফ ঈন্নয়ন কভ মকর্মা 

জাভারপুয দয, জাভারপুয। 

মপানঃ ০৯৮১-৬২৯৫৮ 

E-mail: jamalpursadar@dyd.gov.b 
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১. 

 

 

মভাোঃ আমতকুয যভান 

ম: জহুরুর ইরাভ ভা 

 

গ্রাভ : জারারপুয ে, ডাকঘয : জারারপুয  

মভরান্দ, জাভারপুয। 

 

১৯২৫১৪৫০১৯ 

 

 

গরুদভাটাতাজা কযন 

 

 

২৫/০৮/২০ 

১/০৯/২০ 

 

ব্যাচ নং -০১ 

 

 

২. 

 

 

মভাোঃ  নজরুর ইরাভ 

ম-ইমি আরী, 

 

গ্রাভ : জারারপুয ে, ডাকঘয : জারারপুয 

 মভরান্দ, জাভারপুয। 

 

১৯৫২৮০৫৫৬৭ 

 

গরুদভাটাতাজা কযন 

 

২৫/০৮/২০ 

১/০৯/২০ 

 

ব্যাচ নং -০১ 

 

৩. 

 

 

মভাোঃ মজফ আদভদ 

ম মভাোঃ কাভরুজজাভান, 

 

গ্রাভ : জারারপুয ে, ডাকঘয : জারারপুয  

মভরান্দ, জাভারপুয। 

 

১৭০৯৭৭৬১০৭ 

 

গরুদভাটাতাজা কযন 

 

২৫/০৮/২০ 

১/০৯/২০ 

 

ব্যাচ নং -০১ 

 

 

৪. 

 

 

মভাোঃ ভামুদুর াান 

ম মভাোঃ ভমভনুয ইরাভ 

 

গ্রাভ : ফুরদেন্যা ডাকঘযোঃ জারারপুয  

মভরান্দ, জাভারপুয। 

 

১৭১৭৩৩৬৪২৮ 

 

 

গরুদভাটাতাজা কযন 

 

 

২৫/০৮/২০ 

১/০৯/২০ 

 

ব্যাচ নং -০১ 

 

 

৫. 

 

 

মভাোঃ মযয়াজুর ইরাভ 

ম-মভাোঃ আযাপ আরী, 

 

গ্রাভ : ফুরদেন্যা ডাকঘযোঃ জারারপুয  

মভরান্দ, জাভারপুয। 

 

১৭০৮১৯৫৯২৭ 

 

 

গরুদভাটাতাজা কযন 

 

 

২৫/০৮/২০ 

১/০৯/২০ 

 

ব্যাচ নং -০১ 

 

 

৬. 

 

মভাোঃ কাভরুর ইরাভ 

ম : মভাোঃ আ: কমযভ 

গ্রাভ : াাজাতপুয, ডাকঘয : 

 মভরান্দ, মভরন্দ, জাভারপুয। ১৭৭৭৬৬৬২৮৯ গরুদভাটাতাজা কযন 

২৫/০৮/২০ 

১/০৯/২০ ব্যাচ নং -০১ 

৭. 

 

মভাোঃ তামযকুর ইরাভ, 

ম-মভাোঃ মুখদরছুয যভান   

গ্রাভ : াাজাতপুয, ডাকঘয : 

 মভরান্দ, মভরন্দ, জাভারপুয। ১৯৬৯১৬৫২৩০ গরুদভাটাতাজা কযন 

২৫/০৮/২০ 

১/০৯/২০ ব্যাচ নং -০১ 

৮. 

 

মভাোঃ মাদর যানা, 

ম-মভাোঃ আমরভ উমিন 

গ্রাভ : াাজাতপুয, ডাকঘয : 

 মভরান্দ, মভরন্দ, জাভারপুয। ১৯১১৭৪৪৪৬৭ গরুদভাটাতাজা কযন 

২৫/০৮/২০ 

১/০৯/২০ ব্যাচ নং -০১ 

৯. 

 

মভাোঃ কাভরুর াান 

ম-নুয মভাাম্মদ,  

গ্রাভ : াাজাতপুয, ডাকঘয : 

 মভরান্দ, মভরন্দ, জাভারপুয। ১৪০৫৬৫৭৮৩৬ গরুদভাটাতাজা কযন 

২৫/০৮/২০ 

১/০৯/২০ ব্যাচ নং -০১ 

১০. 

 

মভাোঃ ভারুপ াান ম- 

মভাাম্মদ আরী  

গ্রাভ : াাজাতপুয, ডাকঘয : 

 মভরান্দ, মভরন্দ, জাভারপুয। ১৭২২৩৬১৬১০ গরুদভাটাতাজা কযন 

২৫/০৮/২০ 

১/০৯/২০ ব্যাচ নং -০১ 

১১. 

 

মভাোঃ ামদকুর ইরাভ,ম-মভা: 

মভায়াদজভ মাদন, 

গ্রাভ : াাজাতপুয, ডাকঘয : 

 মভরান্দ, মভরন্দ, জাভারপুয। ১৯৯৪৩৯২৪২১ গরুদভাটাতাজা কযন 

২৫/০৮/২০ 

১/০৯/২০ ব্যাচ নং -০১ 

১২. 

 

মভাোঃ ামফবুয যভান,ম-মভা: 

সুরতান আদভদ  

গ্রাভ : াাজাতপুয, ডাকঘয : 

 মভরান্দ, মভরন্দ, জাভারপুয। ১৯২৫৫৬০৮৭৮ গরুদভাটাতাজা কযন 

২৫/০৮/২০ 

১/০৯/২০ ব্যাচ নং -০১ 

১৩. 

 

মভাোঃ ামজদুর ইরাভ, 

ম-মভাোঃ মুমজবুয যভান  

গ্রাভ : াাজাতপুয, ডাকঘয : 

 মভরান্দ, মভরন্দ, জাভারপুয। ১৯০৫৯৭৭১০৮ গরুদভাটাতাজা কযন 

২৫/০৮/২০ 

১/০৯/২০ ব্যাচ নং -০১ 

১৪. 

 

মভাোঃামকবুয যভান 

 ম মভাোঃ আরী পাযাজী  

গ্রাভ : াাজাতপুয, ডাকঘয : 

 মভরান্দ, মভরন্দ, জাভারপুয। ১৯০৭৭৪৪৮৪৪ গরুদভাটাতাজা কযন 

২৫/০৮/২০ 

১/০৯/২০ ব্যাচ নং -০১ 

১৫. 

 

মভাোঃদভদদী াান, 

ম-নজরুর ইরাভ, 

গ্রাভ : াাজাতপুয, ডাকঘয : 

 মভরান্দ, মভরন্দ, জাভারপুয। 

১৯১৪৯০৬২৯৭ 

 

গরুদভাটাতাজা কযন 

 

২৫/০৮/২০ 

১/০৯/২০ 

ব্যাচ নং -০১ 
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১৬. 

 

মভাোঃ ামকবুর  ইরাভ, 

ম-যমফউর ইরাভ, 

গ্রাভ : াাজাতপুয, ডাকঘয : মভরান্দ,  

মভরন্দ, জাভারপুয। 

১৯৭৯৬৫৫৬৫৬ 

 

গরুদভাটাতাজা কযন 

 

২৫/০৮/২০ 

১/০৯/২০ 

 

ব্যাচ নং -০১ 

 

১৭. 

 

 

 

মভা: মভজানুয যভান, 

ম-মভা: ামফবুয যভান 

 

 

গ্রাভ : াাজাতপুয, ডাকঘয : মভরান্দ,  

মভরন্দ, জাভারপুয। 

 

 

১৭৬১১৩৫০৮০ 

 

 

 

গরুদভাটাতাজা কযন 

 

 

 

২৫/০৮/২০ 

১/০৯/২০ 

 

 

ব্যাচ নং -০১ 

 

 

 

১৮. 

 

 

মভাো: নাজমনন আক্তায 

ম-মভা: আ: ভমতন 

 

গ্রাভ : াাজাতপুয, ডাকঘয : মভরান্দ,  

মভরন্দ, জাভারপুয। 

 

১৯২৮৪৫০০৫৭ 

 

 

গরুদভাটাতাজা কযন 

 

 

২৫/০৮/২০ 

১/০৯/২০ 

 

ব্যাচ নং -০১ 

 

 

১৯. 

 

 

 

মভাো:মনতা সুরতানা,ম-

নজরুর ইরাভ ভা-ভমজেনা 

মফগভ 

 

গ্রাভ : াাজাতপুয, ডাকঘয : মভরান্দ,  

মভরন্দ, জাভারপুয। 

 

 

১৪০৮৮৮৭৬৯৬ 

 

 

 

গরুদভাটাতাজা কযন 

 

 

 

২৫/০৮/২০ 

১/০৯/২০ 

 

 

ব্যাচ নং -০১ 

 

 

২০. 

 

 

মভা: ভমপজুর ইরাভ, 

ম-মভা:মুো ভন্ডর 

 

 

গ্রাভ: +, ডাকঘয: াধুপুয,  

মভরন্দ, জাভারপুয। 

 

 

১৯৬০৬৭০৮৭২ 

 

 

 

গরুদভাটাতাজা কযন 

 

 

 

২৫/০৮/২০ 

১/০৯/২০ 

 

 

ব্যাচ নং -০১ 

 

 

২১. 

 

 

মভা:যাজু আাদভদ, 

ম-মভা: মরবু মভয়া 

 

 

গ্রাভ : +, ডাকঘয : াধুপুয,  

মভরন্দ, জাভারপুয। 

 

 

১৯১৭৩৩১৭৯৩ 

 

 

গরুদভাটাতাজা কযন 

 

 

২৫/০৮/২০ 

১/০৯/২০ 

 

ব্যাচ নং -০১ 

 

 

২২. 

 

 

মভা:কাভরুর াান 

ম-মভা: আরভগীয মাদন 

 

গ্রাভ: +, ডাকঘয: াধুপুয, মভরন্দ, জাভারপুয। 

 

 

১৭৭৪২০২৬৭৬ 

 

 

গরুদভাটাতাজা কযন 

 

 

২৫/০৮/২০ 

১/০৯/২০ 

 

ব্যাচ নং -০১ 

 

 

২৩. 

 

 

মভা: যাদর মভাল্লা 

ম-মভা:াান মভাল্লা 

 

গ্রাভ : +, ডাকঘয: াধুপুয, মভরন্দ, জাভারপুয। 

 

 

১৯৯৮৯৭২৫৯৯৭ 

 

 

গরুদভাটাতাজা কযন 

 

 

২৫/০৮/২০ 

১/০৯/২০ 

 

ব্যাচ নং -০১ 

 

 

২৪. 

 

মভাো: আদভনা আক্তায 

ম-মভা: আ: কমযভ 

গ্রাভ: চয ফন্ত ডাকঘয জারারপুয মভরন্দ, জাভারপুয। 

 

১৯৯৮৯৭২৫৯৭ 

 

গরুদভাটাতাজা কযন 

 

২৫/০৮/২০ 

১/০৯/২০ 

ব্যাচ নং -০১ 

 

২৫. 

 

মভা: আর আমভন, 

ম-মভা: মমিক ভা-আঞ্জ্আুযা গ্রাভ : চয ফন্ত ডাকঘয জারারপুয মভরন্দ, জাভারপুয। ১৯৯৯৪৬০৫৯৭ গরুদভাটাতাজা কযন 

২৫/০৮/২০ 

১/০৯/২০ 

ব্যাচ নং -০১ 

 

২৬. 

মভাোঃ আরভগীয মাদন, 

মতা- মভাোঃ দুরার উমিন, গ্রা:যান্ধুনী গাো মা: মাটা 

০১৭৭৮-৮০৭০১৬ 

 গাবী ারন 

০৩/০৯/২০- 

১০/০৯/২০ 

ব্যাচ নং ০২ 

 

২৭. মভাোঃ মরয়াকত আরী, মাটা, মাটা ০১৯৮৩-৩১০৫৮২ গাবী ারন ০৩/০৯/২০- ব্যাচ নং ০২ 
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মতা- মুমরভ উমিন,    ১০/০৯/২০  

২৮. 

 

াভীভ মযজা, 

মতাোঃ জামকরুর ইরাভ 

ভারঞ্চ, ভারঞ্চ 

 

০১৯৩৮-৭১০৫৫৮ 

 

গাবী ারন 

 

০৩/০৯/২০- 

১০/০৯/২০ 

ব্যাচ নং ০২ 

 

২৯. 

 

মভাোঃ ভামনক মাদন, 

মতা- মভাোঃ পজর উমিন, 

ফজযমিনাড়া, ভারঞ্চ 

 

০১৯৮২-৫৬১৫৮০ 

 

গাবী ারন 

 

০৩/০৯/২০- 

১০/০৯/২০ 

ব্যাচ নং ০২ 

 

৩০. 

 

মভাোঃ আদনায়ায মাদন, 

মতা- দুরার উমিন, 

যান্ধনী গাো, বাংঙ্গীডাঙ্গা 

 

১৯১০৫৩৮৬৮৪ 

 

গাবী ারন 

 

০৩/০৯/২০- 

১০/০৯/২০ 

ব্যাচ নং ০২ 

 

৩১. 

 

ভমনযা াযবীন,  

মতা- মুেমরভ উমিন, 

যান্ধুনী গাো, মটা 

 

০১৪০৮-৪১২৯৬২ 

 

গাবী ারন 

 

০৩/০৯/২০- 

১০/০৯/২০ 

ব্যাচ নং ০২ 

 

৩২. 

 

মভাোোঃ মমুনা মফগভ, 

মতা- জয উইিন ভন্ডর 

যান্ধুনী গাো, মটা 

 

০১৯২৭-৫১৮০৩১ 

 

গাবী ারন 

 

০৩/০৯/২০- 

১০/০৯/২০ 

ব্যাচ নং ০২ 

 

৩৩. 

 

ারা মফগভ,  

মতা- সুরুজ, 

যান্ধুনী গাো, মটা 

 

০১৯৮৭-৫৫০৭৬৭ 

 

গাবী ারন 

 

০৩/০৯/২০- 

১০/০৯/২০ 

ব্যাচ নং ০২ 

 

৩৪. 

 

মভাাোঃ াযবীন, 

মতা- যীদ, 

মাটা, মাটা 

 

০১৭৮৬-২৩৪৪৬২ 

 

গাবী ারন 

 

০৩/০৯/২০- 

১০/০৯/২০ 

ব্যাচ নং ০২ 

 

৩৫. 

 

াভসুন্নাায মফদানা, 

মতা- মভাোঃ াভসুর ভন্ডর, 

যান্ধনী গাো, বাংঙ্গীডাঙ্গা 

 

০১৯৩১-০৬৪৪৪১ 

 

গাবী ারন 

 

০৩/০৯/২০- 

১০/০৯/২০ 

ব্যাচ নং ০২ 

 

৩৬. 

 

মযনা মফগভ,  

মতা- মফরা মভয়া, 

গ্রা:যান্ধুনী গাো মা: মাটা 

 

০১৭৭৮-৮০৭০১৬ 

 

গাবী ারন 

 

০৩/০৯/২০- 

১০/০৯/২০ 

ব্যাচ নং ০২ 

 

৩৭. 

 

মজমভন আক্তায, 

মতা- আব্দুর াই জাভারী 

মাটা, মাটা 

 

০১৯৮৩-৩১০৫৮২ 

 

গাবী ারন 

 

০৩/০৯/২০- 

১০/০৯/২০ 

ব্যাচ নং ০২ 

 

৩৮. 

 

মভাোোঃ াযমভন, 

মতা- মযান আরী, 

ভারঞ্চ, ভারঞ্চ 

 

০১৯৩৮-৭১০৫৫৮ 

 

গাবী ারন 

 

০৩/০৯/২০- 

১০/০৯/২০ 

ব্যাচ নং ০২ 

 

৩৯. 

 

ইভাইর মাদন, 

মতা- আমজজুর ক, 

ফজযমিনাড়া, ভারঞ্চ 

 

০১৯৮২-৫৬১৫৮০ 

 

গাবী ারন 

 

০৩/০৯/২০- 

১০/০৯/২০ 

ব্যাচ নং ০২ 

 

৪০. 

 

মভাোঃ ফাবুর ভন্ডর, 

মতা- জয উমিন ভন্ডর, 

যান্ধনী গাো, বাংঙ্গীডাঙ্গা 

 

১৯১০৫৩৮৬৮৪ 

 

গাবী ারন 

 

০৩/০৯/২০- 

১০/০৯/২০ 

ব্যাচ নং ০২ 

 

৪১. 

 

মভাোঃ ভদনায়ায মাদন (ভনু), 

মতা- মভাোঃ নুরুর ইরাভ - 

যান্ধুনী গাো, মটা 

 

০১৪০৮-৪১২৯৬২ 

 

গাবী ারন 

 

০৩/০৯/২০- 

১০/০৯/২০ 

ব্যাচ নং ০২ 

 

৪২. 

 

মভাোঃ কাভরুর াান,  

মতা- ভমতউয যভান, 

যান্ধুনী গাো, মটা 

 

০১৯২৭-৫১৮০৩১ 

 

গাবী ারন 

 

০৩/০৯/২০- 

১০/০৯/২০ 

ব্যাচ নং ০২ 

 

৪৩. 

 

মযামজনা াযবীন, 

মতা- কমযমুজ্জাভান, 

যান্ধুনী গাো, মটা 

 

০১৯৮৭-৫৫০৭৬৭ 

 

গাবী ারন 

 

০৩/০৯/২০- 

১০/০৯/২০ 

ব্যাচ নং ০২ 

 

৪৪. 

 

মভাোঃ াান আরী,  

মতাোঃ দুরার মখ 

মাটা, মাটা 

 

০১৭৮৬-২৩৪৪৬২ 

 

গাবী ারন 

 

০৩/০৯/২০- 

১০/০৯/২০ 

ব্যাচ নং ০২ 

 



ক্রমভক নং প্রমক্ষনাথীদদয নাভ ঠিকানা মভাফাইর নং প্রমক্ষণ মকাদ েয নাভ মভয়াদ ভন্তব্য 

৪৫. 

 

মভাোোঃ পাদতভা মফগভ,  

মতাোঃ আোঃ ভান্নান, 

যান্ধনী গাো, বাংঙ্গীডাঙ্গা 

 

০১৯৩১-০৬৪৪৪১ 

 

গাবী ারন 

 

০৩/০৯/২০- 

১০/০৯/২০ 

ব্যাচ নং ০২ 

 

৪৬. 

 

মভাোঃ মফপ্লফ মভয়া,  

মভাোঃ াসু ভন্ডর, 

গ্রা:যান্ধুনী গাো মা: মাটা 

 

০১৯৩৮-৭১০৫৫৮ 

 গাবী ারন 

০৩/০৯/২০- 

১০/০৯/২০ 

ব্যাচ নং ০২ 

 

৪৭. 

 

মভাোোঃ আকী মফগভ,  

মতা- আোঃ যমদ, 

মাটা, মাটা 

 

০১৯৮২-৫৬১৫৮০ 

 

গাবী ারন 

 

০৩/০৯/২০- 

১০/০৯/২০ 

ব্যাচ নং ০২ 

 

৪৮. 

 

মগারাভ মভাস্তপা,  

মতা-মভাোঃ যাসুর মভয়া, 

ভারঞ্চ, ভারঞ্চ 

 

১৯১০৫৩৮৬৮৪ 

 

গাবী ারন 

 

০৩/০৯/২০- 

১০/০৯/২০ 

ব্যাচ নং ০২ 

 

৪৯. 

 

মভাোোঃ আমযপা মফগভ, 

মতা- মভাোঃ আদনায়ায 

মাদন, 

ফজযমিনাড়া, ভারঞ্চ 

 

 

০১৪০৮-৪১২৯৬২ 

 

গাবী ারন 

 

 

০৩/০৯/২০- 

১০/০৯/২০ 

 

ব্যাচ নং ০২ 

 

 

৫০. 

 

মফল্লার মাদন, 

মতা- নদয়ফ আরী, 

যান্ধনী গাো, বাংঙ্গীডাঙ্গা 

 

০১৯২৭-৫১৮০৩১ 

 

গাবী ারন 

 

০৩/০৯/২০- 

১০/০৯/২০ 

ব্যাচ নং ০২ 

 

৫১. 

 

মভা:মপদযাজ আদভদ 

মতা- মভা:পজলুর কমযভ 

গ্রাভ : াাজাদপুয, ডাকঘয : জারারপুয মভরান্দ, 

জাভারপুয। ১৭৬৮১২৬৪২২ গাবী ারন 

২০/০৯/২০ 

২৬/০৯/২০ ব্যাচ নং -০৩ 

৫২. 

 

মভা: ইভাইর মাদন 

ম-মভা:ভমজফয যভান, 

গ্রাভ : াাজাদপুয, ডাকঘয : জারারপুয মভরান্দ, 

জাভারপুয। ১৯২৩১৪৭৯৯২ গাবী ারন 

২০/০৯/২০ 

২৬/০৯/২০ 

ব্যাচ নং -০৩ 

 

৫৩. 

 

মভা : মভাকযামভন 

ম মভা: আাম্মদ আরী 

গ্রাভ : াাজাদপুয, ডাকঘয: জারারপুয মভরান্দ, 

জাভারপুয।  গাবী ারন 

২০/০৯/২০ 

২৬/০৯/২০ 

ব্যাচ নং -০৩ 

 

৫৪. 

 

মভা: খমরলুয যভান 

ম-মভা:আজায আরী 

গ্রাভ : াাজাদপুয, ডাকঘযোঃ জারারপুয মভরান্দ, 

জাভারপুয। ১৯৪৪১৫৬৯৭৫ গাবী ারন 

২০/০৯/২০ 

২৬/০৯/২০ 

ব্যাচ নং -০৩ 

 

৫৫. 

 

মভাো:আদরয়া মফগভ 

ম-মভা:আ:আমজজ, 

গ্রাভ : াাজাদপুয, ডাকঘযোঃ জারারপুয মভরান্দ, 

জাভারপুয। ১৯২৪৬৪৫৫৬৮ গাবী ারন 

২০/০৯/২০ 

২৬/০৯/২০ 

ব্যাচ নং -০ 

৩ 

৫৬. 

 

মভা: ভজনু ভামুদ  

মতা- মভা: াভসুর ক 

গ্রাভ : চযফন্ত, ডাকঘয :  জারারপুয, মভরন্দ, 

জাভারপুয। ১৭৩৪০৪৫৪৯৯ গাবী ারন 

২০/০৯/২০ 

২৬/০৯/২০ 

ব্যাচ নং -০৩ 

 

৫৭. 

 

মভাো: মযামজ আক্তায, 

ম-মভা:মরাকভান গাজী 

গ্রাভ : চযফন্ত, ডাকঘয :  জারারপুয, মভরন্দ, 

জাভারপুয। ১৭৩৪০৪৫৪৯৯ গাবী ারন 

২০/০৯/২০ 

২৬/০৯/২০ 

ব্যাচ নং -০৩ 

 

৫৮. 

 

মভা:ইভাইর মাদন , 

ম-মভা: মাযাফ মাদন 

গ্রাভ : চযফন্ত, ডাকঘয :  জারারপুয, মভরন্দ, 

জাভারপুয। ১৯৮৯৮০৪১২৬ গাবী ারন 

২০/০৯/২০ 

২৬/০৯/২০ 

ব্যাচ নং -০৩ 

 

৫৯. 

 

মভাো: কমনকা 

ম-মভা: ভমজফয 

গ্রাভ : চযফন্ত, ডাকঘয :  জারারপুয, মভরন্দ, 

জাভারপুয। ১৯৮২১৮৮৯ গাবী ারন 

২০/০৯/২০ 

২৬/০৯/২০ 

ব্যাচ নং -০৩ 

 

৬০. 

 

মভা: োরভা আক্তায  

ম- মভা: আ: োভাদ আরী   

গ্রাভ : াাজাতপুয, ডাকঘয :  মভরান্দ, মভরন্দ, 

জাভারপুয। ১৮৭১৫১১৯৯৫ গাবী ারন 

২০/০৯/২০ 

২৬/০৯/২০ 

ব্যাচ নং -০৩ 

 

৬১. 

 

মভাো: ভমর খানভ,  

ম-ভজনু খান, 

গ্রাভ : জারারপুয, ডাকঘয : জারারপুয, মভরন্দ, 

জাভারপুয। ১৭৮০১৯৬৩২৫ গাবী ারন 

২০/০৯/২০ 

২৬/০৯/২০ 

ব্যাচ নং -০৩ 
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৬২. 

 

মভা:একাব্বয খান, 

ম-মভা: ইাাক আরী 

গ্রাভ : াাজাতপুয, ডাকঘয : মভরান্দ, মভরন্দ, 

জাভারপুয। ১৯১৫১৭৮১৬১ গাবী ারন 

২০/০৯/২০ 

২৬/০৯/২০ 

ব্যাচ নং -০৩ 

 

৬৩. 

 

মভা:আকযাভ মাদন. 

ম-মভা:খমরলুয 

গ্রাভ: মভগায ফামড়, ডাকঘয : শ্যাভপুয, মভরন্দ, 

জাভারপুয। ১৯১৩১২৩৯৫৯ গাবী ারন 

২০/০৯/২০ 

২৬/০৯/২০ 

ব্যাচ নং -০৩ 

 

৬৪. 

 

মভা:মাফ মভাল্লা 

ম মভা: মভাজাপয মভাল্লা গ্রাভ : রুকনাই ডাকঘয : আভফামড়য়া, মভরন্দ,  ১৭৫৭৯১৯২২২ গাবী ারন 

২০/০৯/২০ 

২৬/০৯/২০ ব্যাচ নং -০৩ 

৬৫. 

 

মভাো: মজমভন, 

ম-মভাজাপয 

গ্রাভ : রুকনাই ডাকঘয : আভফামড়য়া, মভরন্দ,  

 ১৮৫২৬২৮০৯৯ 

গাবী ারন 

 

২০/০৯/২০ 

২৬/০৯/২০ 

ব্যাচ নং -০৩ 

 

৬৬. 

 

মভা: মযয়াজ আদভদ, 

ম-মভা: পজলুর ক, গ্রাভ : +, ডাকঘয : ফুরদকাচা মভরন্দ, জাভারপুয। ১৯১৬৩২৯৩৭১ 

গাবী ারন 

 

২০/০৯/২০ 

২৬/০৯/২০ 

ব্যাচ নং -০৩ 

 

৬৭. 

 

মভাো: পাযজানা আপমযন, 

স্বা-মভা: আ: মভাতাদরফ 

গ্রাভ : ফামনাকুমযয়া, ডাকঘয : ভারাঞ্চ, মভরন্দ, 

জাভারপুয। ১৯২৮৫৬৬৬৮৭ 

গাবী ারন 

 

২০/০৯/২০ ২ 

৬/০৯/২০ 

ব্যাচ নং -০৩ 

 

৬৮. 

 

মভা: নাজমুর াান 

ম-মভা: আ: ভমভন 

গ্রাভ : াাজাতপুয, ডাকঘয : জারারপুয, মভরন্দ, 

জাভারপুয। ১৯১২৮৮৪২৮২ 

গাবী ারন 

 

২০/০৯/২০ 

২৬/০৯/২০ 

ব্যাচ নং -০৩ 

 

৬৯. 

 

মভা:খায়রুর ইরাভ, 

ম-আ: ভাদরক গ্রাভ : দাগী, ডাকঘয : জারারপুয, মভরন্দ, জাভারপুয। ১৯৪০৬১০৬৫৪ 

গাবী ারন 

 

২০/০৯/২০ 

২৬/০৯/২০ 

ব্যাচ নং -০৩ 

 

৭০. 

 

মভাো: মুক্তা খাতুন, 

ম-মভা:ভমতউয যভান গ্রাভ : +, ডাকঘয জারারপুয মভরন্দ, জাভারপুয। ১৯১৬৩২৯৩৭১ 

গাবী ারন 

 

২০/০৯/২০ 

২৬/০৯/২০ 

ব্যাচ নং -০৩ 

 

৭১. 

 

মভা:ো: ফাফমর আক্তায, 

ম-মভা: আ: ফাদযক  গ্রাভ : দাগী, ডাকঘযোঃজারারপুয, মভরন্দ, জাভারপুয। ১৯১০৫৮০৪৭৬ 

গাবী ারন 

 

২০/০৯/২০ 

২৬/০৯/২০ 

ব্যাচ নং -০৩ 

 

৭২. 

 

মভা:ভমভনুর ইভাভ 

ম-মভা: জহুরুয ইরাভ গ্রাভ : +, ডাকঘয জারারপুয মভরন্দ, জাভারপুয। 

১৭৫৯৮২২৯৯০ 

 

গাবী ারন 

 

২০/০৯/২০ 

২৬/০৯/২০ 

ব্যাচ নং -০৩ 

 

৭৩. 

 

মভা: াান 

মতা-মভা: ামনপ 

গ্রাভ : আমধপত, ডাকঘয, মভরন্দ, জাভারপুয। 

 

১৭৫২৬৯১০৮৭ 

 

গাবী ারন 

 

২০/০৯/২০ 

২৬/০৯/২০ 

ব্যাচ নং -০৩ 

 

৭৪. 

 

মভা: কমফরুর ইরাভ  

ম-মভা: পমজর টিকাদায 

গ্রাভ : মাটা ডাকঘয মভরন্দ, জাভারপুয। 

 

১৭৫৭৯৬৩৬৫১ 

 

গাবী ারন 

 

২০/০৯/২০ 

২৬/০৯/২০ 

ব্যাচ নং -০৩ 

 

৭৫. 

 

মভা: াাজাভান , 

ম-মভা: মযজাউর 

গ্রাভ : াাজাতপুয, ডাকঘয : জারারপুয, মভরন্দ, 

জাভারপুয। 

১৭৪৬০৬৫৩৩৪ 

 

গাবী ারন 

 

২০/০৯/২০ 

২৬/০৯/২০ 

ব্যাচ নং -০৩ 

 

৭৬. 

 

মভাোঃ আযাফুর ইরাভ 

মতাোঃ আবু ফক্কয গ্রাভোঃ মিভ ঝাউগড়াদাোঃ রাী ফাজায 

১৬২০২৯২৬৬৭ 

 

গরু মভাটাতাজাকযণ 

 

১২/১০/২০ 

১৮/০৯/২০ 

ব্যাচ নং -০৪ 

 

৭৭. 

 

 মগারাভ মভাস্তপা 

মতাোঃ মভাোঃ খাদরক মভয়া গ্রাভোঃ মিভ ঝাউগড়াদাোঃ রাী ফাজায  

১৭৪৬০৫৩৪৬১ 

 

গরু মভাটাতাজাকযণ 

 

১২/১০/২০ 

১৮/০৯/২০ 

ব্যাচ নং -০৪ 

 

৭৮. 

 

োমভউর ইরাভ  

মতাোঃ মুক্তায মাদন গ্রাভোঃ মিভ ঝাউগড়া মাোঃ রাী ফাজায 

১৭১৩৫৬৪৭২০ 

 

গরু মভাটাতাজাকযণ 

 

১২/১০/২০ 

১৮/০৯/২০ 

ব্যাচ নং -০৪ 

 

৭৯.  মভাোঃ জামদুর ইরাভ গ্রাভোঃ মিভ ঝাউগড়া ১৮২৪১৪৬১৯১ গরু মভাটাতাজাকযণ ১২/১০/২০ ব্যাচ নং -০৪ 



ক্রমভক নং প্রমক্ষনাথীদদয নাভ ঠিকানা মভাফাইর নং প্রমক্ষণ মকাদ েয নাভ মভয়াদ ভন্তব্য 

 মতাোঃ মভাোঃ আ: াই   ১৮/০৯/২০  

৮০. 

 

মভাোঃ মনাদ াান  

মতাোঃ মভাোঃ োমভউর ক গ্রাভোঃ মিভ ঝাউগড়া 

১৭৩২১৯১৪৫৪ 

 

গরু মভাটাতাজাকযণ 

 

১২/১০/২০ 

১৮/০৯/২০ 

ব্যাচ নং -০৪ 

 

৮১. 

 

মভাোঃ ওভয পারুক 

মতাোঃ মভাোঃ আব্বা ভন্ডর  

গ্রাভোঃ মিভ ঝাউগড়া 

 ১৭২৪১২৯২২০ 

গরু মভাটাতাজাকযণ 

 

১২/১০/২০ 

১৮/০৯/২০ ব্যাচ নং -০৪ 

৮২. 

 

মভাোঃ আমনে  মভয়া  

মতা:  আমজজুর ক 

গ্রাভোঃ মিভ ঝাউগড়া 

 

১৭৮০২৯৫৭৫০ 

 

গরু মভাটাতাজাকযণ 

 

১২/১০/২০ 

১৮/০৯/২০ 

ব্যাচ নং -০৪ 

 

৮৩. 

 

 মমরভ যানা  

মতা:আরপাজ উমিন 

গ্রাভোঃ মিভ ঝাউগড়া 

 

১৭৩০৬৪৮১৫৪ 

 

গরু মভাটাতাজাকযণ 

 

১২/১০/২০ 

১৮/০৯/২০ 

ব্যাচ নং -০৪ 

 

৮৪. 

 

ামকর াান  

মতা:মফরাদয়ত মাদন 

মিভ ভানকী 

 

১৮৭২২১২৭৪৯ 

 

গরু মভাটাতাজাকযণ 

 

১২/১০/২০ 

১৮/০৯/২০ 

ব্যাচ নং -০৪ 

 

৮৫. 

 

মভাোঃ কুদযত আরী  

মতা: মৃত গদয ভাতা:গভ 

গ্রাভোঃ মিভ ঝাউগড়া 

 

১৮৭২২১২৭৪৯ 

 

গরু মভাটাতাজাকযণ 

 

১২/১০/২০ 

১৮/০৯/২০ 

ব্যাচ নং -০৪ 

 

৮৬. 

 

মভাোঃ  মযজাউর কমযভ 

মোঃ নামজয মাদন 

গ্রাভোঃ মিভ ঝাউগড়া 

 

১৮৫২৯৯৩৮৩১ 

 

গরু মভাটাতাজাকযণ 

 

১২/১০/২০ 

১৮/০৯/২০ 

ব্যাচ নং -০৪ 

 

৮৭. 

 

াীন মভয়া 

মোঃ আবুর কাদভ 

গ্রাভোঃ   ভানকী 

 

১৭২১৯২৫২৪৮ 

 গরু মভাটাতাজাকযণ 

১২/১০/২০ 

১৮/০৯/২০ ব্যাচ নং -০৪ 

৮৮. 

 

 নূয  আরভ 

মোঃ আব্দুর আওয়ার 

গ্রাভোঃ মিভ ঝাউগড়া 

 

১৭৩৪৫৭২০৭৭ 

 

গরু মভাটাতাজাকযণ 

 

১২/১০/২০ 

১৮/০৯/২০ 

ব্যাচ নং -০৪ 

 

৮৯. 

 

জাাঙ্গীয 

মোঃমৃতোঃ জারার উমিন 

গ্রাভোঃ টগায চয,ভধ্য াড়া 

 

১৭৩০৬৪৮৮৭৫ 

 

গরু মভাটাতাজাকযণ 

 

১২/১০/২০ 

১৮/০৯/২০ 

ব্যাচ নং -০৪ 

 

৯০. 

 

মভাোঃ  ওয়ামকর মাদন 

মোঃ মফরার মাদন 

গ্রাভোঃ মিভ ঝাউগড়া 

 

১৭৬১০৮৭৪৭৪ 

 

গরু মভাটাতাজাকযণ 

 

১২/১০/২০ 

১৮/০৯/২০ 

ব্যাচ নং -০৪ 

 

৯১. 

 

মভাোঃ আদনায়ায মাদন 

মোঃ আবুর  মাদন 

গ্রাভোঃ  টগায চয,ঝাউগড়া 

 

১৭৬৫৯৬০৪৬৪ 

 

গরু মভাটাতাজাকযণ 

 

১২/১০/২০ ১৮/০৯/২০ 

 

ব্যাচ নং -০৪ 

 

৯২. 

 

মভাোঃ ভাাবুবুর আরভ 

মোঃ জুব্বায আকন্দ 

গ্রাভোঃ  ভানকী রাী ফাজায 

 

১৭১৭৯২১৬২৩ 

 

গরু মভাটাতাজাকযণ 

 

১২/১০/২০ 

১৮/০৯/২০ 

ব্যাচ নং -০৪ 

 

৯৩. 

 

মভাোঃ আফদুর  ামকভ 

মোঃদভাোঃ াভছুর ক 

গ্রাভোঃ ইয ফাড়ী, ঝাউগড়া  

 

১৭১৩৫০৬৯২২ 

 

গরু মভাটাতাজাকযণ 

 

১২/১০/২০ 

১৮/০৯/২০ 

ব্যাচ নং -০৪ 

 

৯৪. 

 

মভাোঃ   আযভান মাদন 

মোঃ মনজাভ  আরী 

গ্রাভোঃ ইয ফাড়ী, ঝাউগড়া  

 

১৭৬৪৯৫৮৫১৫ 

 

গরু মভাটাতাজাকযণ 

 

১২/১০/২০ 

১৮/০৯/২০ 

ব্যাচ নং -০৪ 

 

৯৫. 

 

মভাোঃ যামকবুর ইরাভ 

মোঃ আফদুর জফফফায 

গ্রাভোঃ  ভানকী 

 

১৭৫৮৮৩৪৭৬২ 

 

গরু মভাটাতাজাকযণ 

 

১২/১০/২০ 

১৮/০৯/২০ 

ব্যাচ নং -০৪ 

 

৯৬. 

 

মভাোঃ মভাযদদ আরভ 

মোঃ আকতারুজ্জাভান 

গ্রাভোঃ মিভ ঝাউগড়া 

 

১৭৬৪৬৯৮০৩৯ 

 

গরু মভাটাতাজাকযণ 

 

১২/১০/২০ ১ 

৮/০৯/২০ 

ব্যাচ নং -০৪ 

 



ক্রমভক নং প্রমক্ষনাথীদদয নাভ ঠিকানা মভাফাইর নং প্রমক্ষণ মকাদ েয নাভ মভয়াদ ভন্তব্য 

৯৭. 

 

 

রুভান আরী 

মোঃ রার মভয়া 

গ্রাভোঃ ভানকী 

 

 

১৭৩২৪২৬০৬১ 

 

 

গরু মভাটাতাজাকযণ 

 

 

১২/১০/২০ 

১৮/০৯/২০ 

ব্যাচ নং -০৪ 

 

 

৯৮. 

 

মভাোঃ  নুযনফী  নফী ইরাভ 

মোঃ রার মভয়ূ 

গ্রাভোঃ  ভানকী 

 

০১৭৩২৫৬০৬৫১ 

 

গরু মভাটাতাজাকযণ 

 

১২/১০/২০ 

১৮/০৯/২০ 

ব্যাচ নং -০৪ 

 

৯৯. 

আদক ভামুদ 

মোঃ অদজ উমিন গ্রাভোঃ  ভানকী  

১৭৬০৩৫৮২৩৯ 

 

 

গরু মভাটাতাজাকযণ 

 

 

১২/১০/২০ 

১৮/০৯/২০ 

 

ব্যাচ নং -০৪ 

 

 

১০০. 

 

 

মভা:সুরতান আদভদ 

মতা-রার মভয়া, 

 

গ্রা:+মা: ঝাউগড়া 

 

 

১৭২৫৯৪৩৮৯৩ 

 

 

গরু মভাটাতাজাকযণ 

 

 

১২/১০/২০ 

১৮/০৯/২০ 

 

ব্যাচ নং -০৪ 

 

 

১০১. 

 

মভাোঃলুকভান 

মতাোঃ মভাোঃ ততয়ফআরী 

গ্রাভোঃবাংগুনীডাংগা, মাোঃবাংগুনীডাংগা,  

মভরান্দ, জাভারপুয। 

১৯২০৭৫০০০৪ 

 

গরু মভাটাতাজাকযণ 

 

২০/১০/২০২০ 

২৬/১০/২০২০ 

ব্যাচনং-০৫ 

 

১০২. 

 

মভা আক্তায, 

মতাোঃ মভাোঃমযাজ মখ, 

গ্রাভোঃ মদউরাফাড়ী মাোঃ মদউরাফাড়ী,  

মভরান্দ, জাভারপুয। ১৯৬৫২২৩০২২ গরু মভাটাতাজাকযণ 

২০/১০/২০২০ 

২৬/১০/২০২০ 

ব্যাচনং-০৫ 

 

১০৩. 

 

মগারাভ মভাস্তপা, 

মতাোঃ মভা:নাময উমিন 

গ্রাভোঃআদরাকমদয়া, মাোঃভারাঞ্চ  

মভরান্দ, জাভারপুয। ১৯৪৫৬২৯০৫৪ গরু মভাটাতাজাকযণ 

২০/১০/২০২০ 

২৬/১০/২০২০ 

ব্যাচনং-০৫ 

 

১০৪. 

 

মভাোোঃযীপা মফগভ, মতাোঃ 

মভাোঃমপকুরইরাভ 

গ্রাভোঃবাংগুনীডাংগা, মাোঃবাংগুনীডাংগা,  

মভরান্দ, জাভারপুয। ১৬৩০৬০৭৩৭৬ গরু মভাটাতাজাকযণ 

২০/১০/২০২০ 

২৬/১০/২০২০ 

ব্যাচনং-০৫ 

 

১০৫. 

ওফায়দা আক্তায, 

ম-মভা: আরতাফুয যভান 

গ্রা: ভমযাভকুর,মা: বাংগুনীডাংগা, 

 

১৩১৮৪৬৬১৭৭ 

 

গরু মভাটাতাজাকযণ 

 

২০/১০/২০২০ 

২৬/১০/২০২০ 

ব্যাচনং-০৫ 

 

১০৬. 

মভাোঃএযাদ আরী,  

মতাোঃমযাজ মখ, 

গ্রাভোঃবাংগুনীডাংগা, মাোঃবাংগুনীডাংগা, মভরান্দ, 

জাভারপুয। 

১৭০১৬১৬৬৮৯ 

 

গরু মভাটাতাজাকযণ 

 

২০/১০/২০২০ 

২৬/১০/২০২০ 

ব্যাচনং-০৫ 

 

১০৭. 

 

যামজয়া সুরতানা,  

মতাোঃআব্দুয যউপযকায, 

গ্রাভোঃনাংরা, মাোঃনাংরা, মভরান্দ, জাভারপুয।  

 

১৬৩৫৮৮৬২২৪ 

 

গরু মভাটাতাজাকযণ 

 

২০/১০/২০২০ 

২৬/১০/২০২০ 

ব্যাচনং-০৫ 

 

১০৮. 

মভাাম্মদ ামেনুয ইরাভ,  

মতাোঃ মভাোঃ আবু তাদয, 

গ্রাভোঃ মগামফন্দপুযভন্ডরফামড়, মাোঃফয়ড়াডাংগা,  

মভরান্দ, জাভারপুয। 

১৯১৩০১৫০৭৫ 

 

গরু মভাটাতাজাকযণ 

 

২০/১০/২০২০ 

২৬/১০/২০২০ 

ব্যাচনং-০৫ 

 

১০৯. 

ােনা মনা,  

মতাোঃ মভাোঃ াানুজ্জাভান 

গ্রাভোঃযান্ধুনীগাো, মাোঃবাংগুনীডাংগা, মভরান্দ, 

জাভারপুয। 

১৭৯৮৪৩৩৭৫৬ 

 

গরু মভাটাতাজাকযণ 

 

২০/১০/২০২০ 

২৬/১০/২০২০ 

ব্যাচনং-০৫ 

 

১১০. 

 

মভাোঃআর আমভন, 

মতাোঃ মভাোঃমজয়াউর ক 

গ্রাভোঃমাটা মাোঃমাটা, মভরান্দ, জাভারপুয। 

 

১৭৩৪৭৯৬৯৪৬ 

 

গরু মভাটাতাজাকযণ 

 

২০/১০/২০২০ 

২৬/১০/২০২০ 

ব্যাচনং-০৫ 

 

১১১. 

 

খাদরদা আক্তায যাকা 

মতাোঃ মভাোঃ মভাজাদম্মর ক, 

গ্ররাভ: মাটাদাোঃমাটা, মভরান্দ, জাভারপুয। 

 

১৭৫৬০৮৩৪১৩ 

 

গরু মভাটাতাজাকযণ 

 

২০/১০/২০২০ 

২৬/১০/২০২০ 

ব্যাচনং-০৫ 

 

১১২. 

 

মফরমক মফগভ,  

মতা- আবুফক্কয 

গ্ররাভ: মাটাদাোঃমাটা, মভরান্দ, জাভারপুয। 

 

১৭৩১৪৫৬৭৪১ 

 

গরু মভাটাতাজাকযণ 

 

২০/১০/২০২০ 

২৬/১০/২০২০ 

ব্যাচনং-০৫ 
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১১৩. 

 

মভাদ েদা, 

মতাোঃআমফজর, 

গ্রাভোঃবাংগুনীডাংগা, মাোঃবাংগুনীডাংগা, মভরান্দ, 

জাভারপুয।  

গরু মভাটাতাজাকযণ 

 

২০/১০/২০২০ 

২৬/১০/২০২০ 

ব্যাচনং-০৫ 

 

১১৪. 

 

মভাোঃআমভনুর ইরাভ, 

মতাোঃ মভাোঃনামজভ উমিন, 

গ্রাভোঃচাকদ, মাোঃচাকদ, মভরান্দ, জাভারপুয। 

 

১৭৭৪৭৭৩০৭৭ 

 

গরু মভাটাতাজাকযণ 

 

২০/১০/২০২০ 

২৬/১০/২০২০ 

ব্যাচনং-০৫ 

 

১১৫. 

 

আর আমভন, 

মতাোঃ মভাযাদুজ্জাভান, 

গ্রাভোঃনটাযকুড়া, মাোঃ মদউরাফাড়ী, মভরান্দ, জাভারপুয। 

 

১৯৫৭৮৯৭৫৬৫ 

 

গরু মভাটাতাজাকযণ 

 

২০/১০/২০২০ 

২৬/১০/২০২০ 

ব্যাচনং-০৫ 

 

১১৬. 

 

মভাোঃজামদুর ইরাভ, 

মতাোঃইরাী মখ, 

গ্রাভোঃ মদউরাফাড়ী, মাোঃ মদউরাফাড়ী, মভরান্দ, 

জাভারপুয। 

১৯১৮৮২৬৯১১ 

 

গরু মভাটাতাজাকযণ 

 

২০/১০/২০২০ 

২৬/১০/২০২০ 

ব্যাচনং-০৫ 

 

১১৭. 

 

মভাোঃইব্রামভ 

মতাোঃআমজজরক, 

গ্রাভোঃনয়ানগযমিভ, মাোঃশ্যাভপুয, মভরান্দ, 

জাভারপুয। 

১৯৩২৮০৯১০৮ 

 

গরু মভাটাতাজাকয 

 

২০/১০/২০২০ 

২৬/১০/২০২০ 

ব্যাচনং-০৫ 

 

১১৮. 

 

মভাোোঃরুনু মফগভ, 

মতা মভাোঃনুরুর ইরাভ, 

গ্রাভোঃবাংগুনীডাংগা, মাোঃবাংগুনীডাংগা, মভরান্দ, 

জাভারপুয। 

১৯৭১২৪৮১১৬ 

 

গরু মভাটাতাজাকযণ 

 

২০/১০/২০২০ 

২৬/১০/২০২০ 

ব্যাচনং-০৫ 

 

১১৯. 

 

মভাোোঃোরভা মফগভ, 

মতা মভাোঃাারী, 

গ্রাভোঃবাংগুনীডাংগা, মাোঃবাংগুনীডাংগা, মভরান্দ, 

জাভারপুয। 

১৯২০৭৫০০০৪ 

 

গরু মভাটাতাজাকযণ 

 

২০/১০/২০২০ 

২৬/১০/২০২০ 

ব্যাচনং-০৫ 

 

১২০. 

 

মভাোোঃ মামনয়া আক্তায 

মতাোঃ মভাোঃ মাফান, 

গ্রাভোঃবাংগুনীডাংগা, মাোঃবাংগুনীডাংগা, মভরান্দ, 

জাভারপুয। 

১৭৫৬৮৩১৬৭২ 

 

গরু মভাটাতাজাকযণ 

 

২০/১০/২০২০ 

২৬/১০/২০২০ 

ব্যাচনং-০৫ 

 

১২১. 

 

মভা: মযাকন মভয়া 

ম-মভা: আ: জমরর, 

গ্রা:নটায কুড়া,মা: মদওরাফামড় 

 

১৩১৩৮০৩৮৮৮ 

 

গরু মভাটাতাজাকযণ 

 

২০/১০/২০২০ 

২৬/১০/২০২০ 

ব্যাচনং-০৫ 

 

১২২. 

 

মভাোঃামফবুযযভান,  

মতাোঃ মভাোঃআবুতাদয, 

গ্রাভোঃ মগামফন্দপুযনাংরা, মাোঃফয়যাডাংগা, মভরান্দ, 

জাভারপুয। ১৪০৯১১৭২৪২ গরু মভাটাতাজাকযণ 

২০/১০/২০২০ 

২৬/১০/২০২০ ব্যাচনং-০৫ 

১২৩. 

আরভােআরী, 

মতাোঃআভোযআরী, 

গ্রাভোঃচাকদ, মাোঃচাকদ, মভরান্দ, জাভারপুয। 

 

১৪০৩১৬৬৯০২ 

 

গরু মভাটাতাজাকযণ 

 

২০/১০/২০২০ 

২৬/১০/২০২০ 

ব্যাচনং-০৫ 

 

১২৪. 

 

মভাোোঃমখা আক্তায, 

মতাোঃযমভফাদা, 

গ্রাভোঃভমযাভকুর, মাোঃবাংগুনীডাংগা, মভরান্দ, 

জাভারপুয। 

১৭১২৮১২৯৭২ 

 

গরু মভাটাতাজাকযণ 

 

২০/১০/২০২০ 

২৬/১০/২০২০ 

ব্যাচনং-০৫ 

 

১২৫. 

মজমভন, 

মতাোঃ মভাোঃ দুরার, 

গ্রাভোঃবাংগুনীডাংগা, মাোঃবাংগুনীডাংগা, মভরান্দ, 

জাভারপুয। 

১৯৬১৯২১৯৪৮ 

 

গরু মভাটাতাজাকযণ 

 

২০/১০/২০২০ 

২৬/১০/২০২০ 

ব্যাচনং-০৫ 

 

১২৬. 

মভাো: মভাযদ েদা, 

ম-মভা: মতাযাফ আরী 

গ্রাভোঃভমরকাডাংগা, মাোঃ মভরান্দ, জাভারপুয। 

 

১৬১৬১৭৬২৬১ 

 

মালাক ততযী 

 

২৫/১০/২০- 

৩১/১০/২০ 

ব্যাচনং-০৬ 

 

১২৭. 

 

রুমযনা, 

মতাোঃ মভাোঃদতাযাফ আরী, 

গ্রাভোঃভমরকাডাংগা, মাোঃ মভরান্দ, জাভারপুয। 

 

১৭৬৬২৪৭৮৫৮ 

 

মালাক ততযী 

 

২৫/১০/২০- 

৩১/১০/২০ 

ব্যাচনং-০৬ 

 

১২৮. 

মভাো: পাদতভা মফগভ, 

মতাোঃ সুজাভন্ডর, 

গ্রাভোঃভমরকাডাংগা, মাোঃ মভরান্দ, জাভারপুয। 

 

১৬১৬১৭৬২৬১ 

 

মালাক ততযী 

 

২৫/১০/২০- 

৩১/১০/২০ 

ব্যাচনং-০৬ 

 

১২৯. 

 

মভাোোঃামপয়া মফগভ,  

মতাোঃ মভাোঃসুরুজ ভন্ডর 

গ্রাভোঃফাঘাদডাফা, মাোঃফাঘাদডাফা, মভরান্দ, জাভারপুয। 

 

১৭৬৬২৪৭৮৫৮ 

 

মালাক ততযী 

 

২৫/১০/২০- 

৩১/১০/২০ 

ব্যাচনং-০৬ 

 

১৩০. মভাো: আমেয়া খাতুন, গ্রা: াাজাদপুয,মা: জারারপুয, ১৯৩৪৭৯৮৮৯১ মালাক ততযী ২৫/১০/২০- ব্যাচনং-০৬ 
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ম-মভা: উেভান মক    ৩১/১০/২০  

১৩১. 

 

মভাো: াভসুন নাায, 

মতাোঃদভা: মভাপাজ্জর মাদন 

গ্রাভোঃভমরকাডাংগা, মাোঃ মভরান্দ, জাভারপুয। 

 

১৯৮৫১৬৮৪৬২ 

 

মালাক ততযী 

 

২৫/১০/২০- 

৩১/১০/২০ 

ব্যাচনং-০৬ 

 

১৩২. 

ভঞ্জু আক্তায,  

মতাোঃদভা: রুদফর মভয়া, 

গ্রাভোঃফাঘাদডাফা, মাোঃফাঘাদডাফা, মভরান্দ, জাভারপুয। 

 

১৯৪৮৬৬৪০৩৬ 

 

মালাক ততযী 

 

২৫/১০/২০- 

৩১/১০/২০ 

ব্যাচনং-০৬ 

 

১৩৩. 

ানা মনা,  

মতাোঃ আবুর াদভ, 

গ্রাভোঃ পূফ ে কামজযাডা মাোঃমভযপুয, মভরান্দ, 

জাভারপুয। 

১৬১৬৬১৭৩৩৩ 

 

মালাক ততযী 

 

২৫/১০/২০- 

৩১/১০/২০ 

ব্যাচনং-০৬ 

 

১৩৪. 

 

কমফতা খাতুন, 

মতাোঃ ভমজদ ভন্ডর 

গ্রাভোঃআরাইাড়, মাোঃফাঘাদডাফা, মভরান্দ, জাভারপুয। 

 

১৭৯৩৩০৫২৪৭ 

 

মালাক ততযী 

 

২৫/১০/২০- 

৩১/১০/২০ 

ব্যাচনং-০৬ 

 

১৩৫. 

আয়া মমিকা,  

মতাোঃ আমজজুর ক 

গ্রাভোঃভমরকাডাংগা, মাোঃ মভরান্দ, জাভারপুয। 

 

১৮১৭৮২৩৬৫৭ 

 

মালাক ততযী 

 

২৫/১০/২০- 

৩১/১০/২০ 

ব্যাচনং-০৬ 

 

১৩৬. 

পামভা মফগভ  

স্বাোঃ মভাোঃ াভীভ মাদন 

গ্ররাভ ঃোঃ পূফ ে মভৌচাকদাোঃদভৌচাক,  

 

১৯৮৬৭২৭৭০৫ 

 

মালাক ততযী 

 

২৫/১০/২০- 

৩১/১০/২০ 

ব্যাচনং-০৬ 

 

১৩৭. 

 

ামফনা ইয়ােমভন,  

মতা-সুরতান খান 

গ্রাভোঃভমরকাডাংগা, মাোঃ মভরান্দ, জাভারপুয। 

 

১৯২৪৩৩০১৪১ 

 

মালাক ততযী 

 

২৫/১০/২০- 

৩১/১০/২০ 

ব্যাচনং-০৬ 

 

১৩৮. 

কমনকা,  

মতাোঃোইদুয যভান, 

গ্রাভোঃভমরকাডাংগা, মাোঃ ফাঘাদডাফা জাভারপুয। 

 

১৯৯২৮৪২১৬৮ 

 

মালাক ততযী 

 

২৫/১০/২০- 

৩১/১০/২০ 

ব্যাচনং-০৬ 

 

১৩৯. 

মভাোঃআমরভা খাতুন,  

মতাোঃ মভাোঃআরভ, 

গ্রাভোঃ+মাোঃ ফাঘাদডাফা 

 

১৮৪০৭৮১৩০২ 

 

মালাক ততযী 

 

২৫/১০/২০- 

৩১/১০/২০ 

ব্যাচনং-০৬ 

 

১৪০. 

 

মরম,  

মতাোঃ নওয়ায আরী, 

গ্রাভোঃভমরকাডাংগা, মাোঃ ফাঘাদডাফা জাভারপুয। 

  

১৮৬৪৯৫৮২১১ 

 

মালাক ততযী 

 

২৫/১০/২০- 

৩১/১০/২০ 

ব্যাচনং-০৬ 

 

১৪১. 

 

মভাোঃমরজা আক্তায, 

মতাোঃদভা:ামফবুয যভান, 

গ্রাভোঃভমরকাডাংগা, মাোঃ ফাঘাদডাফা জাভারপুয। 

  ১৭৭৯২৬৫৯০৪ 

মালাক ততযী 

 

২৫/১০/২০- 

৩১/১০/২০ 

ব্যাচনং-০৬ 

 

১৪২. 

 

মভাো: ভদনায়াযা মফগভ  

মতাোঃভভতাজ আরী, 

গ্রাভোঃভমরকাডাংগা, মাোঃ ফাঘাদডাফা জাভারপুয। 

 

১৯১৭৫৯৯১৬৩ 

 

মালাক ততযী 

 

২৫/১০/২০- 

৩১/১০/২০ 

ব্যাচনং-০৬ 

 

১৪৩. 

 

মভাো: চায়না মফগভ,  

মতা মভাোঃচান মভয়া, 

গ্রাভোঃভমরকাডাংগা, মাোঃ ফাঘাদডাফা জাভারপুয। 

 

০১৭৫৭৩০৩৮৬৩ 

 

মালাক ততযী 

 

২৫/১০/২০- 

৩১/১০/২০ 

ব্যাচনং-০৬ 

 

১৪৪. 

 

ভঞ্জুয়াযা আক্তায,  

মতা মভাোঃইজ্জত আরী, 

গ্রাভোঃচযদগায়ামরনী, মাোঃ মড়মগ্রযচয ইরাভপুয 

 

১৯৯৪৯৭৪২৯৪ 

 

মালাক ততযী 

 

২৫/১০/২০- 

৩১/১০/২০ 

ব্যাচনং-০৬ 

 

১৪৫. 

 

 

মভাোোঃ যাম আক্তায  

মতাোঃ মভাোঃ ামফজুয,  

 

 

গ্রাভোঃভমরকাডাংগা, মাোঃ ফাঘাদডাফা জাভারপুয। 

 

১৯১৪৯৬৪০৮৮ 

 

 

মালাক ততযী 

 

 

২৫/১০/২০- 

৩১/১০/২০ 

 

ব্যাচনং-০৬ 

 

 

১৪৬. 

 

মভা:মভাযদ েদা  

ম-মভা: আ: খাদরক, 

গ্রা:পূফ েদওযাাড়া,মা: মভযপুয 

 

১৬১৬১৭৬২৬১ 

 

মালাক ততযী 

 

২৫/১০/২০- 

৩১/১০/২০ 

ব্যাচনং-০৬ 

 

১৪৭. মজানাকী,  গ্রাভোঃভমরকাডাংগা, মাোঃ ফাঘাদডাফা জাভারপুয। ১৯৪০৯০২৬৬৭ মালাক ততযী ২৫/১০/২০- ব্যাচনং-০৬ 
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মতাোঃ মভা:আরী মজন্না,    ৩১/১০/২০  

১৪৮. 

মভাখদরো  

মতাোঃদভা:আবু ফক্কয, 

গ্রাভোঃভমরকাডাংগা, মাোঃ ফাঘাদডাফা জাভারপুয। 

 

১৭৭১৩৯৭৪৯০ 

 

মালাক ততযী 

 

২৫/১০/২০- 

৩১/১০/২০ 

ব্যাচনং-০৬ 

 

 

১৪৯. 

 

মভাোোঃভমযয়ভ মফগভ, 

মতাোঃআ:যমভ, 

 

গ্রাভোঃআরাইাড়, মাোঃ ফাঘাদডাফা জাভারপুয। 

 

 

১৮৬৬০২৫৫১১ 

 

 

মালাক ততযী 

 

 

২৫/১০/২০- 

৩১/১০/২০ 

 

ব্যাচনং-০৬ 

 

১৫০. 

োনুয়াযা, 

মতাোঃ াআরভ, গ্রাভোঃআরাইাড়, মাোঃ ফাঘাদডাফা জাভারপুয। ১৭৮০৬২৮২৯২ মালাক ততযী 

২৫/১০/২০- 

৩১/১০/২০ ব্যাচনং-০৬ 

১৫১. 

 

 আন্জজু  আক্তায 

মতা: অমভনুর ইরাভ 

গ্রাভোঃ চাকদ,মভরান্দ 

 

১৯০৬৭৩৩৩৮৯ 

 

মরাই 

 

০১/১১/২০ 

০৭/১১/২০ 

ব্যাচ নং -০৭ 

 

১৫২. 

ভমন আক্তায 

মতাোঃ আমভনুর ইরাভ 

   দায ফাড়ী,চাকদ 

 

১৬৪৩৯৭৪৩৯০ 

 

মরাই 

 

০১/১১/২০ 

০৭/১১/২০ 

ব্যাচ নং -০৭ 

 

১৫৩. 

 

 

মভাোোঃ রুারী 

মতাোঃ যয়ায মাদন 

 

গ্রাভোঃ চাকদ,মভরান্দ 

 

 

১৯০৪৬৬১৫৬১ 

 

 

মরাই 

 

 

০১/১১/২০ 

০৭/১১/২০ 

 

ব্যাচ নং -০৭ 

 

 

১৫৪. 

 

উভাইয়া জান্নাত 

মতাোঃ যয়ায মাদন 

গ্রাভোঃ চাকদ,মভরান্দ 

 

১৯০৫৯৭৫৪২৭ 

 

মরাই 

 

০১/১১/২০ 

০৭/১১/২০ 

ব্যাচ নং -০৭ 

 

১৫৫. 

নাযমগ মফগভ 

মতা: আরার উমিন 

   দায ফাড়ী,চাকদ 

 

১৯৩১৩৩৫৫৪৭ 

 

মরাই 

 

০১/১১/২০  ০৭/১১/২০ 

 

ব্যাচ নং -০৭ 

 

১৫৬. 

মভাোোঃ আপদযাজা 

মতাোঃ আোঃ আমজজ 

দায ফাড়ী,চাকদ 

 

১৯৩৭১৩০৭১৫ 

 

মরাই 

 

০১/১১/২০ 

০৭/১১/২০ 

ব্যাচ নং -০৭ 

 

১৫৭. 

 

মভাোোঃ োমফনা ইয়ামভন 

মতাোঃ মভাোঃ আোঃ োরাভ 

গ্রাভোঃ চাকদ,মভরান্দ 

 

১৫৩০১৪৯৪১৪ 

 

মরাই 

 

০১/১১/২০ 

০৭/১১/২০ 

ব্যাচ নং -০ 

 

১৫৮. 

মভাোোঃ আদরয়া 

মতাোঃ মভাোঃ আরতাপ 

গ্রাভোঃ চাকদ,মভরান্দ 

 

১৫৩০১৪৯৪১৪ 

 

মরাই 

 

০১/১১/২০ 

০৭/১১/২০ 

ব্যাচ নং -০৭ 

 

১৫৯. 

মতমথ 

মতাোঃ দযায়ায 

গ্রাভোঃ চাকদ,মভরান্দ 

 

১৯০৭২২২৯০২ 

 

মরাই 

 

০১/১১/২০ 

০৭/১১/২০ 

ব্যাচ নং -০৭ 

 

১৬০. 

আদভনা মফগভ 

মতাোঃ ইভযান আরী 

গ্রাভোঃ চাকদ,মভরান্দ 

 

০১৯৮৩-৩৫০৯৬৫ 

 

মরাই 

 

০১/১১/২০ 

০৭/১১/২০ 

ব্যাচ নং -০৭ 

 

১৬১. 

 

আকমরভা 

মতাোঃ খমরলুয যভান 

গ্রাভোঃ চাকদ,মভরান্দ 

 

১৯০৪৬৬০৫৬১ 

 

মরাই 

 

০১/১১/২০ 

০৭/১১/২০ 

ব্যাচ নং -০৭ 

 

১৬২. 

মভাোোঃ ফকুর 

মতাোঃ ফক্কয 

গ্রাভোঃ চাকদ,মভরান্দ 

 

০১৯১৮-৮৯৬৩৭১ 

 

মরাই 

 

০১/১১/২০ 

০৭/১১/২০ 

ব্যাচ নং -০৭ 

 

১৬৩. 

 াযবীন 

মতাোঃ আজাায 

গ্রাভোঃ চাকদ,মভরান্দ 

 

১৭৪১৯১১৫৪২ 

 

মরাই 

 

০১/১১/২০ 

০৭/১১/২০ 

ব্যাচ নং -০৭ 
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১৬৪. 

 

মফরমকে আক্তায 

মোঃ মৃতোঃআজাায 

গ্রাভোঃ চাকদ,মভরান্দ 

 

১৯৯৯৩১৭৬৩৯ 

 

মরাই 

 

০১/১১/২০ 

০৭/১১/২০ 

ব্যাচ নং -০৭ 

 

১৬৫. 

ানাজ মফগভ 

মতাোঃ মৃতোঃ আজাায 

দায ফাড়ী,চাকদ 

 

১৯৩৬৮৫৭৩৬৭ 

 

মরাই 

 

০১/১১/২০ 

০৭/১১/২০ 

ব্যাচ নং -০৭ 

 

১৬৬. 

মভাোোঃ াযমভন 

মতাোঃ মভাোঃ কাভার 

গ্রাভোঃ চাকদ,মভরান্দ 

 

১৯৬৮৬২২৫২৩ 

 

মরাই 

 

০১/১১/২০ 

০৭/১১/২০ 

ব্যাচ নং -০৭ 

 

১৬৭. 

 

 

 

কুমকর আক্তায  

মতাোঃ কুদযত আরী 

 

গ্রাভোঃ চাকদ,মভরান্দ 

 গ্রাভোঃ+মাোঃ  জারারপুয 

 

 

১৭৭১১১৭৩৩৯ 

 

 

মরাই 

 

০১/১১/২০ 

০৭/১১/২০ 

 

ব্যাচ নং -০৭ 

 

১৬৮. 

মভাোোঃ আদভনা আক্তায  

মতাোঃমৃতোঃ আদনায়ায  

০১৯৮৩-৫০৯৬৫ 

 

মরাই 

 

০১/১১/২০ 

০৭/১১/২০ 

ব্যাচ নং -০৭ 

 

১৬৯. 

মভাোোঃ ভমযয়ভ 

মতাোঃ  ভভতাজ আরী   

গ্রাভোঃ চাকদ,মভরান্দ 

 

০১৭৭৯-৪২৮১২১ 

 

মরাই 

 

০১/১১/২০ 

০৭/১১/২০ 

ব্যাচ নং -০৭ 

 

১৭০. 

 

মভাোোঃ মুমরভা 

মতা: ভকবুর মাদন 

গ্রাভোঃ চাকদ,মভরান্দ 

 

১৮৮৩৯৫৬০১৮ 

 

মরাই 

 

০১/১১/২০ 

০৭/১১/২০ 

ব্যাচ নং -০৭ 

 

১৭১. 

 

পাদতভা মফগভ 

মতাোঃ আমজজুর ক 

দায ফাড়ী,চাকদ 

 

১৯৩২৫৮৩৭৪০ 

 

মরাই 

 

০১/১১/২০ 

০৭/১১/২০ 

ব্যাচ নং -০৭ 

 

১৭২. 

 

মভাোোঃ খামদজা আক্তায 

মতাোঃ আমভনুয  ইরাভ, 

দায ফাড়ী,চাকদ 

 

১৯৫৯৬৭২৮৯১ 

 

মরাই 

 

০১/১১/২০ 

০৭/১১/২০ 

ব্যাচ নং -০৭ 

 

১৭৩. 

 

মতাপা 

মতাোঃ ভাবুবুয যভান 

দায ফাড়ী,চাকদ 

 

৩২৯৭৫৪৫৬৪৭ 

 

মরাই 

 

০১/১১/২০ 

০৭/১১/২০ 

ব্যাচ নং -০ 

 

১৭৪. 

 

ারভা ইয়ামভন  

স্বাোঃ আযাফুর ইরাভ 

দায ফাড়ী,চাকদ 

 

১৯৬৬৮৫৮৫৭২ 

 

মরাই 

 

০১/১১/২০ 

০৭/১১/২০ 

ব্যাচ নং -০৭ 

 

১৭৫. 

 

আকমরভা আক্তায 

মোঃ আমভরুর ইরাভ 

দায ফাড়ী,চাকদ 

 

১৯৩১৪৮৩২৫৬ 

 

মরাই 

 

০১/১১/২০ 

০৭/১১/২০ 

ব্যাচ নং -০৭ 

 

১৭৬. 

 

সুভনা মফগভ 

মতাোঃ মভাাম্মদ আরী 

মগামফন্দপুয,নাংরা 

 

১৬৪৩০৬৯৭১৭ 

 

মালাক ততযী 

 

১১/১১/২০ 

১৭/১১/২০ 

ব্যাচ নং -০৮ 

 

১৭৭. 

 

 

জুদরখা  

মতাোঃ জমরর 

 

মগামফন্দপুয,নাংরা 

 

 

১৯২০৩৮৪৩১০ 

 

 

মালাক ততযী 

 

 

১১/১১/২০ 

১৭/১১/২০ 

 

ব্যাচ নং -০৮ 

 

 

১৭৮. 

 

 

রুমজনা 

মতাোঃ যমভ ফাদা 

 

মগামফন্দপুয,নাংরা 

 

 

১৯৩৫৫৬১৫০০ 

 

 

মালাক ততযী 

 

 

১১/১১/২০ 

১৭/১১/২০ 

 

ব্যাচ নং -০৮ 

 

 

১৭৯. মভাোোঃ জামকয়া আক্তায মগামফন্দপুয,নাংরা ১৯০৫৭১৪৭১৭ মালাক ততযী ১১/১১/২০ ব্যাচ নং -০৪ 
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 ম: ভাাবুয যভান    ৭/১১/২০  

১৮০. 

 

 

মভাোোঃ মদরা আক্তায 

মতাোঃ দুরার মভয়া 

 

মগামফন্দপুয,নাংরা 

 

 

১৮৮৩০৩৪১১৩ 

 

 

মালাক ততযী 

 

 

১১/১১/২০ 

১৭/১১/২০ 

 

ব্যাচ নং -০৮ 

 

 

১৮১. 

 

নামেভা আক্তায 

মতাোঃ আব্দুর মভাতাদরফ 

মগামফন্দপুয,নাংরা 

 

১৯০৪০২৯৫৯০ 

 

মালাক ততযী 

 

১১/১১/২০ 

১৭/১১/২০ 

ব্যাচ নং -০৮ 

 

 

১৮২. 

 

 

 

মভাোোঃ আল্পনা 

স্বাভীোঃ মভাোঃ জুরা উমিন 

 

 

মগামফন্দপুয,নাংরা 

 

 

 

১৯১৩৩৭০৪২২ 

 

 

 

মালাক ততযী 

 

 

 

১১/১১/২০ 

১৭/১১/২০ 

 

 

ব্যাচ নং -০৮ 

 

 

১৮৩. 

ানাজ াযবীন 

মতাোঃ আপোয খান 

মগামফন্দপুয,নাংরা 

 

১৩০৭০০৩৬৪১ 

 

মালাক ততযী 

 

১১/১১/২০  ১৭/১১/২০ 

 

ব্যাচ নং -০৮ 

 

১৮৪. 

 

চায়না আক্তায 

মতাোঃ নূয  মাদন 

মগামফন্দপুয,নাংরা 

 

১৯৪৪৮৫৯৯৯০ 

 

মালাক ততযী 

 

১১/১১/২০  ১৭/১১/২০ 

 

ব্যাচ নং -০৮ 

 

১৮৫. 

মভাোোঃ ানা মনা 

মতাোঃ আবুর মাদন 

মগামফন্দপুয,নাংরা 

 

১৯৫১৭৭৭১৫০ 

 

মালাক ততযী 

 

১১/১১/২০  ১৭/১১/২০ 

 

ব্যাচ নং -০৮ 

 

১৮৬. 

মুক্তা মফগভ 

স্বাভীোঃ জগলু মভয়া 

মগামফন্দপুয,নাংরা 

 

১৬৪৩০৬৯৭১৭ 

 

মালাক ততযী 

 

১১/১১/২০  ১৭/১১/২০ 

 

ব্যাচ নং -০৮ 

 

১৮৭. 

 

ীভা মফগভ 

মতাোঃ আোঃ যীদ মগামফন্দপুয,নাংরা ১৭০৭০৮৫৮০২ মালাক ততযী ১১/১১/২০  ১৭/১১/২০ ব্যাচ নং -০৮ 

১৮৮. 

মযপা  মফগভ 

মতাোঃ  আবুর মাদন মগামফন্দপুয,নাংরা ১৯৫৯৪০০৫৫১ মালাক ততযী ১১/১১/২০  ১৭/১১/২০ ব্যাচ নং -০৮ 

১৮৯. 

াথী 

মতাোঃ মভাোঃ আমনছুয যভান মগামফন্দপুয,নাংরা ১৯৯৮৫৯২৭০৮ মালাক ততযী ১১/১১/২০  ১৭/১১/২০ ব্যাচ নং -০৮ 

১৯০. 

মভাোোঃ জান্নাতুর পদযদদৌ 

মতাোঃ আোঃ ওয়াজদদ 

মগামফন্দপুয,নাংরা 

 

১৭৭৪৫৯৪৮৫৭ 

 

মালাক ততযী 

 

১১/১১/২০  ১৭/১১/২০ 

 

ব্যাচ নং -০৮ 

 

১৯১. 

 

আর পাতদযা ন্ধা 

ম: আরভামুনকদভআরী 

 

 মগামফন্দপুয,নাংরা 

 

 

১৭৮০৪১৫৫৫০ 

 

মালাক ততযী 

 

১১/১১/২০  ১৭/১১/২০ 

 

ব্যাচ নং -০৮ 

 

১৯২. 

ফদরী আক্তায 

মৃতোঃমযাজুর ইরাভ  মগামফন্দপুয,নাংরা ১০৯৮৮২৫৯৬১২ মালাক ততযী ১১/১১/২০  ১৭/১১/২০ ব্যাচ নং -০৮ 

১৯৩. 

াভীভা আক্তায মরা 

মন 

মগামফন্দপুয,নাংরা 

 

১৯৬৭৯৩৩০৫০ 

 

মালাক ততযী 

 

১১/১১/২০  ১৭/১১/২০ 

 

ব্যাচ নং -০৮ 

 

১৯৪. 

 

মভাোোঃ ভনমযা আক্তায 

আোঃ আজমজ 

রুী াটা, মদউরাফাড়ী 

 

১৭৭০২০৬২৬৪ 

 

মালাক ততযী 

 

১১/১১/২০  ১৭/১১/২০ 

 

ব্যাচ নং -০৮ 

 



ক্রমভক নং প্রমক্ষনাথীদদয নাভ ঠিকানা মভাফাইর নং প্রমক্ষণ মকাদ েয নাভ মভয়াদ ভন্তব্য 

১৯৫. 

োরদা খাতুন ামন্ত 

স্বাোঃপমকুর ইরাভ 

মগামফন্দপুয,নাংরা 

 

১৯৮৬৭২৩৩০৪ 

 

মালাক ততযী 

 

১১/১১/২০  ১৭/১১/২০ 

 

ব্যাচ নং -০৮ 

 

১৯৬. 

ইমত আক্তায  

ম: যদজাউর কযমভ 

াচুযাড়া,ফয়ড়াডাংগা 

 

১৯৯৪৯৮১৪২৬ 

 

মালাক ততযী 

 

১১/১১/২০  ১৭/১১/২০ 

 

ব্যাচ নং -০৮ 

 

১৯৭. 

 

মভাদ েদ্ খাতুন 

ম: মভামরভ উমিন মগামফন্দপুয,নাংরা ১৭৭০৩১৫০৪৬০ মালাক ততযী ১১/১১/২০  ১৭/১১/২০ ব্যাচ নং -০৮ 

১৯৮. 

মভাোোঃকনমকাআক্তায  

মভাোঃ ান্ত ভময়া 

মগামফন্দপুয,নাংরা 

 

১৭৯০৬২৩১৭৩ 

 

মালাক ততযী 

 

১১/১১/২০  ১৭/১১/২০ 

 

ব্যাচ নং -০৮ 

 

১৯৯. 

ফমথী আক্তায  

ম: ভজমফয যভান 

মগামফন্দপুয,নাংরা 

 

১৭৯৩১৩৫৯০০ 

 

মালাক ততযী 

 

১১/১১/২০  ১৭/১১/২০ 

 

ব্যাচ নং -০৮ 

 

২০০. 

মভাোোঃ যাদদাআক্তায 

মোঃ আব্দুর মকনা 

গ্রাোঃ+মাোঃ চযমরা 

 

১৭৯০৬২৩১৭৩ 

 

মালাক ততযী 

 

১১/১১/২০ 

১৭/১১/২০ 

ব্যাচ নং -০৮ 

 

২০১. 

 

মভাোঃ  আকযাভ খান  কাজেন  

মোঃ মভামভন খান াা                                 

গ্রাভ+মাোঃ মভরান্দ 

 

১৯১৪৯০৬৩০৯ 

 

গরু মভাটাতাজাকযন 

 

২২/১১/২০ 

২৮/১১/২০ 

ব্যাচ নং -০৯ 

 

২০২. 

 মভাোঃ যাদর 

মোঃ মভাোঃ ভমজফয যভান 

নয়ানগয,শ্যাভপুয 

 

১৯১৪৯০৬৩০৭ 

 

গরু মভাটাতাজাকযন 

 

২২/১১/২০ 

২৮/১১/২০ 

ব্যাচ নং -০৯ 

 

২০৩. 

 

মভাোঃ ময়াভ মাদন 

মোঃ মভাোঃ আমভয  পাদয়জ 

 

ফুরদেন্না,জারারপুয 

 

 

১৯৯৮৫২৯৯৪৯ 

 

 

গরু মভাটাতাজাকযন 

 

 

২২/১১/২০ 

২৮/১১/২০ 

 

ব্যাচ নং -০৯ 

 

 

২০৪. 

 

এমফ  মদুর  ইরাভ 

মোঃ মভাোঃ ভমচয উমিন 

গ্রাভ+মাোঃচাকদ 

 

১৯১৪৯০৬৩০৭ 

 

গরু মভাটাতাজাকযন 

 

২২/১১/২০ 

২৮/১১/২০ 

ব্যাচ নং -০৯ 

 

২০৫. 

মভাোঃ মজাফাদয়য মাদন 

মোঃ মপকুর  ইরাভ 

ভমরকাডাংগা,ফাঘাদডাফা 

 

১৬৩৮৭৫০৪২৪ 

 

গরু মভাটাতাজাকযন 

 

২২/১১/২০ 

২৮/১১/২০ 

ব্যাচ নং -০৯ 

 

২০৬. 

আর-ভামুন 

মোঃ মভাোঃ আমতকুয  যভান                                                                                                                 

গ্রাভ+মাোঃ জারারপুয 

 

১৭০১২৬২৯৭১ 

 

গরু মভাটাতাজাকযন 

 

২২/১১/২০ 

২৮/১১/২০ 

ব্যাচ নং -০৯ 

 

২০৭. 

 

 মভাোঃ ামবুর ইরাভ 

মোঃ মভাোঃ াইফুর ই রাভ 

গ্রাভ+মাোঃ জারারপুয 

 

১৭০৬৯৪৩০৯০ 

 

গরু মভাটাতাজাকযন 

 

২২/১১/২০ 

২৮/১১/২০ 

ব্যাচ নং -০৯ 

 

২০৮. 

মভাোঃ যামপউর ইরাভ 

মোঃদভাোঃ ভঞ্জুরুর ইরাভ 

গ্রাভ+মাোঃ জারারপুয 

 

১৭৭৯৫১৯৭৭২ 

 

গরু মভাটাতাজাকযন 

 

২২/১১/২০ 

২৮/১১/২০ 

ব্যাচ নং -০৯ 

 

২০৯. 

মভাোঃ  ভাসুভ 

মোঃ মভাোঃ াভ উমিন 

গ্রাভ+মাোঃ জারারপুয 

 

১৬৪৪৩৮২৬৩৪ 

 

গরু মভাটাতাজাকযন 

 

২২/১১/২০ 

২৮/১১/২০ 

ব্যাচ নং -০৯ 

 

২১০. 

 

ানাজ াযবীন 

মতাোঃ আরতাফুয যভান 

 ভমরকাডাংগা,ফাঘাদডাফা 

 

১৭৮৪৩৫০১১০ 

 

গরু মভাটাতাজাকযন 

 

২২/১১/২০ 

২৮/১১/২০ 

ব্যাচ নং -০ 

 

২১১. 

 

নাজমুর ক 

মতা: াদন আরী 

নটাযকুড়া,মদউরাফাড়ী 

 

১৭৯৫৮৯৬৩২৩ 

 

গরু মভাটাতাজাকযন 

 

২২/১১/২০ 

২৮/১১/২০ 

ব্যাচ নং -০৯ 

 



ক্রমভক নং প্রমক্ষনাথীদদয নাভ ঠিকানা মভাফাইর নং প্রমক্ষণ মকাদ েয নাভ মভয়াদ ভন্তব্য 

২১২. 

 

মভাোঃ  ইভ যান মাদন 

মোঃ মভাোঃ আবুর মাদন 

ফুরদেন্না,জারারপুয 

 

১৭৪৫৭৪৫৯৩৬ 

 

গরু মভাটাতাজাকযন 

 

২২/১১/২০ 

২৮/১১/২০ 

ব্যাচ নং -০৯ 

 

২১৩. 

মভা: যামকবুর ইরাভ 

মোঃ মভাোঃ আব্দুল্লা মভাল্লা 

গ্রাভ+মাোঃ জারারপুয 

 

১৭১৫৪৬০৫৮৬ 

 

গরু মভাটাতাজাকযন 

 

২২/১১/২০ 

২৮/১১/২০ 

ব্যাচ নং -০৯ 

 

২১৪. 

 

মভাোঃ এনামুর ক যকায 

মোঃ জাাংগীয আরভ 

ফুরদেন্না,জারারপুয 

 

১৯৯২৮৮৩৮০২ 

 

গরু মভাটাতাজাকযন 

 

২২/১১/২০ 

২৮/১১/২০ 

ব্যাচ নং -০৯ 

 

২১৫. 

 মভাোঃ উভয আরী 

মোঃ মগা রাভ মভাস্তপা 

আমদপত,মভরান্দ 

 

১৭৬০৮২০৯১৯ 

 

গরু মভাটাতাজাকযন 

 

২২/১১/২০ 

২৮/১১/২০ 

ব্যাচ নং -০৯ 

 

 

২১৬. 

 

 

 

মভাোঃ মগারাভ মভাস্তপা 

মোঃ মভাোঃ আোঃ  খাদরক 

 

 

ফুরদেন্না,জারারপুয 

 

 

 

১৯১৯৯৪৫৮৭৯ 

 

 

 

গরু মভাটাতাজাকযন 

 

 

 

২২/১১/২০ 

২৮/১১/২০ 

 

 

ব্যাচ নং -০৯ 

 

 

২১৭. 

 

মভাফাযক 

মোঃ আবুর াদভ 

াজাতপুয,জারারপুয 

 

১৯১৮৭২৮৫৬৩ 

 

গরু মভাটাতাজাকযন 

 

২২/১১/২০ 

২৮/১১/২০ 

ব্যাচ নং -০৯ 

 

২১৮. 

মভাোঃ আাদুল্লযা 

মোঃ মভাোঃ াইদুয যভান 

ফাঘাদডাফা,জারারপুয 

 

১৯৫৬৬২০২৮৪ 

 

গরু মভাটাতাজাকযন 

 

২২/১১/২০ 

২৮/১১/২০ 

ব্যাচ নং -০৯ 

 

২১৯. 

 মভাোঃ নাজমুর কমফয 

মোঃ ভমজফয যভান 

াজাতপুয,জারারপুয 

 

১৭১৮৭৬০৯০২ 

 

গরু মভাটাতাজাকযন 

 

২২/১১/২০ 

২৮/১১/২০ 

ব্যাচ নং -০৯ 

 

২২০. 

মভাোঃ  জামদুর ইরাভ 

মোঃ মদদরায়ায মাদন 

গ্রাভ+মাোঃ জারারপুয 

 

১৯৮০৭১০৬৪০ 

 

গরু মভাটাতাজাকযন 

 

২২/১১/২০ 

২৮/১১/২০ 

ব্যাচ নং -০৯ 

 

২২১. 

 

 মদরনা 

ম- মরার মখ 

ফাঘাদডাফা,জারারপুয 

 

১৯০৮০১৫৬৬১ 

 

গরু মভাটাতাজাকযন 

 

২২/১১/২০ 

২৮/১১/২০ 

ব্যাচ নং -০৯ 

 

২২২. 

মভাোোঃ াানা ায বীন 

মতাোঃ আমনছুয যভান 

গ্রাভ+মাোঃফাঘাদডাফা 

 

১৯৩৩৭০৫৪২৮৭ 

 

গরু মভাটাতাজাকযন 

 

২২/১১/২০ 

২৮/১১/২০ 

ব্যাচ নং -০৯ 

 

২২৩. 

ইমত আক্তায 

মতাোঃ মভাোঃ োইদুয যভান 

ফাঘাদডাফা,জারারপুয 

 

১৯১৭৫৯৯০৮৫ 

 

গরু মভাটাতাজাকযন 

 

২২/১১/২০ 

২৮/১১/২০ 

ব্যাচ নং -০৯ 

 

২২৪. 

 

তামনয়া  আক্তায 

মতাোঃ  ততয়ফ  আরী 

ফুরদেন্না,জারারপুয 

 

১৯৯২৮৮৩৮০২ 

 

গরু মভাটাতাজাকযন 

 

২২/১১/২০ 

২৮/১১/২০ 

ব্যাচ নং -০৯ 

 

২২৫. 

ান্তা  আক্তায 

মতা: মভাোঃ সুরতান 

ফুরদেন্না,জারারপুয 

 

১৮৮৭৩৬৫৬৬৭ 

 

গরু মভাটাতাজাকযন 

 

২২/১১/২০ 

২৮/১১/২০ 

ব্যাচ নং -০৯ 

 

২২৬. 

মভাোঃহুভায়ূন কফময 

ম- আকফয আরী 

গ্রাভ+,মাোঃ ফাঘাদডাফা 

 

১৬০৯০৮৫০১০ 

 

গাবী  ারন 

 

০৬/১২/২০ 

১২/১২/২০ 

ব্যাচ নং -১০ 

 

২২৭. 

 

মভাোঃ ভাসুদ যানা 

ম-তারদফ আরী 

গ্রাভ+,মাোঃ ফাঘাদডাফা 

 

১৯১০৮৮৫৪১২ 

 

গাবী  ারন 

 

০৬/১২/২০ 

১২/১২/২০ 

ব্যাচ নং -১০ 

 

২২৮. জয়নফ খাতুন যাজাপুয, ফুরদকাচা ১৯২৩৭২৪৪১৮ গাবী  ারন ০৬/১২/২০ ব্যাচ নং -১০ 
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ম-আয়াকুফ আরী    ১২/১২/২০  

২২৯. 

মভাোঃআোঃ যমভ 

ম- কাভার ভন্ডর 

গ্রাভ,+মাোঃ ফাঘাদডাফা 

 

১৬৩১৭৮৬১৪৭ 

 

গাবী  ারন 

 

০৬/১২/২০ 

১২/১২/২০ 

ব্যাচ নং -১০ 

 

২৩০. 

মভাোোঃ যমনা আক্তায 

ম- ইব্রামভ 

গ্রাভ,+মাোঃ ফাঘাদডাফা 

 

১৪০৮০৫৪৮৭১ 

 

গাবী  ারন 

 

০৬/১২/২০ 

১২/১২/২০ 

ব্যাচ নং -১০ 

 

২৩১. 

মভাোোঃস্বপ্না ফদগভ 

ম-মভাোঃআইয়ুফ আরী 

গ্রাভ+,মাোঃ ফাঘাদডাফা 

 

১৯৮০৭১০৫৫১ 

 

গাবী  ারন 

 

০৬/১২/২০ 

১২/১২/২০ 

ব্যাচ নং -১০ 

 

২৩২. 

মভাোঃপমকুর ইরাভ 

ম-মভাোঃইব্রামভ 

গ্রাভ,+মাোঃ ফাঘাদডাফা 

 

১৯৮০৭১০৫৫১ 

 

গাবী  ারন 

 

০৬/১২/২০ 

১২/১২/২০ 

ব্যাচ নং -১০ 

 

 

২৩৩. 

 

জাাঙ্গীয আরভ 

ম-আয়জর 

 

গ্রাভ+,মাোঃ ফাঘাদডাফা 

 

 

১৯০৭৫২৯৯১১ 

 

 

গাবী  ারন 

 

 

০৬/১২/২০ 

১২/১২/২০ 

 

ব্যাচ নং -১০ 

 

        

২৩৪. 

মভাোোঃ আেভা আক্তায 

ম-মভাজাম্মদর ক 

গ্রাভ,+মাোঃ ফাঘাদডাফা 

 

১৯০২৬৫০৭৬৬ 

 

গাবী  ারন 

 

০৬/১২/২০ 

১২/১২/২০ 

ব্যাচ নং -১০ 

 

২৩৫. 

আভমনুয ইরাভ 

ম- মযত আরী 

গ্রাভোঃযান্ধুনীগাো, মাোঃ বাংগুনীডাঙ্গা 

 

১৯২১১৩৪০৭৬ 

 

গাবী  ারন 

 

০৬/১২/২০ 

১২/১২/২০ 

ব্যাচ নং -১০ 

 

২৩৬. 

মভাোঃ রুকুনুজ্জাভান 

ম-মভাোঃ আকফয আরী 

গ্রাভ+,মাোঃ ফাঘাদডাফা 

 

১৯১৮১২২৬৯৫ 

 

গাবী  ারন 

 

০৬/১২/২০ 

১২/১২/২০ 

ব্যাচ নং -১০ 

 

২৩৭. 

সুপময়া 

ম- মভাজা ভময়া 

গ্রাভ+,মাোঃ ফাঘাদডাফা 

 

১৯৯০৭৫০৮৩৯ 

 

গাবী  ারন 

 

০৬/১২/২০ 

১২/১২/২০ 

ব্যাচ নং -১০ 

 

২৩৮. 

মভাোঃ মাদর যানা  

ম- আোঃ কযমমুজ্জাভান 

গ্রাভ+,মাোঃ ফাঘাদডাফা 

 

১৯১৭২২৮৮৫০ 

 

গাবী  ারন 

 

০৬/১২/২০ 

১২/১২/২০ 

ব্যাচ নং -১০ 

 

২৩৯. 

যমভা আক্তায 

ম- মভাোঃইয়াকুফ আরী 

গ্রাভ+,মাোঃ ফাঘাদডাফা 

 

১৯১৩৯১৯৩৩৯ 

 

গাবী  ারন 

 

০৬/১২/২০ 

১২/১২/২০ 

ব্যাচ নং -১০ 

 

২৪০. 

 

 

মানাায আরী 

ম- মভাোঃ কপমর উমিন 

 

গ্রাভোঃরক্ষ্মীপুয, 

মাোঃভারঞ্চ 

 

১৯৩২৭৯২০৫১ 

 

 

গাবী  ারন 

 

 

০৬/১২/২০ 

১২/১২/২০ 

 

ব্যাচ নং -১০ 

 

 

২৪১. 

 আব্দুল্লা আর ভামুন 

মতা: াভছুর ক 

 গ্রাভ,+মাোঃ ফাঘাদডাফা 

 

১৯৩২৭৯২০৫১ 

 

গাবী  ারন 

 

০৬/১২/২০ 

১২/১২/২০ 

ব্যাচ নং -১০ 

 

২৪২. 

আা খাতুন  

মতা: মভাোঃ ভকবুর মাদন 

গ্রাভোঃ রক্ষ্মীপুয, 

মাোঃভারঞ্চ 

১৯১৪৮৫০৬০২ 

 

গাবী  ারন 

 

০৬/১২/২০ 

২/১২/২০ 

ব্যাচ নং -১০ 

 

২৪৩. 

 মভাোঃ যাজু 

মতা: মভাোঃ নজরুর ইরাভ 

 গ্রাভোঃ রক্ষ্মীপুয, 

মাোঃভারঞ্চ 

১৬৪৮৪১৭৫৪০ 

 

গাবী  ারন 

 

০৬/১২/২০ 

১২/১২/২০ 

ব্যাচ নং -১০ 

 

২৪৪. মভাোঃনূরুন্নফী নফীন গ্রাভোঃ রক্ষ্মীপুয, ১৬৩০৭৭৬৫৪৮ গাবী  ারন ০৬/১২/২০ ব্যাচ নং -১০ 



ক্রমভক নং প্রমক্ষনাথীদদয নাভ ঠিকানা মভাফাইর নং প্রমক্ষণ মকাদ েয নাভ মভয়াদ ভন্তব্য 

মতা: মভাোঃ যভতুল্লা মাোঃভারঞ্চ   ১২/১২/২০  

২৪৫. 

মভাোোঃ ভনমযা আক্তায 

মতা: মভাোঃভজমফয যভান 

ভাভাবাগীনা,ভারঞ্চা 

গ্রাভ,+মাোঃ ফাঘাদডাফা 

১৬৩০৬০৭৩৭৬ 

 

গাবী  ারন 

 

০৬/১২/২০ 

১২/১২/২০ 

ব্যাচ নং -১০ 

 

২৪৬. 

শ্রী মৌযব চন্দ্র দা 

মতা: শ্রী ভাধফ চন্দ্র আয্য 

ভাভাবাগীনা,ভারঞ্চা 

গ্রাভ,+মাোঃ ফাঘাদডাফা 

১৭৮২৯৮৩১৭২ 

 

গাবী  ারন 

 

০৬/১২/২০ 

১২/১২/২০ 

ব্যাচ নং -১০ 

 

২৪৭. 

মভাোঃ পমদর যামব্ব 

মতা: মভাোঃ আব্দুর কযমভ 

গ্রাভোঃ রক্ষ্মীপুয, 

মাোঃভারঞ্চ 

১৬৪৭৩১৮১৫০ 

 

গাবী  ারন 

 

০৬/১২/২০ 

১২/১২/২০ 

ব্যাচ নং -১০ 

 

২৪৮. 

জামদুর ইরাভ 

মতা: আরমভ 

গ্রাভ,+মাোঃ ফাঘাদডাফা 

 

১৬৪৭৪৩১৮৫৪ 

 

গাবী  ারন 

 

০৬/১২/২০ 

১২/১২/২০ 

ব্যাচ নং -১০ 

 

২৪৯. 

মভাোঃদাদন আরী দখ 

মতা: দুরার দখ 

গ্রাভোঃযান্ধুনীগাো, মাোঃ বাংগুনীডাঙ্গা 

 

১৯৪৭২৮৯৭২৩ 

 

গাবী  ারন 

 

০৬/১২/২০ 

১২/১২/২০ 

ব্যাচ নং -১০ 

 

 

২৫০. 

 

মভাোঃ ফমল্লার মাদন 

ম: মভাোঃজাফদদ আরী 

 

গ্রাভ,+মাোঃ ফাঘাদডাফা 

 

 

১৯৯৬০৮৫৫২৭ 

 

 

গাবী  ারন 

 

 

০৬/১২/২০ 

১২/১২/২০ 

 

ব্যাচ নং -১০ 

 

 

২৫১. 

 

ানজীদা াযভীন 

মোঃ আবুর মাদন 

 

টুকায চয,জারারপুয 

 

১৭২৩২৭৬৩৬৮ 

 

মরাই প্রমক্ষন 

 

১০/০১/২১ 

২৪/০১/২১ 

 

ব্যাচ নং -১১ 

২৫৩. 

লুৎপা 

স্বাভীোঃ াজাান 

গ্রাভ+মাোঃ জারার পুয 

 

০১৯৯০-২৪৪২৯৩ 

 

মরাই প্রমক্ষন 

 

১০/০১/২১ 

২৪/০১/২১ 

ব্যাচ নং -১১ 

 

২৫৪. 

খুম আক্তায 

মোঃ  আযাপ আরী 

গ্রাভ+মাোঃ জারার পুয 

 

০১৭৪৩-৬৩৪৯০৪ 

 

মরাই প্রমক্ষন 

 

১০/০১/২১ 

২৪/০১/২১ 

ব্যাচ নং -১১ 

 

২৫৫. 

মভাোোঃ মজযাথী 

মোঃ মভাস্তামপজুয  যভান 

াাজাতপুয,জারারপুয 

 

০১৯১৪-৬৩২২০৬ 

 

মরাই প্রমক্ষন 

 

১০/০১/২১ 

২৪/০১/২১ 

ব্যাচ নং -১১ 

 

২৫৬. 

 মভাোোঃ নুরুন্নাায মনী 

মোঃ নূয মভাাম্মদ 

াাজাতপুয,জারারপুয 

 

০১৭৩৬-৭৪০৭৬৫ 

 

মরাই প্রমক্ষন 

 

১০/০১/২১ 

২৪/০১/২১ 

ব্যাচ নং -১১ 

 

২৫৭. 

ামপয়া আক্তায 

মোঃ াজ্জাদুয যভান 

গ্রাভ+মাোঃ জারার পুয 

 

০১৪০৫-৬৫৭৮৩৬ 

 

মরাই প্রমক্ষন 

 

১০/০১/২১ 

২৪/০১/২১ 

ব্যাচ নং -১১ 

 

২৫৮. 

াযভী ন আক্তায 

মোঃ যমপকুর ইরাভ 

াাজাতপুয,জারারপুয 

 

০১৯৬১-০৪২০৫৮ 

 

মরাই প্রমক্ষন 

 

১০/০১/২১ 

২৪/০১/২১ 

ব্যাচ নং -১১ 

 

২৫৯. 

ারা আক্তায 

মোঃ আব্দুর রমতপ 

গ্রাভ+মাোঃ জারার পুয 

 

১৭৬৪৮৩৩৬৪৫ 

 

মরাই প্রমক্ষন 

 

১০/০১/২১ 

২৪/০১/২১ 

ব্যাচ নং -১১ 

 

২৬০. 

াযভী ন আক্তায 

মোঃ  মদুল্লা 

াাজাতপুয,জারারপুয 

 

১৭৫৭২৭৭৩১৯ 

 

মরাই প্রমক্ষন 

 

১০/০১/২১ 

২৪/০১/২১ 

ব্যাচ নং -১১ 

 

২৬১. 

মভাোোঃ হুমনয়াযা 

মোঃ মযত আরী মখ 

ফুরদেন্না,জারার পুয 

 

১৩০০৬২৫৯৬৫ 

 

মরাই প্রমক্ষন 

 

১০/০১/২১ 

২৪/০১/২১ 

ব্যাচ নং -১১ 
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২৬৩. 

মনতা সুরতানা 

মোঃ  মৃোঃ অমরউল্লা যকায 

গ্রাভ+মাোঃ জারার পুয 

 

১৪০৮৮৮৮৭৬৯৬ 

 

মরাই প্রমক্ষন 

 

১০/০১/২১ 

২৪/০১/২১ 

ব্যাচ নং -১১ 

 

২৬৪. 

আমখ আক্তায  

মোঃ   নজরুর ইরাভ 

ফুরদেন্না,জারার পুয 

 

১৯৫৬০৫১১৯ 

 

মরাই প্রমক্ষন 

 

১০/০১/২১ 

২৪/০১/২১ 

ব্যাচ নং -১১ 

 

২৬৫. 

মভাোোঃ ামদা আক্তায 

মোঃ আরী আকফয 

গ্রাভ+মাোঃ জারার পুয 

 

১৯০৫৩০১৫৬৬ 

 

মরাই প্রমক্ষন 

 

১০/০১/২১ 

২৪/০১/২১ 

ব্যাচ নং -১১ 

 

২৬৬. 

মভাোোঃ আমখ আক্তায  

মোঃ মভাোঃ মভাদরভ 

কুমরমা ,টনকী ফাজায 

 

১৭৭৫৫১১৩৫২ 

 

মরাই প্রমক্ষন 

 

১০/০১/২১ 

২৪/০১/২১ 

ব্যাচ নং -১১ 

 

২৬৭. 

মুমন্ন আক্তায 

মোঃ মভাোঃ আযাপ 

ফুরদেন্না,জারার পুয 

 

১৯০৫৩০১৫৬৬ 

 

মরাই প্রমক্ষন 

 

১০/০১/২১ 

২৪/০১/২১ 

ব্যাচ নং -১১ 

 

২৬৮. 

াজনীন  আক্তায ভীভ 

মোঃ মফল্লার মাদন 

াাজাতপুয,জারারপুয 

 

১৭৫৮৯৭৭১১২ 

 

মরাই প্রমক্ষন 

 

১০/০১/২১ 

২৪/০১/২১ 

ব্যাচ নং -১১ 

 

২৬৯. 

মভাোোঃ তামনয়া আক্তায 

মোঃ মভাোঃ আোঃ ভমতন 

াাজাতপুয,জারারপুয 

 

১৯৭০৩৯২৫৩৫ 

 

মরাই প্রমক্ষন 

 

১০/০১/২১ 

২৪/০১/২১ 

ব্যাচ নং -১১ 

 

২৭০. 

 

ভমযয়ভ 

মোঃ ততয়ফ আরী 

াাজাতপুয,জারারপুয 

 

১৭২৩২৭৬৩৬৮ 

 

মরাই প্রমক্ষন 

 

১০/০১/২১ 

২৪/০১/২১ 

ব্যাচ নং -১১ 

 

        

২৭১. 

 

আয়া খাতুন 

মোঃ মুকুর মভয়া 

ফুরদেন্না,জারার পুয 

 

১৭৯৪৪৪২০০১ 

 

মরাই প্রমক্ষন 

 

১০/০১/২১ ২ 

৪/০১/২১ 

ব্যাচ নং -১১ 

 

২৭২. 

 

মভাোোঃ মজানা আক্তায 

মোঃ আব্দুর কদ্দুে 

গ্রাভ+মাোঃ জারার পুয 

 

১৯৮৪১৫৭৮০৬ 

 

মরাই প্রমক্ষন 

 

১০/০১/২১ 

২৪/০১/২১ 

ব্যাচ নং -১১ 

 

২৭৩. 

মভাোোঃ নাজভা আক্তায 

মোঃ আব্দুর কদ্দুে 

গ্রাভ+মাোঃ  াধুপুয 

 

১৯২৫৪২৯৩৫৬ 

 

মরাই প্রমক্ষন 

 

১০/০১/২১ 

২৪/০১/২১ 

ব্যাচ নং -১১ 

 

২৭৪. 

 

 

ইযাত  জাান 

মোঃ মভাোঃ আোঃ কমযভ 

 

গ্রাভ+মাোঃ জারার পুয 

 

 

১৭২৩২৭৬৩৬৮ 

 

 

মরাই প্রমক্ষন 

 

 

১০/০১/২১ 

২৪/০১/২১ 

 

ব্যাচ নং -১১ 

 

২৭৫. 

জয়নফ  আক্তায  

মতাোঃদভাোঃ আোঃ জমরর 

গ্রাভ+মাোঃ ভারঞ্চ 

 

১৭২৩২৭৬৩৬৮ 

 

মরাই প্রমক্ষন 

 

১০/০১/২১ 

২৪/০১/২১ 

ব্যাচ নং -১১ 

 

২৭৬. 

মভাোোঃ নামগ ে আক্তায  

মতাোঃ নান্নু মভয়া 

গ্রাভোঃ চং দামযয়া,মাোঃআদ্রা ফাজায 

মভরান্দ, জাভারপুয 

১৯১৫৮৫৮৩৪ 

 

াট জাত ন্য ততযী 

 

১০/০২/২১ 

১৬/০২/২১ 

ব্যাচ নং -১২ 

 

২৭৭. 

 

ভায়মুনা আক্তায 

মতাোঃ মভাোঃ মরটন 

গ্রাভোঃ চং দামযয়া,মাোঃআদ্রা ফাজায 

মভরান্দ, জাভারপুয 

১৭৭৯৫০৭৩১৬ 

 

াট জাত ন্য ততযী 

 

১০/০২/২১ 

১৬/০২/২১ 

ব্যাচ নং -১২ 

 

২৭৮. 

মভাোোঃ মফউটি খাতুন 

স্বাভীোঃ মভাোঃ আরার 

গ্রাভোঃ নাদগয াড়া,মভরান্দ 

 

১৯১৮২৬২৫২১ 

 

াট জাত ন্য ততযী 

 

১০/০২/২১ 

১৬/০২/২১ 

ব্যাচ নং -১২ 

 

২৭৯. মভাোোঃ ান্তা মফগভ গ্রাভোঃ চং দামযয়া,মাোঃআদ্রা ফাজায ১৩১৭০৪০৩২৬ াট জাত ন্য ততযী ১০/০২/২১ ব্যাচ নং -১২ 



ক্রমভক নং প্রমক্ষনাথীদদয নাভ ঠিকানা মভাফাইর নং প্রমক্ষণ মকাদ েয নাভ মভয়াদ ভন্তব্য 

মতাোঃ আদনায়ায মাদন মভরান্দ, জাভারপুয   ১৬/০২/২১  

২৮০. 

ভাসুদা আক্তায 

মোঃআোঃ ভান্নান আকন্দ 

গ্রাভোঃ ফাঘাদডাফা,মাোঃআদ্রা ফাজায 

মভরান্দ, জাভারপুয 

১৭৯২৫০২৬১৯ 

 

াট জাত ন্য ততযী 

 

১০/০২/২১ 

১৬/০২/২১ 

ব্যাচ নং -১২ 

 

২৮১. 

মভাোোঃ মজানাকী 

মোঃ আবুর কাদভ 

গ্রাভোঃ মিভ থুযী,মাোঃথুযী 

মভরান্দ, জাভারপুয 

১৭২৫৩৬৪৮৪৯ 

 

াট জাত ন্য ততযী 

 

১০/০২/২১ 

১৬/০২/২১ 

ব্যাচ নং -১২ 

 

২৮২. 

মযামজনা 

মতাোঃ মভাোঃ োমরভ 

গ্রাভোঃ মিভ থুযী,মাোঃথুযী 

মভরান্দ, জাভারপুয 

১৭২৫৪৪১৫১৫ 

 

াট জাত ন্য ততযী 

 

১০/০২/২১ 

১৬/০২/২১ 

ব্যাচ নং -১২ 

 

২৮৩. 

আমিয়া আক্তায 

মোঃ আবুর কাদভ 

গ্রাভোঃ চং দামযয়া,মাোঃআদ্রা ফাজায 

মভরান্দ, জাভারপুয 

১৭২৫৪৪১৬১৪ 

 

াট জাত ন্য ততযী 

 

১০/০২/২১ 

১৬/০২/২১ 

ব্যাচ নং -১২ 

 

২৮৪. 

ভামজেয়া 

মোঃআোঃ ভান্নান 

গ্রাভোঃ চং দামযয়া,মাোঃআদ্রা ফাজায 

মভরান্দ, জাভারপুয 

১৭২৫৪৪১৬১৩ 

 

াট জাত ন্য ততযী 

 

১০/০২/২১ 

১৬/০২/২১ 

ব্যাচ নং -১২ 

 

২৮৫. 

ভামুদা আক্তায ভীভ  

মোঃ মভাজ্জাদভর ক 

গ্রাভোঃ চং দামযয়া,মাোঃ থুযী 

মভরান্দ, জাভারপুয 

০১৭২৫- ২৫ ৩১২৫ 

 

াট জাত ন্য ততযী 

 

১০/০২/২১ 

১৬/০২/২১ 

ব্যাচ নং -১২ 

 

২৮৬. 

মভাোোঃ পাযজানা 

মতাোঃ মভাোঃ ভজনু 

গ্রাভোঃ চং দামযয়া,মাোঃ থুযী 

মভরান্দ, জাভারপুয 

১৭৫৪১৩১২৯০ 

 

াট জাত ন্য ততযী 

 

১০/০২/২১ 

১৬/০২/২১ 

ব্যাচ নং -১২ 

 

২৮৭. 

মভাোোঃ মখাযদদা 

মতাোঃ আোঃ আমজজ 

গ্রাভোঃ মিভ থুযী,মাোঃথুযী 

মভরান্দ, জাভারপুয 

১৭২৪২০৩৫০০ 

 

াট জাত ন্য ততযী 

 

১০/০২/২১ 

১৬/০২/২১ 

ব্যাচ নং -১২ 

 

       

২৮৮. 

মভকাত জাান াযা 

মোঃআোঃদভাতায়ার আরার 

গ্রাভোঃ চাকদ,মভরা ন্দ 

মভরান্দ, জাভারপুয 

১৭৫৩০৬৭১২৪ 

 

াট জাত ন্য ততযী 

 

১০/০২/২১ 

১৬/০২/২১ 

ব্যাচ নং -১২ 

 

২৮৯. 

আমপয়া জান্নাত 

মতাোঃ আবু ফক্কয 

গ্রাভোঃ  থুযী,মাোঃথুযী 

মভরান্দ, জাভারপুয 

১৭৩৯৭৪৯৬০৭ 

 

াট জাত ন্য ততযী 

 

১০/০২/২১ 

১৬/০২/২১ 

ব্যাচ নং -১২ 

 

২৯০. 

 াওন 

মতাোঃ মযান আরী 

গ্রাভোঃ  থুযী,মাোঃথুযী 

মভরান্দ, জাভারপুয 

০১৭৩৯৭৪  ৯৬০৭ 

 

াট জাত ন্য ততযী 

 

১০/০২/২১ 

১৬/০২/২১ 

ব্যাচ নং -১২ 

 

২৯১. 

আমপয়া জান্নাত 

মতাোঃ আবু ফক্কয মমিক 

গ্রাভোঃ  থুযী,মাোঃথুযী 

মভরান্দ, জাভারপুয 

১৭৫০৯৭৭৭৫২ 

 

াট জাত ন্য ততযী 

 

১০/০২/২১ 

১৬/০২/২১ 

ব্যাচ নং -১২ 

 

২৯২. 

মুমরভা আক্তায 

মতাোঃ ভজনু 

গ্রাভোঃ  থুযী,মাোঃথুযী 

মভরান্দ, জাভারপুয 

১৯৫৫৪০৫২৯ 

 

াট জাত ন্য ততযী 

 

১০/০২/২১ 

১৬/০২/২১ 

ব্যাচ নং -১২ 

 

২৯৩. 

মনরীভা আক্তায 

মতাোঃ ফাদা 

গ্রাভোঃ  থুযী মকায়াফাইদ  মাোঃথুযী  

মভরান্দ, জাভারপুয           

০১৭৭০৩৮ ৮৮৮৯ 

 

াট জাত ন্য ততযী 

 

১০/০২/২১ 

১৬/০২/২১ 

ব্যাচ নং -১২ 

 

২৯৪. 

আমযপা 

মোঃদভাোঃ আনোয আরী 

গ্রাভোঃ চং দামযয়া,মাোঃআদ্রা ফাজায 

মভরান্দ, জাভারপুয 

১৭১৩৫৭৯০৫১ 

 

াট জাত ন্য ততযী 

 

১০/০২/২১ 

১৬/০২/২১ 

ব্যাচ নং -১২ 

 

২৯৫. 

তামনয়া জান্নাত 

মতাোঃ নামজভ উমিন 

গ্রাভোঃ  থুযী,মাোঃথুযী 

মভরান্দ, জাভারপুয 

১৩১২১৪৬২২৩ 

 

াট জাত ন্য ততযী 

 

১০/০২/২১ 

১৬/০২/২১ 

ব্যাচ নং -১২ 

 

২৯৬. মভাোোঃ আেভা আক্তায গ্রাভোঃগুজাভামনকা,মাোঃআদ্রা ফাজা ১৭৫০৩৭১৫১৩ াট জাত ন্য ততযী ১০/০২/২১ ব্যাচ নং -১২ 



ক্রমভক নং প্রমক্ষনাথীদদয নাভ ঠিকানা মভাফাইর নং প্রমক্ষণ মকাদ েয নাভ মভয়াদ ভন্তব্য 

মোঃ মভাোঃ আরতাফুয মভরান্দ, জাভারপুয   ১৬/০২/২১  

২৯৭. 

মভাোোঃ মযক্তা আক্তা য 

মোঃ ইরামপর মখ 

গ্রাভোঃ ভমরকা ডাংগা,ফাঘাদডাফা 

মভরান্দ, জাভারপুয 

১৯১৬৭৯৪৬৯৫ 

 

াট জাত ন্য ততযী 

 

১০/০২/২১ 

১৬/০২/২১ 

ব্যাচ নং -১২ 

 

২৯৮. 

মভাোোঃ সুযভী আক্তায 

মোঃ  সুরুজপ্রাভামনক 

গ্রাভোঃ চং দামযয়া,মাোঃআদ্রা ফাজায 

মভরান্দ, জাভারপুয 

১৬০৯৬২৩৭৪৭ 

 

াট জাত ন্য ততযী 

 

১০/০২/২১ 

১৬/০২/২১ 

ব্যাচ নং -১২ 

 

২৯৯. 

াযমভন আক্তায 

মোঃ নামজভ উমিন 

গ্রাভোঃ  থুযী  মাোঃথুযী   

মভরান্দ, জাভারপুয          

১৭৭৬২১১৬৩১ 

 

াট জাত ন্য ততযী 

 

১০/০২/২১ 

১৬/০২/২১ 

ব্যাচ নং -১২ 

 

৩০০. 

মভাোোঃ ইয়ামভন আক্তায 

মতাোঃ মভাোঃ  আোঃ  ফাদযক 

গ্রাভোঃ ভমরকা ডাংগা,মভরান্দ 

মভরান্দ, জাভারপুয 

১৯০৮৮২৩৭৪০ 

 

াট জাত ন্য ততযী 

 

১০/০২/২১ 

১৬/০২/২১ 

ব্যাচ নং -১২ 

 

৩০১. 

আদনায়ায মাদন  

মতা: মভাোঃদভাাযপ মাদন 

গ্রাোঃোঃনাভাফন্দ 

মাোঃআদ্রাফাজায 

১৭১৫৮৬৪০৮৪ 

 

গাবী  ারন 

 

২২/০২/২১ 

২৮/০২/২১ 

ব্যাচ নং -১৩ 

 

৩০২. 

মভাোঃ আরী জাভান 

মতা: মভাোঃগাজীবুয যভান 

গ্রাোঃকরাফাধা 

মাোঃদুযমুঠ 

১৭৪৪৪২৩১৭০ 

 

গাবী  ারন 

 

২২/০২/২১ 

২৮/০২/২১ 

ব্যাচ নং -১৩ 

 

৩০৩. 

সুরাইভান 

মোঃ সুরতান মভয়া 

ঢালুয়াফাড়ী,াজযাফাড়ী 

 

১৭৪৪৪২৩১৭০ 

 

 

গাবী  ারন 

 

 

২২/০২/২১ 

২৮/০২/২১ 

 

ব্যাচ নং -১৩ 

 

 

৩০৪. 

 

মভাোঃআবু াঈদ 

মতা: মভাোঃইভযান আরী 

 

গ্রাোঃফন্দদযৌা, 

মাোঃদদউরাফাড়ী 

 

১৭২২৭৫৭৮৫৯ 

 

 

গাবী  ারন 

 

 

২২/০২/২১ 

২৮/০২/২১ 

 

ব্যাচ নং -১৩ 

 

       

৩০৫. 

মভাোঃইয়ােমনআরী 

মতা: মভাোঃগময়া উিমন 

গ্রাোঃোঃআদ্রা, 

মাোঃআদ্রাফাজায 

১৯১২৬৪৬৫৪৫ 

 

গাবী  ারন 

 

২২/০২/২১ 

২৮/০২/২১ 

ব্যাচ নং -১৩ 

 

৩০৬. 

মভাোঃকাভরুর াান ভমরন 

মতা: মভাোঃ আোঃ াকমভ 

গ্রাোঃোঃআদ্রা, 

মাোঃআদ্রাফাজায 

১৬২৬০৬৪৬৯৯ 

 

গাবী  ারন 

 

২২/০২/২১ 

২৮/০২/২১ 

ব্যাচ নং -১৩ 

 

৩০৭. 

মভাোঃ আবু  তাযদক 

মতা: মভাোঃকুযফান আরী 

গ্রাোঃোঃআদ্রা, 

মাোঃআদ্রাফাজায 

১৭২৫৬০০৩০০ 

 

গাবী  ারন 

 

২২/০২/২১ 

২৮/০২/২১ 

ব্যাচ নং -১৩ 

 

৩০৮. 

যাজু আভদদ 

মতা: আব্দুয যমদ 

গ্রাোঃোঃআদ্রা, 

মাোঃআদ্রাফাজায 

১৩০৩৮৭৯৪৪৭ 

 

গাবী  ারন 

 

২২/০২/২১ 

২৮/০২/২১ 

ব্যাচ নং -১৩ 

 

৩০৯. 

মভাোঃ ভভমন মাদন 

মতা:দভাোঃ আোঃ াকমভ 

গ্রাোঃোঃআদ্রা, 

মাোঃআদ্রাফাজায 

১৭৭৯৬৩৩৮৮৮ 

 

গাবী  ারন 

 

২২/০২/২১ 

২৮/০২/২১ 

ব্যাচ নং -১৩ 

 

৩১০. 

মভাোঃ পযাদ মাদন 

মতা: মভাোঃ জর ক 

গ্রাোঃোঃআদ্রা, 

মাোঃআদ্রাফাজায 

১৭২৪১৯৫৯৪২ 

 

গাবী  ারন 

 

২২/০২/২১ 

২৮/০২/২১ 

ব্যাচ নং -১৩ 

 

৩১১. 

মভাোঃ ভঞ্জরুর ক ভজনু 

মতা: মভাোঃ মুকেদদ আরী 

গ্রাোঃ নাভাফন্দ 

মাোঃআদ্রাফাজায 

১৯১৫৩৫৮৮৯৫ 

 

গাবী  ারন 

 

২২/০২/২১ 

২৮/০২/২১ 

ব্যাচ নং -১৩ 

 

৩১২. যীপা আক্তায গ্রাোঃোঃআদ্রা, ১৭২৭২৬৯০৯০ গাবী  ারন ২২/০২/২১ ব্যাচ নং -১৩ 



ক্রমভক নং প্রমক্ষনাথীদদয নাভ ঠিকানা মভাফাইর নং প্রমক্ষণ মকাদ েয নাভ মভয়াদ ভন্তব্য 

মতা: আব্দুর গফুয মাোঃআদ্রাফাজায   ২৮/০২/২১  

৩১৩. 

মভাোোঃ আকরমভা ফদগভ 

মতা: আাম্মদ আরী 

গ্রাোঃোঃআদ্রা, 

মাোঃআদ্রাফাজায 

১৯১৭৯২০৭৭২ 

 

গাবী  ারন 

 

২২/০২/২১ 

২৮/০২/২১ 

ব্যাচ নং -১৩ 

 

৩১৪. 

মভাোোঃ নাযমন আক্তায 

মতা: নুরুর ইরাভ 

গ্রাোঃোঃআদ্রা, 

মাোঃআদ্রাফাজায 

১৯৫৭৮৯৭৪৯৭ 

 

গাবী  ারন 

 

২২/০২/২১ 

২৮/০২/২১ 

ব্যাচ নং -১৩ 

 

৩১৫. 

ীভা াযবীন 

মতা: তাযা যকায 

গ্রাোঃ নাভাফন্দ 

মাোঃআদ্রাফাজায 

১৬২৫৯৯৩১৮১ 

 

গাবী  ারন 

 

২২/০২/২১ 

২৮/০২/২১ 

ব্যাচ নং -১৩ 

 

৩১৬. 

জুরদখা 

মতা: জহুরুর ইরাভ 

গ্রাোঃোঃআদ্রা, 

মাোঃআদ্রাফাজায 

১৯২৩৯০০৩৭১ 

 

গাবী  ারন 

 

২২/০২/২১ 

২৮/০২/২১ 

ব্যাচ নং -১৩ 

 

৩১৭. 

ামদা াযবমন 

মতা: আোঃ জরমর 

গ্রাোঃপূ েফ আদ্রা, 

মাোঃআদ্রাফাজায 

১৮৮২৯৬৩৭১৪ 

 

গাবী  ারন 

 

২২/০২/২১ 

২৮/০২/২১ 

ব্যাচ নং -১৩ 

 

৩১৮. 

ঝেণা খাতুন 

মতা: জফদদ আরী 

গ্রাোঃপূ েফ আদ্রা, 

মাোঃআদ্রাফাজায 

১৭৪৮১৯৫৩১৮ 

 

গাবী  ারন 

 

২২/০২/২১ 

২৮/০২/২১ 

ব্যাচ নং -১৩ 

 

৩১৯. 

আযমপা ফদগভ 

মতা: আরতাফুয 

গ্রাোঃপূ েফ আদ্রা, 

মাোঃআদ্রাফাজায 

১৭৪৮১৯৫৩১৮ 

 

গাবী  ারন 

 

২২/০২/২১ 

২৮/০২/২১ 

ব্যাচ নং -১৩ 

 

৩২০. 

ইভত আযা 

মতা: মভাোঃ ইভাইর 

গ্রাোঃপূ েফ আদ্রা, 

মাোঃআদ্রাফাজায 

১৩০২৩০১৬৯৯ 

 

গাবী  ারন 

 

২২/০২/২১ 

২৮/০২/২১ 

ব্যাচ নং -১৩ 

 

৩২১. 

াম 

মতা: আোঃ াই 

গ্রাোঃপূ েফ আদ্রা, 

মাোঃআদ্রাফাজায 

১৩০২৩২৯৯৪২ 

 

গাবী  ারন 

 

২২/০২/২১ 

২৮/০২/২১ 

ব্যাচ নং -১৩ 

 

৩২২. 

মভাোোঃ োরভা মফগভ 

মোঃ মভাোঃ োরাভ 

গ্রাোঃ নাভাফন্দ 

মাোঃআদ্রাফাজায 

১৮১৫৮০৫০২১ 

 

গাবী  ারন 

 

২২/০২/২১ 

২৮/০২/২১ 

ব্যাচ নং -১৩ 

 

       

৩২৩. 

নুরুন্নাায 

মতা: যভমজ উিমন 

গ্রাোঃনাগদয াড়া, 

 মাোঃ ভদরান্দ 

১৯৩৩৩০৫৫৮০ 

 

গাবী  ারন 

 

২২/০২/২১ 

২৮/০২/২১ 

ব্যাচ নং -১৩ 

 

৩২৪. 

মভাোোঃ ভমজেনা মফগভ 

মোঃ মভাজাদম্মর প্রাভামনক 

গ্রাোঃ নাভাফন্দ 

মাোঃআদ্রাফাজায 

১৭৪৬০২২০৫১ 

 

গাবী  ারন 

 

২২/০২/২১ 

২৮/০২/২১ 

ব্যাচ নং -১৩ 

 

৩২৫. 

মভাোঃ আরভগীয 

মোঃ  মভাোঃ  খমরর   প্রাভামনক 

গ্রাোঃ নাভাফন্দ 

মাোঃআদ্রাফাজায 

১৭৪৬০২২০৫১ 

 

গাবী  ারন 

 

২২/০২/২১ 

২৮/০২/২১ 

ব্যাচ নং -১৩ 
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