
পিররোজপুর জজলো কর্ যোলরের প্রোপিষ্ঠোপিক প্রপিক্ষরের িথ্য 

 

নং 
প্রশিক্ষণার্থীর নাম ঠিকানা মমাবাইল নম্বর প্রশিক্ষণককাকস ের নাম মময়াদ মত্মব্য 

০১. নামঃ শলশি আক্তার 

শিতাঃ মমাঃ বাবুল মিখ 

মাতাঃ মমাসাঃ নাজমা মবগম 

মাশিমপুর, সদর, শিকরাজপুর ০১৭৭২-৩৩৭৮৯১ মডান ে অশিস 

ম্যাকনজকমন্ট এন্ড 

কশিউটার 

এযাশিস্নককি 

০৬ 

(িয়) 

মাস 

 

০২. নামঃ ইভা আক্তার 

শিতাঃ মমাঃ আবুল ম াকসন 

মাতাঃ শিশি মবগম 

দঃ পূব ে মাশিমপুর, সদর , 

শিকরাজপুর 

০১৩০০-৫২৪২৭৩ 

ঐ ঐ 

 

০৩. নামঃ উজ্জল কুমার িীল 

শিতাঃ সঞ্জয় কুমার িীল 

মাতাঃ শিউশল রানী িীল 

ঝাকটাকাঠী, সদর, 

শিকরাজপুর 

০১৭৮৪-৫৬৮৭১১ 

ঐ ঐ 

 

০৪. নামঃ িারজানা িাইজা 

শিতাঃ মিখ ির াদ ম াকসন 

মাতাঃ নাসশরন ির াদ 

শ জলা, শিতলমারী, 

বাকগর াট 

০১৭২৫-৩৮৪৬৫৩ 

ঐ ঐ 

 

০৫. নামঃ মমাঃ নাইমুর র মান 

শিতাঃ মমাঃ আব্দুস সালাম 

মাতাঃ  নাসশরন আক্ত 

মধ্যরাস্তা, সদর, শিকরাজপুর ০১৯১৯-৩০০৫২৫ 

ঐ ঐ 

 

০৬. নামঃ তপু গাইন 

শিতাঃ দুলাল গাইন 

মাতাঃ  াসু রাশন গাইন 

উত্তর শিকারপুর ,  

শিকরাজপুর সদর, 

শিকরাজপুর 

০১৭৬৭-৭৪৪৪২২ 

ঐ ঐ 

 

০৭. নামঃ ইমরান মীর 

শিতাঃ মমাঃ শিকরাজ মীর 

মাতাঃ মসশলনা মবগম 

জুজকখালা , সদর, 

শিকরাজপুর 

০১৭৬৮-১৯৬১৪২ 

ঐ ঐ 

 

০৮. নামঃ মমাঃ সাগর সরদার 

শিতাঃ মমাঃ ইশিস সরদার 

মাতাঃ সালমা মবগম 

জুজকখালা , সদর , 

শিকরাজপুর 

০১৩১১-৭৭৬৮৮৯ 

ঐ ঐ 

 

০৯. নামঃ মমাঃ কামরম্নল ইসলাম 

শিতাঃ মমাঃ আঃ মশজদ 

মশলস্নক 

মাতাঃ মসতারা  মবগম 

মনয়ামতপুর , নতুন াট , 

কাঠাশলয়া , ঝালকাঠী 

০১৭৩১-৭২৩২৪৭ 

ঐ ঐ 

 

10. নামঃ  াশিজা আক্তার 

শিতাঃ র মান 

মাতাঃ শমনারা 

ইকশি, ভান্ডাশরয়া, 

শিকরাজপুর 

০১৭৯৯-৬৩৩৮৯৩ 

ঐ ঐ 

 

11. নামঃ সুিন ো  মজুমদার 

শিতাঃ স্বিন কুমার মজুমদার 

মাতাঃ শনভা রানী মজুমদার 

মগাশবমদপুর, মবৌলপুর , 

মমাকিলগঞ্জ , বাকগর াট 

০১৮৮৩-৪৯৬৪২৩ 

ঐ ঐ 

 

12. নামঃ মমাঃ জাকবর 

শিতাঃ মমাঃ মলাকমান 

 াওলাদার 

মাতাঃ নাসশরন না ার 

ম াগ্যলাবুশনয়া, িাকির াট , 

ইন্দুরকাশন , শিকরাজপুর 

০১৯১১-১৪৯৫৯০ 

ঐ ঐ 

 

13. নামঃ মমাঃ মজানাকয়দ 

শিতাঃ মাওলানা আঃ িালাম 

মাতাঃ মমাসাঃ মিরকদৌশস 

মবগম 

িংকরিািা, িাকির াট , 

সদর , শিকরাজপুর 

০১৭৯৭-৩৩১৬২৯ 

ঐ ঐ 

 

14. নামঃ মমাঃ িয়সাল শবন 

আশজজ 

শিতাঃ এম,এ, আশজজ 

শিকদার 

মাতাঃ সালমা িারভীন 

ম াগ্যলাবুশনয়া, িাকির াট , 

ইন্দুরকাশন , শিকরাজপুর 

০১৯১৮-৯৪৬১২৮ 

ঐ ঐ 

 

15. নামঃ মমাঃ রশন 

শিতাঃ মমাঃ  ারম্নন অর রশিদ 

ম াগ্যলাবুশনয়া, িাকির াট , 

ইন্দুরকাশন , শিকরাজপুর 

০১৪০১-৪৩৮৭৮৭ 
ঐ ঐ 

 



 

মাতাঃ মমাসাঃ নাজমা মবগম 

16. নামঃ মমাঃ রাকসল  াওলাদার 

শিতাঃ মমাঃ&আয়নাল  ক 

মাতাঃ িারভীন মবগম 

উকমদপুর, িাকির াট , 

ইন্দুরকাশন , শিকরাজপুর 

০১৭৩৫-২৮০৭৫২ 

ঐ ঐ 

 

17. নামঃ আক্তারম্নজ্জামান আকাি 

শিতাঃ আবুল কালাম শসকদার 

মাতাঃ িারভীন মবগম 

মাশিমপুর, সদর , 

শিকরাজপুর 

০১৮৬০-০০০০৩১ 

ঐ ঐ 

 

18. নামঃ িাশকন  াওলাদার 

শিতাঃ মমাঃ িা জা ান 

 াওলাদার 

মাতাঃ সাশবনা ইয়াসশমন  

নিাইলিািা , সদর , 

শিকরাজপুর 

০১৭৯৮-৪৯৫৯৭১ 

ঐ ঐ 

 

19. নামঃ তা সান খান 

শিতাঃ হুমায়ুন কশবর খান 

মাতাঃ শনলুিা আকতার শতন্নী 

কাশলবািী মরাি, সদর , 

শিকরাজপুর 

০১৮৮৬-২৫২৪৬০ 

ঐ ঐ 

 

20. নামঃ নাশভল খান 

শিতাঃ িারম্নক আ কমদ 

মাতাঃ ইসমদ আরা খান 

ি র মাশিমপুর,  সদর, 

শিকরাজপুর 

০১৯৫১-০৩২৩৭৩ 

ঐ ঐ 

 

21. নামঃ মমাঃ শনয়াজ ম ামুদ 

শিতাঃ মমাঃ মশনরম্নজ্জামান 

টিপু 

মাতাঃ িাশতমা আক্তার 

গ্রামঃ ননকাঠী ,ডাকঘ 

ননকাঠী- ,উিকজলা-

কাউখালী ,কজলাঃ 

শিকরাজপুর 

০১৬১৫-০২৪৩৬০ 

ঐ ঐ 

 

22. নামঃ তমা রানী 

শিতাঃ সুভাষ িন্দ্র  ালদার 

মাতাঃ মিাভা রানী  ালদার 

ইন্দুরকানী, ইন্দুরকাশন , 

শিকরাজপুর 

০১৯৫২-১৬৮৯১২ 

ঐ ঐ 

 

23. নামঃ মরািা রানী 

মজুমদার 

শিতাঃ সুভাষ িন্দ্র 

মজুমদার 

মাতাঃ মিাভা রানী 

মজুমদার 

ইন্দুরকানী, শিকরাজপুর ০১৯৫২-১৬৮৯১২ 

ঐ ঐ 

 

24. নামঃ মনজুর মমারকিদ 

শিতাঃ মমাঃ িা  আলম 

মাতাঃ নসয়দা িারভীন 

আকতার 

মধ্য মাশিমপুর, সদর , 

শিকরাজপুর 

০১৭১০-৩৭৭৯১৯ 

ঐ ঐ 

 

25. নামঃ সুলতানা আক্তার 

শিতাঃ িশ দ আকন 

মাতাঃ িশ নুর মবগম 

সাক বিািা, সদর , শিকরাজপুর ০১৭৯২-২২৮৭২১ 

ঐ ঐ 

 

26. নামঃ মমাঃ আজমাইন 

শিতাঃ মমাঃ ইশিস আলী 

মাতাঃ সুশিয়া মবগম 

পুব ে বাশনয়ারী , শদশঘরজান , 

নাশজরপুর , শিকরাজপুর 

০১৭৩১-৫১০৪৬০ 

ঐ ঐ 

 

27. নামঃ মমাঃ মশতউর 

র মান 

শিতাঃ মমাঃ জশসম উশিন 

মাতাঃ লায়লা মবগম 

রঘুনার্থপুর, কাউখালী, শিকরাজপুর ০১৭১৬-১৬০২৩২ 

ঐ ঐ 

 

28. নামঃ আশমনুল ইসলাম 

শিতাঃ আঃ রব মিখ 

মাতাঃ রম্নমানা মবগম 

ভাইকজািা , সদর , শিকরাজপুর ০১৭৬৬-৯৯৭২৩৫ 

ঐ ঐ 

 

29. নামঃ আল মারম্নি 

শিতাঃ মমাঃ সুলতান 

মা মুদ 

মাতাঃ আকশলমা মবগম 

নামাজপুর,  সদর, শিকরাজপুর ০১৭৩১-২৫০৫৯৫ 

ঐ ঐ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. নামঃ মমাঃ সাইফুল 

ইসলাম 

শিতাঃ মমাঃ জা াঙ্গীর 

ম াকসন 

মাতাঃ  াওয়া মবগম 

শস,আইিািা, সদর, শিকরাজপুর ০১৯১১-১৮০২৬০ 

ঐ ঐ 

 

31. নামঃ সাশদয়া ইসলাম 

শিতাঃ মমাঃ জালাল 

সরদার 

মাতাঃ মদকলায়ারা মবগম 

কদমতলা, সদর , শিকরাজপুর ০১৭৫৯-৩৭৯৯৬১ 

ঐ ঐ 

 

32. নামঃ মমাঃ িশরফুল 

ইসলাম নাঈম 

শিতাঃ মমাঃ িশিকুল 

ইসলাম 

মাতাঃ মশজেনা মবগম 

কাশলকাঠী, বািবাশিয়া, সদর, 

শিকরাজপুর 

০১৯৫০২৩৭১৮৪ 

ঐ ঐ 

 

33. নামঃ মমাঃ িশরফুল 

ইসলাম 

শিতাঃ মমাঃ আজা ার 

উিীন 

মাতাঃ  াশিনা মবগম 

িশিম ডুমুশরতলা , িাশরকতলা, 

সদর, শিকরাজপুর 

০১৭৪১-৬২৬৬৬৭ 

ঐ ঐ 

 

34. নামঃ মদালন মজুমদার 

শিতাঃ কৃষ্ণকামত্ম 

মজুমদার 

মাতাঃ িামত্মনা রানী 

মজুমদার 

ম াগলািািা, শ্রীপুরবনগ্রাম, 

মমাকিলগঞ্জ , বাকগর াট 

০১৭৯৩-৩৩৪৩৯৯ 

ঐ ঐ 

 

35. নামঃ ঝুমুর রানী 

শিতাঃ প্রফুলস্ন িন্দ্র  

মাতাঃ মসানা রানী 

িত্তািী, ইন্দুরকাশন, শিকরাজপুর ০১৭৩৩-৮৮৮৯৯৪ 

ঐ ঐ 

 

36. নামঃ মমাঃ আশতকুর 

র মান 

শিতাঃ আঃ রব মিখ 

মাতাঃ শমকসস আকলয়া 

মবগম 

ম,মাশিমপুর, সদর, শিকরাজপুর ০১৯৪১-৮১৬১৬৯ 

ঐ ঐ 

 

37. নামঃ িলী আক্তার 

শিতাঃ মমাঃাালাল 

সরদার 

মাতাঃ মদকলায়ারা  মবগম 

কদমতলা, সদর , শিকরাজপুর ০১৯২৩-২০২৬৬৮ 

ঐ ঐ 

 

38. নামঃ নাজমুন্না ার 

শিতাঃ মমাঃ শলটন 

 াওলাদার  

মাতাঃ সাশ দা মবগম 

বাদুিা , সদর, শিকরাজপুর ০১৬৪৮-৪৫৫৭১২ 

ঐ ঐ 

 



 

 

নং প্রশিক্ষণার্থীর নাম ঠিকানা মমাবাইল নম্বর 
প্রশিক্ষণককাকস ের 

নাম 
মময়াদ মত্মব্য 

০১. িারজানা িাইজা শ জলা, শিতলমারী, বাকগর াট ০১৭২৫৩৮৪৬৫৩ মিািাক নতশর শতন 

মাস 

 

০২. আলনাজ আলম মাশিমপুর, শিকরাজপুর সদর,  

শিকরাজপুর 

০১৭৯৫০১৩৬৩৩ 
ঐ ঐ 

 

০৩. িা শমদা আিকরাজ চুঙ্গািািা, িশলস্নিা,   

শিকরাজপুর সদর, শিকরাজপুর 

০১৭৯০৭৫৩৫৫৬ 
ঐ ঐ 

 

০৪. সার্থী রানী মধ্য মাশিমপুর,  

শিকরাজপুর সদর, শিকরাজপুর 

০১৫৮৫৩২৬৩২৬ 
ঐ ঐ 

 

০৫. শপ্রয়াংকা  ালদার বি  শরপুর, মিৌলখালী,  

মমাকিলগঞ্জ, বাকগর াট 

০১৩০৪৫৪৪৮৭৬ 
ঐ ঐ 

 

০৬. সুশম শসকদার মাশিমপুর, শিকরাজপুর সদর,  

শিকরাজপুর 

০১৯৬৮২২৭৯৭৩ 
ঐ ঐ 

 

০৭. মমাসাঃ মসশলনা আক্তার উত্তর রানীপুর, িাশরকতলা 

শিকরাজপুর সদর, শিকরাজপুর  

০১৭৯৮৭৫৯৭৮১ 
ঐ ঐ 

 

০৮. রাকবয়া আক্তার একিাই জুজকখালা, কদমতলা 

শিকরাজপুর সদর, শিকরাজপুর 

০১৭৮৮৭০৯৯৩৯ 
ঐ ঐ 

 

০৯.  াশসয়া খাতুন আসত্মা নগর, ঝাউশদয়া, 

ই, ই, শব, কুশিয়া 

০১৭৯৯৬০০৬৭৮ 
ঐ ঐ 

 

১০. মাশি  ালদার ম াগলািািা, শ্রীপুর বনগ্রাম, 

মমাকিলগঞ্জ, বাকগর াট 

০১৭৮৩৫৩২৩২৫ 
ঐ ঐ 

 

১১. মমাসাঃ তাশনয়া আক্তার মাশিমপুর, শিকরাজপুর সদর,  

শিকরাজপুর 

০১৯৪১৮১৬১৬৯ 
ঐ ঐ 

 

১২. অশনতা রানী ম াগলািািা, শ্রীপুর বনগ্রাম, 

মমাকিলগঞ্জ, বাকগর াট 

০১৭৮৩৫৩২৩২৫ 
ঐ ঐ 

 

১৩. পূশণ েমা রানী শমস্ত্রী        মধ্য মাশিমপুর,  

শিকরাজপুর সদর, শিকরাজপুর 

০১৭৩৬২০৪৩৬০ 
ঐ ঐ 

 

১৪. িািশি আক্তার 

 

শজলবুশনয়া, মিাটকুমারখালী, 

মমািলগঞ্জ, বাকগর াট 

০১৭৫৪৬২১৬২০ 
ঐ ঐ 

 

১৫. শপ্রয়াংকা ঢাশল 

 

ম াগলািািা, শ্রীপুর-বনগ্রাম, 

মমািলগঞ্জ, বাকগর াট 

০১৯১৮৮৭৯০৯১ 
ঐ ঐ 

 

১৬. শমতু আক্তার 

 

পূব েশিকারপুর 

শিকরাজপুর সদর, শিকরাজপুর 

০১৭৯২৫৬৮৭৫৬ 
ঐ ঐ 

 

১৭. মরক্সানা 

 

কুমারখাশল, শিকরাজপুর সদর,  

শিকরাজপুর, 

০১৭৭০৪৩৪২৪৯ 
ঐ ঐ 

 

১৮. সালমা আক্তার 

 

মধ্যমাশিমপুর, শিকরাজপুর সদর, 

শিকরাজপুর 

০১৭৮৩৭৪২০১২ 
ঐ ঐ 

 

১৯. সার্থী  ালদার 

 

ম াগলািািা, শ্রীপুর-বনগ্রাম, 

মমািলগঞ্জ, বাকগর াট 

০১৭৯১৩৭৮২৭৫ 
ঐ ঐ 

 

২০. আশলিা আব ইম্মাদ 

 

পূব েশিকারপুর, শিকরাজপুর সদর, 

শিকরাজপুর 

০১৭২৮৮১১০৬৮ 
ঐ ঐ 

 

২১. অিন ো  ালদার 

 

ম াগলািািা, শ্রীপুর-বনগ্রাম, 

মমািলগঞ্জ, বাকগর াট 

০১৯৩৩৫১৯২৬৮ 
ঐ ঐ 

 

২২. শবশিরা মন্ডল 

 

কাশলবাশি মরাড, শিকরাজপুর 

সদর, শিকরাজপুর 

০১৭৭৭৮৬৯০৬৬ 
ঐ ঐ 

 

২৩. স্বপ্না রানী  ালদার 

 

ম াগলািািা, শ্রীপুর-বনগ্রাম, 

মমািলগঞ্জ, বাকগর াট 

০১৭৬০৪৬৩৫৯১ 
ঐ ঐ 

 

২৪. সাশবনা আক্তার 

 

একিাই জুিকখালা, শিকরাজপুর 

সদর, 

০১৭০৯১১৫৯৭৯ 
ঐ ঐ 

 



 

 

 

 

 

শিকরাজপুর 

২৫. কাজল আক্তার 

 

দঃ িঃ মাশিমপুর, শিকরাজপুর 

সদর, 

শিকরাজপুর 

০১৭৭৩৮১৮১৮০ 

ঐ ঐ 

 

ক্রঃ 

নং 

প্রশিক্ষণার্থীর নাম ঠিকানা মমাবাইল নম্বর প্রশিক্ষণককাকস ের 

নাম 

মময়াদ  মমত্ম

ব্য 

০১. জান্নাতুল মিরকদৌস   ভাইকজািা, শিকরাজপুর সদর, 

শিকরাজপুর। 

০১৯৫২৬৮৮০১৩ মিািাক নতশর শতন 

মাস 

 

০২. শদনা আক্তার লাবন্য কুমারখালী, শিকরাজপুর সদর, 

শিকরাজপুর। 

০১৮৩৮৫৭৯২১৯ 
ঐ ঐ 

 

০৩. টুিা দাস 

 

বাগিী, দূগ োপুর, শিকরাজপুর সদর, 

শিকরাজপুর । 

০১৭৪৩৩২৩৮৯১ 
ঐ ঐ 

 

০৪. শদপ্তী মৃধা 

 

মাশিমপুর, শিকরাজপুর সদর, 

শিকরাজপুর। 

০১৭২৯৬৩৬৩১১ 
ঐ ঐ 

 

০৫. িশি মবগম 

 

শস.আই.িািা, শিকরাজপুর সদর, 

শিকরাজপুর। 

০১৩০৫৩৫৩২৪১ 
ঐ ঐ 

 

০৬. মমািাঃ িাম্মী আক্তার 

জীম 

 

আসত্মানগর, ঝাউশদয়া,  

কুশিয়া 

০১৭৩৭৪৮৭৯৭২ 

ঐ ঐ 

 

০৭. উজ্জলা মন্ডল 

 

নইয়ারবাশি, মকাটাশলিািা, 

 মগািালগঞ্জ। 

০১৭৯৭৫৯৪৭২২ 
ঐ ঐ 

 

০৮. খাশদজা আক্তার মধুরকাঠী, মবৌলপুর, মমািলগঞ্জ, 

বাকগর াট। 

০১৭৫২৯৬১৩৯৭ 
ঐ ঐ 

 

০৯. মা ফুজা খাতুন 

 

পুখাশরয়া, উদয়কাঠী শিকরাজপুর 

সদর, শিকরাজপুর। 

০১৬৫০১৭৭৮০৫ 
ঐ ঐ 

 

১০. তাশনয়া আক্তার 

 

মাশিমপুর, শিকরাজপুর সদর, 

শিকরাজপুর। 

০১৭৪৭০৮৮৬৯৫ 
ঐ ঐ 

 

১১. মমক রম্নন মনিা 

 

মাশিমপুর, শিকরাজপুর সদর, 

শিকরাজপুর। 

০১৭১৭৬৬৮৬৩৭ 
ঐ ঐ 

 

১২. নুপুর খানম 

 

িাখারীকাঠী, নাশজরপুর,  

শিকরাজপুর। 

০১৭২৭৭০৭৫৮৬ 
ঐ ঐ 

 

১৩. জয়মত্মী মৃধা 

 

ম াগলািািা, বনগ্রাম, মমািলগঞ্জ, 

বাকগর াট। 

০১৭১০৮৬৩৬৩২ 
ঐ ঐ 

 

১৪. ডনা নমর 

 

কাইলানী, শ্রীরামকাঠী, নাশজরপুর, 

শিকরাজপুর। 

০১৯১৮৫৮৭৩৭১ 
ঐ ঐ 

 

১৫. শনকবশদতা মজুমদার 

 

মগািানালুরা, শিবপুর, শিতলমাশর, 

বাকগর াট। 

০১৭৯৮২২৩৩০৩ 
ঐ ঐ 

 

১৬. সানশজদা আক্তার 

 

কচুয়াকাঠী, কাউখালী,  

শিকরাজপুর। 

০১৭৯৮৬৩২৭৬৫ 
ঐ ঐ 

 

১৭. মমতাজ 

 

িাশম, রাজাবাশি, মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর। 

০১৭৪৭১১৩৮০৩ 
ঐ ঐ 

 

১৮. শুভ্রানীশত মন্ডল 

 

মধুরাবাদ, শ্রীরামকাঠী, 

নাশজরপুর, শিকরাজপুর। 

০১৭৭৭৩০০৫১৭ 
ঐ ঐ 

 

১৯. শুক্লা শবি^াাস 

 

ম াগলািািা, শ্রীপুর বনগ্রাম, 

মমািলগঞ্জ, বাকগর াট। 

০১৭২৩৯৮৬১১৭ 
ঐ ঐ 

 

২০. স্বন ো রায় 

 

ধানীসািা, সািাবন্দর, 

মঠবাশিয়া, শিকরাজপুর। 

০১৭১৪০৫১৯৯৩ 
ঐ ঐ 

 



 

 

ক্রপিক

িং 
প্রিপক্ষি যোথীরিোি ঠিকোিো জিোবোইলিোম্বোর প্রপিক্ষেরকোরস যরিোি 

জিেো

দ 
িন্তব্য 

০১. িোজমুলহসোি চরখোলী, ভোন্ডোপরেো, পিররোজপুর ০১৭২৫১৬২৭৬৫ কপিউটোর জবপসক এন্ড 

আইপসটি এপিরকিি  

৬ 

িোস 

 

০২. জিোোঃিপহদুলইসলোি িোথোরবড়ো, িোপরকিলো, সদর, 

পিররোজপুর 

০১৭১৭৬৫৫৯২৫ 
ঐ ঐ 

 

০৩.  কোওসোররিোল্লো িোথোরবড়ো, িোপরকিলো, সদর, 

পিররোজপুর 

০১৭১২০২৮৭১৩ 
ঐ ঐ 

 

০৪.  আব্দুররহিোিসরদোর রোজকোঠী, দূর্ যোপুর, 

সদরপিররোজপুর 

০১৭৬৩৯০৫৮৩১ 
ঐ ঐ 

 

০৫.  জিোোঃপবিিদোস শ্রীপুরবিগ্রোি, জিোরড়লর্ঞ্জ, 

বোরর্রহোট 

০১৭২৮৬৪৩৬৬৩ 
ঐ ঐ 

 

০৬.  পিউপলিন্ডল পর্লোিলো, িোপজরপুর, পিররোজপুর ০১৩১৮৫৯০৫০৭ 
ঐ ঐ 

 

০৭.  বিোিীরসি িোপসিপুর, সদর, পিররোজপুর ০১৬৩৬৫১২৮৬৮ 
ঐ ঐ 

 

০৮.  শুভরজযোপিরসি  িোপসিপুর, সদর, পিররোজপুর ০১৭৫৮১৮৭৯৭৯ ঐ ঐ  

০৯.  জোন্নোতুলিোওেোপিতু িোপিিপুর, সদর, পিররোজপুর ০১৭২০২০১৪৬৯ 
ঐ ঐ 

 

১০.  জিোোঃইিরোিরহোসোইি ধোিীসোফো, সোফোরবন্দর, 

িঠবোড়ীেো, পিররোজপুর 

০১৭৪৮৪২৪১৪৫ 
ঐ ঐ 

 

১১.

  

জিোোঃপিরোজ ফুলঝুপড়, সোফোরবন্দর, 

িঠবোড়ীেো, পিররোজপুর 

০১৭৫৭১৪৫৩৩০ 
ঐ ঐ 

 

১২.  শুক্লোরোে িোপিিপুর, সদর, পিররোজপুর ০১৯১৮৮৪৯২৮৭ ঐ ঐ  

১৩. সুকোন্তহোলদোর জর্ৌপরপুর, জিওেোরীপুর, 

ভোন্ডোপরেো, পিররোজপুর 

০১৭৯৮৮৬২৫২৯ 
ঐ ঐ 

 

১৪. উরেহোপববো িরিোহরপুর, রোজোপুর, ঝোলকোঠী ০১৭২৯৭৩২৭০১ 
ঐ ঐ 

 

১৫. জিোোঃকোওসোররসখ উোঃভোইরজোড়ো, সদরপিররোজপুর ০১৯৪৭৮৯৪৭৬২ 
ঐ ঐ 

 

১৬. জিোোঃআপলফখোি িোিোজপুর, সদরপিররোজপুর ০১৮১৬৪৪৫২৭৯ 
ঐ ঐ 

 

১৭. জিোোঃরোপকবরসখ উোঃরোিীপুর, সদরপিররোজপুর ০১৯৩০৪০১৮৯২ 
ঐ ঐ 

 

১৮. িোিপজলো িোপরেো উপকলিোড়ো, সদরপিররোজপুর ০১৭২৮৩৬৮৬২৪ 
ঐ ঐ 

 

১৯. আপিিো আক্তোর িেোখোলী, ভোন্ডোপরেো, পিররোজপুর ০১৮৬৭০২৬৮৪৮ 
ঐ ঐ 

 

২০. িোপিেো িোরভীি কদিিলো, সদরপিররোজপুর ০১৭৭৫৬৫২৮৯৩ 
ঐ ঐ 

 

২১. আলিোজ আলি িোপিিপুর, সদরপিররোজপুর ০১৭৯৫০১৩৬৩৩ 
ঐ ঐ 

 

২২. জাশমল  াসান উশকলিািা, সদর শিকরাজপুর ০১৩০৫৮৬৩৬১২ 

 
ঐ ঐ 

 

২৩. শিিী রানী পূব ে িশন্ডপুর, ০১৭৫৯০৬৯৭৬৮ 
ঐ ঐ 

 

২১. শতশর্থ কম েকার 

 

মাশিমপুর, শিকরাজপুর সদর, 

শিকরাজপুর। 

০১৭৯৪২৯৮৮৩০ 
ঐ ঐ 

 

২২. শপ্রয়ংকা ঘরাশম 

 

দূগ োপুর, শিকরাজপুর সদর, 

শিকরাজপুর। 

০১৭৭৪১১৬৫০২ 
ঐ ঐ 

 

২৩. শপ্রয়ংকা 

 

আরাজীমাশলিাটন, মগািালপুর, 

বাকগর াট। 

০১৬৪৩৭৪৬১৬৬ 
ঐ ঐ 

 

২৪. শলজা আখতার 

 

দশক্ষণ মাশিমপুর, শিকরাজপুর 

সদর,  

শিকরাজপুর। 

০১৭৮৫৯৪৩৯৩৮ 

ঐ ঐ 

 



মমাকিলগঞ্জ,বাকগর াট 

২৪. আঁশখ আক্তার মাশিমপুর, সদর শিকরাজপুর ০১৯৬৭৫৩৪৩০৪ 
ঐ ঐ 

 

২৫. লাশময়া র মান কালীবািী সিক, সদর 

শিকরাজপুর 

০১৭১৪৯০৬৮১৫ 
ঐ ঐ 

 

২৬. মজশরন র মান কালীবািী সিক, সদর 

শিকরাজপুর 

০১৭৩৩৮৩২৭৬৮ 
ঐ ঐ 

 

২৭. সংগীতা মজুমদার পূঃ শিকারপুর, সদর শিকরাজপুর ০১৭১৬১৭৯২৫৯ 
ঐ ঐ 

 

২৮. আয়িা আক্তার মাশিমপুর, সদর শিকরাজপুর ০১৭৬৮২৩৮৮৯৫ 
ঐ ঐ 

 

২৯. মিখ মু াঃ আবদুলস্না  একিাই জুজকখালা, কদমতলা, 

শিকরাজপুর 

০১৭০৫৬৪৭৬৯৬ 
ঐ ঐ 

 

৩০. মমাঃ আবু  ামজা কুমারখালী, সদর শিকরাজপুর ০১৭৩৩৯৪৪৯৬০ 
ঐ ঐ 

 

৩১. মমাঃ শমরাজুল ইসলাম 

আকন 

নরখালী, হুলর াট, শিকরাজপুর ০১৯৯৮৯৬৭২৭২ 
ঐ ঐ 

 

৩২. মমাঃ নাজমুল ইসলাম মাতৃসনদ মরাি, সদর শিকরাজপুর ০১৩০৩৪৮১৫৮৪ 
ঐ ঐ 

 

৩৩. মাকসুদ খান মসা ান কুমারখালী, সদর শিকরাজপুর ০১৭০৩২০৭১৭৫ 
ঐ ঐ 

 

৩৪. সামীমা আক্তার কুমারখালী, সদর শিকরাজপুর ০১৭২০৯১২৫৩৬ 
ঐ ঐ 

 

৩৫. িাশকল বা াদুর কুলইতলী,কলারকদায়া শনয়া, 

নাশজরপুর 

০১৭৪০৭১৯২১০ 
ঐ ঐ 

 

৩৬. মমাসাঃ শুশি কলারকদায়াশনয়া, নাশজরপুর ০১৭২৪৫৯৯২৯৩ 
ঐ ঐ 

 

৩৭. িাইখ সাশদক সাক্ষর পূব ে শিকারপুর, সদর শিকরাজপুর ০১৬১৭৪৯৩৩৭৫    

৩৮. মজাবায়দা খানম মিাট কশলিাখলী, সদর 

শিকরাজপুর 

০১৩১৭১৩৩৬৬২    

৩৯. মশরয়ম আক্তার মাশিমপুর, সদর শিকরাজপুর ০১৭৩৩০৪১৭৪২    

৪০. সগীর উিীন িাকির াট মরাড, সদর 

শিকরাজপুর 

০১৮৩২২০৫৭৩৫    

৪১. মমাঃ িশিকুল ইসলাম বলশদয়া, রাজবািী, মনিারাবাদ ০১৭৫৩২৩২৩৯৯    

৪২. মমাসাঃ তাশনয়া আক্তার মাশিমপুর, সদর শিকরাজপুর ০১৯৪১৮১৬১৬৯    

৪৩. আব্দুলস্না  আল মনামান রামভিা, নাশজরপুর ০১৭৯৯৪৩৯৫৫৫    

৪৪. মমাঃ রাকসল  াওলাদার উঃ ভাইকজািা, সদর শিকরাজপুর ০১৭৬০২৪১১৯১    

৪৫. মমক দী  াসান শিষ ো, ম াগলাকবতকা, কাউখালী ০১৭৩৬৭৬০১৩৫    

৪৬. িাঁদনী আক্তার দঃ জীবগ্রাম, দুগ েপুর, শিকরাজপুর ০১৭৯৮০০০৩৮৩    

৪৭. িাকতমা আক্তার কচুবুশনয়া, দুগ োপুর, শিকরাজপুর ০১৭৬০৯২৪৬২৯    

৪৮. বরুন দাস গান্দ্রত, দাকসরকাঠী, কাউখালী ০১৭২৭৩৮৬৮৫৫    

৪৯. এস এম সশববর 

ম াকসন 

মিাট খশলিাখাশল, সদর 

শিকরাজপুর 

০১৩০৩২৩৭২০৭    

৫০. আিসানা জা ান শমশম মাশিমপুর, সদর শিকরাজপুর ০১৭৭৬৯৫০৪৪৩    

৫১. রাইসা মুশনর উঃপুঃ মাশিমপুর, সদর 

শিকরাজপুর 

০১৭৫৮০৬৮০২২    

৫২. সাশজদ  াসান মাশ ন কৃষ্ণনগর, সদর শিকরাজপুর ০১৯২১৩৬১৯৭০    



৫৩. আিকরাজা আক্তার মাশিমপুর, সদর শিকরাজপুর ০১৭৮৯৫৩৩৮৪৬    

৫৪. মুশনয়া আক্তার মাশিমপুর, সদর শিকরাজপুর ০১৯১৩৭০০৬৩৯    

৫৫. সুরাইয়া আক্তার মধ্য মাশিমপুর, সদর শিকরাজপুর ০১৯৯৪৪৬২৭৭৯    

৫৬. মা ামুদা আখতার মাশিমপুর, সদর শিকরাজপুর ০১৭৯১১২৭১৯০    

৫৭. মমাঃ জালাল মিখ উঃ ভাইকজািা, সদর শিকরাজপুর ০১৬১৫১৮৭৫৩৩    

৫৮. মমাঃ তশরকুল ইসলাম িাশরকতলা, শিকরাজপুর ০১৭৭০৪৯৫৪৮৪    

৫৯. আশিিা িাশরকতলা, শিকরাজপুর ০১৭৯৯৬৬৬৬৭০    

৬০. মমাঃ সাইফুল ইসলাম কালীকাবািী,কমািলগঞ্জ, 

বাকগর াট 

০১৭৩৫৩০০৫৯০    

৬১. তামান্না আকতার 

 

ডুমশরতলা, িাশরকতলা, 

শিকরাজপুর 

০১৭৭৮৫৬০৫২২৫    

৬২. মিরকদৌসী আক্তার কুশমরমারা, হুলার াট, 

শিকরাজপুর 

০১৩১৫৯৪৮৭০৫ 

 

   

৬৩. মমাঃ িাওন কৃষ্ণনগর, সদর শিকরাজপুর ০১৭৭০৭৭৬৫৩০    

৬৪. িজকল রাশবব খান মতজদাসকাঠী, িশলিা, 

শিকরাজপুর 

০১৭১০৬৭৮০১৩    

৬৫. মমাঃ শিরাজুল ইসলাম উদয়কাঠী, শিকরাজপুর ০১৭১৪৩১০৫৮০    

৬৬. নাইম মিখ নামাজপুর, সদর শিকরাজপুর ০১৭৪৫১৩৩১৪৪    

৬৭. আসাদুজ্জামান মতজদাসকাঠী, িশলিা, 

শিকরাজপুর 

০১৭২১০৬৯৬১৬    

৬৮.  াসান মিখ পূঃ দূগ োপুর, সদর শিকরাজপুর ০১৯২৬৫৭২২১০    

৬৯. রীমা আক্তার  সাউলবুশনয়া, জুজকখালা, 

শিকরাজপুর 

০১৫৭১৭১১৮৯২    

৭০. মমাসাঃ সরশম আক্তার িশন্ডপুর, মসশলমগি, বাকগর াট ০১৭২৯২৮৮০৭৩    

 

‘‘শি ল্যাশসং/আউট মসাশস েং’’ মকাকস ের ২০২০-২০২১ অর্থ েবিকরর ১ম ব্যাি (শডকসম্বর/২০২০) মিসকন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যুবকদর নাকমর তাশলকাঃ- 

ক্রপিক

িং 

প্রিপক্ষি যোথীরিোি ঠিকোিো জিোবোইলিোম্বোর প্রপিক্ষেরকোরস যরিো

ি 

জিেো

দ 

িন্তব্য 

০১. মমাঃ মতৌশ দুল ইসলাম কদমরসুকলর িাি, কুমারখালী, 

মমাকিলগঞ্জ, বাকগর াট 

০১৯৬৯৮০৮৯৩৯ ‘‘শি 

ল্যাশসং/আউট 

মসাশস েং’’ 

১ 

িোস 

 

০২. ওমর সাশন উঃ নামাজপুর, সদর, শিকরাজপুর ০১৮১৮৬১৬১৮৮    

০৩.  মমাঃ নশকবুল ইসলাম শ্রীপুর , বনগ্রাম , 

মমাকিলগঞ্জ,বাকগর াট 

০১৭৯৯৪৭৬১০৭    

০৪. ইিরাত জা ান কাশলকাঠী, বাঁসবাশিয়া, সদর, 

শিকরাজপুর 

০১৭৮৬২২২৩১৯    

০৫.  সাশদয়া আিশরন জশল একিাই-জুজকখালা, কদমতলা, 

সদর, শিকরাজপুর 

০১৭২৪৩৯১২৭৫ 

 

   

০৬. সালমা আখতার রাকয়রকাঠী, সদর, শিকরাজপুর ০১৯২৫৭৪৫৭৯৪    



০৭. মমাঃ তানভীর আলম একিাই-জুজকখালা,কদমতলা , 

শিকরাজপুর 

০১৭৬০৩৩৯৮৭৮    

০৮. মমাঃ মামুন দঃ গাজীপুর ,িাকির াট ,সদর,  

শিকরাজপুর 

০১৬৩৮৫৫৭০৪০    

০৯. মমাঃ  াশদস মতশলখালী ,কতশলখালী, 

ভান্ডাশরয়া, শিকরাজপুর 

০১৭৯৩৩৬৩৩৪১    

১০. মমাঃ িা াআলম 

মাতুব্বর 

খামকাটা, সদর, শিকরাজপুর ০১৭০৫৬৪৭৫৯০    

১১. মমাঃ রানা মিখ দশক্ষণকৃষ্ণনগর, সদর, 

শিকরাজপুর 

০১৭০৪৬৬৫৭৫৩    

১২. নবনীতা দাস খুমুশরয়া, সদর, শিকরাজপুর ০১৭৪৪৮০৯০৫০    

১৩. শসিাত সুলতানা মশসদবািী মরাড, সদর, 

শিকরাজপুর 

০১৭৫৯৯৫৪৪৭২    

১৪. িাঁদনী আক্তার দশক্ষণজীবগ্রাম, দুগ োপুর, 

শিকরাজপুর 

০১৭৯৮০০০৩৮৩    

১৫. মমাঃ শসরাজুল ইসলাম 

আকন 

নরখালী , হুলার াট, সদর, 

শিকরাজপুর 

০১৭৯৩৪১৫৮১৮    

১৬. সাইফুল ইসলাম রাজু ঝাটকাঠী, সদর, শিকরাজপুর ০১৭৯৮৫৯০৪০৯    

১৭. মমাঃ মাছুম শবল্লা  িালিািা, সদর, শিকরাজপুর ০১৭৫৫০১০৮৫৯    

১৮. মমাঃ রাইয়ান খান শিংিাবুশনয়া, রূিধন, িার্থরঘাটা 

বরগুনা 

০১৯১৮০০৭০২৫    

১৯. শমঠুন  ালদার শিকারপুর, সদর, শিকরাজপুর ০১৬৮৬৯৪০৭২৪    

২০. ইমরান ম াসাইন তািালবাশিয়া, দশক্ষণ 

িিকগাশিয়া,মঠবাশিয়া,শিকরাজপু

র 

০১৭১৮-৯৯০৪০৯    

২১. মমাঃ আবু  ামজা কুমারখালী,সদর, শিকরাজপুর। ০১৭৩৩-৯৪৪৯৬০    

২২. এস এম সাশব্বর ম াকসন  খশলিাখালী,সদর,  শিকরাজপুর। ০১৬৩৫-৮৯৭৬৭২    

২৩. আলনাজ আলম মধািাবাশি,সদর,শিকরাজপুর। ০১৭৯৫-০১৩৬৩৩    

২৪. মমাঃ নয়ন  াওলাদার দশক্ষণ গাশজপুর,িাকির াট, সদর, 

শিকরাজপুর। 

০১৭৬৬-৯৬২৩৯    

২৫. দুজেয় কম েকার রাজার াট,সদর, শিকরাজপুর ০১৭৭০-৩৪০৪০৯    

২৬. মমাঃ সাইফুল ইসলাম কাশলকাঠি, বাঁিবাশিয়া, 

সদর,শিকরাজপুর। 

০১৭৮০-০১৭৮৫৪    

২৭. শবপ্লি দাস বনগ্রাম, শ্রীপুর বনগ্রাম, 

মমাকিলগঞ্জ, বাকগর াট। 

০১৭২৮৬৪৩৬৬৩    

২৮. তামান্না আকতার িশিম ডুমশরতলা, িাশরকতলা, 

সদর,শিকরাজপুর। 

০১৭৭৮৫৬০২২৫    



২৯. মশরয়ম আক্তার মাশিমপুর,সদর,শিকরাজপুর। ০১৭৩৩-০৪১৭৪২    

৩০. অশমত কুন্ডু মটানা, িশলিা,সদর, শিকরাজপুর। ০১৭৮৬-৫৮৯৯৭২    

 

ইকলকট্রশনক্স মট্রকডর ২০২০/২০২১ অর্থ ে বিকরর জুলাই - শডকসম্বর/২০২০ মিসকন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যুবকদর নাকমর তাশলকাঃ- 

 

মমাবাইল মিান সাশভ েশসং এন্ড শরকিয়াশরং মট্রকডর ২০২০/২০২১ অর্থ ে বিকরর  শডকসম্বর/২০২০ মাকস প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবকদর নাকমর তাশলকাঃ- 

ক্রঃ 

নং 

প্রশিক্ষণার্থীর নাম 

 

ঠিকানা মমাবাইল নম্বর প্রশিক্ষণ 

মকাকস ের নাম 

মময়াদ মন্তব্য 

০১. মনজুর মমারকিদ মাশিমপুর, শিকরাজপুর, 

শিকরাজপুর সদর, শিকরাজপুর 

০১৭১০৩৭৭৯১৯ ইকলকট্রশনক্স ০৬ মাস  

০২. রাশজব  াওলাদার মধ্যবাশনয়াশর, মাটিভাঙ্গা, 

নাশজরপুর, শিকরাজপুর 

০১৯৫৯০১২৯৭৭    

০৩. টুটুল মজুমদার 

 

মধ্যবাশনয়াশর, মাটিভাঙ্গা, 

নাশজরপুর, শিকরাজপুর 

০১৭১০০০২১৯৬    

০৪. মমাঃ তশরকুল ইসলাম 

 

িাশরকতলা, িাশরকতলা 

শিকরাজপুর সদর, শিকরাজপুর 

০১৭৭০৪৯৫৪৮৪    

০৫. মমাঃ মশ দুল ইসলাম 

 

রাণীপুর, িাশরকতলা,  

শিকরাজপুর সদর, শিকরাজপুর 

০১৭১৭৬৫৫৯২৪    

০৬. িজকল রাশবব খান 

 

মতজদাসকাঠী, িশলিা, 

শিকরাজপুরসদর, শিকরাজপুর 

০১৭১০৬৭৮০১৩    

০৭. সুশপ্রয় দাস 

 

খুমুশরয়া, শিকরাজপুর,  

শিকরাজপুর সদর, শিকরাজপুর 

০১৭১২৯৪৭৫৭৬৯    

০৮. অপু  ালদার 

 

িরনীিত্তালী, িত্তালী,  

ইন্দুরকানী, শিকরাজপুর 

০১৭১৯৫২৬৯৭৭    

০৯. িয়সাল মা মুদ 

 

কলাখালী, শিকরাজপুর,  

শিকরাজপুর সদর, শিকরাজপুর 

০১৭০৬৬৮৬৫৬৪    

১০. আল আমীন সরদার 

 

উত্তরকষ্ণনগর, শিকরাজপুর, 

শিকরাজপুর সদর, শিকরাজপুর 

০১৪০০৩০৯৮৯৩    

১১. সশজব সা া 

 

কুমারখালী, শিকরাজপুর, 

শিকরাজপুর সদর, শিকরাজপুর 

০১৭৮২২১৪৬৬৯    

১২. মগারািাঁদ রায় 

 

িি মসানাকুি, আন্ধারমাশনক, 

কচুয়া, বাকগর াট 

০১৭১৯২২১১৪৭    

১৩. মমাঃশমঠুশিকদার 

 

িশলিা, িশলিা, 

 শিকরাজপুর সদর, শিকরাজপুর 

০১৭৮১৭৭৩২০১    

১৪. আঃ আশলম 

 

চুংগািািা, দুগ োপুর, 

শিকরাজপুর সদর, শিকরাজপুর 

০১৯৫৬৭৮৫০৬৫    

১৫. তুষার িক্রবতী 

 

উকমদপুর, িাকির াট, ইন্দুরকানী, 

শিকরাজপুর 

০১৭৮৫৫৭২৮৮৪    

১৬. শককিার কুমার 

 

িত্তািী, িত্তািী, 

 ইন্দুরকানী, শিকরাজপুর 

০১৭১৯৮৮৫৪৮৩    

১৭. শনউটন বাওয়ালী 

 

ইকরবুশনয়া, কাশলবািী াট, 

ইন্দুরকানী, শিকরাজপুর 

০১৭৬৩৬২৮৮৯৪    

১৮. নাঈম মসখ 

 

মিাট জুজকখালা, শিকদার 

মশলস্নক, শিকরাজপুর, শিকরাজপুর 

০১৭৬৩৮৩০৫৩৫    

১৯. মমাঃ সাশকন খান 

 

িশিম দুগ োপুর, দুগ োপুর, 

শিকরাজপুরসদর, শিকরাজপুর 

০১৭৬০৮৭০৮১৬    

২০. জাকাশরয়া (এরাবীন) 

 

নাশজরপুর, নাশজরপুর,  

নাশজরপুর, শিকরাজপুর 

০১৩০৫৩৫৩১৭৫    

ক্রঃ 

নং 

প্রশিক্ষণার্থীর নাম 

 শডকসম্বর/২০২০ 

ঠিকানা মমাবাইল নম্বর প্রশিক্ষণককাকস ের 

নাম 

মময়াদ  মন্তব্য 



 

মরশিজাকরিন এন্ড এয়ার কশন্ডিশনং  প্রশিক্ষণ মট্রকডর জুলাই-শডকসম্বর/২০২০ মসিকন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যুবকদর নাকমর তাশলকাঃ- 

০১. মমাঃ মমক দী  াসান 

 

কচুয়া কাঠী, কাউখালী, 

কাউখালী, শিকরাজপুর 

০১৯১২৯৯৪৭৭১ মমাবাইল মিান 

সাশভ েশসং এন্ড 

শরকিয়াশরং 

এক মাস  

০২. আলী আ ম্মদ বাদল 

 

পূব ে ডুমশরতলা, রানীপুর, 

শিকরাজপুর সদর, শিকরাজপুর 

০১৭৪০৩১০৪৬৩    

০৩. সুভ্রকদব  ালদার 

 

মাশিমপুর, শিকরাজপুর 

শিকরাজপুর সদর, শিকরাজপুর 

০১৯৩৫৪৭৩০৫০    

০৪. আবু সাকল  

 

মজালাগাতী, মজালাগাতী 

কাউখালী, শিকরাজপুর 

০১৭৩৬৬৫৪৮৪১    

০৫. মমাঃ রাশকবুল ইসলাম 

 

মসা াগদল, মসা াগদল 

মনিারাবাদ, শিকরাজপুর 

০১৭৬২৫৩৮৯৩৫    

০৬. মমাঃ িশরফুল ইসলাম 

 

মকৌিীখারা, মকৌিীখারা, 

মনিারাবাদ, শিকরাজপুর 

০১৭৫০৫৯৬৮৬    

০৭. ইমরান বা াদুর 

 

মসা াগদল, মসা াগদল 

মনিারাবাদ, শিকরাজপুর 

০১৮৭৪৭০৯৩৫৮ 

 

   

০৮. মমাঃ সাজ্জাদ ম াকসন 

 

মসা াগদল, মসা াগদল 

মনিারাবাদ, শিকরাজপুর 

০১৭৩৪০৪৮৪৫২    

০৯. মমাঃ ওমর মিখ 

 

ভাইকজািা, শিকরাজপুর 

শিকরাজপুর সদর, শিকরাজপুর 

০১৭৩৬৫৪০৬১৪    

১০. মমাঃ শসরাজুল ইসলাম 

আকন 

 

নরখালী, হুলার াট, 

শিকরাজপুর সদর, শিকরাজপুর 

০১৭৯৩৪১৫৮১৫    

১১. মমাঃ রাশকব 

 

মসা াগদল, মসা াগদল 

মনিারাবাদ, শিকরাজপুর 

০১৩১৯৯৫৩৫৫৮    

১২. মমাঃ মাসুদ রানা 

 

মসা াগদল, মসা াগদল 

মনিারাবাদ, শিকরাজপুর 

০১৭১২৯২০২৬৪    

১৩. মমাঃ আসাদ মীর 

 

দুগ োপুর, দুগ োপুর, 

শিকরাজপুর সদর, শিকরাজপুর 

০১৭৫৩৫৫৮৫১৬    

১৪. মমাঃ িশিকুল ইসলাম 

 

উত্তর ভাইকজািা, শিকরাজপুর, 

শিকরাজপুর সদর, শিকরাজপুর 

০১৯১৭০৯৪৩৩৬    

১৫. শ তাংকর  ওলাদার 

 

দুগ োকাঠী, দুগ োকাঠী, 

মনিারাবাদ, শিকরাজপুর 

০১৮৪৯৬১৫১০৬    

১৬. ধ্রম্নবকদব  ালদার 

 

উত্তর স্বরম্নিকাঠী, স্বরম্নিকাঠী, 

মনিারাবাদ, শিকরাজপুর 

০১৬৪৪০৬২৬৯৬    

১৭. মসৌরভ কুমার দাস 

 

মন্ডলিািা, শিকরাজপুর 

শিকরাজপুর সদর, শিকরাজপুর 

০১৯৯১৪৪৪৪২৬    

১৮. আব্দুলস্না  আল মনামান 

 

রামভিা, মষালিত, 

নাশজরপুর, শিকরাজপুর 

০১৬৮২২৪০৪৮৩    

১৯. মমাঃ আশজজুল কাজী ির মটংরাখালী ,িাকরর াট, 

ইন্দুরকানী, শিকরাজপুর 

০১৭৮৩৩১৬৪৩২    

২০. মরকদায়ান ম াকসন 

 

মবকুটিয়া, মবকুটিয়া, 

কাউখালী, শিকরাজপুর 

০১৭৮০১১৩২৭৯    

ক্রঃ 

নং 

প্রশিক্ষণার্থীর নাম ঠিকানা মমাবাইল নম্বর প্রশিক্ষণককাকস ের 

নাম 

মময়াদ  মন্তব্য 

০১. মামুন  াওলাদার গাবগাশিয়া, িাত্তািী, ইন্দুরকানী, 

শিকরাজপুর 

০১৭৩৬৫৮৩৪০৯ মরশিজাকরিন এন্ড 

এয়ারকশন্ডিশনং  

িয় 

মাস 

 

০২. মমাঃ আশমনুল ইসলাম 

ণয়ন 

নরখালী, মটানা, শিকরাজপুর সদর, 

শিকরাজপুর 

০১৭৪৯১৪৪০০৬    

০৩. গাশজ িারশদন এ সান 

শজ াদ 

িরনকলশ্বর, িশন্ডপুর, 

 ইন্দুরকানী, শিকরাজপুর 

০১৯৫৪০০৬৯৭৫    



 

 

পিররোজপুর জজলো কোর্ যোলে কর্তযক িপরচোপলি ২৮পদি জিেোদী ইয়ুথ পকরচি প্রপিক্ষরের িোপলকো ঃোঃ 

০৪. খশলল মসখ িাশরকতলা, ডুমশরতলা, শিকরাজপুর 

সদর, শিকরাজপুর 

০১৭৩৯৫৫৯৮৫০    

০৫. স্বন ো রানী মমত্মল শিকারপুর, ৪নং শিকারপুর,   

শিকরাজপুর সদর, শিকরাজপুর 

০১৭৩০১৪৮৯০২    

০৬. মমাঃ িামীম িাশরকতলা, শিকরাজপুর সদর, 

শিকরাজপুর 

০১৯১৭৪৭৪৮২২    

০৭. আশরফুল ইসলাম 

 

খামকাটা, শিকরাজপুর, শিকরাজপুর 

সদর, শিকরাজপুর 

০১৭৫৯৩৮৪২৮৩    

০৮. মমাঃ ইমদাদুল  ক িশিম ডুমশরতলা, শিকরাজপুর সদর, 

শিকরাজপুর 

০১৭১৪৪৯৯৭৭১    

০৯. মমাঃ জাশ রম্নল 

ইসলাম 

মিাট খশলিাখাশল, শিকরাজপুর সদর, 

শিকরাজপুর 

০১৭৭১৪৮৮৪০৪    

১০. মমাঃ নুর নবীন মিাটখশলিাখাশল, শিকরাজপুর সদর, 

শিকরাজপুর 

০১৯৮৪৬১৭৩৩৪    

১১. মজা ান র মান রম্নি পুব ে র মতপুর,  

বশরিাল কযাকডট ককলজ, বাবুগঞ্জ, 

নশরিাল 

০১৭১৯১০৯১৭৯    

১২. কাওসার মমালস্না মার্থাকবিা, িাশরকতলা, শিকরাজপুর 

সদর, শিকরাজপুর 

০১৭১২০২৪৭১৩    

১৩. সাওন মসখ মশরিাল, শিকরাজপুর সদর, 

 শিকরাজপুর 

০১৯৭১০০৬৬৪    

১৪. নাইম ম াকসন 

 াওলাদার 

গুয়াবািীয়া, হুলার াট শিকরাজপুর 

সদর, শিকরাজপুর 

০১৭৪৩৬৪৮৭১৮    

১৫. আশল আকবর 

 

কুশমরমারা, হুলার াট শিকরাজপুর 

সদর, শিকরাজপুর 

০১৮৪৯৬০২৪৯৮    

১৬. সশরফুল ইসলাম মিখ 

 

মশরিাল, হুলার াট শিকরাজপুর সদর, 

শিকরাজপুর 

০১৬৪১৬০০৫৭২    

১৭. মমাঃ তাজুল ইসলাম 

তাশমম 

মশরিাল, হুলার াট শিকরাজপুর সদর, 

শিকরাজপুর 

০১৭৪৮২৮৯৬০৪    

১৮. মমাঃ মাসুম 

 

মশরিাল, হুলার াট শিকরাজপুর সদর, 

শিকরাজপুর 

০১৭৩১৫৫৭৭৮    

১৯. মমাঃ সাশববর ম াকসন খুমুশরয়া, শিকরাজপুর সদর,  

শিকরাজপুর 

০১৭৫৬৪১৭২৩৪    

২০. শুভশজৎ সরকার 

 

৫৮১, নামাজপুর, িশিমিািা, 

শিকরাজপুর সদর, শিকরাজপুর 

০১৮৮৬৬৬৬৮৫৯    

২১. মমাঃ রম্নকবল মমালস্না 

 

মার্থাকবিা, িাশরকতলা, শিকরাজপুর 

সদর, শিকরাজপুর 

০১৭৩৬৫৪৭৬৮৮    

২২. ইব্রাশ ম মিখ 

 

গুয়াবািীয়া, হুলার াট শিকরাজপুর 

সদর, শিকরাজপুর 

০১৮৭০৪৮৫৬৩৯    

২৩. শসরাজ মিখ গুয়াবািীয়া, হুলার াট শিকরাজপুর 

সদর, শিকরাজপুর 

০১৭০০৪৪২১৭৫    

২৪. মমাঃ আসাদুল  ক ধাওয়া, ধাওয়া, ভান্ডাশরয়া, শিকরাজপুর ০১৭১৯৯৭০০৭২    

২৫. মমাঃ আ াদ মিখ লখাকাঠী, হুলার াট িকরাজপুরসদর, 

শিকরাজপুর 

০১৭৬৫১১৩৭২৮    

ক্র িং প্রপিক্ষেোথীর িোি ঠিকোিো জিোবোইল িং প্রপিক্ষে 

জকোরস যর িোি 

জিেোদ িন্তব্য 

০১. জিোসোোঃ রুিো আক্তোর 

জিোোঃ কপবর জহোরসি হোওলোদোর 

দোসিোড়ো, বোউফল 

জিৌরসভো, িটুেোখোলী 

০১৭১৯-৬২০৯৩৯ ইয়ুথ পকরচি ২৮পদি  



 

 

 

 

 

 

 

 

যুব উন্নেি অপধদপ্তর, পিররোজপুর জজলোকোর্ যোলেোধীি ২০২০-২০২১ অথ য বিররর আত্মকিী জথরক উরদোক্তো  উন্নেি প্রপিক্ষেোথীরদর িোরির িোপলকো 

ঃোঃ 

জিেোদ ১৭/০১/২০২১ হরি ২১/০১/২০২১ ির্ যন্ত ৫(িাঁচ)পদি জিেোদী 

০২ িোহমুদো খোিি 

জিোহোেদ জিোহরিি উপদি 

িধ্য িোিোজপুর, পিররোজপুর 

সদর, পিররোজপুর 

০১৭৪১-৫৩৮৬২৭    

০৩. িপি আক্তোর 

পিিো ঃোঃ জিোোঃ জিোিোরফ জহোরসি 

িপরচোল, হুলোরহোট, 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর 

০১৭১০-০৭৬০৭৮    

০৪. জোন্নোতুল িোওেো পিতু 

পিিো ঃোঃ কপবর জহোরসি 

দপক্ষে িপিি িোপিিপুর, 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর 

০১৮৭৫-৮২৯৯৫৮    

০৫. িোসপিি ইসলোি 

পিিো ঃোঃ জিৌপহদুল ইসলোি 

বাঁিবোপড়েো, পিররোজপুর 

সদর, পিররোজপুর 

০১৭৩৯-৪৫৩৮০১ 

 

   

০৬. আপিেো আক্তোর 

পিিো ঃোঃ জিোোঃ িরেজ উপদি 

িোপিিপুর, পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর 

০১৪০২-৯৯৮৩৫১    

০৭. পিগ্ধো সোহো 

পিিো ঃোঃ রপব ভূষে সোহো 

রোজোরহোট, পিররোজপুর 

সদর, পিররোজপুর 

০১৭২৯-৪০৯৫১১    

০৮. সোেলো আক্তোর 

পিিো ঃোঃ জিোোঃ ইউনুচ খোি 

িপিি পিকোরপুর, 

পিররোজপুর সদর,পিররোজপুর 

০১৭৭০-১৪০৪০৮    

০৯. িোপরেো জহোরসি িীি 

পিিো ঃোঃ জিোোঃ এিোরেি জহোরসি 

িোপিিপুর, পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর 

০১৭১৮-৭৭৬৪৫২    

১০. সোিপজদো আক্তোর িোপরি 

পিিো ঃোঃ িোহফুজো আক্তোর 

িোপিিপুর, পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর 

০১৯৬৬-৬১৭৫৯৫    

১১. হোফসো আক্তোর 

পিিো ঃোঃ আজোদ রহিোি বোবুল 

িোপিিপুর, পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর 

০১৮১৯-৪১৭১৬৩    

১২. ফোপিিো আক্তোর 

পিিো ঃোঃ জিোোঃ সোিছুল আলি 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর 

০১৯২৫-৩৯২৮৫৫    

১৩. উরে হোপববো 

পিিো ঃোঃ হোপববুর রহিোি 

িরিোহরপুর, রোজোপুর, 

ঝোলকোঠী 

০১৭০৫-৯৯৩৯৮২    

১৪. ফোরজোিো আক্তোর 

পিিো ঃোঃ জহলোল উপদি খোি 

বোড়ড়খোলী, কোপলবোপড়হোট, 

ইন্দুরকোিী, পিররোজপুর 

০১৩০৪-০০২৫৭৪    

১৫. জিোসোোঃ সীিো আক্তোর 

জিোোঃ আবুল কোলোি খোি 

িোিোজপুর, পিররোজপুর 

সদর, পিররোজপুর 

০১৭৫৭-১৫৯৮৭৮    

১৬. লোইজু আক্তোর 

পিিো ঃোঃ আপির জহোরসি 

িধ্য রোস্তো, িহর পিররোজপুর, 

সদর, পিররোজপুর 

০১৭৯৭-৫৫১১০১    

১৭. ইলমুি আক্তোর 

পিিো ঃোঃ জিোোঃ জিোস্তফো কোিোল 

জিরচর মুলোদী, মুলোদী, 

বপরিোল 

০১৬৪২-৬৫০০৩৭    

১৮. লোবিী খোিি 

পিিো ঃোঃ জিোোঃ ইউনুস র্োজী 

ভরিকোঠী, দদহোরী, 

জিিোরোবোদ, পিররোজপুর 

০১৭৯২-৫৭৯৬৯১    

১৯. পিথীলো আখিোর 

জিোোঃ জোহোঙ্গীর জহোরসি 

িড়োইলিোড়ো, পিররোজপুর ০১৯৩৩-১৮৯৪৭৮    

২০. িোপিেো আক্তোর 

জিোোঃ সপর্র হোওলোদোর 

দপক্ষে িপিি িোপিিপুর, 

সদর, পিররোজপুর 

০১৯০২-২৯৯৭০১    

ক্র িং প্রপিক্ষেোথীর িোি ঠিকোিো জিোবোইল িং প্রপিক্ষে 

জকোরস যর িোি 

জিেোদ িন্তব্য 



০১. জিোব দিত্রী হোলদোর 

পিিোোঃ রিপজৎ কুিোর হোলদোর 

িোিোোঃ পিউপল রোিী জবিোরী 

সদর, পিররোজপুর। 

 

 

০১৭৯১০৯১০৭৯ 

উরদযোক্তো 

উন্নেি 

০৫পদি  

০২. জিোব িোিীি আক্তোর 

পিিোোঃ জিোোঃ পিজোনুর রহিোি 

িোিোোঃ আিজুেোরো জবর্ি 

িোপজরপুর, পিররোজপুর। 

 

০১৭০৩৩৪৮৪১২    

০৩. জিোব জজসপিি জবর্ি 

পিিোোঃ জিোোঃ হোরুি খোি 

িোিোোঃ রোপসদো জবর্ি 

সদর, পিররোজপুর। 

 

০১৭১৮৯২৮৬৬৭    

০৪. জিোব জিোিোোঃ সোপিরো 

পিিোোঃ জিোোঃ আফজোল সরদোর  

িোিোোঃ জোহোিোরো জবর্ি 

িোপজরপুর, পিররোজপুর। 

 

০১৭৯০০৪৫৬১৬    

০৫. জিোব উত্তি হোলদোর 

পিিোোঃ র্রিি হোলদোর 

িোিোোঃ র্রিোদো হোলদোর 

িোপজরপুর, পিররোজপুর। 

 

০১৭২০৩৮৩৩৩১    

০৬. জিোব জিোোঃ অব্দুস জসপলি জসখ 

পিিোোঃ জিোোঃ আিিি আলী জিখ 

িোিোোঃ জবর্ি আপজিোরো 

িোপজরপুর, পিররোজপুর। 

 

০১৮২৮২৪০৪১৯    

০৭. জিোব সীিো আক্তোর 

পিিোোঃ জিোোঃ িহি খোি 

িোিোোঃ সোপহদো জবর্ি 

িোপজরপুর, পিররোজপুর। 

 

০১৭২০৪৪২৩০০    

০৮. জিোব জিোোঃ পজেোউল ইসলোি 

পিিোোঃ জিোোঃ সুলিোি জিখ 

িোিোোঃ হোপিদো জবর্ি 

সদর, পিররোজপুর। 

 

০১৭৩৭৩৭৪৯৯০    

০৯. জিোব সবুজ কুিোর দবদ্য 

পিিোোঃ হৃপষরকি দবদ্য 

িোিোোঃ িোলিী রোিী দবদ্য 

সদর, পিররোজপুর। 

 

০১৭২৪৪৩৪১০৬    

১০. জিোব প্রবীর দবদ্য 

পিিোোঃ িপররিোষ কুিোর দবদ্য 

িোিোোঃ জববী দবদ্য 

সদর, পিররোজপুর। 

 

০১৭৭৫১৫১০৮৩    

১১. জিোব  সোপবিো 

পিিোোঃ আোঃ িোন্নোি হোওলোদোর 

িোিোোঃ িোহপিিো জবর্ি 

সদর, পিররোজপুর। 

 

০১৮৭৫১৮৪৩২১    

১২. জিোব অনুি রোে 

পিিোোঃ বোসুরদব রোে 

িোিোোঃ আরিী রোিী 

ভোন্ডোপরেো, পিররোজপুর। 

 

০১৮৭৪০৭৯৪৯৫    

১৩. জিোব জফররদৌস জহোরসি 

পিিোোঃ জিোোঃ জিোিোররফ জহোরসি 

িোিোোঃ দুলু জবর্ি 

ভোন্ডোপরেো, পিররোজপুর। 

 

০১৯০৫৩৬৫৫৩৩    

১৪. জিোব জিোোঃ হৃদে হোওলোদোর 

পিিোোঃ জিোোঃ আব্দুল জপলল 

হোওলোদোর 

িোিোোঃ িিিোজ জবর্ি 

ভোন্ডোপরেো, পিররোজপুর। 

 

০১৭৮৬২৯২৩৭৪    

১৫. জিোব ¯^b©v রোিী িন্ডল 

পিিোোঃ অচ্যযৎিো কুিোর িন্ডল 

িোিোোঃ কোজল রোিী িন্ডল 

সদর, পিররোজপুর। 

 

০১৭৩৭৮০৬৮৬৪    

১৬. জিোব জিোোঃ িোমুি 

পিিোোঃ জিোোঃ সোরহব আলী 

িোিোোঃ কপহনুর জবর্ি 

সদর, পিররোজপুর। 

 

০১৬৩৮৫৫৭০৪০    

১৭. জিোব িপরকুল ইসলোি 

পিিোোঃ নুরুজ্জোিোি হোওলোদোর 

িোিোোঃ সোপদেো জোিোি 

ভোন্ডোপরেো, পিররোজপুর। 

 

০১৭২৬৮০২৬৭২    

১৮. জিোব সুরভন্দু কুিোর িন্ডল সদর, পিররোজপুর। ০১৭৯১৫১৬০৮৫    



 

পিিোোঃ মৃি পবিল কৃষ্ণ িন্ডল 

িোিোোঃ কপিকো রোিী িন্ডল 

 

১৯. জিোব ওির ফোরুক 

পিিোোঃ আব্দুস সোলোি 

িোিোোঃ িোিসুন্নোহোর 

ভোন্ডোপরেো, পিররোজপুর। 

 

০১৭৭৮৩৩৭৭৮৭    

২০. জিোব জিোোঃ ইব্রোপহি হোওলোদোর 

পিিোোঃ জিোোঃ চোরন্দআলী হোওলোদোর 

িোিোোঃ রপহিো জবর্ি 

ভোন্ডোপরেো, পিররোজপুর। 

 

০১৭১২০২৮০৬৮    

২১. জিোব িোসপরি ফরহোদ 

পিিোোঃ জিখ ফরহোদ জহোরসি 

িোিোোঃ হোপিদো জবর্ি  

সদর, পিররোজপুর। 

 

০১৭২৪৪৫৫০৪৮    

২২. জিোব  জিোোঃ িোইফুল ইসলোি 

পিিোোঃ আোঃ খোরলক হোওলোদোর 

িোিোোঃ জিোসোোঃ ফপরদো জবর্ি 

সদর, পিররোজপুর। 

 

০১৭৩৮০১৭৮৫৪    

২৩. জিোব জিোোঃ সোইফুল মৃধো 

পিিোোঃ আব্দুর রব মৃধো 

িোিোোঃ িোরলকো জবর্ি 

সদর, পিররোজপুর। 

 

০১৩১৯৮৪৮১৩৮    

২৪. জিোব মুহোেদ আব্দুর রোজ্জোক 

পিিোোঃ মুহোেদ জসোহরোব জিখ 

িোিোোঃ রুপবেো জবর্ি 

সদর, পিররোজপুর। 

 

০১৯১৫১১৩৫১০    

২৫. জিোব রোপখ িপল্লক 

পিিোোঃ িপবত্র কুিোর িপল্লক 

িোিোোঃ অঞ্জপল রোিী িপল্লক 

সদর, পিররোজপুর। 

 

০১৭৬৫৫১৭১৬৪    

২৬. জিোব জিোোঃ রোহোি জহোরসি 

পিিোোঃ জিোোঃ জিোদোরের আলী 

িোিোোঃ জররবকো সুলিোিো 

ভোন্ডোপরেো, পিররোজপুর। 

 

০১৩০৭২৩৭৪৬৬    

২৭. জিোব  এস, এি, আপরফুল হোসোি 

পিিোোঃ জিখ জিোোঃ হোপিফ 

িোিোোঃ আকপলিো খোতুি 

সদর, পিররোজপুর। 

 

০১৭৯২৪৬৯০৭১    

২৮. জিোব মুরোবো পরিি 

পিিোোঃ হোসোি কপবর সরেব 

িোিোোঃ িহপিিো জবর্ি 

ভোন্ডোপরেো, পিররোজপুর। 

 

০১৭৯৫২২৭৫৫৭    

২৯. জিোব  জিোোঃ জজোবোরের িোপঝ 

পিিোোঃ িোহআলি িোপঝ 

িোিোোঃ িোরভীি জবর্ি 

সদর, পিররোজপুর। 

 

০১৭৩৮০১৭৮৫৪    

৩০. জিোব জিোোঃ জর্োলোি রোপি 

পিিোোঃ জিোোঃ িজরুল ইসলোি 

িোিোোঃ পলপি জবর্ি 

িোপজরপুর, পিররোজপুর। 

 

০১৯৯৯৭০৮৫০৫    



 

 

যুব প্রপিক্ষে জকন্দ্র পিররোজপুর কর্তযক িপরচোপলি ২০২১ অথ যবিররর ১ি ব্যোচ সব যরিোট 10৩িি ব্যোরচর ‘‘ র্বোপদ িশু হাঁস-মুরর্ী িোলি, প্রোথপিক 

পচপকৎসো, িৎস্যচোষ ও কৃপষ” পবষেক ০৩ িোস জিেোদী (১৫-০৭-২০২০-১৩-১০-২০২০) প্রপিক্ষে জকোরস য উত্তীে য প্রপিক্ষেোথীরদর িোরির িোপলকো 

িং িোি ঠিকোিো জিোবোইল িং প্রপিক্ষে জকোরস যর িোি জিেোদ িন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ জফরদোউস গ্রোি+রিোোঃ তুষখোলী, উিোঃ 

িঠবোপড়েো, জজলো- পিররোজপুর 

০১৭৩৫১৮৯৪৮৩ র্বোপদ িশু হাঁস-মুরর্ী 

িোলি, প্রোথপিক পচপকৎসো, 

িৎস্যচোষ ও কৃপষ 

১৫-০৭-

২০২০-১৩-

১০-২০২০ 

 

২ জিোোঃ রপবউল হোসোি গ্রোি- পবলডুমুপরেো, জিোোঃ 

র্োওখোলী, উি- িোপজরপুর, 

জজলো- পিররোজপুর 

০১৭১২৬৫৪৪৩৮ একই একই  

৩ জিোোঃ জসোরহল খোি গ্রো+রিোোঃ জহোর্লোবুপিেো, উি- 

িোপজরপুর, জজলো- পিররোজপুর 

০১৯১৬৫৮০১৮৭ একই একই  

৪ জিোহি দোস গ্রোি- িোরবুপিেো, জিোোঃ 

সোিকোপিিো, উি- িোপজরপুর, 

জজলো- পিররোজপুর 

০১৭৬০০০৪০২৫ একই একই  

৫ জিোোঃ জোপহদুল 

ইসলোি 

গ্রো+রিোোঃ জহোর্লোবুপিেো, উি- 

িোপজরপুর, জজলো- পিররোজপুর 

০১৭৩৫৪৯০৫৬৯ একই একই  

৬ জিোস্তোইি পবল্লোহ গ্রো+রিোোঃ জহোর্লোবুপিেো, উি- 

িোপজরপুর, জজলো- পিররোজপুর 

০১৯১৬৪৯৪৫৬৫ একই একই  

৭ িোথ য িন্ডল গ্রোি- বোকিী, জিোোঃ জষোলিি, 

উি- িোপজরপুর, জজলো- 

পিররোজপুর 

০১৮১৮৬২০৯৯৫ একই একই  

৮ উজ্জ্বল কুিোর পিত্র গ্রোি+রিোোঃ িলী চোন্দখোলী, উি- 

িঠবোপড়েো, জজলো- পিররোজপুর 

০১৯৬৮২২৭৯৬৯ একই একই  

৯ রিপজৎ দবদ্য গ্রোি-র্োওখোলী, জিোোঃ র্োওখোলী 

বোজোর, উি- িোপজরপুর, জজলো- 

পিররোজপুর 

০১৭২৭৩৫৭৩৩৪ একই একই  

১০ িোসপরি ফরহোদ জিোট খপলিোখোলী, সদর 

পিররোজপুর 

০১৭২৫৩৮৪৬৫৩ একই একই  

১১ পিরোজুল ইসলোি গ্রোি+রিোোঃ জসোহোর্দল, উি- 

জিিোরোবোদ, জজলো- পিররোজপুর 

০১৭৩০৮২২ ৪৯০ একই একই  

১২ আব্দুল ওেোদুদ গ্রোি+রিোোঃ দিকখোলী, উিোঃ 

ভোন্ডোপরেো, জজলো- পিররোজপুর 

০১৭১১৯৯৩৯৮২ একই একই  

১৩ নুসরোি আরিোেোর িোপিিপুর, সদর পিররোজপুর ০১৭৫৭২৯২০৩৭ একই একই  

১৪ জিোোঃ িপহবুল ইসলোি গ্রোি- পূব য ভোন্ডোপরেো, জিোোঃ+উি- 

ভোন্ডোপরেো, জজলো- পিররোজপুর 

০১৬৩৪৭৮৩৫৪৪ একই একই  

১৫ জিোোঃ িোহোদী হোসোি গ্রোি- পূব য ভোন্ডোপরেো, 

জিোোঃ+উিোঃ ভোন্ডোপরেো, জজলো-

০১৬১৬৭৪৫৭৪৬ একই একই  



পিররোজপুর 

১৬ িোসুি গ্রোি- পূব য ভোন্ডোপরেো, 

জিোোঃ+উিোঃ ভোন্ডোপরেো,রজলো-

পিররোজপুর 

০১৭১১৯৭৯২৬৬ একই একই  

১৭ জিোোঃ আলোউপদি জিখ বোপড়, িোপিিপুর, সদর 

পিররোজপুর 

০১৭১১১২৩০২২ একই একই  

১৮ জিোোঃ সোিোউল্লোহ গ্রোি- পূব য জসোহোর্দল, জিোোঃ 

জসোহোর্দল, উিোঃ জিিোরোবোদ, 

জজলো- পিররোজপুর 

০১৭১৩৯৫৪১১৮ একই একই  

১৯ জরজদো িহপসি মুমু গ্রোি- পূব য জসোহোর্দল, জিোোঃ 

জসোহোর্দল, উিোঃ জিিোরোবোদ, 

জজলো- পিররোজপুর 

০১৪০৪৯৭৬৬৫৬ একই একই  

২০ িিিোজ গ্রোি- চোিী জিোোঃ রোজোবোড়ী, 

উিোঃ জিিোরোবোদ, জজলো- 

পিররোজপুর 

০১৭৪৭১১৩৮০৩ একই একই  

২১ জিোোঃ জরজোউল কপবর গ্রোি- চোিী জিোোঃ রোজোবোড়ী, 

উিোঃ জিিোরোবোদ, জজলো- 

পিররোজপুর 

০১৭২০২৭৩৫০৬ একই একই  

২২ জিোোঃ িপহদুল ইসলোি 

কোজল 

আদি য িোড়ো, সদর পিররোজপুর ০১৮৫১৩৮৪৯২৮ একই একই  

২৩ জিোোঃ আিোদুল হক গ্রোি+রিোোঃ ধোওেো, উিোঃ 

ভোন্ডোপরেো, জজলো- পিররোজপুর 

০১৭১৯৯৭০০৭২ একই একই  

২৪ জপির উপদি খোি গ্রোি+রিোোঃ সপরকল, উিোঃ 

জর্ৌরিদী, জজলো- বপরিোল 

০১৭১৬৫৫৬৯৫৫ একই একই  

২৫ জিরহদী হোসোি গ্রোি- র্দোরহোওলো, জিোোঃ 

কোপলরহোট, উি- ইন্দুরকোিী, 

জজলো- পিররোজপুর 

০১৭২২১২০৫৫৪ একই একই  

২৬ িপফকুল ইসলোি িধ্য িোপিিপুর, সদর পিররোজপুর ০১৭৩১৭৩৫৯২৮ একই   

২৭ িপহদুল ইসলোি গ্রোি- বহররবৌলো, জিোোঃ 

শ্রীপুরবিগ্রোি, উি- জিোরড়লর্ঞ্জ, 

জজলো- বোরর্রহোট 

০১৬১৬৯৯৬৭৪৯ একই একই  

২৮ জিোোঃ পদিোর আহরিদ গ্রোি- জহোর্লোবুপিেো, জিোোঃ 

িোরোবুপিেো, উি- িোপজরপুর, 

জজলো- পিররোজপুর 

০১৭৫৩৮২৮২৪১ একই একই  

২৯ জিোোঃ ইিদোদুল হক 

রোরসল 

গ্রোি+রিো- ইলুহোর, উি- 

বোিোরীিোড়ো, জজলো- বপরিোল 

০১৭২২৯৬৩৭৩২ একই একই  

৩০ সুিো দোস পিকোরপুর, সদর পিররোজপুর ০১৭৮৫৬০০০০১ একই একই  

৩১ জিোোঃ তুপহি জিোল্লো জুজরখোলো, সদর পিররোজপুর ০১৮৮৭৭০৯৮৯৬ একই একই  

৩২ জিোোঃ জর্োলোি রসুল জুজুরখোলো, সদর পিররোজপুর ০১৬২৬১৪০৭৯৭ একই একই  



৩৩ জিোোঃ পিরোজুল 

ইসলোি 

জুজুরখোলো, সদর পিররোজপুর ০১৫২১৫২১৬৯৯ একই একই  

৩৪ জিোোঃ জর্োলোি রোিী জুজুরখোলো, সদর পিররোজপুর ০১৯১৩৬৭৯২৪৩ একই একই  

৩৫ জিোোঃ িহোপসি জিোল্লো জুজুরখোলো, সদর পিররোজপুর ০১৭৫৪৩৫৫০৬০ একই একই  

৩৬ ফজরল রোপি খোি গ্রোি-জিজদোসকোঠী, জিোোঃ 

চপলিো, সদর পিররোজপুর 

০১৭১০৬৭৮০১৩ একই একই  

৩৭ খোপলদ আহরিদ জিখ জিখিোড়ো, সদর পিররোজপুর ০১৭৬১৪৩৪২৪১ একই একই  

৩৮ পদিো আক্তোর লোবন্য কুিোরোখোলী, সদর পিররোজপুর ০১৮৩৮৫৭৯২১৯ একই একই  

৩৯ প্ররসিপজৎ চক্রবিী উত্তর পিকোরপুর, সদর 

পিররোজপুর 

০১৭০৯১২৭৩৭৬ একই একই  

৪০ জিোোঃ হোপফজুল 

ইসলোি 

গ্রোি- লখোকোঠী, জিো- হুলোরহোট, 

সদর পিররোজপুর 

০১৭১৫৮৪৩১৮০ একই একই  

৪১ রোপজব হোলদোর জুজরখোলো, সদর পিররোজপুর ০১৭৮৬৫৯০৪৪৯ একই একই  

৪২ জিোোঃ সোপির জিখ উত্তর ভোইরজোড়ো, সদর 

পিররোজপুর 

০১৭৭৯৪৪৪৪৪৮ একই একই  

৪৩ আপরফ িোহমুদ ডুমুপরেো, সদর পিররোজপুর ০১৭৮৩৯৯২১২১ একই একই  

৪৪ নুরুন্নোহোর আক্তোর পিকোরপুর, সদর পিররোজপুর ০১৭৪৩৮৬২২২৯ একই একই  

৪৫ জিোসোোঃ কুলসুি 

জবর্ি 

২৩ িোরড়রহোট জরোড, সদর 

পিররোজপুর 

০১৭১৭৩৬১৬৩৪ একই একই  

৪৬ জিোসোোঃ কুলসুি 

আক্তোর 

উত্তর িংকরিোিো, সদর 

পিররোজপুর 

০১৭১১৪৭২৬৮১ একই একই  

৪৭ জিখ সোরলহ 

আহরেদ 

জিখিোড়ো, সদর পিররোজপুর ০১৯৭৭৫৪১৭৮৮ একই একই  

৪৮ জেন্তী মৃধো গ্রোি- জহোর্লোিোিো, জিোোঃ 

শ্রীপুরবিগ্রোি, উি- জিোরড়লর্ঞ্জ, 

জজলো- বোরর্রহোট 

০১৭১০৮৬৩৬৩২ একই একই  

৪৯ পিপুল হোলদোর গ্রোি- জহোর্লোিোিো িধ্য, জিোোঃ 

শ্রীপুরবিগ্রোি, উি- জিোরড়লর্ঞ্জ, 

জজলো- বোরর্রহোট 

০১৭৭৭১১৯৭৭৭ একই একই  

৫০ সবুজ কুিোর 

িজুিদোর 

গ্রোি- জহোর্লোিোিো, জিোোঃ 

শ্রীপুরবিগ্রোি, উি- জিোরড়লর্ঞ্জ, 

জজলো- বোরর্রহোট 

০১৭৭২৮৮৪৬৩২ একই একই  

৫১ অপজি হোলদোর গ্রোি- পূব য ডুমুরীিলো, জিোোঃ 

রোিীপুর, সদর পিররোজপুর 

০১৭১৯৬৬১৫৮০ একই একই  

৫২ রিি কুিোর পিস্ত্রী গ্রোি- একিোইজুজরখোলো, জিোোঃ 

কদিিলো, সদর পিররোজপুর 

০১৭৭১৪৮৯৮৪৫ একই একই  

৫৩ জিোোঃ কোইউি  িপল্লক উত্তর কৃষ্ণির্র, সদর 

পিররোজপুর 

০১৯১৭০৯৭৯৮২ একই একই  



৫৪ ফেসোল িোহমুদ িন্ডলিোড়ো, সদর পিররোজপুর ০১৭০৬৬৮৬৫৬৪ একই একই  

৫৫ পিল্টি কুিোর পিস্ত্রী গ্রোি- বোকসী, জিোোঃ জিোলষি, 

উি- িোপজরপুর, জজলো- 

পিররোজপুর 

০১৭৪৮৬৪২২৮৭ একই একই  

৫৬ জিোোঃ জবল্লোল গ্রোি- একিোইজুজরখোলো, জিোোঃ 

কদিিলো, সদর পিররোজপুর 

০১৭৬৩৮০৩৯০৪ একই একই  

৫৭ জিোোঃ আপিকুর 

রহিোি 

িোপিিপুর (িন্ডলিোড়ো) সদর 

পিররোজপুর 

০১৯৪১৮১৬১৬৯ একই একই  

৫৮ আল আিীি সরদোর উত্তর কৃষ্ণির্র, সদর 

পিররোজপুর 

১৪০০৩০৯৮৯৩ একই একই  

৫৯ জিোোঃ সোরেি জিখ গ্রোি+রিোোঃ চপলিো, সদর 

পিররোজপুর 

০১৯৩৫৩০০২২২ একই একই  

৬০ পিলি জিখ গ্রোি+রিোোঃ চপলিো, সদর 

পিররোজপুর 

০১৭৭৪২৫২৩৪৮ একই একই  

৬১ পিন্টু িবি িন্ডল গ্রোি- ডোকোপিেো, জিো- দূর্ যোপুর, 

সদর পিররোজপুর 

০১৭৩১৪৯০৮২৮ একই একই  

৬২ আবু বকর জিোল্লো জুজরখোলো, সদর পিররোজপুর ০১৭২৪০৯৪৯৯০ একই একই  

৬৩ শুক্লো পবশ্বোস গ্রোি- জহোর্লোিোিো, জিোোঃ 

শ্রীপুরবিগ্রোি, উি- জিোরড়লর্ঞ্জ, 

জজলো- বোরর্রহোট 

০১৭৭২৫৭১১৪৫ একই একই  

 

 

যুব প্রপিক্ষে জকন্দ্র পিররোজপুর কর্তযক িপরচোপলি ২০২১ অথ যবিররর ২ে ব্যোচ সব যরিোট 10৪িি ব্যোরচর ‘‘ র্বোপদ িশু িোলি” পবষেক ০১ িোস 

জিেোদী (০১-১২-২০২০-৩০-১২-২০২০) প্রপিক্ষে জকোরস য  উত্তীে য প্রপিক্ষেোথীরদর িোরির িোপলকো 

িং িোি ঠিকোিো জিোবোইল িং প্রপিক্ষে জকোরস যর 

িোি 

জিেোদ িন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ জিোোঃ জোকোপরেো জহোসোইি গ্রোি-জর্ীপরপুর, জিোোঃ 

জিওেোরীপুর, উি- 

ভোন্ডোপরেো, জজলো- 

পিররোজপুর 

০১৭২৩৫৯৯৮৭৪ র্বোপদ িশু িোলি ০১-১২-

২০২০-৩০-

১২-২০২০ 

 

২ জিোোঃ মুপিনুল ইসলোি গ্রোি- কুপিরিোরো, জিোোঃ 

হুলোরহোট, সদর পিররোজপুর 

০১৯১৩২০১১০৩ একই একই  

৩ আলী আসর্র খোি গ্রোি- িপরচোল, জিোোঃ 

হুলোরহোট, সদর পিররোজপুর 

০১৯১৬১০৮৭১৩ একই একই  

৪ জিোোঃ হৃদে ইসলোি গ্রোি- িোিোকোটো, জিোোঃ 

গুপদঘোটো, উি- 

িঠবোপড়েো,রজলো- 

পিররোজপুর 

০১৭৭৬৭৩৪১৮ একই একই  



৫ জিোোঃ সোইদুর রহিোি গ্রোি- পূব য ভোন্ডোপরেো, 

জিো+উি- ভোন্ডোপরেো, 

জজলো- পিররোজপুর 

০১৭২১৮৯৯১৯৯ একই একই  

৬ িোসরুল ইসলোি গ্রোি- পূব য ভোন্ডোপরেো, 

জিো+উি- ভোন্ডোপরেো, 

জজলো- পিররোজপুর 

০১৬২২৪৩৬১৫২ একই একই  

৭ িোপিেো আক্তোর িোপিিপুর, সদর 

পিররোজপুর 

০১৫১৭১৬৬৭৮ একই একই  

৮ জিোোঃ িোহোদোৎ আকি গ্রোি- ফুলঝুপড়, জিোোঃ 

গুপদঘোটো, উি- িঠবোপড়েো, 

জজলো- পিররোজপুর 

০১৭৭২৩৪৩৭৭৩ একই একই  

৯ জিোোঃ িোঈি হোসোি জুজরখোলো, সদর 

পিররোজপুর 

০১৭৬৪৮৪৭৬৬০ একই একই  

১০ সুপিিো পিস্ত্রী গ্রাম- ম াগলািািা, মিাঃ 

শ্রীপুরবনগ্রাম, উি- 

মমাকিলগঞ্জ, মজলা- 

বাকগর াট 

০১৭৭০৫৩১৭৭৮ একই একই  

১১ কোজী জিরহদী হোসোি গ্রোি- উত্তর িংকরিোিো, 

জিোোঃ বাঁপিবোপড়েো, সদর 

পিররোজপুর 

০১৭১৮৪৫১৪৪০ একই একই  

১২ আফররোজো খোিি গ্রোি- বরইবুপিেো, জিোোঃ 

িোরোবুপিেো, উি- 

িোপজরপুর, জজলো- 

পিররোজপুর 

০১৭৪২০৮৭০৯০ একই একই  

১৩ জিোর নুর জহোসোইি গ্রোি- িলইর্োিো, জিো-

কুিখোলী, সদর সোিক্ষীরো 

০১৭৬৩৪৯৪৯৯১ একই একই  

১৪ জিোোঃ িোসুদ রোিো জিখিোড়ো, সদর 

পিররোজপুর 

০১৭৫৭৫৩৫৯৮৩ একই একই  

১৫ িোসপিদ িোহপিদো গ্রোি- জদবীপুর র্জোপলেো, 

জিোোঃ উদেকোঠী, সদর 

পিররোজপুর 

০১৭২৯৪৯৭২৪৯ একই একই  

১৬ িোহবুবো জিখ িোড়ো, সদর 

পিররোজপুর 

০১৭৪৭৬১৬৮৮১ একই একই  

১৭ িোজমুস সোপকব িোিোজপুর, সদর 

পিররোজপুর 

০১৭২৫১১৬৪৯০ একই একই  

১৮ জিোোঃ পিজোনুর রহিোি গ্রোি+রিো- চপলিো, সদর 

পিররোজপুর 

০১৭৮৫৬০০০৩০ একই একই  

১৯ জিোোঃ জহোরসি খোি কদিিলো, সদর 

পিররোজপুর 

০১৯২৪৬৭৬৭২৯ একই একই  

২০ আপরফ জসখ মুক্তোরকোঠী, সদর 

পিররোজপুর 

০১৭১৬৫৫০৫১১ একই একই  



২১ জিোোঃ িোহমুদুল হোসোি মুক্তোরকোঠী, সদর 

পিররোজপুর 

০১৭৭৭০২৮৯৩৮ একই একই  

২২ জিোোঃ জিিোর উপদি জিখ িোড়ো, সদর 

পিররোজপুর 

০১৭২৪৯৫৪৮৮১ একই একই  

২৩ সুকোন্ত হোলদোর গ্রোি- ডোকোপিেো, জিোোঃ 

দূর্ যোপুর, সদর পিররোজপুর 

০১৭৭৭১১৯৯৫২ একই একই  

২৪ আোঃ হোপলি গ্রোি- বোদুরো, জিোোঃ 

িোরড়রহোট, সদর 

পিররোজপুর 

০১৭১৯২৯২৪৩১ একই একই  

২৫ সপজব কুিোর হোলদোর িোওি গ্রোি+রিো- িদমুল্লো, উি- 

ভোন্ডোপরেো, জজলো- 

পিররোজপুর 

০১৭৭৯৬৩০৩৫ একই একই  

২৬ প্রবীি পসকদোর গ্রোি+রিো- িদমুল্লো, উি- 

ভোন্ডোপরেো, জজলো- 

পিররোজপুর 

০১৭৭৬৩৪৪২১৯ একই একই  

২৭ জিোোঃ ইপলেোস গ্রোি+রিো- রোজিোিো, উি- 

ভোন্ডোপরেো, জজলো- 

পিররোজপুপর 

০১৭২৪৪৩৯৪৩১ একই একই  

২৮ জিোোঃ হোপফজুল ইসলোি গ্রোি- জটোিো, জিোোঃ চপলিো, 

সদর পিররোজপুর 

০১৯৩১১২৫৫৩০ একই একই  

২৯ ফোইজুল ইসলোি গ্রোি- জিোট কুিোরখোলী 

জিোোঃ কুিোরখোলী, উিোঃ 

জিোরড়লর্ঞ্জ, জজলো- 

বোরর্রহোট 

০১৭১১৫৭৬৪১৬ একই একই  

৩০ জিোোঃ সোইফুল ইসলোি জখোকি গ্রোি+রিোোঃ িদমুল্লো, উি- 

ভোন্ডোপরেো, জজলো- 

পিররোজপুর 

০১৭১০০৯৫১৫৫ একই একই  

৩১ সঞ্জে হোলদোর গ্রোি- ডোকোপিেো, জিোোঃ 

দূর্ যোপুর, সদর পিররোজপুর 

০১৭৯৪২৯৯০৭০ একই একই  

৩২ জিোোঃ িোঈি হোওলোদোর গ্রোি+রিোোঃ িদমুল্লো, উি- 

ভোন্ডোপরেো, জজলো- 

পিররোজপুর 

০১৭১৪৬৫১৯৩৪ একই একই  

৩৩ জিোোঃ িঞ্জুরুল হোসোি উদেকোঠী, সদর 

পিররোজপুর 

০১৭২৪৪৯৭২৪৯ একই একই  

৩৪ িিি কুিোর ভক্ত গ্রোি- পচথলীেো, জিোোঃ 

িোরড়রহোট, সদর 

পিররোজপুর 

০১৮৬২৫০১৮৫৯ একই একই  

৩৫ জিোোঃ ইসরিহোর সোর্র গ্রোি- কোপলকোঠী, জিোোঃ 

বাঁিবোপড়েো, সদর 

পিররোজপুর 

০১৭০১৩৪৯১৫৪ একই একই  



৩৬ আসিো আক্তোর গ্রোি-লক্ষ্মীপুরো, জিো+উি- 

ভোন্ডোপরেো, জজলো- 

পিররোজপুর 

০১৭২৪৭৮২৯৬৫ একই একই  

৩৭ জিোোঃ িোিোর িোহোমুদ গ্রোি- কোপলকোঠী, জিোোঃ 

বাঁিবোপড়েো, সদর 

পিররোজপুর 

০১৩০৪০০৩৬০৪ একই একই  

৩৮ পদপ্ত ডোকুেো জদব মুক্তোরকোঠী, সদর 

পিররোজপুর 

০১৭১৯০০১৫১১ একই একই  

৩৯ জিোোঃ জিোস্তোপকি পবল্লোহ গ্রোি+রিো- রোজিোিো, উি- 

ভোন্ডোপরেো, জজলো- 

পিররোজপুর 

০১৭১০২৪৭১১৮ একই একই  

৪০ পপ্রেো পিস্ত্রী গ্রাম- ম াগলািািা, মিাঃ 

শ্রীপুরবনগ্রাম, উি- 

মমাকিলগঞ্জ, মজলা- 

বাকগর াট 

০১৭৯১৭৯২০০৪ একই একই  

৪১ পিথুি অপধকোরী ভোন্ডোপরেো সদর, 

পিররোজপুর 

০১৭৩৬১৬৫৪৭১ একই একই  

৪২ জিোোঃ আলী আকবর জিখ গ্রোি- কোপলকোঠী, জিোোঃ 

বাঁিবোপড়েো, সদর 

পিররোজপুর 

০১৭৮৭১৭০৫৫৮ একই একই  

৪৩ এিোমুল হোসোি গ্রোি- বোটরজোড়, জিো- 

কোপলবোড়ী, উি- 

ইন্দুরকোিী, জজলো- 

পিররোজপুর 

০১৭৭৫৭৯৮২৯২ একই একই  

 

 

 

শিকরাজপুর যুব প্রশিক্ষণ মকন্দ্র কতৃেক িশরিাশলত ২০২০-২১ অর্থ ে বিকরর ৩য়ব্যাি সব েকমাট ১০৫ তম ব্যাি ‘‘ কৃশষ এন্ড  টি েকালিার ’’ শবষয়ক ০১ 

মাস (০৩.০১.২০২১  কত ০২.০২.২০২১ শরঃ) মময়াদী  আবাশসক প্রশিক্ষণ মকাকস ে উত্তীণ ে ৩০ (শরি) জন প্রশিক্ষণার্থীর  নাকমর তাশলকা 

 

নং নাম স্থায়ী ঠিকানা মমাবাইল নং প্রপিক্ষে 

জকোরস যর িোি 

জিেোদ িন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ সুু্ইটি শমস্ত্রী গ্রাঃ ম াগলািািা, মিাঃ শ্রীপুর 

বনগ্রাম, 

উিঃ মমাকিলগঞ্জ, মজলাঃ 

বাকগর াট 

০১৭২৩৫৩১৪৫৩ কৃশষ এন্ড 

 টি েকালিার 

০৩.০১.২০২১- 

০২.০২.২০২১ 

 

২ মমৌসুমী  ালদার গ্রাঃ ম াগলািািা, মিাঃ শ্রীপুর 

বনগ্রাম, 

উিঃ মমাকিলগঞ্জ, মজলাঃ 

০১৮৫৭৯১৫০১০ একই একই  



বাকগর াট 

৩ হৃদয় ইসলাম গ্রামঃ খারইখালী, মিাঃ িাঁিগাও, 

উিঃ মমাকিলগঞ্জ, মজলাঃ 

বাকগর াট 

০১৫৮০৩৫০৩৮২ একই একই  

৪ আিাদুল ইসলাম গ্রাঃ িশিম িিাশরবুশনয়া, মিাঃ 

মবার্থলা, উিঃ ভান্ডাশরয়া, মজলাঃ 

শিকরাজপুর 

০১৭৬০১০১০৩৬ একই একই  

৫ রশ মা নামাজপুর, সদর শিকরাজপুর ০১৯১২৪০৮৬৮২ একই একই  

৬ মমাঃ িশিকুল 

ইসলাম 

গ্রাঃ িশিম ডুমুরীতলা, মিাঃ 

িাশরকতলা, সদর শিকরাজপুর 

০১৭৫৬৯৭৭২৯৬ একই একই  

৭ সাশজদুল ইসলাম 

শুভ 

কুমারখালী, সদর শিকরাপুর ০১৮১৮৬০৫৪০৬ একই একই  

৮ ইিকতখার উশিন 

শরয়াত 

উত্তর পূব ে মাশিমপুর, সদর 

শিকরাজপুর 

০১৭১২৭৭৮২০৬ একই একই  

৯ মমাঃ মাসুদ মসখ গ্রাঃ মিারকগালা, মিাঃ কদমতলা, 

সদর শিকরাজপুর 

০১৭১৯৫২৬৮২২ একই একই  

১০ িংকজ  ালদার গ্রাঃ মলবুবািী, মিাঃ রাজাবািী, 

উিঃ মনিারাবাদ, মজলাঃ 

শিকরাজপুর 

০১৭১১৯২৮৭১৪ একই একই  

১১ মমাঃ মাসুদ রানা গ্রাম- িরাশদ, মিাঃ রানীর াট, 

উিঃ বাককরগঞ্জ, মজলা- বশরিাল 

০১৭৫৭৫৩৫৯৮৩ একই একই  

১২  াশিজা আক্তার গ্রাঃ মাশলখালী, মিাঃ সাশিয়া,  

উিঃ নাশজরপুর, মজলাঃ 

শিকরাজপুর 

০১৮৬৩৩৫৪০৩৯ একই   

১৩ মানষী শমস্ত্রী গ্রাঃ ম াগলািািা, মিাঃ শ্রীপুর 

বনগ্রাম, 

উিঃ মমাকিলগঞ্জ, মজলাঃ 

বাকগর াট 

০১৮৫৭৬৭৯২২৬ একই একই  

১৪ মমাঃ আশরি ম াকসন গ্রাম- মধ্য তুষখালী, মিাঃ 

তুষখালী, উি- মঠবাশিয়া, মজলা- 

শিকরাজপুর 

০১৩০৩৬৪০৮৪০ একই একই  

১৫ আব্দুলস্না  আল 

মামুন 

গ্রা+কিাঃ শভটাবাশিয়া, উিঃ 

ভান্ডাশরয়া, মজলা- শিকরাজপুর 

০১৮৭০৫০৯৫৮১ একই একই  

১৬ মমাঃ অশল উলস্না  গ্রাম+কিাঃ রাজিািা, উিঃ 

ভান্ডাশরয়া, মজলা- শিকরাজপুর 

০১৭২৭৫৪৪৬০৮ একই একই  

১৭ মমাঃ ইশলয়াস গ্রাম+কিাঃ রাজিািা, উিঃ 

ভান্ডাশরয়া, মজলা- শিকরাজপুর 

০১৭৪৪৫৩২৫৪২ একই একই  

১৮ মমাঃ শকসমত হৃদয় গ্রাম -উত্তর শমঠাখলী, মিাঃ 

শমঠাখালী, উিঃ মঠবাশিয়া, 

মজলাঃ শিকরাজপুর 

০১৩১২৯৫৫১৬০ একই একই  



১৯ িারজানা িাইজা মিাট খশলসাখালী, সদর 

শিকরাজপুর 

০১৭২৫৩৮৪৬৫৩ একই একই  

২০ শবজন গাইন গ্রাম- মসানারকখাি, মিাঃ 

রাজাবাশি, উিঃ মনিারাবাদ, 

মজলাঃ শিকরাজপুর 

০১৮৭১৫১১৪১১ একই একই  

২১ সুলভ  ালদার গ্রাম- মলবুবািী, মিাঃ রাজাবাশি, 

উিঃ মনিারাবাদ, মজলা- 

শিকরাজপুর 

০১৭৩৬৫০৪৮৮৯ একই একই  

২২ মমাঃ আশমনুল 

ইসলাম 

দঃ ডুমুরীতলা, সদর শিকরাজপুর ০১৭১৫৫৩৮৬০৮ একই একই  

২৩ সজল বিাল গ্রাম- গাওখালী, মিাঃ গাওখালী 

বাজার,উি- নাশজরপুর, মজলা- 

শিকরাজপুর 

০১৭৫৮৯৫২৬৯৩ একই একই  

২৪ শবনয় শমস্ত্রী গ্রাম- গাওখালী, মিাঃ গাওখালী 

বাজার,উি- নাশজরপুর, মজলা- 

শিকরাজপুর 

 একই একই  

২৫ মমাঃ আব্দুল কশরম দি নীকির গশল, সদর শিকরাজপুর ০১৭৩৭৬৩৮০২০ একই একই  

২৬ নী ার মন্ডল শিলা আশ্রম মরাড, ডুমুরীতলা, 

সদর শিকরাজপুর 

০১৭১৪৫৫৫১১৩ একই একই  

২৭ তািস  ালদার গ্রাম- কাটাশিটাশনয়া, মিাঃ 

রাজাবািী, উিঃ মনিারাবাদ, 

মজলা- শিকরাজপুর 

০১৭৯০০৬৭৮৯৫ একই একই  

২৮ সুকন ে  ালদার গ্রাম- কাটাশিটাশনয়া, মিাঃ 

রাজাবািী, উিঃ মনিারাবাদ, 

মজলা- শিকরাজপুর 

০১৭৯১১১৮৩৬৯ একই একই  

২৯ অনুি  কুমার মন্ডল গ্রাম- কাটাশিটাশনয়া, মিাঃ 

রাজাবািী, উিঃ মনিারাবাদ, 

মজলা- শিকরাজপুর 

০১৭৯৯১২০৮৮৪ একই একই  

৩০ িাশতমা  গ্রাম- ডুমুরীতলা, মিাঃ 

িারীকতলা, সদর শিকরাজপুর 

০১৩০৪২৬৬০১৯ একই একই  

 

শিকরাজপুর যুব প্রশিক্ষণ মকন্দ্র কতৃেক িশরিাশলত ২০২০-২১ অর্থ ে বিকরর ৪র্থ েব্যাি সব েকমাট ১০৬ তম ব্যাি ‘‘ মৎস্য িাষ ’’ শবষয়ক ০১ মাস 

(০৩.০২.২০২১  কত ০৩.০৩.২০২১ শরঃ) মময়াদী  আবাশসক প্রশিক্ষণ মকাকস ে উত্তীণ ে প্রশিক্ষণার্থীকদর  নাকমর তাশলকা 

 

নং নাম স্থায়ী ঠিকানা মমাবাইল নং প্রপিক্ষে জকোরস যর 

িোি 
জিেোদ 

িন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ িার্থ ে শমস্ত্রী গ্রাম- গিঘাটা, মিাঃ 

মষালিত, উি- নাশজরপুর, 

মজলা-শিকরাজপুর 

০১৯৮৭৬৩৫৩৭৮ 

মৎস্য িাষ 

০৩.০২.২০২১ 

 কত 

০৩.০৩.২০২১ 

 



২ মমাঃ মাইনুল ইসলাম গ্রাম- মিাট জুজকখালা, 

মিাঃ শিকদারমশলস্নক, 

মজলা- শিকরাজপুর 

০১৭১৯৫৬৫৭৭২ 

একই একই 

 

৩ মমাঃ তানভীর আ কমদ গ্রাম- মিাট জুজকখালা, 

মিাঃ শিকদারমশলস্নক, 

মজলা- শিকরাজপুর 

০১৭৯৫০৭৫৬১৭ 

একই একই 

 

৪ মমাঃ মমক দী  াসান গ্রাম- উত্তর শমঠাখালী, মিাঃ 

গুশদঘাটা, মজলা- 

শিকরাজপুর 

০১৭০৪৮২৭১৪৮ 

একই একই 

 

৫ জাশলি মা মুদ গ্রাম-মদবীদাসকাঠী, মিাঃ 

বাটনাতলা, উি- 

মনিারাবাদ, মজলা- 

শিকরাজপুর 

০১৭৯৪০০৪৩৫৩ 

একই একই 

 

৬ জাক দুল ইসলাম গ্রাম- তািালবাশিয়া, মিাঃ 

দশক্ষণ িিকগাশিয়া, উি- 

মঠবাশিয়া, মজলা- 

শিকরাজপুর 

০১৭১০০৭৩৬৮৬ 

একই একই 

 

৭ কাশনজ িাকতমা মাশিমপুর, সদর 

শিকরাজপুর 

০১৭৯১০৯০৬০৮ 
একই একই 

 

৮ মমাঃ  াশিজুর র মান গ্রাম+কিাঃ ধাওয়া, উি- 

ভান্ডাশরয়া, মজলা- 

শিকরাজপুর 

০১৭৫৩৬২৭৫২০ 

একই একই 

 

৯ মমাঃ অশল আ কম্মদ 

িশকর 

গ্রাম- গুয়াবাশিয়া, মিাঃ 

হুলার াট, সদর শিকরাজপুর 

০১৯০৮৮৩৮০৬৩ 
একই একই 

 

১০ শমজান র মান মুসী গ্রাম+কিাঃ রাধানগর, উি- 

ভান্ডাশরয়া, মজলা- 

শিকরাজপুর 

০১৮৬৮৭৯৯৩১৩ 

একই একই 

 

১১ মমাঃ মজাবাকয়র মাশঝ গ্রাম+কিা- রাকয়রকাঠী, 

সদর শিকরাজপুর 

০১৭৪৮৭২৪৩৯৩ 
একই একই 

 

১২ মমাঃ আশজম গ্রাম- সািকলজা, মিাঃ 

শিলারগঞ্জ, উি- 

মঠবাশিয়া, মজলা- 

শিকরাজপুর 

০১৭৭৯০৯২৯৪৮ 

একই একই 

 

১৩ মমাঃ রাশকব ইসলাম গ্রাম-মগাশবন্দগু কাঠী, মিাঃ 

মুশননাগ, উি- মনিারাবাদ, 

মজলা- শিকরাজপুর 

০১৭৯১৪৯৩৫৯৭ 

একই একই 

 

১৪ মমাঃ এমরান খান বি জুজ মখালা, সদর 

শিকরাজপুর 

০১৭৭৪৪০০৯৯৬ 
একই একই 

 

১৫ আব্দুল কশরম গ্রাম+ মিাঃ 

িিারীবুশনয়া,উি- 

ভান্ডাশরয়া, মজলা- 

শিকরাজপুর 

০১৭৩৮১২৪৮২২ 

একই একই 

 



১৬ শরতা রানী মঘাষবািী, মিাঃ ভান্ডাশরয়া, 

মজলা- শিকরাজপুর 

০১৭৬১৪৪১২৩৪ 
একই একই 

 

১৭ মমাঃ মরজওয়ান গ্রাম-িানাউলস্না পুর, মিাঃ 

দারম্নস সুন্নত, উি- 

মনিারাবাদ, মজলা- 

শিকরাজপুর 

০১৭৪৮৫০৫৩৯৬ 

একই একই 

 

১৮ মমাঃ শরিাত গ্রাম-রাহুতকাঠী, মিাঃ 

দারুস সুন্নত, উি- 

মনিারাবাদ, মজলা- 

শিকরাজপুর 

০১৬৮৭৮০১২৩৭ 

একই একই 

 

১৯ সুব্রত িাল গ্রাম-জগন্নার্থকাঠী, মিাঃ 

+উি- মনিারাবাদ, মজলা- 

শিকরাজপুর 

০১৭৫৩৪৯৬১৭৪ 

একই একই 

 

২০ শদপ্তী  মৃধা মাশিমপুর, সদর 

শিকরাজপুর 

০১৭২৯৬৩৬৩১১ 
একই একই 

 

২১ জীকবি রায় মাশিমপুর, সদর 

শিকরাজপুর 

০১৭৯৮২২৩৩০৩ 
একই একই 

 

২২ শনকবশদতা মজুমদার মাশিমপুর, সদর 

শিকরাজপুর 

০১৭৭২০৮৬৪৭৭ 
একই একই 

 

২৩ িশিকুল ইসলাম গ্রাম- ভবানীপুর, মিাঃ 

মঘাকষর াট,উি- 

ইন্দুরকানী, মজলা- 

শিকরাজপুর 

০১৯০৩৮০৪৮৪১ 

একই একই 

 

২৪ নী ার মন্ডল শিলা আশ্রম মরাড, সদর 

শিকরাজপুর 

০১৭১৪৫৫৫১১৩ 
একই একই 

 

২৫ সুইটি শমস্ত্রী গ্রাম-ম াগলািািা, মিাঃ 

শ্রীপুর বনগ্রাম, উি- 

মমাকিলগঞ্জ, মজলা- 

বাকগর াট 

০১৯২৬২৪৪৩৬৪ 

একই একই 

 

২৬ মমাঃ তাকয়ব  াওলাদার গ্রা+কিা- িিাশরবুশনয়া, 

উি- ভান্ডাশরয়া, মজলা- 

শিকরাজপুর 

০১৭২৫২৬০১৬৬ 

একই একই 

 

২৭ মমাঃ রম্নহুল আশমন সবুজনগর, মিা+উি- 

মঠবাশিয়া, মজলা- 

শিকরাজুর 

০১৭০৯৪২৫৬৪৭ 

একই একই 

 

২৮ জাকাশরয়া মধ্য দূগ োপুর, সদর 

শিকরাজপুর 

০১৯১৬৯৪৬২৩৩ 
একই একই 

 

২৯ আল মা মুদ মাশিমপুর, সদর 

শিকরাজপুর 

০১৯০৩৭৬৯২৬০ 
একই একই 

 

৩০ মশনরা সুলতানা মধ্যরাসত্মা, বাইিাস সিক, 

শিকরাজপুর 

০১৭১২৮৯৫২৬৬ 
একই একই 

 



৩১ আল আশমন গ্রাম- সািকলজা, মিাঃ 

শিলারগঞ্জ, উি- 

মঠবাশিয়া, মজলা- 

শিকরাজপুর 

০১৭৭৭৫৫৫২০২ 

একই একই 

 

৩২ মমাঃ জাশ দুল ইসলাম গ্রাম- ফুলঝুশি, মিাঃ 

তুষখালী, উিঃ মঠবাশিয়া, 

মজলা- শিকরাজপুর 

০১৭৪৫৪০৭৩৫৫ 

একই একই 

 

৩৩ মমাঃ মগালাম সাঈদী গ্রাম- ম লস্না আকলম, 

৫নং ওয়াড ে স্বরম্নিকাঠী 

মিৌরসভা, মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭০৬২৪৩৩০৫ 

একই একই 

 

৩৪ মমাঃ মতৌশ দুল ইসলাম গ্রাম-জগন্নার্থকাঠী, মিাঃ 

+উি- মনিারাবাদ, মজলা- 

শিকরাজপুর 

০১৩০৬৩৩০৭৩১ 

একই একই 

 

৩৫ মমাঃ িয়সাল সরদার গ্রাম+কিাঃ কলাখালী, 

সদর শিকরাজপুর 

০১৮৮৭০৫০৩০০ 
একই একই 

 

 

 

 

 

পিররোজপুর সদর উিরজলো কোর্ যোলরের ২০২০-২০২১ অথ য 

নং 
প্রপিক্ষিোথীর িোি, পিিো ও 

িোিোর িোি 
ঠিকোিো জিোবোোঃ িং 

প্রপিক্ষি 

জকোরস যর িোি 
জিেোদ িন্তব্য 

1.  কোজী সুিি 

পিিোোঃ কোজী আোঃ কোইয়ুি 

িোিোোঃ িঞ্জুেোরো জবর্ি 

গ্রোিোঃপিকদোরিপল্লক 

ডোকোঃপিকদোর িপল্লক 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৫২৩৪৮৭৩২ িোপরবোপরক হাঁস 

মুরর্ী িোলি 

২২/০৮/২০২০ ইং 

িোপরখ জথরক 

৩১/০৮/২০২০ ইং 

০৭ (সোি) পদি। 

 

2.  কোজী িঈি উদীি  

পিিোোঃ কোজী ওেোররস 

িোিোোঃ আপম্বেো জবর্ি 

গ্রোিোঃ পূব য পিকদোর 

িপল্লক,  

ডোকোঃ পিকদোর িপল্লক 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৬৪৬৭২২০৫৯    

3.  পিিো সিদোর  

পিিোোঃ পিরঞ্জি সিদোর  

িোিোোঃ স্মৃপি সিদোর 

গ্রোিোঃ পিকদোরিপল্লক, 

ডোকোঃ পিকদোর িপল্লক 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৯৯৯০২৬৬৯২    

4.  উজ্জ্বল মৃধো  

পিিোোঃ অধীর রঞ্জি মৃধো 

িোিোোঃ আরপি রোিী 

গ্রোিোঃ পিকদোরিপল্লক, 

ডোকোঃ পিকদোর িপল্লক 

পিররোজপুর সদর, 

০১৯১৪১৯৮৮৯০    



পিররোজপুর। 

5.  পিপলিো িন্ডল 

পিিোোঃ পিরঞ্জি িন্ডল  

িোিোোঃ সোধিো িন্ডল 

গ্রোিোঃ পিকদোরিপল্লক, 

ডোকোঃপিকদোর িপল্লক 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৯১৪৩৬৬৯২৯    

6.  জিোোঃ পরেোজুল ইসলোি  

পিিোোঃ জিোোঃ িপহউপদি 

িোিোোঃ িিিোজ জবর্ি 

গ্রোিোঃ জবর আিল  

ডোকোঃ পিকদোর িপল্লক 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৯১৫২৮৮২৯৯    

7.  পকরিোর িজুিদোর 

পিিোোঃ কিল িজুিদোর  

িোিোোঃ জসোিো রোিী 

গ্রোিোঃ পিকদোরিপল্লক, 

ডোকোঃপিকদোর িপল্লক 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৯১৭৮০১১৫০    

8.  পিিো আক্তোর  

পিিোোঃ সোহোদোৎ খোি   

িোিোোঃ িোরহরো  খোতুি 

গ্রোিোঃ জবর আিল 

ডোকোঃপিকদোর িপল্লক 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০৭৯১৫২৮৮২৯৯    

9.  সোরলহ আহরেদ চঞ্চল 

পিিোোঃ পজেোউল হক  

িোিোোঃ আপম্বেো খোিি 

গ্রোিোঃ জবর আিল 

 ডোকোঃপিকদোর িপল্লক 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

 ১৯১১৮৮৭৩৩৩    

10.  জিোোঃ  বপির পিকদোর  

পিিোোঃ আোঃ লপিফ পিকদোর  

িোিোোঃ ফোরিিো জবর্ি 

গ্রোিোঃ জবর আিল  

ডোকোঃপিকদোর িপল্লক 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৯৭৩৮৩৪৩৩৩    

11.  চিল ফপকর 

পিিোোঃ জিোোঃ পজেোউল হক 

ফপকর 

িোিো- আপম্বেো জবর্ি 

গ্রোিোঃ জবর আিল  

ডোকোঃপিকদোর িপল্লক 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৯১১০৬৬৪৮১    

12.  সুরপঞ্জি সিদোর সুিি  

পিিোোঃ সুলীি কুিোর সিদোর  

িোিোোঃ িঞ্জু রোিী 

গ্রোিোঃ পূব য পিকদোর 

িপল্লক, 

 ডোকোঃ পিকদোর িপল্লক 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৯০৩৭৫৪৬৮৮    

13.  জিোোঃ  িপরকুল ইসলোি  

পিিোঃ জিোোঃ সোইফুল ইসলোি 

গ্রোিোঃ পূব য পিকদোর 

িপল্লক,  

০১৮৮৯২৮৭৮৪৯    



িোিোোঃ- পিেোরো জবর্ি ডোকোঃ পিকদোর িপল্লক 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

14.  কোজী জররদোেোি 

পিিো- কোজী বোদিো  

িোিো- পিপরি আক্তোর 

গ্রোিোঃ পূব য পিকদোর 

িপল্লক, ডোকোঃ পিকদোর 

িপল্লক 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৯১৭৮০১১৬৮    

15.  জসৌরভ চক্রবিী 

পিিো- সঞ্জে  চক্রবিী 

িোিো- িেি  চক্রবিী 

গ্রোিোঃ পূব য পিকদোর 

িপল্লক, 

 ডোকোঃ পিকদোর িপল্লক 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০৭৯১১০১৬২৫০    

16.  মৃিে িজুিদোর  

পিিো- পিিযোিন্দ িজুিদোর  

িোিো- পুষ্প িজুিদোর 

গ্রোিোঃ পূব য পিকদোর 

িপল্লক, 

 ডোকোঃ পিকদোর িপল্লক 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৯১৮৮৩৪৯১২    

17.  জহিী আক্তোর  

পিিো- বোররক জিোল্লো  

িোিো- জর্োলোি জোি পবপব 

গ্রোিোঃ পূব য পিকদোর 

িপল্লক,  

ডোকোঃ পিকদোর িপল্লক 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭২৭৮৫৫৩১১    

18.  অসীি রোজ  

পিিোোঃ জিীি রোজ 

িোিো- জিোভো রোিী ডোকুেো 

গ্রোিোঃ পূব য পিকদোর 

িপল্লক, 

 ডোকোঃ পিকদোর িপল্লক 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৪৪৮৩২৫১৮    

19.  আব্দুর রপহি জসখ 

পিিো- ওির আলী জসখ  

িোিো- রোরবেো জবর্ি 

গ্রোিোঃ পিকদোর িপল্লক, 

 ডোকোঃ পিকদোর িপল্লক 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৯৩৪৪৩২৯১৬    

20.  জিোোঃ জফোরকোি হ্ওোলোদোর  

পিিো- িোপিক হ্ওোলোদোর  

িোিো- হোপফজো  খোিি 

গ্রোিোঃ কোপলকোঠী, 

ডোকোঃ বাঁিবোপড়েো  

পিররোজপুর সদর,  

পিররোজপুর। 

০১৯১৯১৪৬৯৮৮    

21.  জিোোঃ পসরোজুল ইসলোি গ্রোিোঃ  কদিিলো  ০১৭৬৫৬৭২৩৮৮    



পিিো- জিোোঃ জসরকন্দোর 

হ্ওোলোদোর  

িোিো- আপম্বেো জবর্ি 

ডোকোঃ কদিিলো 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

22.  জিোোঃ ফোইজুল ইসলোি  

পিিো জিোোঃ জবলোরেি 

জহোরসি   

িোিো- ফপরদো জবর্ি 

গ্রোিোঃ একিোই জুজরখোলো  

ডোকোঃ জুজরখোলো  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৮৮৯২১১১৮    

23.  জিোোঃ িপহদুল ইসলোি 

পিিো- আোঃ রহিোি 

হ্ওোলোদোর  

িোিো- িেিো পবপব 

গ্রোিোঃ  কদিিলো ,  

ডোকোঃ কদিিলো 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৬৬৭৭৪১৯৮    

24.  জিোোঃ  ওবোেদুল আকি  

পিিো- জিোোঃ িপজবুর রহিোি 

আকি 

িোিো- জিোসোোঃ কপহনুর জবর্ি 

গ্রোিোঃ কোপলকোঠী, ডোকোঃ 

বাঁিবোপড়েো 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭১৯০৫০৭৪৪    

25.  হোপসবুর রহিোি 

পিিো- লপিফুর রহিোি   

িোিো - জহরলিো জবর্ি 

গ্রোিোঃ িোপিিপুর ,  

ডোকোঃ পিররোজপুর 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭২৩১৯৮৫৩০    

26.  জিোোঃ সররোেোর জহোরসি 

পিিোোঃ  আজোহোর আলী জিখ 

িোিোোঃ আপিরুিরিিো 

গ্রোিোঃ খোিকোটো, 

ডোকোঃপিররোজপুর 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৫৮৫১২৯০৮ িোপরবোপরক হাঁস 

মুরর্ী িোলি 

০৬/০৯/২০২০ ইং  

১৩/০৯/২০২০ ইং 

০৭ (সোি) পদি। 

 

27.  জিোোঃ লোবু জিখ 

পিিোোঃ জিোোঃ নুরু জিখ  

িোিোোঃ িোজিো জবর্ি 

গ্রোিোঃ দোঃ কৃষ্ণ ির্র ,  

ডোকোঃ পিররোজপুর 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৩৮৪৮২০৪১    

28.  জিোোঃ জিৌপহদুল ইসলোি  

পিিোোঃ জিোোঃ ফজলুল হক 

িোিোোঃ পিেোরো জবর্ি 

গ্রোিোঃ িোপিিপুর, 

ডোকোঃপিররোজপুর 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৫৮৯৫৩০৯৫    

29.  জিোোঃ রপবউল ইসলোি 

পিিোোঃ জিোোঃ জসপলি 

হ্ওোলোদোর  

িোিোোঃ সোপফেো জবর্ি 

গ্রোিোঃ দোঃ কৃষ্ণ ির্র ,  

ডোকোঃ পিররোজপুর 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭২৭৪২০১৫১    

30.  জিোোঃ জসোলোেিোি আকি  গ্রোিোঃ খোিকোটো, ০১৭১০০০৬৪৫৪    



পিিোোঃ আোঃ িোন্নোি আকি   

িোিোোঃ আরিোেোরো জবর্ি 

ডোকোঃপিররোজপুর 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

31.  জোপহদুল ইসলোি  

পিিোোঃ জিোোঃ সোরলহ ইকরোি 

িোিোোঃ জিোসোোঃ ফোপহিো 

আক্তোর 

গ্রোিোঃ কৃষ্ণ ির্র ,  

ডোকোঃ পিররোজপুর 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭০৮৯০০৬২৬    

32.  জিোোঃ হোসোি িোতুির 

পিিোোঃ জিোোঃ ফপরদ িোতুির   

িোিোোঃ িোপিিো জবর্ি 

 

গ্রোিোঃ খোিকোটো, 

ডোকোঃপিররোজপুর 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর 

০১৬৩৫২৯৩৪৫৮    

33.  জিোোঃ ইিো ফরোপজ 

পিিোোঃ জিোোঃ আজোহোর 

ফরোপজ  িোিোোঃ 

আপিরুিরিিো 

গ্রোিোঃ খোিকোটো, 

ডোকোঃ পিররোজপুর 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

 

০১৩১৮৫৯১৩১৯    

34.  জক,এি,িপরকুল     

পিিোোঃ আোঃ হোপলি খোি  

িোিোোঃ িহুরো জবর্ি 

গ্রোিোঃ িোপিিপুর,  

ডোকোঃ পিররোজপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৯৪২৩৮৭৫৭৭    

35.  আসিো আক্তোর 

পিিোোঃ জিোোঃ িপজবুর রহিোি 

জসখ  

িোিোোঃ জসপলিো জবর্ি 

গ্রোিোঃ দোঃ কৃষ্ণ ির্র ,  

ডোকোঃ পিররোজপুর 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৫৭২২৬৬৯২    

36.  সোপিেো আক্তোর পিিো 

পিিোোঃ জিোোঃ নুরু জিখ 

িোিোোঃ  িোজমুি জবর্ি   

গ্রোিোঃ দোঃ কৃষ্ণ ির্র , 

ডোকোঃ পিররোজপুর 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৪৬৮৪১২০০    

37.  হোপিবুল ইসলোি    

পিিোোঃ আলোউপদি জিখ   

িোিোোঃ ফোপহিো জবর্ি 

গ্রোিোঃ দোঃ কৃষ্ণ ির্র , 

ডোকোঃ পিররোজপুর 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৪৯২৬৪৮৫৭    

38.  জিোোঃ সুিি জিখ 

পিিোোঃ মৃি সোজপদি জিখ  

িোিোোঃ  আরলেো জবর্ি 

গ্রোিোঃ দোঃ কৃষ্ণ ির্র ,  

ডোকোঃ পিররোজপুর 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৬৭৪৮৭৩৭২৩    



39.  পলপি জবর্ি 

পিিোোঃ জিোোঃ আবুল বোসোর 

িোিো- হোহোপসবুল  

গ্রোিোঃ খোিকোটো, 

ডোকোঃপিররোজপুর 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭১০০৯৭৪০৬    

40.  ইসলোি  িোতুির 

পিিোোঃ জিোোঃ িোপির িোতুির 

িোিোোঃ  জিোসোোঃ  জররহিো 

জবর্ি  

 

গ্রোিোঃ খোিকোটো, 

ডোকোঃপিররোজপুর 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৩০৪৩০৬৭১    

41.  জিোোঃ  জপসি হোওোলোদোর  

পিিোোঃ   আোঃ  িোলোি জিখ   

িোিোোঃ  ফোরিিো জবর্ি 

গ্রোিোঃ খোিকোটো 

ডোকোঃপিররোজপুর 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৪৩০৯০৫০৪    

42.  জিোোঃ আব্দুল্লোহ আল ওেোদুদ 

পিিোোঃ  আোঃ িোলোি জিখ   

িোিোোঃ  িপরেি জবর্ি 

গ্রোিোঃ িোপিিপুর 

ডোকোঃপিররোজপুর 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৯৯৯৬৯০২৩৯    

43.  জিোোঃ আপরফ  ফরোপজ 

পিিোোঃ জিোোঃ আজোহোর আলী 

ফরোপজ 

িোিোোঃ আপিরুিরিিো 

গ্রোিোঃ খোিকোটো 

ডোকোঃপিররোজপুর 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর।  

০১৭০৫০০০৬০৮    

44.  পিপরি আকিোর  

পিিোোঃ মুিসুর আলী জিখ  

িোিো- জদরলোেোরো জবর্ি   

গ্রোিোঃ খোিকোটো 

ডোকোঃপিররোজপুর 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭২৬৫২৫৫৮২    

45.  জিোোঃ ইিপিেোজ 

পিিোোঃ  জিোোঃ িজরুল 

ইসলোি 

িোিো- িোজরকরো জবর্ি 

গ্রোিোঃ জভোরো  

ডোকোঃ কদিিলো  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর  

০১৭৭২৩৩৭৮৯৪    

46.  আলী আকবর খোি  

পিিোোঃ িোহ আলি খোি  

িোিোোঃ  খোপদজো জবর্ি   

গ্রোিোঃ জভোরো  

ডোকোঃ কদিিলো  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর।  

০১৭১৯৩২৩৬২২    

47.  জিোোঃ িোহআলি িোতুির  

পিিোোঃ  জিোোঃ জদরলোেোর 

জহোরসি   

গ্রোিোঃ খোিকোটো 

ডোকোঃপিররোজপুর 

পিররোজপুর সদর, 

০১৭০৫৬৪৭৫৯০    



িোিোোঃ রোরবেো জবর্ি   পিররোজপুর।  

48.  জিোোঃ আলী আকবর জিখ  

পিিোোঃ জিোস্তোহোর আলী জিখ   

িোিোোঃ  িরিোেোরো  জবর্ি 

গ্রোিোঃ কোলীকোঠী  

 ডোকোঃ  বাঁিবোপড়েো 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর।  

০১৭৮৭১৭০৫৫৮    

49.  জহোর্োেফো 

পিিোোঃ জিোোঃ জহিোরেি 

িোিোোঃ খোপদজো জবর্ি   

গ্রোিোঃ কুিোরখোলী 

ডোকোঃ পিররোজপুর 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর।  

০১৭৬১৫১৫৫২৪    

50.  জিোোঃ িোসুদ ফপকর 

পিিোোঃ জিোোঃ সপহদুল ফপকর   

িোিোোঃ  ইেোসপিি জবর্ি   

গ্রোিোঃ িোঃ ডুিপরিলো   

ডোকোঃ িোপরকিলো 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর।  

০১৭২৭২৭০৯২১    

51.  জিখর চন্দ্র ঢোলী 

পিিোোঃ সুপিল চন্দ্র ঢোলী 

িোিোোঃ সপবিো রোিী ঢোলী 

গ্রোিোঃ কচ্যবুপিেো 

ডোকোঃ দুর্ যোপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর।  

০১৭৩৮১৩৭৬৬১ িোস যোরী ১৫/০৯/২০২০ ইং 

িোপরখ জথরক 

২২/০৯/২০২০ ইং   

০৭ (সোি) পদি। 

 

52.  সোর্র পসকদোর 

পিিোোঃ পিকুঞ্জ পবহোরী 

পসকদোর   

িোিোোঃ জদবী পসকদোর   

গ্রোিোঃ কচ্যবুপিেো 

ডোকোঃ দুর্ যোপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৪৬৬৬৮১০৮    

53.  অপিরিোষ অপধকোরী 

পিিোোঃ অপজৎ কুিোর 

অপধকোরী 

িোিোোঃ জিোভো রোিী অপধকোরী   

গ্রোিোঃ বোর্ড়ী  

ডোকোঃ দুর্ যোপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৩৪৩৯৬২০৫    

54.  িীল রিি ঢোলী  

পিিোোঃ পিি যল কৃষ্ণ ঢোলী   

িোিোোঃ পুষ্প রোিী ঢোলী   

গ্রোিোঃ বোর্ড়ী  

ডোকোঃ দুর্ যোপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর।  

০১৭৩৯০৮৫৫৬০    

55.  অপভপজৎ হোলদোর  

পিিোোঃ অপবিোি হোলদোর    

িোিোোঃ িপিিো হোলদোর    

গ্রোিোঃ দুর্ যোপুর 

ডোকোঃ দুর্ যোপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর।  

০১৭৯৫২১২৬১৫    

56.  অপভপজৎ হোলদোর  গ্রোিোঃ দোঃ জীব গ্রোি ০১৭৮৭৫০৫৫২১    



পিিোোঃ অপবিোি হোলদোর    

িোিোোঃ িপিিো হোলদোর    

ডোকোঃ দুর্ যোপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর।  

57.  পবদুযৎ হোলদোর  

পিিোোঃ জদবলোল হোলদোর    

িোিোোঃ আরলো রোিী হোলদোর 

গ্রোিোঃ কচ্যবুপিেো 

ডোকোঃ দুর্ যোপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর।  

০১৭৩৬৩১৪৩৭৩    

58.  উজ্জ্বল কুিোর ঢোলী 

পিিোোঃ  রবীন্দ্র িোথ ঢোলী   

িোিোোঃ সুিীপি ঢোলী 

গ্রোিোঃ বোর্ড়ী 

ডোকোঃ দুর্ যোপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর।  

০১৭১৯৮৪৪৫৬৫    

59.  পহরো দবরোর্ী 

পিিোোঃ মৃি- হররন্দ্র িোথ 

দবরোর্ী  

িোিোোঃ িোপন্ত দবরোর্ী 

গ্রোিোঃ বোর্ড়ী,  

ডোকোঃ দুর্ যোপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর।  

০১৭৯৬৩২৫১৮৫    

60.  উজ্জল কুিোর ঢোলী 

পিিোোঃ শ্যোিলোল ঢোলী  

িোিোোঃ জেন্তী ঢোলী   

গ্রোিোঃ কচ্যবুপিেো 

ডোকোঃ দুর্ যোপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর।  

০১৭৪৯৯৩০৭২৩    

61.  িপবত্র কুিোর ঢোলী 

পিিোোঃ পদলীি কুিোর ঢোলী 

িোিোোঃ  র্তপপ্ত রোিী ঢোলী    

গ্রোিোঃ দুর্ যোপুর 

ডোকোঃ দুর্ যোপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭০৬৬৮৬৭৩২    

62.  সঞ্জে  হোলদোর  

পিিোোঃ সিীর হোলদোর    

িোিোোঃ জর্ৌরী রোিী হোলদোর   

গ্রোিোঃ কচ্যবুপিেো 

ডোকোঃ দুর্ যোপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর।  

০১৭৮৯৫৩৩৮৫৬    

63.  প্রিোন্ত দবরোর্ী 

পিিোোঃ পিি যল কৃষ্ণ দবরোর্ী  

িোিোোঃ  পলপি রোিী দবরোর্ী 

গ্রোিোঃ বোর্ড়ী 

 ডোকোঃ দুর্ যোপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭২৬৯৯৫৭২৯    

64.  সবুজ কুিোর ঢোলী 

পিিোোঃ স্বিি কুিোর ঢোলী 

িোিো- পিলীিো রোিী ঢোলী 

গ্রোিোঃ কচ্যবুপিেো 

ডোকোঃ দুর্ যোপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর।  

০১৭৮৯০১২২৯১    



65.  অপিব যোি জবিোরী 

পিিোোঃ মৃি-পিি যল জবিোরী 

িোিোোঃ  অপিিো জবিোরী 

গ্রোিোঃ কচ্যবুপিেো 

ডোকোঃ দুর্ যোপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর।  

০১৭৮৯০১২২৯১    

66.  ঋতুিি যো পসকদোর 

পিিোোঃ জর্ৌরোঙ্গ লোল 

পসকদোর    

িোিোোঃ িঞ্জু রোিী পসকদোর   

গ্রোিোঃ কচ্যবুপিেো 

ডোকোঃ দুর্ যোপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৮১৫৮১২০০    

67.  দসেদো রোরবেো জবর্ি  

পিিোোঃ  দসেদ আব্দুর 

রহিোি    

িোিোোঃ  গুলিোিোরো জবর্ি   

গ্রোিোঃ দুর্ যোপুর 

ডোকোঃ দুর্ যোপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৭৫৭১২০৭০    

68.  রুিো িন্ডল 

পিিোোঃ পবি^িোথ র্োইি 

িোিোোঃ জিোভো র্োইি 

গ্রোিোঃ বোর্ড়ী  

ডোকোঃ দুর্ যোপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

    

69.  পিপলিো ঢোলী 

পিিোোঃ পহিোংশু কুিোর 

হোলদোর   

িোিো- অঞ্জলী রোিী হোলদোর    

গ্রোিোঃ কচ্যবুপিেো 

ডোকোঃ দুর্ যোপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর।  

০১৭৪৫২৬৯৮২২    

70.  িপি ঢোলী 

পিিোোঃ  পিি যল কৃষ্ণ ঢোলী 

িোিোোঃ  পুষ্প রোিী ঢোলী 

গ্রোিোঃ বোর্ড়ী  

ডোকোঃ দুর্ যোপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৪১২৯৩৭০৬    

71.  পিিো মৃধো  

পিিোোঃ শ্যোিল মৃধো  

িোিোোঃ  িপিিো রোিী   

গ্রোিোঃ বোর্ড়ী  

ডোকোঃ দুর্ যোপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭২৬৩৯৭৫৫৪    

72.  বরুিো পবশ্বোস 

পিিোোঃ  পকরে চন্দ্র পবশ্বোস  

িোিোোঃ সপবিো পবশ্বোস   

গ্রোিোঃ কচ্যবুপিেো 

ডোকোঃ দুর্ যোপুর 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭২১৬৭৩৫৮৩    

73.  অি যিো অপধকোরী  

পিিোোঃ অিল কৃষ্ণ অপধকোরী   

িোিোোঃ  পুষ্প রোিী অপধকোরী 

গ্রোিোঃ কচ্যবুপিেো 

ডোকোঃ দুর্ যোপুর  

পিররোজপুর সদর, 

০১৭০০৯৯৩৭৪৮    



পিররোজপুর। 

74.  সুপচত্রো পিস্ত্রী 

পিিোোঃ কোলীিদ িজুিদোর  

িোিোোঃ পিহোরীকো  িজুিদোর    

গ্রোিোঃ কচ্যবুপিেো, 

ডোকোঃ দুর্ যোপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৩৪৭১১৭৯০    

75.  িন্নী ঢোলী 

পিিোোঃ উত্তি ঢোলী   

িোিোোঃ িপিিো ঢোলী   

গ্রোিোঃ বোর্ড়ী,  

ডোকোঃ দুর্ যোপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৮৯২১৩৭৪৩৯    

76.  মুহোোঃ কোরোিি আলী 

পিিোোঃ আব্দুল আউেোল 

জিোল্লো 

িোিোোঃ কুলসুি জবর্ি   

গ্রোিোঃ কলোখোলী  

ডোকোঃ কলোখোলী  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর।  

০১৮৪৬১২৪৯৫৮ িোস যোরী ১১/১০/২০২০ ইং 

িোপরখ জথরক 

১৮/১০/২০২০ ইং    

০৭ (সোি) পদি। 

 

77.  জিোোঃ পিমুল রোপি 

পিিোোঃ জিোোঃ চাঁি ডোকুেো    

িোিোোঃ জিোসোোঃ পিল্পী জবর্ি    

গ্রোিোঃ কলোখোলী  

ডোকোঃ কলোখোলী  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭২৪১২৭৪৮৪    

78.  সোপির সরদোর  

পিিোোঃ বোদিো সরদোর  

িোিোোঃ ফোরিিো জবর্ি    

গ্রোিোঃ কলোখোলী  

ডোকোঃ কলোখোলী 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৬২০৬৪০৯২৩    

79.  জিোোঃ জসপলি জিখ  

পিিোোঃ জিোোঃ হোপিফ জিখ    

িোিোোঃ জিোসোোঃ সোপহদো 

জবর্ি    

গ্রোিোঃ কলোখোলী  

ডোকোঃ কলোখোলী  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৩৫৭৮৪৫৩১    

80.  িল্লব পবশ্বোস 

পিিোোঃ িররি  পবশ্বোস 

িোিোোঃ হোপস পবশ্বোস 

গ্রোিোঃ কলোখোলী  

ডোকোঃ কলোখোলী  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৮৮১৬২২৫২৮    

81.  জিোোঃ রোপজব ডোকুেো  

পিিোোঃ জিোোঃ পলটি ডোকুেো   

িোিোোঃ রপজিো জবর্ি    

গ্রোিোঃ কলোখোলী  

ডোকোঃ কলোখোলী  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৮৬০৭৪৩৯২৩    

82.  জিোোঃ জোপহদ সরদোর  

পিিোোঃ জিোোঃ আইউব আলী 

সরদোর     

গ্রোিোঃ কলোখোলী  

ডোকোঃ কলোখোলী  

পিররোজপুর সদর, 

০১৮১৬৮১৬৫৮০    



িোিোোঃ জিোসোোঃ জহোসরিেোরো 

জবর্ি   

পিররোজপুর। 

83.  অপসি কুিোর দোস 

পিিোোঃ  পিরঞ্জি  দোস    

িোিোোঃ পিপলিো রোিী দোস   

গ্রোিোঃ কলোখোলী  

ডোকোঃ কলোখোলী  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৫৩৬৬০৮৪৯    

84.  িেে  িজুিদোর  

পিিোোঃ মৃি- পহিোংসু 

িজুিদোর  

িোিোোঃ দিব্যো িজুিদোর 

গ্রোিোঃ কলোখোলী  

ডোকোঃ কলোখোলী  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর।  

০১৬১৯৯৩৩৬০৮    

85.  জিোোঃ এবোদুল জিখ 

পিিোোঃ জিোোঃ িোহজোহোি জিখ   

িোিোোঃ কুলসুি জবর্ি    

গ্রোিোঃ কলোখোলী  

ডোকোঃ কলোখোলী  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৮৪৬১২৪৯৫৮    

86.  জিোোঃ  জপহরুল জিখ  

পিিোোঃ জিোোঃ িোহজোহোি জিখ  

িোিোোঃ  কুলসুি জবর্ি     

গ্রোিোঃ কলোখোলী  

ডোকোঃ কলোখোলী  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৮৮৪৮৫০০৫৭    

87.  জিোোঃ এরফোি সরদোর  

পিিোোঃ জিোোঃ পজেোউল 

এহসোি িলোি    

িোিোোঃ জিোসোোঃ রত্নো জবর্ি   

গ্রোিোঃ কলোখোলী  

ডোকোঃ কলোখোলী  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৮৮৬৭৮৮১৭০    

88.  জিোোঃ সোইফুল ইসলোি  

পিিোোঃ মৃি জিোোঃ নুরুল 

ইসলোি   

িোিোোঃ  জসপলিো জবর্ি   

গ্রোিোঃ কলোখোলী  

ডোকোঃ কলোখোলী  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৮৩১৪৪৩৮৪৪    

89.  পিথুি িীল  

পিিোোঃ পবিল চন্দ্র িীল   

িোিোঃ সন্ধ্যো রোিী িীল    

গ্রোিোঃ কলোখোলী  

ডোকোঃ কলোখোলী  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৮৮৭৯২৮২০    

90.  অনুি রোে  

পিিোোঃ বুদ্ধরদব রোে 

িোিো- িোলো রোিী রোে   

গ্রোিোঃ কলোখোলী  

ডোকোঃ কলোখোলী  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৮৩৮৬৭৫২২৬    

91.  জিোোঃ িোহফুজুর রহিোি  গ্রোিোঃ কলোখোলী  ০১৭৮২৪০৮৫৩৭    



পিিোোঃ জিোোঃ জহুরুল হক 

িোিোোঃ  জিোসোোঃ িোসুরো 

িোরভীি   

ডোকোঃ কলোখোলী  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

92.  জিোোঃ িোররভজ ডোকুেো  

পিিোোঃ জিোোঃ আলোউপদি 

ডোকুেো     

িোিোোঃ জিোসোোঃ পিেোরো 

জবর্ি    

গ্রোিোঃ কলোখোলী  

ডোকোঃ কলোখোলী  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৮৪৬১২৪৯৫৮    

93.  জিোোঃ  রহিোতুল্লোহ  

পিিোোঃ  আোঃ ওেোরহদ জিোল্লো     

িোিোোঃ  জিোসোোঃ 

সোিছুিন্নোহোর    

গ্রোিোঃ কলোখোলী  

ডোকোঃ কলোখোলী  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৫৮০৫৫৫৭৭    

94.  জিোোঃ হোপফজুর সরদোর  

পিিোোঃ জিোোঃ আোঃ খোরলক 

সরদোর  

িোিোোঃ বকুল জবর্ি 

গ্রোিোঃ কলোখোলী  

ডোকোঃ কলোখোলী  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৮৪৬১২৪৯৫৮    

95.  জিোোঃ জোরেদ 

পিিোোঃ জিোোঃ জোলোল জিোল্লো    

িোিোোঃ িোপহনুর জবর্ি     

গ্রোিোঃ কলোখোলী  

ডোকোঃ কলোখোলী  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭২১২৩৭৬৭৭    

96.  জিোোঃ িোপকব জিখ 

পিিোোঃ  জিোোঃ এবোদোি জসখ  

িোিোোঃ  জিোসোোঃ লোইলী 

জবর্ি   

গ্রোিোঃ কলোখোলী  

ডোকোঃ কলোখোলী  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৩০৭৬৩১২৫৪    

97.  িোথ য পবশ্বোস 

পিিোোঃ অপিল পবশ্বোস 

িোিোোঃ  িপব রোিী পবশ্বোস  

গ্রোিোঃ কলোখোলী  

ডোকোঃ কলোখোলী  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৫৩২৩৩৭৭৭    

98.  জিোোঃ জসোরহল জিখ  

পিিোোঃ জিোোঃ আোঃ হোন্নোি 

জিখ  

িোিোোঃ  জিোসোোঃ পিউলী 

জবর্ি    

গ্রোিোঃ কলোখোলী  

ডোকোঃ কলোখোলী  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৯৪৩৮৬২২৫    

99.  পকরিোর বোলো  

পিিোোঃ  কৃষ্ণ কোন্ত বোলো    

িোিোোঃ িপলিো রোিী বোলো    

গ্রোিোঃ কলোখোলী  

ডোকোঃ কলোখোলী  

পিররোজপুর সদর, 

০১৭৭৭১১৯৬২৯    



পিররোজপুর। 

100.  পসদ্ধোথ য পবশ্বোস 

পিিোোঃ সুপিল পবশ্বোস  

িোিোোঃ  সীিো পবশ্বোস  

গ্রোিোঃ কলোখোলী  

ডোকোঃ কলোখোলী  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৭৪৬৯২৭৬৬    

101.  আপরফুল ইসলোি  

পিিোোঃ জিোোঃ আরিোেোর 

জহোরসি 

িোিোোঃ  আঞ্জুেোরো  জহোরসি   

গ্রোিোঃ খোিকোটো,  

ডোকোঃ পিররোজপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৫৯৩৮৪২৮৩ িোপরবোপরক হাঁস 

মুরর্ী িোলি 

২২/১০/২০২০ ইং 

িোপরখ জথরক 

৩১/১০/২০২০ ইং  

০৭ (সোি) পদি। 

 

102.  জিোোঃ িোররভজ খপলফো  

পিিোোঃ জিোোঃ ইউনুি খপলফো    

িোিোোঃ জিোসোোঃ হোপফজো 

জবর্ি    

গ্রোিোঃ খোিকোটো  

ডোকোঃ পিররোজপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৮৫৭৫৯৫৪৪    

103.  িোহোমুদো আক্তোর  

পিিোোঃ আোঃ িোন্নোি জিখ 

িোিোোঃ খোপদজো জবর্ি    

গ্রোিোঃ খোিকোটো,  

ডোকোঃ পিররোজপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৯৫৩১৬৫০৬৩    

104.  বৃপি আক্তোর  

পিিোোঃ হোপিফ জিোল্লো    

িোিোোঃ িোিছুরো খোতুি   

গ্রোিোঃ খোিকোটো 

ডোকোঃ পিররোজপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭০৩৩৫৩৯৯৭    

105.  জিোসোোঃ লোবিী আক্তোর  

পিিোোঃ জিোোঃ সোখোওেোি 

জহোরসি     

িোিোোঃ জিোসোোঃ িপরেি 

জবর্ি     

গ্রোিোঃ খোিকোটো  

ডোকোঃ পিররোজপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৯২৮৮৫৭১৩৮    

106.  জিোোঃ জিোস্তোক আহরিদ  

পিিোোঃ আজোহোর আলী 

ফরোপজ  

িোিোোঃ আপিরুরন্নিো   

  

গ্রোিোঃ খোিকোটো  

ডোকোঃ পিররোজপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৫৮৫১২৯০৮    

107.  জিোোঃ মুিো ফরোপজ 

পিিোোঃ জিোোঃ আজোহোর আপল 

ফরোপজ    

িোিোোঃ আপিরুিরিিো  

  

গ্রোিোঃ খোিকোটো  

ডোকোঃ পিররোজপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৩১৮৫৯১৩১৯    



108.  লোবিী আক্তোর  

পিিোোঃ জিোোঃ জবলোরেি 

ফরোপজ   

িোিোোঃ িপি জবর্ি   

গ্রোিোঃ খোিকোটো  

ডোকোঃ পিররোজপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৩৫৮৭৬৯৪৮    

109.  িোিপলিো আক্তোর  

পিিোোঃ জিোোঃ িোহজোহোি 

হোওোলোদোর   

িোিোোঃ জজসপিি জবর্ি  

গ্রোিোঃ খোিকোটো  

ডোকোঃ পিররোজপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৭৯১৫২০৮৫    

110.  জিোোঃ সপফকুল হোওোলোদোর  

পিিোোঃ জিোোঃ হোরুি 

হোওোলোদোর   

িোিোোঃ িোরুল জবর্ি    

গ্রোিোঃ কৃষ্ণ ির্র  

ডোকোঃ পিররোজপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৯১১১০১৯০৯    

111.  জিোোঃ  সুিি হ্ওোলোদোর  

পিিোোঃ জিোোঃ হোরুি 

হ্ওোলোদোর  

িোিোোঃ  িোরুল জবর্ি   

গ্রোিোঃ দোঃ কৃষ্ণ ির্র  

ডোকোঃ পিররোজপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৯১৭৯২৮০৩৬    

112.  জিোোঃ রোরসল উপদি জিখ  

পিিোোঃ জিোোঃ িপজবর রহিোি 

জিখ    

িোিোোঃ জসপলিো জবর্ি    

গ্রোিোঃ দোঃ কৃষ্ণ ির্র 

ডোকোঃ পিররোজপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৯২৭৬৯৯৩০৭    

113.  জিোোঃ আহোদ  জিখ  

পিিোোঃ জিোোঃ সপহদ জিখ   

িোিোোঃ  পবউটি জবর্ি  

গ্রোিোঃ িোপিিপুর  

 ডোকোঃ পিররোজপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর।  

০১৬২২৪৭৭৩৭৭    

114.  জিোোঃ আব্দুর রোজ্জোক  

পিিোোঃ জিোোঃ আব্দুল িোন্নোি 

জিখ 

িোিো- িোপিিো আক্তোর   

গ্রোিোঃ িোপিিপুর  

ডোকোঃ পিররোজপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৯৮৩০০৯১৩৭    

115.  িোরপিি আক্তোর  

পিিোোঃ ফজলুল হক  

িোিোোঃ  ফোরিিো    

গ্রোিোঃ িোপিিপুর   

ডোকোঃ পিররোজপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৫৭১১২৪৫০৫    

116.  জিোোঃ রোরহল হ্ওোলোদোর  

পিিোোঃ িোহজোহোি 

হ্ওোলোদোর  

গ্রোিোঃ দোঃ কৃষ্ণ ির্র  

ডোকোঃ পিররোজপুর  

পিররোজপুর সদর, 

০১৯৪৮৯৫৫৬৫৫    



িোিোোঃ মৃিোঃ রোপিদো জবর্ি   পিররোজপুর।        

117.  জিোোঃ জোপকর জহোরসি  

পিিোোঃ  আোঃ রপিদ িোহোজি     

িোিোোঃ আরিোেোরো জবর্ি    

গ্রোিোঃ িোপিিপুর   

ডোকোঃ পিররোজপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৯১৯৭৪৬২৫৪    

118.  খোপদজো আক্তোর  

পিিোোঃ িপহদুল আলি 

িোিোোঃ িোপিিো   

গ্রোিোঃ দোঃ কৃষ্ণ ির্র  

ডোকোঃ পিররোজপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৯৯৪৬৭০৭৭৮    

119.  জিোোঃ িোজমুল হোসোি  

পিিোোঃ  জিোোঃ জহিোরেি 

উপদি  

িোিোোঃ  জফররদৌপি আক্তোর   

গ্রোিোঃ দোঃ িোঃিোপিিপুর  

ডোকোঃ পিররোজপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর।  

০১৭৭৫৭১৫৭৭৪    

120.  জিোোঃ  এিদোদুল হক  

পিিোোঃ আোঃ িোন্নোি আকি  

িোিোোঃ  িোপিিো জবর্ি    

গ্রোিোঃ দোঃ পূোঃ িোপিিপুর   

ডোকোঃ পিররোজপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭১২১৫৬৪৫৯    

121.  জিোোঃ রোপকব হোসোি  

পিিোোঃ  বোদিো হোং   

িোিোোঃ জসপলিো ইেোসপিি    

গ্রোিোঃ দোঃ কৃষ্ণ ির্র 

ডোকোঃ পিররোজপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৯১৩১৩৬৪৯২    

122.  জিোোঃ  কোিরুল ইসলোি  

পিিোোঃ জিোোঃ িোপিকুর 

রহিোি    

িোিোোঃ  পলজো জবর্ি   

গ্রোিোঃ িোপিিপুর   

ডোকোঃ পিররোজপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৫১৭১৩৩৭২১    

123.  হনুফো জবর্ি   

পিিোোঃ  হোপব  হোওোলোদোর     

িোিোোঃ  িোরলহো জবর্ি    

গ্রোিোঃ দোঃ কৃষ্ণ ির্র  

ডোকোঃ পিররোজপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৬০৪২৯০৮৬    

124.  জিোোঃ জুরেল  হ্ওোলোদোর  

পিিোোঃ হোরুি  অর রপিদ 

িোিোঃ পরপজেো জবর্ি     

গ্রোিোঃ দোঃ কৃষ্ণ ির্র  

ডোকোঃ পিররোজপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৯০৪১৭০৯১৯    

125.  লোেলো আরজুিোি 

পিিোোঃ আলির্ীর জহোরসি    

গ্রোিোঃ কোপলকোঠী  

ডোকোঃ বাঁিবোপড়েো   

০১৭২৮৬০৫২৬৬    



িোিোোঃ রপহিো আক্তোর   

  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর।  

126.  পিন্টু িবি িন্ডল  

পিিোোঃ িরিোরঞ্জি িন্ডল  

িোিোোঃ অঞ্জলী রোিী িন্ডল    

গ্রোিোঃ ডোকোপিেো  

ডোকোঃ দূর্ যোপুর   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৩১৪৯০৮২৮ িোস যোরী ১৫/১১/২০২০ ইং 

িোপরখ জথরক 

২২/১১/২০২০ইং  

০৭ (সোি) পদি। 

 

127.  হপরদোষ দোস হোলদোর  

পিিোোঃ হরর কৃষ্ণ হোলদোর    

িোিোোঃ রীিো রোিী হোলদোর     

গ্রোিোঃ ডোকোপিেো  

ডোকোঃ দূর্ যোপুর   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৪৬৩০৭৩২৭    

128.  জিোোঃ সপফউল্লোহ 

পিিোোঃ জিোোঃ িোরজলউল্লোহ  

িোিোোঃ পিেোরো জবর্ি 

গ্রোিোঃ িধ্য দূর্ যোপুর  

ডোকোঃ দূর্ যোপুর   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৯১০৯০২৫০    

129.  অরিষ চন্দ্র পবশ্বোস 

পিিোোঃ অতুল চন্দ্র পবশ্বোস   

িোিোোঃ জিফোলী রোিী পবশ্বোস    

গ্রোিোঃ িধ্য দূর্ যোপুর  

ডোকোঃ দূর্ যোপুর   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭১৯৫০৫৫০৬    

130.  হৃদে ঢোলী 

পিিোোঃ পহরোলোল  ঢোলী 

িোিোোঃ িোেো রোিী ঢোলী 

গ্রোিোঃ দূর্ যোপুর  

ডোকোঃ দূর্ যোপুর   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭১০৯৮৯৯৩৭    

131.  িোমুি হোওোলোদোর  

পিিোোঃ জিোোঃ িপিেোর 

রহিোি    

িোিোোঃ জিেোরো জবর্ি    

গ্রোিোঃ দূর্ যোপুর  

ডোকোঃ দূর্ যোপুর   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৫৬১৩৪৩৩৬    

132.  জিোোঃ জপহরুল ইসলোি  

পিিোোঃ জিোোঃ বজলুর রহিোি     

িোিোোঃ জিোসোোঃ জজসপিি 

জবর্ি   

গ্রোিোঃ বোজুকোঠী  

ডোকোঃ দূর্ যোপুর   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৪৪৭৭৫৪৭২    

133.  সুরবন্দু কুিোর িন্ডল  

পিিোোঃ পবিল কৃষ্ণ িন্ডল    

িোিোোঃ কপিকো িন্ডল 

গ্রোিোঃ িধ্য দূর্ যোপুর,  

ডোকোঃ দূর্ যোপুর   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৯১৫১৬০৮৫    

134.  পরেোদ জহোসোইি  গ্রোিোঃ িধ্য দূর্ যোপুর,  ০১৭২৫৮৫২৫০৪    



পিিোোঃ দসেদ আবুল কোলোি    

িোিোোঃ জরবো জবর্ি 

ডোকোঃ দূর্ যোপুর   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

135.  জদবব্রি দবরোর্ী 

পিিোোঃ িহোিন্দ দবরোর্ী   

িোিোোঃ পহরি বোলো দবরোর্ী    

গ্রোিোঃ বোর্ড়ী,  

ডোকোঃ দূর্ যোপুর   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৪৩২৫৩৬৭২    

136.  জর্োিোল ঢোলী 

পিিোোঃ  জর্বন্ধু ঢোলী 

িোিোোঃ  সীিো রোিী ঢোলী 

গ্রোিোঃ বোর্ড়ী  

ডোকোঃ দূর্ যোপুর   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭১৫৬৯৯১৯৪    

137.  জিোোঃ জিরহদী হোসোি  

পিিোোঃ জিোোঃ িপিেোর 

রহিোি হোওোলোদোর      

িোিোোঃ পিেোরো জবর্ি 

গ্রোিোঃ দূর্ যোপুর  

ডোকোঃ দূর্ যোপুর   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৯৬০৩০১৫৪১    

138.  সজল হোলদোর  

পিিোোঃ রিপজি হোলদোর  

িোিোোঃ  আদুরী রোিী হোলদোর 

গ্রোিোঃ কচ্যবুপিেো  

 ডোকোঃ দূর্ যোপুর   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৩১৩৯৩৬৪১৩    

139.  িপিকো র্োইি  

পিিোোঃ পবিে র্োইি   

িোিোোঃ িোেো রোিী র্োইি    

গ্রোিোঃ বোর্ড়ী,  

ডোকোঃ দূর্ যোপুর   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭০০৯৯৩৭৫০    

140.  পবপথ িন্ডল 

পিিোোঃ  পবিল কৃষ্ণ িন্ডল  

িোিোোঃ  িঞ্জু রোিী িন্ডল 

গ্রোিোঃ বোর্ড়ী,  

ডোকোঃ দূর্ যোপুর   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭০৬৫৭০০৩০    

141.  পুতুল রোিী িন্ডল  

পিিো ঃোঃ িপিন্দ্র িোথ পিস্ত্রী     

িোিোোঃ সুষুিো পিস্ত্রী 

গ্রোিোঃ কচ্যবুপিেো   

ডোকোঃ দূর্ যোপুর   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৬৪৪৮০৫১০    

142.  অঞ্জু পসকদোর   

পিিোোঃ  সুকলোল  পিস্ত্রী    

িোিোোঃ  জর্ৌরী রোিী পিস্ত্রী    

গ্রোিোঃ কচ্যবুপিেো  

ডোকোঃ দূর্ যোপুর   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭১৬০৪১৮৮২    



 

143.  জদোলো হোলদোর  

পিিোোঃ িপিলোল হোলদোর  

িোিোোঃ িপিিো রোিী হোলদোর 

গ্রোিোঃ কচ্যবুপিেো   

ডোকোঃ দূর্ যোপুর   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৩৮১৩৭৬৬১    

144.  িোধুরী রোিী দবরোর্ী  

পিিোোঃ  অিন্ত কুিোর দবরোর্ী   

িোিোোঃ িোলিী  রোিী দবরোর্ী 

গ্রোিোঃ দূর্ যোপুর 

ডোকোঃ দূর্ যোপুর   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৯২৩১২০২৬৫৯    

145.  িীরো  িন্ডল  

পিিোোঃ সুখরঞ্জি ডোকুেো   

িোিোোঃ  জরবো রোিী ডোকুেো    

গ্রোিোঃ দোঃ জীবগ্রোি  

ডোকোঃ দূর্ যোপুর   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৬৫০০৯৯৫৯    

146.  পদিো জবিোরী  

পিিোোঃ রিপজৎ জবিোরী  

িোিোোঃ  িোলিী জবিোরী 

গ্রোিোঃ কচ্যবুপিেো   

ডোকোঃ দূর্ যোপুর   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৫৫২৬৯১০৮    

147.  দুলোলী পকর্ত্তযিীেো  

পিিোোঃ বোবুরোি  পকর্ত্তযিীেো    

িোিোোঃ বকফুল পকর্ত্তযিীেো 

গ্রোিোঃ বোর্ড়ী  

ডোকোঃ দূর্ যোপুর   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৭৯৮১৫১৮১    

148.  পুষ্প পবশ্বোস  

পিিোোঃ কৃষ্ণ কোন্ত পবশ্বোস  

িোিোোঃ  পুতুল পবশ্বোস 

গ্রোিোঃ কচ্যবুপিেো   

ডোকোঃ দূর্ যোপুর   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৬৪৮২০৫২৮৮    

149.  সুজি কুিোর ঢোলী  

পিিোোঃ  সুপিল কৃষ্ণ ঢোলী 

িোিোঃ  সপবিো রোিী ঢোলী 

গ্রোিোঃ কচ্যবুপিেো   

ডোকোঃ দূর্ যোপুর   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৬১৭২৪২৭২    

150.  পুপিকো হোলদোর  

পিিোোঃ অপিল  হোলদোর   

িোিোোঃ সুপিপি হোলদোর 

গ্রোিোঃ কচ্যবুপিেো  

ডোকোঃ দূর্ যোপুর   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৯৭৩৫১৩৬৭    

 

151.  জিোিোোঃ লোইজু খোিি 

পিিোোঃ আোঃ রোজ্জোক জিখ 

গ্রোিোঃ িোন্তোডুপব 

ডোকোঃ কলোখোলী  

০১৭২১২৫৪২৪০ িোপরবোপরক 

র্োভী িোলি 

২২/১১/২০২০ ইং 

িোপরখ জথরক 

২৯/১১/২০২০ইং  

 



িোিোোঃ িপরেি জবর্ি পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০৭ (সোি) পদি। 

152.  িোপদরো খোিি  

পিিোোঃ জিোোঃ আবুেোল জসখ   

িোিোোঃ হোপস জবর্ি 

গ্রোিোঃ িোন্তোডুপব 

ডোকোঃ কলোখোলী  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৫৬৫৭৩০২৩    

153.  জিোোঃ িোিীি িপল্লক 

পিিোোঃ আোঃ হোই িপল্লক 

িোিোোঃ হোপলিো জবর্ি 

গ্রোিোঃ জটোিো   

ডোকোঃ চপলিো  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭১৫৬২৯৫৪৮    

154.  লোবিী খোিি 

পিিোোঃ জোলোল কোজী   

িোিোোঃ কপহনুর জবর্ি    

গ্রোিোঃ িোন্তোডুপব 

ডোকোঃ কলোখোলী  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৪১০৪৯৯৮৪    

155.  রীিো খোিি  

পিিোোঃ জিোোঃ আবুেোল    

িোিোোঃ হোপস জবর্ি     

গ্রোিোঃ িোন্তোডুপব 

ডোকোঃ কলোখোলী  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৫৬৫৪৩০২৩    

156.  জিোোঃ িোমুি পসকদোর 

পিিোোঃ জিোোঃ খোরলক 

পসকদোর   

িোিোোঃ জহরিোেোরো  জবর্ি 

গ্রোিোঃ িোন্তোডুপব 

ডোকোঃ কলোখোলী  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭১৬৮৭৭৪৯২    

157.  জিোোঃ ইব্রোহীি িপল্লক 

পিিোোঃ জিোোঃ জুরেল িপল্লক    

িোিোোঃ জিোসোোঃ বকুল জবর্ি   

গ্রোিোঃ িোন্তোডুপব,ডোকোঃ 

কলোখোলী  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭১৯৩৩১০৪২    

158.  জোপলস িোহমুদ িরীফ 

পিিোোঃ জিোোঃ পিজোনুর 

রহিোি িরীফ   

িোিোোঃ জিোসোোঃ িোিসুরো 

জবর্ি 

গ্রোিোঃ িোন্তোডুপব, 

ডোকোঃ কলোখোলী  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৭২১০১৭০৬    

159.  জিোোঃ সোইফুল ইসলোি 

পিিোোঃ জিোোঃ জিোজোরেল 

খোি   

িোিোোঃ পিপরি জবর্ি 

গ্রোিোঃ িোন্তোডুপব 

ডোকোঃ কলোখোলী  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৩৭২৩০১০৫    

160.  জিোোঃ সোইফুল ইসলোি গ্রোিোঃ িোন্তোডুপব ০১৭২৯৯৬৪৭৬৭    



পিিোোঃ জিোোঃ রিীদ পসকদোর   

িোিোোঃ রোপিদো জবর্ি 

ডোকোঃ কলোখোলী  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

161.  আলী হোসোি  

পিিোোঃ  জিোোঃ এিোি জিখ 

িোিোোঃ  রোপিদো জবর্ি 

গ্রোিোঃ িোন্তোডুপব 

ডোকোঃ কলোখোলী  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৬০৭৮০১৩১    

162.  জিোোঃ হোসোনুল হক 

পিিোোঃ জিোোঃ হোপফজুর 

রহিোি     

িোিোোঃরিোসোোঃ িীিো খোিি 

গ্রোিোঃ িোন্তোডুপব 

ডোকোঃ কলোখোলী  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৩১৬৭৮৬৩১    

163.  জিোোঃ পরিি কোজী 

পিিোোঃ জিোোঃ হোরিদ কোজী 

িোিোোঃ  জিোোঃ জকোরিলো 

জবর্ি 

গ্রোিোঃ িোন্তোডুপব 

ডোকোঃ কলোখোলী  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৯৮৬৪৮৯৪০    

164.  িোরপিি খোিি  

পিিোোঃরিোোঃ বোররক ফপকর  

িোিোোঃ- পিিোরো জবর্ি 

গ্রোিোঃ িোন্তোডুপব 

ডোকোঃ কলোখোলী  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৭৮৮৫১৬৪৬    

165.  জিোোঃ জোপলস িোপঝ 

পিিোোঃ আোঃ জপলল িোপঝ 

িোিোোঃ জিোসোোঃ সোহোিোরো 

জবর্ি 

গ্রোিোঃ িোন্তোডুপব, 

ডোকোঃ কলোখোলী  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৭৮৬৪২৭৪০    

166.  কোজল খোিি  

পিিোোঃআক্কোস আলী পসকদোর     

িোিোোঃ সোহোিোরো জবর্ি 

গ্রোিোঃ িোন্তোডুপব 

ডোকোঃ কলোখোলী  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৩১৬৬৯৫১৬    

167.  জিোসোোঃ কোপরিো আক্তোর  

পিিোোঃ জিোোঃ আব্দুল কুদ্দুস 

জিখ    

িোিোোঃরিোসোোঃ চোরিলী জবর্ি    

গ্রোিোঃ র্দোর হোওলো  

ডোকোঃ কোলীবোড়ী  

পজেোির্র , পিররোজপুর। 

০১৭৫৭৮৪০১৭৪    

168.  হীরো আক্তোর 

পিিোোঃ জিোোঃ িহপসি খোি  

িোিোোঃ জিোসোোঃ িোপিিো 

িোসপরি 

গ্রোিোঃ িোন্তোডুপব 

ডোকোঃ কলোখোলী  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৩৫০৭৯৪০৪    



169.  িোপকলো  আক্তোর 

পিিোোঃ জিোোঃ িপফক জচৌধুরী   

িোিোোঃ জহপি আক্তোর 

গ্রোিোঃ িোন্তোডুপব 

ডোকোঃ কলোখোলী  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭১২৯৩৮৬৫৬    

170.  সীিো খোিি  

পিিোোঃ জিোোঃ জিোিোররফ  

পসকদোর  

িোিোোঃ  জিোোঃ িপিরো জবর্ি   

গ্রোিোঃ িোন্তোডুপব 

ডোকোঃ কলোখোলী  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৬০৯৮৭৫৩৯    

171.  িোরপিি আক্তোর  

পিিোোঃ আোঃ রপহি জিখ  

িোিোোঃ  জিোিোোঃ কপচেোরো 

জবর্ি 

গ্রোিোঃ িোন্তোডুপব 

ডোকোঃ কলোখোলী  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭২৮৩৯১১০৬    

172.  রীিো খোিি  

পিিোোঃ জিোোঃ জিোিোররফ 

পসকদোর    

িোিোোঃ জিোসোোঃ িপিরো জবর্ি 

গ্রোিোঃ িোন্তোডুপব, 

ডোকোঃ কলোখোলী  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

১০৭৯৪২৮৪০০৫    

173.  জিোোঃ  পসরোজুল ইসলোি   

পিিোোঃ জিোোঃ আব্দুর  রহিোি 

হ্ওোলোদোর  

িোিোোঃ  জিোসোোঃ রপহিো 

জবর্ি 

গ্রোিোঃ িোন্তোডুপব, 

ডোকোঃ কলোখোলী  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭১০১১০৮৭৩    

174.  পরিো আক্তোর  

পিিোোঃ  িপহদুল ইসলোি  

িোিোঃ  লোভলী জবর্ি 

গ্রোিোঃ চপলিো , 

ডোকোঃ  চপলিো পিররোজপুর 

সদর, পিররোজপুর। 

০১৭১০১১০৮৭৩    

175.  আপিচ্যর রহিোি  

পিিোোঃ জিোোঃ িোকসুদুর 

রহিোি  

িোিোোঃআরলেো জবর্ি    

গ্রোিোঃ জলবু বুপিেো  

ডোকোঃ কদিিলো  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭১০৬৪০৫০১    

176.  জিোোঃ পরিি কোজী  

পিিোোঃ জিোোঃ হোরিদ কোজী  

িোিোোঃ জিোসোোঃ জকোরিলো 

জবর্ি 

গ্রোিোঃ কলোখোলী 

ডোকোঃ কলোখোলী   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৯৩৭৭৩৬৯২ িোস যোরী  ০৮/১২/২০২০ ইং 

িোপরখ জথরক 

১৫/১২/২০২০ইং  

 ০৭ (সোি) পদি। 

 

177.  জিোোঃ ইউছুফ 

পিিোোঃ জিোোঃ জোহোঙ্গীর     

িোিোোঃ কপরমুরন্নিো 

গ্রোিোঃ িোন্তোডুপব  

ডোকোঃ কলোখোলী   

পিররোজপুর সদর, 

০১৭২৬৬০২৯৩২    



পিররোজপুর। 

178.  চোেিো আক্তোর 

পিিোোঃ জিোোঃ পফররোজ িপল্লক  

িোিোোঃ কুরপিেো  জবর্ি 

গ্রোিোঃ িোন্তোডুপব  

ডোকোঃ কলোখোলী   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭০৯৬১২৫১৮    

179.  আলী হোসোি  

পিিোোঃ জিোোঃ এিোি জষখ     

িোিোোঃ রোপিদো জবর্ি 

গ্রোিোঃ িোন্তোডুপব  

ডোকোঃ কলোখোলী   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৬০৭৮০১৩১    

180.  জিোোঃ এবোদি  জহোরসি  

পিিোোঃ জিোোঃ আব্দুল হোপিদ     

িোিোোঃ জজোবোেদো জবর্ি 

গ্রোিোঃ িোন্তোডুপব  

ডোকোঃ কলোখোলী   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

   ১৭১৭১৭৮২১৫    

181.  িোরপিি  আকিোর   

পিিোোঃ ইিোি জহোরসি  জসখ    

িোিোোঃ রোপিদো জবর্ি     

গ্রোিোঃ িোন্তোডুপব 

ডোকোঃ কলোখোলী   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৬৪৫১৫৮০৭    

182.  সবুজ চন্দ্র হোলদোর  

পিিোোঃ সুভোস চন্দ্র হোলদোর      

িোিোোঃ ঊষো রোিী হোলদোর 

গ্রোিোঃ কলোখোলী  

ডোকোঃ কলোখোলী   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭১৮০৭৪৭১১    

183.  জিোসোোঃ িোরপিি আক্তোর 

পিিোোঃ জিোোঃ জোহোঙ্গীর 

হ্ওোলোদোর     

িোিোোঃ জিোসোোঃরসপলিো জবর্ি   

গ্রোিোঃ িোন্তোডুপব,  

ডোকোঃ কলোখোলী   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৩২৮২১৬১৮    

184.  জিোসোোঃপহরো আক্তোর  

পিিোোঃ জিোোঃ িহপসি খোি     

িোিোোঃ জিোসোোঃ িোিীিো 

িোসপরি   

গ্রোিোঃ িোন্তোডুপব,  

ডোকোঃ কলোখোলী   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৩৫০৭৯৪০৪    

185.  জিোোঃ হোপফজুর িপল্লক 

পিিোোঃ  মৃি জিোোঃ আলির্ীর 

জহোরসি  

িোিোোঃ জিোসোোঃজোহোিোরো 

জবর্ি 

গ্রোিোঃ িোন্তোডুপব,  

ডোকোঃ কলোখোলী   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৬৭৮২২৮৭৮    

186.  জিোোঃ সোইফুল ইসলোি খোি  

পিিোোঃ  জিোোঃ জিোজোরেল 

গ্রোিোঃ কলোখোলী  ০১৭৩৭২৩০১০৫    



খোি 

িোিোোঃ  পিপরি জবর্ি       

ডোকোঃ কলোখোলী   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

187.  প্রদীি হোলদোর  

পিিোোঃ রবীন্দ্র িোথ হোলদোর       

িোিোোঃ র্ীিো রোিী ঘরোিী     

গ্রোিোঃ িোন্তোডুপব  

ডোকোঃ কলোখোলী   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৪২০৯৫৪০৪    

188.  িোপকলো আক্তোর  

পিিোোঃ জিোোঃ িপফক জচৌধুরী   

িোিোোঃ  জহিী আক্তোর 

গ্রোিোঃ িোন্তোডুপব  

ডোকোঃ কলোখোলী   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

 ১৭১২৯৩৮৫৫৬    

189.  জিোসোোঃ িপরফো আক্তোর  

পিিোোঃ জিোোঃ দুলোল পসকদোর    

িোিোোঃ- জিোসোোঃরোরবেো 

জবর্ি 

গ্রোিোঃ িোন্তোডুপব  

ডোকোঃ কলোখোলী   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

১০৭৩৬৩৯৬১১২    

190.  জিোসোোঃ জোন্নোতুলরিিো 

পিিোোঃ  জিোোঃ নুরুল আপিি  

িোিোোঃ  জিোসোোঃ  জররহিো 

জবর্ি 

গ্রোিোঃ িোন্তোডুপব 

ডোকোঃ কলোখোলী   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৩৪৩৯২৮৬    

191.  জিোসোোঃ িোপদরো খোিি 

পিিোোঃ জিোোঃ আবুেোল জসখ     

িোিোোঃ হোপস জবর্ি 

গ্রোিোঃ িোন্তোডুপব 

ডোকোঃ কলোখোলী   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৫৭৭৯৪১৯৭    

192.  জিোসোোঃ পরিো খোিি    

পিিোোঃ  জিোোঃ আবুেোল জসখ     

িোিোোঃ হোপস জবর্ি 

গ্রোিোঃ িোন্তোডুপব  

ডোকোঃ কলোখোলী   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৫৬৫৪৩০২৩    

193.  পরেো এদবর 

পিিোোঃ মৃিোঃ কোপিযক চন্দ্র 

এদবর   

িোিোোঃ সুিপি এদবর 

গ্রোিোঃ িোন্তোডুপব  

ডোকোঃ কলোখোলী   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৩৬৭৪৮০৫৪    

194.  জিোোঃ িোপির খোি  

পিিোোঃ  জিোোঃ হুিোয়ুি খোি    

িোিোোঃ জিোসোোঃ কোজল জবর্ি 

গ্রোিোঃ িোন্তোডুপব  

ডোকোঃ কলোখোলী   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৯৩৭৭৩৬৯২    



195.  আেিো খোিি  

পিিোোঃ জিোোঃ আিলোি জিখ    

িোিোোঃ  জপরিো জবর্ি     

গ্রোিোঃ কলোখোলী  

ডোকোঃ কলোখোলী   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৯৩৭৭৩৬৯২    

196.  সীিো  খোিি   

পিিোোঃ জিোোঃ জিোিোররফ 

পসকদোর   

িোিোোঃ  জিোসোোঃ িপিরো 

জবর্ি 

গ্রোিোঃ কলোখোলী  

ডোকোঃ কলোখোলী   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৯৩৭৭৩৬৯২    

197.  িোহোমুদো  জবর্ি  

পিিোোঃ িন্নোি ফপকর    

িোিোোঃ হোরজরো জবর্ি     

গ্রোিোঃ কলোখোলী  

ডোকোঃ কলোখোলী   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৯৩৭৭৩৬৯২    

198.  আপিষ চন্দ্র িীল 

পিিোোঃ অধীর চন্দ্র িীল    

িোিোোঃ  আরলো রোিী িীল 

গ্রোিোঃ কলোখোলী 

ডোকোঃ কলোখোলী   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৯৩৭৭৩৬৯২    

199.  কল্পিো  রোিী িীল  

পিিোোঃ  পবিল চন্দ্র িীল  

িোিোোঃ  িদ্যো রোিী িীল      

গ্রোিোঃ কলোখোলী 

ডোকোঃ কলোখোলী   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৯৩৭৭৩৬৯২    

200.  জিোোঃ রপবউল ফপকর  

পিিোোঃ সুলিোি ফপকর    

িোিোোঃনুর জোহোি জবর্ি       

গ্রোিোঃ কলোখোলী 

ডোকোঃ কলোখোলী   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৯৩৭৭৩৬৯২    

 

201.  অিোপিকো িোপঝ 

পিিোোঃ আলি িোপঝ 

িোিোোঃ পিখো িোপঝ 

গ্রোিোঃ কচ্যবুপিেো  

ডোকোঃ দুর্ যোপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৯৩৭৭৩৬৯২ িোস যোরী ২৪/১২/২০২০ ইং 

িোপরখ জথরক 

৩১/১২/২০২০ ইং  

০৭ (সোি) পদি। 

 

202.  সপঞ্জব হোওোলোদোর  

পিিোোঃ জিিোল হোলদোর    

িোিোোঃ সুধো রোিী হোলদোর    

গ্রোিোঃ কচ্যবুপিেো 

ডোকোঃ দুর্ যোপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

    

203.  জিোোঃ জরজোউল হক 

পিিোোঃ জিোোঃ হোেদোর আলী 

জিখ  

গ্রোিোঃ বোর্ড়ী  

ডোকোঃ দুর্ যোপুর  

পিররোজপুর সদর, 

০১৭৬৩৮৫১৬১৬    



িোিোোঃ আরিোেোরো জবর্ি    পিররোজপুর। 

204.  জোিোল উপদি 

পিিোোঃ আব্দুস জসোবোহোি 

জিখ    

িোিোোঃ আরিোেোরো জবর্ি 

গ্রোিোঃ বোর্ড়ী 

ডোকোঃ দুর্ যোপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৬১৮৮৯৮৫১৫    

205.  জিোোঃ দুলোল পসকদোর  

পিিোোঃ জিোোঃ মৃি আশ্রব 

পসকদোর     

িোিোোঃ জিোসোোঃ আরিোেোরো 

জবর্ি     

গ্রোিোঃ দুর্ যোপুর  

ডোকোঃ দুর্ যোপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৮৩৩০১৫৫০০    

206.  জিোোঃ িজরুল ইসলোি 

পিিোোঃ িোজোহোি জিোল্লো  

িোিোোঃ জিোসোোঃরোপজেো জবর্ি 

গ্রোিোঃ দোঃ জীব গ্রোি, 

ডোকোঃ দুর্ যোপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৯৩৭৭৩৬৯২    

207.  িোসপরি খোিি  

পিিোোঃ এিোরেি জহোরসি 

জিখ    

িোিোোঃ জিোসোোঃজোপকেো 

জবর্ি 

গ্রোিোঃ কচ্যবুপিেো 

ডোকোঃ দুর্ যোপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৯৩৭৭৩৬৯২    

208.  সুিোইেো এহসোি 

পিিোোঃ  এস ,এি পজেোউল 

এহসোি   

িোিোোঃ রুিো জবর্ি 

গ্রোিোঃ বোর্ড়ী  

ডোকোঃ দুর্ যোপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭২০৩৬৩০৩৫    

209.  সোইফুল ইসলোি 

পিিোোঃ হোেদোর আলী  

িোিোোঃ আরিোেোরো জবর্ি 

গ্রোিোঃ বোর্ড়ী  

ডোকোঃ দুর্ যোপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৯৩৭৭৩৬৯২    

210.  রীিো খোিি 

পিিোোঃ জিোোঃ জিোিোররফ 

পসকদোর   

িোিোোঃ জিোসোোঃ িপিরো জবর্ি    

গ্রোিোঃ কচ্যবুপিেো 

ডোকোঃ দুর্ যোপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৯৩৭৭৩৬৯২    

211.  জিোোঃ বপির উপদি 

পিিোোঃ জিোোঃ জিোিোরলব 

ফপকর  

িোিোোঃ  কুলসুি জবর্ি 

গ্রোিোঃ দুর্ যোপুর 

ডোকোঃ দুর্ যোপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৬৫২৯৪৬৬৭    

212.  জিোোঃ ফোরুক জিোল্লো  গ্রোিোঃ কচ্যবুপিেো     



পিিোোঃ জিোোঃ আোঃ রহিোি 

জিোল্লো    

িোিোোঃরিোসোোঃসোরলহো জবর্ি    

ডোকোঃ দুর্ যোপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

213.  রোপিদো খোিি 

পিিোোঃ  মুহোোঃ পলটি জসখ  

িোিোোঃ  িোপিিো জবর্ি   

গ্রোিোঃ বোর্ড়ী  

ডোকোঃ দুর্ যোপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৪২৪৮১৮৫৩    

214.  ইিরোি জহোরসি 

পিিোোঃ জিোোঃ িপির জহোরসি 

িোিোোঃ রোপিদো জবর্ি   

গ্রোিোঃ কচ্যবুপিেো 

ডোকোঃ দুর্ যোপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭২৬২৬৯১৭৭    

215.  জিোসোোঃ িোজিো আক্তোর 

পিিোোঃ আোঃ ছুবহোি 

িোিোোঃ  জিোসোোঃ আরিোেোরো 

গ্রোিোঃ কচ্যবুপিেো 

ডোকোঃ দুর্ যোপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৭০৬৭৭৩৬০    

216.  জোপলি িোহোমুদ 

পিিোোঃ িোহ আলি জিখ    

িোিোোঃ হোসপলিো খোতুি    

গ্রোিোঃ কচ্যবুপিেো 

ডোকোঃ দুর্ যোপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

    

217.  জোপহদ জিখ 

পিিোোঃ   জিোোঃ নুরুজ্জোিোি 

জিখ 

িোিোোঃ  জজসপিি জবর্ি    

গ্রোিোঃ দুর্ যোপুর 

ডোকোঃ দুর্ যোপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

    

218.  জিোোঃ জপসি উপদি জসখ 

পিিোোঃ জিোোঃ জোলোল উপদি 

জসখ 

িোিোোঃ জসপলিো জবর্ি 

গ্রোিোঃ বোর্ড়ী 

ডোকোঃ দুর্ যোপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৭১৬৫৮০৩১    

219.  সোথী জবর্ি 

পিিোোঃ জর্োলোি জিোস্তফো টুকু   

িোিো- িোরপবি জবর্ি     

গ্রোিোঃ কচ্যবুপিেো 

ডোকোঃ দুর্ যোপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৮৭১৭৪১৩৮৮    

220.  সোরদকুল ইসলোি  

পিিোোঃ  জিোোঃ লোল খোি  

িোিোোঃ  পফররোজো জবর্ি 

গ্রোিোঃ বোর্ড়ী  

ডোকোঃ দুর্ যোপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭১৬৫৮৭১৮৯    



221.  সোইদুল ইসলোি 

পিিোোঃ জিোোঃ লোল খোি   

িোিোোঃ  পফররোজো জবর্ি    

গ্রোিোঃ বোর্ড়ী  

ডোকোঃ দুর্ যোপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৭২৩৩৭৭০৬    

222.  পিিো আক্তোর 

পিিোোঃ  জিোোঃ িপিরুল 

ইসলোি    

িোিোোঃ রোপিদো জবর্ি 

গ্রোিোঃ কচ্যবুপিেো 

ডোকোঃ দুর্ যোপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৬১১১৮৪৮৮    

223.  শ্রোবিী খোিি   

পিিোোঃ আোঃ রপিদ   

িোিোোঃ  জববী জবর্ি 

গ্রোিোঃ কচ্যবুপিেো 

ডোকোঃ দুর্ যোপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭২২৩২৬১৮    

224.  জিোোঃ সপজব িোলুকদোর 

পিিোোঃ জিোোঃ িপির জহোরসি 

িোলুকদোর   

িোিোোঃ রোপিদো জবর্ি     

গ্রোিোঃ কচ্যবুপিেো 

ডোকোঃ দুর্ যোপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭০৯১০৭৪৫২    

225.  জিোোঃ রোপজব জহোরসি  

পিিোোঃ জিোোঃ িপির জহোরসি    

িোিোোঃ রোপিদো জবর্ি 

গ্রোিোঃ বোর্ড়ী  

ডোকোঃ দুর্ যোপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৩০৪৯০৩৯০    

 

 

226.  হররকৃষ্ণ ঘরোিী  

পিিোোঃ অিন্ত ঘরোিী 

িোিোোঃ  পুতুল রোিী ঘরোিী    

গ্রোিোঃ দুর্ যোপুর,  

ডোকোঃ দুর্ যোপুর   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৮২২৮১৬২০ িোপরবোপরক হোস 

মুরর্ী িোলি 

০৩/০১/২০২১ ইং 

িোপরখ জথরক 

১০/০১/২০২১ইং  

০৭ (সোি) পদি। 

 

227.  িপবত্র হোলদোর 

পিিোোঃ িপরিল হোলদোর   

িোিোোঃ অপিিো হোলদোর     

গ্রোিোঃ দুর্ যোপুর  

ডোকোঃ দুর্ যোপুর   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৮২২৮১৬২০    

228.  মুক্তো 

পিিোোঃ পহম্যোিসই 

িোিোোঃ িোপন্ত    

গ্রোিোঃ দুর্ যোপুর  

ডোকোঃ দুর্ যোপুর   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৩১০২৬২৬৯    

229.  সুব্রি হোলদোর 

পিিোোঃ িীলকোন্ত হোলদোর   

িোিোোঃ সপবিো রোিী হোলদোর    

গ্রোিোঃ দুর্ যোপুর  

ডোকোঃ দুর্ যোপুর   

পিররোজপুর সদর, 

০১৮১৪০৩৪৫৩০    



পিররোজপুর। 

230.  সোধি চন্দ্র ডোকুেো 

পিিোোঃ পিি যল চন্দ্র ডোকুেো    

িোিোোঃ উষো রোিী ডোকুেো    

গ্রোিোঃ দুর্ যোপুর  

ডোকোঃ দুর্ যোপুর   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৮১৪০৩৪৫৩০    

231.  সুরভন্দু কুিোর িন্ডল 

পিিোোঃ পবিল কৃষ্ণ িন্ডল  

িোিোোঃ কপিকো রোিী িন্ডল   

গ্রোিোঃ পুব য দুর্ যোপুর 

 ডোকোঃ দুর্ যোপুর   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৯১৫১৬০৮৫    

232.  িল্লব দবদ্য  

পিিোোঃ ভবরিোষ কুিোর দবদ্য    

িোিোোঃ র্তষ্ণো রোিী দবদ্য 

গ্রোিোঃ দুর্ যোপুর  

ডোকোঃ দুর্ যোপুর   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৯১৫১৬০৮৫    

233.  জিোোঃ জখোকি হোলদোর 

পিিোোঃ শ্রীপবিদ ভঞ্জি  

হোলদোর 

িোিোোঃ  পিিিী হোলদোর 

গ্রোিোঃ দুর্ যোপুর  

ডোকোঃ দুর্ যোপুর   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৯৩০৪৮৯৮৯২    

234.  িপবত্র কুিোর ঢোলী 

পিিোোঃ পদলীি কুিোর ঢোলী   

িোিোোঃ  তুপপ্ত রোিী ঢোলী 

গ্রোিোঃ  পূব য দুর্ যোপুর 

ডোকোঃ দুর্ যোপুর   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭০৬৬৮৬৭৩২    

235.  উজ্জল কুিোর ঢোলী 

পিিোোঃ  শ্যোি লোল ঢোলী  

িোিোোঃ জেন্তী ঢোলী   

গ্রোিোঃ কচ্যবুপিেো  

ডোকোঃ দুর্ যোপুর   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৪৯৯৩০৭২৩    

236.  রিি হোলদোর 

পিিোোঃ  রবীদ্রিোথ হোলদোর 

িোিোোঃ  িপিিো রোিী হোলদোর      

গ্রোিোঃ দুর্ যোপুর  

ডোকোঃ দুর্ যোপুর   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৪৬৮৩২৭৯৬    

237.  জিখর চন্দ্র ঢোলী 

পিিোোঃ সুপিল চন্দ্র ঢোলী      

িোিোোঃ সপবিো রোিী ঢোলী     

গ্রোিোঃ কচ্যবুপিেো,  

ডোকোঃ দুর্ যোপুর   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৩৮১৩৭৬৬১    

238.  প্রবীর দবদ্য 

পিিোোঃ  িপররিোষ কুিোর 

গ্রোিোঃ দুর্ যোপুর  

ডোকোঃ দুর্ যোপুর   

০১৭৭৫১৫১০৮৩    



দবদ্য 

িোিোোঃ  জববী দবদ্য 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

239.  সবুজ কুিোর দবদ্য 

পিিোোঃ হৃপষরকি দবদ্য  

িোিোোঃ- িোলিী রোিী দবদ্য    

গ্রোিোঃ দুর্ যোপুর 

ডোকোঃ দুর্ যোপুর   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

১০৭২৮৮৩৪১০৬    

240.  জিোোঃ পিলি হোওলোদোর 

পিিোোঃ  জিোোঃ জিোেোরজ্জি 

হোং 

িোিোোঃ  িপঞ্জলো জবর্ি     

গ্রোিোঃ  চ্যঙ্গোিোিো  

ডোকোঃ চপলিো  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭১২০১৭২৫২    

241.  জিোোঃ রপফকুল ইসলোি 

পিিোোঃ  আব্দুল িোলোি 

হোওলোদোর   

িোিোোঃ  রপহিো জবর্ি   

গ্রোিোঃ দুর্ যোপুর,  

ডোকোঃ দুর্ যোপুর   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৩৫৭৩০১১৭    

242.  অি যিো হোলদোর 

পিিোোঃ  ধলু পিস্ত্রী    

িোিোোঃ  সন্ধ্যো রোিী পিস্ত্রী   

গ্রোিোঃ দুর্ যোপুর  

ডোকোঃ দুর্ যোপুর   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৩৫৭৩০১১৭    

243.  জরজোউল হোওলোদোর 

পিিো ঃোঃ জিোোঃ হোপিফ 

হোওলোদোর 

িোিোোঃ  কপহনুর জবর্ি 

গ্রোিোঃ দুর্ যোপুর 

 ডোকোঃ দুর্ যোপুর   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৯৭১৮৮০৮৩    

244.  অপিিো 

পিিোোঃ  পবিদ হোলদোর 

িোিোঃ পিথুি রোিী হোলদোর    

গ্রোিোঃ দুর্ যোপুর  

ডোকোঃ দুর্ যোপুর   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৯৫২৮১১১২৭    

245.  সুপবর ঘরোিী  

পিিোোঃ সুভোষ চন্দ্র ঘরোিী   

িোিোোঃ  পিভো রোিী ঘরোিী    

গ্রোিোঃ দুর্ যোপুর  

ডোকোঃ দুর্ যোপুর   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৩০৫০৩৪৯৭৭    

246.  পবশ্বপজৎ পসকদোর 

পিিোোঃ পবিল কৃষ্ণ পসকদোর   

িোিোোঃ  কল্পিো রোিী পসকদোর     

গ্রোিোঃ দুর্ যোপুর  

ডোকোঃ দুর্ যোপুর   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৩০৫০৩৪৯৭৭    

247.  িোিব ঘরোিী গ্রোিোঃ দুর্ যোপুর  ০১৭৫৮২৭৪১৪৯    



পিিোোঃ সহরদব ঘরোিী   

িোিোোঃ লক্ষ্মী রোিী ঘরোিী    

ডোকোঃ দুর্ যোপুর   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

248.  জিোোঃ দসকি হওলোদোর 

পিিোোঃ জিোোঃ ইপদ্রস 

হোওলোদোর  

িোিোোঃ  সোপবিো ইেোসপিি   

গ্রোিোঃ দুর্ যোপুর 

ডোকোঃ দুর্ যোপুর   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৫৫৮১২৪০৮    

249.  পপ্রেোকোং ঘরোিী 

পিিোোঃ  জর্ৌরোঙ্গ লোল ঘরোিী 

িোিোঃ  কৃষ্ণো রোিী ঘরোিী      

গ্রোিোঃ দুর্ যোপুর 

ডোকোঃ দুর্ যোপুর   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৭৪১১৬৫০২    

250.  জসপবকো খাঁি 

পিিোোঃ  পবিেকৃষ্ণ খাঁি  

িোিোোঃ পিিপি খাঁি      

গ্রোিোঃ দুর্ যোপুর  

ডোকোঃ দুর্ যোপুর   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৭৫৭১৬৩৯৯    

251.  জিোোঃ পরফোি খোি 

পিিোোঃ আোঃ িোন্নোি খোি 

িোিোোঃ জিোসোোঃ জকোরিলো 

জবর্ি     

গ্রোিোঃ উদেকোঠী  

ডোকোঃ কলোখোলী   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৮২০৬৪৯৪৭ িোপরবোপরক হোসঁ 

মুরর্ী িোলি 

 

১৭/০১/২০২১ ইং 

িোপরখ জথরক 

২৪/০১/২০২১ইং  

০৭(সোি) পদি 

 

252.  জিোোঃ রোরিদুল ইসলোি 

পিিোোঃ জিোোঃ জোপকর জহোরসি    

িোিোোঃ  পফররোজো জবর্ি     

গ্রোিোঃ পুখপরেো  

ডোকোঃ কলোখোলী   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৮২৮৭৬১৫৭১    

253.  সোজ্জোদ কোজী 

পিিোোঃ ইপলেোস কোজী  

িোিোোঃ  মুপি যদো  জবর্ি      

গ্রোিোঃ চলপুখপরেো 

ডোকোঃ কলোখোলী   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৪৮৩২১৮০৯    

254.  জিোোঃ জোপকর জহোরসি 

পিিোোঃ জিোোঃ এিোরেি 

জহোরসি     

িোিোোঃ  জোপকেো জবর্ি     

গ্রোিোঃ চলপুখপরেো  

ডোকোঃ কলোখোলী   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৭১০৪৫৮৫৩    

255.  জিোোঃ দসকি সরদোর 

পিিোোঃ জিোোঃ বোদিো সরদোর    

িোিোোঃ  সুপফেো জবর্ি      

গ্রোিোঃ চলপুখপরেো 

ডোকোঃ কলোখোলী   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৭১০৪৫৮৫৩    



256.  রুপি আক্তোর   

পিিোোঃ আফজোল জিোল্লো    

িোিোোঃ রোপিদো জবর্ি     

গ্রোিোঃ চলপুখপরেো  

ডোকোঃ কলোখোলী   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৩০০৩০২০৫৭    

257.  মুপি যদো খোিি  

পিিোোঃ আোঃ রব সরদোর   

িোিোোঃ জহোসরিেোরো জবর্ি   

গ্রোিোঃ চলপুখপরেো  

ডোকোঃ কলোখোলী   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৪৩-১৪৩৮৬৩    

258.  জিোসোোঃ পলপি আক্তোর 

পিিোোঃ মৃি রহি আলী    

িোিোোঃ জিোসোোঃ লিো জবর্ি   

গ্রোিোঃ চলপুখপরেো  

ডোকোঃ কলোখোলী   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৮৮৫৬০৬৫৬১    

259.  পরেোদু উজ্জোিোি 

পিিোোঃ জিোোঃ িপিরুজ্জোিোি    

িোিোোঃ  রোপিদো জবর্ি 

গ্রোিোঃ উদেকোঠী  

ডোকোঃ কলোখোলী   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৯০৯০৫২৬১    

260.  জিোোঃ আসোদুজ্জোিোি হোং 

পিিোোঃ  জিোোঃ হোরিজ উপদি 

হোং 

িোিোোঃ  আকপলিো জবর্ি     

গ্রোিোঃ পুখপরেো  

ডোকোঃ কলোখোলী   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৯৬৬৬৩৪৮১     

261.  জিোোঃ ফেসোল সরদোর 

পিিোোঃ  জিোোঃ বোবুল সরদোর 

িোিোোঃ  সোহোিোরো জবর্ি       

গ্রোিোঃ পুখপরেো  

ডোকোঃ কলোখোলী   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৫৯০৭৭৯৫৮    

262.  কোজী জিোোঃ জিরহদী হোসোি 

পিিোোঃ কোজী জিোোঃ আপিনুল 

হক       

িোিোোঃ  জহোরলিো জবর্ি    

গ্রোিোঃ পুখপরেো 

ডোকোঃ উদেকোঠী   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৫৯০৭৭৯৫৮    

263.  জর্োলোি রোিী 

পিিোোঃ জিোোঃ িপজবুর রহিোি   

িোিোোঃ  ফোপহিো জবর্ি   

গ্রোিোঃ পুখপরেো  

ডোকোঃ উদেকোঠী   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৬২৪৯৪৭১৮০    

264.  জিোোঃ কোিোল জহোরসি 

পিিোোঃ জিোোঃ সোখোওেোি 

জহোরসি  

গ্রোিোঃ দোঃ পুখপরেো  

ডোকোঃ উদেকোঠী  

পিররোজপুর সদর, 

০১৭৯৫১৭৮০২৩    



িোিোোঃ  আংঙ্গুপর জবর্ি     পিররোজপুর। 

265.  জিোোঃ ইিরোি সরদোর 

পিিোোঃ  জহিোরেি সরদোর 

িোিোোঃ  জিোসোোঃ িোরপভি 

জবর্ি     

গ্রোিোঃ দোউদপুর,  

ডোকোঃ উদেকোঠী  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৩৫৯১৯৮৭১    

266.  জিোোঃ িোইি হোওলোদোর 

পিিোোঃ জিোোঃ আলি 

হোওলোদোর     

িোিোোঃ হোপলিো জবর্ি     

গ্রোিোঃ দোউদপুর  

ডোকোঃ উদেকোঠী   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৫১৬৭৩৩৩৬৭    

267.  জিোোঃ পিরোজ সরদোর  

পিিোোঃ  জিোোঃ  িোন্নোি সরদোর    

িোিোোঃ  িোসপলিো জবর্ি     

গ্রোিোঃ দোউদপুর  

ডোকোঃ উদেকোঠী   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭০৫৩৯৪৪৮১    

268.  জিোোঃ িোপহি সরদোর 

পিিোোঃ জিোোঃ বোবুল সরদোর 

িোিোোঃ জিোসোোঃ িোহোিোজ 

জবর্ি 

গ্রোিোঃ দোঃ পুখপরেো 

ডোকোঃ উদেকোঠী  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৯৪৫৭৪৮০০    

269.  রপকব সরদোর 

পিিোোঃ  জিোোঃ িোপসর সরদোর    

িোিোোঃ রোপজেো  জবর্ি      

গ্রোিোঃ পুখপরেো,  

ডোকোঃ উদেকোঠী   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৪২-৫৭৮০৮১    

270.  জিোোঃ হোপবব জিখ 

পিিোোঃ জিোোঃ হোপলি জিখ    

িোিোোঃ  আপররুি জিিো  

জবর্ি     

গ্রোিোঃ পুখপরেো,  

ডোকোঃ উদেকোঠী   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৮১৬৮১৫৮২৫    

271.  জিোোঃ এিরোি জহোরসি 

পিিোোঃ জিোোঃ  হোপিফ জিখ  

িোিোোঃ  পবলপকি জবর্ি     

গ্রোিোঃ পুখপরেো  

ডোকোঃ উদেকোঠী   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৩২-০৮৪৪২২    

272.  জিোোঃ সপজব খোি 

পিিোোঃ  আকরোি আলী খোি  

িোিোোঃ  জিোসোোঃ িিিোজ 

জবর্ি     

গ্রোিোঃ উদেকোঠী  

ডোকোঃ কলোখোলী   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৬৮২২৮৫৭৫২    

273.  সঞ্জে জদউরী 

পিিোোঃ অিল জদউরী  

গ্রোিোঃ চলপুখপরেো 

ডোকোঃ উদেকোঠী   

০১৭১৮৭৭৬৪৪২    



িোিোোঃ   সন্ধ্ো রোিী জদউরী    পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

274.  জর্োলোি পকবপরেো  

পিিোোঃ   জিোোঃ িপিউর 

রহিোি মৃধো 

িোিোঃ  খোপদজো জবর্ি   

গ্রোিোঃ চলপুখপরেো  

ডোকোঃ কলোখোলী   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭১৫৪৯৯৭৫৪    

275.  মুক্তো খোিি  

পিিোোঃ জিোোঃ িপহদুল ইসলোি 

িোিোোঃ  জসিোরো  জবর্ি       

গ্রোিোঃ চলপুখপরেো  

ডোকোঃ কলোখোলী   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৯০৭৩৫২৯০৩    

276.  সুরোইেো আক্তোর পরেো 

পিিোোঃ আব্দুল জপলল 

জহোরসি 

িোিোোঃ সোপহদো জবর্ি     

গ্রোিোঃ উোঃ িংকরিোিো  

ডোকোঃ বাঁিবোপড়েো 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৩০৬৪৭৪৩৯৭ িোপরবোপরক হোসঁ 

মুরর্ী িোলি 

 

০৮/০২/২০২১ ইং 

িোপরখ জথরক 

১৫/০২/২০২১ইং  

০৭(সোি) পদি 

 

277.  িোসপরি সুলিোিো 

পিিোোঃ জিোোঃ আপির জহোরসি   

িোিোোঃ  আকপলিো জবর্ি     

গ্রোিোঃ উোঃ িংকরিোিো  

ডোকোঃ বাঁিবোপড়েো 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭০৭৮১২৩৩৭    

278.  িপরেি আক্তোর 

পিিোোঃ িোহজোহোি আকি 

িোিোোঃ  রওসিোরো জবর্ি     

গ্রোিোঃ উোঃ িংকরিোিো  

ডোকোঃ বাঁিবোপড়েো 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

    

279.  পিিো আক্তোর 

পিিোোঃ জিোপিেোর রহিোি     

িোিোোঃ  িোহোিোজ আক্তোর    

গ্রোিোঃ উোঃ িংকরিোিো  

ডোকোঃ বাঁিবোপড়েো 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৫৬৫৪৪৪৪২    

280.  ইসিোি জোহোি 

পিিোোঃ হুিোয়ুি কপবর  

িোিোোঃ  ফপজলো জবর্ি     

গ্রোিোঃ বাঁিবোপড়েো 

ডোকোঃ বাঁিবোপড়েো 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৩০৩৬৩৩৫০১    

281.  সোবপরিো ত্বন্নী  

পিিোোঃ জোহোপঙ্গর জহোরসি    

িোিোোঃ পলপি জবর্ি     

গ্রোিোঃ বাঁিবোপড়েো 

ডোকোঃ বাঁিবোপড়েো 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৩১৬৬৬৪০১    

282.  িোেো জবর্ি গ্রোিোঃ উোঃ িংকরিোিো     



পিিোোঃ কোলোি কোজী 

িোিোোঃ িোপহদো জবর্ি   

ডোকোঃ বাঁিবোপড়েো 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

283.  জিোসোোঃ পদলরুবো ইেোসপিি 

পিিোোঃ আব্দুল হোপলি  

িোিোোঃ জিৌপখি আক্তোর   

গ্রোিোঃ দোঃ িংকরিোিো  

ডোকোঃ িোরড়রহোট 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

    

284.  ভর্বিী রোিী 

পিিোোঃ  িহোরদব ঋপষ   

িোিোোঃ  বোিোসী রোিী 

গ্রোিোঃ উোঃ িংকরিোিো   

ডোকোঃ বাঁিবোপড়েো 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৭২৭০৪৭৮৫    

285.  আইপরি আক্তোর 

পিিোোঃ  পসপদকুর রহিোি 

িোিোোঃ  ফপরদো জবর্ি     

গ্রোিোঃ উোঃ িংকরিোিো  

ডোকোঃ বাঁিবোপড়েো 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৬২৯০১৩০৮৭    

286.  িিিোজ 

পিিোোঃ  হোরিজ উপদি জিখ 

িোিোোঃ  িোরলহো জবর্ি       

গ্রোিোঃ উোঃ িংকরিোিো  

ডোকোঃ বাঁিবোপড়েো 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৬২৯০১৩০৮৭    

287.  পদিীকো ভীি 

পিিোোঃ প্রফুল্ল কুিোর হোলদোর      

িোিোোঃ সরজু হোলদোর 

গ্রোিোঃ  ভোইরজোড়ো  

ডোকোঃ িোিোজপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

    

288.  পরফোি হোসোি 

পিিোোঃ সররোেোর জহোরসি  

িোিোোঃ  পললো 

গ্রোিোঃ উোঃ িংকরিোিো  

ডোকোঃ বাঁিবোপড়েো  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭১৬১৯০৮০২    

289.  পবল্ল হোলদোর 

পিিোোঃপবভূিী রঞ্জি হোলদোর 

িোিোোঃ-  সুরবোলো হোলদোর     

গ্রোিোঃ ভোইরজোড়ো,  

ডোকোঃ িোিোজপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭২৭০৫৮৯২৭    

290.   জরিিো আক্তোর 

পিিোোঃ  আলকোজ আকি 

িোিোোঃ  িোপিিো জবর্ি     

গ্রোিোঃ উোঃ িংকরিোিো   

ডোকোঃ বাঁিবোপড়েো 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭২৭০৫৮৯২৭    



291.  জিোোঃ   জসোরহল রোিো 

পিিোোঃ ইিিোি আলী আকি   

িোিোোঃ িোরুল জবর্ি     

গ্রোিোঃ উোঃ িংকরিোিো   

ডোকোঃ বাঁিবোপড়েো 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৪২৩৩৯১৬৮    

292.  জিোোঃ  িপফজুল ইসলোি 

আকি 

পিিোোঃ  িোহোজোহোি আকি    

িোিোোঃরওিিোরো জবর্ি     

গ্রোিোঃ উোঃ িংকরিোিো   

ডোকোঃ বাঁিবোপড়েো 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

    

293.  জোপহদুল ইসলোি আকি 

পিিো  িোহোজোহোি আকি    

িোিো   রওিিোরো জবর্ি     

গ্রোিোঃ উোঃ িংকরিোিো 

ডোকোঃ বাঁিবোপড়েো 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

    

294.  আপবদো সুলিোিো 

পিিোোঃহুিোয়ুি কপবর  

িোিোোঃ রোপিদো জবর্ি     

গ্রোিোঃ দোঃ িংকরিোিো  

ডোকোঃ িোরড়রহোট 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৩০৮৫২২৩৪৬    

295.  সোপদেো সোবপরিো 

পিিোোঃ  হোপববুর রহিোি  

িোিোোঃ  সুরিো জবর্ি     

গ্রোিোঃ দোঃ িংকরিোিো  

ডোকোঃ বাঁিবোপড়েো 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭০৪৫৯৫৩৬১    

296.  জিোোঃ  সুিি মৃধো 

পিিোোঃ  ফজলু মৃধো 

িোিোোঃ  ফোরিিো জবর্ি     

গ্রোিোঃ উোঃ িংকরিোিো  

ডোকোঃ িোরড়রহোট  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৩১৩৪২৭৮৭    

297.  জিোোঃ  িোপহি জসখ 

পিিোোঃ  মৃি আরিোেোর জসখ 

িোিোোঃ  জরকসিো  জবর্ি     

গ্রোিোঃ উোঃ িংকরিোিো   

ডোকোঃ িোরড়রহোট  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৩১৮৫৯১৪৪২    

298.  পিরোজ জহোরসি 

পিিোোঃ আব্দুল জপলল জিখ 

িোিোোঃ  িোপহদো জবর্ি 

গ্রোিোঃ উোঃ িংকরিোিো   

ডোকোঃ িোরড়রহোট  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৯৩০৬৯৬১৯৪     

299.  িওকি জহোরসি 

পিিোোঃ  আব্দুল কোরদর 

জিোল্লো 

গ্রোিোঃ উোঃ িংকরিোিো  

ডোকোঃ িোরড়রহোট   

পিররোজপুর সদর, 

০১৭৭৮৫২৭৮৫৯    



িোিোোঃ রপহিো  জবর্ি   পিররোজপুর। 

300.  িোজমুন্নোর মুপন্ন 

পিিোোঃ আব্দুল হোই হোং 

িোিোোঃকুলসুি  জবর্ি       

গ্রোিোঃ উোঃ িংকরিোিো   

ডোকোঃ িোরড়রহোট  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

    

301.  সপ্নো জদ 

পিিোোঃ তুলিী রঞ্জি জদ  

িোিোোঃ  আরলো রোিী জদ 

গ্রোিোঃ খুমুপরেো,  

ডোকোঃ পিররোজপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর 

০১৯২৯৫৩০০৮৩ িোপরবোপরক হোসঁ 

মুরর্ী িোলি 

 

১৪/০২/২০২১ ইং 

িোপরখ জথরক 

২৮/০২/২০২১ইং 

১৫(িরিররো)পদি  

 

302.  জববী রোিী দোস 

পিিোোঃ িন্টু লোল দোস   

িোিোোঃ  আহলোপদ    

গ্রোিোঃ খুমুপরেো,  

ডোকোঃ পিররোজপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর 

০১৭৯৯৬৭১১৯৯    

303.  ইিোিো আক্তোর 

পিিোোঃ জোহোঙ্গীর জহোসোইি 

িোিোোঃ  জহরলিো  জবর্ি      

গ্রোিোঃ খুমুপরেো,  

ডোকোঃ পিররোজপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর 

০১৭৬৪৭৫৩৭৬২    

304.  রুপি 

পিিোোঃ জিোোঃ আব্দুল্লোহ   

িোিোোঃ  আপিররোি জিিো    

গ্রোিোঃ খুমুপরেো,  

ডোকোঃ পিররোজপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর 

০১৩১৭৩০০৯৫৬    

305.  পপ্রর্োংকো আইচ 

পিিোোঃ পদিক কুিোর আইচ   

িোিোোঃ  পদপপ্ত আইচ     

গ্রোিোঃ খুমুপরেো,  

ডোকোঃ পিররোজপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর 

০১৩১৭৩৪৩৩৪৮    

306.  বপি আক্তোর   

পিিোোঃ বপির খোি   

িোিোোঃ পলপি জবর্ি     

গ্রোিোঃ খুমুপরেো,  

ডোকোঃ পিররোজপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর 

০১৭৪২৬৬০৭৯৭    

307.  সুিো পিস্ত্রী 

পিিোোঃ পিি যল কৃষ্ণ পিস্ত্রী   

িোিোোঃ পূষ্প রোিী পিস্ত্রী 

গ্রোিোঃ খুমুপরেো,  

ডোকোঃ পিররোজপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর 

০১৩২০৮৪৪২৮৭    

308.  িোজিীি জবর্ি 

পিিোোঃ  জিোোঃ কোঞ্চি 

গ্রোিোঃ খুমুপরেো,  

ডোকোঃ পিররোজপুর  

০১৭৩৩৬৮০৭৮৭    



পসকদোর 

িোিোোঃ  ফপজলো জবর্ি 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর 

309.  উজ্জল দোস 

পিিোোঃ িিী জর্োিোল দোস   

িোিোোঃ  আরলো রোিী দোস 

গ্রোিোঃ খুমুপরেো,  

ডোকোঃ পিররোজপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর 

০১৭৩৪৮১০৯৮৯    

310.  এিরোি পিকদোর 

পিিোোঃ  জখোকি পসকদোর 

িোিোোঃ  জফররদৌসী জবর্ি 

গ্রোিোঃ খুমুপরেো,  

ডোকোঃ পিররোজপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর 

০১৭২৯৪৭৯৪৬৯    

311.  জিোোঃ িোপিদ আিোি 

পিিোোঃ  জিোোঃ আব্দুল 

জসোবোহোি খোি 

িোিোোঃ  িোজমুন্নোহোর 

গ্রোিোঃ খুমুপরেো,  

ডোকোঃ পিররোজপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর 

০১৭৩৪৩৭৪৯৮০    

312.  সোলিো আক্তোর 

পিিোোঃ জিোোঃ জিোক্তোর জসখ      

িোিোোঃ  পিউলী জবর্ি    

গ্রোিোঃ খুমুপরেো,  

ডোকোঃ পিররোজপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর 

০১৭১৩৫৮৮৬৯৪    

313.  জিোোঃ কোিরোি পসকদোর 

পিিোোঃ  রপফকুল ইসলোি  

িোিোোঃ  জফররদৌসী জবর্ি 

গ্রোিোঃ খুমুপরেো,  

ডোকোঃ পিররোজপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর 

০১৭৩২০২৯৮২১    

314.  পিযুষ আইচ 

পিিোোঃ  পদিক আইচ 

িোিোোঃ-  দীপপ্ত আইচ 

গ্রোিোঃ খুমুপরেো,  

ডোকোঃ পিররোজপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর 

০১৩১৭৩৮৩৩৪৮    

315.  িেে ব্রে 

পিিোোঃ রবীিোদ্রিোথ ব্রে 

িোিোোঃ  অপিিো রোিী ব্রে   

গ্রোিোঃ খুমুপরেো,  

ডোকোঃ পিররোজপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর 

০১৮৭৫৩৩১৯২২    

316.  িোলিো আক্তোর 

পিিোোঃ জবলোরেি জহোরসি   

িোিোোঃ লোপখ জবর্ি   

গ্রোিোঃ আলোিকোঠী  

ডোকোঃ পিররোজপুর। 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৩১০৪৮৪০৮৮    

317.  জিোোঃ িওিীদ আিোি গ্রোিোঃ খুমুপরেো,  ০১৭০৫৩৯৪৪৮১    



পিিোোঃ  জিোোঃ  আবদুস 

জসোবোহোি   

িোিোোঃ  িোজমুি িোহোর 

ডোকোঃ পিররোজপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর 

318.  অপিক িোল 

পিিোোঃ মুকুল কৃষ্ণ িোল 

িোিোোঃ বীিো রোিী জদ 

গ্রোিোঃ খুমুপরেো,  

ডোকোঃ পিররোজপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর 

০১৭৬৪৮৭১২৯৯    

319.  সীিোন্ত দোস 

পিিোোঃ  হপর জর্োিোল দোস    

িোিোোঃ জদোলো দোস 

গ্রোিোঃ খুমুপরেো,  

ডোকোঃ পিররোজপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর 

০১৭২৮৫৭৯৭৮৯    

320.  জকোপহনুর আক্তোর 

পিিোোঃ  নূরুল ইসলোি খাঁি    

িোিোোঃ  জেগুি পবপব 

গ্রোিোঃ খুমুপরেো,  

ডোকোঃ পিররোজপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর 

০১৭২৮৮১১০৫৯    

321.  জপসি জিখ 

পিিোোঃ জিোোঃ  জিোক্তোর জিখ 

িোিোোঃ  পিউলী জবর্ি 

গ্রোিোঃ খুমুপরেো,  

ডোকোঃ পিররোজপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর 

০১৭১৩৫৮৮৬৯৪    

322.  র্তপপ্ত আইচ 

পিিোোঃ  সির কোপন্ত জঘোষ 

রোে 

িোিোোঃ  িোআপি রোিী জঘোষ 

রোে    

গ্রোিোঃ খুমুপরেো,  

ডোকোঃ পিররোজপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর 

০১৭৬০২৮৬৬৩৮    

323.  সোথী রোিী দোস 

পিিোোঃ কৃষ্ণ কোন্ত দোস 

িোিোোঃ   িেি িপি দোস    

গ্রোিোঃ খুমুপরেো,  

ডোকোঃ পিররোজপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর 

০১৭৪৬৮৪১১৪৪    

324.  ফোরজোিো আখিোর 

পিিোোঃ   আব্দুল জপলল খোিো 

িোিোঃ  পিিোরো  জবর্ি 

গ্রোিোঃ খুমুপরেো,  

ডোকোঃ পিররোজপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর 

০১৭১৫৯৮২৬৯২    

325.  িোিপজিো আখিোর 

পিিোোঃ   আব্দুল জপলল খোিো 

িোিোঃ  পিিোরো  জবর্ি 

গ্রোিোঃ খুমুপরেো,  

ডোকোঃ পিররোজপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর 

০১৭১৫৯৮২৬৯২    

 

 



326.  লোইজু আক্তোর 

পিিোোঃ জলোকিোি সরদোর 

িোিোোঃ  রপহিো জবর্ি 

গ্রোিোঃ উোঃ কৃষ্ণির্র    

 ডোকোঃ  পিররোজপুর 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৯৫৬৩৩২৬৩২ ব্লক পপ্রপটং ০৭/০৩/২০২১ ইং 

িোপরখ জথরক 

১৪/০৩/২০২১ইং  

০৭(সোি) পদি 

 

327.  রুিো আক্তোর 

পিিোোঃ জিোোঃ লুৎফর ফপকর   

িোিোোঃ  জরোরকেো জবর্ি    

গ্রোিোঃ িোঃ ডুমুপরিলো  

 ডোকোঃ রোিীপুর 

পিররোজপুর সদর, পিররোজ 

০১৩১৯৮৪৭৩৪২    

328.  হোপিদো আখিোর 

পিিোোঃ জিোোঃ সপহদুল ইসলোি 

িোিোোঃ  জিসোোঃ িপরেি  

জবর্ি      

গ্রোিোঃ উোঃ কৃষ্ণির্র 

ডোকোঃ  পিররোজপুর। 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর 

০১৬৫০১৩২৬২৬    

329.  সোপবিো ইেোসিীি 

পিিোোঃ হোসোি আলী আকি   

িোিোোঃ  হোরজরো জবর্ি 

গ্রোিোঃ িোঃ ডুমুপরিলো  

 ডোকোঃ  রোিীপুর 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর 

০১৯২৪৪৫১৩৪৪    

330.  খোপদজো 

পিিোোঃ জিোোঃ হোরুি জসখ  

িোিোোঃ  জরনু জবর্ি    

গ্রোিোঃ িোঃ ডুমুপরিলো 

 ডোকোঃ রোিীপুর    

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর 

০১৯৯৪১৩৭৫৩৯    

331.  জররহিো  আক্তোর   

পিিোোঃ জিোপজবুল হক  

িোিোোঃ জর্োরলনুর জবর্ি     

গ্রোিোঃ িোঃ ডুমুপরিলো 

ডোকোঃিোপরকিলো    

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর 

০১৬৯৭১৪৮৫৬৮    

332.  িোজিো জবর্ি 

পিিোোঃ জিোোঃ িোরলক খোি  

িোিোোঃ সোহোিোজ জবর্ি 

গ্রোিোঃ িোঃ ডুমুপরিলো,   

ডোকোঃিোপরকিলো 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর 

০১৭৮৯৮১২০২৯    

333.  জিোোঃ রোপকব জিখ 

পিিোোঃ  মৃি আক্তোর জিখ   

িোিোোঃ  িোপহনুর জবর্ি   

গ্রোিোঃ িোঃ ডুমুপরিলো,   

ডোকোঃ রোিীপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর 

০১৭৯০৪০১৭৮০    

334.    জিোোঃ িোপির উদীি র্োজী 

পিিোোঃ আব্দুল জসোবোহোি 

র্োজী  

িোিোোঃ  জিোসোোঃ িোরহরো 

জবর্ি 

গ্রোিোঃ িোঃ ডুমুপরিলো 

ডোকোঃ রোিীপুর    

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর 

০১৮৫৪১৫৩৭৯৬    



335.  জিফোলী জবর্ি 

পিিোোঃ জিোোঃ িিরলব িোপঝ 

িোিোোঃ  দুলু জবর্ি     

গ্রোিোঃ িোঃ ডুমুপরিলো   

ডোকোঃ রোিীপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর 

০১৭২১০০৬০৩৪    

336.   পিলুফো জবর্ি 

পিিোোঃ জপলল ফপকর 

িোিোোঃ  িপকিো জবর্ি 

গ্রোিোঃ িোঃ ডুমুপরিলো,   

ডোকোঃিোপরকিলো 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর 

০১৭৫৫২৫৮৫৩২    

337.  জিপরিো খোিি 

পিিোোঃ জিোোঃ ইপদ্রস জিখ      

িোিোোঃ জিোসোোঃ জররহিো 

জবর্ি    

গ্রোিোঃ িোঃ ডুমুপরিলো,   

ডোকোঃিোপরকিলো 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর 

০১৭৭৯৯৩২৪৭৬    

338.  জিোসোোঃ িোরজোিো আকিোর 

পিিোোঃ  জিোোঃ রুহুল আপিি 

িোিোোঃ জিোসোোঃ ফোপিিো 

জবর্ি       

গ্রোিোঃ  ডুমুপরিলো 

ডোকোঃিোপরকিলো   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর 

০১৬২০৩৫৪২৮৪    

339.  জিোসোোঃ  মুপন্ন আক্তোর 

পিিোোঃআবুল কোলোি 

িোিোোঃ-  মৃি জরপি জবর্ি    

গ্রোিোঃ িোঃ ডুমুপরিলো 

ডোকোঃ রোিীপুর   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর 

০১৭৩১৭৩০২৭৫    

340.  জিোোঃ িোিীি র্োজী 

পিিোোঃ জিোোঃ সপহদ র্োজী 

িোিোোঃ  জিোসোোঃ জসফোলী 

জবর্ি 

গ্রোিোঃ িোঃ ডুমুপরিলো 

ডোকোঃ ডোকোঃ রোিীপুর    

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর 

০১৮২৫৬০৪৫৭৭    

341.  জোপকেো জবর্ি 

পিিোোঃরিোজোহোর আলী জসখ 

িোিোোঃ  খোেরুি জিেো    

গ্রোিোঃ ডুমুপরিলো, 

ডোকোঃিোপরকিলো    

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর 

০১৪০৭৩৬০৯৭১    

342.  রোপজেো জবর্ি 

পিিোোঃ আব্দুল হোপলি 

হোওলোদোর  

িোিোোঃ নুরজোহোি জবর্ি    

গ্রোিোঃ  ডুমুপরিলো 

ডোকোঃিোপরকিলো    

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর 

০১৪০৭৩৬০৯৬৫    

343.  স্বপ্নো আখিোর 

পিিোোঃমুকুল কৃষ্ণ িোল 

িোিোোঃ বীিো রোিী জদ 

গ্রোিোঃ িোপরকিলো 

ডোকোঃিোপরকিলো   

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর 

০১৩১০৯০৪৯৪৩    



344.  জিোোঃ হোসোি 

পিিোোঃ লুিফর রহিোি 

িোিোোঃ জরোকরেো  জবর্ি    

গ্রোিোঃ  ডুমুপরিলো   

ডোকোঃিোপরকিলো 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর 

০১৭৬৫০৭২৩৫১    

345.  িোিরপি আক্তোর  

পিিোোঃ আব্দুল হোই সরখ 

িোিোোঃ হোিপদো  জবর্ি    

গ্রোিোঃ িোঃ ডুমুপরিলো 

 ডোকোঃ রোিীপুর  

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর 

০১৯১৬০২৩৭০৭    

346.  মুক্তো জবর্ি 

পিিোোঃ জিোোঃ সরকরন্দোর 

র্োজী 

িোিোোঃ সোহপদো  জবর্ি    

গ্রোিোঃ পূ ডুমুপরিলো 

ডোকোঃিোপরকিলো 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর 

০১৭৭৩৪৫৬৭৮    

347.  িোহোদোৎ জহোসরি 

পিিোোঃ জিোিোলরব 

হোওলোদোর 

িোিোোঃ জহোসিরেোরো  জবর্ি    

গ্রোিোঃ পুখপরেো,  

ডোকঘরোঃ উদেকোঠী 

 পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর 

০১৭১০৪৪৮১৩০    

348.  জিোোঃ িোইদ র্োজী 

পিিোোঃ রহিোি র্োজী  

িোিোোঃ ফুলবোনু  জবর্ি    

গ্রোিোঃ িোঃ ডুমুপরিলো 

ডোকোঃিোপরকিলো 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর 

০১৭৬৫০৭২৩৫১    

349.  িোরুফো আকিোর  

পিিোোঃ মৃি আিিোর সরখ 

িোিোোঃ র জবর্ি    

গ্রোিোঃ কুিোরখোলী 

ডোকোঃপিররোজপুর 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর 

০১৯৯৫২৪৭১৮১    

350.  রত্নো খোতুি 

পিিোোঃ রহিোি হোওলোদোর  

িোিোোঃ হোজরো  জবর্ি    

গ্রোিোঃ িোঃ ডুমুপরিলো 

ডোকোঃরোিীপুর     

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর 

০১৯০৪৩৭৯৭৪৬    

351.  িোরপিি খোিি  

পিিোোঃ এিোরেি জসখ 

িোিোোঃ জোপকেো জবর্ি 

গ্রোিোঃ চল পুখপরেো,  

ডোকঘরোঃ উদেকোঠী 

পিররোজপুর 

সদর,পিররোজপুর 

০১৭৪৫৬৬২৩০৮ িোপরবোপরক 

র্োভী িোলি 

 

১৫/০৩/২০২১ ইং 

িোপরখ জথরক 

২৩/০৩/২০২১ইং 

০৭(সোি)পদি 

 

352.  জরখো জবর্ি 

পিিোোঃ আোঃ িোন্নোি জিখ 

িোিোোঃ লোইলী জবর্ি 

গ্রোিোঃ চল পুখপরেো,  

ডোকঘরোঃ উদেকোঠী 

পিররোজপুর 

সদর,পিররোজপুর 

০১৭৫৬৯৯৮৬০৯    



353.  খোপদজো খোতুি 

পিিোোঃ জিোোঃ জদরলোেোর 

িরীফ 

িোিোোঃ িোিপলিো জবর্ি 

গ্রোিোঃ চল পুখপরেো,  

ডোকঘরোঃ উদেকোঠী, 

পিররোজপুর 

সদর,পিররোজপুর 

০১৭৬৮১৩৮১৭১    

354.  সোলিো আক্তোর  

পিিোোঃ হোপিদ হোওলোদোর  

িোিোোঃ সবুররোি জিিো জবর্ি 

গ্রোিোঃ চল পুখপরেো  

ডোকঘরোঃ উদেকোঠী, 

পিররোজপুর 

সদর,পিররোজপুর 

০১৬২৭৭২৩৭০৭    

355.  জিোোঃ িোঈি খোি 

পিিোোঃ হোপলি খোি 

িোিোোঃ হনুফো জবর্ি 

গ্রোিোঃ চল পুখপরেো  

ডোকঘরোঃ উদেকোঠী, 

পিররোজপুর 

সদর,পিররোজপুর 

০১৭৮৯২০৯৩২১    

356.  জিোোঃ জোিোল জহোরসি 

পিিোোঃ িোহ আলি খোি 

িোিোোঃ লোভিী জবর্ি 

গ্রোিোঃ চল পুখপরেো  

ডোকঘরোঃ উদেকোঠী, 

পিররোজপুর 

সদর,পিররোজপুর 

০১৭৪২৭৮৩৮০৬    

357.  িোহোিোজ জবর্ি 

পিিোোঃ আোঃ রপহি 

হোওলোদোর 

িোিোোঃ জিোরিিো জবর্ি 

গ্রোিোঃ চল পুখপরেো  

ডোকঘরোঃ উদেকোঠী 

পিররোজপুর 

সদর,পিররোজপুর 

০১৭২৫১৩৯১৭৫    

358.  পূপে যিো িন্ডল 

পিিোোঃ সুকুিোর িন্ডল 

িোিোোঃ কল্পিো রোিী িন্ডল 

গ্রোিোঃ র্জোপলেো  

ডোকঘরোঃ উদেকোঠী 

পিররোজপুর 

সদর,পিররোজপুর 

০১৯২৬০৪৯১৫২    

359.  িিোল লোল িীল 

পিিোোঃ অমূল্য চন্দ্র িীল 

িোিোোঃ পুতুল রোিী িীল 

গ্রোিোঃ উদেকোঠী 

ডোকঘরোঃ উদেকোঠী 

পিররোজপুর 

সদর,পিররোজপুর 

০১৮২০৫৭৯১৫২    

360.  লোভলী খোিি 

পিিোোঃ আোঃ সোলোি 

হোওলোদোর 

িোিোোঃ ফেজুি জিিো জবর্ি 

গ্রোিোঃ উদেকোঠী 

ডোকঘরোঃ উদেকোঠী 

পিররোজপুর 

সদর,পিররোজপুর 

০১৭৬৯১৯১৭২০    

361.  আোঃ রপহি 

পিিোোঃ সোখোওেোৎ িরীফ 

িোিোোঃ রোপিদো জবর্ি 

গ্রোিোঃ কলোখোলী  

ডোকঘরোঃ উদেকোঠী 

পিররোজপুর 

০১৮১২৪৮৬৮৫৫    



সদর,পিররোজপুর 

362.  রোপজেো সুলিোিো 

পিিোোঃ আোঃ রোজ্জোক জবিোরী 

িোিোোঃ মুন্নী জবর্ি 

গ্রোিোঃ চল পুখপরেো  

ডোকঘরোঃ উদেকোঠী 

পিররোজপুর 

সদর,পিররোজপুর 

০১৭১২০১৭২৯৯৫    

363.  ঝুমুর আখিোর 

পিিোোঃ জেিোল আরবদীি 

খোি 

িোিোোঃ খোপদজো জবর্ি 

গ্রোিোঃচল পুখপরেো  

ডোকঘরোঃ উদেকোঠী 

পিররোজপুর 

সদর,পিররোজপুর 

০১৯১৫৬২০৭৪৭    

364.  পবপুল কৃষ্ণ িন্ডল 

পিিোোঃ পবররন্দ্র িোথ িন্ডল 

িোিোোঃ সপবিো রোিী িন্ডল 

গ্রোিোঃর্জোপলেো  

ডোকঘরোঃ উদেকোঠী 

পিররোজপুর 

সদর,পিররোজপুর 

০১৭৩৭১৫০৯১৪    

365.  হোপসব হোওলোদোর  

পিিোোঃ হোসোি হোওলোদোর  

িোিোোঃ ফোপহিো জবর্ি 

গ্রোিোঃচল পুখপরেো 

ডোকঘরোঃ উদেকোঠী 

পিররোজপুর 

সদর,পিররোজপুর 

০১৭৯২১৫১৭২৫    

366.  জিোোঃ িোঈি জহোরসি  

পিিোোঃ আলকোচ জহোরসি  

িোিোোঃ রুপলেো জবর্ি 

গ্রোিোঃচল পুখপরেো,  

ডোকঘরোঃ উদেকোঠী 

পিররোজপুর 

সদর,পিররোজপুর 

০১৭৭৮৫৩৯৬৫৩    

367.  ওবোেদুল হক 

পিিোোঃ সোিসুল হক  

িোিোোঃ জোহোিোরো জবর্ি 

গ্রোিোঃ উদেকোঠী  

ডোকঘরোঃ উদেকোঠী 

পিররোজপুর 

সদর,পিররোজপুর 

০১৭৮১৬২৫৭১৯২    

368.  জিোোঃ জপসি হোওলোদোর  

পিিোোঃ আিরোফ আলী 

হোওলোদোর  

িোিোোঃ িোকছুদো জবর্ি 

গ্রোিোঃ পুখপরেো,  

ডোকঘরোঃ উদেকোঠী 

পিররোজপুর 

সদর,পিররোজপুর 

০১৯১৫২০৭১৯৫    

369.   িোঈিো খোিি 

পিিোোঃ আকোির আলী 

িোিোোঃ লোকী জবর্ি 

গ্রোিোঃদোউদপুর  

ডোকঘরোঃ উদেকোঠী 

পিররোজপুর 

সদর,পিররোজপুর 

০১৭১২৯৯১৭২৫    

370.  জিোোঃ জরজোউল কপরি 

পিিোোঃ খপললুর রহিোি 

গ্রোিোঃ দোউদপুর  

ডোকঘরোঃ উদেকোঠী, 

০১৭৪৮৭৭৩৪৪    



িোিোোঃ পবলপকচ জবর্ি পিররোজপুর 

সদর,পিররোজপুর 

371.  জিোোঃ হোপরচ িোহমুদ খোি 

পিিোোঃ আোঃ জপলল খোি 

 িোিোোঃ আঞ্জুেোরো জবর্ি 

গ্রোিোঃ পুখপরেো,  

ডোকঘরোঃ উদেকোঠী, 

পিররোজপুর 

সদর,পিররোজপুর 

০১৬৮৪৫১৪১৭৪    

372.  জিোোঃ জহোসোইি সরদোর 

পিিোোঃ জিোোঃ পিরি সরদোর 

িোিোোঃ জিোসোোঃ কুরপিেো 

জবর্ি 

গ্রোিোঃউদেকোঠী  

ডোকঘরোঃ উদেকোঠী 

পিররোজপুর 

সদর,পিররোজপুর 

০১৭৬০৫১৮৩২৯    

373.  জিোোঃ সোরদক জহোরসি 

পিিোোঃ জিোোঃ িোহোদোৎ 

জহোরসি খোি 

িোিোোঃ ইেোরুিরিিো 

গ্রোিোঃ পুখপরেো,  

ডোকঘরোঃ উদেকোঠী, 

পিররোজপুর 

সদর,পিররোজপুর 

০১৭৯২০৫০১৫    

374.  কোজী রোপকব জহোরসি 

পিিোোঃ কোজী িোসুদ জহোরসি 

িোিোোঃ আফররোজো জবর্ি 

গ্রোিোঃ পুখপরেো,  

ডোকঘরোঃ উদেকোঠী, 

পিররোজপুর 

সদর,পিররোজপুর 

০১৭৫২২৮৬৯১৫    

375.  িপরফো খোিি 

পিিোোঃ জিোোঃ জপসি উপদি 

িোিোোঃ জহোসরিেোরো জবর্ি 

গ্রোিোঃ পুখপরেো  

ডোকঘরোঃ উদেকোঠী, 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর 

০১৯১২২৫১৫৯৫    

376.  িোইরেবো খোিি 

পিং- জিোোঃহোপবব খোি 

িিো- রপহিো জবর্ি 

গ্রোিোঃহপরেো 

ডোকোঃ হপরিো র্োজীপুর 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৭৮৬১০৫০৩ িপরবোপরকর্োভী

িোলি 

২১/০৩/২০২০২১

ইংিোপরখরথরক২৮/

০৩/২০২১ইং 

 

377.  িোন্তোআক্তোর 

পিিো-অরুি জজোিোদোর 

িোিো-রুপলেোরবর্ি 

গ্রোিোঃহপরেো 

ডোকোঃ হপরিো র্োজীপুর 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৫৯৬৪৫১৫৮    

378.  জিোিোোঃসোলিো 

পিিো-জিোিোরলব আকি 

িোিো-জরনু জবর্ি 

গ্রোিোঃহপরেো 

ডোকোঃ হপরিো র্োজীপুর 

পিররোজপুরসদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৪৯০১৫৮৫৪    

379.  িোরপিি আকি গ্রোিোঃহপরেো,  

ডোকঘরোঃ হপরেো র্োজীপুর, 

০১৭৯০৯৭৪২৫৬    



পিিো-জিোোঃিোলোি হোওলোদোর 

িোিো-জিোসোোঃসোপহদো জবর্ি 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর 

380.  জিোসোোঃনুরুন্নোহোর 

পিিো-জিোোঃরিোসরলি ফপকর 

িোিো-জিোসোোঃরোপজেো জবর্ি 

গ্রোিোঃবোরদোখোলী,  

ডোকঘরোঃ িোরড়রহোট 

পিররোজপুরসদর, 

পিররোজপুর 

০১৭৮৭২৫২১৭০    

381.  আপবদো সুলিোিো 

পিিো-জিোহোেোদ আলী 

হোওলোদোর 

িোিো-জিোসোোঃিোপহনুর জবর্ি 

গ্রোিোঃহপরেো 

ডোকোঃ হপরিো র্োজীপুর 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৮৯৩১৪৩৯৫৬    

382.  িোরুফোআক্তোর 

পিিো-জিোোঃিোহোদোৎ খোি 

িোিো-হোরজরো জবর্ি 

গ্রোিোঃহপরেো 

ডোকোঃ হপরিো র্োজীপুর 

পিররোজপুরসদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৩৯৪১৭৫৩৩    

383.  জেোরোিী িীল 

পিিো-পিংসরন্তোষ িীল 

িোিো-হরজরো জবর্ি 

গ্রোিোঃহপরেো 

ডোকোঃ হপরিো র্োজীপুর 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭২৮৬০৮২৯৫    

384.  মুপিেো আক্তোর 

পিিোোঃ আলিোফ জহোরসি 

িোিোোঃ জিোসোোঃ আরিোেোরো 

জবর্ি 

গ্রোি,হপরেো, ডোকঘর, 

হপরেোর্োজীপুর, 

পিররোজপুরসদর, 

পিররোজপুর 

০১৭৪৫১৫৪০১১    

385.  জিোসোোঃ িোলিো আকি 

পিিোোঃ আব্দুল আপজজ 

হোওলোদোর 

িোিোোঃ জিোসোোঃ িোসিো জবর্ি 

গ্রোিোঃহপরেো 

ডোকোঃ হপরিো র্োজীপুর 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৯৮৮১২২৯১১    

386.  আেিো আক্তোর 

পিিো-জিোোঃিোহআলি 

পসকদোর 

িোিো-সোিসুিোহোি 

গ্রোিোঃ হপরেো 

ডোকোঃ হপরিো র্োজীপুর 

পিররোজপুরসদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭০৭৬৩৫৬৪২    

387.  জিোসোোঃ সোথী আক্তোর 

পিিো-কুদ্দুস হোওলোদোর 

িোিো-িেিোরবর্ি 

গ্রোিোঃ হপরেো 

ডোকোঃ হপরিো র্োজীপুর 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭০৭৮১২৪৩৪    

388.  পলপি খোিি গ্রোিোঃহপরেো ০১৭০৮৮৩২৯৩    



পিিো-পলেোকি হোওলোদোর 

িোিো- লোইজুরবর্ি 

ডোকোঃ হপরিো র্োজীপুর 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

389.  পলজো আক্তোর 

পিিো- পলেোকি হোওলোদোর 

িোিো- লোইজুরবর্ি 

গ্রোিোঃহপরেো 

ডোকোঃ হপরিো র্োজীপুর 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৫৮৬৫৪৬৭২    

390.  জিোসোোঃ রোরবেো জবর্ি 

পিিো-আরিোেোর জহোরসি 

িোিো-জিোসোোঃনুরুন্নোহোর 

জবর্ি 

গ্রোিোঃ হপরেো 

ডোকোঃ হপরিো র্োজীপুর 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৯৯৫২৪৬৪৩৮    

391.  জিোসোোঃ জজসপিি জবর্ি 

পিিো-জিোোঃহোপববুর রহিোি 

িোিো-জিোিোোঃপিরু জবর্ি 

গ্রোিোঃহপরেো 

ডোকোঃ হপরিো র্োজীপুর 

পিররোজপুরসদর, 

পিররোজপুর। 

০১৯৪৩১০৯৩৪৯    

392.  জিোসোোঃ রুিো খোিি 

পিিো-আোঃ খোরলক আকি 

িোিো-জিোসোোঃ সোপবিো 

ইেোসপিি 

গ্রোিোঃ হপরেো 

ডোকোঃ হপরিো র্োজীপুর 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৯৮৯৮৭৪১০০    

393.  জিোিোোঃরোপজেো আখিোর 

পিিো-রুস্তুি আলী 

িোিো-জিোিোোঃজোহোিোরো 

জবর্ি 

গ্রোিোঃহপরেো 

ডোকোঃ হপরিো র্োজীপুর 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৮৭৫৯৪৫০০৮    

394.  পিিোসরকোর 

পিিো-পিি যল সরকোর 

িোিো-অপিিো সরকোর 

গ্রোিোঃহপরেো 

ডোকোঃ হপরিো র্োজীপুর 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭২৮৬০৮২৯৫    

395.  সোলিোআক্তোর 

পিিো- জোপকর জহোরসি 

িোিো-িোরুফো জবর্ি 

গ্রোি,হপরেো, ডোকঘর, 

হপরেোর্োজীপুর, 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর 

০১৩১২৯৯৫৬৫০    

396.  পিমুল 

পিিো-জিোোঃরিোিোরলব জিখ 

িোিো-জরনু 

গ্রোিোঃহপরেো 

ডোকোঃ হপরিো র্োজীপুর 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৯৬৩৯৮২২৮৭    

397.  িোরুল জবর্ি গ্রোিোঃহপরেো ০১৩২০৭৭৭৯৫৯    



পিিো-আোঃলপিফ খপলফো 

িোিো-জিোসোোঃনুর জোহোি 

ডোকোঃ হপরিো র্োজীপুর 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

398.  জিোসোোঃিোপহনুর জবর্ি 

পিিো-নুর জিোহোেোদ 

িোিো-জিোসোোঃবোরিসো জবর্ি 

গ্রোিোঃহপরেো 

ডোকোঃ হপরিো র্োজীপুর 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৯৮৯৮৭৪১০০    

399.  জিোসোোঃ আেিো পসপদকো 

পিিো-জিোোঃ িজরুল ইসলোি 

িোিো-ফোরিিো জবর্ি 

গ্রোিোঃ হপরেো 

ডোকোঃ হপরিো র্োজীপুর 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৭০২৩০৫০৪    

400.  জিোসোোঃ সোলিো িোজপিি 

পিিো-জিোোঃ বোদিো পিেো 

িোিো-জিোসোোঃহোপিদো জবর্ি 

গ্রোিোঃহপরেো 

ডোকোঃ হপরিো র্োজীপুর 

পিররোজপুর সদর, 

পিররোজপুর। 

০১৭৪৬৮৪৩২৭৯    

  

(রিোোঃ রপফকুল ইসলোি সরদোর) 

উিরজলো যুব উন্নেি কি যকিযো 

পিররোজপুর সদর,পিররোজপুর। 

 

 

 

(খ) অপ্রোপিষ্ঠোপিক প্রপিক্ষে: 

নং প্রপিক্ষেোথীর িোি ঠিকোিো জিোবোইল b¤^i 
প্রপিক্ষে জকোরস যর 

িোি 
জিেোদ িন্তব্য 

1.  জিোোঃ মুরোদুল ইসলোি 

পিিোোঃ জিোোঃ হোপববুর 

রহিোি 

িোিোোঃ মুরপফেো জবর্ি 

গ্রোিোঃ কুিোরখোলী 

জিোোঃ দোঃ বোপিেোপর 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৯৩৫১৫৯৭০২ িৎস্য চোষ 
২৫.০৮.২০২০ 

৩১.০৮.২০২০ 

 

2.  একরোমুল হোওলোদোর 

পিিোোঃ নুর আলী হোওলোদোর 

িোিোোঃ িহপিিো জবর্ি 

গ্রোিোঃ কুিোরখোলী 

জিোোঃ দোঃ বোপিেোপর 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৯৫৭৮৯৮০২৪ িৎস্য চোষ 
২৫.০৮.২০২০ 

৩১.০৮.২০২০ 

 

3.  িপফকুল ইসলোি 

পিিোোঃ আপির জহোরসি 

িোিোোঃ জররহিো জবর্ি 

গ্রোিোঃ কুিোরখোলী 

জিোোঃ দোঃ বোপিেোপর 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৯৫৭৬০৯৮২২ িৎস্য চোষ 
২৫.০৮.২০২০ 

৩১.০৮.২০২০ 

 

4.  জসোহোর্ জিোল্লো 

পিিোোঃ জিোোঃ রোজ্জোক জিোল্লো 

গ্রোিোঃ কুিোরখোলী 

জিোোঃ দোঃ বোপিেোপর 

০১৯১৬৬৬১৫০৬ িৎস্য চোষ 
২৫.০৮.২০২০ 

৩১.০৮.২০২০ 

 



িোিোোঃ িোরলকো পবপব উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

5.  জিোোঃ সোইফুল ইসলোি 

পিিোোঃ জিোোঃ পিপদক জিখ 

িোিোোঃ িোহপিিো 

গ্রোিোঃ কুিোরখোলী 

জিোোঃ দোঃ বোপিেোপর 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৯১১৪০৪৫৯০ িৎস্য চোষ 
২৫.০৮.২০২০  

৩১.০৮.২০২০ 

 

6.  জিোোঃ িপফকুল ইসলোি 

পিিোোঃ জিোোঃ জবলোরেি 

জহোরসি জসখ 

িোিোোঃ জিোিোোঃ রপিচো 

জবর্ি 

গ্রোিোঃ কুিোরখোলী 

জিোোঃ দোঃ বোপিেোপর 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

- িৎস্য চোষ 
২৫.০৮.২০২০  

৩১.০৮.২০২০ 

 

7.  
নুরজোহোি 

পিিোোঃ জিোোঃ িোরলক জিখ 

িোিোোঃ ফোরিিো জবর্ি 

গ্রোিোঃ আদি যগ্রোি জিোট 

বুইচোকোঠী 

জিোোঃ শ্রীরোিকোঠী 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৯৯২২৮০৭৬৪ িৎস্য চোষ 
২৫.০৮.২০২০ 

৩১.০৮.২০২০ 

 

8.  সোইফুল জসখ 

পিিোোঃ আকরোি জসখ 

িোিোোঃ িপঞ্জলো জবর্ি 

গ্রোিোঃ কুিোরখোলী 

জিোোঃ দোঃ বোপিেোপর 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৯১১৮৫৪৮৬৮ িৎস্য চোষ 
২৫.০৮.২০২০ 

৩১.০৮.২০২০ 

 

9.  পিিরি আরো 

পিিোোঃ জিোোঃ হোন্নোি আলী 

জিখ 

িোিোোঃ জজযোিো আক্তোর 

গ্রোিোঃ কুিোরখোলী 

জিোোঃ দোঃ বোপিেোপর 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৪৮৭৮২০৬৮ িৎস্য চোষ 
২৫.০৮.২০২০  

৩১.০৮.২০২০ 

 

10.  কোিরুল জিোল্লো 

পিিোোঃ জিোক্তোর জিোল্লো 

িোিোোঃ ররবজোি জবর্ি 

গ্রোিোঃ কুিোরখোলী 

জিোোঃ দোঃ বোপিেোপর 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৯২৯২৬৬৭৯০ িৎস্য চোষ 
২৫.০৮.২০২০  

৩১.০৮.২০২০ 

 

11.  জিোোঃ আপজজুল জিোল্লো 

পিিোোঃ শুকুর আলী জিোল্লো 

িোিোোঃ জিোিোোঃ রোপহলো 

জবর্ি 

গ্রোিোঃ জর্োদোরো 

জিোোঃ দোঃ বোপিেোপর 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৫৪৬০৮৩৬৪ িৎস্য চোষ 
২৫.০৮.২০২০ 

৩১.০৮.২০২০ 

 

12.  পপ্রেোংকো বড়োল 

পিিোোঃ পবিল কৃষ্ণ বড়োল 

িোিোোঃ কল্যোেী বড়োল 

গ্রোিোঃ িোপজরপুর 

জিোোঃ িোপজরপুর 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৮৯৫৫৭২০৮ িৎস্য চোষ 
২৫.০৮.২০২০  

৩১.০৮.২০২০ 

 

13.  িেি কপবরোজ 

পিিোোঃ জিোোঃ হোসোিোি 

কপবরোজ 

িোিোোঃ িোপিিো জবর্ি 

গ্রোিোঃ জর্োদোরো 

জিোোঃ দোঃ বোপিেোপর 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

- িৎস্য চোষ 
২৫.০৮.২০২০  

৩১.০৮.২০২০ 

 



14.  জিোোঃ রপফক জিোল্লো 

পিিোোঃ জিোোঃ িপজবর জিোল্লো 

িোিোোঃ জোরিিো জবর্ি 

গ্রোিোঃ জর্োদোরো 

জিোোঃ দোঃ বোপিেোপর 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৯৮৬৯৩০৬৯০ িৎস্য চোষ 
২৫.০৮.২০২০ 

৩১.০৮.২০২০ 

 

15.  িোজমুল জসখ 

পিিোোঃ জিোোঃ আক্রোি আলী 

জসখ 

িোিোোঃ মুপঞ্জলো জবর্ি 

গ্রোিোঃ কুিোরখোলী 

জিোোঃ দোঃ বোপিেোপর 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৯১১১২৪১৮২ িৎস্য চোষ 
২৫.০৮.২০২০  

৩১.০৮.২০২০ 

 

16.  সোইফুল ইসলোি সরদোর 

পিিোোঃ রহিোি সরদোর 

িোিোোঃ সুপফেো জবর্ি 

গ্রোিোঃ কুিোরখোলী 

জিোোঃ দোঃ বোপিেোরী 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৪৫১৪৬৫৭৮ িৎস্য চোষ 
২৫.০৮.২০২০ 

৩১.০৮.২০২০ 

 

17.  জিোোঃ পিঠু হোওলোদোর 

পিিোোঃ জিোোঃ সোহোদোি 

হোওলোদোর 

িোিোোঃ জিোিোোঃ িোহোর জবর্ি 

গ্রোিোঃ কুিোরখোলী 

জিোোঃ দোঃ বোপিেোপর 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৪৩৪২৭৯৬২ িৎস্য চোষ 
২৫.০৮.২০২০  

৩১.০৮.২০২০ 

 

নং প্রপিক্ষেোথীর িোি ঠিকোিো জিোবোইল b¤^i 
প্রপিক্ষে জকোরস যর 

িোি 

জিেোদ িন্তব্য 

18.  জিোোঃ জসোহোর্ ইসলোি 

পিিোোঃ জিোোঃ জসোহরোব 

জহোরসি 

িোিোোঃ রোপিদো জবর্ি 

গ্রোিোঃ কুিোরখোলী 

জিোোঃ দোঃ বোপিেোপর 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭১৬৪০৫০৯০ িৎস্য চোষ 
২৫.০৮.২০২০  

৩১.০৮.২০২০ 

 

19.  জিোোঃ রোপকবুল ইসলোি 

পিিোোঃ জিোোঃ িোহোদোৎ 

হোওলোদোর 

িোিোোঃ িোহোর জবর্ি 

গ্রোিোঃ জর্োদোড়ো 

জিোোঃ দোঃ বোপিেোপর 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৫৪৮১৭১৫৭ িৎস্য চোষ 
২৫.০৮.২০২০  

৩১.০৮.২০২০ 

 

20.  জিোোঃ জুলহোস উদীি 

পিিোোঃ জিোোঃ জসরকন্দোর 

আলী জসখ 

িোিোোঃ আরিোেোরো জবর্ি 

গ্রোিোঃ কুিোরখোলী 

জিোোঃ দোঃ বোপিেোরী 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭২৭৪২৯৫৪২ িৎস্য চোষ 
২৫.০৮.২০২০  

৩১.০৮.২০২০ 

 

21.  সরপিলো আখিোর 

পিিোোঃ আলি জহোরসি 

িোিোোঃ িোকসুদো জবর্ি 

গ্রোিোঃ কুিোরখোলী 

জিোোঃ দোঃ বোপিেোরী 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭২৭৪২৯৫৪২ িৎস্য চোষ 
২৫.০৮.২০২০  

৩১.০৮.২০২০ 

 

22.  নূর  ইসলোি জিোল্লো 

পিিোোঃ আকুবোলী জিোল্লো 

িোিোোঃ ফোরিিো জবর্ি 

গ্রোিোঃ কুিোরখোলী 

জিোোঃ দোঃ বোপিেোপর 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

- িৎস্য চোষ 
২৫.০৮.২০২০  

৩১.০৮.২০২০ 

 

23.  জসোরহল রোিো 

পিিোোঃ নূর আলী 

গ্রোিোঃ কুিোরখোলী 

জিোোঃ দোঃ বোপিেোপর 

০১৯৭৭১৭৪১১৩ িৎস্য চোষ 
২৫.০৮.২০২০ 

৩১.০৮.২০২০ 

 



িোিোোঃ িহপিিো জবর্ি উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

24.  পিলি িোপঝ 

পিিোোঃ পচত্ত রঞ্জি িোপঝ 

িোিোোঃ িোেো লক্ষ্মী িোপঝ 

গ্রোিোঃ বড় বুইচোকোঠী 

জিোোঃ দীপঘরজোি 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭২১৪২৯৫৪২ িৎস্য চোষ 
২৫.০৮.২০২০ 

৩১.০৮.২০২০ 

 

25.  জিোোঃ পিঠুি 

পিিোোঃ জিোোঃ আিসোর খোি 

িোিোোঃ িোসপলিো জবর্ি 

গ্রোিোঃ িোপজরপুর 

জিোোঃ িোপজরপুর 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

- িৎস্য চোষ 
২৫.০৮.২০২০  

৩১.০৮.২০২০ 

১ি 

ব্যোচ 

জিষ 

26.  লোবিী আক্তোর 

পিিোোঃ জিোোঃ জদরলোেোর 

জহোরসি 

িোিোোঃ পবলপকি জবর্ি 

গ্রোিোঃ বরইবুপিেো 

জিোোঃ িোরোবুপিেো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৩৬২৭৭৫২২ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

০২.০৯.২০২০  

০৮.০৯.২০২০ 

 

27.  গ্রন্থিো রপিদ 

পিিোোঃ জিোোঃ হোরুির রপিদ 

িোিোোঃ হোপফজো রপিদ 

গ্রোিোঃ বরইবুপিেো 

জিোোঃ িোরোবুপিেো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৬২৭৮৮০৪১৯ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

০২.০৯.২০২০  

০৮.০৯.২০২০ 

 

28.  শ্রোবিী আক্তোর 

পিিোোঃ জিোোঃ জদরলোেোর 

জহোরসি 

িোিোোঃ পবলপকস জবর্ি 

গ্রোিোঃ জহোর্লোবুপিেো 

জিোোঃ িোরোবুপিেো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭১২৮৬৮৬৭৭ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

০২.০৯.২০২০  

০৮.০৯.২০২০ 

 

29.  পিি আক্তোর 

পিিোোঃ জিোোঃ দোউদ আলী 

িোিোোঃ রুিোিো আক্তোর 

গ্রোিোঃ জহোর্লোবুপিেো 

জিোোঃ িোরোবুপিেো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭১১০২১১৯৬ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

০২.০৯.২০২০  

০৮.০৯.২০২০ 

 

30.  িোিড়ী জবর্ি 

পিিোোঃ িওকি জহোরসি 

িোিোোঃ িোহমুদো জবর্ি 

গ্রোিোঃ ভোইরজোড়ো 

জিোোঃ িোরোবুপিেো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৬২২৮১৭৩৬৩ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

০২.০৯.২০২০  

০৮.০৯.২০২০ 

 

31.  হোপিদো আক্তোর 

পিিোোঃ আব্দুর রহিোি 

িোিোোঃ িোসপলিো জবর্ি 

গ্রোিোঃ িোরোবুপিেো 

জিোোঃ িোরোবুপিেো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৮৬৫৯০৯৬৯ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

০২.০৯.২০২০  

০৮.০৯.২০২০ 

 

32.  আসিো আক্তোর 

পিিোোঃ জিোোঃ আিিোর আলী 

িোিোোঃ আকপলিো জবর্ি 

গ্রোিোঃ দোঃ বরইবুপিেো 

জিোোঃ িোরোবুপিেো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৫১৫৫১৪১৭ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

০২.০৯.২০২০  

০৮.০৯.২০২০ 

 

33.  কিক আক্তোর 

পিিোোঃ নুরু জিোল্লো 

িোিোোঃ রোপজেো জবর্ি 

গ্রোিোঃ জহোর্লোবুপিেো 

জিোোঃ িোরোবুপিেো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭২৯৭৪২৩৪৯ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

০২.০৯.২০২০  

০৮.০৯.২০২০ 

 



34.  আকপলিো আক্তোর 

পিিোোঃ জোহোঙ্গীর জিখ 

িোিোোঃ হোপচিো জবর্ি 

গ্রোিোঃ জহোর্লোবুপিেো 

জিোোঃ িোরোবুপিেো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৮৬১৯৩৮২৪৭ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

০২.০৯.২০২০  

০৮.০৯.২০২০ 

 

35.  িোজিীি 

পিিোোঃ জিোস্তফো জিখ 

িোিোোঃ আরলেো জবর্ি 

গ্রোিোঃ জহোর্লোবুপিেো 

জিোোঃ িোরোবুপিেো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৩৬৩১৩৭৫৮ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

০২.০৯.২০২০ 

০৮.০৯.২০২০ 

 

নং প্রপিক্ষেোথীর িোি ঠিকোিো জিোবোইল b¤^i 
প্রপিক্ষে জকোরস যর 

িোি 
জিেোদ িন্তব্য 

36.  জজোসিো জবর্ি 

পিিোোঃ জিোোঃ িোসুদ জসখ 

িোিোোঃ কপরমুি জবর্ি 

গ্রোিোঃ দোঃ বড়ইবুপিেো 

জিোোঃ িোরোবুপিেো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৮৭৫৬৬৯৯০৭ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

০২.০৯.২০২০  

০৮.০৯.২০২০ 

 

37.  সুপি খোিি 

পিিোোঃ জিোোঃ জরজোউল জিখ 

িোিোোঃ ফপজলো জবর্ি 

গ্রোিোঃ জিোররর্োলো 

জিোোঃ কদিিলো 

উিরজলোোঃ পিররোজপুর 

সদর 

০১৭৫৫৮৬৮০৬০ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

০২.০৯.২০২০  

০৮.০৯.২০২০ 

 

38.  জিৌপকর আহরিদ 

আোঃ জিোরিদ জসখ 

িোিোোঃ জবর্ি িপিউরন্নিো 

গ্রোিোঃ বড়ইবুপিেো 

জিোোঃ িোরোবুপিেো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭১৪৩৭৮৯১৭ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

০২.০৯.২০২০  

০৮.০৯.২০২০ 

 

39.  জিোোঃ ওবোইদুল ইসলোি 

পিিোোঃ জিোোঃ জদরলোেোর 

জহোরসি 

িোিোোঃ পবলপকচ জবর্ি 

গ্রোিোঃ জহোর্লোবুপিেো 

জিোোঃ িোরোবুপিেো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭১১০৩২৯৯২ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

০২.০৯.২০২০ 

০৮.০৯.২০২০ 

 

40.  জিোোঃ আসিোউল 

পিিোোঃ িওকি জিখ 

িোিোোঃ িোহোমুদো জবর্ি 

গ্রোিোঃ বড়ইবুপিেো 

জিোোঃ িোরোবুপিেো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৬৩৭৭০৭৫০৩ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

০২.০৯.২০২০  

০৮.০৯.২০২০ 

 

41.  জিোোঃ সোইফুল ইসলোি 

পিিোোঃ জিোোঃ জহোরসি আলী 

িোিোোঃ সোপফেো জবর্ি 

গ্রোিোঃ বড়ইবুপিেো 

জিোোঃ িোরোবুপিেো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৮২২০৬৭৪৭৪ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

০২.০৯.২০২০  

০৮.০৯.২০২০ 

 

42.  জিোোঃ িোওহীদ 

পিিোোঃ জিোোঃ নুর ইসলোি 

িোিোোঃ িোরভীি জবর্ি 

গ্রোিোঃ বড়ইবুপিেো 

জিোোঃ িোরোবুপিেো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৪০৭১১৯২৬ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

০২.০৯.২০২০ 

০৮.০৯.২০২০ 

 

43.  জিোোঃ আপির হোিজো 

পিিোোঃ জিোোঃ িপরফুল 

ইসলোি 

গ্রোিোঃ চরিোটিভোংর্ো 

জিোোঃ িোটিভোংর্ো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭২০৩৪৩৫১৮ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

০২.০৯.২০২০  

০৮.০৯.২০২০ 

 



িোিোোঃ জহিো জবর্ি 

44.  জিোোঃ জসোহোর্ 

পিিোোঃ জিোহোেদ আলী 

জখোকি 

িোিোোঃ লিো জবর্ি 

গ্রোিোঃ বড়ইবুপিেো 

জিোোঃ িোরোবুপিেো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৯৩২২৪৬৮৬ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

০২.০৯.২০২০  

০৮.০৯.২০২০ 

 

45.  জিোোঃ পরেোজুল ইসলোি 

পিিোোঃ কোবুল জিখ 

িোিোোঃ রোপজেো জবর্ি 

গ্রোিোঃ বড়ইবুপিেো 

জিোোঃ িোরোবুপিেো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৯৮০১২৫১৭ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

০২.০৯.২০২০  

০৮.০৯.২০২০ 

 

46.  জিোোঃ িোসুি পবল্লোহ 

পিিোোঃ ইপলেোি জিখ 

িোিোোঃ িোন্তিো জবর্ি 

গ্রোিোঃ বড়ইবুপিেো 

জিোোঃ িোরোবুপিেো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৬৬৪৫২২৩৮ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

০২.০৯.২০২০ 

০৮.০৯.২০২০ 

 

47.  জিোোঃ িোজহোরুল ইসলোি 

পিিোোঃ জিোোঃ িপিরুজ্জোিোি 

িোিোোঃ পিিোরো জবর্ি 

গ্রোিোঃ বড়ইবুপিেো 

জিোোঃ িোরোবুপিেো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৭৫৭৯৯৯৩৮ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

০২.০৯.২০২০  

০৮.০৯.২০২০ 

 

48.  রিজোি জিখ 

পিিোোঃ জিোোঃ জোহোঙ্গীর জিখ 

িোিোোঃ িেিো জবর্ি 

গ্রোিোঃ জহোর্লোবুপিেো 

জিোোঃ িোরোবুপিেো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৩০২৭৪০২৮৬ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

০২.০৯.২০২০ 

০৮.০৯.২০২০ 

 

49.  রপবউল ইসলোি 

পিিোোঃ আপজজুল জসখ 

িোিোোঃ পলপি আক্তোর 

গ্রোিোঃ চরিোটিভোংর্ো 

জিোোঃ িোরোবুপিেো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৩১৬৫৪৭৪৫৬ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

০২.০৯.২০২০ 

০৮.০৯.২০২০ 

 

50.  জিোোঃ ওির ফোরুক 

পিিোোঃ জিোোঃ আিজোদ 

জহোরসি 

িোিোোঃ রোনু জবর্ি 

গ্রোিোঃ জহোর্লোবুপিেো 

জিোোঃ িোরোবুপিেো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭০৫১৪৫২৪২ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

০২.০৯.২০২০ 

০৮.০৯.২০২০ 

২ে 

ব্যোচ 

জিষ 

51.  wek^wRr 

wek^vm 

পিিোোঃ পবধোি চন্দ্র 

wek^vm 

িোিোোঃ পবষ্ণু রোিী 

wek^vm 

গ্রোিোঃ পর্লোিলো 

জিোোঃ পর্লোিলো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭২৭০৭৮৯২৭ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

১৪.০৯.২০২০ 

২০.০৯.২০২০ 

 

52.  শুক্লো হোলদোর 

পিিোোঃ সুরকি হোলদোর 

িোিোোঃ পিপলিো রোিী 

হোলদোর 

গ্রোিোঃ পর্লোিলো 

জিোোঃ পর্লোিলো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৩০২২০০৬০৬ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

১৪.০৯.২০২০ 

২০.০৯.২০২০ 

 

53.  পিপির হোলদোর 

পিিোোঃ বীররন্দ্র িোথ হোলদোর 

িোিোোঃ আরিী হোলদোর 

গ্রোিোঃ পর্লোিলো 

জিোোঃ পর্লোিলো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭২৪৯৯৬৬৯৯ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

১৪.০৯.২০২০ 

২০.০৯.২০২০ 

 

54.  পরিি র্োইি গ্রোিোঃ পর্লোিলো ০১৭৫৩৭৩৭৮৪৬ 
িোপরবোপরক হাঁস- ১৪.০৯.২০২০ 

 



পিিোোঃ প্রফুল্ল র্োইি 

িোিোোঃ িিষো র্োইি 

জিোোঃ পর্লোিলো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

মুরর্ী িোলি ২০.০৯.২০২০ 

নং প্রপিক্ষেোথীর িোি ঠিকোিো জিোবোইল b¤^i 
প্রপিক্ষে জকোরস যর 

িোি 
জিেোদ িন্তব্য 

55.  দীিো পিকদোর 

পিিোোঃ জদব রঞ্জি পিকদোর 

িোিোোঃ আরলো পিকদোর 

গ্রোিোঃ পর্লোিলো 

জিোোঃ পর্লোিলো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৭৫০২২২৫৮ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

১৪.০৯.২০২০ 

২০.০৯.২০২০ 

 

56.  পুবোলী র্োইি 

পিিোোঃ রোিকৃষ্ণ র্োইি 

িোিোোঃ সূপচত্রো র্োইি 

গ্রোিোঃ পর্লোিলো 

জিোোঃ পর্লোিলো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৯২৪৬৯০২৭ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

১৪.০৯.২০২০ 

২০.০৯.২০২০ 

 

57.  সুিি যো জবিোরী 

পিিোোঃ চন্দ্র কোন্ত জবিোরী 

িোিোোঃ কোজল জবিোরী 

গ্রোিোঃ পর্লোিলো 

জিোোঃ পর্লোিলো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৩১৩২৪৯৩৫ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

১৪.০৯.২০২০ 

২০.০৯.২০২০ 

 

58.  পদপ্তী িন্ডল 

পিিোোঃ র্রজন্দ্রিোথ িন্ডল 

িোিোোঃ সুরবোলো িন্ডল 

গ্রোিোঃ পর্লোিলো 

জিোোঃ পর্লোিলো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭২৫২০২১৫৭ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

১৪.০৯.২০২০ 

২০.০৯.২০২০ 

 

59.  জর্োিোল চন্দ্র হোলদোর 

পিিোোঃ জলধর হোলদোর 

িোিোোঃ পিকুল হোলদোর 

গ্রোিোঃ পর্লোিলো 

জিোোঃ পর্লোিলো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭০০৮৮২৩০৭ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

১৪.০৯.২০২০ 

২০.০৯.২০২০ 

 

60.  িপি পিকদোর 

পিিোোঃ পিরোঞ্জি পিকদোর 

িোিোোঃ বিোিী পিকদোর 

গ্রোিোঃ পর্লোিলো 

জিোোঃ পর্লোিলো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৩০৭২৪৭০৫৪ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

১৪.০৯.২০২০ 

২০.০৯.২০২০ 

 

61.  ¯^vaxb িন্ডল  

পিিোোঃ সুিীল িন্ডল 

িোিোোঃ জববী িন্ডল 

গ্রোিোঃ পর্লোিলো 

জিোোঃ পর্লোিলো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৫৬৯৯৩৮১৭ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

১৪.০৯.২০২০ 

২০.০৯.২০২০ 

 

62.  পিঠু পিকদোর 

পিিোোঃ জদবরঞ্জি পিকদোর 

িোিোোঃ আরলো পিকদোর 

গ্রোিোঃ পর্লোিলো 

জিোোঃ পর্লোিলো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৩১৯৩৫২৫২ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

১৪.০৯.২০২০ 

২০.০৯.২০২০ 

 

63.  প্রভোিী ঢোলী 

পিিোোঃ অিোদী ঢোলী 

িোিোোঃ পিশু রোিী ঢোলী 

গ্রোিোঃ পর্লোিলো 

জিোোঃ পর্লোিলো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৯৬৪৩০৮৬৬ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

১৪.০৯.২০২০ 

২০.০৯.২০২০ 

 

64.  সুিি হোলদোর 

পিিোোঃ সুপিল হোলদোর 

গ্রোিোঃ পর্লোিলো 

জিোোঃ পর্লোিলো 

০১৭৪৯৫০২৭৬৯ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

১৪.০৯.২০২০ 

২০.০৯.২০২০ 

 



িোিোোঃ সপবিো হোলদোর উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

65.  িোথ য হোলদোর 

পিিোোঃ প্রদীি চন্দ্র হোলদোর 

িোিোোঃ রীিো হোলদোর 

গ্রোিোঃ পর্লোিলো 

জিোোঃ পর্লোিলো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৩০৭২৪৭০৪৬ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

১৪.০৯.২০২০ 

২০.০৯.২০২০ 

 

66.  অপিব যোি জবিোরী 

পিিোোঃ অসীি জবিোরী 

িোিোোঃ হোপস জবিোরী 

গ্রোিোঃ পর্লোিলো 

জিোোঃ পর্লোিলো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৩০২২০০১৮২ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

১৪.০৯.২০২০ 

২০.০৯.২০২০ 

 

67.  পিলটি িন্ডল 

পিিোোঃ রিপজৎ িন্ডল 

িোিোোঃ িোলিী রোিী িন্ডল 

গ্রোিোঃ পর্লোিলো 

জিোোঃ পর্লোিলো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৯৮৩০৮৭৮৪ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

১৪.০৯.২০২০ 

২০.০৯.২০২০ 

 

68.  প্রিব িন্ডল 

পিিোোঃ হপরদোস িন্ডল 

িোিোোঃ চিো িন্ডল 

গ্রোিোঃ পর্লোিলো 

জিোোঃ পর্লোিলো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৩৩৪৩৪১১৯ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

১৪.০৯.২০২০ 

২০.০৯.২০২০ 

 

69.  িোপিক পসকদোর 

পিিোোঃ িরিোজ পসকদোর 

িোিোোঃ িংকরী পসকদোর 

গ্রোিোঃ পর্লোিলো 

জিোোঃ পর্লোিলো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৯০৭৪৩৩৯৩৩ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

১৪.০৯.২০২০ 

২০.০৯.২০২০ 

 

70.  জডলটো হোলদোর 

পিিোোঃ দুলোল চন্দ্র হোলদোর 

িোিোোঃ জজযোৎিো হোলদোর 

গ্রোিোঃ পর্লোিলো 

জিোোঃ পর্লোিলো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৮৬৫৭৫৪৭৩ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

১৪.০৯.২০২০ 

২০.০৯.২০২০ 

 

71.  পপ্রিি জবিোরী 

পিিোোঃ wk‡ek^i 

জবিোরী 

িোিোোঃ আরিী জবিোরী 

গ্রোিোঃ পর্লোিলো 

জিোোঃ পর্লোিলো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৯৫২৯৫৪৮১২ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

১৪.০৯.২০২০ 

২০.০৯.২০২০ 

 

72.  সুিি যো জবিোরী 

পিিোোঃ পবিদ হোলদোর 

িোিোোঃ জজোিিো হোলদোর 

গ্রোিোঃ পর্লোিলো 

জিোোঃ পর্লোিলো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৯৯৯২১৭০৮ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

১৪.০৯.২০২০ 

২০.০৯.২০২০ 

 

73.  দুজযে wek^vm 

পিিোোঃ পদিক 

wek^vm 

িোিোোঃ পলপিকো 

wek^vm 

গ্রোিোঃ পর্লোিলো 

জিোোঃ পর্লোিলো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৯৯০৯৮১১৯ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

১৪.০৯.২০২০ 

২০.০৯.২০২০ 

 

নং প্রপিক্ষেোথীর িোি ঠিকোিো জিোবোইল b¤^i 
প্রপিক্ষে জকোরস যর 

িোি 
জিেোদ িন্তব্য 

74.  রোপজব র্োইি গ্রোিোঃ পর্লোিলো - 
িোপরবোপরক হাঁস- ১৪.০৯.২০২০ 

 



পিিোোঃ রোিকৃষ্ণ র্োইি 

িোিোোঃ সুপিত্রো রোিী র্োইি 

জিোোঃ পর্লোিলো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

মুরর্ী িোলি ২০.০৯.২০২০ 

75.  সুিি wek^vm 

পিিোোঃ র্িিপি 

wek^vm 

িোিোোঃ সুপচত্রো 

wek^vm 

গ্রোিোঃ পর্লোিলো 

জিোোঃ পর্লোিলো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭২৪৮৯১০৬৪ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

১৪.০৯.২০২০ 

২০.০৯.২০২০ 

৩ে 

ব্যোচ 

জিষ 

76.  জিোোঃ রপহি জিখ 

পিিোোঃ জিোোঃ জিোস্তফো জিখ 

িোিোোঃ জিহোর জবর্ি 

গ্রোিোঃ পচথপলেো 

জিোোঃ সোিকোপিিো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৯৪৪৩৫৯১৬৫ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

১১.১০.২০২০ 

১৭.১০.২০২০  

 

77.  জিফোলী আক্তোর 

পিিোোঃ জিোোঃ আব্দুস িোিোদ 

জিখ 

িোিোোঃ লুৎফুন্নোহোর 

গ্রোিোঃ পচথপলেো 

জিোোঃ সোিকোপিিো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৯৯৭৫৯৪৮৮২ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

১১.১০.২০২০ 

১৭.১০.২০২০  

 

78.  হোপস খোিি 

পিিোোঃ ইউনুস পসকদোর 

িোিোোঃ ফপরদো জবর্ি 

গ্রোিোঃ জহোর্লোবুপিেো 

জিোোঃ িোরোবুপিেো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭১২৮৬৮৬৭৭ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

১১.১০.২০২০ 

১৭.১০.২০২০  

 

79.  সোরপিি আক্তোর 

পিিোোঃ মুপজবর রহিোি 

পসকদোর 

িোিোোঃ িোরজদো জবর্ি 

গ্রোিোঃ পচথপলেো 

জিোোঃ সোিকোপিিো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৭৯৩৫২৯৩৩ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

১১.১০.২০২০ 

১৭.১০.২০২০  

 

80.  রুপি আকিোর 

পিিোোঃ জিোোঃ পসপদক জসখ 

িোিোোঃ জফররদৌস জবর্ি 

 

গ্রোিোঃ পচথপলেো 

জিোোঃ সোিকোপিিো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৮৬২০৭৮৯৩৩ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

১১.১০.২০২০ 

১৭.১০.২০২০  

 

81.  জিোসোোঃ লুবিো আক্তোর 

পিিোোঃ কোিোল জসখ 

িোিোোঃ পবউটি জবর্ি 

গ্রোিোঃ পচথপলেো 

জিোোঃ সোিকোপিিো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৯৯১৯৯৮৭১০ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

১১.১০.২০২০ 

১৭.১০.২০২০  

 

82.  ¯^cœv জবর্ি 

পিিোোঃ আকুির জিখ 

িোিোোঃ পিেোরো জবর্ি 

গ্রোিোঃ সোিকোপিিো 

জিোোঃ সোিকোপিিো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭০৩৩২১৪৬৪ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

১১.১০.২০২০ 

১৭.১০.২০২০  

 

83.  কুদরোি-ই- এলোপহ 

পিিোোঃ মুিসুর আলী 

পসকদোর 

িোিোোঃ সোপহদো জবর্ি 

গ্রোিোঃ পচথপলেো 

জিোোঃ সোিকোপিিো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৮১৭৮৯২৯৮ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

১১.১০.২০২০ 

১৭.১০.২০২০  

 

84.  
জিোোঃ িোপিক জিখ 

পিিোোঃ জিোোঃ আজোহোর 

গ্রোিোঃ পচথপলেো 

জিোোঃ সোিকোপিিো 

০১৯৯১৯৯৮৭১১ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

১১.১০.২০২০ 

১৭.১০.২০২০  

 



আলী জিখ 

িোিোোঃ জিোিোোঃ আরিোেোরো 

খোতুি 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

85.  জিোোঃ এবোদুল জিোল্লো 

পিিোোঃ জিোোঃ খোরলক জিোল্লো 

িোিোোঃ জিোিোোঃ হোপরচ্যিরিিো 

গ্রোিোঃ পচথপলেো 

জিোোঃ সোিকোপিিো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৯৮৪২৬৩৮১৩ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

১১.১০.২০২০ 

১৭.১০.২০২০  

 

86.  ফোরজোিো আক্তোর 

পিিোোঃ ইসরোি জহোরসি খোি 

িোিোোঃ পিেোরো জবর্ি 

গ্রোিোঃ পচথপলেো 

জিোোঃ সোিকোপিিো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৯১৫৭২১৬৮৯ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

১১.১০.২০২০ 

১৭.১০.২০২০  

 

87.  জিোোঃ রোজু পসকদোর 

পিিোোঃ জিোোঃ রপিদ পসকদোর 

িোিোোঃ জিোিোোঃ রোরবেো 

জবর্ি 

গ্রোিোঃ পচথপলেো 

জিোোঃ সোিকোপিিো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭২৫২৩৮৬৩২ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

১১.১০.২০২০ 

১৭.১০.২০২০  

 

88.  রোপিদো জবর্ি 

পিিোোঃ জিোোঃ ইউনুি 

পিকদোর 

িোিোোঃ ফপরদো জবর্ি 

গ্রোিোঃ পচথপলেো 

জিোোঃ সোিকোপিিো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৯১৫৫৭৩০৯১ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

১১.১০.২০২০ 

১৭.১০.২০২০  

 

89.  মুপন্ন আক্তোর 

পিিোোঃ জিোোঃ সত্তোর জিখ 

িোিোোঃ ফুলজোি জবর্ি 

গ্রোিোঃ পচথপলেো 

জিোোঃ সোিকোপিিো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৭০২২৬৬৩৭ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

১১.১০.২০২০ 

১৭.১০.২০২০  

 

90.  জিোসোোঃ িোরভীি জবর্ি 

পিিোোঃ জিোোঃ আরেবোলী 

হোজরো 

িোিোোঃ জিোসোোঃ িরিোেোরো 

জবর্ি 

 

গ্রোিোঃ জিোট বুইচোকোঠী 

জিোোঃ িোপজরপুর 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৬৩৭৭০৭৫০৩ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

১১.১০.২০২০ 

১৭.১০.২০২০  

 

91.  লোপিেো 

পিিোোঃ লুৎফর জিখ 

িোিোোঃ জহোসরিেোরো 

গ্রোিোঃ পচথপলেো 

জিোোঃ সোিকোপিিো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৯৯৩৯৯৫০৮৩ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

১১.১০.২০২০ 

১৭.১০.২০২০  

 

নং প্রপিক্ষেোথীর িোি ঠিকোিো জিোবোইল b¤^i 
প্রপিক্ষে জকোরস যর 

িোি 
জিেোদ িন্তব্য 

92.  জসোপিেো আক্তোর পিজু 

পিিোোঃ জিোোঃ আলিোফ 

জিোল্লো 

িোিোোঃ সোপহদো জবর্ি 

গ্রোিোঃ পচথপলেো 

জিোোঃ সোিকোপিিো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৯৪৮১৭৬১২৯ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

১১.১০.২০২০ 

১৭.১০.২০২০  

 

93.  িোপর্ যস আক্তোর 

পিিোোঃ জিোোঃ নুর জিোহোেদ 

আলী 

জিোসোোঃ িরিোেোরো জবর্ি 

গ্রোিোঃ পচথপলেো 

জিোোঃ সোিকোপিিো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭২১৪২০১৮৩ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

১১.১০.২০২০ 

১৭.১০.২০২০  

 

94.  িোরপিি 

পিিোোঃ িন্নোি ফপকর 

গ্রোিোঃ পচথপলেো 

জিোোঃ সোিকোপিিো 

০১৯৩৯৭১৮৩৬০ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

১১.১০.২০২০ 

১৭.১০.২০২০  

 



িোিোোঃ বোহোররোি উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

95.  জিোসোোঃ খোপদজো খোতুি 

পিিোোঃ জিোোঃ আফিোব 

উপদি জিখ 

িোিোোঃ জিোিোোঃ রওিিআরো 

খোতুি 

গ্রোিোঃ পচথপলেো 

জিোোঃ সোিকোপিিো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৮২২৩৬৭৮৮ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

১১.১০.২০২০ 

১৭.১০.২০২০  

 

96.  জিোোঃ িোপহি জিখ 

পিিোোঃ জিোোঃ আজোহোর 

আলী জিখ 

জিোসোোঃ আরিোেোরো 

গ্রোিোঃ পচথপলেো 

জিোোঃ সোিকোপিিো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৪০৬৫০০২৩২ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

১১.১০.২০২০ 

১৭.১০.২০২০  

 

97.  রোপিদো আক্তোর 

পিিোোঃ জিোোঃ ওির আলী 

জোপিলো জবর্ি 

গ্রোিোঃ পচথপলেো 

জিোোঃ সোিকোপিিো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৫৭৮০২৭৯০ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

১১.১০.২০২০ 

১৭.১০.২০২০  

 

98.  পরক্তো খোিি 

পিিোোঃ আবুল কোলোি 

আজোদ 

জরকসিো জবর্ি 

গ্রোিোঃ পচথপলেো 

জিোোঃ সোিকোপিিো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৪০০৬১৩৬৮৮ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

১১.১০.২০২০ 

১৭.১০.২০২০  

 

99.  উত্তি কুিোর হোওলোদোর 

পিিোোঃ অিল চন্দ্র হোলদোর 

িোিোোঃ সুিপি রোিী  

গ্রোিোঃ জ্ঞোিিোড়ো 

জিোোঃ চরদুেোিী 

উিরজলোোঃ িোথরঘোটো 

০১৭৪৫৫২০৪২৪ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

১১.১০.২০২০ 

১৭.১০.২০২০  

 

100.  জিোোঃ আপজজুল জিখ 

পিিোোঃ জিোোঃ সত্তোর জিখ 

িোিোোঃ জোহোিোরো জবর্ি 

গ্রোিোঃ পচথপলেো 

জিোোঃ সোিকোপিিো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭২১২১০১৮৩ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

১১.১০.২০২০ 

১৭.১০.২০২০  

৪থ য 

ব্যোচ 

জিষ 

101.  প্রিোন্ত হোজরো 

পিিোোঃ িীল কোন্ত হোজরো 

িোিোোঃ জবো রোিী হোজরো 

গ্রোিোঃ- দোঃ জেপুর 

জিোোঃ শ্রীরোিকোঠী 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর  

০১৭৫৩১৪২৪৭৭ িৎস্য চোষ 
২৫.১০.২০২০ 

৩১.১০.২০২০  

 

102.  জদোলো িজুিদোর 

পিিোোঃ পিি যল িজুিদোর 

িোিোোঃ পুষ্প িজুিদোর 

গ্রোিোঃ- দোঃ জেপুর 

জিোোঃ শ্রীরোিকোঠী 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৪৭৮২৬৮৫৪ িৎস্য চোষ 
২৫.১০.২০২০ 

৩১.১০.২০২০ 

 

103.  কৃষ্ণো পিপস্ত্র 

পিিোোঃ সুপিল পিপস্ত্র 

িোিোোঃ কপবিো রোিী পিপস্ত্র 

গ্রোিোঃ- দোঃ জেপুর 

জিোোঃ শ্রীরোিকোঠী 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৫৩১৪২৪৭৭ িৎস্য চোষ 
২৫.১০.২০২০ 

৩১.১০.২০২০ 

 

104.  িিোব্দী সরকোর 

পিিোোঃ জেরদব সরকোর 

গ্রোিোঃ- দোঃ জেপুর 

জিোোঃ শ্রীরোিকোঠী 

০১৭৯৮৮৬১৩২৬ িৎস্য চোষ 
২৫.১০.২০২০ 

৩১.১০.২০২০ 

 



িোিোোঃ িপলিো রোিী পিপস্ত্র উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

105.  িেি সরকোর 

পিিোোঃ জেরদব সরকোর 

িোিোোঃ িপলিো রোিী সরকোর 

গ্রোিোঃ- দোঃ জেপুর 

জিোোঃ শ্রীরোিকোঠী 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৮১৩১৬৮১৪ িৎস্য চোষ 
২৫.১০.২০২০ 

৩১.১০.২০২০ 

 

106.  আলিিো িজুিদোর 

পিিোোঃ রবীন্দ্রিোথ হোলদোর 

িোিোোঃ পুষ্প রোিী হোলদোর 

গ্রোিোঃ- দোঃ জেপুর 

জিোোঃ শ্রীরোিকোঠী 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৪৮৬৪৭৯৯৫ িৎস্য চোষ 
২৫.১০.২০২০ 

৩১.১০.২০২০ 

 

107.  পিবোিী িজুিদোর 

পিিোোঃ দুলোল িন্ডল 

িোিোোঃ পিরুজু িন্ডল 

গ্রোিোঃ- দোঃ জেপুর 

জিোোঃ শ্রীরোিকোঠী 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৪২১৭৪৩০৯ িৎস্য চোষ 
২৫.১০.২০২০ 

৩১.১০.২০২০ 

 

108.  পবপদিো িজুিদোর 

পিিোোঃ শ্রী পবভুপি িজুিদোর 

িোিোোঃ বোসন্তী িজুিদোর 

গ্রোিোঃ- দোঃ জেপুর 

জিোোঃ শ্রীরোিকোঠী 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭০৯১১৬০২৩ িৎস্য চোষ 
২৫.১০.২০২০ 

৩১.১০.২০২০ 

 

109.  পিিো হোলদোর 

পিিোোঃ িপলিী রঞ্জি 

হোলদোর 

িোিোোঃ জর্ৌরী হোলদোর 

গ্রোিোঃ- দোঃ জেপুর 

জিোোঃ শ্রীরোিকোঠী 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৫৮৪০০৫১২ িৎস্য চোষ 
২৫.১০.২০২০ 

৩১.১০.২০২০ 

 

110.  িপিিোন্ত হোজরো 

পিিোোঃ িরিোরঞ্জি হোজরো 

িোিোোঃ পুষ্প রোিী হোজরো 

গ্রোিোঃ- দোঃ জেপুর 

জিোোঃ শ্রীরোিকোঠী 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৬৪৮১৭২৮৩৫ িৎস্য চোষ 
২৫.১০.২০২০ 

৩১.১০.২০২০ 

 

নং প্রপিক্ষেোথীর িোি ঠিকোিো জিোবোইল b¤^i 
প্রপিক্ষে জকোরস যর 

িোি 
জিেোদ িন্তব্য 

111.  অি যব িজুিদোর 

পিিোোঃ অসীি রঞ্জি 

িজুিদোর 

িোিোোঃ পবভো রোিী রোে 

গ্রোিোঃ- দোঃ জেপুর 

জিোোঃ শ্রীরোিকোঠী 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৩১৫৭৭৬৭৫৫ িৎস্য চোষ 
২৫.১০.২০২০ 

৩১.১০.২০২০ 

 

112.  অপিক িজুিদোর 

পিিোোঃ অপসি রঞ্জি 

িজুিদোর 

িোিোোঃ পবভো রোিী রোে 

গ্রোিোঃ- দোঃ জেপুর 

জিোোঃ শ্রীরোিকোঠী 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৯০২১২৬৮৪০ িৎস্য চোষ 
২৫.১০.২০২০ 

৩১.১০.২০২০ 

 

113.  আরলো রোিী িজুিদোর 

পিিোোঃ িিধর িন্ডল 

অিলো িন্ডল 

গ্রোিোঃ- দোঃ জেপুর 

জিোোঃ শ্রীরোিকোঠী 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭০৩৪৪২৩৬৩ িৎস্য চোষ 
২৫.১০.২০২০ 

৩১.১০.২০২০ 

 



114.  িপন্দিো রোিী 

পিিোোঃ জর্ৌরঙ্গ  অপধকোরী 

িোিোোঃ িিীিো রোিী 

গ্রোিোঃ দোঃ জ্ঞোিিোড়ো 

জিোোঃ জ্ঞোিিোড়ো 

উিরজলোোঃ িোথরঘোটো 

জজলোোঃ বরগুিো 

 

০১৭৪৫৫২০৪২৪ িৎস্য চোষ 
২৫.১০.২০২০ 

৩১.১০.২০২০ 

 

115.  সংপর্িো রোিী হোলদোর 

পিিোোঃ বরুি হোলদোর 

িোিোোঃ পদিোলী রোিী 

হোলদোর 

গ্রোিোঃ- দোঃ জেপুর 

জিোোঃ শ্রীরোিকোঠী 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৯৮০০১৭১৬ িৎস্য চোষ 
২৫.১০.২০২০ 

৩১.১০.২০২০ 

 

116.  িিো রোিী হোলদোর 

পিিোোঃ অরুি হোলদোর 

িোিোোঃ আরলো রোিী হোলদোর 

গ্রোিোঃ- দোঃ জেপুর 

জিোোঃ শ্রীরোিকোঠী 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৩০৬৪৭৩৯৫৫ িৎস্য চোষ 
২৫.১০.২০২০ 

৩১.১০.২০২০ 

 

117.  রিো রোিী হোলদোর 

পিিোোঃ অরুি হোলদোর 

িোিোোঃ আরলো রোিী হোলদোর 

গ্রোিোঃ- দোঃ জেপুর 

জিোোঃ শ্রীরোিকোঠী 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৬৮৩৪১৫৯৩ িৎস্য চোষ 
২৫.১০.২০২০ 

৩১.১০.২০২০ 

 

118.  পিপ্রো রোিী হোজরো 

পিিোোঃ িরিোরঞ্জি হোজরো 

িোিোোঃ পুষ্প রোিী হোজরো 

গ্রোিোঃ- দোঃ জেপুর 

জিোোঃ শ্রীরোিকোঠী 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৯১০৮৮৭৬৯ িৎস্য চোষ 
২৫.১০.২০২০ 

৩১.১০.২০২০ 

 

119.  জদোলো িজুিদোর 

পিিোোঃ পিযুষ িজুিদোর 

িোিোোঃ ¯^cœv িজুিদোর 

গ্রোিোঃ- দোঃ জেপুর 

জিোোঃ শ্রীরোিকোঠী 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৩৩৮৮৭১৫৫ িৎস্য চোষ 
২৫.১০.২০২০ 

৩১.১০.২০২০ 

 

120.  িপল িজুিদোর 

পিিোোঃ জজযোপিষ িজুিদোর 

িোিোোঃ পুষ্প িজুিদোর 

গ্রোিোঃ- দোঃ জেপুর 

জিোোঃ শ্রীরোিকোঠী 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৪৬৭৬৮৫৪০ িৎস্য চোষ 
২৫.১০.২০২০ 

৩১.১০.২০২০ 

 

121.  িোথ য িজুিদোর 

পিিোোঃ পিযুষ িজুিদোর 

িোিোোঃ ¯^cœv িজুিদোর 

গ্রোিোঃ- দোঃ জেপুর 

জিোোঃ শ্রীরোিকোঠী 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৬১৮২৬৫০৬ িৎস্য চোষ 
২৫.১০.২০২০ 

৩১.১০.২০২০ 

 

122.  অপচন্ত কুিোর িজুিদোর 

পিিোোঃ পিল কুিোর 

িজুিদোর 

িোিোোঃ পরিো রোিী িজুিদোর 

গ্রোিোঃ- দোঃ জেপুর 

জিোোঃ শ্রীরোিকোঠী 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭০৮৭২৫৯৭২ িৎস্য চোষ 
২৫.১০.২০২০ 

৩১.১০.২০২০ 

 

123.  অঞ্জি িোিো 

পিিোোঃ জজযোপিষ িোিো 

িোিোোঃ পুষ্প িোিো 

গ্রোিোঃ- দোঃ জেপুর 

জিোোঃ শ্রীরোিকোঠী 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৫১৩৪২৪৭৫ িৎস্য চোষ 
২৫.১০.২০২০ 

৩১.১০.২০২০ 

 

124.  সুিি যো জবিোরী 

কৃষ্ণকোন্ত জবিোরী 

গ্রোিোঃ- িধ্য জেপুর 

জিোোঃ শ্রীরোিকোঠী 

০১৭৯১০৮৮১২৭ িৎস্য চোষ 
২৫.১০.২০২০ 

৩১.১০.২০২০ 

 



িোিোোঃ স্মৃপি জবিোরী উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

125.  পকরিোর কুিোর জবিোরী 

কৃষ্ণকোন্ত জবিোরী 

িোিোোঃ স্মৃপি জবিোরী 

গ্রোিোঃ- িধ্য জেপুর 

জিোোঃ শ্রীরোিকোঠী 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৯০৬২৫৭১২৫ িৎস্য চোষ 
২৫.১০.২০২০ 

৩১.১০.২০২০ 

৫ি 

ব্যোচ 

জিষ 

126.  সোপবিো আক্তোর 

পিিোোঃ জিোোঃ আবুল কোলোি 

িোিোোঃ িোপিিো জবর্ি 

গ্রোিোঃ িপিি পর্লোিলো 

জিোোঃ পর্লোিলো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭০৫৬৪৭৮৯৯ জিোষোক দিরী 
১৫.১১.২০২০  

২২.১১.২০২০ 

 

127.  জিোসোোঃ মুপন্ন আক্তোর 

পিিোোঃ জিোোঃ আইউব আলী 

হোওলোদোর 

িোিোোঃ িোপজযেো জবর্ি 

গ্রোিোঃ পর্লোিলো 

জিোোঃ পর্লোিলো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৮১৯০৫৬৯৫ জিোষোক দিরী 
১৫.১১.২০২০  

২২.১১.২০২০ 

 

128.  পলিো আক্তোর 

পিিোোঃ মুপজবুর হোওলোদোর 

িোিোোঃ ফোপহিো জবর্ি 

গ্রোিোঃ পর্লোিলো 

জিোোঃ পর্লোিলো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭০৮৭২৫৩৮৬ জিোষোক দিরী 
১৫.১১.২০২০  

২২.১১.২০২০ 

 

নং প্রপিক্ষেোথীর িোি ঠিকোিো জিোবোইল b¤^i 
প্রপিক্ষে জকোরস যর 

িোি 
জিেোদ িন্তব্য 

129.  পূবোলী র্োইি 

পিিোোঃ রোিকৃষ্ণ র্োইি 

িোিোোঃ সুপচত্রো র্োইি 

গ্রোিোঃ পর্লোিলো 

জিোোঃ পর্লোিলো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৯২৪৬৯০২৭ জিোষোক দিরী 
১৫.১১.২০২০  

২২.১১.২০২০ 

 

130.  সুবি যো মৃধো 

পিিোোঃ পবিলকৃষ্ণ মৃধো 

িোিোোঃ সুষিো মৃধো 

গ্রোিোঃ পর্লোিলো 

জিোোঃ পর্লোিলো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৩০৯২৭০৪২ জিোষোক দিরী 
১৫.১১.২০২০  

২২.১১.২০২০ 

 

131.  কল্পিো র্োইি 

পিিোোঃ িরিোহর র্োইি 

িোিোোঃ জবলকো র্োইি 

গ্রোিোঃ পর্লোিলো 

জিোোঃ পর্লোিলো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৩০২২০০৯৭৯ জিোষোক দিরী 
১৫.১১.২০২০  

২২.১১.২০২০ 

 

132.  লুবিো আক্তোর 

পিিোোঃ জিোোঃ লোল পিেো 

হোওলোদোর 

িোিোোঃ িোরভীি জবর্ি 

 

গ্রোিোঃ পর্লোিলো 

জিোোঃ পর্লোিলো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৩১০৪৭৯৮৭৪ জিোষোক দিরী 
১৫.১১.২০২০  

২২.১১.২০২০ 

 

133.  জসোিো ঢোলী 

পিিোোঃ সুকুিোর ঢোলী 

িোিোোঃ পুষ্প রোিী ঢোলী 

গ্রোিোঃ পর্লোিলো 

জিোোঃ পর্লোিলো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৭৩৭০৩০৭৫ জিোষোক দিরী 
১৫.১১.২০২০  

২২.১১.২০২০ 

 

134.  অপি যিো র্োইি 

পিিোোঃ অমূল্য পসকদোর 

িোিোোঃ সোধিো রোিী 

গ্রোিোঃ পর্লোিলো 

জিোোঃ পর্লোিলো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭২০০৬২১৬০ জিোষোক দিরী 
১৫.১১.২০২০  

২২.১১.২০২০ 

 

135.  
রুিো হোলদোর গ্রোিোঃ পর্লোিলো ০১৭৪৫৬০৮৪৭৮ জিোষোক দিরী 

১৫.১১.২০২০  

২২.১১.২০২০ 

 



পিিোোঃ িংকর হোলদোর 

িোিোোঃ পিল্পী হোলদোর 

জিোোঃ পর্লোিলো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

136.  পিতু পসকদোর 

পিিোোঃ রোি কৃষ্ণ পসকদোর 

িোিোোঃ কল্পিো রোিী পসকদোর 

গ্রোিোঃ িোরোবুপিেো 

জিোোঃ পর্লোিলো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৯০৩৮৫৫৫১ জিোষোক দিরী 
১৫.১১.২০২০  

২২.১১.২০২০ 

 

137.  সুিি যো ঢোলী 

পিিোোঃ সুিীল চন্দ্র ঢোলী 

িোিোোঃ লক্ষ্মী রোিী ঢোলী 

গ্রোিোঃ িোরোবুপিেো 

জিোোঃ পর্লোিলো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৫৪৫১২৪৭৭ জিোষোক দিরী 
১৫.১১.২০২০  

২২.১১.২০২০ 

 

138.  এপলজো আক্তোর 

পিিোোঃ জিোোঃ এিোমূল 

িোিোোঃ রোপিদো জবর্ি 

গ্রোিোঃ িোরোবুপিেো 

জিোোঃ পর্লোিলো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৯৯৫০১৩৯৯৭ জিোষোক দিরী 
১৫.১১.২০২০  

২২.১১.২০২০ 

 

139.  জিোসোোঃ িোিপজলো 

পিিোোঃ জিোোঃ িহীদুল 

ইসলোি 

িোিোোঃ জিোসোোঃ সোলিো 

গ্রোিোঃ পর্লোিলো 

জিোোঃ পর্লোিলো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৯২০৫৬৫০৩৭ জিোষোক দিরী 
১৫.১১.২০২০  

২২.১১.২০২০ 

 

140.  রুিোিো জবর্ি 

পিিোোঃ সোরেিউপদি 

হোওলোদোর 

িোিোোঃ হোপিদো জবর্ি 

গ্রোিোঃ পর্লোিলো 

জিোোঃ পর্লোিলো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭১৭৯৩৩৮৩৫

৯ 
জিোষোক দিরী 

১৫.১১.২০২০  

২২.১১.২০২০ 

 

141.  নুসরোি জোহোি 

পিিোোঃ জিোোঃ নুরুল ইসলোি 

হোওলোদোর 

িোিোোঃ িোহোিোজ জবর্ি 

গ্রোিোঃ পর্লোিলো 

জিোোঃ পর্লোিলো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৯৪৩২৬৫১১৬ জিোষোক দিরী 
১৫.১১.২০২০  

২২.১১.২০২০ 

 

142.  হোপববো আক্তোর 

পিিোোঃ জদরলোেোর জসখ 

িোিোোঃ িপজযিো জবর্ি 

গ্রোিোঃ িোদুপলহোরোপিেো 

জিোোঃ িোপজরপুর 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৭০৪২৬৭৪৩ জিোষোক দিরী 
১৫.১১.২০২০  

২২.১১.২০২০ 

 

143.  বি যলী ঢোলী 

পিিোোঃ সুররি চন্দ্র ঢোলী 

িোিোোঃ পুষ্প ঢোলী 

গ্রোিোঃ পর্লোিলো 

জিোোঃ পর্লোিলো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭০৫৫৪২২৩০ জিোষোক দিরী 
১৫.১১.২০২০  

২২.১১.২০২০ 

 

144.  আিিো জবর্ি 

পিিোোঃ মৃিোঃ নুর িহেদ 

ফপকর 

িোিোোঃ জচহোরুি জিিো 

গ্রোিোঃ িোদুপলহোরোপিেো 

জিোোঃ িোপজরপুর 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৯৮৭৭২৯৭২১ জিোষোক দিরী 
১৫.১১.২০২০  

২২.১১.২০২০ 

 

145.  িোিপজিো আক্তোর গ্রোিোঃ জহোর্লোবুপিেো ০১৭৯৫৯০৭০৮৫ জিোষোক দিরী 
১৫.১১.২০২০  

 



পিিোোঃ জিোোঃ জোকোপরেো 

জিোল্লো 

িোিোোঃ জুরলখো জবর্ি 

জিোোঃ জহোর্লোবুপিেো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

২২.১১.২০২০ 

146.  সোথী ঢোলী 

পিিোোঃ পিরঞ্জি ঢোলী 

িোিোোঃ পপ্রেবোলো ঢোলী 

গ্রোিোঃ িোরোবুপিেো 

জিোোঃ জহোর্লোবুপিেো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৩১০৪৮১৩০১ জিোষোক দিরী 
১৫.১১.২০২০  

২২.১১.২০২০ 

 

নং প্রপিক্ষেোথীর িোি ঠিকোিো জিোবোইল b¤^i 
প্রপিক্ষে জকোরস যর 

িোি 
জিেোদ িন্তব্য 

147.  সোিপজদো আক্তোর 

পিিোোঃ কোেসোর হোওলোদোর 

িোিোোঃ পফররোজো জবর্ি 

গ্রোিোঃ পর্লোিলো 

জিোোঃ পর্লোিলো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৭৫৩৭৯৭৫৩ জিোষোক দিরী 
১৫.১১.২০২০  

২২.১১.২০২০ 

 

148.  বোসন্তী িন্ডল 

পিিোোঃ জর্দীি িন্ডল 

িোিোোঃ পিলি িন্ডল 

গ্রোিোঃ পর্লোিলো 

জিোোঃ পর্লোিলো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭২৫৮২৯৬২২ জিোষোক দিরী 
১৫.১১.২০২০  

২২.১১.২০২০ 

 

149.  রোত্রী 

পিিোোঃ জিোোঃ িপহদ িপল্লক 

িোিোোঃ িোপিিো জবর্ি 

গ্রোিোঃ চোপলিোবোড়ী 

জিোোঃ জহোর্লোবুপিেো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৮৫৬৯৭৮৩৭ জিোষোক দিরী 
১৫.১১.২০২০  

২২.১১.২০২০ 

 

150.  ঝি যো রোিী হোলদোর 

পিিোোঃ সুধীর চন্দ্র রোে 

িোিোোঃ কল্পিো রোিী রোে 

গ্রোিোঃ িাঁখোরীকোঠী 

জিোোঃ িাঁখোরীকোঠী 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৫৭৩৯৭৮৭১ জিোষোক দিরী 
১৫.১১.২০২০  

২২.১১.২০২০ 

৬ষ্ঠ 

ব্যোচ 

জিষ 

151.  িেি হোলদোর 

পিিোোঃ পদপলি হোলদোর 

িোিোোঃ বোসপন্ত হোলদোর 

গ্রোিোঃ বোইিকোঠী 

জিোোঃ সোিকোপিিো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৩২১৮১৩৯৪ িোস যোরী 
২২.১১.২০২০ 

২৯.১১.২০২০ 

 

152.  সুিো হোলদোর 

পিিোোঃ িিি হোলদোর 

িোিোোঃ লোভলী হোলদোর 

গ্রোিোঃ বোইিকোঠী 

জিোোঃ সোিকোপিিো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭২৫০৭৪৮৪৫ িোস যোরী 
২২.১১.২০২০ 

২৯.১১.২০২০ 

 

153.  পিিোলী হোলদোর 

পিিোোঃ দুলোল হোলদোর 

িোিোোঃ কল্পিো হোলদোর 

গ্রোিোঃ িোরোবুপিেো 

জিোোঃ জহোর্লোবুপিেো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭২৬৯৪২০৬৮ িোস যোরী 
২২.১১.২০২০ 

২৯.১১.২০২০ 

 

154.  িেি দোস 

পিিোোঃ দুলোল চন্দ্র দোস 

িোিোোঃ জরবো রোিী দোস 

গ্রোিোঃ বোইিকোঠী 

জিোোঃ সোিকোপিিো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৯২৩৩২৯০৮৮ িোস যোরী 
২২.১১.২০২০ 

২৯.১১.২০২০ 

 

155.  িপবত্র হোলদোর গ্রোিোঃ িোরোবুপিেো ০১৩১৬৬১১২৯২ িোস যোরী 
২২.১১.২০২০ 

 



পিিোোঃ িপররিোষ হোলদোর 

িোিোোঃ কপবিো রোিী 

হোলদোর 

জিোোঃ জহোর্লোবুপিেো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

২৯.১১.২০২০ 

156.  িলী িন্ডল  

পিিোোঃ সুধংপঃশু িন্ডল 

িোিোোঃ িোরুল িন্ডল 

গ্রোিোঃ বোইিকোঠী 

জিোোঃ সোিকোপিিো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৪৯৭২১৮১৮ িোস যোরী 
২২.১১.২০২০ 

২৯.১১.২০২০ 

 

157.  জর্োপবন্দ হোলদোর 

পিিোোঃ পিি যল হোলদোর 

িোিোোঃ উষো রোিী হোলদোর 

গ্রোিোঃ িোরোবুপিেো 

জিোোঃ জহোর্লোবুপিেো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৪৪৪২৭৭৬৯ িোস যোরী 
২২.১১.২০২০ 

২৯.১১.২০২০ 

 

158.  ̄ ^cœv হোলদোর 

পিিোোঃ িংকর হোলদোর 

িোিোোঃ পিলি হোলদোর 

গ্রোিোঃ িোরোবুপিেো 

জিোোঃ জহোর্লোবুপিেো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৪৫৯৫১৭২৪ িোস যোরী 
২২.১১.২০২০ 

২৯.১১.২০২০ 

 

159.  জিরোজ জিখ 

পিিোোঃ িোহজোহোি জসখ 

িোিোোঃ জিপরিো জবর্ি 

গ্রোিোঃ িোরোবুপিেো 

জিোোঃ জহোর্লোবুপিেো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৪৯১৮৮৫৩২ িোস যোরী 
২২.১১.২০২০ 

২৯.১১.২০২০ 

 

160.  সুিোন্ত হোলদোর 

পিিোোঃ অপিল চন্দ্র হোলদোর 

িোিোোঃ সুরবোলো 

গ্রোিোঃ িোরোবুপিেো 

জিোোঃ জহোর্লোবুপিেো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৯৯১৪৪৩৯২৭ িোস যোরী 
২২.১১.২০২০ 

২৯.১১.২০২০ 

 

161.  সুজি কুিোর হোলদোর 

িোরোেি চন্দ্র হোলদোর 

লক্ষ্মী রোিী হোলদোর 

গ্রোিোঃ িোরোবুপিেো 

জিোোঃ জহোর্লোবুপিেো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৩৬৩১৪২৪১ িোস যোরী 
২২.১১.২০২০ 

২৯.১১.২০২০ 

 

162.  উজ্জল হোলদোর 

পিিোোঃ রবীন্দ্রিোথ হোলদোর 

িোিোোঃ অঞ্জুরোিী হোলদোর 

গ্রোিোঃ িোরোবুপিেো 

জিোোঃ জহোর্লোবুপিেো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৪৮৪১৫৯১৬ িোস যোরী 
২২.১১.২০২০ 

২৯.১১.২০২০ 

 

163.  অপূব য রোে 

পিিোোঃ অপিল রোে 

িোিোোঃ ঝি যো রোে 

গ্রোিোঃ িোরোবুপিেো 

জিোোঃ জহোর্লোবুপিেো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৩০১৭৩৭০১০ িোস যোরী 
২২.১১.২০২০ 

২৯.১১.২০২০ 

 

164.  কোপিযক হোলদোর 

পিিোোঃ সুিীল হোলদোর 

িোিোোঃ উষো রোিী হোলদোর 

গ্রোিোঃ িোরোবুপিেো 

জিোোঃ জহোর্লোবুপিেো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৫৮১৪০৬৬০ িোস যোরী 
২২.১১.২০২০ 

২৯.১১.২০২০ 

 

165.  সুকোন্ত হোলদোর 

পিিোোঃ রঞ্জি হোলদোর 

িোিোোঃ প্রপিলো হোলদোর 

গ্রোিোঃ িোরোবুপিেো 

জিোোঃ জহোর্লোবুপিেো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৯১০৪৫৯৯০৮ িোস যোরী 
২২.১১.২০২০ 

২৯.১১.২০২০ 

 



নং প্রপিক্ষেোথীর িোি ঠিকোিো জিোবোইল b¤^i 
প্রপিক্ষে জকোরস যর 

িোি 
জিেোদ িন্তব্য 

166.  বোসন্তী দোস 

পিিোোঃ িরৎ িন্ডল 

িোিোোঃ সোপবত্রী িন্ডল 

গ্রোিোঃ বোইিকোঠী 

জিোোঃ সোিকোপিিো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৪৯১৮৮৫৩২ িোস যোরী 
২২.১১.২০২০ 

২৯.১১.২০২০ 

 

167.  কিল িন্ডল 

পিিোোঃ মুকুন্দ পবহোরী িন্ডল 

িোিোোঃ লক্ষ্মী রোিী িন্ডল 

গ্রোিোঃ কোটোবুপিেো 

জিোোঃ জহোর্লোবুপিেো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৫৪৫৪০০৪০ িোস যোরী 
২২.১১.২০২০ 

২৯.১১.২০২০ 

 

168.  জর্োপবন্দ চন্দ্র হোলদোর 

পিিোোঃ পবকোি চন্দ্র হোলদোর 

িোিোোঃ কপবিো রোিী 

হোলদোর 

গ্রোিোঃ িোরোবুপিেো 

জিোোঃ জহোর্লোবুপিেো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৩১৬৬৮৯৭২৯ িোস যোরী 
২২.১১.২০২০ 

২৯.১১.২০২০ 

 

169.  সোথী দোস 

পিিোোঃ জদবলোল দোস 

িোিোোঃ প্রপিলো দোস 

গ্রোিোঃ িোরোবুপিেো 

জিোোঃ জহোর্লোবুপিেো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৬৩৯০৫৫১৮ িোস যোরী 
২২.১১.২০২০ 

২৯.১১.২০২০ 

 

170.  িিো দোস 

পিিোোঃ পিিযোিন্দ দোস 

িোিোোঃ পিখো দোস 

গ্রোিোঃ বোইিকোঠী 

জিোোঃ সোিকোপিিো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৪৯১৮৮৫৩২ িোস যোরী 
২২.১১.২০২০ 

২৯.১১.২০২০ 

 

171.  অনুিিো পিস্ত্রী 

পিিোোঃ অরিোক পিস্ত্রী 

িোিোোঃ জরখো পিস্ত্রী 

গ্রোিোঃ িোরোবুপিেো 

জিোোঃ জহোর্লোবুপিেো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৬৬৯৬৮৮৯০ িোস যোরী 
২২.১১.২০২০ 

২৯.১১.২০২০ 

 

172.  জজযোপিষ রোে 

পিিোোঃ জর্দীি রোে 

িোিোোঃ কোজল রোে 

গ্রোিোঃ বোইিকোঠী 

জিোোঃ সোিকোপিিো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৩৬৬৪৭০৬১ িোস যোরী 
২২.১১.২০২০ 

২৯.১১.২০২০ 

 

173.  িোিস রোে 

পিিোোঃ িোরোেি চন্দ্র রোে 

িোিোোঃ ঝি যো রোে 

গ্রোিোঃ বোইিকোঠী 

জিোোঃ সোিকোপিিো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৭৭৪৬২৪১২ িোস যোরী 
২২.১১.২০২০ 

২৯.১১.২০২০ 

 

174.  অপূব য খরোিী 

পিিোোঃ অিল চন্দ্র খরোিী 

িোিোোঃ িোরুল খরোিী 

গ্রোিোঃ িোরোবুপিেো 

জিোোঃ জহোর্লোবুপিেো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

- িোস যোরী 
২২.১১.২০২০ 

২৯.১১.২০২০ 

 

175.  জুরেল পিস্ত্রী 

পিিোোঃ উত্তি কুিোর পিস্ত্রী 

িোিোোঃ আরিী রোিী পিস্ত্রী 

গ্রোিোঃ িোরোবুপিেো 

জিোোঃ জহোর্লোবুপিেো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৩১৮৬২৯৬০১ িোস যোরী 
২২.১১.২০২০ 

২৯.১১.২০২০ 

৭ি 

ব্যোচ 

জিষ 



176.  জিোোঃ আককোস আলী জিখ 

পিিোোঃ জিোোঃ দসেদ জিখ 

িোিোোঃ মৃিোঃ আরিোেোরো 

জবর্ি 

গ্রোিোঃ িোঃ বোপিেোরী 

জিোোঃ দ: বোপিেোরী 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৮৭৪১২৫১৫ র্বোদী িশু িোলি 
০৬.১২.২০২০ 

১৩.১২.২০২০ 

 

177.  ওসিোি খোি 

পিিোোঃ জিোোঃ জোফর খোি 

িোিোোঃ অপহদো জবর্ি 

গ্রোিোঃ িোঃ বোপিেোরী 

জিোোঃ দ: বোপিেোরী 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৯৪৮৬০৩০৩ র্বোদী িশু িোলি 
০৬.১২.২০২০ 

১৩.১২.২০২০ 

 

178.  জিোোঃ পরজোনুর রহিোি 

পিিোোঃ জিোোঃ জিোবোহোি জসখ 

িোিোোঃ রুপিেো জবর্ি 

গ্রোিোঃ িোঃ বোপিেোরী 

জিোোঃ দ: বোপিেোরী 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭০৭১৪৮২৬০ র্বোদী িশু িোলি 
০৬.১২.২০২০ 

১৩.১২.২০২০ 

 

179.  জসৌরভ wek^vm 

পিিোোঃ অিঙ্গ 

wek^vm 

িোিোোঃ বীিো wek^vm 

গ্রোিোঃ িোঃ বোপিেোরী 

জিোোঃ দ: বোপিেোরী 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৯১৩০০৮৪৮৮ র্বোদী িশু িোলি 
০৬.১২.২০২০ 

১৩.১২.২০২০ 

 

180.  জিোোঃ ইফরিকোর 

পিিোোঃ জিোোঃ জিোদোরের 

জিোল্লো 

িোিোোঃ পলপিকো আফররোজ 

গ্রোিোঃ িোঃ বোপিেোরী 

জিোোঃ দ: বোপিেোরী 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৫৬৭৮১১৫৭ র্বোদী িশু িোলি 
০৬.১২.২০২০ 

১৩.১২.২০২০ 

 

181.  পিজোনুর রহিোি 

পিিোোঃ জিোিোহোর জিখ 

িোিোোঃ হোপিদো জবর্ি 

গ্রোিোঃ িোঃ বোপিেোরী 

জিোোঃ দ: বোপিেোরী 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৯১১৫৮৫৮৭ র্বোদী িশু িোলি 
০৬.১২.২০২০ 

১৩.১২.২০২০ 

 

182.  জিোোঃ রপবউল ইসলোি 

পিিোোঃ জিোোঃ আদি আলী 

িোিোোঃ Avw¤^qv 

জবর্ি 

গ্রোিোঃ িোঃ বোপিেোরী 

জিোোঃ দ: বোপিেোরী 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৮৫৪২৮৬৫৫৯ র্বোদী িশু িোলি 
০৬.১২.২০২০ 

১৩.১২.২০২০ 

 

183.  রথীন্দ্রিোথ wek^vm 

পিিোোঃ রসিে 

wek^vm 

িোিোোঃ সবীিো 

wek^vm 

গ্রোিোঃ িোঃ বোপিেোরী 

জিোোঃ দ: বোপিেোরী 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৪৪৫০০৩১৩ র্বোদী িশু িোলি 
০৬.১২.২০২০ 

১৩.১২.২০২০ 

 

184.  পিপহর wek^vm 

পিিোোঃ কোপলদোস 

wek^vm 

িোিোোঃ কপিকো রোিী 

wek^vm 

গ্রোিোঃ িোঃ বোপিেোরী 

জিোোঃ দ: বোপিেোরী 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৬৫১০৫১০১ র্বোদী িশু িোলি 
০৬.১২.২০২০ 

১৩.১২.২০২০ 

 



নং প্রপিক্ষেোথীর িোি ঠিকোিো জিোবোইল b¤^i 
প্রপিক্ষে জকোরস যর 

িোি 
জিেোদ িন্তব্য 

185.  জিোোঃ জিোস্তোপফজুর রহিোি 

পিিোোঃ জিোোঃ িোরলক খোি 

িোিোোঃ আরলেো জবর্ি 

গ্রোিোঃ িোঃ বোপিেোরী 

জিোোঃ দ: বোপিেোরী 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৮০৪১৪০৪১ র্বোদী িশু িোলি 
০৬.১২.২০২০ 

১৩.১২.২০২০ 

 

186.  অপসি wek^vm 

পিিোোঃ কিরলি 

wek^vm 

িোিোোঃ ঝি যো wek^vm 

গ্রোিোঃ িোঃ বোপিেোরী 

জিোোঃ দ: বোপিেোরী 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৮৩২৭৮৯৩৮ র্বোদী িশু িোলি 
০৬.১২.২০২০ 

১৩.১২.২০২০ 

 

187.  সিীর wek^vm 

পিিোোঃ সরন্তোস 

wek^vm 

িোিোোঃ কপিকো 

wek^vm 

গ্রোিোঃ িোঃ বোপিেোরী 

জিোোঃ দ: বোপিেোরী 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৯০৯৬৭৩১১ র্বোদী িশু িোলি 
০৬.১২.২০২০ 

১৩.১২.২০২০ 

 

188.  জিরহদী হোসোি 

পিিোোঃ আক্তোরুজ্জোিোি 

জিোসোোঃ জরজভী আক্তোর 

গ্রোিোঃ িোরোবুপিেো 

জিোোঃ িোরোবুপিেো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৬৪২৬৯০৪৫৪ র্বোদী িশু িোলি 
০৬.১২.২০২০ 

১৩.১২.২০২০ 

 

189.  জিরহদী ইসলোি 

পিিোোঃ জিোোঃ িোন্নো 

হোওলোদোর 

িোিোোঃ হোপফজো জবর্ি 

গ্রোিোঃ িোরোবুপিেো 

জিোোঃ িোরোবুপিেো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৮১৮৬২২৫৮৪ র্বোদী িশু িোলি 
০৬.১২.২০২০ 

১৩.১২.২০২০ 

 

190.  জিোোঃ িোহফুজ পিিো 

পিিোোঃ পসরোজুল ইসলোি 

পিিো 

িোিোোঃ জুরলখো জবর্ি 

গ্রোিোঃ িোরোবুপিেো 

জিোোঃ িোরোবুপিেো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৮৭২১২২৪৭ র্বোদী িশু িোলি 
০৬.১২.২০২০ 

১৩.১২.২০২০ 

 

191.  জিোোঃ জিোজোপহদুল ইসলোি 

পিিোোঃ জবলোরেি জহোরসি 

িোিোোঃ রোরবেো জবর্ি 

গ্রোিোঃ চরিোটিভোংর্ো 

জিোোঃ িোটিভোংর্ো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৮৩১৮৩১৪৪ র্বোদী িশু িোলি 
০৬.১২.২০২০ 

১৩.১২.২০২০ 

 

192.  জিোোঃ ইেোপিি ফপকর 

পিিোোঃ জিোোঃ িোিসুল হক 

িোিোোঃ িরিোেোরো জবর্ি 

গ্রোিোঃ জহোর্লোবুপিেো 

জিোোঃ িোরোবুপিেো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৮৮৮৪৬৩৬৪ র্বোদী িশু িোলি 
০৬.১২.২০২০ 

১৩.১২.২০২০ 

 

193.  বিোিী খোিি 

পিিোোঃ জিোোঃ জোিোল সরদোর 

িোিোোঃ হোপফজো জবর্ি 

গ্রোিোঃ চরিোটিভোংর্ো 

জিোোঃ িোটিভোংর্ো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭২০৩৪৩৫১৮ র্বোদী িশু িোলি 
০৬.১২.২০২০ 

১৩.১২.২০২০ 

 



194.  জিোোঃ আপিচ ফপকর 

পিিোোঃ জিোোঃ আিোহোর 

ফপকর 

িোিোোঃ জীবি জবর্ি 

গ্রোিোঃ িোরোবুপিেো 

জিোোঃ িোরোবুপিেো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭২৫৩৪২৯২৩ র্বোদী িশু িোলি 
০৬.১২.২০২০ 

১৩.১২.২০২০ 

 

195.  িপফকুল ইসলোি 

পিিোোঃ জিোোঃ এিোরেি 

ফপকর 

িোিোোঃ পিল্পী খোিি 

গ্রোিোঃ িোরোবুপিেো 

জিোোঃ িোরোবুপিেো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৮১৪৭৯১৪৬৮ র্বোদী িশু িোলি 
০৬.১২.২০২০ 

১৩.১২.২০২০ 

 

196.  জিোোঃ হোপিি ফপকর 

পিিোোঃ জিোোঃ িোহআলি 

ফপকর 

িোিোোঃ রোপজেো জবর্ি 

গ্রোিোঃ িোরোবুপিেো 

জিোোঃ িোরোবুপিেো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৬১০৭৮৭৮৬৭ র্বোদী িশু িোলি 
০৬.১২.২০২০ 

১৩.১২.২০২০ 

 

197.  জিোোঃ ইিদোদুল জিখ 

পিিোোঃ জিোোঃ ইস্রোপফল জিখ 

িোিোোঃ জরবো জবর্ি 

গ্রোিোঃ িোরোবুপিেো 

জিোোঃ িোরোবুপিেো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৬৪৪২৪১৬১৮ র্বোদী িশু িোলি 
০৬.১২.২০২০ 

১৩.১২.২০২০ 

 

198.  জিোোঃ আল ইিরোি 

জিোোঃ এিোমুল হক 

িোিোোঃ িোিীি হক জলোিো 

গ্রোিোঃ িোরোবুপিেো 

জিোোঃ িোরোবুপিেো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৯৭৪০৪৪৩২১ র্বোদী িশু িোলি 
০৬.১২.২০২০ 

১৩.১২.২০২০ 

 

199.  িোরপিি আক্তোর 

পিিোোঃ সোইফুল ইসলোি 

িোিোোঃ পবলপকচ জবর্ি 

গ্রোিোঃ িোরোবুপিেো 

জিোোঃ িোরোবুপিেো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৩৪০৪৪৩২১ র্বোদী িশু িোলি 
০৬.১২.২০২০ 

১৩.১২.২০২০ 

 

200.  জিোোঃ খোইরুল ইসলোি 

পিিোোঃ জকরোিি আলী 

ফপকর 

িোিোোঃ সোরজদো জবর্ি 

গ্রোিোঃ িোরোবুপিেো 

জিোোঃ িোরোবুপিেো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৭৮১৯৭৭১১ র্বোদী িশু িোলি 
০৬.১২.২০২০ 

১৩.১২.২০২০ 

৮ি 

ব্যোচ 

জিষ 

201.  জর্ৌিি সুিোর 

পিিোোঃ পিকুঞ্জ সুিোর 

িোিোোঃ জিোভো রোিী সুিোর 

গ্রোিোঃ র্াঁওখোলী  

ডোকঘরোঃ র্াঁওখোলী 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

 

০১৯৪২২২০৪৮৮ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

২৪.১২.২০২০ 

৩১.১২.২০২০ 

 

202.  সবুজ দবরোর্ী 

পিিোোঃ বলরোি দবরোর্ী 

িোিোোঃ পবভো রোিী দবরোর্ী 

গ্রোিোঃ দীঘ যো 

ডোকঘরোঃ দীঘ যো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

 

০১৭৪৬৯৫২০৭৫ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

২৪.১২.২০২০ 

৩১.১২.২০২০ 

 

203.  িোিস চন্দ্র রোে 

পিিোোঃ সুরষি চন্দ্র রোে 

িোিোোঃ সপবিো রোিী রোে 

গ্রোিোঃ দোঃ জলবুপজলবুপিেো 

ডোকোঃ চাঁদকোঠী বোজোর 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৫৯১৩৫৮৬৭ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

২৪.১২.২০২০ 

৩১.১২.২০২০ 

 

নং প্রপিক্ষেোথীর িোি ঠিকোিো জিোবোইল b¤^i 
প্রপিক্ষে জকোরস যর 

িোি 
জিেোদ িন্তব্য 

204.  প্ররসপঞ্জি হোলদোর গ্রোিোঃ দিলবুপিেো ০১৭৯০৮৬৬০৬১ 
িোপরবোপরক হাঁস- ২৪.১২.২০২০ 

 



পিিোোঃ পুপলি হোলদোর 

িোিোোঃ পবথীকো হোলদোর 

ডোকোঃ দীঘ যো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

মুরর্ী িোলি ৩১.১২.২০২০ 

205.  অরুি বড়োল 

পিিোোঃ সুরবোধ বড়োল 

িোিোোঃ পিভো বড়োল 

গ্রোিোঃ দোঃ জলবুপজলবুপিেো 

ডোকোঃ চাঁদকোঠী বোজোর 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৯৬৭৫৪৯২০ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

২৪.১২.২০২০ 

৩১.১২.২০২০ 

 

206.  এপথি িন্ডল 

পিিোোঃ রবীন্দ্রিোথ িন্ডল 

িোিোোঃ সপবিো রোিী িন্ডল 

গ্রোিোঃ দোঃ জলবুপজলবুপিেো 

ডোকোঃ চাঁদকোঠী বোজোর 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৯২৪৬৯২৭০ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

২৪.১২.২০২০ 

৩১.১২.২০২০ 

 

207.  অপভরষক সরকোর 

পিিোোঃ িংকর জদব সরকোর 

িোিোোঃ পবথী সরকোর 

গ্রোিোঃ দীঘ যো 

ডোকঘরোঃ দীঘ যো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

 

০১৬৪২৬৪৭৩১১ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

২৪.১২.২০২০ 

৩১.১২.২০২০ 

 

208.  পিন্টু িরুেো 

পিিোোঃ িপরিল িরুেো 

িোিোোঃ পুতুল িরুেো 

গ্রোিোঃ দোঃ জলবুপজলবুপিেো 

ডোকোঃ চাঁদকোঠী বোজোর 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৯১০৮৯৯৬৭ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

২৪.১২.২০২০ 

৩১.১২.২০২০ 

 

209.  িোপিক চক্রবিী 

পিিোোঃ রপবি চক্রবিী 

িোিোোঃ িঞ্জু রোিী চক্রবিী 

গ্রোিোঃ দীঘ যো কুিোরখোলী 

ডোকঘরোঃ দীঘ যো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

 

০১৭২৩০৩৬৮৪৫ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

২৪.১২.২০২০ 

৩১.১২.২০২০ 

 

210.  রজি জবিোরী 

পিিোোঃ রিি জবিোরী 

িোিোোঃ আরিী জবিোরী 

গ্রোিোঃ দিলবুপিেো 

ডোকোঃ দীঘ যো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৩১৯৮৪৫৬৭১ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

২৪.১২.২০২০ 

৩১.১২.২০২০ 

 

211.  সোর্র জবিোরী 

পিিোোঃ সুজি জবিোরী 

িোিোোঃ কপিকো জবিোরী 

 

গ্রোিোঃ দিলবুপিেো 

ডোকোঃ দীঘ যো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৮২৭৮৪১৭০ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

২৪.১২.২০২০ 

৩১.১২.২০২০ 

 

212.  রীিো র্োইি 

পিিোোঃ হররোলোল র্োইি 

িোিোোঃ িীরো র্োইি 

গ্রোিোঃ দোঃ জলবুপজলবুপিেো 

ডোকোঃ চাঁদকোঠী বোজোর 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৪০৬৫০০৩৯৬ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

২৪.১২.২০২০ 

৩১.১২.২০২০ 

 

213.  পবথী রোে 

পিিোোঃ কৃষ্ণ কোন্ত রোে 

িোিোোঃ িপিকো রোিী রোে 

গ্রোিোঃ দোঃ জলবুপজলবুপিেো 

ডোকোঃ চাঁদকোঠী বোজোর 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৩০৪০৯২০৭৮ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

২৪.১২.২০২০ 

৩১.১২.২০২০ 

 

214.  পরিো সরকোর 

পিিোোঃ জহিলোল সরকোর 

িোিোোঃ পরিো সরকোর 

গ্রোিোঃ দোঃ জলবুপজলবুপিেো 

ডোকোঃ চাঁদকোঠী বোজোর 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৬৬৪৪১৮১০ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

২৪.১২.২০২০ 

৩১.১২.২০২০ 

 

215.  পপ্রেংকো দবরোর্ী 

পিিোোঃ িিীন্দ্রিোথ দবরোর্ী 

িোিোোঃ জরখো রোিী দবরোর্ী 

গ্রোিোঃ দীঘ যো 

ডোকঘরোঃ দীঘ যো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

 

০১৭৫৪৪৬০৮৪৮ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

২৪.১২.২০২০ 

৩১.১২.২০২০ 

 

216.  টুিো দবরোর্ী 

পিিোোঃ বলরোি দবরোর্ী 

িোিোোঃ পবভো রোিী দবরোর্ী 

গ্রোিোঃ দীঘ যো 

ডোকঘরোঃ দীঘ যো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৬৪৫২১২৮৩ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

২৪.১২.২০২০ 

৩১.১২.২০২০ 

 



217.  িপিষো  হোলদোর 

পিিোোঃ িরিোজ কুিোর 

হোলদোর 

িোিোোঃ ঝি যো রোিী হোলদোর 

গ্রোিোঃ দোঃ জলবুপজলবুপিেো 

ডোকোঃ চাঁদকোঠী বোজোর 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৬৫৯২৫৮৫৩ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

২৪.১২.২০২০ 

৩১.১২.২০২০ 

 

218.  মুক্তো জবিোরী 

পিিোোঃ জর্দীি জবিোরী 

িোিোোঃ সুিপি জবিোরী 

গ্রোিোঃ দোঃ জলবুপজলবুপিেো 

ডোকোঃ চাঁদকোঠী বোজোর 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৯২২২৬৮৯৫১ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

২৪.১২.২০২০ 

৩১.১২.২০২০ 

 

219.  বিোিী িন্ডল 

পিিোোঃ ¯^cb কুিোর 

িন্ডল 

িোিোোঃ পুতুল রোিী িন্ডল 

গ্রোিোঃ দোঃ জলবুপজলবুপিেো 

ডোকোঃ চাঁদকোঠী বোজোর 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৯৫১০৩২৩৮৯ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

২৪.১২.২০২০ 

৩১.১২.২০২০ 

 

220.  পিপু রোে 

পিিোোঃ িপরিল চন্দ্র হোলদোর 

িোিোোঃ পিখো রোিী হোলদোর 

গ্রোিোঃ দোঃ জলবুপজলবুপিেো 

ডোকোঃ চাঁদকোঠী বোজোর 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৯৮৩০২৪৫১৮ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

২৪.১২.২০২০ 

৩১.১২.২০২০ 

 

221.  নূপুর িন্ডল 

পিিোোঃ জর্ৌরোঙ্গ লোল 

দবরোর্ী 

িোিোোঃ পিলীিো দবরোর্ী 

গ্রোিোঃ দীঘ যো 

ডোকোঃ দীঘ যো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৬৪৬৭৪৬৭১ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

২৪.১২.২০২০ 

৩১.১২.২০২০ 

 

নং প্রপিক্ষেোথীর িোি ঠিকোিো জিোবোইল b¤^i 
প্রপিক্ষে জকোরস যর 

িোি 
জিেোদ িন্তব্য 

222.  প্রভোিী এদবর 

পিিোোঃ পক্ষররোদ পবহোরী 

এদবর 

িোিোোঃ জিোভো রোিী এদবর 

গ্রোিোঃ দিলোবুপিেো 

ডোকোঃ দীঘ যো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭১৭৮০৮৩০৯ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

২৪.১২.২০২০ 

৩১.১২.২০২০ 

 

223.  বুলু জর্োিস্তো 

পিিোোঃ পিরোঞ্জি জর্োিস্তো 

িোিোোঃ িোপন্ত রোিী জর্োিস্তো 

গ্রোিোঃ দোঃ জলবুপজলবুপিেো 

ডোকোঃ চাঁদকোঠী বোজোর 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৯৬৩৯০৩৯৬ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

২৪.১২.২০২০ 

৩১.১২.২০২০ 

 

224.  দীিো হোলদোর 

পিিোোঃ জিিোল কৃষ্ণ হোলদোর 

িোিোোঃ িোপন্ত রোিী হোলদোর 

গ্রোিোঃ দোঃ জলবুপজলবুপিেো 

ডোকোঃ চাঁদকোঠী বোজোর 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৬১৪৩৪২৩৯ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

২৪.১২.২০২০ 

৩১.১২.২০২০ 

 

225.  লোকী বড়োল 

পিিোোঃ পিহোর বড়োল 

িোিোোঃ ঝি যো রোিী বড়োল 

গ্রোিোঃ দিলোবুপিেো 

ডোকোঃ দীঘ যো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭০৩৩২১৯০০ 
িোপরবোপরক হাঁস-

মুরর্ী িোলি 

২৪.১২.২০২০ 

৩১.১২.২০২০ 

৯ি 

ব্যোচ 

জিষ 

226.  পবিোিো আক্তোর জসোপিেো গ্রোি ঃোঃ দোঃ বরইবুপিেো ০১৭০৮৯৮৪৬৭৮ র্রু জিোটোিোজোকরে 
০২.০১.২০২১ 

 



পিিোোঃ জিোিোহোর আলী 

িজুিদোর 

িোিোোঃ রোরফজো জবর্ি 

ডোক ঃোঃ িোরোবুপিেো 

উিরজলো ঃোঃ িোপজরপুর 

০৯.০১.২০২১ 

227.   জিেোিি জহোরসি িোঈি 

পিিোোঃ আব্দুর রপিদ কোজী 

িোিোোঃ জোহোিোরো জবর্ি 

গ্রোি ঃোঃ উোঃ চোপলিোবোড়ী 

ডোক ঃোঃ িোরোবুপিেো 

উিরজলো ঃোঃ িোপজরপুর 

০১৭২৫২১৬১০৪ র্রু জিোটোিোজোকরে 
০২.০১.২০২১ 

০৯.০১.২০২১ 

 

228.  আপরফুল ইসলোি 

পিিোোঃ জিোোঃ জকরোিি আলী 

জসখ 

িোিোোঃ সপকিো জবর্ি 

গ্রোি ঃোঃ দোঃ বরইবুপিেো 

ডোক ঃোঃ িোরোবুপিেো 

উিরজলো ঃোঃ িোপজরিরু 

০১৭১৯১৮৩৩৭৮ র্রু জিোটোিোজোকরে 
০২.০১.২০২১ 

০৯.০১.২০২১ 

 

229.  জিোোঃ রোপজব পসকদোর 

পিিোোঃ জরজোউল কপরি 

িোিোোঃ জরোপজিো জবর্ি 

গ্রোি ঃোঃ বরইবুপিেো 

ডোক ঃোঃ িোরোবুপিেো 

উিরজলো ঃোঃ িোপজরপুর 

০১৭৩৪৯১৪২০৬ র্রু জিোটোিোজোকরে 
০২.০১.২০২১ 

০৯.০১.২০২১ 

 

230.  জিোোঃ ওেোপহদ উজ্জোিোি 

পিিোোঃ জিোোঃ আরক্কল আলী 

জিখ 

িোিোোঃ জিফোলী জবর্ি 

গ্রোি ঃোঃ দোঃ বরইবুপিেো 

ডোক ঃোঃ িোরোবুপিেো 

উিরজলো ঃোঃ িোপজরপু 

০১৭৪৭০১৬৯৫৩ র্রু জিোটোিোজোকরে 
০২.০১.২০২১ 

০৯.০১.২০২১ 

 

231.  জিোসোোঃ আলিিো আকিোর 

পিিোোঃ মুন্সী জিোসরলহ 

উদীি 

িোিোোঃ নুরজোহোি জবর্ি 

গ্রোি ঃোঃ উোঃ বরইবুপিেো 

ডোক ঃোঃ িোরোবুপিেো 

উিরজলো ঃোঃ িোপজরপুর 

০১৭৬৬৬৪৮০০৬ র্রু জিোটোিোজোকরে 
০২.০১.২০২১ 

০৯.০১.২০২১ 

 

232.   জিোোঃ সুিি মুন্সী 

পিিোোঃ জিোোঃ লোবলু মুন্সী 

িোিোোঃ িোপহনুর জবর্ি 

গ্রোি ঃোঃ দোঃ বরইবুপিেো 

ডোক ঃোঃ িোরোবুপিেো 

উিরজলো ঃোঃ িোপজরপুর 

০১৭৫৭০৭২৭২০ র্রু জিোটোিোজোকরে 
০২.০১.২০২১ 

০৯.০১.২০২১ 

 

233.  জিোসোোঃ লোেলী জবর্ি 

পিিোোঃ হোরসি জিখ 

িোিোোঃ জোপিলো খোতুি 

গ্রোি ঃোঃ দোঃ বরইবুপিেো 

ডোক ঃোঃ িোরোবুপিেো 

উিরজলো ঃোঃ িোপজরিরু 

০১৯২৫০২৮৭২৩ র্রু জিোটোিোজোকরে 
০২.০১.২০২১ 

০৯.০১.২০২১ 

 

234.  জিোোঃ সুজি জিখ 

পিিোোঃ জিোোঃ জিোিোরলব 

জিখ 

িোিোোঃ আপজিোরো জবর্ি 

গ্রোি ঃোঃ দোঃ বরইবুপিেো 

ডোক ঃোঃ িোরোবুপিেো 

উিরজলো ঃোঃ িোপজরপুর 

০১৭১৫৭৬৯৮১৫ র্রু জিোটোিোজোকরে 
০২.০১.২০২১ 

০৯.০১.২০২১ 

 

235.  আপিি জসখ 

পিিোোঃ এিোমুল হক 

িোিোোঃ সুপফেো জবর্ি 

গ্রোি ঃোঃ দোঃ বরইবুপিেো 

ডোক ঃোঃ িোরোবুপিেো 

উিরজলো ঃোঃ িোপজরিরু 

০১৭১৪৬২২৩১৩ র্রু জিোটোিোজোকরে 
০২.০১.২০২১ 

০৯.০১.২০২১ 

 



236.  পজেোউর রহিোি 

পিিোোঃ জিোোঃ আফজোল 

জিোল্লো 

িোিোোঃ জজোরবদো জবর্ি 

গ্রোি ঃোঃ দোঃ বোপিেোরী 

ডোক ঃোঃ দোঃ বোপিেোরী 

উিরজলো ঃোঃ িোপজরপুর 

০১৭১৬৯০৯৬৭০ র্রু জিোটোিোজোকরে 
০২.০১.২০২১ 

০৯.০১.২০২১ 

 

237.  জিোোঃ নুরুজ্জোিোি জসখ 

পিিোোঃ জিোোঃ িজরুল 

ইসলোি 

িোিোোঃ িোরভীি জবর্ি 

গ্রোি ঃোঃ জহোর্লোবুপিেো 

ডোক ঃোঃ িোরোবুপিেো 

উিরজলো ঃোঃ িোপজরপুর 

০১৭১৪৩৩৮২৭২ র্রু জিোটোিোজোকরে 
০২.০১.২০২১ 

০৯.০১.২০২১ 

 

238.  জিোোঃ ইস ঃ রোপফল 

পিিোোঃ জিোোঃ িোরেি জসখ 

িোিোোঃ জপরিো জবর্ি 

গ্রোি ঃোঃ জহোর্লোবুপিেো 

ডোক ঃোঃ িোরোবুপিেো 

উিরজলো ঃোঃ িোপজরপুর 

০১৮৩৫২২০৬৭৯ র্রু জিোটোিোজোকরে 
০২.০১.২০২১ 

০৯.০১.২০২১ 

 

239.  রপবউল ইসলোি িোঈি 

পিিোোঃ জিোোঃ টিপু র্োজী 

িোিোোঃ পিল্পী জবর্ি 

গ্রোি ঃোঃ পূব য বোপিেোরী 

ডোক ঃোঃ পদঘীরজোি 

উিরজলো ঃোঃ িোপজরপুর 

০১৭৫৫৭১২৪৭৪ র্রু জিোটোিোজোকরে 
০২.০১.২০২১ 

০৯.০১.২০২১ 

 

240.  পবদুযৎ িন্ডল 

পিিোোঃ রিপজি কুিোর 

িন্ডল 

িোিোোঃ আরিী রোিী িন্ডল 

গ্রোি ঃোঃ উোঃ বোপিেোরী 

ডোক ঃোঃ দোঃ বোপিেোরী 

উিরজলো ঃোঃ িোপজরপুর 

০১৭১৪৮২৩০৮৮ র্রু জিোটোিোজোকরে 
০২.০১.২০২১ 

০৯.০১.২০২১ 

 

নং প্রপিক্ষেোথীর িোি ঠিকোিো জিোবোইল b¤^i 
প্রপিক্ষে জকোরস যর 

িোি 
জিেোদ িন্তব্য 

241.  জিোোঃ পফররোজ ফপকর 

পিিোোঃ জিোোঃ জিোফোরজ্জল 

ফপকর 

িোিোোঃ ফোরিিো 

গ্রোি ঃোঃ দোঃ বরইবুপিেো 

ডোক ঃোঃ িোরোবুপিেো 

উিরজলো ঃোঃ িোপজরিরু 

০১৭৩৫০৭৩১০৭ র্রু জিোটোিোজোকরে 
০২.০১.২০২১ 

০৯.০১.২০২১ 

 

242.  জিোোঃ ওপলউল্লোহ পিকদোর 

পিিোোঃ িন্নোি পিকদোর 

িোিোোঃ রোপজেো জবর্ি 

গ্রোি ঃোঃ পিঠোরকুল 

ডোক ঃোঃ সোপচেো 

উিরজলো ঃোঃ িোপজরিরু 

০১৭৭৪৪৫০৩৮৬ র্রু জিোটোিোজোকরে 
০২.০১.২০২১ 

০৯.০১.২০২১ 

 

243.  বোবলু 

পিিোোঃ জিোোঃ আব্দুল িপজদ 

খোি 

িোিোোঃ রোরবেো জবর্ি 

গ্রোি ঃোঃ দোঃ বোপিেোরী 

ডোক ঃোঃ দোঃ বোপিেোরী 

উিরজলো ঃোঃ িোপজরপুর 

০১৭৯৫৪২২২৪৫ র্রু জিোটোিোজোকরে 
০২.০১.২০২১ 

০৯.০১.২০২১ 

 

244.  জিোোঃ আলির্ীর জিখ 

পিিোোঃ জহোরসি আলী জিখ 

িোিোোঃ ররবজোি জবর্ি 

গ্রোি ঃোঃ িোঃ বোপিেোরী 

ডোক ঃোঃ দোঃ বোপিেোরী 

উিরজলো ঃোঃ িোপজরপুর 

০১৭৫৫৯১৩৫৮৯ র্রু জিোটোিোজোকরে 
০২.০১.২০২১ 

০৯.০১.২০২১ 

 



245.  জিোোঃ হোপফজুল পসকদোর 

পিিোোঃ জিোোঃ জিোবোররক 

পসকদোর 

িোিোোঃ ফোরিিো জবর্ি 

গ্রোি ঃোঃ দোঃ বোপিেোরী 

ডোক ঃোঃ দোঃ বোপিেোরী 

উিরজলো ঃোঃ িোপজরপুর 

০১৩১২৯৯৫৭১৩ র্রু জিোটোিোজোকরে 
০২.০১.২০২১ 

০৯.০১.২০২১ 

 

246.  জিৌহদুল ইসলোি 

পিিোোঃ জিোোঃ চোি পিেো জসখ 

িোিোোঃ হোপলিো জবর্ি 

গ্রোি ঃোঃ দোঃ বরইবুপিেো 

ডোক ঃোঃ িোরোবুপিেো 

উিরজলো ঃোঃ িোপজরপুর 

০১৭৭২৩৭৭৪৮৫ র্রু জিোটোিোজোকরে 
০২.০১.২০২১ 

০৯.০১.২০২১ 

 

247.  জিোোঃ আপবর জহোরসি 

পিিোোঃ জিোোঃ জোপহদুল 

ইসলোি 

িোিোোঃ ফোরিিো জবর্ি 

গ্রোি ঃোঃ িোরোবুপিেো 

ডোক ঃোঃ িোরোবুপিেো 

উিরজলো ঃোঃ িোপজরপুর 

০১৭৬৪৯৪৫০৪৮ র্রু জিোটোিোজোকরে 
০২.০১.২০২১ 

০৯.০১.২০২১ 

 

248.  হোপফজ জিখ 

পিিোোঃ জিোোঃ জিোিররজ জিখ 

িোিোোঃ ফুলজোি জবর্ি 

গ্রোি ঃোঃ িোরোবুপিেো 

ডোক ঃোঃ িোরোবুপিেো 

উিরজলো ঃোঃ িোপজরপুর 

০১৮৭২১১৭৫৬০ র্রু জিোটোিোজোকরে 
০২.০১.২০২১ 

০৯.০১.২০২১ 

 

249.  জিোসোোঃ িোহোিোজ জবর্ি 

পিিোোঃ মৃোঃ জিোোঃ আপির 

আলী জিখ 

রোরবেো জবর্ি 

গ্রোি ঃোঃ বরইবুপিেো 

ডোক ঃোঃ িোরোবুপিেো 

উিরজলো ঃোঃ িোপজরপুর 

০১৪০৯৮৪৬১৬৭ র্রু জিোটোিোজোকরে 
০২.০১.২০২১ 

০৯.০১.২০২১ 

 

250.  পিল্পী আক্তোর 

পিিোোঃ আোঃ আউেোল জসখ 

িোিোোঃ হোরজরো জবর্ি 

গ্রোি ঃোঃ ভোইরজোড়ো 

ডোক ঃোঃ িোরোবুপিেো 

উিরজলো ঃোঃ িোপজরপুর 

০১৭৩৬৩২০০২৩ র্রু জিোটোিোজোকরে 
০২.০১.২০২১ 

০৯.০১.২০২১ 

১০ি 

ব্যোচ 

জিষ 

251.  জিৌসুিী জবিোরী 

পিিোোঃ অজে জবিোরী 

িোিো: পদিোলী জবিোরী 

গ্রোিোঃ িোরোবুপিেো 

জিোোঃ জহোর্লোবুপিেো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৪৯১৮৮৫৩২ র্রু জিোটোিোজোকরে 
১৬.০১.২০২১ 

২৩.০১.২০২১ 

 

252.  
সীিো মৃধো  

পিিোোঃ িোরোেি চন্দ্র মৃধো 

িোিোোঃ রীিো রোিী মৃধো  

গ্রোিোঃ দোঃ র্োবিলো 

জিোোঃ পসকদোর িপল্লক 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

সদর 

০১৭৪৯১৮৮৫৩২ র্রু জিোটোিোজোকরে 
১৬.০১.২০২১ 

২৩.০১.২০২১ 

 

253.  জদবী হোলদোর 

পিিোোঃ দুলোল হোলদোর 

িোিোোঃ কল্পিো হোরদোর 

গ্রোিোঃ িোরোবুপিেো 

জিোোঃ জহোর্লোবুপিেো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৫৩২৫৯১৪৫ র্রু জিোটোিোজোকরে 
১৬.০১.২০২১ 

২৩.০১.২০২১ 

 

254.  সপঞ্জিো দবরোর্ী 

পিিোোঃ কোপিযক চন্দ্র দবরোর্ী 

িোিোোঃ পুষ্প রোিী দবরোর্ী 

গ্রোিোঃ দীঘ যো 

জিোোঃ দীঘ যো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭২৫৫৬১৯৫১ র্রু জিোটোিোজোকরে 
১৬.০১.২০২১ 

২৩.০১.২০২১ 

 



255.  প্রবোিী রোিী রোে 

পিিোোঃ রোি কৃষ্ণ হোলদোর 

িোিোোঃ সুরবোলো হোলদোর 

গ্রোিোঃ িোরোবুপিেো 

জিোোঃ জহোর্লোবুপিেো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৪৯২৩১৫৭৪ র্রু জিোটোিোজোকরে 
১৬.০১.২০২১ 

২৩.০১.২০২১ 

 

256.  ঝে যো িন্ডল 

পিিোোঃ বীররি হোলদোর 

িোিোোঃ জিোভো রোিী হোলদোর 

গ্রোিোঃ িোরোবুপিেো 

জিোোঃ জহোর্লোবুপিেো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৯১৮৮৮৭৩৭১ র্রু জিোটোিোজোকরে 
১৬.০১.২০২১ 

২৩.০১.২০২১ 

 

257.  সীিো রোিী wek^vm 

পিিোোঃ শ্রী বপিি চন্দ্র ঢোলী 

িোিোোঃ চোরুবোলো ঢোলী 

গ্রোিোঃ কোঠোপলেো 

জিোোঃ সোিকোপিিো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৮০৪৬৯১৬৬ র্রু জিোটোিোজোকরে 
১৬.০১.২০২১ 

২৩.০১.২০২১ 

 

258.  সুপপ্রেো রোিী বি যি 

পিিযোোঃ যুর্ল চন্দ্র বি যি 

িোিোোঃ রোিী বি যি 

গ্রোিোঃ বোইিকোঠী 

জিোোঃ সোিকোপিিো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৯৬৯৭৭৪২১৬ র্রু জিোটোিোজোকরে 
১৬.০১.২০২১ 

২৩.০১.২০২১ 

 

259.  সোথী রোে 

পিিোোঃ সুধোংশু িজুিদোর 

িোিোোঃ িোরুল রোে 

গ্রোিোঃ বোইিকোঠী 

জিোোঃ সোিকোপিিো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৯০৩২০৫৫৩ র্রু জিোটোিোজোকরে 
১৬.০১.২০২১ 

২৩.০১.২০২১ 

 

260.  mi¯^Zx হোলদোর 

পিিোোঃ অপিল িন্ডল 

িোিোোঃ িপিিো িন্ডল 

গ্রোিোঃ িোরোবুপিেো 

জিোোঃ জহোর্লোবুপিেো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৫২১৭৪৯৮৩ র্রু জিোটোিোজোকরে 
১৬.০১.২০২১ 

২৩.০১.২০২১ 

 

261.  কৃষ্ণো পিস্ত্রী 

পিিোোঃ িিী জর্োিোল পিস্ত্রী 

িোিোোঃ সুপিিী রোিী পিস্ত্রী 

গ্রোিোঃ িোপজরপুর 

জিোোঃ িাঁখোরীকোঠী 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৯১৫১৬১৯৯৯ র্রু জিোটোিোজোকরে 
১৬.০১.২০২১ 

২৩.০১.২০২১ 

 

262.  পবউটি বোড়ড় 

পিিোোঃ eyw×k^i বোড়ড় 

িোিোোঃ আরিী বোড়ড় 

গ্রোিোঃ িোরোবুপিেো 

জিোোঃ জহোর্লোবুপিেো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৯৩৮৫৬১৮৬৮ র্রু জিোটোিোজোকরে 
১৬.০১.২০২১ 

২৩.০১.২০২১ 

 

263.  আরিী রোিী হোলদোর 

পিিোোঃ সুররন্দ্র িোথ পিস্ত্রী 

িোিোোঃ অপিে বোলো পিস্ত্রী 

গ্রোিোঃ কোঠোপলেো 

জিোোঃ সোিকোপিিো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৯৩৯১৫৬৫৯৩ র্রু জিোটোিোজোকরে 
১৬.০১.২০২১ 

২৩.০১.২০২১ 

 

264.  কপিকো ঢোলী 

পিিোোঃ জর্ৌরঙ্গ ঢোলী 

িোিোোঃ প্রপিলো ঢোলী 

গ্রোিোঃ িোরোবুপিেো 

জিোোঃ জহোর্লোবুপিেো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৩৪৫৫৭৫২১ র্রু জিোটোিোজোকরে 
১৬.০১.২০২১ 

২৩.০১.২০২১ 

 

265.  পিপু িন্ডল  

পিিোোঃ সুকুিোর িন্ডল 

গ্রোিোঃ কোটোবুপিেো 

জিোোঃ জহোর্লোবুপিেো 

০১৭৭৬৭০৬৭৯৮ র্রু জিোটোিোজোকরে 
১৬.০১.২০২১ 

২৩.০১.২০২১ 

 



িোিোোঃ অপিিো রোিী িন্ডল উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

266.  স্মৃপি কিো পিস্ত্রী 

পিিোোঃ পচত্ত রঞ্জি পিস্ত্রী 

িোিোোঃ পিখো রোিী পিস্ত্রী 

গ্রোিোঃ িোরোবুপিেো 

জিোোঃ জহোর্লোবুপিেো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৯৪২২৩৫১৫ র্রু জিোটোিোজোকরে 
১৬.০১.২০২১ 

২৩.০১.২০২১ 

 

267.  পিিো রোে 

পিিোোঃ িোরোেি চন্দ্র রোে 

িোিোোঃ ঝে যো রোে 

গ্রোিোঃ বোইিকোঠী 

জিোোঃ সোিকোপিিো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৫৮০৬১০৪৭ র্রু জিোটোিোজোকরে 
১৬.০১.২০২১ 

২৩.০১.২০২১ 

 

268.  সুিো হোলদোর 

পিিোোঃ িিি হোলদোর 

িোিোোঃ লোভলী হোলদোর 

গ্রোিোঃ বোইিকোঠী 

জিোোঃ সোিকোপিিো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭২৫০৭৪৮৪৫ র্রু জিোটোিোজোকরে 
১৬.০১.২০২১ 

২৩.০১.২০২১ 

 

269.  লক্ষ্মী িোপঝ 

পিিোোঃ রোিচরে িোপঝ 

িোিোোঃ িিী িোপঝ 

গ্রোিোঃ বোইিকোঠী 

জিোোঃ সোিকোপিিো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৮২৬৫৬৬০৩ র্রু জিোটোিোজোকরে 
১৬.০১.২০২১ 

২৩.০১.২০২১ 

 

270.  িলী িন্ডল 

পিিোোঃ সুধোংশু িন্ডল 

িোিোোঃ িোরুল িন্ডল 

গ্রোিোঃ বোইিকোঠী 

জিোোঃ সোিকোপিিো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৯২০৩৯২৪৮৪ র্রু জিোটোিোজোকরে 
১৬.০১.২০২১ 

২৩.০১.২০২১ 

 

271.  স্মৃপি রোিী িন্ডল 

পিিোোঃ সুখ রঞ্জি িন্ডল 

িোিোোঃ িোপন্ত রোিী িন্ডল 

গ্রোিোঃ িোরোবুপিেো 

জিোোঃ জহোর্লোবুপিেো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৯৬৯১১৬৩২ র্রু জিোটোিোজোকরে 
১৬.০১.২০২১ 

২৩.০১.২০২১ 

 

272.  ইভো অপধকোরী  

পিিোোঃ অরুি চন্দ্র অপধকোরী 

িোিোোঃ ঊষো অপধকোরী 

গ্রোিোঃ িোরোবুপিেো 

জিোোঃ জহোর্লোবুপিেো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

- র্রু জিোটোিোজোকরে 
১৬.০১.২০২১ 

২৩.০১.২০২১ 

 

273.  পিপুল রোিী মৃধো 

পিিোোঃ অধীর চন্দ্র মৃধো 

িোিোোঃ আরিী রোিী মৃধো 

গ্রোিোঃ িোরোবুপিেো 

জিোোঃ জহোর্লোবুপিেো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

- র্রু জিোটোিোজোকরে 
১৬.০১.২০২১ 

২৩.০১.২০২১ 

 

274.  পুপি যিো বড়োল 

পিিোোঃ সুিীল কুিোর বড়োল 

িোিোোঃ সুপচত্রো রোিী বড়োল 

গ্রোিোঃ বোইিকোঠী 

জিোোঃ সোিকোপিিো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৯১১৬০৯৯৫ র্রু জিোটোিোজোকরে 
১৬.০১.২০২১ 

২৩.০১.২০২১ 

 

275.  স্মৃপি দোস 

পিিোোঃ পুি য চন্দ্র দোস 

িোিোোঃ বকুল রোিী দোস 

গ্রোিোঃ িোরোবুপিেো 

জিোোঃ জহোর্লোবুপিেো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৯৩১৯১৭৫৪৮ র্রু জিোটোিোজোকরে 
১৬.০১.২০২১ 

২৩.০১.২০২১ 

১১িি 

ব্যোচ 

জিষ 

276.  
রীিো খোিি গ্রোি ঃোঃ বোঘোরজোড়ো ০১৭৮৬৪১৯৫১৭ র্বোদী িশু িোলি 

০৭.০২.২০২১ 

১৪.০২.২০২১ 

 



পিিোোঃ আবুল কোলোি 

িোিোোঃ হোপফজো জবর্ি 

ডোক ঃোঃ িোটিভোংর্ো 

উিরজলো ঃোঃ িোপজরপুর 

277.  রুপিেো আক্তোর 

পিিোোঃ জিোোঃ জোলোল জসখ 

িোিোোঃ জহিো আক্তোর  

গ্রোি ঃোঃ বোঘোরজোড়ো 

ডোক ঃোঃ িোটিভোংর্ো 

উিরজলো ঃোঃ িোপজরপুর 

০১৭৫৯০৭৮০২৮ র্বোদী িশু িোলি 
০৭.০২.২০২১ 

১৪.০২.২০২১ 

 

278.  জোরপিি জবর্ি 

পিিোোঃ জিোোঃ জিোরোব আলী 

জসখ 

িোিোোঃ জসিোরো জবর্ি 

গ্রোি ঃোঃ বোঘোরজোড়ো 

ডোক ঃোঃ িোটিভোংর্ো 

উিরজলো ঃোঃ িোপজরপুর 

০১৭১২৮৮৯১৭০ র্বোদী িশু িোলি 
০৭.০২.২০২১ 

১৪.০২.২০২১ 

 

279.  পলটি হোওলোদোর 

পিিোোঃ ফোেজুল হক 

িোিোোঃ হোপিদো জবর্ি 

গ্রোি ঃোঃ বোঘোরজোড়ো 

ডোক ঃোঃ িোটিভোংর্ো 

উিরজলো ঃোঃ িোপজরপুর 

০১৮৪৬৮১৬৮৩৮ র্বোদী িশু িোলি 
০৭.০২.২০২১ 

১৪.০২.২০২১ 

 

280.  জিোোঃ ফেসোল র্োজী 

পিিোোঃ জিোোঃ ইব্রোপহি র্োজী 

িোিোোঃ শুকুররোি জিিো 

গ্রোি ঃোঃ বোঘোরজোড়ো 

ডোক ঃোঃ িোটিভোংর্ো 

উিরজলো ঃোঃ িোপজরপুর 

০১৭৮৮৭৬৪০৮৪ র্বোদী িশু িোলি 
০৭.০২.২০২১ 

১৪.০২.২০২১ 

 

281.  িেি wek^vm 

পিিোোঃ সোইদ 

wek^vm 

িোিোোঃ িোজিো জবর্ি 

গ্রোি ঃোঃ বোঘোরজোড়ো 

ডোক ঃোঃ িোটিভোংর্ো 

উিরজলো ঃোঃ িোপজরপুর 

০১৭৩৩৭৭৪৬৬৯ র্বোদী িশু িোলি 
০৭.০২.২০২১ 

১৪.০২.২০২১ 

 

282.  আপিকুজ্জোিোি জসখ 

পিিোোঃ আফজোল জসখ 

িোিোোঃ জরোরকেো জবর্ি 

গ্রোি ঃোঃ বোঘোরজোড়ো 

ডোক ঃোঃ িোটিভোংর্ো 

উিরজলো ঃোঃ িোপজরপুর 

০১৭৬৫৬২৭৫৬০ র্বোদী িশু িোলি 
০৭.০২.২০২১ 

১৪.০২.২০২১ 

 

283.   জিোোঃ িোপিি 

wek^vm 

পিিোোঃ জিোোঃ সোঈদ 

wek^vm 

িোিোোঃ িোজিো জবর্ি 

গ্রোি ঃোঃ বোঘোরজোড়ো 

ডোক ঃোঃ িোটিভোংর্ো 

উিরজলো ঃোঃ িোপজরপুর 

০১৭৩৩৮৭১৩০৬ র্বোদী িশু িোলি 
০৭.০২.২০২১ 

১৪.০২.২০২১ 

 

284.  আপজজ  সরদোর 

পিিোোঃ ফরহোদ সরদোর 

িোিোোঃ রোরবেো জবর্ি 

গ্রোি ঃোঃ কদি বোপড় 

ডোক ঃোঃ িোটিভোংর্ো 

উিরজলো ঃোঃ িোপজরপুর 

০১৭৭১০৯০৭২৩ র্বোদী িশু িোলি 
০৭.০২.২০২১ 

১৪.০২.২০২১ 

 

285.  রপকবুল খোি 

পিিোোঃ লুৎফর খোি 

িোিোোঃ লোইপল জবর্ি 

গ্রোি ঃোঃ বোঘোরজোড়ো 

ডোক ঃোঃ িোটিভোংর্ো 

উিরজলো ঃোঃ িোপজরপুর 

০১৮৯২৯২২৬৩২ র্বোদী িশু িোলি 
০৭.০২.২০২১ 

১৪.০২.২০২১ 

 

286.  হোসিো খোিি গ্রোি ঃোঃ বোঘোরজোড়ো ০১৬১০৪০৪৯৫৭ র্বোদী িশু িোলি 
০৭.০২.২০২১ 

 



পিিোোঃ কোওিোর আলী 

িোিোোঃ পিউলী আক্তোর 

ডোক ঃোঃ িোটিভোংর্ো 

উিরজলো ঃোঃ িোপজরপুর 

১৪.০২.২০২১ 

287.  জিোোঃ সবুজ র্োজী 

পিিোোঃ জিোোঃ ইব্রোপহি র্োজী 

িোিোোঃ িোরহরো জবর্ি 

গ্রোি ঃোঃ বোঘোরজোড়ো 

ডোক ঃোঃ িোটিভোংর্ো 

উিরজলো ঃোঃ িোপজরপুর 

০১৭৫৮২৯৬৯৯৩ র্বোদী িশু িোলি 
০৭.০২.২০২১ 

১৪.০২.২০২১ 

 

288.  জিোোঃ জখোকি জিখ 

পিিোোঃ জিোোঃ ইউসুফ আলী 

জসখ 

রোনু জবর্ি 

গ্রোি ঃোঃ বোঘোরজোড়ো 

ডোক ঃোঃ িোটিভোংর্ো 

উিরজলো ঃোঃ িোপজরপুর 

০১৮৭০১২৪৯৪৬ র্বোদী িশু িোলি 
০৭.০২.২০২১ 

১৪.০২.২০২১ 

 

289.  জিোোঃ জিোেোরজ্জি 

পিিোোঃ জিোোঃ আলী আকবর 

র্োজী 

িোিোোঃ লোইপল জবর্ি 

গ্রোি ঃোঃ বোঘোরজোড়ো 

ডোক ঃোঃ িোটিভোংর্ো 

উিরজলো ঃোঃ িোপজরপুর 

০১৮৪০৫৫৪১৩২ র্বোদী িশু িোলি 
০৭.০২.২০২১ 

১৪.০২.২০২১ 

 

290.  সজীব সরদোর 

পিিোোঃ জিোোঃ ইপদ্রস আলী 

সরদোর 

িপহতুি জবর্ি 

গ্রোি ঃোঃ দববুপিেো 

ডোক ঃোঃ িোটিভোংর্ো 

উিরজলো ঃোঃ িোপজরপুর 

০১৭৮৬৪৬৬২৮৭ র্বোদী িশু িোলি 
০৭.০২.২০২১ 

১৪.০২.২০২১ 

 

291.  পলপি আক্তোর 

পিিোোঃ জিোোঃ আিোহোর আলী 

জসখ 

িোিোোঃ আকপলিো জবর্ি 

গ্রোি ঃোঃ জহোর্লোবুপিেো 

ডোক ঃোঃ িোরোবুপিেো 

উিরজলো ঃোঃ িোপজরপুর 

০১৭৮০৪৮২৬২৮ র্বোদী িশু িোলি 
০৭.০২.২০২১ 

১৪.০২.২০২১ 

 

292.  আপিচ্যর রহিোি 

পিিোোঃ আলোউপদি জসখ 

িোিোোঃ জবর্ি 

গ্রোি ঃোঃ বোঘোরজোড়ো 

ডোক ঃোঃ িোটিভোংর্ো 

উিরজলো ঃোঃ িোপজরপুর 

০১৭১৫৫৩২৭২৫ র্বোদী িশু িোলি 
০৭.০২.২০২১ 

১৪.০২.২০২১ 

 

293.  আপিনুল জসখ 

পিিোোঃ িপহউপদি জিখ 

িোিোোঃ পবউটি জবর্ি 

গ্রোি ঃোঃ বোঘোরজোড়ো 

ডোক ঃোঃ িোটিভোংর্ো 

উিরজলো ঃোঃ িোপজরপুর 

০১৬৩৯৫০৬০২৬ র্বোদী িশু িোলি 
০৭.০২.২০২১ 

১৪.০২.২০২১ 

 

294.  আব্দুর রপহি জসখ 

পিিোোঃ আকবর আলী জসখ 

িোিোোঃ জোহোিোরো জবর্ি 

গ্রোি ঃোঃ বোঘোরজোড়ো 

ডোক ঃোঃ িোটিভোংর্ো 

উিরজলো ঃোঃ িোপজরপুর 

০১৯৮৬৫০১৩৮২ র্বোদী িশু িোলি 
০৭.০২.২০২১ 

১৪.০২.২০২১ 

 

295.  সোথী আক্তোর 

পিিোোঃ ফজল উদীি 

হোওলোদোর 

িোিোোঃ জহিোরো জবর্ি 

গ্রোি ঃোঃ বোঘোরজোড়ো 

ডোক ঃোঃ িোটিভোংর্ো 

উিরজলো ঃোঃ িোপজরপুর 

০১৭৮৪২১৫১৩২ র্বোদী িশু িোলি 
০৭.০২.২০২১ 

১৪.০২.২০২১ 

 



296.  িোসপরি আক্তোর 

পিিোোঃ জিোোঃ আলির্ীর 

জহোরসি 

িোিোোঃ িরীফো আলি 

গ্রোি ঃোঃ দববুপিেো 

ডোক ঃোঃ িোটিভোংর্ো 

উিরজলো ঃোঃ িোপজরপুর 

০১৭৯১৭৬৬৪২২ র্বোদী িশু িোলি 
০৭.০২.২০২১ 

১৪.০২.২০২১ 

 

নং প্রপিক্ষেোথীর িোি ঠিকোিো জিোবোইল b¤^i 
প্রপিক্ষে জকোরস যর 

িোি 
জিেোদ িন্তব্য 

297.  জিোিোররফ জহোরসি 

পিিোোঃ জেিপদি িরীফ 

িোিোোঃ আপিেো খোতুি 

গ্রোি ঃোঃ বোঘোরজোড়ো 

ডোক ঃোঃ িোটিভোংর্ো 

উিরজলো ঃোঃ িোপজরপুর 

০১৭৮৭১২২৬৮৪ র্বোদী িশু িোলি 
০৭.০২.২০২১ 

১৪.০২.২০২১ 

 

298.  পিমুল খাঁি 

পিিোোঃ হোরিি খাঁি 

িোিোোঃ পিউলী জবর্ি 

গ্রোি ঃোঃ বোঘোরজোড়ো 

ডোক ঃোঃ িোটিভোংর্ো 

উিরজলো ঃোঃ িোপজরপুর 

০১৮৭২৭৮৭৩২৫ র্বোদী িশু িোলি 
০৭.০২.২০২১ 

১৪.০২.২০২১ 

 

299.  জিোোঃ িোপহদ হোসোি রোজু 

পিিোোঃ জিোোঃ হোপফজুর 

রহিোি বোবুল 

িোিোোঃ িোপর্ যস রহিোি 

গ্রোি ঃোঃ িোটিভোংর্ো 

ডোক ঃোঃ িোটিভোংর্ো 

উিরজলো ঃোঃ িোপজরপুর 

০১৬৪৫৮২৯২৩২ র্বোদী িশু িোলি 
০৭.০২.২০২১ 

১৪.০২.২০২১ 

 

300.  জিোোঃ সোইফুল ইসলোি 

পিিোোঃ জিোোঃ জিোজোহোর 

িোিোোঃ আেিো জবর্ি 

গ্রোি ঃোঃ বোঘোরজোড়ো 

ডোক ঃোঃ িোটিভোংর্ো 

উিরজলো ঃোঃ িোপজরপুর 

০১৭৩৫১৯৬৫৯৩ র্বোদী িশু িোলি 
০৭.০২.২০২১ 

১৪.০২.২০২১ 

১২িি 

ব্যোচ 

জিষ 

301.  দীিো হোলদোর 

পিিোোঃ জিিোল কৃষ্ণ হোলদোর 

িোিোোঃ িোপন্ত হোলদোর 

গ্রোিোঃ দোঃ জলবুপজলবুপিেো 

জিোোঃ চাঁদকোঠী বোজোর 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৬১৪৩৪২৩৯ জিোষক দিরী 
২২.০২.২০২১ 

১০.০৩.২০২১ 

 

302.  টুিো দবরোর্ী 

পিিোোঃ বলরোি দবরোর্ী 

িোিোোঃ পবভো রোিী দবরোর্ী 

গ্রোিোঃ দীঘ যো 

জিোোঃ দীঘ যো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৬৪৫২১২৮৩ জিোষক দিরী 
২২.০২.২০২১ 

১০.০৩.২০২১ 

 

303.  িপিকো হোলদোর 

পিিোোঃ পিযুষ কোপন্ত হোলদোর 

িোিোোঃ অরুিো রোিী হোলদোর 

গ্রোিোঃ দীঘ যো 

জিোোঃ দীঘ যো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৫১৫৪৯৮০৮ জিোষক দিরী 
২২.০২.২০২১ 

১০.০৩.২০২১ 

 

304.  ̄ ^cœv জবিোরী 

পিিোোঃ সিীন্দ্র িোথ জবিোরী 

িোিোোঃ সোধিো রোিী জবিোরী 

গ্রোিোঃ ঠুটোখোলী 

জিোোঃ চাঁদকোঠী বোজোর 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৯৪৮১৭৫৩৮১ জিোষক দিরী 
২২.০২.২০২১ 

১০.০৩.২০২১ 

 

305.  পরিো হোলদোর 

পিিোোঃ পিররোধ হোলদোর 

িোিোোঃ পবিিো হোলদোর 

গ্রোিোঃ ঠুটোখোলী 

জিোোঃ চাঁদকোঠী বোজোর 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৭২৭৮৭৮২০২ জিোষক দিরী 
২২.০২.২০২১ 

১০.০৩.২০২১ 

 

306.  
পিউলী রোিী িন্ডল গ্রোিোঃ ঠুটোখোলী ০১৭৭১৯৮১৬৮৭ জিোষক দিরী 

২২.০২.২০২১ 

১০.০৩.২০২১ 

 



পিিোোঃ পিিযোিন্দ িন্ডল 

িোিোোঃ আিোলিো িন্ডল 

জিোোঃ চাঁদকোঠী বোজোর 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

307.  সুিো বোওেোলী 

পিিোোঃ ¯^cb কুিোর 

বোওেোলী 

িোিোোঃ প্রভোিী রোিী 

গ্রোিোঃ দোঃ জলবুপজলবুপিেো 

জিোোঃ চাঁদকোঠী বোজোর 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৯১৬৭৭৪৯৮১ জিোষক দিরী 
২২.০২.২০২১ 

১০.০৩.২০২১ 

 

308.  প্রভোিী এদবর 

পিিোোঃ মৃিোঃ পক্ষররোদ 

পবহোরী এদবর 

িোিোোঃ জিোভো রোিী এদবর 

গ্রোিোঃ দিলোবুপিেো 

জিোোঃ দীঘ যো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭১৭৮০৮৩০৯ জিোষক দিরী 
২২.০২.২০২১ 

১০.০৩.২০২১ 

 

309.  িংকরী িন্ডল 

পিিোোঃ সুখ রঞ্জি িন্ডল 

িোিোোঃ ¯î¯Ẑx িন্ডল 

গ্রোিোঃ দীঘ যো কুিোরখোলী 

জিোোঃ দীঘ যো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৮৬৫৯০৮৪৩ জিোষক দিরী 
২২.০২.২০২১ 

১০.০৩.২০২১ 

 

310.  জশ্রেসী হোলদোর 

পিিোোঃ সুভোষ চন্দ্র হোলদোর 

িোিোোঃ রীিো রোিী হোলদোর 

গ্রোিোঃ দীঘ যো কুিোরখোলী 

জিোোঃ দীঘ যো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৩১৭৮৪৫৪২৫ জিোষক দিরী 
২২.০২.২০২১ 

১০.০৩.২০২১ 

 

311.  পিল্পী দবরোর্ী 

পিিোোঃ সরন্তোষ দবরোর্ী 

িোিোোঃ কপবিো দবরোর্ী 

গ্রোিোঃ দীঘ যো কুিোরখোলী 

জিোোঃ দীঘ যো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭০০৪৪২৩৫৪ জিোষক দিরী 
২২.০২.২০২১ 

১০.০৩.২০২১ 

 

312.  উিিো পিস্ত্রী 

পিিোোঃ হীরোলোল পিস্ত্রী 

িোিোোঃ পুতুল রোিী পিস্ত্রী 

গ্রোিোঃ দীঘ যো  

জিোোঃ দীঘ যো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭২৫৫০৯৪৬০ জিোষক দিরী 
২২.০২.২০২১ 

১০.০৩.২০২১ 

 

313.  িোরপর্স 

পিিোোঃ জিোোঃ আব্দুল হোপকি 

িোিোোঃ আরিোেোরো জবর্ি 

গ্রোিোঃ দোঃ জলবুপজলবুপিেো 

জিোোঃ চাঁদকোঠী বোজোর 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৯৩৫৯১২৭৯০ জিোষক দিরী 
২২.০২.২০২১ 

১০.০৩.২০২১ 

 

314.  ইপি হোলদোর 

পিিোোঃ র্িীন্দ্রিোথ হোলদোর 

িোিোোঃ িোরুল হোলদোর 

গ্রোিোঃ দীঘ যো  

জিোোঃ দীঘ যো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৭১০৩০২৪৫ জিোষক দিরী 
২২.০২.২০২১ 

১০.০৩.২০২১ 

 

315.  ফুলিোলো চক্রবিী 

পিিোোঃ িোখি লোল চক্রবিী 

িোিোোঃ মৃিোঃ বকৃল রোিী 

গ্রোিোঃ দীঘ যো কুিোরখোলী 

জিোোঃ দীঘ যো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৫৬৯০৪৭৭৭ জিোষক দিরী 
২২.০২.২০২১ 

১০.০৩.২০২১ 

 

নং প্রপিক্ষেোথীর িোি ঠিকোিো জিোবোইল b¤^i 
প্রপিক্ষে জকোরস যর 

িোি 
জিেোদ িন্তব্য 



316.  জোপকেো 

পিিোোঃ জপহরুল হক 

িোিোোঃ জিোিোোঃ িোরভীি 

জবর্ি 

গ্রোিোঃ দোঃ জলবুপজলবুপিেো 

জিোোঃ চাঁদকোঠী বোজোর 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৫৩১০৩২০৯ জিোষক দিরী 
২২.০২.২০২১ 

১০.০৩.২০২১ 

 

317.  অনামিকা wek^vm 

মিতাাঃ স ানাতন 

wek^vm 

িাতাাঃ ফুলিালা 

wek^vm 

গ্রোিোঃ দোঃ জলবুপজলবুপিেো 

জিোোঃ চাঁদকোঠী বোজোর 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৯৯২৯৮৪১৮৪ জিোষক দিরী 
২২.০২.২০২১ 

১০.০৩.২০২১ 

 

318.  অিি যো পসকদোর 

পিিোোঃ িপবত্র কুিোর 

পসকদোর 

িোিোোঃ পিিিী পসকদোর 

গ্রোিোঃ দীঘ যো  

জিোোঃ দীঘ যো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৪৩১৮৮৮১ জিোষক দিরী 
২২.০২.২০২১ 

১০.০৩.২০২১ 

 

319.  ইসরোি জোহোি(পরেো) 

পিিোোঃ জিোোঃ জোপকর 

জহোরসি 

িোিোোঃ জিোভোস পিরীি 

গ্রোিোঃ পজলবুপিেো 

জিোোঃ চাঁদকোঠী বোজোর 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৭৬১৮০৪৮৯ জিোষক দিরী 
২২.০২.২০২১ 

১০.০৩.২০২১ 

 

320.  িোিোন্নো  

পিিোোঃ জিোোঃ দিেব আলী 

িোিোোঃ ফপরদো জবর্ি 

গ্রোিোঃ িোওটোিো 

জিোোঃ চাঁদকোঠী বোজোর 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৯৯২২৮৩৩৬ জিোষক দিরী 
২২.০২.২০২১ 

১০.০৩.২০২১ 

 

321.  অযুফো খোিি 

পিিোোঃ আব্দুল হোপকি 

িোিোোঃ জরোরকেো জবর্ি 

গ্রোিোঃ পজলবুপিেো 

জিোোঃ চাঁদকোঠী বোজোর 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৯০৪৮৯৫০১৪ জিোষক দিরী 
২২.০২.২০২১ 

১০.০৩.২০২১ 

 

322.  িোপজনুর  

পিিোোঃ জিোোঃ দিেব আলী 

িোিোোঃ ফপরদো জবর্ি  

গ্রোিোঃ িোওটোিো 

জিোোঃ চাঁদকোঠী বোজোর 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭২১০৯৬৮৩৩ জিোষক দিরী 
২২.০২.২০২১ 

১০.০৩.২০২১ 

 

323.  সিো িজুিদোর 

পিিোোঃ পিরঞ্জি িজুিদোর 

িোিোোঃ অঞ্জলী িজুিদোর 

গ্রোিোঃ দীঘ যো কুিোরখোলী 

জিোোঃ দীঘ যো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৭৩৭৯৭৩৭০ জিোষক দিরী 
২২.০২.২০২১ 

১০.০৩.২০২১ 

 

324.  রীিো র্োইি 

পিিোোঃ হরলোল র্োইি 

িোিোোঃ পিরো র্োইি 

গ্রোিোঃ দোঃ জলবুপজলবুপিেো 

জিোোঃ চাঁদকোঠী বোজোর 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৪০৬৫০০৩৯৬ জিোষক দিরী 
২২.০২.২০২১ 

১০.০৩.২০২১ 

 

325.  জুপথকো চক্রবিী 

পিিোোঃ শুপিল চক্রবিী 

গ্রোিোঃ দীঘ যো কুিোরখোলী 

জিোোঃ দীঘ যো 

০১৩২১৪৪২৮০৮ জিোষক দিরী 
২২.০২.২০২১ 

১০.০৩.২০২১ 

১৩িি 

ব্যোচ 



িোিোোঃ সপবিো চক্রবিী উিরজলোোঃ িোপজরপুর জিষ 

326.  জবল্লোল ফপকর 

পিিোোঃ হোিরজদ ফপকর 

িোিোোঃ রপহিো জবর্ি 

গ্রোিোঃ পবলডুমুপরেো 

জিোোঃ র্োওখোলী 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৮২২৮৬৫৫০১ র্রু জিোটোিোজোকরে 
০২.০৩.২০২১ 

০৯.০৩.২০২১ 

 

327.  জিোোঃ জিরহদী হোসোি 

পিিোোঃ িোহোবুব বোলী 

িোিোোঃ িোপিিো জবর্ি 

গ্রোিোঃ পবলডুমুপরেো 

জিোোঃ র্োওখোলী 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৭৬৩৫১৯৩৯১ র্রু জিোটোিোজোকরে 
০২.০৩.২০২১ 

০৯.০৩.২০২১ 

 

328.  জিোোঃ জবল্লোল জহোরসি 

পিিোোঃ জিোোঃ জদরলোেোর 

জহোরসি 

িোিোোঃ জরোরকেো আক্তোর 

লোইলী 

গ্রোিোঃ পবলডুমুপরেো 

জিোোঃ র্োওখোলী 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৩১৭৮৪৭৮৭০ র্রু জিোটোিোজোকরে 
০২.০৩.২০২১ 

০৯.০৩.২০২১ 

 

329.  জিোোঃ িোহোপরেো 

পিিোোঃ জিোোঃ িোহোবুপদি 

িোিোোঃ মুপি যদো জবর্ি 

গ্রোিোঃ পবলডুমুপরেো 

জিোোঃ র্োওখোলী 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭২২১৯১৮২৪ র্রু জিোটোিোজোকরে 
০২.০৩.২০২১ 

০৯.০৩.২০২১ 

 

330.  জিোোঃ নুরুল ইসলোি 

পিিোোঃ মৃিোঃ জরবদ আলী 

িোিোোঃ আপিেো জবর্ি 

গ্রোিোঃ পবলডুমুপরেো 

জিোোঃ র্োওখোলী 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৩০২০১১৮৫ র্রু জিোটোিোজোকরে 
০২.০৩.২০২১ 

০৯.০৩.২০২১ 

 

331.  জিোোঃ িপহদুল ইসলোি 

পিিোোঃ আব্দুর রপহি 

িোিোোঃ রোরবেো 

গ্রোিোঃ পবলডুমুপরেো 

জিোোঃ র্োওখোলী 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৭৪৯৮০১৬৮ র্রু জিোটোিোজোকরে 
০২.০৩.২০২১ 

০৯.০৩.২০২১ 

 

332.  জিরহদী হোসোি বোহোদুর 

পিিোোঃ জিোোঃ িোহোবুপদি 

বোহোদুর 

িোিোোঃ জিোসোোঃ নুরুন্নোহোর 

জবর্ি 

গ্রোিোঃ জপহরোবোদ 

জিোোঃ কলোররদোেোপিেো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৩৩৪২৬১২৫ র্রু জিোটোিোজোকরে 
০২.০৩.২০২১ 

০৯.০৩.২০২১ 

 

333.  সুিি পিস্ত্রী 

পিিোোঃ িরিোজ পিস্ত্রী 

িোিোোঃ সন্ধ্যো পিস্ত্রী 

গ্রোিোঃ পবলডুমুপরেো 

জিোোঃ র্োওখোলী 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭২৯৬৭৭৩২৫ র্রু জিোটোিোজোকরে 
০২.০৩.২০২১ 

০৯.০৩.২০২১ 

 

334.  পবজে িজুিদোর 

পিিোোঃ পবিল 

িোিোোঃ পিকুলী 

গ্রোিোঃ পবলডুমুপরেো 

জিোোঃ র্োওখোলী 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৯৯৭৫৯৫২৪১ র্রু জিোটোিোজোকরে 
০২.০৩.২০২১ 

০৯.০৩.২০২১ 

 

335.  পবধোি িজুিদোর 

পিিোোঃ পবিল 

গ্রোিোঃ পবলডুমুপরেো 

জিোোঃ র্োওখোলী 

০১৭৬৮৪৩৮১৪৫ র্রু জিোটোিোজোকরে 
০২.০৩.২০২১ 

০৯.০৩.২০২১ 

 



িোিোোঃ পিকুলী উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

336.  জিোোঃ ফপরদ বোলী 

পিিোোঃ নুর জহোরসি বোলী 

িোিোোঃ িোপিিো জবর্ি 

গ্রোিোঃ পবলডুমুপরেো 

জিোোঃ র্োওখোলী 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭২৯৭৪২২৫২ র্রু জিোটোিোজোকরে 
০২.০৩.২০২১ 

০৯.০৩.২০২১ 

 

337.  জিোোঃ ইছুব হোওলোদোর 

পিিোোঃ জিোোঃ জদরলোেোর 

জহোরসি 

িোিোোঃ িোকসুদো জবর্ি 

গ্রোিোঃ পবলডুমুপরেো 

জিোোঃ র্োওখোলী 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৮৭৪৮৪৯৪৮৬ র্রু জিোটোিোজোকরে 
০২.০৩.২০২১ 

০৯.০৩.২০২১ 

 

338.  জিোোঃ রুরবল 

পিিোোঃ িপহবুল্লোহ 

িোিোোঃ হোপিিো জবর্ি 

গ্রোিোঃ পবলডুমুপরেো 

জিোোঃ র্োওখোলী 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৮১৪২০৩৫৬৫ র্রু জিোটোিোজোকরে 
০২.০৩.২০২১ 

০৯.০৩.২০২১ 

 

339.  সবুজ পকত্তযিীেো 

পিিোোঃ িপলিী পকত্তযিীেো 

িোিোোঃ পুতুল রোিী 

পকত্তযিীেো 

গ্রোিোঃ পবলডুমুপরেো 

জিোোঃ র্োওখোলী 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৬৫০২৮৮১৬২ র্রু জিোটোিোজোকরে 
০২.০৩.২০২১ 

০৯.০৩.২০২১ 

 

340.  জিোোঃ আিোিউল্লোহ বোলী 

পিিোোঃ জিোোঃ নুরুল হক 

িোিোোঃ মৃিোঃ সোপহনুর জবর্ি 

গ্রোিোঃ পবলডুমুপরেো 

জিোোঃ র্োওখোলী 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৬৫০৪৬৩৮৩ র্রু জিোটোিোজোকরে 
০২.০৩.২০২১ 

০৯.০৩.২০২১ 

 

341.  জিোোঃ আপিসুর রহিোি 

পিিোোঃ আোঃ িোলোি জিোল্লো 

িোিোোঃ খোরলদো জবর্ি 

গ্রোিোঃ পবলডুমুপরেো 

জিোোঃ র্োওখোলী 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৫৪৫১২৫৩৪ র্রু জিোটোিোজোকরে 
০২.০৩.২০২১ 

০৯.০৩.২০২১ 

 

342.  রপফকুল ইসলোি 

পিিোোঃ জিোোঃ িোহবুব বোলী 

িোিোোঃ িোপিিো জবর্ি 

গ্রোিোঃ পবলডুমুপরেো 

জিোোঃ র্োওখোলী 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৩৬৬৫৭৬৬৪ র্রু জিোটোিোজোকরে 
০২.০৩.২০২১ 

০৯.০৩.২০২১ 

 

343.  জিোোঃ কপবর জহোসোইি 

পিিোোঃ জিোোঃ জদরলোেোর 

জহোরসি 

িোিোোঃ জরোরকেো আক্তোর 

লোইলী 

গ্রোিোঃ পবলডুমুপরেো 

জিোোঃ র্োওখোলী 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৪৯৭২১৯৭৪ র্রু জিোটোিোজোকরে 
০২.০৩.২০২১ 

০৯.০৩.২০২১ 

 

344.  জিোোঃ জোপহদুল ইসলোি 

পিিোোঃ জিোোঃ আোঃ রপহি 

িোিোোঃ আপিেো জবর্ি 

গ্রোিোঃ পবলডুমুপরেো 

জিোোঃ র্োওখোলী 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৬৪০৩১৬৭৫৫ র্রু জিোটোিোজোকরে 
০২.০৩.২০২১ 

০৯.০৩.২০২১ 

 

345.  
জিোোঃ আক্তোর জহোরসি 

িোলুকদোর 

গ্রোিোঃ পবলডুমুপরেো 

জিোোঃ র্োওখোলী 

০১৬১৫৬০৩৭১৫ র্রু জিোটোিোজোকরে 
০২.০৩.২০২১ 

০৯.০৩.২০২১ 

 



পিিোোঃ িোহোবুপদি 

িোলুকদোর 

িোিোোঃ আপফফো জবর্ি 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

346.  জিোসোোঃ রোেহোিো 

পিিোোঃ জিোোঃ িজরুল 

ইসলোি 

িোিোোঃ রোপিদো জবর্ি 

গ্রোিোঃ কলোররদোেোপিেো 

জিোোঃ কলোররদোেোপিেো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৩৬৬৫৭৬৬৪ র্রু জিোটোিোজোকরে 
০২.০৩.২০২১ 

০৯.০৩.২০২১ 

 

347.  জববী িোজিীি 

পিিোোঃ জিোহোেদ আলী 

িোিোোঃ রোপিদো খোিি 

গ্রোিোঃ িোকুপরেো 

জিোোঃ র্োওখোলী 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৭৮৬০২৯২৯ র্রু জিোটোিোজোকরে 
০২.০৩.২০২১ 

০৯.০৩.২০২১ 

 

348.  জিোিোোঃ লোইলী 

পিিোোঃ জিোোঃ িোহোবুব 

িোিোোঃ জিোিোোঃ িোপিিো 

গ্রোিোঃ পবলডুমুপরেো 

জিোোঃ র্োওখোলী 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৬৪০১৫৭৩৪৯ র্রু জিোটোিোজোকরে 
০২.০৩.২০২১ 

০৯.০৩.২০২১ 

 

349.  জিোসোোঃ সোপবকুি িোহোর 

পিিোোঃ জিোোঃ আউেোল 

পসকদোর 

িোিোোঃ িরপিদো আউেোল 

গ্রোিোঃ কলোররদোেোপিেো 

জিোোঃ কলোররদোেোপিেো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৯৩৬২৭৬৬৮৪ র্রু জিোটোিোজোকরে 
০২.০৩.২০২১ 

০৯.০৩.২০২১ 

 

350.  িোরপিি আক্তোর 

পিিোোঃ আপির জহোরসি 

িোিোোঃ কুলসুি জবর্ি 

গ্রোিোঃ পবলডুমুপরেো 

জিোোঃ র্োওখোলী 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭০৩৪০৪১৫১ র্রু জিোটোিোজোকরে 
০২.০৩.২০২১ 

০৯.০৩.২০২১ 

১৪িি 

ব্যোচ 

জিষ 

351.  

বপবিো জবিোরী 

পিিোোঃ অপিল চন্দ্র জবিোরী 

িোিোোঃ অঞ্জলী রোিী জবিোরী 

গ্রোিোঃ জিোট বুইচোকোঠী 

জিোোঃ িোপজরপুর সদর 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৮৬৩৭২৮১৭ 

পসদ্ধোন্ত গ্রহে ও 

বোস্তবোেরি 

যুবিোরীরদর 

দক্ষিোবৃপদ্ধ সংক্রোন্ত 

প্রপিক্ষে(হাঁস-মুরর্ী 

িোলি) 

১৬.০৩.২০২১ 

২৪.০৩.২০২১ 

 

352.  
মুরপিদো পসপদকো 

পিিোোঃ জিোোঃ হোপববুর 

রহিোি খোি 

িোিোোঃ রোপহলো জবর্ি 

গ্রোিোঃ িোপজরপুর 

জিোোঃ িোপজরপুর সদর 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৯১৫০৮৪৮৫৬ 

পসদ্ধোন্ত গ্রহে ও 

বোস্তবোেরি 

যুবিোরীরদর 

দক্ষিোবৃপদ্ধ সংক্রোন্ত 

প্রপিক্ষে(হাঁস-মুরর্ী 

িোলি) 

১৬.০৩.২০২১ 

২৪.০৩.২০২১ 

 

353.  

সপিেো আক্তোর 

পিিোোঃ সোলোি জিোল্লো 

িোিোোঃ িপজযিো জবর্ি 

গ্রোিোঃ িোপজরপুর 

জিোোঃ িোপজরপুর সদর 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৯৩৬১১১৬৫৭ 

পসদ্ধোন্ত গ্রহে ও 

বোস্তবোেরি 

যুবিোরীরদর 

দক্ষিোবৃপদ্ধ সংক্রোন্ত 

প্রপিক্ষে(হাঁস-মুরর্ী 

িোলি) 

১৬.০৩.২০২১ 

২৪.০৩.২০২১ 

 

354.  
দীপিকো হোলদোর গ্রোিোঃ িোপজরপুর ০১৭১৯২৯২৬৬০ 

পসদ্ধোন্ত গ্রহে ও 

বোস্তবোেরি 
১৬.০৩.২০২১ 

 



পিিোোঃ জদরবি চন্দ্র হোলদোর 

িোিোোঃ জরখো রোিী হোলদোর 

জিোোঃ িোপজরপুর সদর 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

যুবিোরীরদর 

দক্ষিোবৃপদ্ধ সংক্রোন্ত 

প্রপিক্ষে(হাঁস-মুরর্ী 

িোলি) 

২৪.০৩.২০২১ 

355.  

পপ্রেোংকো বড়োল 

পিিোোঃ পবিল কৃষ্ণ বড়োল 

িোিোোঃ কল্যোিী বড়োল 

গ্রোিোঃ িোপজরপুর 

জিোোঃ িোপজরপুর সদর 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৮৯৫৩৭২০৮ 

পসদ্ধোন্ত গ্রহে ও 

বোস্তবোেরি 

যুবিোরীরদর 

দক্ষিোবৃপদ্ধ সংক্রোন্ত 

প্রপিক্ষে(হাঁস-মুরর্ী 

িোলি) 

১৬.০৩.২০২১ 

২৪.০৩.২০২১ 

 

356.  

সোলিো আক্তোর 

পিিোোঃ জিোিোহোর 

িোিোোঃ সোরহরো 

গ্রোিোঃ িোপজরপুর 

জিোোঃ িোপজরপুর সদর 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৯৯২২৮৮৩০২ 

পসদ্ধোন্ত গ্রহে ও 

বোস্তবোেরি 

যুবিোরীরদর 

দক্ষিোবৃপদ্ধ সংক্রোন্ত 

প্রপিক্ষে(হাঁস-মুরর্ী 

িোলি) 

১৬.০৩.২০২১ 

২৪.০৩.২০২১ 

 

357.  
হোপদেো সুলিোিো সোথী 

পিিোোঃ জিোোঃ জসোহরোব 

জহোরসি 

িোিোোঃ মুক্তো জবর্ি 

গ্রোিোঃ িোপজরপুর 

জিোোঃ িোপজরপুর সদর 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৮৬৩৬৮৮২৬৯ 

পসদ্ধোন্ত গ্রহে ও 

বোস্তবোেরি 

যুবিোরীরদর 

দক্ষিোবৃপদ্ধ সংক্রোন্ত 

প্রপিক্ষে(হাঁস-মুরর্ী 

িোলি) 

১৬.০৩.২০২১ 

২৪.০৩.২০২১ 

 

358.  
পবথী আক্তোর 

পিিোোঃ জিোোঃ জসোহরোব 

জহোরসি 

িোিোোঃ পিরসস মুক্তো জবর্ি 

গ্রোিোঃ িোপজরপুর 

জিোোঃ িোপজরপুর সদর 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭১৮৭২১৫৯০ 

পসদ্ধোন্ত গ্রহে ও 

বোস্তবোেরি 

যুবিোরীরদর 

দক্ষিোবৃপদ্ধ সংক্রোন্ত 

প্রপিক্ষে(হাঁস-মুরর্ী 

িোলি) 

১৬.০৩.২০২১ 

২৪.০৩.২০২১ 

 

359.  

জহিী বড়োল 

পিিোোঃ িরিোরঞ্জি বড়োল 

িোিোোঃ কপবিো বড়োল 

গ্রোিোঃ িোপজরপুর 

জিোোঃ িোপজরপুর সদর 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭০০৮৮২১৮ 

পসদ্ধোন্ত গ্রহে ও 

বোস্তবোেরি 

যুবিোরীরদর 

দক্ষিোবৃপদ্ধ সংক্রোন্ত 

প্রপিক্ষে(হাঁস-মুরর্ী 

িোলি) 

১৬.০৩.২০২১ 

২৪.০৩.২০২১ 

 

360.  

পিউপল আক্তোর 

পিিোোঃ জিোোঃ আলিোফ মৃধো 

িোিোোঃ পফররোজ জবর্ি 

গ্রোিোঃ িোপজরপুর 

জিোোঃ িোপজরপুর সদর 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৬৫৫৬৪৭৬৯ 

পসদ্ধোন্ত গ্রহে ও 

বোস্তবোেরি 

যুবিোরীরদর 

দক্ষিোবৃপদ্ধ সংক্রোন্ত 

প্রপিক্ষে(হাঁস-মুরর্ী 

িোলি) 

১৬.০৩.২০২১ 

২৪.০৩.২০২১ 

 

361.  জেন্তী wek^vm বীপথ 

পিিোোঃ ধীররি 

wek^vm 

িোিোোঃ অপিিো 

গ্রোিোঃ জিোট বুইচোকোঠী 

জিোোঃ িোপজরপুর সদর 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৮৫৬০০৪৮৪ 

পসদ্ধোন্ত গ্রহে ও 

বোস্তবোেরি 

যুবিোরীরদর 

দক্ষিোবৃপদ্ধ সংক্রোন্ত 

প্রপিক্ষে(হাঁস-মুরর্ী 

১৬.০৩.২০২১ 

২৪.০৩.২০২১ 

 



wek^vm িোলি) 

362.  
িোপিিো িোসপরি 

পিিোোঃ িোহোিোব জহোরসি 

মৃধো 

িোিোোঃ আসিো জবর্ি 

গ্রোিোঃ উত্তর জেপুর 

জিোোঃ িোপজরপুর সদর 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৮৫৫৭২৬৯৬ 

পসদ্ধোন্ত গ্রহে ও 

বোস্তবোেরি 

যুবিোরীরদর 

দক্ষিোবৃপদ্ধ সংক্রোন্ত 

প্রপিক্ষে(হাঁস-মুরর্ী 

িোলি) 

১৬.০৩.২০২১ 

২৪.০৩.২০২১ 

 

363.  

মুপিরো আক্তোর 

পিিোোঃ জসরকন্দোর জসখ 

িোিোোঃ সুপফেো জবর্ি 

গ্রোিোঃ উত্তর জেপুর 

জিোোঃ িোপজরপুর সদর 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৩৪৯৭৩৮৬০ 

পসদ্ধোন্ত গ্রহে ও 

বোস্তবোেরি 

যুবিোরীরদর 

দক্ষিোবৃপদ্ধ সংক্রোন্ত 

প্রপিক্ষে(হাঁস-মুরর্ী 

িোলি) 

১৬.০৩.২০২১ 

২৪.০৩.২০২১ 

 

364.  
িপরেি আক্তোর 

পিিোোঃ জিোোঃ িোজমুল 

জহোসোইি 

িোিোোঃ পিল্পী জবর্ি 

গ্রোিোঃ ডুমুরপেো 

জিোোঃ শ্রীরোিকোঠী 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৩০৮৬৬৮০০২ 

পসদ্ধোন্ত গ্রহে ও 

বোস্তবোেরি 

যুবিোরীরদর 

দক্ষিোবৃপদ্ধ সংক্রোন্ত 

প্রপিক্ষে(হাঁস-মুরর্ী 

িোলি) 

১৬.০৩.২০২১ 

২৪.০৩.২০২১ 

 

365.  

িপিকো হোলদোর 

পিিোোঃ জর্দীি হোলদোর 

িোিোোঃ সপবিো হোলদোর 

গ্রোিোঃ বোইিকোঠী 

জিোোঃ সোিকোপিিো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৯২৯৮৯০৭৭ 

পসদ্ধোন্ত গ্রহে ও 

বোস্তবোেরি 

যুবিোরীরদর 

দক্ষিোবৃপদ্ধ সংক্রোন্ত 

প্রপিক্ষে(হাঁস-মুরর্ী 

িোলি) 

১৬.০৩.২০২১ 

২৪.০৩.২০২১ 

 

366.  

আপিিো আক্তোর 

পিিোোঃ আোঃ িোলোি জসখ 

িোিোোঃ জোহোিোরো জবর্ি 

গ্রোিোঃ কোঠোপলেো 

জিোোঃ সোিকোপিিো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭০৮৩৭২১৯৩ 

পসদ্ধোন্ত গ্রহে ও 

বোস্তবোেরি 

যুবিোরীরদর 

দক্ষিোবৃপদ্ধ সংক্রোন্ত 

প্রপিক্ষে(হাঁস-মুরর্ী 

িোলি) 

১৬.০৩.২০২১ 

২৪.০৩.২০২১ 

 

367.  
িিো দবরোর্ী 

পিিোোঃ অপিি কুিোর 

দবরোর্ী 

িোিোোঃ হোপস রোিী 

গ্রোিোঃ বোইিকোঠী 

জিোোঃ সোিকোপিিো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৫৭৩৬২০৬২ 

পসদ্ধোন্ত গ্রহে ও 

বোস্তবোেরি 

যুবিোরীরদর 

দক্ষিোবৃপদ্ধ সংক্রোন্ত 

প্রপিক্ষে(হাঁস-মুরর্ী 

িোলি) 

১৬.০৩.২০২১ 

২৪.০৩.২০২১ 

 

368.  

িোিড়ী িন্ডল 

পিিোোঃ িরহন্দ্রিোথ িন্ডল 

িোিোোঃ পপ্রেবোলো িন্ডল 

গ্রোিোঃ জঘোরিরখোল 

জিোোঃ িাঁখোরীকোঠী 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৫২৪৮২৫৩৯ 

পসদ্ধোন্ত গ্রহে ও 

বোস্তবোেরি 

যুবিোরীরদর 

দক্ষিোবৃপদ্ধ সংক্রোন্ত 

প্রপিক্ষে(হাঁস-মুরর্ী 

িোলি) 

১৬.০৩.২০২১ 

২৪.০৩.২০২১ 

 



369.  

পরিো জবর্ি 

পিিোোঃ সররোেোর জিখ 

িোিোোঃ রুপসেো আক্তোর 

গ্রোিোঃ কোঠোপলেো 

জিোোঃ সোিকোপিিো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৯১০৩২২৭৯৫ 

পসদ্ধোন্ত গ্রহে ও 

বোস্তবোেরি 

যুবিোরীরদর 

দক্ষিোবৃপদ্ধ সংক্রোন্ত 

প্রপিক্ষে(হাঁস-মুরর্ী 

িোলি) 

১৬.০৩.২০২১ 

২৪.০৩.২০২১ 

 

370.  

পপ্রেংকো হোলদোর 

পিিোোঃ পবিল কৃষ্ণ হোলদোর 

িোিোোঃ পিপি হোলদোর 

গ্রোিোঃ বোইিকোঠী 

জিোোঃ সোিকোপিিো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৯৭০৩১৫৪৬৯ 

পসদ্ধোন্ত গ্রহে ও 

বোস্তবোেরি 

যুবিোরীরদর 

দক্ষিোবৃপদ্ধ সংক্রোন্ত 

প্রপিক্ষে(হাঁস-মুরর্ী 

িোলি) 

১৬.০৩.২০২১ 

২৪.০৩.২০২১ 

 

371.  
সোপদেো আফপরি হোপববো 

পিিোোঃ জিোোঃ জররদোেোি 

জহোসোইি 

িোিোোঃ জহোসরিেোরো জবর্ি 

গ্রোিোঃ িধ্য জেপুর 

জিোোঃ শ্রীরোিকোঠী 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৭৬৬০৯৮৬৩ 

পসদ্ধোন্ত গ্রহে ও 

বোস্তবোেরি 

যুবিোরীরদর 

দক্ষিোবৃপদ্ধ সংক্রোন্ত 

প্রপিক্ষে(হাঁস-মুরর্ী 

িোলি) 

১৬.০৩.২০২১ 

২৪.০৩.২০২১ 

 

372.  

সন্ধ্যো ঘরোিী 

পিিোোঃ সুরদব চন্দ্র ঘরোিী 

িোিোোঃ জরনু বোলো ঘরোিী 

গ্রোিোঃ কোঠোপলেো 

জিোোঃ সোিকোপিিো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৯৮৪০৩৮৩৬ 

পসদ্ধোন্ত গ্রহে ও 

বোস্তবোেরি 

যুবিোরীরদর 

দক্ষিোবৃপদ্ধ সংক্রোন্ত 

প্রপিক্ষে(হাঁস-মুরর্ী 

িোলি) 

১৬.০৩.২০২১ 

২৪.০৩.২০২১ 

 

373.  
হোপলিো খোিি 

পিিোোঃ জিোোঃ পিপদকুর 

রহিোি 

িোিোোঃ জোহোিোরো জবর্ি 

গ্রোিোঃ কোঠোপলেো 

জিোোঃ সোিকোপিিো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৩২১৩৩৮৬৪৮ 

পসদ্ধোন্ত গ্রহে ও 

বোস্তবোেরি 

যুবিোরীরদর 

দক্ষিোবৃপদ্ধ সংক্রোন্ত 

প্রপিক্ষে(হাঁস-মুরর্ী 

িোলি) 

১৬.০৩.২০২১ 

২৪.০৩.২০২১ 

 

374.  

কপিকো বড়োল 

পিিোোঃ িহোিন্দ হোলদোর 

িোিোোঃ পদিোলী হোলদোর 

গ্রোিোঃ বোইিকোঠী 

জিোোঃ সোিকোপিিো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৯২২২৩৭৫৮ 

পসদ্ধোন্ত গ্রহে ও 

বোস্তবোেরি 

যুবিোরীরদর 

দক্ষিোবৃপদ্ধ সংক্রোন্ত 

প্রপিক্ষে(হাঁস-মুরর্ী 

িোলি) 

১৬.০৩.২০২১ 

২৪.০৩.২০২১ 

 

375.  

িপল িজুিদোর 

পিোঃ জজযপিষ িজুিদোর 

 িোিোোঃ পুষ্প িজুিদোর 

গ্রোিোঃ দোঃ জেপুর 

জিোোঃ শ্রীরোিকোঠীো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৪৬৭৬৮৫৪০ 

পসদ্ধোন্ত গ্রহে ও 

বোস্তবোেরি 

যুবিোরীরদর 

দক্ষিোবৃপদ্ধ সংক্রোন্ত 

প্রপিক্ষে(হাঁস-মুরর্ী 

িোলি) 

১৬.০৩.২০২১ 

২৪.০৩.২০২১ 

১৫িি 

ব্যোচ 

জিষ 

376.  িোপিেো আক্তোর 

পিিোোঃ ইব্রোপহি িীর 

গ্রোিোঃ বোঘোরজোড়ো 

জিোোঃ িোটিভোংর্ো 

০১৭৩৬৩৩০৮৬৪ হাঁস-মুরর্ী িোলি 

১৮.০৩.২০২১ 

২৫.০৩.২০২১ 

 



িোিোোঃ জহরলিো জবর্ি উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

377.  সোরজদো আক্তোর 

পিিোোঃ জিোোঃ কোরসি কোজী 

িোিোোঃ হোপচিো জবর্ি 

গ্রোিোঃ িোটিভোংর্ো 

জিোোঃ িোটিভোংর্ো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৯৭৯৯৮১১৫৫ হাঁস-মুরর্ী িোলি 

১৮.০৩.২০২১ 

২৫.০৩.২০২১ 

 

378.  িোপিেো আক্তোর 

পিিোোঃ িোহজোহোি জিখ 

িোিোোঃ জজোহরো জবর্ি 

গ্রোিোঃ বড়ইবুপিেো 

জিোোঃ িোরোবুপিেো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৩১৭৮১৩৯১ হাঁস-মুরর্ী িোলি 

১৮.০৩.২০২১ 

২৫.০৩.২০২১ 

 

379.  আবুবকর পসপদক 

পিিোোঃ ইব্রোপহি িীর 

িোিোোঃ জহরলিো জবর্ি 

গ্রোিোঃ বোঘোরজোড়ো 

জিোোঃ িোটিভোংর্ো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৬৫০২০৪৮২২ হাঁস-মুরর্ী িোলি 

১৮.০৩.২০২১ 

২৫.০৩.২০২১ 

 

380.  এপলজো আক্তোর 

পিিোোঃ জিোোঃ টুকু খন্দকোর 

িোিোোঃ িোহোিোজ খন্দকোর 

গ্রোিোঃ িোটিভোংর্ো 

জিোোঃ িোটিভোংর্ো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৯১৯৫২১৪২৫ হাঁস-মুরর্ী িোলি 

১৮.০৩.২০২১ 

২৫.০৩.২০২১ 

 

381.  বিোিী িোরভীি 

পিিোোঃ জিোোঃ জসপলি 

জহোরসি 

িোিোোঃ আপরফো জবর্ি 

গ্রোিোঃ িোটিভোংর্ো 

জিোোঃ িোটিভোংর্ো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৩০৬১৯০১৩ হাঁস-মুরর্ী িোলি 

১৮.০৩.২০২১ 

২৫.০৩.২০২১ 

 

382.  জুবিোরো ইসলোি বন্যো 

পিিোোঃ জিোোঃ িোহোজোহোি 

পিেো 

িোিোোঃ িোপিিো জবর্ি 

গ্রোিোঃ িোটিভোংর্ো 

জিোোঃ িোটিভোংর্ো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৯৯৬৯০৪১১০ হাঁস-মুরর্ী িোলি 

১৮.০৩.২০২১ 

২৫.০৩.২০২১ 

 

383.  সোথী 

পিিোোঃ জিোোঃ অপহদুর 

রহিোি 

িোিোোঃ সোপফেো জবর্ি 

গ্রোিোঃ িোটিভোংর্ো 

জিোোঃ িোটিভোংর্ো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৯১৯৮৫১৪৯১ হাঁস-মুরর্ী িোলি 

১৮.০৩.২০২১ 

২৫.০৩.২০২১ 

 

384.  পিউলী খোিি 

পিিোোঃ জোপহদুর জসখ 

িোিোোঃ হোওেো পবপব 

গ্রোিোঃ িোহোমুদকোন্দো 

জিোোঃ িোটিভোংর্ো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৯৩৭২৮২০৯৭ হাঁস-মুরর্ী িোলি 

১৮.০৩.২০২১ 

২৫.০৩.২০২১ 

 

385.  িোন্তো আক্তোর 

পিিোোঃ িপহদুল ইসলোি 

িোিোোঃ জরকিিো জবর্ি 

গ্রোিোঃ িোটিভোংর্ো 

জিোোঃ িোটিভোংর্ো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৮৪২৫৫৪২৬ হাঁস-মুরর্ী িোলি 

১৮.০৩.২০২১ 

২৫.০৩.২০২১ 

 

386.  পুতুল আক্তোর 

পিিোোঃ জিোহোেদ জিখ 

গ্রোিোঃ িোটিভোংর্ো 

জিোোঃ িোটিভোংর্ো 

০১৭৫২০০৯৯৯ হাঁস-মুরর্ী িোলি 

১৮.০৩.২০২১ 

২৫.০৩.২০২১ 

 



িোিোোঃ সুপফেো জবর্ি উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

387.  নুসরোি জোহোি 

পিিোোঃ জিোোঃ নুরুজ্জোিোি 

িোিোোঃ িপজযেো জবর্ি 

গ্রোিোঃ িোটিভোংর্ো 

জিোোঃ িোটিভোংর্ো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৩১০৪৮০৮৭১ হাঁস-মুরর্ী িোলি 

১৮.০৩.২০২১ 

২৫.০৩.২০২১ 

 

388.  পরিো আক্তোর 

পিিোোঃ জিোোঃ আলী আজর্র 

িোিোোঃ জহুরো জবর্ি 

গ্রোিোঃ িোটিভোংর্ো 

জিোোঃ িোটিভোংর্ো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭০৩২৫৪৮৯১ হাঁস-মুরর্ী িোলি 

১৮.০৩.২০২১ 

২৫.০৩.২০২১ 

 

389.  কৃষ্ণো রোিী পসকদোর 

পিিোোঃ সুভোষ পসকদোর 

িোিোোঃ কল্পিো 

গ্রোিোঃ িোটিভোংর্ো 

জিোোঃ িোটিভোংর্ো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৩৬৪৫১৯৫১ হাঁস-মুরর্ী িোলি 

১৮.০৩.২০২১ 

২৫.০৩.২০২১ 

 

390.  হীরো র্োজী 

পিিোোঃ ওবোেদুর র্োজী 

িোিোোঃ হোপসিো জবর্ি 

গ্রোিোঃ িোটিভোংর্ো 

জিোোঃ িোটিভোংর্ো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৩০২৬৭০৭৬৫ হাঁস-মুরর্ী িোলি 

১৮.০৩.২০২১ 

২৫.০৩.২০২১ 

 

নং প্রপিক্ষেোথীর িোি ঠিকোিো জিোবোইল b¤^i 
প্রপিক্ষে জকোরস যর 

িোি 
জিেোদ িন্তব্য 

391.  রোপি হোওলোদোর 

পিিোোঃ জেিোল হোওলোদোর 

িোিোোঃ জিোসোোঃ জহিোরো 

জবর্ি 

গ্রোিোঃ িোটিভোংর্ো 

জিোোঃ িোটিভোংর্ো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৯৯৬৯০৪২৫৬ হাঁস-মুরর্ী িোলি 

১৮.০৩.২০২১ 

২৫.০৩.২০২১ 

 

392.  িোরপিি সুলিোিো জজপি 

পিিোোঃ জিোোঃ আবুল কোলোি 

আজোদ 

িোিোোঃ আিিো জবর্ি 

গ্রোিোঃ িোটিভোংর্ো 

জিোোঃ িোটিভোংর্ো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৯২৬৬২৬৭১৪ হাঁস-মুরর্ী িোলি 

১৮.০৩.২০২১ 

২৫.০৩.২০২১ 

 

393.  জিপরিো হোচোি পিতু 

পিিোোঃ জিোিোরফ জহোরসি 

িোিোোঃ ডোপলেো আক্তোর 

গ্রোিোঃ িোটিভোংর্ো 

জিোোঃ িোটিভোংর্ো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৯০৯৯১২৮৭ হাঁস-মুরর্ী িোলি 

১৮.০৩.২০২১ 

২৫.০৩.২০২১ 

 

394.  িোর্িো খোিি 

পিিোোঃ জিোোঃ পিজোি উপদি 

িোিোোঃ িিিোজ জবর্ি 

গ্রোিোঃ িোটিভোংর্ো 

জিোোঃ িোটিভোংর্ো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৯৯২২৮২৬১৩ হাঁস-মুরর্ী িোলি 

১৮.০৩.২০২১ 

২৫.০৩.২০২১ 

 

395.  জিোসোোঃ সোপহদো আক্তোর 

পিিোোঃ জিোোঃ খপলল িন্ডল 

িোিোোঃ িোরলহো জবর্ি 

গ্রোিোঃ িোটিভোংর্ো 

জিোোঃ িোটিভোংর্ো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৪২৬১২৫৫৬ হাঁস-মুরর্ী িোলি 

১৮.০৩.২০২১ 

২৫.০৩.২০২১ 

 

396.  
জোন্নোিী ইসরোি গ্রোিোঃ িোটিভোংর্ো ১৯৮৫১৮৪১০০ হাঁস-মুরর্ী িোলি 

১৮.০৩.২০২১ 

২৫.০৩.২০২১ 

 



পিিোোঃ জিোোঃ জোপির জিখ 

িোিোোঃ জরবো জবর্ি 

জিোোঃ িোটিভোংর্ো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

397.  লিো আক্তোর 

পিিোোঃ জিোোঃ জসরোজ জিখ 

িোিোোঃ ফজররোি জবর্ি 

গ্রোিোঃ িোটিভোংর্ো 

জিোোঃ িোটিভোংর্ো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৯৯৯০২৬৬২৯ হাঁস-মুরর্ী িোলি 

১৮.০৩.২০২১ 

২৫.০৩.২০২১ 

 

398.  জোন্নোতুল জফররদৌস িোন্তো 

পিিোোঃ িীর সোরিোেোর 

জহোরসি 

িোিোোঃ িোহীি সোরিোেোর 

গ্রোিোঃ িোহোমুদকোন্দো 

জিোোঃ িোটিভোংর্ো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৯২৭০২৪৬২০ হাঁস-মুরর্ী িোলি 

১৮.০৩.২০২১ 

২৫.০৩.২০২১ 

 

399.  পলপি জবর্ি  

পিিোোঃ জিোোঃ জেিোল 

হোওলোদোর 

িোিোোঃ জহিোরো জবর্ি 

গ্রোিোঃ িোটিভোংর্ো 

জিোোঃ িোটিভোংর্ো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৯২৯৭৬৪৩৮৯ হাঁস-মুরর্ী িোলি 

১৮.০৩.২০২১ 

২৫.০৩.২০২১ 

 

400.  আইপরি জবর্ি 

পিিোোঃ জিোোঃ জোহোঙ্গীর 

জজযোসিো জবর্ি 

গ্রোিোঃ িোটিভোংর্ো 

জিোোঃ িোটিভোংর্ো 

উিরজলোোঃ িোপজরপুর 

০১৭৯১০৯২৫৬৯ হাঁস-মুরর্ী িোলি 

১৮.০৩.২০২১ 

২৫.০৩.২০২১ 
১৬িি 

ব্যোচ 

জিষ 

  

 

উিকজলা যুব উন্নয়ন কম েকতোর কার্ োলয় মনিারাবাদ শিকরাজপুর এর ২০২০-২০২১ অর্থ ে বিকরর অপ্রাশতষ্ঠাশনক প্রশিক্ষকনর তাশলকাঃ 

 

ক্রঃ নং নাম,শিতা,স্বামী ও মাতা নাম বতেমান ঠিকানা মমাবাইল নম্বর প্রশিক্ষন মকাকস ের নাম মময়াদ 

১ 
রুকবল  াওলাদার,  

শিতা-রকমি িন্দ্র  াওলাদার,  

মাতা-সজনী  ালদার 

গ্রাম-বাস্ত্ত্তকাঠী, ডাক-

কুশিয়ানা,  

মনিারাবাদ, শিকরাজপুর।   

০১৭২২৩৭৯০৩৫ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

২৭/০৮/২০২০-০২/০৯/২০২০ 

০৭ শদন 

২ 
সাবশরনা  ক শবর্থী,  

শিতা-সামশুল  ক,  

মাতা-মসশলনা মবগম 

গ্রাম-আরামকাঠী,  

ডাক-িাশমত্মর াট 

মনিারাবাদ, শিকরাজপুর।   

০১৭৭৫৩০৬৯৬৮ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

২৭/০৮/২০২০-০২/০৯/২০২০ 

০৭ শদন 

৩ 
রম্নমা রায়,  

শিতা-সুকুমার রায়,  

মাতা-সন্ধযা রায় 

গ্রাম-আতা, ডাক-মািা 

মনিারাবাদ, শিকরাজপুর।   
০১৭৬২২৯১৭৮৭ 

িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

২৭/০৮/২০২০-০২/০৯/২০২০ 

০৭ শদন 

৪ 
আব্দুলস্না জুবাকয়র,  

শিতা- াশববুর র মান, মাতা-

শিশরন আক্তার 

গ্রাম-কামারকাঠী, ডাক-

কামারকাঠী, মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর।   

০১৭৯৫৬৬২১৯২ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

২৭/০৮/২০২০-০২/০৯/২০২০ 

০৭ শদন 

৫ 
িাকতমা আক্তার,  

শিতা-িান শময়া,  

মাতা-জশরনা মবগম 

গ্রাম-শবষ্ণুকাঠী,  

ডাক-আলশকর াট,  

মনিারাবাদ, শিকরাজপুর।   

০১৭২২১৫০২৬৬ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

২৭/০৮/২০২০-০২/০৯/২০২০ 

০৭ শদন 

৬ 
 ািান  াওলাদার,  

শিতা-মমাঃ ইশলয়াি, মাতা-

মরাশজনা মবগম 

গ্রাম-বিইবািী,  

ডাক-মসা াগদল,  

মনিারাবাদ, শিকরাজপুর।   

০১৭৮৭০৮১৮২১ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

২৭/০৮/২০২০-০২/০৯/২০২০ 

০৭ শদন 

৭ 
শবর্থী নবদ্য,  

শিতা-নারায়ন িন্দ্র নবদ্য, মাতা-

 াশস রানী নবদ্য 

গ্রাম-কামারকাঠী,  

ডাক-কামারকাঠী,  

মনিারাবাদ, শিকরাজপুর।   

০১৮৬২৬২৫৪৪ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

২৭/০৮/২০২০-০২/০৯/২০২০ 

০৭ শদন 



৮ 
সাশ দা,  

শিতা-িা  আলম,  

মাতা-আকশলমা 

গ্রাম-কামারকাঠী,  

ডাক-কামারকাঠী, 

মনিারাবাদ, শিকরাজপুর।   

০১৭৪২৩৩৯০৪৯ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

২৭/০৮/২০২০-০২/০৯/২০২০ 

০৭ শদন 

৯ 
মমাঃ জাশ দ,  

শিতা-মমাঃ িা  আলম, মাতা-

জা ানারা 

গ্রাম-আরামকাঠী, 

ডাক-িাশমত্মর াট,  

মনিারাবাদ, শিকরাজপুর।   

০১৭৬৬৩৭০১৪০ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

২৭/০৮/২০২০-০২/০৯/২০২০ 

০৭ শদন 

১০ 
অশমত মন্ডল, 

 শিতা-শবপুল কৃষ্ণ মন্ডল,  

মাতা-শদিা মন্ডল 

 গ্রাম-ইশদলকাঠী,  

ডাক-কামারকাঠী,  

মনিারাবাদ, শিকরাজপুর।   

 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

২৭/০৮/২০২০-০২/০৯/২০২০ 

০৭ শদন 

১১ 
সুশমত  াওলদার,  

শিতা-শবপুল  ালদার, মাতা-সন্ধযা 

 ালদার 

গ্রাম-ঝালকাঠী, ডাক-মািা, 

মনিারাবাদ, শিকরাজপুর।   
০১৭১৪৩৭৫০০৮ 

িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

২৭/০৮/২০২০-০২/০৯/২০২০ 

০৭ শদন 

১২ 
শিি শমস্ত্রী,  

শিতা-শদিক শমস্ত্রী,  

মাতা-সাধনা শমস্ত্রী 

গ্রাম-মািা, ডাক-মািা, 

মনিারাবাদ, শিকরাজপুর।   
০১৭১২৬৪৯৪৫৪ 

িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

২৭/০৮/২০২০-০২/০৯/২০২০ 

০৭ শদন 

১৩ 
লশি বিাল, 

 শিতা- ীরালাল বিাল, মাতা-

সশবতা বিাল 

গ্রাম-মজৌসার, ডাক-মািা, 

মনিারাবাদ, শিকরাজপুর।   
০১৭৩২৬০৩৩৫৮ 

িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

২৭/০৮/২০২০-০২/০৯/২০২০ 

০৭ শদন 

১৪ 
শদিা মন্ডল,  

শিতা-শনশখল মন্ডল,  

মাতা-শমনতী মন্ডল 

গ্রাম-রামিন্দ্রপুর, ডাক-

দূগ োকাঠী, মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর।   

 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

২৭/০৮/২০২০-০২/০৯/২০২০ 

০৭ শদন 

১৫ 
শদিা শমস্ত্রী,  

শিতা-সশমরন শমস্ত্রী,  

মাতা-শগতা শমস্ত্রী 

গ্রাম-কামারকাঠী, ডাক-

কামারকাঠী, মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর।   

০১৭২৩০৪৫৪৬ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

২৭/০৮/২০২০-০২/০৯/২০২০ 

০৭ শদন 

১৬ 
নয়ন িীল,  

শিতা-র্শতন িীল,  

মাতা-শরতা িীল 

গ্রাম-ইশদলকাঠী, ডাক-

িাশমত্মর াট, মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর।   

০১৮৭২৪৮১২৬৭ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

২৭/০৮/২০২০-০২/০৯/২০২০ 

০৭ শদন 

১৭ 
শপ্রস বিাল,  

শিতা-জ র লাল বিাল, মাতা-

মিাভা বিাল 

গ্রাম-জলাবািী, ডাক-

জলাবািী, মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর।   

০১৭৮৭২০৬০২৭ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

২৭/০৮/২০২০-০২/০৯/২০২০ 

০৭ শদন 

১৮ 
সবুজ িীল,  

শিতা-মশনন্দ্রনার্থ িীল, মাতা-

মশনকা িীল 

গ্রাম-ইশদলকাঠী, 

ডাক-িাশমত্মর াট,  

মনিারাবাদ, শিকরাজপুর।   

০১৭৮৭২৬৬০২৭ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

২৭/০৮/২০২০-০২/০৯/২০২০ 

০৭ শদন 

১৯ 
সুমন  ালদার,  

শিতা-শবজয় কৃষ্ণ  ালদার, মাতা-

িশব  ালদার 

গ্রাম-জলাবািী, ডাক-

জলাবািী, মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর।   

০১৭৬৪৮৭৬১১৪ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

২৭/০৮/২০২০-০২/০৯/২০২০ 

০৭ শদন 

২০ 
মুক্তা শবি^াাস,  

শিতা-পুশনল শবি^াাস, মাতা-

শগতা শবি^াাস 

গ্রাম-আরামকাঠী, 

ডাক-িাশমত্মর াট,  

মনিারাবাদ, শিকরাজপুর।   

০১৭৭৯০৯৪২৫৯ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

২৭/০৮/২০২০-০২/০৯/২০২০ 

০৭ শদন 

২১ 
পুজা িীল,  

শিতা-রতন িীল,  

মাতা-শমনতী িীল 

গ্রাম-জলাবািী, ডাক-

জলাবািী, মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর।   

০১৭৮০৩৭৮৭৫৫ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

২৭/০৮/২০২০-০২/০৯/২০২০ 

০৭ শদন 

২২ 
শপ্রয়াংকা রানী মন্ডল, শিতা-

শনম েল িন্দ্র মন্ডল, মাতা-আরতী 

রানী মন্ডল 

গ্রাম-বাস্ত্ত্তকাঠী, ডাক-

কুশিয়ানা, মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর।   

০১৭৫৯০০৪২১০ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

২৭/০৮/২০২০-০২/০৯/২০২০ 

০৭ শদন 

২৩ 
মসৌরভ শসকদার,  

শিতা-বাবুল শসকদার, মাতা-মবশব 

শসকদার 

গ্রাম-মজৌসার, ডাক-মািা, 

মনিারাবাদ, শিকরাজপুর।   
০১৭০৩৫১৭১৭০ 

িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

২৭/০৮/২০২০-০২/০৯/২০২০ 

০৭ শদন 

২৪ 
 াশমদা আক্তার,  

শিতা-মমায়াকজ্জম ম াকসন, মাতা-

আয়িা 

গ্রাম-কামারকাঠী,  

ডাক-কামারকাঠী,  

মনিারাবাদ, শিকরাজপুর।   

০১৯১৭৬৬৯০৫৫ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

২৭/০৮/২০২০-০২/০৯/২০২০ 

০৭ শদন 

২৫ তামান্না,  

শিতা-মমাসত্মিা,  

গ্রাম-বলশদয়া, ডাক-

রাজাবািী, মনিারাবাদ, 
০১৮১২১৩৩৭১২ 

িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

২৭/০৮/২০২০-০২/০৯/২০২০ 

০৭ শদন 



মাতা-অজুিা শিকরাজপুর।   

২৬ 

আবু সাইদ শিকদার 

শিং- মমািাকজ্জল শসকদার 

মাতা- মুকুল মবগম 

গ্রাম- লক্ষ্মণকাঠী 

মিাি- লক্ষ্মণকাঠী 

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর। 

০১৭৩৯০৪৩৯৫৩ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৩/০৯/২০২০-

০৯/০৯/২০২০ ০৭ শদন 

২৭ 

তিন দাস 

শিং- রাখাল িন্দ্র দাস 

মাতা- শবষ্ণু রানী দাস 

গ্রাম- শবনাকয়কপুর 

মিাি- মস াংগল 

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর। 

০১৮৮০৪৯৯১০৯ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৩/০৯/২০২০-

০৯/০৯/২০২০ ০৭ শদন 

২৮ 

শলটন  ালদার 

শিং- শনকরাদ  ালদার 

মাতা- কানন  ালদার 

গ্রাম- পূব সাকরংকাঠী 

মিাি- জলাবািী 

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর। 

০১৭৪৯৭৯২২৫১ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৩/০৯/২০২০-

০৯/০৯/২০২০ ০৭ শদন 

২৯ 

সবুজ দাস 

শিং- স্বিন দাস 

মাতা- কিনা দাস 

গ্রাম- সমুদয়কাঠী 

মিাি- সমুদয়কাঠী 

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর। 

০১৭৯৮২৯৬৮৩৭ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৩/০৯/২০২০-

০৯/০৯/২০২০ ০৭ শদন 

৩০ 

তন্ময় দাস 

শিং- তিন দাস 

মাতা- গীতা দাস 

গ্রাম- লক্ষ্মণকাঠী 

মিাি- লক্ষ্মণকাঠী 

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর। 

০১৭৫৪৩৮৫৮০৩ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৩/০৯/২০২০-

০৯/০৯/২০২০ ০৭ শদন 

৩১ 

মমাসাঃ শরমা আক্তার 

শিং- মমাঃ আবুয়াল 

তালুকদার 

মাতা- মমাসাঃ সাজকনয়ারা মবগম 

গ্রাম- শবনাকয়কপুর 

মিাি- মস াংগল 

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর। 

০১৮৪৩৪১৯৫১৭ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৩/০৯/২০২০-

০৯/০৯/২০২০ ০৭ শদন 

৩২ 

মমাসাঃ রাকবয়া  

স্বামী- আবু সাইদ শিকদার 

মাতা-মা ামুদা মবগম 

গ্রাম- লক্ষ্মণকাঠী 

মিাি- জলাবািী 

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর। 

০১৭০৫৪৬৫৬৩৬ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৩/০৯/২০২০-

০৯/০৯/২০২০ ০৭ শদন 

৩৩ 

সুকদব দাস 

শিং- ম াকদব দাস 

মাতা- অকলকা দাস 

গ্রাম- লক্ষ্মণকাঠী 

মিাি- জলাবািী 

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর। 

০১৮৭৪২৩৮৭৮৮ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৩/০৯/২০২০-

০৯/০৯/২০২০ ০৭ শদন 

৩৪ 

মনিাল দাস 

শিং- বল শর দাস 

মাতা- অঞ্জু রানী দাস 

গ্রাম- লক্ষ্মণকাঠী 

মিাি- জলাবািী 

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর। 

০১৭৩৫২০৭৫৩৯ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৩/০৯/২০২০-

০৯/০৯/২০২০ ০৭ শদন 

৩৫ 

জয়ন্তী মন্ডল 

স্বামী- শলটন  ালদার 

মাতা- কিনা মন্ডল 

গ্রাম- পূব ে সাকরংকাঠী 

মিাি- জলাবািী 

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর। 

০১৭৮৫৯২৫৮৭৬ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৩/০৯/২০২০-

০৯/০৯/২০২০ ০৭ শদন 

৩৬ স্বকরিতী রানী গ্রাম- লক্ষ্মণকাঠী ০১৮৭৩৩৭৭০৯০ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 
০৩/০৯/২০২০-



স্বামী- মনিাল দাস 

মাতা- অঞ্জনা রানী 

মিাি- জলাবািী 

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর। 

০৯/০৯/২০২০ ০৭ শদন 

৩৭ 

গীতা রানী 

স্বামী- শনতাই দাস 

মাতা- আকলা রানী 

গ্রাম- লক্ষ্মণকাঠী 

মিাি- জলাবািী 

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর। 

০১৭২২৫৫৯৮৫৯ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৩/০৯/২০২০-

০৯/০৯/২০২০ ০৭ শদন 

৩৮ 

কাকলী রানী দাস 

স্বামী- উত্তর দাস 

মাতা- শবমলা রানী দাস 

গ্রাম- লক্ষ্মণকাঠী 

মিাি- সমুদয়কাঠী 

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর। 

০১৭৫৮৬৮১৩৪২ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৩/০৯/২০২০-

০৯/০৯/২০২০ ০৭ শদন 

৩৯ 

িাকতমা মবগম 

স্বামী- রশিকুল ইসলাম 

মাতা- সুশিয়া মবগম 

গ্রাম- লক্ষ্মণকাঠী 

মিাি- জলাবািী 

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর। 

০১৮২১২৯৬৩৭২ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৩/০৯/২০২০-

০৯/০৯/২০২০ ০৭ শদন 

৪০ 

ঝণ ো ঘরামী 

স্বামী- দুলাল ঘরামী 

মাতা- লক্ষ্মী রানী 

গ্রাম- শবনাকয়কপুর 

মিাি- মস াংগল 

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর। 

০১৭১২২০৫৯৩৯ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৩/০৯/২০২০-

০৯/০৯/২০২০ ০৭ শদন 

৪১ 

শমঠুন িীল 

শিং- সমীর িীল 

মাতা- মরনু বালা িীল 

গ্রাম- লক্ষ্মণকাঠী 

মিাি- সমুদয়কাঠী 

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর। 

০১৭৭৯৯৮০৩৮৬ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৩/০৯/২০২০-

০৯/০৯/২০২০ ০৭ শদন 

৪২ 

মস্ন  রানী দাস 

স্বামী- শবমল িন্দ্র দাস 

মাতা- আিা রানী দাস 

গ্রাম- সমুদয়কাঠী 

মিাি- সমুদয়কাঠী 

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর। 

০১৭১৫১৮৮৬২৭ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৩/০৯/২০২০-

০৯/০৯/২০২০ ০৭ শদন 

৪৩ 

সুমন দাস 

শিং- মকিব লাল দাস 

মাতা- বুলু রাশন দাস 

গ্রাম- লক্ষ্মণকাঠী 

মিাি- জলাবািী 

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর। 

০১৭১৫১৮৮৬২৭ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৩/০৯/২০২০-

০৯/০৯/২০২০ ০৭ শদন 

৪৪ 

িলব শমস্ত্রী 

শিং- ম াকদব শমস্ত্রী 

মাতা- কিনা শমস্ত্রী 

গ্রাম- লক্ষ্মণকাঠী 

মিাি- জলাবািী 

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর। 

০১৭৩৯৮১৮৭৪৪ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৩/০৯/২০২০-

০৯/০৯/২০২০ ০৭ শদন 

৪৫ 

মখাকন দাস 

শিং- স্বিন দাস 

মাতা- কিনা দাস 

গ্রাম- সমুদয়কাঠী 

মিাি-সমুদয়কাঠী 

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর। 

০১৭৫৩৬২৪১৩১ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৩/০৯/২০২০-

০৯/০৯/২০২০ ০৭ শদন 

৪৬ 

রত্না আক্তার 

স্বামী- কাইয়ুম িরীি 

মাতা- মাকজদা মবগম 

গ্রাম- মস াংগল 

মিাি- মস াংগল 

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর। 

০১৭৫৭৫৭৩৯২২ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৩/০৯/২০২০-

০৯/০৯/২০২০ ০৭ শদন 



৪৭ 

অপু িন্দ্র িীল 

শিং- শনম েল িন্দ্র িীল 

মাতা- মরনু রানী িীল 

গ্রাম- লক্ষ্মণকাঠী 

মিাি- জলাবািী 

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর। 

০১৭২৪১৬৫১৪৮ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৩/০৯/২০২০-

০৯/০৯/২০২০ ০৭ শদন 

৪৮ 

শরংকু িীল 

স্বামী- িলাি িীল 

মাতা- মবলা িীল 

গ্রাম- লক্ষ্মণকাঠী 

মিাি- জলাবািী 

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর। 

০১৭২৪১৬৫১৪৮ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৩/০৯/২০২০-

০৯/০৯/২০২০ ০৭ শদন 

৪৯ 

মমাসাঃ লাইজু 

স্বামী- নশির উশিন 

মাতা- মমাসাঃ লশক্ষ্ম বরু 

গ্রাম- শবনাকয়কপুর  

মিাি- মস াংগল 

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর। 

০১৭১২১২৯২৪৪ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৩/০৯/২০২০-

০৯/০৯/২০২০  ০৭ শদন 

৫০ 

আকলা রানী দাস 

স্বামী- জয়কদব দাস 

মাতা- অঞ্জুলী রানী দাস 

গ্রাম- শবনাকয়কপুর  

মিাি- মস াংগল 

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর। 

০১৮৫৫৩০৯০৬৬ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৩/০৯/২০২০-

০৯/০৯/২০২০  ০৭ শদন 

৫১ 

স্বন ো ইসলাম 

স্বামীঃকমাঃ জাশ দ ম াকসন 

মাতাঃকমাসাঃমা ামুদা 

িারভীন 

গ্রামঃ গশবন্দগু কাঠী  

ডাকঃ মুশননাগ 

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর 

০১৭৮০২২৭৪৬২ 

 

িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৩/০৯/২০২০-১৯/০৯/২০২০  

০৭ শদন 

৫২ 

সুমাইয়া 

 শিং মমাঃ সালাম 

মাতাঃকমাসাঃ  মডইশজ 

গ্রামঃশবষণুকাঠী 

ডাকঃআলশকর াট 

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৩১৪৮০৪৮৩২ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৩/০৯/২০২০-১৯/০৯/২০২০  

০৭ শদন 

৫৩ 
মমাসাঃ হুমায়রা  

শিং মমাঃহুমায়ুন  

মাতাঃ মমাসাঃ লায়জু 

গ্রামঃ গশবন্দগু কাঠী  

ডাকঃ মুশননাগ 

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর 

০১৭৭৯০৯৭৮২০ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৩/০৯/২০২০-১৯/০৯/২০২০  

০৭ শদন 

৫৪ 

মমাঃ তাম্মাত 

 শিং কারী নুরম্নল  ক 

মাতাঃ মমাসাঃ মশরয়ম 

মবগম 

গ্রামঃ গশবন্দগু কাঠী  

ডাকঃ মুশননাগ 

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর 

০১৩০৫০১০০৩৭ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৩/০৯/২০২০-১৯/০৯/২০২০  

০৭ শদন 

৫৫ 
মমাঃ জশ রম্নল ইসলাম 

 শিং মমাঃশরয়াদুল  

মাতাঃমানসুয়ার 

গ্রাম+ডাকঃ মসা াগদল  

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর 
০১৭৫৮৮০০৮১৯ 

িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৩/০৯/২০২০-১৯/০৯/২০২০  

০৭ শদন 

৫৬ 

আশরি ইসলাম  

শিং মমাঃ দুলাল শময়া 

মাতাঃকমাসাঃ নারশগি 

মবগম 

গ্রামঃ গশবন্দগু কাঠী  

ডাকঃ মুশননাগ 

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর 

০১৭৪৮৭৫৫০৭২ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৩/০৯/২০২০-১৯/০৯/২০২০  

০৭ শদন 

৫৭ 

মমাঃ শরয়াজ উশিন 

 শিং আঃ কুদ্দুস মাতাঃ 

রম্নমানা মবগম 

গ্রামঃশবষণুকাঠী 

ডাকঃআলশকর াট 

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭০৭৬৭১৮৮২ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৩/০৯/২০২০-১৯/০৯/২০২০  

০৭ শদন 

৫৮ 

মমাঃ সাইদুজ্জামান 

শি-মমাঃ আউয়াল ম াকসন 

মাতা-শিউলী মবগম 

গ্রামঃশবষণুকাঠী 

ডাকঃআলশকর াট 

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৬০৬৪৬৫৬২ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৩/০৯/২০২০-১৯/০৯/২০২০  

০৭ শদন 

৫৯ 

রাশকব 

 শিং মমাঃ লশতি শময়া  

মাতাঃকমাসাঃমা ামুদা 

িারভীন 

গশবন্দগু কাঠী  

ডাকঃ মুশননাগ 

০১৭৮০২২৭৪৬২ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৩/০৯/২০২০-১৯/০৯/২০২০  

০৭ শদন 



,কনিারাবাদ,শিকরাজপুর 

৬০ 

মমাঃ রাজু আ কম্মদ 

 শিং মমাঃ আঃ লশতি 

মিখ 

 মাতা মা ামুদা 

গ্রামঃ গনমান  

ডাকঃ মুশননাগ 
০১৭৫৪৫১২২৫০ 

িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৩/০৯/২০২০-১৯/০৯/২০২০  

০৭ শদন 

৬১ 

মমািাঃ নুরম্নন্না ার  

স্বামীঃ মমাঃ জশ রম্নল 

আলী 

 মাতাঃ িশরদা মবগম 

গশবন্দগু কাঠী  

ডাকঃ মুশননাগ 

,কনিারাবাদ,শিকরাজপুর 

০১৭০৯১১৬৫০৪ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৩/০৯/২০২০-১৯/০৯/২০২০  

০৭ শদন 

৬২ 

মমাঃ নাশির উশিন 

 শিং মমাঃ নুরম্নল  ক  

মাতা মশরয়ম মবগম 

গশবন্দগু কাঠী  

ডাকঃ মুশননাগ 

,কনিারাবাদ,শিকরাজপুর 

০১৭৭৪৯৯০৮৮৫ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৩/০৯/২০২০-১৯/০৯/২০২০  

০৭ শদন 

৬৩ 

রাকবয়া আক্তার 

 শিং মমাঃ দুলাল শময়া  

মাতা মরিমা মবগম 

গশবন্দগু কাঠী  

ডাকঃ মুশননাগ 

,কনিারাবাদ,শিকরাজপুর 

০১৭৪৫৯৩৯১২৫ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৩/০৯/২০২০-১৯/০৯/২০২০  

০৭ শদন 

৬৪ 

শনশিতা  ালদার 

 শিং শকরন  ালদাু্র  

মাতা অঞ্জলী  ালদার 

গশবন্দগু কাঠী  

ডাকঃ মুশননাগ 

,কনিারাবাদ,শিকরাজপুর 

০১৭৮২২২৬৯৮৪ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৩/০৯/২০২০-১৯/০৯/২০২০  

০৭ শদন 

৬৫ 

মমাসাঃ রাশিদা  

শিং মমাককিদ আলী  

মাতা  াশসনা মবগম 

গ্রাম+ডাকঃ মসা াগদল 

উিকজলাঃ মনিারাবাদ 

শিকরাজপুর 

০১৭৭১২৭৩৩৬১ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৩/০৯/২০২০-১৯/০৯/২০২০  

০৭ শদন 

৬৬ 

মমাঃ আশরফুল ইসলাম 

 শিংকমাঃ আঃ মাকলক 

শময়া  

মাতা মমতাজ মবগম 

গশবন্দগু কাঠী  

ডাকঃ মুশননাগ 

,কনিারাবাদ,শিকরাজপুর 

০১৭৮৭৭৮৪৫৫ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৩/০৯/২০২০-১৯/০৯/২০২০  

০৭ শদন 

৬৭ 

সাইফুল ইসলাম 

 শিং আঃ বাকরক  

মাতা িশরদা মবগম 

গ্রামঃশবষণুকাঠী 

 ডাকঃ আলকীর াট 

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৪২৪১১৭০৭ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৩/০৯/২০২০-১৯/০৯/২০২০  

০৭ শদন 

৬৮ 

িামীমা 

 শিং মমাঃ জকবদ আলী  

মাতাঃ রশ মা মবগম 

গ্রামঃশবষণুকাঠী  

ডাকঃ আলকীর াট 

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৫৩১৭৩৮৮৩ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৩/০৯/২০২০-১৯/০৯/২০২০  

০৭ শদন 

৬৯ 

মমাঃ রম্নকবল 

 শিং মমাঃ মমাসকলম  

মাতাঃ মমাসাঃ লুৎফুকন্নিা 

গশবন্দগু কাঠী  

ডাকঃ মুশননাগ 

,কনিারাবাদ,শিকরাজপুর 

০১৭২৮২০২৪৬৩ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৩/০৯/২০২০-১৯/০৯/২০২০  

০৭ শদন 

৭০ 

মমাসাঃ খাকলদা  

স্বামী মমাঃ মামুন  

মাতাঃ মমাসাঃ লুৎিা 

মবগম 

গশবন্দগু কাঠী  

ডাকঃ মুশননাগ 

,কনিারাবাদ,শিকরাজপুর 

০১৭১০৮৪২২৬৪ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৩/০৯/২০২০-১৯/০৯/২০২০  

০৭ শদন 

৭১ 

মমাঃ  াশিবুল ইসলাম  

শিংকমাঃকমাসত্মাশিজুর 

র মান  

মাতা মমাসাঃ খাশদজা 

গ্রামঃশবষণুকাঠী 

 ডাকঃ আলকীর াট  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৪৬৮৬৯৭১৫ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৩/০৯/২০২০-১৯/০৯/২০২০  

০৭ শদন 



খানম 

৭২ 

মমাঃ সজীব  

শিং মমাঃ মমাককলছুর 

র মান  

মাতা মমাসাঃ শমনারা 

গ্রামঃ দঃ মসা াগদল 

ডাকঃ আলকীর াট 

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৫৪৪১৩৬৬৫ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৩/০৯/২০২০-১৯/০৯/২০২০  

০৭ শদন 

৭৩ 
িারশমন  

স্বামী আঃ রশ ম 

 মাতা শনলুিা মবগম 

গ্রামঃ বয়া ডাকঃ 

রাজাবািী মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৮৭২০৮২০৮ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৩/০৯/২০২০-১৯/০৯/২০২০  

০৭ শদন 

৭৪ 
মমাঃ তশরকুল ইসলাম 

 শিং মমাঃ িাকলক 

 মাতাঃ মাকসুদা মবগম 

গ্রাম+ডাকঃ মসা াগদল 

উিকজলাঃ মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৩৬৭১৪৮৮৬ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৩/০৯/২০২০-১৯/০৯/২০২০  

০৭ শদন 

৭৫ 

মমাঃ আলী আকবর 

 শিং মমাঃ লাল শময়া  

মাতাঃ মমাসাঃ লাভলী 

গ্রামঃশবষণুকাঠী ডাকঃ 

আলকীর াট উিকজল 

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৭১৩২৬৫১৮ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৩/০৯/২০২০-১৯/০৯/২০২০  

০৭ শদন 

৭৬ 

িয়সাল শসকদার 

শিতা-আঃ আশজজ 

মাতা-কাজল মবগম 

গ্রাম-মজৌসার,ডাক-মািা 

মনিারাবাদ, শিকরাজপুর।   

 

০১৭৪৯৪০৪৭৮৯ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৫/১০/২০২০-২১/১০/২০২১ ০৭ 

শদন 

৭৭ 

মদবব্রত  ালদার 

শিতা-সুভাষ িন্দ্র  ালদার 

মাতা-ঝন ো রানী  ালদার 

গ্রাম-জলাবািী, ডাক-

জলাবািী 

মনিারাবাদ, শিকরাজপুর।   

 

০১৭১৬৮৮৬৫৩৭ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৫/১০/২০২০-২১/১০/২০২১ ০৭ 

শদন 

৭৮ 
শুভ সূতার 

শিতা-জগশদি সূতার 

মাতা-মিিালী সূতার 

গ্রাম-ইশদলকাঠী, ডাক-

জলাবািী 

মনিারাবাদ, শিকরাজপুর।   

০১৭২৯৪৬৫১৬৪ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৫/১০/২০২০-২১/১০/২০২১ ০৭ 

শদন 

৭৯ 
রশবন 

শিতা-শ্যামল 

মাতা-শবভা রানী 

গ্রাম-জলাবািী, ডাক-

জলাবািী, 

মনিারাবাদ, শিকরাজপুর।   

০১৩০২৭৮১৮২২ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৫/১০/২০২০-২১/১০/২০২১ ০৭ 

শদন 

৮০ 
অঞ্জন শমস্ত্রী 

শিতা-সুকন্ঠ শমস্ত্রী 

মাতা-পুস্প রানী শমস্ত্রী 

গ্রাম-মািা, ডাক-মািা 

মনিারাবাদ, শিকরাজপুর।    
০১৩০২৭৮১৮২২ 

িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৫/১০/২০২০-২১/১০/২০২১ ০৭ 

শদন 

৮১ 

আশিস  ালদার 

শিতা-আশুকতাস  ালদার 

মাতা-মশলনা রানী 

গ্রাম-জলাবািী, ডাক-

জলাবািী 

মনিারাবাদ, শিকরাজপুর।   

 

০১৭১৭৩৩০৮১৪ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৫/১০/২০২০-২১/১০/২০২১ ০৭ 

শদন 

৮২ 

শবকাি  ালদার 

শিতা-শনরাঞ্জন  ালদার 

মাতা-আকলা রানী  ালদার 

গ্রাম-জলাবািী, ডাক-

জলাবািী 

মনিারাবাদ, শিকরাজপুর।   

 

০১৮২১৩১৮১৮৯ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৫/১০/২০২০-২১/১০/২০২১ ০৭ 

শদন 

৮৩ 
সবুর আ কম্মদ 

শিতা-মমাঃ আবুল খাকয়র 

মাতা-িা ানুর মবগম 

গ্রাম-সুটিয়াকাঠী,  

ডাক-মকৌশরখািা 

মনিারাবাদ, শিকরাজপুর।   

০১৭২৪১২৪২৫ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৫/১০/২০২০-২১/১০/২০২১ ০৭ 

শদন 

৮৪ 
িাওন মমালস্না 

শিতা-িশ দ মমালস্না 

মাতা-সালমা মবগম 

গ্রাম-কামারকাঠী 

ডাক-কামারকাঠী 

মনিারাবাদ, শিকরাজপুর।   

০১৭২৭৩৯৫২০০ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৫/১০/২০২০-২১/১০/২০২১ ০৭ 

শদন 

৮৫ 
রশন মন্ডল 

শিতা-খকগন্দ্র মন্ডল 

মাতা-সন্ধযা মন্ডল 

গ্রাম-জলাবািী,ডাক-

জলাবািী 

মনিারাবাদ, শিকরাজপুর।   

০১৭৩২৬৩৩৮৭৫ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৫/১০/২০২০-২১/১০/২০২১ ০৭ 

শদন 

৮৬ 
জয়মত্ম ভট্টািাজেয 

শিতা-বাসুকদব ভট্টািাজে 

মাতা-শমরা রণী ভট্টািাজেয 

গ্রাম-জলাবািী,ডাক-

জলাবািী 

মনিারাবাদ, শিকরাজপুর।   

০১৮৮৭৫৪৫৪৮৪ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৫/১০/২০২০-২১/১০/২০২১ ০৭ 

শদন 

৮৭ তানশজলা আক্তার 

স্বামী-রম্নহুল আশমন 

গ্রাম-ডুশব, ডাক-রাজাবািী 

মনিারাবাদ, শিকরাজপুর।   
০১৭৩১২১২৪১৫১ 

িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৫/১০/২০২০-২১/১০/২০২১ ০৭ 

শদন 



মাতা-নুর জা ান মবগম 

৮৮ 
সজল বিাল 

শিতা-শনরাঞ্জন বিাল 

মাতা-িাশমত্মলতা বিাল 

গ্রাম-জলাবািী,ডাক-

জলাবািী 

মনিারাবাদ, শিকরাজপুর।   

০১৭৮০২৯৫৬৭৮ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৫/১০/২০২০-২১/১০/২০২১ ০৭ 

শদন 

৮৯ 

প্রলয় মন্ডল 

শিতা-িশরকতাষ মন্ডল 

মাতা-সুকলখা মন্ডল 

গ্রাম-জামুয়া, ডাক-মািা 

মনিারাবাদ, শিকরাজপুর।   

 

০১৭৬৬১৩০৫৬০ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৫/১০/২০২০-২১/১০/২০২১ ০৭ 

শদন 

৯০ 
মমাঃ রম্নহুল আশমন 

শিতা-আঃ আউয়াল 

মাতা-মরনু মবগম 

গ্রাম-মসা াগদল,  

ডাক-মসা াগদল 

মনিারাবাদ, শিকরাজপুর।   

০১৩০১৩৮৮৮৬৬ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৫/১০/২০২০-২১/১০/২০২১ ০৭ 

শদন 

৯১ 

সবুজ  ালদার 

শিতা-সকমত্মাষ  ালদার 

মাতা-সশবতা  ালদার 

গ্রাম-জামুয়া, ডাক-মািা 

মনিারাবাদ, শিকরাজপুর।   

 

০১৮৮৯৫৪২০৬৪ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৫/১০/২০২০-২১/১০/২০২১ ০৭ 

শদন 

৯২ 
নাশসর মিখ 

শিতা-মমাঃ বা ারম্নল 

মাতা-মরাককয়া 

গ্রাম-কামারকাঠী 

ডাক-কামারকাঠী 

মনিারাবাদ, শিকরাজপুর।   

০১৭৫৭৪৩৩১৪৯ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৫/১০/২০২০-২১/১০/২০২১ ০৭ 

শদন 

৯৩ 
মমাঃ শরয়াজুল ইসলাম 

শিতা-মমাঃ আঃ রশিদ 

মাতা-খাশদজা মবগম 

গ্রাম-স্বরূিকাঠী 

ডাক-স্বরূিকাঠী 

মনিারাবাদ, শিকরাজপুর।   

০১৮৭৯২৫৮৫৩৮ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৫/১০/২০২০-২১/১০/২০২১ ০৭ 

শদন 

৯৪ 
িারশমন আক্তার 

শিতা-মাছুম 

মাতা-মানসুয়ারা 

গ্রাম-বরিাকাঠী 

ডাক-মসা াগদল 

মনিারাবাদ, শিকরাজপুর।   

 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৫/১০/২০২০-২১/১০/২০২১ ০৭ 

শদন 

৯৫ 
নুপুর দাস 

শিতা-সুকরি দাস 

মাতা-শদিালী দাস 

গ্রাম-কামারকাঠী 

ডাক-কামারকাঠী 

মনিারাবাদ, শিকরাজপুর।   

০১৭১৮৯১৮০৩৪ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৫/১০/২০২০-২১/১০/২০২১ ০৭ 

শদন 

৯৬ 
িশি িীল 

শিতা- ীরা লাল িীল 

মাতা-নশমতা িীল 

গ্রাম-কামারকাঠী 

ডাক-কামারকাঠী 

মনিারাবাদ, শিকরাজপুর।   

০১৭৪৪১২০১৫৭৫ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৫/১০/২০২০-২১/১০/২০২১ ০৭ 

শদন 

৯৭ 
শবর্থী িীল 

শিতা-িলটু িীল 

মাতা-শরতা িীল 

গ্রাম-ইশদলকাঠী 

ডাক-কামারকাঠী 

মনিারাবাদ, শিকরাজপুর।   

০১৩০৭৭৩৭৯৮২ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৫/১০/২০২০-২১/১০/২০২১ ০৭ 

শদন 

৯৮ 
সুমাইয়া আক্তার 

শিতা-আবু সুশিয়ান  াওলাদার 

মাতা-নারশগস মবগম 

গ্রাম-কামারকাঠী 

ডাক-কামারকাঠী 

মনিারাবাদ, শিকরাজপুর।   

০১৭৩৫২০২৮০০ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৫/১০/২০২০-২১/১০/২০২১ ০৭ 

শদন 

৯৯ 
শবউটি বিাল 

শিতা-শনশখল বিাল 

মাতা-শিখা বিাল 

গ্রাম-কামারকাঠী,  

ডাক-কামারকাঠী,  

মনিারাবাদ, শিকরাজপুর।   

০১৭৬৪৮৭৫৭১৭ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৫/১০/২০২০-২১/১০/২০২১ ০৭ 

শদন 

১০০ 
উজ্জল শমস্ত্রী 

শিতা-ধীকরন্দ্রনার্থ শমস্ত্রী 

মাতা-ঊষা রানী শমস্ত্রী 

গ্রাম-আরামকাঠী 

ডাক-িাশমত্মর াট 

মনিারাবাদ, শিকরাজপুর।   

০১৭১৯৮২৪৪০৭ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৫/১০/২০২০-২১/১০/২০২১ ০৭ 

শদন 

১০১ 

সুশম আকতার 

স্বামী- মমাঃ এশলন ম াকসন 

 াং 

মাতা- শবলশকি মবগম 

গ্রাম- সমুদয়কাঠী 

মিাি- সমুদয়কাঠী 

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর। 

০১৭৪৬৪১৪৩২৭ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

২৫/১০/২০২০-৩১/১০/২০২০ 

০৭ শদন 

১০২ 

মমাঃ এশলন ম াকসন  াং 

শিং- মমাঃ এনাম ম াকসন  াং 

মাতা- মমাসাঃ মর ানা মবগম 

গ্রাম- সমুদয়কাঠী 

মিাি- সমুদয়কাঠী 

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর। 

০১৭৭২৩৩৭৩৭৭ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

২৫/১০/২০২০-৩১/১০/২০২০ 

০৭ শদন 

১০৩ খুশি খানম গ্রাম- সমুদয়কাঠী ০১৮২৯৩১২৮৪৭ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 
২৫/১০/২০২০-৩১/১০/২০২০ 



স্বামী- িামীম মমাল্লা 

মাতা- শিউলী মবগম 

মিাি- সমুদয়কাঠী 

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর। 

০৭ শদন 

১০৪ 

মমাঃ িামীম মমাল্লা 

শিং- মমাঃ িকরমান মমাল্লা 

মাতা- মমাসাঃ মকনায়ারা 

মবগম 

গ্রাম- সমুদয়কাঠী 

মিাি- সমুদয়কাঠী 

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর। 

০১৮২৯৩১২৮৪৭ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

২৫/১০/২০২০-৩১/১০/২০২০ 

০৭ শদন 

১০৫ 

মাসুদা ইয়াসশমন 

স্বামী- মমাঃ রািসান জশন 

মাতা- িাশ দা 

গ্রাম- সমুদয়কাঠী 

মিাি- সমুদয়কাঠী 

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর। 

০১৭৪০৭৯৫৩৩৫ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

২৫/১০/২০২০-৩১/১০/২০২০ 

০৭ শদন 

১০৬ 

মমাঃ রািসান জশন 

শিং- মমাঃ জয়নাল আকবদীন 

মাতা- মুশন্ন মবগম 

গ্রাম- সমুদয়কাঠী 

মিাি- সমুদয়কাঠী 

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর। 

০১৭৪০৭৯৫৩৩৫ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

২৫/১০/২০২০-৩১/১০/২০২০ 

০৭ শদন 

১০৭ 

মমাঃ আব্দুর র মান  

শিং- মমাঃ খশললুর র মান 

মাতা-মমাসাঃ মরক না মবগম 

গ্রাম- শবনাকয়কপুর  

মিাি- মস াংগল 

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর। 

০১৭১০২৯১৯২২ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

২৫/১০/২০২০-৩১/১০/২০২০ 

০৭ শদন 

১০৮ 

মমাঃ জুকয়ল ম াকসন 

শিং- আব্দুল খাকলক 

মাতা- মমাসাঃ িারূল 

গ্রাম- মস াংগল 

মিাি- মস াংগল 

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর। 

০১৭৯১২৩৯৫০৫ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

২৫/১০/২০২০-৩১/১০/২০২০ 

০৭ শদন 

১০৯ 

মমাঃ ইমরান খন্দকার 

শিং- মমাঃ শমজান খন্দকার 

মাতা- মমাসাঃ মরককসানা 

গ্রাম- মস াংগল 

মিাি- মস াংগল 

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর। 

০১৭৪৩৫৯৯০৪৫ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

২৫/১০/২০২০-৩১/১০/২০২০ 

০৭ শদন 

১১০ 

মমাঃ শলমন 

শিং- শিশিকুর র মান 

মাতা- মমাসাঃ ম াসকনয়ারা মবগম 

গ্রাম- মস াংগল 

মিাি- মস াংগল 

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর। 

০১৭১২৯৭২৮৫২ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

২৫/১০/২০২০-৩১/১০/২০২০ 

০৭ শদন 

১১১ 

মিখ আবীদ ম াকসন 

শিং- মিখ আব্দুর রব 

মাতা- শরমা খান 

গ্রাম- মস াংগল 

মিাি- মস াংগল 

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর। 

০১৮৬০৯২৬৯৯৬ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

২৫/১০/২০২০-৩১/১০/২০২০ 

০৭ শদন 

১১২ 

মমাঃ ইকরাম খন্দকার 

শিং- মমাঃ শমজান খন্দকার 

মাতা- মমাসাঃ মরখকিানা 

গ্রাম- মস াংগল 

মিাি- মস াংগল 

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর। 

০১৭৭৯৩৬৯৯৯৫ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

২৫/১০/২০২০-৩১/১০/২০২০ 

০৭ শদন 

১১৩ 

িাশববর ম াকসন 

শিং- সাকাওয়াত ম াকসন 

মাতা- সুশিয়া খাতুন 

গ্রাম- মস াংগল 

মিাি- মস াংগল 

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর। 

০১৮৬৭৮৮০০০৮ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

২৫/১০/২০২০-৩১/১০/২০২০ 

০৭ শদন 



১১৪ 

মমাঃ তানভীর ম াকসন 

শিং- আব্দুস িত্তার 

মাতা- খাশদজা মবগম 

গ্রাম- মস াংগল 

মিাি- মস াংগল 

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর। 

০১৭১০৮২৮২৬৬ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

২৫/১০/২০২০-৩১/১০/২০২০ 

০৭ শদন 

১১৫ 

মমাঃ শলটন ম াকসন 

শিং- মমাঃ রতন মিখ 

মাতা- নুরজা ান মবগম 

গ্রাম- শ্রীিশতকাঠী 

মিাি- নমিানী 

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর। 

০১৭১১৯৬৩৮৫৩ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

২৫/১০/২০২০-৩১/১০/২০২০ 

০৭ শদন 

১১৬ 

মমাঃ মশনর ম াকসন 

শিং- মমাঃ আলী ম াকসন 

মাতা- মা ামুদা মবগম 

গ্রাম- মস াংগল 

মিাি- মস াংগল 

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর। 

০১৭২৫০৭৪২৮৬ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

২৫/১০/২০২০-৩১/১০/২০২০ 

০৭ শদন 

১১৭ 

মমাঃ মমাস্তাশিজুর র মান 

শিং- এস.এম শসশিকুর 

র মান  

মাতা- মমাসাঃ ইসমত আরা 

শসশিক 

গ্রাম- মসা াগদল 

মিাি- মসা াগদল 

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর। 

০১৭১৭৪৪৫৬৭৫ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

২৫/১০/২০২০-৩১/১০/২০২০ 

০৭ শদন 

১১৮ 

মমাঃ রাশকব ম াকসন 

শিং- আক্তার ম াকসন 

মাতা- রুশিয়া মবগম 

গ্রাম- মসা াগদল 

মিাি- মসা াগদল 

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর। 

০১৮৮২৩৮৭৭৫১ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

২৫/১০/২০২০-৩১/১০/২০২০ 

০৭ শদন 

১১৯ 

িারজানা আক্তার 

স্বামী- মমাঃ আঃ র মান 

মাতা- িামীমা মবগম 

গ্রাম- শবনাকয়কপুর 

মিাি- মস াংগল 

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর। 

০১৭১০২৯১৯২২ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

২৫/১০/২০২০-৩১/১০/২০২০ 

০৭ শদন 

১২০ 

মমাঃ রাশজব ম াকসন 

শিং- মমাঃ িাকলক মমাল্লা 

মাতা- িারভীন মবগম 

গ্রাম- শবনাকয়কপুর 

মিাি- মস াংগল 

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর। 

০১৭৪১৪২৫৫৩৫ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

২৫/১০/২০২০-৩১/১০/২০২০ 

০৭ শদন 

১২১ 

মমাঃ আব্দুর রশ ম 

শিং- মমাঃ মদকলায়ার ম াকসন 

মাতা- আকলয়া মবগম 

গ্রাম- আরামকাঠী 

মিাি- িাশন্তর াট 

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর। 

০১৮৬৩৫৪৭১৪৪ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

২৫/১০/২০২০-৩১/১০/২০২০ 

০৭ শদন 

১২২ 

মা ফুজা  

স্বামী- কাজী নুরুল ইসলাম 

মাতা- মদকলায়ারা  

গ্রাম- অলংকারকাঠী 

মিাি- দারুচ্ছুন্নাত 

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর। 

০১৮৬৩৫৪৭১৪৪ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

২৫/১০/২০২০-৩১/১০/২০২০ 

০৭ শদন 

১২৩ 

িাকতমা  

শিং- মমাঃ রুহুল আমীন 

মাতা- কুলসুম মববী 

গ্রাম- শবন্না  

মিাি- রাজাবািী 

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর। 

০১৭১২৯৭৯৮৬৫ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

২৫/১০/২০২০-৩১/১০/২০২০ 

০৭ শদন 

১২৪ মমাঃ  াশসব মা ামুদ গ্রাম- উত্তর জগন্নার্থকাঠী  ০১৩১৭৩৬৭১৯৪ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 
২৫/১০/২০২০-৩১/১০/২০২০ 



শিং- মমাঃ আঃ িত্তার 

মাতা- মমাসাঃ ম কলনা মবগম 

মিাি- স্বরূিকাঠী 

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর। 

০৭ শদন 

১২৫ 

শলশিকা দাস 

স্বামী- জন োিন দাস 

মাতা- মাধুরী দাস 

গ্রাম- লক্ষ্মণকাঠী  

মিাি- জলাবািী 

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর। 

০১৭২১৯৬১০৯৬ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

২৫/১০/২০২০-৩১/১০/২০২০ 

০৭ শদন 

১২৬ 

মমাঃ রূমান মবিারী  

শিং মমাঃ িাঁন শময়া 

মবিারী 

 মাতা রম্নশবনা মবগম 

গ্রাম+ডাকঃ 

সাকরংকাঠী 

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭১৭৩৮১৯৩৮ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৫/১১/২০২০-

২১/১১/২০২০ ০৭ শদন 

১২৭ 

শলনা শমস্ত্রী  

শিং রনশজত কুমার শমস্ত্রী 

মাতাঃ মরভা রানী রায় 

গ্রামঃ করিা ডাকঃ 

করিার  াট 

 মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৩৮৩২৪৯২৩ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৫/১১/২০২০-

২১/১১/২০২০ ০৭ শদন 

১২৮ 

িায়লা আক্তার  

শিংকমাঃকতািাকজ্জল 

 াওলাদার 

 মাতাঃ মমাসাঃ মরক না 

মবগম 

গ্রামঃ িাটিককলবািী  

ডাকঃ ব্যাসকাঠী 

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৭৯৯৯৮২৭৬ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৫/১১/২০২০-

২১/১১/২০২০ ০৭ শদন 

১২৯ 

মা মুদা মবগম  

স্বাঃ ইকবাল গাজী  

মাতাঃ তক াশমনা মবগম 

গ্রামঃ িাটিককলবািী 

 ডাকঃ ব্যাসকাঠী  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৩৪২১১২৯৭ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৫/১১/২০২০-

২১/১১/২০২০ ০৭ শদন 

১৩০ 

মমাঃ মামুন গাজী  

শিং আঃ আউয়াল গাজী 

মাতাঃ মমাসাঃ কুলসুম 

মবগম 

গ্রামঃ িাটিককলবািী 

 ডাকঃ ব্যাসকাঠী  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭২৮৪৪৯৬৭৮ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৫/১১/২০২০-

২১/১১/২০২০ ০৭ শদন 

১৩১ 

মুনা খানম  

শিং আবুল বাসার  

মাতাঃশমনু মবগম 

গ্রামঃ িাটিককলবািী  

ডাকঃ ব্যাসকাঠী  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭২৮৪৪৯৬৭৮ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৫/১১/২০২০-

২১/১১/২০২০ ০৭ শদন 

১৩২ 

জান্নাতুল মিরকদৌস 

 শিং জা াঙ্গীর আলম 

মাতাঃকরাকসনা মবগম 

গ্রামঃ িাটিককলবািী  

ডাকঃ ব্যাসকাঠী  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৮৮৩০৭১৭৭ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৫/১১/২০২০-

২১/১১/২০২০ ০৭ শদন 

১৩৩ 
ওমর খাঁন 

 শিং র মাত আলী খাঁন 

মাতাঃ মরাশজনা মবগম 

গ্রামঃ িাটিককলবািী 
০১৭৭৪৭৭২৬৬৮ 

িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৫/১১/২০২০-

২১/১১/২০২০ ০৭ শদন 



 ডাকঃ ব্যাসকাঠী  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

১৩৪ 

শসরাজুল ইসলাম 

 শিং মমায়াকজ্জম 

 াওলাদার মাতাঃ মমশরনা 

মবগম 

গ্রাম+ডাকঃ ব্যাসকাঠী 

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭০৩৬৮৯৫৬৫ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৫/১১/২০২০-

২১/১১/২০২০ ০৭ শদন 

১৩৫ 

সুরাইয়া আক্তার 

 শিং লালিান আলী মসখ 

মাতাঃিারভীন মবগম 

গ্রামঃ িাটিককলবািী 

 ডাকঃ ব্যাসকাঠী  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭১৭২৭২৯৭৯ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৫/১১/২০২০-

২১/১১/২০২০ ০৭ শদন 

১৩৬ 

িারশমন আক্তার 

 শিং ইউসুি  াওলাদার 

মাতাঃ মিয়ারা মবগম 

গ্রামঃ িাটিককলবািী  

ডাকঃ ব্যাসকাঠী  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭২৮৪৪৯৬৭৮ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৫/১১/২০২০-

২১/১১/২০২০ ০৭ শদন 

১৩৭ 

মমাঃ রশবউল ইসলাম 

 শিং মমাঃ এনাকয়ত 

ম াকসন গাজী মাতাঃ বকুল 

মবগম 

গ্রামঃ িাটিককলবািী  

ডাকঃ ব্যাসকাঠী  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭০৫৫২৮৬৫৮ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৫/১১/২০২০-

২১/১১/২০২০ ০৭ শদন 

১৩৮ 

মসাশনয়া  াওলাদার 

 শিং আঃ সালাম 

 াওলাদার মাতাঃ মাশ রা 

মবগম 

গ্রাম+ডাকঃ ব্যাসকাঠী 

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭১২০৩৮৬৭২ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৫/১১/২০২০-

২১/১১/২০২০ ০৭ শদন 

১৩৯ 

মমাসাঃ রশ মা খানম  

স্বাঃ মমাঃ ইব্রাশ ম আকন 

মাতাঃ মমাসঃ খাশদজা 

মবগম 

গ্রামঃ িাটিককলবািী  

ডাকঃ ব্যাসকাঠী  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭২৮৪৪৯৬৭৮ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৫/১১/২০২০-

২১/১১/২০২০ ০৭ শদন 

১৪০ 
সুজন বিাল 

 শিং শনরঞ্জন বিাল 

 মাতাঃ আরতী বিাল 

গ্রাম+ডাকঃ ব্যাসকাঠী 

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৫৪৮৪৫৭৪১ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৫/১১/২০২০-

২১/১১/২০২০ ০৭ শদন 

১৪১ 

আশরফুল ইসলাম 

 শিং মমাঃ নুরম্নজ্জামান 

মমালস্না মাতাঃখাশদজা 

মবগম 

গ্রামঃ িাটিককলবািী 

 ডাকঃ ব্যাসকাঠী  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৮৪৫৯২৭১৭৮ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৫/১১/২০২০-

২১/১১/২০২০ ০৭ শদন 

১৪২ 

মমাসাঃ াশমদা মবগম 

 শিং আিসার মাঝী  

মাতাঃ মমাসাঃ কশ নুর 

মবগম 

গ্রাম+ডাকঃ ব্যাসকাঠী 

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭১৮৯৯৭৫৩৭ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৫/১১/২০২০-

২১/১১/২০২০ ০৭ শদন 

১৪৩ 

িাশরয়া ইসলাম 

 শিং আঃ রশ ম গাজী  

মাতাঃ রাশিদা মবগম 

গ্রামঃ িাটিককলবািী  

ডাকঃ ব্যাসকাঠী  

মনিারাবাদ, 

০১৮৩১৮০৫১১৮ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৫/১১/২০২০-

২১/১১/২০২০ ০৭ শদন 



শিকরাজপুর 

১৪৪ 

রম্নমা মবগম  

স্বাঃ শ রম্ন মমালস্না   

মাতাঃ নাশিমা মবগম 

গ্রামঃ িাটিককলবািী  

ডাকঃ ব্যাসকাঠী  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৮৫৫৮৫৭৮৮৯ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৫/১১/২০২০-

২১/১১/২০২০ ০৭ শদন 

১৪৫ 

দাশনয়াল মিখ 

 শিং মমাঃ নুরম্নল ইসলাম 

মাতাঃশদলরম্নবা ইসলাম 

গ্রামঃ িাটিককলবািী  

ডাকঃ ব্যাসকাঠী  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৯১৭৯৩৭৯৭ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৫/১১/২০২০-

২১/১১/২০২০ ০৭ শদন 

১৪৬ 

সার্থী খাতুন 

 শিং মমাঃ আলাউিীন 

মন্ডল মাতাঃ রাকবয়া মবগম 

গ্রামঃ িাটিককলবািী 

 ডাকঃ ব্যাসকাঠী  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭১২৯৩৭২১১ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৫/১১/২০২০-

২১/১১/২০২০ ০৭ শদন 

১৪৭ 

শলনা আক্তার 

 শিং এমাম আলী খাঁন 

 মাতাঃ শলশল মবগম 

গ্রামঃ িাটিককলবািী 

 ডাকঃ ব্যাসকাঠী  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৬৩৭৩৩২৫৯ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৫/১১/২০২০-

২১/১১/২০২০ ০৭ শদন 

১৪৮ 

মমাসাম্মাৎ ইসরাত জা ান 

শিংকারী মমাঃ আব্দুল 

খাকলক মা-

মমাসাম্মাৎকদকলায়ারা 

মবগম 

গ্রামঃ িাটিককলবািী  

ডাকঃ ব্যাসকাঠী  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭০৫৬৪৭৩৭১ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৫/১১/২০২০-

২১/১১/২০২০ ০৭ শদন 

১৪৯ 

মমাসাঃ নুসরাত জা ান 

 শিং মমাঃ িশরদ আ কম্মদ 

মাতাঃকমাসাঃ শদলারা 

মবগম 

গ্রামঃ রাহুতকাঠী 

 ডাকঃ দারম্নসুন্নাত, 

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭১১৪৫২৩২১ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৫/১১/২০২০-

২১/১১/২০২০ ০৭ শদন 

১৫০ 

মসযুর্থী 

 শিং মমাঃ জশ রম্নল 

ইসলাম মাতাঃ রম্নশিয়া 

মবগম 

গ্রাম+ডাকঃ 

কামারকাঠী উিকজলাঃ 

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৭০২২৭১৩৩ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৫/১১/২০২০-

২১/১১/২০২০ ০৭ শদন 

১৫১ 

মমাঃ আশরফুল ইসলাম 

 শিং মমাঃ সুলতান 

মাতাঃরশ মা মবগম 

গ্রামঃ শবষ্ণুকাঠী  

ডাকঃ আলকীর াট  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭০১৪০৩০৪৯ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

২২/১১/২০২০-

২৮/১১/২০২০ ০৭ শদন 

১৫২ 

মমাঃ ইমরান  

শিং মমাঃ মনসুর শময়া 

মাতাঃ শমনারা মবগম 

গ্রামঃ শবষ্ণুকাঠী  

ডাকঃ আলকীর াট  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৮৮৭৪৯৭৮০ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

২২/১১/২০২০-

২৮/১১/২০২০ ০৭ শদন 

১৫৩ 

মমাঃ তশরকুল ইসলাম 

 শিং মমাঃ দুলাল  

মাতাঃ নারশগস 

গ্রামঃ গশবন্দগু কাঠী 

ডাকঃ মুশননাগ  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৮৮৭৫৬০৪২৫ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

২২/১১/২০২০-

২৮/১১/২০২০ ০৭ শদন 

১৫৪ মমািাঃ  াশসনা মবগম 

 স্বাঃ মমাঃ শিকরাজ 

গ্রামঃ শবষ্ণুকাঠী  

ডাকঃ আলকীর াট  
০১৭৬৪২৪৩৪৪৪ 

িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 
২২/১১/২০২০-



আ কম্মদ 

 মাঃকমািাঃআকলয়া মবগম 

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

২৮/১১/২০২০ ০৭ শদন 

১৫৫ 
লাকী  

স্বামীঃ িাইদুল  

মাতাঃ িশরদা 

গ্রাম+ডাকঃ মসা াগদল 

উিকজলাঃ মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৭৫৯৮৪৬৩৩ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

২২/১১/২০২০-

২৮/১১/২০২০ ০৭ শদন 

১৫৬ 

তশরকুল ইসলাম 

 শিং নজরম্নল ইসলাম 

মাতাঃ  াশিজা মবগম 

গ্রামঃ শবষ্ণুকাঠী  

ডাকঃ আলকীর াট  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৯০৭৫৪১৫৪ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

২২/১১/২০২০-

২৮/১১/২০২০ ০৭ শদন 

১৫৭ 

মমাসাঃ মসাশনয়া আক্তার 

শিং মমাঃ মমাসত্মিা মৃধা 

মাতাঃ শমনারা মবগম 

গ্রামঃ গশবন্দগু কাঠী 

ডাকঃ মুশননাগ  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭০৫৩৯৪৪৭৪ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

২২/১১/২০২০-

২৮/১১/২০২০ ০৭ শদন 

১৫৮ 

লাকী  

স্বামীঃ মমাঃ রাকসল 

 মাতাঃ আন্জজুমানারা 

গ্রামঃ দঃ মসা াগদল 

ডাকঃ আলকীর াট, 

মনিারাবাদ, 

০১৭৯৫০৮০৭৮৯ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

২২/১১/২০২০-

২৮/১১/২০২০ ০৭ শদন 

১৫৯ 

মমাঃ আসাদুজ্জামান  

শিংকমাঃআউয়াল 

 াওলাদার 

 মাতাঃকমাসা শিউলী 

মবগম 

গ্রামঃ শবষ্ণুকাঠী  

ডাকঃ আলকীর াট  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৩১৭৭৫০২৮৯ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

২২/১১/২০২০-

২৮/১১/২০২০ ০৭ শদন 

১৬০ 

মমাঃ জশ র রায় ান 

 শিং মমাঃ  াশববুর র মান 

মাতাঃ মকনায়ারা 

গ্রামঃ শবষ্ণুকাঠী  

ডাকঃ আলকীর াট  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭১৫৪৫১৯৪৬ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

২২/১১/২০২০-

২৮/১১/২০২০ ০৭ শদন 

১৬১ 

মমাঃ কশবর 

 শিং মমাঃ শমন্টু মিখ  

মাতাঃ শমকসস ম কলনা 

মবগম 

গ্রাম+ডাকঃ মসা াগদল  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৩০০৮৮৫১৪১ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

২২/১১/২০২০-

২৮/১১/২০২০ ০৭ শদন 

১৬২ 
মমািাঃ  শিমু খানম 

শিং িাজা ান  াওলাদার 

মাতাঃ আকলয়া 

গ্রাম+ডাকঃ মসা াগদল 

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৩০৬০২২৬৬৯ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

২২/১১/২০২০-

২৮/১১/২০২০ ০৭ শদন 

১৬৩ 

মমাঃ আশমনুল ইসলাম 

 শিং মমাঃ কালাম মিখ 

মাতাঃ মারম্নিা মবগম 

গ্রামঃ শবষ্ণুকাঠী  

ডাকঃ আলকীর াট  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৩৫৯৪০২০০ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

২২/১১/২০২০-

২৮/১১/২০২০ ০৭ শদন 

১৬৪ 

মমাঃ িা জালাল 

 শিং মমাঃ আবুর কালাম 

মাতাঃ মমাসঃ সাবানা 

মবগম 

গ্রামঃ শবষ্ণুকাঠী  

ডাকঃ আলকীর াট  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৮৪৮৮২৩০৫ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

২২/১১/২০২০-

২৮/১১/২০২০ ০৭ শদন 

১৬৫ 

মমাঃ িারকভজ 

 শিংকমাঃ কাঞ্চন আলী 

মাতাঃ নাশিমা মবগম 

গ্রামঃ শবষ্ণুকাঠী  

ডাকঃ আলকীর াট  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৩৫৯৪০২০০ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

২২/১১/২০২০-

২৮/১১/২০২০ ০৭ শদন 

১৬৬ 

মমাঃ জাকাশরয়া 

 শিং মমাঃ ও াব আলী 

মাতাঃ মমাসাঃ াকজরা 

মবগম 

গ্রামঃ গশবন্দগু কাঠী 

ডাকঃ মুশননাগ  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৩১৭৭১৪৫৬৩ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

২২/১১/২০২০-

২৮/১১/২০২০ ০৭ শদন 



১৬৭ 

মমাঃ  াশিি শময়া 

 শিং মমাঃ আলতাব শময়া 

মাতাঃকমাসাঃ রাশিদা 

মবগম 

গ্রামঃ শবষ্ণুকাঠী  

ডাকঃ আলকীর াট  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৭১৫৭২৩৩৫ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

২২/১১/২০২০-

২৮/১১/২০২০ ০৭ শদন 

১৬৮ 

মমাঃ জুকয়ল শময়া 

 শিং মমাঃ কালাম 

 মাতা  াশলমা 

গ্রামঃ শবষ্ণুকাঠী  

ডাকঃ আলকীর াট  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৬২২৯৪০৩৯ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

২২/১১/২০২০-

২৮/১১/২০২০ ০৭ শদন 

১৬৯ 

মমাঃ ইশিস আলী 

 শিং মমাঃ গফুর শময়া 

মাতাঃ সুশিয়া মবগম 

গ্রামঃ শবষ্ণুকাঠী  

ডাকঃ আলকীর াট  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭১২৮৭১৯৯৮ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

২২/১১/২০২০-

২৮/১১/২০২০ ০৭ শদন 

১৭০ 

মমাঃ  াশসব 

 শিং মমাঃ জামাল ম াকসন 

মাতাঃ মমাসাঃ ন োশগস 

মবগম 

গ্রামঃ শবষ্ণুকাঠী  

ডাকঃ আলকীর াট  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৪৮২৪৪৫২৪ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

২২/১১/২০২০-

২৮/১১/২০২০ ০৭ শদন 

১৭১ 
মমাঃ কামরম্নল  াসান 

 শিং মমাঃ মমাসত্মিা  

মাতাঃ মমাসাঃ কামারম্নন 

গ্রাম+ডাকঃ মসা াগদল 

উিকজলাঃ মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭০১৪০৩১১৬ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

২২/১১/২০২০-

২৮/১১/২০২০ ০৭ শদন 

১৭২ 

মমাঃ আশিকুর র মান 

 শিং মমাঃ  ারম্নন অর 

রশিদ মাতাঃ আিকরাজা 

মবগম 

গ্রাম+ডাকঃ মসা াগদল 

উিকজলাঃ মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭১২৩৯৭৫৭৪ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

২২/১১/২০২০-

২৮/১১/২০২০ ০৭ শদন 

১৭৩ 

মমাঃ রানা 

 শিং মমাঃ জববার 

 মাতাঃ শিয়ারা মবগম 

গ্রামঃ আরামকাঠী 

 ডাকঃ িাশমত্মর াট  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭২৩১৩৭৮১৬ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

২২/১১/২০২০-

২৮/১১/২০২০ ০৭ শদন 

১৭৪ 

নাসশরন 

 শিং মমাঃজা াঙ্গীর 

ম াকসন  

মাতাঃ িশরদা মবগম 

গ্রামঃ শবষ্ণুকাঠী  

ডাকঃ আলকীর াট  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭১২৫৮৩১৭১ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

২২/১১/২০২০-

২৮/১১/২০২০ ০৭ শদন 

১৭৫ 

মমাঃ নাঈম িারকভজ  

শিং মমাঃ মশনরম্নল 

ইসলাম মাতাঃ মমািাঃ 

নাশগ েস খানম 

গ্রাম+ডাকঃ শিলতলা 

উিকজলাঃ মনিারাবাদ 

মজলাঃ শিকরাজপুর 

০১৭২৭০৮৯২১৬ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

২২/১১/২০২০-

২৮/১১/২০২০ ০৭ শদন 

১৭৬ 
মাশরয়া আক্তার মুনমুন 

শিতা-িা াদাত ম াকসন 

মাতা-মাকজদা মবগম 

গ্রাম-সুটিয়াকাঠী 

ডাক-মকৌশরখািা 

মনিারাবাদ, শিকরাজপুর।   

০১৭১৯৩৪০৭৪৪ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৬/১২/২০২০-১২/১২/২০২০ ০৭ 

শদন 

১৭৭ 
রশ মা আক্তার 

শিতা-মমাঃ জাির আকন 

মাতা-নুরজা ান মবগম 

গ্রাম-বাশল ারী 

ডাক-মকৌশরখািা 

মনিারাবাদ, শিকরাজপুর।   

০১৭২৪৯১৭২০৫ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৬/১২/২০২০-১২/১২/২০২০ ০৭ 

শদন 

১৭৮ 
কাজী মমাঃ সশজব 

শিতা-মমাঃ িশ দুল ইসলাম 

মাতা-িারভীন মবগম 

গ্রাম-সুটিয়াকাঠী 

ডাক-মকৌশরখািা 

মনিারাবাদ, শিকরাজপুর।   

০১৭৭৫৮০১৯৪৩ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৬/১২/২০২০-১২/১২/২০২০ ০৭ 

শদন 

১৭৯ 
মমাঃ খাইরম্নল ইসলাম 

শিতা-মমাঃ আবু  াশনি আকন 

মাতা-রাশিদা মবগম 

গ্রাম-সুটিয়াকাঠী 

ডাক-মকৌশরখািা 

মনিারাবাদ, শিকরাজপুর।   

০১৭৭১০৪৫২৯৪ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৬/১২/২০২০-১২/১২/২০২০ ০৭ 

শদন 

১৮০ 
মমাঃ জাশ দুল ইসলাম 

শিতা-মমাঃ আঃ মাকলক 

মাতা-জা ানারা মবগম 

 গ্রাম-বাশল ারী 

ডাক-মকৌশরখািা 

মনিারাবাদ, শিকরাজপুর।   

০১৭৭০৯৯৮০২৭২ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৬/১২/২০২০-১২/১২/২০২০ ০৭ 

শদন 

১৮১ 
মমাঃ মা ামুদুল  াসান 

শিতা-আবু সাইদ বাবুল 

মাতা-মা ামুদা মবগম 

গ্রাম-সুটিয়াকাঠী 

ডাক-মকৌশরখািা 

মনিারাবাদ, শিকরাজপুর।   

০১৭০৬৬৮৬৫১০ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৬/১২/২০২০-১২/১২/২০২০ ০৭ 

শদন 



১৮২ 
মমাঃ রম্নকবল ম াকসন 

শিতা-আলম শময়া 

মাতা-মশরয়ম মবগম 

গ্রাম-সুটিয়াকাঠী 

ডাক-মকৌশরখািা 

মনিারাবাদ, শিকরাজপুর।   

০১৭৭৫৮০২২৬৮ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৬/১২/২০২০-১২/১২/২০২০ ০৭ 

শদন 

১৮৩ 
রম্নমানা আক্তার 

শিতা-মমাঃ আলম শময়া 

মাতা-মশরয় মবগম 

গ্রাম-সুটিয়াকাঠী 

ডাক-মকৌশরখািা 

মনিারাবাদ, শিকরাজপুর।   

০১৭৭৫৪৮০২২০৪ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৬/১২/২০২০-১২/১২/২০২০ ০৭ 

শদন 

১৮৪ 
মমাঃ মনয়ামতুলস্না  

শিতা-মমাঃ আলম শময়া 

মাতা-জা ানারা মবগম 

গ্রাম-নান্দু ার, ডাক-

মকৌশরখািা 

মনিারাবাদ, শিকরাজপুর।   

০১৭৬৩৬২৮৮৩৮ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৬/১২/২০২০-১২/১২/২০২০ ০৭ 

শদন 

১৮৫ 
মমাঃ িশিকুল ইসলাম 

শিতা-মমাঃ জা াশঙ্গর ম াকসন 

মাতা-িাশ দা 

গ্রাম-নান্দু ার, ডাক-

মকৌশরখািা 

মনিারাবাদ, শিকরাজপুর।   

০১৭৩৩৯১৫৭৩২ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৬/১২/২০২০-১২/১২/২০২০ ০৭ 

শদন 

১৮৬ 
উকম্ম  াশববা 

শিতা-মমাঃ মশনরম্নজ্জামান আকন 

মাতা-রাশিদা মবগম 

গ্রাম-সুটিয়াকাঠী 

ডাক-মকৌশরখািা 

মনিারাবাদ, শিকরাজপুর।   

০১৭১৪৮০৯০০৫ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৬/১২/২০২০-১২/১২/২০২০ ০৭ 

শদন 

১৮৭ 
রাশজয়া সুলতানা 

শিতা-সামশুল অঅলম 

মাতা-মদকলায়ারা মবগম 

গ্রাম-বাশল ারী 

ডাক-মকৌশরখািা 

মনিারাবাদ, শিকরাজপুর।   

০১৭৩৯৫৫৮১৮৮ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৬/১২/২০২০-১২/১২/২০২০ ০৭ 

শদন 

১৮৮ 
সুশখ আক্তার 

শিতা- াশলম শময়া 

মাতা-রঞ্জু মবগম 

গ্রাম-সুটিয়াকাঠী 

ডাক-মকৌশরখািা 

মনিারাবাদ, শিকরাজপুর।   

০১৭৫৭৩৫৭২১০ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৬/১২/২০২০-১২/১২/২০২০ ০৭ 

শদন 

১৮৯ 
শিশরন বকুল 

শিতা-এম এ সালাম 

মাতা-লুতফুকন্নিা 

গ্রাম-সুটিয়াকাঠী 

ডাক-মকৌশরখািা 

মনিারাবাদ, শিকরাজপুর।   

০১৭০৩৪৪২৩৭৮ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৬/১২/২০২০-১২/১২/২০২০ ০৭ 

শদন 

১৯০ 
িাশ মা আক্তার মসতু 

স্বামী-মমাঃ িা ালম 

মাতা-িাশ দা আক্তার 

গ্রাম-সুটিয়াকাঠী 

ডাক-মকৌশরখািা 

মনিারাবাদ, শিকরাজপুর।   

০১৭৭৬৫৫৬১৫৬ 

 

িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৬/১২/২০২০-১২/১২/২০২০ ০৭ 

শদন 

১৯১ 
খাশদজা আক্তার 

শিতা-আঃ কাকদর শসকদার 

মাতা-শরনা মবগম 

গ্রাম-সুটিয়াকাঠী 

ডাক-মকৌশরখািা 

মনিারাবাদ, শিকরাজপুর।   

০১৭০১৮৫৫৮৩৭ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৬/১২/২০২০-১২/১২/২০২০ ০৭ 

শদন 

১৯২ 
আিামশন 

শিতা-মমাঃ আকনায়ার ম াকসন 

মাতা-সুলতানা ইয়ািশমন 

গ্রাম-সুটিয়াকাঠী 

ডাক-মকৌশরখািা 

মনিারাবাদ, শিকরাজপুর।   

০১৭১৯৫৫৪১৮৬ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৬/১২/২০২০-১২/১২/২০২০ ০৭ 

শদন 

১৯৩ 
তাশজয়া তাজশরন স্বন ো 

শিতা-মমাঃ রশিকুল ইসলাম 

মাতা-িার ানা ইয়ািশমন 

গ্রাম-সুটিয়াকাঠী 

ডাক-মকৌশরখািা 

মনিারাবাদ, শিকরাজপুর।   

০১৭১৯৫১৪৯৮৬ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৬/১২/২০২০-১২/১২/২০২০ ০৭ 

শদন 

১৯৪ 
মমাঃ মনয়ামতুলস্না 

শিতা-মশজবুর র মান 

মাতা-মরাককয়া মবগম 

গ্রাম-নান্দু ার 

ডাক-মকৌশরখািা 

মনিারাবাদ, শিকরাজপুর।   

০১৭৭৮১১৯৩৫৯ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৬/১২/২০২০-১২/১২/২০২০ ০৭ 

শদন 

১৯৫ 
মশনকা 

শিতা-মমাঃ কামাল ম াকসন 

মাতা-মাশ নুর মবগম 

গ্রাম-সুটিয়াকাঠী 

ডাক-মকৌশরখািা 

মনিারাবাদ, শিকরাজপুর।   

০১৯১১৫৩৮৫২২ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৬/১২/২০২০-১২/১২/২০২০ ০৭ 

শদন 

১৯৬ 
ইনজামাম আ কম্মদ 

শিতা-র মত তালুকদার 

মাতা-নাজশনন মবগম 

গ্রাম-সুটিয়াকাঠী 

ডাক-মকৌশরখািা 

মনিারাবাদ, শিকরাজপুর।   

০১৭৬২২৮৬৪২১ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৬/১২/২০২০-১২/১২/২০২০ ০৭ 

শদন 

১৯৭ 
আঞ্জু মবগম 

স্বামী-মমাঃ রাকসল 

মাতা-শিয়ারা খাতুন 

গ্রাম-বাশল ারী 

ডাক-মকৌশরখািা 

মনিারাবাদ, শিকরাজপুর।   

০১৭২৪৯১৭২০৫ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৬/১২/২০২০-১২/১২/২০২০ ০৭ 

শদন 

১৯৮ 
আশিিা জামান 

স্বামী-মমাঃ আমান 

মাতা-সাশ দা মবগম 

গ্রাম-সুটিয়াকাঠী 

ডাক-মকৌশরখািা 

মনিারাবাদ, শিকরাজপুর।   

০১৭৩৭৫৮৩৪৩৪ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৬/১২/২০২০-১২/১২/২০২০ ০৭ 

শদন 

১৯৯ মমাঃ িাওন 

শিতা-িারম্নক শময়া 

গ্রাম-মসা াগদল 

ডাক-মসা াগদল 
০১৭৮৮১৮৮৬৫৯ 

িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৬/১২/২০২০-১২/১২/২০২০ ০৭ 

শদন 



মাতা-শিশি মবগম মনিারাবাদ, শিকরাজপুর।    

২০০ 
সানশজদা আক্তার শলমা 

শিতা-আঃ বাকরক 

মাতা-মজাসনা 

গ্রাম-মসা াগদল 

ডাক-মসা াগদল 

মনিারাবাদ, শিকরাজপুর।    

০১৩০৬০২২৫০৮ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৬/১২/২০২০-১২/১২/২০২০ ০৭ 

শদন 

২০১ 

তািস িন্দ্র মন্ডল 

শিং- স্বিন কুমার মন্ডল 

মাতা- মিিাশল 

গ্রাম- আটঘর 

মিাি- কুশিয়ানা 

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর। 

০১৮৬৫৮১০২৯১ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

20/১২/২০২০-26/১২/২০২০ 

০৭ শদন 

২০২ 

শককিার রায় 

শিং- নকরন্দ্র নার্থ রায় 

মাতা- মঞ্জু রানী রায় 

গ্রাম- আদমকাঠী 

মিাি- কুশিয়ানা 

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর। 

০১৩০৭১০৩৯৮৪ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

20/১২/২০২০-26/১২/২০২০ 

০৭ শদন 

২০৩ 

মমাঃ মমারিালীন তালুকদার 

শিং- মমাঃ আ িান উশিন 

তালুকদার 

মাতা- মমাসাঃ রওিন আরা 

গ্রাম- মস াংগল 

মিাি- মস াংগল 

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর। 

০১৭২৮৮৭২৭৩৩ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

20/১২/২০২০-26/১২/২০২০ 

০৭ শদন 

২০৪ 

শমঠুন মন্ডল 

শিং- স্বিন মন্ডল 

মাতা- মিিালী মন্ডল 

গ্রাম- আটঘর 

মিাি- কুশিয়ানা 

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর। 

০১৮১৩৬৬৫৯১৮ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

20/১২/২০২০-26/১২/২০২০ 

০৭ শদন 

২০৫ 

মিখর মজুমদার 

শিং- িশরকতাষ মজুমদার 

মাতা- ঝণ ো মজুমদার 

গ্রাম- আন্দকুল 

মিাি- কুশিয়না 

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর। 

০১৭৪৬৩৯৬১৫২ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

20/১২/২০২০-26/১২/২০২০ 

০৭ শদন 

২০৬ 

শবপুল শমস্তী 

শিং-  করন্দ্র নার্থ শমস্ত্রী 

মাতা- আরতী শমস্ত্রী 

গ্রাম- গণিশতকাঠী 

মিাি- মািা 

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর। 

০১৩০৮৮৩৫৯৭৩ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

20/১২/২০২০-26/১২/২০২০ 

০৭ শদন 

২০৭ 

নান্টু  াওলাদার 

শিং- অবশনভূষণ  াওলাদার 

মাতা-মরনু  াওলাদার 

গ্রাম- আদাবািী  

মিাি- কুশিয়ানা 

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর। 

০১৮২২৬৪৭৪০২ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

20/১২/২০২০-26/১২/২০২০ 

০৭ শদন 

২০৮ 

তমা  াওলাদার 

স্বামী- অপূব ে সমিার 

মাতা- অঞ্জু  াওলাদার 

গ্রাম- বংকুরা 

মিাি- কুশিয়ানা 

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর। 

০১৮৪৮৩৭৩৭৭৭ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

20/১২/২০২০-26/১২/২০২০ 

০৭ শদন 

২০৯ 

মদালন  াওলাদার 

শিং- িংকজ  াওলাদার 

মাতা- সশবতা  াওলাদার 

গ্রাম- আদাবিী 

মিাি- কুশিয়ানা  

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর। 

০১৭৪২২১২৮৮২ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

20/১২/২০২০-26/১২/২০২০ 

০৭ শদন 

২১০ 

শবকবক  ালদার 

শিং- অমূল্য  ালদার 

গ্রাম- আটঘর 

মিাি- কুশিয়ানা 

০১৯২৮০৪৫৫১৪ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

20/১২/২০২০-26/১২/২০২০ 

০৭ শদন 



মাতা- িিলা  ালদার মনিারাবাদ,শিকরাজপুর। 

২১১ 

সশজব  ালদার 

শিং- অমূল্য  ালদার 

মাতা- িিলা  ালদার 

গ্রাম- আটঘর 

মিাি- কুশিয়ানা 

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর। 

০১৭৬৪৩১৩৪৯৫ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

20/১২/২০২০-26/১২/২০২০ 

০৭ শদন 

২১২ 

দীিংকর  াওলাদার 

শিং- দীশলি কুমার 

 াওলাদার 

মাতা- লক্ষ্মী  াওলাদার 

গ্রাম- আদাবিী 

মিাি- কুশিয়ানা  

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর। 

০১৭৪৩৮৭২৯৯১ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

20/১২/২০২০-26/১২/২০২০ 

০৭ শদন 

২১৩ 

সুশপ্ত রানী  ালদার 

স্বামী- মশনন্দ্রনার্থ  াওলাদার 

মাতা- ময়না  ালদার 

গ্রাম- আদাবািী 

মিাি- কুশিয়ানা 

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর। 

০১৭২১৯০২২৪৪ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

20/১২/২০২০-26/১২/২০২০ 

০৭ শদন 

২১৪ 

িামতনা নবরাগী 

স্বামী- মুন্না  াওলাদার 

মাতা- সন্ধযা রানী নবরাগী 

গ্রাম- আদাবািী 

মিাি- কুশিয়ানা 

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর। 

০১৯২৩২০১০৭২ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

20/১২/২০২০-26/১২/২০২০ 

০৭ শদন 

২১৫ 

মুন্না  াওলাদার 

শিং- মৃত ভবকতাষ  াওলাদার 

মাতা- মালতী  াওলাদার 

গ্রাম- আদাবািী 

মিাি- কুশিয়ানা 

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর। 

০১৯২৩২০১০৭২ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

20/১২/২০২০-26/১২/২০২০ 

০৭ শদন 

২১৬ 

অপূব ে সমিার 

শিং- অশজৎ বরন সমিার 

মাতা- বকুল রানী সমিার 

গ্রাম- বংকুরা  

মিাি- কুশিয়ানা  

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর। 

০১৭৩৪৬৩০২৯৮ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

20/১২/২০২০-26/১২/২০২০ 

০৭ শদন 

২১৭ 

তনত শকত্তেনীয়া 

শিং- শবমল শকত্তেনীয়া  

মাতা- মিাভা শকত্তেনীয়া 

গ্রাম- আটঘর 

মিাি- কুশিয়ানা  

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর। 

০১৭২৩৮২৯০৮৮ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

20/১২/২০২০-26/১২/২০২০ 

০৭ শদন 

২১৮ 

িতাব্দী মন্ডল 

স্বামী- রতন শকত্তেনীয়া 

মাতা- মশনকা মন্ডল 

গ্রাম- আটঘর 

মিাি- কুশিয়ানা  

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর। 

০১৮৭০৯৬০৬১৬ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

20/১২/২০২০-26/১২/২০২০ 

০৭ শদন 

২১৯ 

শবনয় মজুমদার 

শিং- শবমল মজুমদার 

মাতা- মঞ্জু মজুমদার 

গ্রাম- আন্দাকুল 

মিাি-কুশিয়ানা  

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর। 

০১৭৬০৩৩৯৬৫০ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

20/১২/২০২০-26/১২/২০২০ 

০৭ শদন 

২২০ 

বরুন  াওলাদার 

শিং- অমল িন্দ্র  ালাদার 

মাতা- মিাভা রানী  াওলাদার 

গ্রাম- আদাবািী 

মিাি-কুশিয়ানা  

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর। 

০১৭২৩৪৩৭৮৭৯ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

20/১২/২০২০-26/১২/২০২০ 

০৭ শদন 

২২১ ঋতু রানী গ্রাম- আটঘর ০১৭৬৫১৭৫০৭০ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 20/১২/২০২০-26/১২/২০২০ 



স্বামী- সজল  ালদার 

মাতা- িাশন্ত রানী 

মিাি- কুশিয়ানা  

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর। 

িালন ও খামার স্থািন ০৭ শদন 

২২২ 

জয় দাস 

শিং- িংকর দাস 

মাতা- মৃত প্রশতমা রানী দাস  

গ্রাম- শবনাকয়কপুর 

মিাি- মস াংগল 

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর। 

০১৭১২০৭২৬০৩ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

20/১২/২০২০-26/১২/২০২০ 

০৭ শদন 

২২৩ 

িিা রানী দাস 

স্বামী- উত্তম কুমার দাস 

মাতা- অঞ্জুশল রানী দাস 

গ্রাম- শবনাকয়কপুর 

মিাি- মস াংগল 

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর। 

০১৭৫৮৫৩০৯৯৯ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

20/১২/২০২০-26/১২/২০২০ 

০৭ শদন 

২২৪ 

মমাঃ শকবশরয়া মা ামুদ 

শিং- মমাঃ মমাস্তিা শময়া 

মাতা- মমাসাঃ রশ মা মবগম 

গ্রাম- মা ামুদকাঠী  

মিাি- মা ামুদকাঠী 

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর। 

০১৭১৪৩৫১৭৯৮ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

20/১২/২০২০-26/১২/২০২০ 

০৭ শদন 

২২৫ 

ওসীন জা ান 

শিং- মমাঃ িা জা ান 

মাতা- মরককসানা আরা 

গ্রাম- মা ামুদকাঠী  

মিাি- মা ামুদকাঠী 

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর। 

০১৬২৯৯৩৪৯৯৬ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

20/১২/২০২০-26/১২/২০২০ 

০৭ শদন 

২২৬ 
সুমন শমস্ত্রী   

^^িং স্বিন শমস্ত্রী 

মাতাঃ শবউটি শমস্ত্রী  

গ্রাম+ডাকঃ ধল ার  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৭০১৪০৯৬৩ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৩/০১/২০২১-০৯/০১/২০২১ ০৭ 

শদন 

২২৭ 

শবপুল শমস্ত্রী  

 শর র শমস্ত্রী  

মাতাঃ মরনুবালা শমস্ত্রী 

গ্রাম+ডাকঃ ধল ার  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭১৮৬৭২৬০৪ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৩/০১/২০২১-০৯/০১/২০২১ ০৭ 

শদন 

২২৮ 

শবশ্বশজৎ শমস্ত্রী  

শিং প্রফুলস্ন শমস্ত্রী  

মাতাঃ  াশস শমস্ত্রী 

গ্রাম+ডাকঃ ধল ার  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৯৮২৯৬৬৮৬ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৩/০১/২০২১-০৯/০১/২০২১ ০৭ 

শদন 

২২৯ 

অনুি রায়  

শিং বানীকামত্ম রায়  

মাতাঃ শমনশত রায় 

গ্রাম+ডাকঃ ধল ার  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৯৬১০৪৪৩১১ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৩/০১/২০২১-০৯/০১/২০২১ ০৭ 

শদন 

২৩০ 

শিংকু  ালদার  

শিং িশরমল  ালদার  

মাতাঃ কাজল  ালদার 

গ্রাম+ডাকঃ ধল ার  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৩১৭০৫৩৮৮৯ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৩/০১/২০২১-০৯/০১/২০২১ ০৭ 

শদন 

২৩১ 

মানব শমস্ত্রী  

শিং সুধাংসু শমস্ত্রী  

মাতাঃ ঊষা রানী শমস্ত্রী 

গ্রাম+ডাকঃ ধল ার  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৪২১৫৮৯৮৭ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৩/০১/২০২১-০৯/০১/২০২১ ০৭ 

শদন 

২৩২ 
মশনিংকর শমস্ত্রী  গ্রাম+ডাকঃ ধল ার  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭১৫৭১৪৫৯৫ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৩/০১/২০২১-০৯/০১/২০২১ ০৭ 

শদন 



শিং মক্ষর মমা ন শমস্ত্রী  

মাতাঃ ফুলমালা শমস্ত্রী 

২৩৩ 

শমলন শসকদার 

শি াংপ্রমর্থ শসকদার  

মাতাঃ মালশত শসকদার 

গ্রাম+ডাকঃ ধল ার  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৩৮২৮৮০৫২ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৩/০১/২০২১-০৯/০১/২০২১ ০৭ 

শদন 

২৩৪ 

সজল শমস্ত্রী  

শিং সমীরন শমস্ত্রী  

মাতাঃ কিনা রানী শমস্ত্রী 

গ্রাম+ডাকঃ ধল ার  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭২১৮০৮৪৭৮ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৩/০১/২০২১-০৯/০১/২০২১ ০৭ 

শদন 

২৩৫ 

সবুজ শমস্ত্রী  

শিং সুনীল শমস্ত্রী  

মাতাঃ নশমতা শমস্ত্রী 

গ্রাম+ডাকঃ ধল ার  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৪১৪৫২৮৬৩ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৩/০১/২০২১-০৯/০১/২০২১ ০৭ 

শদন 

২৩৬ 

মকনাজ শমস্ত্রী  

ম ানন্দ শমস্ত্রী  

মাতাঃ কল্যানী শমস্ত্রী 

গ্রাম+ডাকঃ ধল ার  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭২৩১৯৭৯৬৫ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৩/০১/২০২১-০৯/০১/২০২১ ০৭ 

শদন 

২৩৭ 

মাশনক শমস্ত্রী  

সুধাংসু শমস্ত্রী  

মাতাঃ উষারানী শমস্ত্রী 

গ্রাম+ডাকঃ ধল ার  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৩৪২২৮৩৬৫ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৩/০১/২০২১-০৯/০১/২০২১ ০৭ 

শদন 

২৩৮ 

শসমু রানী  

স্বামীঃ নয়ন শমর  

মাতাঃ আকলা রানী 

গ্রাম+ডাকঃ ধল ার  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৮১৮১৩৪০১ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৩/০১/২০২১-০৯/০১/২০২১ ০৭ 

শদন 

২৩৯ 

শনমাই  ালদার  

মৃত শনরঞ্জন  ালদার  

মাতাঃকগালািী  ালদার 

গ্রাম+ডাকঃ ধল ার  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৪৬৮৪১৪৫২ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৩/০১/২০২১-০৯/০১/২০২১ ০৭ 

শদন 

২৪০ 

িলাি  ালদার  

নকগন্দ্রনার্থ  ালদার  

মাতাঃ সুরবালা  ালদার 

গ্রাম+ডাকঃ ধল ার  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৫৩১৯৮৮৯৭ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৩/০১/২০২১-০৯/০১/২০২১ ০৭ 

শদন 

২৪১ 

পুলক  ালদার  

শনকরাদ  ালদার  

মাতাঃ মঞ্জু  ালদার 

গ্রাম+ডাকঃ ধল ার  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৬৬০৬৭৪৪২ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৩/০১/২০২১-০৯/০১/২০২১ ০৭ 

শদন 

২৪২ 

সুকষন শমস্ত্রী  

সুখরঞ্জন শমস্ত্রী  

মশতাঃ ঊষারানী শমস্ত্রী 

গ্রাম+ডাকঃ ধল ার  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭১৯৬৮৯০৬৭ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৩/০১/২০২১-০৯/০১/২০২১ ০৭ 

শদন 



২৪৩ 

অনুি সরকার 

অমরিন্দ্র সরকার  

মাতাঃ সুশমরা সরকার 

গ্রাম+ডাকঃ ধল ার  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৩৭৮৬২৭৬৪ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৩/০১/২০২১-০৯/০১/২০২১ ০৭ 

শদন 

২৪৪ 

মুক্তা মিৌধুরী   

স্বামীঃ মাশনক লাল শমস্ত্রী 

মাতাঃ সাধনা মিৌধুরী 

গ্রাম+ডাকঃ ধল ার  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৬৭৪৯৯৭০২ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৩/০১/২০২১-০৯/০১/২০২১ ০৭ 

শদন 

২৪৫ 

শ্রাবমত্মী দাস  

স্বামীঃ&অনুি সরকার  

মাতাঃ কামনা দাস 

গ্রাম+ডাকঃ ধল ার  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৫০৪৭৪৬০৬ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৩/০১/২০২১-০৯/০১/২০২১ ০৭ 

শদন 

২৪৬ 

নয়ন শমর  

মন্মর্থ শমর  

মাতাঃ শবউটি শমর 

গ্রাম+ডাকঃ ধল ার  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৯৬৪০৬৪২৩২ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৩/০১/২০২১-০৯/০১/২০২১ ০৭ 

শদন 

২৪৭ 

মদবািীষ শমস্ত্রী  

ভকবন্দ্রনার্থ শমস্ত্রী  

মাতাঃ গীতারানী শমস্ত্রী 

গ্রাম+ডাকঃ ধল ার  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭১২০৭৩৯৬৭ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৩/০১/২০২১-০৯/০১/২০২১ ০৭ 

শদন 

২৪৮& 

অশনব োন শমস্ত্রী & 

অমল শমস্ত্রী  

মাতাঃ গীতারানী শমস্ত্রী 

গ্রাম+ডাকঃ ধল ার  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭২৭৯২৪৪৬১ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৩/০১/২০২১-০৯/০১/২০২১ ০৭ 

শদন 

২৪৯ 

শুভ্রশজৎ মন্ডল  

শনকরাদশব ারী মন্ডল  

মাতাঃ কাজল মন্ডল 

গ্রামঃ&অশ্বত্থকাঠী  

ডাকঃ নমিানী  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭২৯৬৫৫৫৬০ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৩/০১/২০২১-০৯/০১/২০২১ ০৭ 

শদন 

২৫০ 

শদিা শমস্ত্রী  

শিং শবশ্বকদব শমস্ত্রী  

মাতাঃলক্ষী শমস্ত্রী 

গ্রাম+ডাকঃ ধল ার  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৭৮৪৭৬৫৫০ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৩/০১/২০২১-০৯/০১/২০২১ ০৭ 

শদন 

২৫১ 

মশনরা আক্তার মুক্তা  

শিং এনামুল  ক  

মাতাঃ িামসুন্না ার 

গ্রাম+ডাকঃ 

কামারকাঠী  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৩১৪৪৬৪৭৫৯ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৭/০১/২০২১-২৩/০১/২০২১ ০৭ 

শদন 

২৫২ 

মসাশনয়া  

শিং মমাঃ িা জা ান মিখ  

মাতাঃ  আঞ্জুয়ারা 

গ্রাম+ডাকঃ 

কামারকাঠী  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৩০৪৯৩৫৭০৪ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৭/০১/২০২১-২৩/০১/২০২১ ০৭ 

শদন 

২৫৩ সঞ্জীব িন্দ্র  
গ্রাম+ডাকঃ 

০১৭৩৬৬৪৯৮৬১ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৭/০১/২০২১-২৩/০১/২০২১ ০৭ 

শদন 



অরম্ননকাশমত্ম িন্দ্র  

মাতাঃ সন্ধযা রানী িন্দ্র 

কামারকাঠী  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

২৫৪ 

মমাঃ জাশ দ  ািান  

মমাঃ মসাবা ান মৃধা  

মাতাঃ শিকরাজা মবগম 

গ্রাম+ডাকঃ 

কামারকাঠী  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৮৫৮৬৭৬০৩ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৭/০১/২০২১-২৩/০১/২০২১ ০৭ 

শদন 

২৫৫ 

বাশি িন্দ্র  

রবীন্দ্রনার্থ িন্দ্র  

মাতাঃ মগৌরী রানী িন্দ্র 

গ্রাম+ডাকঃ 

কামারকাঠী  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৪৬৮৪০৯৮১ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৭/০১/২০২১-২৩/০১/২০২১ ০৭ 

শদন 

২৫৬ 

িা নাজ িারভীন  

শিং মমাঃ মন্টু শময়া  

মাতাঃ মিিালী মবগম 

গ্রাম+ডাকঃ 

কামারকাঠী  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৬৮১৫২৯৮২২ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৭/০১/২০২১-২৩/০১/২০২১ ০৭ 

শদন 

২৫৭ 

বাসমত্মী রায়  

শিং ঠাকুর দাস রায়  

মাতাঃ শিউশল রায়    

গ্রামঃ আরামকাঠী  

ডাকঃ িাশমত্মর াট  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৫০৮৫০৮২০ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৭/০১/২০২১-২৩/০১/২০২১ ০৭ 

শদন 

২৫৮ 

 মানসুয়ারা  

শিং আঃ মশজদ শময়া  

মাতাঃ সামসুন্না ার 

গ্রামঃ বাশল ারী  

ডাকঃ মকৌশরখািা  

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর 

০১৭৪৬১৪৯৬৬২ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৭/০১/২০২১-২৩/০১/২০২১ ০৭ 

শদন 

২৫৯ 

সানশজদা আক্তার  

শিং মমাঃ িা াদাৎ ম াকসন  

মাতাঃ মাকঝদা মবগম 

গ্রামঃ সুটিয়াকাঠী  

ডাকঃ মকৌশরখািা  

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর 

০১৭৫৬৯৮১৮২৪ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৭/০১/২০২১-২৩/০১/২০২১ ০৭ 

শদন 

২৬০ 

মসাশনয়া মবগম  

শিং মমাঃ  মকবুল ম াকসন      

মাতাঃ  াশসনা মবগম 

গ্রাম+ডাকঃ 

কামারকাঠী  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৫২০৩৮৮৯২ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৭/০১/২০২১-২৩/০১/২০২১ ০৭ 

শদন 

২৬১ 

সানজানা মুন  

শিং আব্দুস সালাম  

মাতা মাকসুদা মবগম 

গ্রাম+ডাকঃ 

কামারকাঠী  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৬০৩৯৩০২০ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৭/০১/২০২১-২৩/০১/২০২১ ০৭ 

শদন 

২৬২ 

সুবন ো আক্তার  

স্বামীঃ মমাঃ মশনর   

জা ানারা মবগম 

গ্রাম+ডাকঃ 

কামারকাঠী  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭২২১৭৪৫৭৫ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৭/০১/২০২১-২৩/০১/২০২১ ০৭ 

শদন 



২৬৩ 

আসমা মবগম  

শিং মমাঃ আব্দুর রাকসদ 

খান  

মাতাঃ আনশজরা মবগম 

গ্রাম+ডাকঃ 

কামারকাঠী  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭০৫৬৪৭৪৫৩ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৭/০১/২০২১-২৩/০১/২০২১ ০৭ 

শদন 

২৬৪ 

মমাঃ তশরকুল ইসলাম  

মমাঃ িশ দুল ইসলাম  

মাতাঃ লুৎিা মবগম 

গ্রাম+ডাকঃ 

কামারকাঠী  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭১২৬১২৭১৮ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৭/০১/২০২১-২৩/০১/২০২১ ০৭ 

শদন 

২৬৫ 

মমাঃ তানবীর ম াকসন  

মমাঃ নুরম্নল ইসলাম   

মাতাঃ মা মুদা 

গ্রাম+ডাকঃ 

কামারকাঠী  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৪৭৪৯৭০৯৮ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৭/০১/২০২১-২৩/০১/২০২১ ০৭ 

শদন 

২৬৬ 

িামত্মা ইসলাম  

শিং মমাঃ খশললুর র মান  

মাতাঃ শবউটি মবগম 

গ্রামঃ জগৎিশট্ট  

ডাকঃ স্বরূিকাঠী  

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর 

০১৭৯৮৪০৩৭৫৪ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৭/০১/২০২১-২৩/০১/২০২১ ০৭ 

শদন 

২৬৭ 

শজশনয়া আক্তার  

শিং মমাঃ জাশকর ম াকসন  

মাতাঃ মরকসনা মবগম  

গ্রাম+ডাকঃ 

কামারকাঠী  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৭০২২৬৫৫৪ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৭/০১/২০২১-২৩/০১/২০২১ ০৭ 

শদন 

২৬৮ 

নতকয়যবা জা ান ইশত   

শিং মমাঃ মমািারি 

ম াকসন  

মাতাঃ জা ানারা মবগম 

গ্রাম+ডাকঃ 

কামারকাঠী  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৩৮০২৬১২৬ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৭/০১/২০২১-২৩/০১/২০২১ ০৭ 

শদন 

২৬৯ 

মমাঃ আল ইসলাম  

মমাঃ  এবাদুল  ক  

মাতাঃ রঞ্জুয়ারা মবগম 

গ্রাম+ডাকঃ 

কামারকাঠী  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৮৩৫৪২৯১০ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৭/০১/২০২১-২৩/০১/২০২১ ০৭ 

শদন 

২৭০ 

মমাঃ সাইফুল ইসলাম  

মমাঃ িাজা ান শময়া  

মাতাঃ  াশমদা মবগম 

গ্রাম+ডাকঃ 

কামারকাঠী  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৫৮১৪৯৮১৪ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৭/০১/২০২১-২৩/০১/২০২১ ০৭ 

শদন 

২৭১ 

মমাঃ কাইউম  

মমাঃ আব্দুল লশতব  

মাতাঃ কাকজবান 

গ্রাম+ডাকঃ 

কামারকাঠী  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৩৯৮১৮৫৫৩ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৭/০১/২০২১-২৩/০১/২০২১ ০৭ 

শদন 

২৭২ 

িারজানা আক্তার  

শিং মমাঃ শসশিকুর র মান  

গ্রাম+ডাকঃ 

কামারকাঠী  

মনিারাবাদ, 

০১৭৭১৫৮৯০৪৬ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৭/০১/২০২১-২৩/০১/২০২১ ০৭ 

শদন 



মাতাঃ মকনায়ারা মবগম শিকরাজপুর 

২৭৩ 

নুসায়বা তাসনীম  

শিং মমাঃ  াশববুর র মান  

মাতাঃ শিশরন আক্তার 

গ্রাম+ডাকঃ 

কামারকাঠী  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৯৮৫১৯৩৮২১ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৭/০১/২০২১-২৩/০১/২০২১ ০৭ 

শদন 

২৭৪ 

িারশমন আক্তার  

শিং মমাঃ মসা রাব খান  

মাতাঃ মঞ্জুয়ারা 

গ্রাম+ডাকঃ 

কামারকাঠী  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭১৯৭০১৪৪৬ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৭/০১/২০২১-২৩/০১/২০২১ ০৭ 

শদন 

২৭৫ 

মমাঃ িাওন  

মমাঃ িা আলম  

মাতাঃ কশ নুর মবগম 

গ্রাম+ডাকঃ 

কামারকাঠী  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৫৩৭৩৮০৭১ িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৭/০১/২০২১-২৩/০১/২০২১ ০৭ 

শদন 

২৭৬ 

মমাসাঃ সুরাইয়া আক্তার  

শিং  মমাঃ এমাদুল ইসলাম  

মাতাঃ মমাসাঃ শিউলী 

গ্রামঃ শবন্না  

ডাকঃ রাজাবািী  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৬৬৪৬৪০৬৫ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৭/০২/২০২১-১৩/০২/২০২১ ০৭ 

শদন 

২৭৭ 

িারশমন আক্তার   

স্বামীঃ মমাঃ মাছুম  

মাতাঃ মানছুরা  মবগম 

গ্রামঃ মসা াগদল  

ডাকঃকসা াগদল  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৮৮৭১১০৭৫ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৭/০২/২০২১-১৩/০২/২০২১ ০৭ 

শদন 

২৭৮ 

পূশন েমা শবশ্বাস  

শিং অশনল িন্দ্র শবশ্বাস  

মাতাঃ িাশমত্মরানী শবশ্বাস 

গ্রামঃ শবন্না  

ডাকঃ রাজাবািী  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৭৮১৬৭৮০৬ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৭/০২/২০২১-১৩/০২/২০২১ ০৭ 

শদন 

২৭৯ 

সার্থী  আক্তার  

স্বামীঃকমাঃ মমক দী  

 াসান  

মাতাঃ মমাসাঃ  সা ানা 

মবগম 

গ্রামঃ  ডুশব 

ডাকঃ রাজাবািী  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৪২৯৪২২০০ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৭/০২/২০২১-১৩/০২/২০২১ ০৭ 

শদন 

২৮০ 

নাঈম   াসান  

শিং আব্দুল খাকলক  

মাতাঃ মরনু মবগম 

গ্রামঃ উশরবুশনয়া  

ডাকঃ রাজাবািী  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭১৬১৪৩২৪১ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৭/০২/২০২১-১৩/০২/২০২১ ০৭ 

শদন 

২৮১ 

মমাঃ রাইসুল ইসলাম রানা  

শিংকমাঃ শসশিকুর  র মান  

মাতাঃ মমাসাঃ শরশজয়া 

মবগম 

গ্রামঃ রাজাবািী 

ডাকঃ রাজাবািী  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৬৪১৪৪১০৫৩ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৭/০২/২০২১-১৩/০২/২০২১ ০৭ 

শদন 

২৮২ 

মমাসাঃ মশ মা আক্তার   

শিং মমাঃ  মমাসত্মিা  

মাতাঃ মমাসাঃ  নাশিমা 

মবগম 

গ্রামঃ রাজাবািী 

ডাকঃ রাজাবািী  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৮৮৭০১০০৯ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৭/০২/২০২১-১৩/০২/২০২১ ০৭ 

শদন 

২৮৩ 

মমাসাঃ  িায়লা  জা ান  

শিংকমাঃ সামসুল  ক  

মাতাঃ মমাসাঃ মাকসুদা 

গ্রামঃ রাজাবািী 

ডাকঃ রাজাবািী  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৩৭৩৬২৮৯৬ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৭/০২/২০২১-১৩/০২/২০২১ ০৭ 

শদন 

২৮৪ নাজমা  

শিং মমাঃ গািিার  

গ্রামঃ িঞ্চকবকী  
০১৭৮৫৪০৮৪৯২ 

িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৭/০২/২০২১-১৩/০২/২০২১ ০৭ 

শদন 



মসশলনা মবগম ডাকঃ রাজাবািী  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

২৮৫ 

মসশলনা  

শিং মমাঃ মমাককিদ  আলী  

মাতাঃ  আকশলমা মবগম 

গ্রামঃ রাজাবািী 

ডাকঃ রাজাবািী  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৮২২৩৭৮৯১ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৭/০২/২০২১-১৩/০২/২০২১ ০৭ 

শদন 

২৮৬ 

সুশম আক্তার  

স্বামীঃ মমাঃ  নজরম্নল  

ইসলাম  

মাতাঃ  মঞ্জুয়ারা মবগম 

গ্রামঃ িঞ্চকবকী  

ডাকঃ রাজাবািী  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭১০৫৫৮৯২১ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৭/০২/২০২১-১৩/০২/২০২১ ০৭ 

শদন 

২৮৭ 

মমাঃ নাঈম ইসলাম  

মমাঃ মাশনক শময়া   

মাতাঃ আশমনা মবগম 

গ্রামঃ শবন্না  

ডাকঃ রাজাবািী  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭১৯৪৩৬৯০৯ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৭/০২/২০২১-১৩/০২/২০২১ ০৭ 

শদন 

২৮৮ 

মমাঃ আব্দুলস্না  বা াদুর  

মমাঃ আব্দুস িত্তার  

মাতাঃকমাসাঃকসশলনাকবগম 

গ্রামঃ শবন্না  

ডাকঃ রাজাবািী  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭১৯৪৩৬৯০৯ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৭/০২/২০২১-১৩/০২/২০২১ ০৭ 

শদন 

২৮৯ 

মমাঃ সম্রাট ম াকসন  

মমাঃ আউয়াল মমালস্না   

মাতাঃ মমাসাঃ মমশরনা 

মবগম 

গ্রাম +ডাকঃ 

কামারকাঠী  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭০৩৬৫২৫৫৯ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৭/০২/২০২১-১৩/০২/২০২১ ০৭ 

শদন 

২৯০ 

মমাসাঃ শমতু আক্তার  

শিংকমাঃ আলমগীর 

মমালস্না  

ত শমনাকবগম 

গ্রাম +ডাকঃ 

কামারকাঠী  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৪৬৫৬৬৩১৭ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৭/০২/২০২১-১৩/০২/২০২১ ০৭ 

শদন 

২৯১ 

মমাসাঃ লাশক  

শিংকমাঃ হুমায়ুন  

মাতাঃ মমাসাঃ আয়িা 

গ্রাম +ডাকঃ 

কামারকাঠী  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭১৮৬৭৫৪২০ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৭/০২/২০২১-১৩/০২/২০২১ ০৭ 

শদন 

২৯২ 

িারম্নল আক্তার   

শিংকমাঃ িামসুশিন  

মাতাঃ িশরদাকবগম 

গ্রামঃ মসা াগদল  

ডাকঃকসা াগদল  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৩১৯৬০৮০৩২ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৭/০২/২০২১-১৩/০২/২০২১ ০৭ 

শদন 

২৯৩ 

মমাঃ তাজুল ইসলাম মিখ  

শিতাঃ  নুর ইসলাম  

মাতাঃ  তাসশলমা  

গ্রামঃ মসা াগদল  

ডাকঃকসা াগদল  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৩৮৪৭৪৮৬৪ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৭/০২/২০২১-১৩/০২/২০২১ ০৭ 

শদন 

২৯৪ 

মমাঃ তশরকুল ইসলাম 

মমাঃ নাশসর উশিন আকন  

মাতাঃ তাসশলমা মবগম  

গ্রামঃ সাকরংকাঠী  

ডাকঃ করিা াট  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭২৪৪৯৪৩৪৪ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৭/০২/২০২১-১৩/০২/২০২১ ০৭ 

শদন 



২৯৫ 

মমাঃ নাশির উশিন  

মমাঃ জাশকর  

মাতাঃ মমাসাঃ মুকুল 

গ্রামঃ  শবষ্ণুকাঠী     

ডাকঃ  আলকীর াট  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭০৩৮২৭৯৭৮ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৭/০২/২০২১-১৩/০২/২০২১ ০৭ 

শদন 

২৯৬ 

মমাঃ িামীম  

মমাঃ সুলতান শসকদার  

মাতাঃ মসশলনা মবগম 

গ্রামঃ সাকরংকাঠী  

ডাকঃ করিা াট  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৩১৮৬৮৫০৬৩ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৭/০২/২০২১-১৩/০২/২০২১ ০৭ 

শদন 

২৯৭ 

মমাঃ রাকসল  

মমাঃ রসুল  ক  

মাতাঃ শবউটিকবগম 

গ্রামঃ সাকরংকাঠী  

ডাকঃ করিা াট  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭১৫৫১১৫৬০ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৭/০২/২০২১-১৩/০২/২০২১ ০৭ 

শদন 

২৯৮ 

মমাঃ রশ ম  

শিং লাল শময়া  

মাতাঃ মদকলায়ারা মবগম 

গ্রামঃ রাজাবািী 

ডাকঃ রাজাবািী  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৮৭২০৪২০৮ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৭/০২/২০২১-১৩/০২/২০২১ ০৭ 

শদন 

২৯৯ 

মমাঃ শজ াদুল ইসলাম  

মমাঃ জশ রম্নল  ক  

মাতাঃকমাসাঃ রঞ্জুকবগম 

গ্রামঃ বাশল ারী  

ডাকঃ মকৌশরখািা  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৮৫৯০৯৭৬৪ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৭/০২/২০২১-১৩/০২/২০২১ ০৭ 

শদন 

৩০০ 

এবাদুর র মান শুভ  

মিরকদৌসকমালস্না  

মাতাঃ রাশজয়া সুলতানা 

গ্রামঃ সুটিয়াকাঠী  

ডাকঃ মকৌশরখািা  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৩২২১০২০৯ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৭/০২/২০২১-১৩/০২/২০২১ ০৭ 

শদন 

৩০১ 

 াশলমা আক্তার   

স্বামীঃ  সুমন  াওলাদার  

মাতাঃ আকশলমা মবগম 

গ্রামঃ আউশরয়া  

ডাকঃ স্বরূিকাঠী  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৫৪১৩৩৬৫৩ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

22/০2/২০২১-10/03/২০২১  

০৭ শদন 

৩০২ 

খাশদজা  

শিতাঃ আঃ রশ ম  

মাতঃ জা ানারা  

গ্রামঃ জগন্নার্থকাঠী  

ডাকঃ স্বরূিকাঠী  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৯৪০৯২৯৯৫ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

22/০2/২০২১-10/03/২০২১  

০৭ শদন 

৩০৩ 

মমাসাঃ িারজানা  আক্তার        

শিতাঃ 

মমাঃিারম্নকক াকসন  

মাতাঃআশিয়া মবগম 

গ্রামঃ জগৎিশট্ট  

ডাকঃ স্বরূিকাঠী  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭২৮১২১৪৮৮ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

22/০2/২০২১-10/03/২০২১  

০৭ শদন 

৩০৪ 

মমাসাঃ আয়িা  

শিতাঃ মমাঃ িা আলম  

মাতাঃ মমাসাঃ শনলুিা 

মবগম 

গ্রামঃ িানাউলস্না পুর  

ডাকঃ দারম্নছুন্নাৎ  

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর 

০১৭৮৩৪৫২০৯৮ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

22/০2/২০২১-10/03/২০২১  

০৭ শদন 

৩০৫ 

মমাসাঃ উকম্ম াশববা 

আখতার ঝুমুর  

স্বামীঃ মুশক্ত মা ামুদ  

মমাসাঃ কুলসুম মবগম 

গ্রামঃ মাগুরা 

ডাকঃ দারম্নছুন্নাৎ  

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর 

০১৭২৩২৮৩৬৩৪ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

22/০2/২০২১-10/03/২০২১  

০৭ শদন 

৩০৬ 

মমাসাঃ সুলতানা  

স্বামীঃ মমাঃ শমজানুর 

র মান  

মাতাঃ সালমাকবগম 

গ্রাম+ডাকঃকসা াগদল  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৯৫১৭০৯১৯ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

22/০2/২০২১-10/03/২০২১  

০৭ শদন 



৩০৭ 
শলজা আক্তার  

শিতাঃ আবুলক াকসন  

মাতাঃ জা ানারা মবগম 

গ্রামঃ মাগুরা 

ডাকঃ দারম্নছুন্নাৎ  

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর 

০১৭১২৪২৪৫৯১ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

22/০2/২০২১-10/03/২০২১  

০৭ শদন 

৩০৮ 
মরকবকা  

শিতাঃ মমাঃ আব্দুল কুদ্দুস  

মাতাঃ মা ামুদা মবগম  

গ্রাম+ডাকঃকসা াগদল  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৭৪২৫২২৩২ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

22/০2/২০২১-10/03/২০২১  

০৭ শদন 

৩০৯ 

নাজমা   

স্বামীঃ মমাঃ িাইজুল  ক   

মাতাঃ মরক না 

গ্রামঃ জগৎিশট্ট  

ডাকঃ স্বরূিকাঠী  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৪৬৮৪১৫৩১ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

22/০2/২০২১-10/03/২০২১  

০৭ শদন 

৩১০ 

মমাসাঃ তানশজলা আখতার  

স্বামীঃ মমাঃ আশরফুল 

ইসলাম মসা াগ  

মাতাঃ মমাসাঃ মমতাজ 

মবগম 

গ্রামঃ জগৎিশট্ট  

ডাকঃ স্বরূিকাঠী  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৭৮৫৫৯৯৮৮ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

22/০2/২০২১-10/03/২০২১  

০৭ শদন 

৩১১ 

তামান্না  

শিতাঃ মমাঃ  রাজ্জাক  

মাতাঃ  মাশ মা মবগম 

গ্রামঃ সুটিয়াকাঠী  

ডাকঃ মকৌশরখািা  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৬২৩৬৭৯৫৭৯ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

22/০2/২০২১-10/03/২০২১  

০৭ শদন 

৩১২ 

সশনয়া মিৌধুরী  

স্বামী াঃকমাঃ 

ইকবালকিৌধুরী  

মাতাঃ মাশ নুর মবগম 

গ্রামঃ জগৎিশট্ট  

ডাকঃ স্বরূিকাঠী  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৯০২৮৩৭০৭ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

22/০2/২০২১-10/03/২০২১  

০৭ শদন 

৩১৩ 

িাওদা আক্তার আশিিা   

শিতাঃ মমাঃ খশললুর 

র মান  

মাতাঃ মিরকদৌসী মবগম 

গ্রামঃ িশষ েনা 

ডাকঃ দারম্নছুন্নাৎ  

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর 

০১৭৫১৬৩১৬৪৫ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

22/০2/২০২১-10/03/২০২১  

০৭ শদন 

৩১৪ 
আসশিয়া  

শিতাঃ মমাঃ  ায়দার আলী  

মমাসাঃ নারশগি মবগম 

গ্রাম+ডাকঃকসা াগদল  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৮১৭৩৮৮৫৬ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

22/০2/২০২১-10/03/২০২১  

০৭ শদন 

৩১৫ 

মমাসাঃ নাজমুকন্ন ার  

স্বামীঃ মমাঃ আলআশমন   

মাতাঃ মমাসাঃ িা ানা 

গ্রামঃ জগৎিশট্ট  

ডাকঃ স্বরূিকাঠী  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৭২৩৩৬০৩৫ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

22/০2/২০২১-10/03/২০২১  

০৭ শদন 

৩১৬ 

মমাসাঃ িারমীন  

শিতাঃকমাঃ আঃ রব   

মাতাঃকমাসাঃ শনলুিা   

গ্রামঃ দঃককৌশরখািা 

ডাকঃ মকৌশরখািা  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭২৭১৯৮৭৭৯ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

22/০2/২০২১-10/03/২০২১  

০৭ শদন 

৩১৭ 

িশি আক্তার  

শিতাঃ তাইজুল ইসলাম  

ম াসকনয়ারা 

গ্রামঃ জগৎিশট্ট  

ডাকঃ স্বরূিকাঠী  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৮৩৮৬৪১৮৬৯ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

22/০2/২০২১-10/03/২০২১  

০৭ শদন 

৩১৮ 
আয়িা শবশব  

শিতাঃ মমাঃ মমাসত্মিা  

মাতাঃ মা ফুজা মবগম 

গ্রাম+ডাক 

মা ামুদকাঠী  

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর 

০১৭২৭৯৫৩১৮৬ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

22/০2/২০২১-10/03/২০২১  

০৭ শদন 

৩১৯ 
ইসরাত জা ান সায়মা  

শিতাঃ মমাঃ ইশলয়াি  

মমাসাঃ লাশক মবগম 

গ্রামঃ জগন্নার্থকাঠী  

ডাকঃ স্বরূিকাঠী  

মনিারাবাদ, 

০১৭৫৭৪১৩২২০ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

22/০2/২০২১-10/03/২০২১  

০৭ শদন 



শিকরাজপুর 

৩২০ 

জান্নাতুলকিরকদৌস  

স্বামীঃ িায়জুল  ক  

মাতাঃক াসকনয়ারা মবগম 

গ্রামঃ জগন্নার্থকাঠী  

ডাকঃ স্বরূিকাঠী  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭২৮৩২৯৪৮২ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

22/০2/২০২১-10/03/২০২১  

০৭ শদন 

৩২১ 

খাশদজা িারভীন  

শিতাঃকমাঃ িশ দুল 

ইসলাম  

মাতাঃ আকলয়াকবগম 

গ্রামঃ জগন্নার্থকাঠী  

ডাকঃ স্বরূিকাঠী  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৭০৬৪৪২৯৮ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

22/০2/২০২১-10/03/২০২১  

০৭ শদন 

৩২২ 

মমাসাঃ খাশদজা ইয়াসশমন  

শিতাঃ মমাঃ মশনর   

মাতাঃ মজাৎসনা মবগম 

গ্রাম+ডাকঃ 

কামারকাঠী  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৫৯৬৪৪৮১১ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

22/০2/২০২১-10/03/২০২১  

০৭ শদন 

৩২৩ 

মমাসাঃ জান্নাতুল  

শিতাঃ মমাঃ মশতউর 

র মান  

মাতাঃ লুতিা 

গ্রামঃ জগন্নার্থকাঠী  

ডাকঃ স্বরূিকাঠী  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৬৮৭৪৫১০৩১ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

22/০2/২০২১-10/03/২০২১  

০৭ শদন 

৩২৪ 

মমাসাঃ মসাশনয়া িারশভন  

শিতাঃকমাঃ ি রাব সরদার  

মাতাঃ রম্নশ লাকবগম 

গ্রামঃ জগৎিশট্ট  

ডাকঃ স্বরূিকাঠী  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৪৬৩৭৬৯৩৫ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

22/০2/২০২১-10/03/২০২১  

০৭ শদন 

৩২৫ 
মমাসাঃ রাশবয়া   

শিতাঃ আঃ রব শময়া  

মাতাঃ িাক রা মবগম 

গ্রামঃ অলংকারকাঠী 

ডাকঃ দারম্নছুন্নাৎ  

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর 

০১৭১১০৫৭৬৯৫ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

22/০2/২০২১-10/03/২০২১  

০৭ শদন 

৩২৬ 
মসৌরভ  শসকদার  

শ্যামল শসকদার  

মাতাঃ শদিালী শসকদার 

গ্রাম+ডাকঃ কুশিয়ানা  

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর 
০১৮৭৫৪৩৭৩৩৯ 

িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৭/০3/২০২১-১৩/০3/২০২১  

০৭ শদন 

৩২৭ 
ঝুমুর মন্ডল  

স্বামীঃ উজ্জল  ালদার  

মাতাঃ মঞ্জু মন্ডল 

গ্রাম+ডাকঃ কুশিয়ানা  

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর 
০১৭৪৬৮৪৩০১৩ 

িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৭/০3/২০২১-১৩/০3/২০২১  

০৭ শদন 

৩২৮ 
তমা শসকদার  

স্বামীঃ শলটন রায়  

মাতাঃ শদিালী  শসকদার 

গ্রাম+ডাকঃ কুশিয়ানা  

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর 
০১৭০৮৯৬২১১১ 

িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৭/০3/২০২১-১৩/০3/২০২১  

০৭ শদন 

৩২৯ 
অপূব ে রায়   

অশনল রার্  

মাতাঃ কশনকা  রায় 

গ্রাম+ডাকঃ কুশিয়ানা  

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর 
০১৬৪৩১০৯২২৪ 

িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৭/০3/২০২১-১৩/০3/২০২১  

০৭ শদন 

৩৩০ 
শুভ   ালদার  

গকুল  ালদার  

মাতাঃ শিখা  ালদার 

গ্রাম+ডাকঃ কুশিয়ানা  

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর 
০১৭৯০২৭৫৯১৪ 

িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৭/০3/২০২১-১৩/০3/২০২১  

০৭ শদন 

৩৩১ 
সুধাম রায়   

স্বিন রায়  

মাতাঃ লীলা রার্ 

গ্রাম+ডাকঃ কুশিয়ানা  

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর 
০১৮৭২৮৪৩৪২৪ 

িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৭/০3/২০২১-১৩/০3/২০২১  

০৭ শদন 

৩৩২ 
সজল  ালদার  

শনরঞ্জন  ালদার  

মাতাঃ বকুল  ালদার 

গ্রাম+ডাকঃ কুশিয়ানা  

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর 
০১৭৪৩৮০০৮২৫ 

িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৭/০3/২০২১-১৩/০3/২০২১  

০৭ শদন 

৩৩৩ 

মমাঃ আশজজুল ইসলাম  

আলী  ম াকসন  

মাতাঃ শমনারা মবগম 

গ্রামঃ রাহুতকাঠী  

ডাকঃ দারম্নসুন্নাৎ  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৯৩০৪৪৪০২৩ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৭/০3/২০২১-১৩/০3/২০২১  

০৭ শদন 

৩৩৪ 

মমাঃ শমজানুর র মান  

মমাঃ ইমাম ম াকসন  

মাতাঃ মমািাঃ নুরজা ান 

গ্রাম+ডাকঃ মস াংগল  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭১৬৭৭৬১৬৮ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৭/০3/২০২১-১৩/০3/২০২১  

০৭ শদন 



৩৩৫ 

মসাশনয়া আক্তার  

স্বামীঃ মমাঃ শমজানুর 

র মান  

মাতাঃ িাকল া মবগম 

গ্রাম+ডাকঃ মস াংগল  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৪৯১৪৩৯৪২ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৭/০3/২০২১-১৩/০3/২০২১  

০৭ শদন 

৩৩৬ 
সুকদব রায়  

সুশনল রায়  

মাতাঃ মঞ্জু রার্ 

গ্রাম+ডাকঃ কুশিয়ানা  

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর 
০১৮৮১৫১০২০৭ 

িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৭/০3/২০২১-১৩/০3/২০২১  

০৭ শদন 

৩৩৭ 
শলটন রায়  

স্বিন রায়  

মাতাঃ লীলা রায় 

গ্রাম+ডাকঃ কুশিয়ানা  

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর 
০১৭৩৩৬০৭৫০০ 

িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৭/০3/২০২১-১৩/০3/২০২১  

০৭ শদন 

৩৩৮ 
শন ার রায়  

শনম েল রায়  

মাতাঃ সুশনতী রায় 

গ্রাম+ডাকঃ কুশিয়ানা  

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর 
০১৬২৭৫৫৩০৭১ 

িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৭/০3/২০২১-১৩/০3/২০২১  

০৭ শদন 

৩৩৯ 

দীিক শমস্ত্রী  

ধীকরন্দ্রনার্থ শমস্ত্রী  

মাতাঃ স্মৃশডু শমস্ত্রী 

গ্রামঃব্রিনকাঠী  

ডাকঃ ধল ার  

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর 

০১৮৭৮৮৩৭৯৬৬ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৭/০3/২০২১-১৩/০3/২০২১  

০৭ শদন 

৩৪০ 

সুব্্রত রায়  

সুভাষ রায়  

মাতাঃ বাসশমত্ম রায় 

গ্রামঃ মুসশলমিািা   

ডাকঃ কুশিয়ানা  

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর 

০১৭৩৪৪৮৩৬৮৬ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৭/০3/২০২১-১৩/০3/২০২১  

০৭ শদন 

৩৪১ 
শমঠুন  াওলাদার  

সুকবাধ  াওলাদার  

মাতাঃ  প্রশমলা  াওলাদার 

গ্রামঃ আদাবািী      

ডাকঃ কুশিয়ানা  

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর 

০১৭৮৯০৪৬১৯৬ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৭/০3/২০২১-১৩/০3/২০২১  

০৭ শদন 

৩৪২ 

শুভ সরকার  

সকমত্মাষ  সরকার  

মাতাঃ মদবী সরকার 

গ্রামঃ ব্রিনকাঠী 

ডাকঃ ধল ার  

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর 

০১৬২৩৬১১৯৯১ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৭/০3/২০২১-১৩/০3/২০২১  

০৭ শদন 

৩৪৩ 
আকাি কাইউম  

মমাঃ নান্টু  

মাতাঃ কশ নুর   

গ্রামঃ খাকয়রকাঠী  

ডাকঃ মা ামুদকাঠী  

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর 

০১৮৭০৯৬৯৪৫৮ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৭/০3/২০২১-১৩/০3/২০২১  

০৭ শদন 

৩৪৪ 
সঞ্জয়  াওলাদার  

সকমত্মাষ  াওলাদার  

মাতাঃ শমনশত  াওলাদার 

গ্রামঃ আদাবািী      

ডাকঃ কুশিয়ানা  

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর 

০১৮১২২৩১২২৪ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৭/০3/২০২১-১৩/০3/২০২১  

০৭ শদন 

৩৪৫ 
সুব্রত রায়  

সশমরন রাু্য়   

আকলা রায় 

গ্রাম+ডাকঃ কুশিয়ানা  

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর 
০১৭৯০২৮৫৯১৪ 

িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৭/০3/২০২১-১৩/০3/২০২১  

০৭ শদন 

৩৪৬ 
িামত্ম   ালদার  

শ্যামল  ালদার  

মাতাঃ শরনা  ালদার 

গ্রাম+ডাকঃ কুশিয়ানা  

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর 
০১৩০৩৩১৪৩০৬ 

িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৭/০3/২০২১-১৩/০3/২০২১  

০৭ শদন 

৩৪৭ 
মমাসাঃ শবশর্থ আক্তার  

স্বামীঃ মসাক ল খান  

মাতাঃ মশজেনা মবগম 

গ্রামঃ জুলু ার  

ডাকঃ নমিানী 

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর 

০১৭২৫৯৭৮৬৯২ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৭/০3/২০২১-১৩/০3/২০২১  

০৭ শদন 

৩৪৮ 
শুক্লা রানী রায়  

স্বামীঃ শুশিন রায়  

মাতাঃ শিখা রানী মন্ডল 

গ্রামঃ কুঠারাকাঠী     

ডাকঃ কুশিয়ানা  

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর 

০১৮৫৭৩৩৮২০৯ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৭/০3/২০২১-১৩/০3/২০২১  

০৭ শদন 

৩৪৯ 

মা াফুজা আক্তার  

শিতাঃ মা ামুদকশল  

মাতাঃ মমাসাঃ আশিিা 

মবগম 

গ্রামঃ মুসশলমিািা   

ডাকঃ কুশিয়ানা  

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর 

০১৭০৪৩৫০৭৯৮ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৭/০3/২০২১-১৩/০3/২০২১  

০৭ শদন 



৩৫০ 
মমা াম্মাদ মুজতবা মা মুদ  

মমাঃ িজলুল  ক  

মাতাঃ মিিালী মবগম 

গ্রাম+ডাকঃ 

সঙ্গীতকাঠী  

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর 

০১৭১৫৬৫৮৭৪৬ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

০৭/০3/২০২১-১৩/০3/২০২১  

০৭ শদন 

৩৫১ 

মমাঃ সাইদুর র মান  

মমাঃ মুশজবুর র মান  

মাতাঃ মসশলনা 

গ্রামঃ জগৎিশট্ট  

ডাকঃ স্বরূিকাঠী  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৬১২০০৮৯৯৫ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৪/০৩/২০২১-২২/০৩/২০২১ ০৭ 

শদন 

৩৫২ 

সাশবনা ইয়াসশমন  

শিতাঃ মমাঃ মুশজবুর 

র মান  

মাতাঃ মসশলনা মবগম  

গ্রামঃ জগৎিশট্ট  

ডাকঃ স্বরূিকাঠী  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৯৬৩৬২৯১৯৬ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৪/০৩/২০২১-২২/০৩/২০২১ ০৭ 

শদন 

৩৫৩ 

িািশি আক্তার   

শিতাঃ মমাঃ িামসুর 

র মান  

মাতাঃ নুরজা ান 

গ্রামঃ বাশল ারী   

ডাকঃ মকৌশরখািা  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭১৮৭০৬২০৮ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৪/০৩/২০২১-২২/০৩/২০২১ ০৭ 

শদন 

৩৫৪ 

তামান্না আক্তার  

শিতাঃ  মমাঃ মশজবুর 

র মান  

মাতাঃ মসশলনা মবগম 

গ্রামঃ জগৎিশট্ট  

ডাকঃ স্বরূিকাঠী  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৯৬১১২২৮৭৭ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৪/০৩/২০২১-২২/০৩/২০২১ ০৭ 

শদন 

৩৫৫ 
মমাঃ মাছুম শবলস্না   

মমাঃ িশিউলস্না   

মাতাঃ শনলুিা ইয়াসশমন 

গ্রামঃ ডুশব  

ডাকঃ রাজাবািী  

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর 

০১৭৬১১০০০২০ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৪/০৩/২০২১-২২/০৩/২০২১ ০৭ 

শদন 

৩৫৬ 

মমাঃ শজ াদুল ইসলাম  

মমাঃ জশ রম্নল  ক  

মাতাঃ রঞ্জু মবগম 

গ্রামঃ বাশল ারী   

ডাকঃ মকৌশরখািা  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭১৮৭০৬২০৮ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৪/০৩/২০২১-২২/০৩/২০২১ ০৭ 

শদন 

৩৫৭ 
মমাঃ  অশ দুলস্না   

মমাঃ িশিউলস্না   

মাতাঃ শনলুিা ইয়াসশমন 

গ্রামঃ ডুশব  

ডাকঃ রাজাবািী  

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর 

০১৭১৮৫৬২৮৪১ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৪/০৩/২০২১-২২/০৩/২০২১ ০৭ 

শদন 

৩৫৮ 
নুরম্নন্নবী  

মমাঃ আব্দুল মন্নান িরীি   

মাতাঃ শিউশল 

গ্রামঃ ডুশব  

ডাকঃ রাজাবািী  

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর 

০১৯৯৮১৮৭৪২৯ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৪/০৩/২০২১-২২/০৩/২০২১ ০৭ 

শদন 

৩৫৯ 

মমাঃ নাইমুল ইসলাম  

মমাঃ জশ রম্নল ইসলাম  

মাতাঃ রঞ্জুকবগম 

গ্রামঃ বাশল ারী   

ডাকঃ মকৌশরখািা  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৪৬৪৪৬৮৪৮ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৪/০৩/২০২১-২২/০৩/২০২১ ০৭ 

শদন 

৩৬০ 

িামত্মা  ক শদবা  

শিতাঃকমাঃ আব্দুল 

 ককমালস্না  

মাতাঃ নাশ দা  ক 

গ্রামঃ বাশল ারী   

ডাকঃ মকৌশরখািা  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৪৬৯৭৬৩৬২ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৪/০৩/২০২১-২২/০৩/২০২১ ০৭ 

শদন 

৩৬১ 

আয়িা আক্তার  

শিতাঃকমাঃ আলমগীর 

ম াকসন  

মাতাঃ শিশরন মবগম 

গ্রামঃ বাশল ারী   

ডাকঃ মকৌশরখািা  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৩২০৬০০৫৪ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৪/০৩/২০২১-২২/০৩/২০২১ ০৭ 

শদন 

৩৬২ 

মমাঃ মা ফুজ মমালস্না  

মমাঃ বাদল শময়া  

মাতাঃ মাকসুদা মবগম 

গ্রামঃ বাশল ারী   

ডাকঃ মকৌশরখািা  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৩১৯৮১৩৪২১ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৪/০৩/২০২১-২২/০৩/২০২১ ০৭ 

শদন 

৩৬৩ 

মমাঃ রশন  

মমাঃ আব্দুস সালাম  

মাতাঃ  মগালািী মবগম 

গ্রামঃ বাশল ারী   

ডাকঃ মকৌশরখািা  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৩০২৯৪৫০৬১ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৪/০৩/২০২১-২২/০৩/২০২১ ০৭ 

শদন 



৩৬৪ 

মমাঃ রাশকবুল  াসান  

আব্দুল  ক মমালস্না  

মাতাঃ নাশ দা িারভীন 

গ্রামঃ বাশল ারী   

ডাকঃ মকৌশরখািা  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৪৬৯৭৬৩৬২ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৪/০৩/২০২১-২২/০৩/২০২১ ০৭ 

শদন 

৩৬৫ 

মমাঃ  াশসবুল ইসলাম  

মমাঃ দুলাল শময়া  

মাতাঃ িাশ দা মবগম 

গ্রামঃ বাশল ারী   

ডাকঃ মকৌশরখািা  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৬৩২১৪১৩৭ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৪/০৩/২০২১-২২/০৩/২০২১ ০৭ 

শদন 

৩৬৬ 

মমাঃ আসাদুজ্জামান রশবন  

মমাঃ আলাউশিন মমালস্না  

মাতাঃ আিকরাজা মবগম 

গ্রামঃ বাশল ারী   

ডাকঃ মকৌশরখািা  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৫৫৯০১০০২ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৪/০৩/২০২১-২২/০৩/২০২১ ০৭ 

শদন 

৩৬৭ 

মমাঃ আদনান  

মমাঃ িা জা ান মমালস্না  

মাতাঃ শিয়ারা মবগম  

গ্রামঃ বাশল ারী   

ডাকঃ মকৌশরখািা  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৩৯৪৫৪৫০০ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৪/০৩/২০২১-২২/০৩/২০২১ ০৭ 

শদন 

৩৬৮ 

তানশজম  ইসলাম  

দুলাল শময়া  

মাতাঃ িাশ দা মবগম 

গ্রামঃ বাশল ারী   

ডাকঃ মকৌশরখািা  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৫৫৩৭১৬১৫ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৪/০৩/২০২১-২২/০৩/২০২১ ০৭ 

শদন 

৩৬৯ 

িা   মমাঃ সম্রাট  

মমাঃ লাবলু শময়া  

মাতাঃ কশ নুর মবগম 

গ্রামঃ বাশল ারী   

ডাকঃ মকৌশরখািা  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭৫২২১০২৯১ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৪/০৩/২০২১-২২/০৩/২০২১ ০৭ 

শদন 

৩৭০ 

লাশক   

শিতাঃ মমাঃ লাবলু শময়া  

মাতাঃ কশ নুর মবগম 

গ্রামঃ বাশল ারী   

ডাকঃ মকৌশরখািা  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৭২৬৫৯৩৯০৯ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৪/০৩/২০২১-২২/০৩/২০২১ ০৭ 

শদন 

৩৭১ 

মমাসাঃ  শমম  

শিতাঃ মমাঃ শমজানুর 

র মান  

মাতাঃ  াশিজা মবগম 

গ্রামঃ ডুশব  

ডাকঃ রাজাবািী  

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর 

০১৭৪৬৪৪৬৮৪৮ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৪/০৩/২০২১-২২/০৩/২০২১ ০৭ 

শদন 

৩৭২ 

সুশম আক্তার  

শিতাঃ মমাঃ আকনায়ার 

ম াকসন  

মাতাঃ শিয়ারা মবগম 

গ্রামঃ সুটিয়াকাঠী 

ডাকঃ মকৌশরখািা 

মনিারাবাদ,শিকরাজপুর 

০১৭৪৬৪৪৬৮৪৮ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৪/০৩/২০২১-২২/০৩/২০২১ ০৭ 

শদন 

৩৭৩ 

মমাঃ  াশমম  

মমাঃ িান শময়া  

মাতাঃ সা ানা মবগম 

গ্রামঃ বাশল ারী   

ডাকঃ মকৌশরখািা  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৯৪৫৯২০৯২৫ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৪/০৩/২০২১-২২/০৩/২০২১ ০৭ 

শদন 

৩৭৪ 

িাকতমা আক্তার  

শিতাঃকমাঃ িশফুল  

র মান  

মাতাঃ মুকুলকবগম 

গ্রামঃ বাশল ারী   

ডাকঃ মকৌশরখািা  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৩০৭৭০৭২৫৬ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৪/০৩/২০২১-২২/০৩/২০২১ ০৭ 

শদন 

৩৭৫ 
মহুয়া  আক্তার  

শিতাঃ মমাঃ সুলতান শময়া  

মাতাঃ  াশমদা মবগম 

গ্রাম+ডাকঃ মসা াগদল  

মনিারাবাদ, 

শিকরাজপুর 

০১৩০২৬৯৬৩১৪ 
িাশরবাশরক  াঁস-মুরগী 

িালন ও খামার স্থািন 

১৪/০৩/২০২১-২২/০৩/২০২১ ০৭ 

শদন 

 



              

  

 

 

 

অপ্রোপিিোপিক প্রপিক্ষে ঃোঃ উিরজলো কোউখোলী, জজলো ঃোঃ পিররোজপুর। 

 

ব্যোচ িং-০১ ( এক ) অথ য বির ঃোঃ ২০২০ -২০২১ , ০৭(সোি) পদি। 

 

িং প্রপিক্ষিোথীর িোি ঠিকোিো জিোবোইল িম্বর প্রপিক্ষে 

জকোরস যর 

িোি 

জিেোদ িন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

১ জিোোঃ িোসুি পবল্লোহ্ গ্রোি-জিঘিোল,ডোকঘর-ধোবড়ী ০১৭৫১৩৩৫১০৯ িোপরবোপরক 

হাঁস মুরর্ী 

িোলি 

২৩-০৮-২০২০ 

পরোঃ িোপরখ হরি 

৩০-০৮-২০২০  

 

২ জিোোঃ সবুজ আকি গ্রোি-জিঘিোল,ডোকঘর-ধোবড়ী ০১৮৩৪৮১৮০১৩ ঐ ঐ  

৩ জসৌরভ দোস গ্রোি-জিঘিোল,ডোকঘর-ধোবড়ী ০১৮৮১২৬৮২৩৪ ঐ ঐ  

৪ জিোোঃ আপরফ িপল্লক গ্রোি-জিঘিোল,ডোকঘর-ধোবড়ী ০১৭৮৭৭৬৮১৪১ ঐ ঐ  

৫ জিোোঃ আল আপিি গ্রোি-জিঘিোল,ডোকঘর-ধোবড়ী ০১৮৮৪১৫১৪২৩ ঐ ঐ  

৬ সোইফুল জিখ গ্রোি-জিঘিোল,ডোকঘর-ধোবড়ী ০১৩১৭৫০৭৯৭৮ ঐ ঐ  

৭ জিোোঃ জসোলোেিোি গ্রোি-জিঘিোল,ডোকঘর-ধোবড়ী ০১৭১৬২৮০২৮৩ ঐ ঐ  

৮ পিঠুি দোস গ্রোি-জিঘিোল,ডোকঘর-ধোবড়ী ০১৭১৯৫৬০২১১ ঐ ঐ  

৯ জিোোঃ আপিনুল ইসলোি গ্রোি-জিঘিোল,ডোকঘর-ধোবড়ী ০১৮৩৯২১১০৩৬ ঐ ঐ  

১০ জিোোঃ িপিরুল ইসলোি হোওলোদোর গ্রোি-জিঘিোল,ডোকঘর-ধোবড়ী ০১৭৭১৩৬৯৪০৬ ঐ ঐ  

১১ ওসিোি আলী জিখ গ্রোি-জিঘিোল,ডোকঘর-ধোবড়ী  ঐ ঐ  

১২ িোিোন্নো আক্তোর গ্রোি-জিঘিোল,ডোকঘর-ধোবড়ী ০১৬৩৯৫০৫৯৫৫ ঐ ঐ  

১৩ রোপিদো জবর্ি গ্রোি-জিঘিোল,ডোকঘর-ধোবড়ী ০১৬১২৮৩৩৯০৬ ঐ ঐ  

১৪ জিোোঃ সোপির জহোরসি খোি গ্রোি-ধোবড়ী,ডোকঘর-ধোবর্ড়ী ০১৭৯৪৯৬১৯২২ ঐ ঐ  

১৫ জিোোঃ জসোেোইব জহোরসি গ্রোি-ধোবড়ী,ডোকঘর-ধোবর্ড়ী ০১৮৪৮৩৭৮৫২১ ঐ ঐ  

১৬ জিোোঃ জিরহদী হোসোি হোওলোদোর গ্রোি-ধোবড়ী,ডোকঘর-ধোবর্ড়ী ০১৭৯২১১৩৮১১ ঐ ঐ  

১৭ জিোোঃ িোপহি সরদোর গ্রোি-ধোবড়ী,ডোকঘর-ধোবর্ড়ী ০১৭৩৭২৮৮৩৭৩ ঐ ঐ  

১৮ সোপির জহোরসি গ্রোি-ধোবড়ী,ডোকঘর-ধোবর্ড়ী ০১৭৬০৭৭৯০৩৬ ঐ ঐ  

১৯ জিোসোোঃ বৃপি আক্তোর পরিো গ্রোি-ধোবড়ী,ডোকঘর-ধোবর্ড়ী ০১৭১১২১৯৯৫৯ ঐ ঐ  

২০ জিোোঃ িোরবর দরপজ গ্রোি-ধোবড়ী,ডোকঘর-ধোবর্ড়ী ০১৮৬৭৮৬৬৩৩৯ ঐ ঐ  

২১ জিোোঃ িপহদুল ইসলোি খোি গ্রোি-ধোবড়ী,ডোকঘর-ধোবর্ড়ী ০১৮১৮৬০১৫৮৫ ঐ ঐ  

২২ জিোোঃ জোপহদ সরদোর গ্রোি-ধোবড়ী,ডোকঘর-ধোবর্ড়ী ০১৮১৫৭৫৩৬৭৮ ঐ ঐ  

২৩ পরিো আক্তোর গ্রোি-ধোবড়ী,ডোকঘর-ধোবর্ড়ী ০১৭৬১৯৩১৪৫৯ ঐ ঐ  

২৪ ¯^Y©v দোস গ্রোি-ধোবড়ী,ডোকঘর-ধোবর্ড়ী ০১৬৩৯৫০৫৮৮০ ঐ ঐ  

২৫ জিোোঃ িোইি পসকদোর উপজেোলখোি,কোউখোলী  ঐ ঐ  

 

ব্যোচ িং-ও জিেোদ ঃোঃ  ০২(দুই)/২০-২১, ০৭(সোি) পদি। 

িং প্রপিক্ষিোথীর িোি ঠিকোিো জিোবোইল িম্বর প্রপিক্ষে জকোরস যর 

িোি 

জিেোদ িন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

২৬ জররদোেোি জহোরসি সোপি গ্রোি+ডোকঘর-জবকুটিেো ০১৮৩২৬০০২৭০ িোপরবোপরক হাঁস ০১-০৯-  
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মুরর্ী িোলি ২০২০পরোঃ 

িোপরখ হরি 

০৮-০৯-

২২০পরোঃ 

২৭ জিোোঃ রপি হোওলোদোর গ্রোি+ডোকঘর-জবকুটিেো ০১৭১০৬৫৬৩৫৭ ঐ ঐ  

২৮ জিোোঃ জিরহদী হোসোি গ্রোি+ডোকঘর-জবকুটিেো ০১৯৯৪৪৮৮৯৬০ ঐ ঐ  

২৯ জিোিোোঃ মুক্তো আক্তোর গ্রোি+ডোকঘর-জবকুটিেো ০১৭৯৫১১৩৩২৫ ঐ ঐ  

৩০ জিোোঃ িোপির গ্রোি+ডোকঘর-জবকুটিেো ০১৪০৪৫৯২৪০৫ ঐ ঐ  

৩১ জঃ িোোঃ রুরবল গ্রোি+ডোকঘর-জবকুটিেো ০১৭১৮৪৫১৪৮৫ ঐ ঐ  

৩২ জিোোঃ িপির জহোরসি গ্রোি+ডোকঘর-জবকুটিেো ০১৬৩৭৯১৮৭৮৯ ঐ ঐ  

৩৩ আল আপিি গ্রোি+ডোকঘর-জবকুটিেো ০১৭৭৯৪০১০৩৯ ঐ ঐ  

৩৪ জিজবোহ জহোরসি গ্রোি+ডোকঘর-জবকুটিেো ০১৭১৫৪৭৩৯৮০ ঐ ঐ  

৩৫ িপল জবর্ি গ্রোি+ডোকঘর-জবকুটিেো ০১৬০১৪৭৩৯৮০ ঐ ঐ  

৩৬ জিোোঃ জরজোউল কোরি গ্রোি+ডোকঘর-জবকুটিেো ০১৭৫২০০৭৬৫৭ ঐ ঐ  

৩৭ জিোোঃ সবুজ হোওলোদোর গ্রোি+ডোকঘর-জবকুটিেো ০১৭৯৪২৯৩৪৮৬ ঐ ঐ  

৩৮ িোজিো জবর্ি গ্রোি+ডোকঘর-জবকুটিেো ০১৩০৫৪০৪২৬৫ ঐ ঐ  

৩৯ জিোোঃ িোহোজোলোল জহোরসি গ্রোি+ডোকঘর-জবকুটিেো ০১৭৯৮৭৫৯৩৫৬ ঐ ঐ  

৪০ জিোোঃ সুিি জহোরসি গ্রোি+ডোকঘর-জবকুটিেো ০১৭৮৭২৩৯৮৩০ ঐ ঐ  

৪১ জিোোঃ পরেোজুল ইসলোি গ্রোি+ডোকঘর-জবকুটিেো ০১৯১৫১৪৬০৩৮ ঐ ঐ  

৪২ জিোোঃ পরেোজুল ইসলোি গ্রোি+ডোকঘর-জবকুটিেো ০১৭২৭০৪৫৪৮৩ ঐ ঐ  

৪৩ আজিীর জহোরসি গ্রোি+ডোকঘর-জবকুটিেো ০১৯১৬৩৮৪৬৯৪ ঐ ঐ  

৪৪ জিোোঃ জিরহদী হোসোি িংকরপুর,জজোলোর্োিী ০১৭২৯৪০৮৬৩১ ঐ ঐ  

৪৫ আব্দুল আপলি িংকরপুর,জজোলোর্োিী ০১৭৪৯৬৩৬৫৬৩ ঐ ঐ  

৪৬ জিোোঃ জজোবোরের আহসোি (বোপি) িংকরপুর,জজোলোর্োিী ০১৭৪৫৪৮৪২০৪ ঐ ঐ  

৪৭ জিোোঃ জিৌপহদুল ইসলোি পিেোলকোঠী,পিেোলকোঠী ০১৭৮৫৯১৭৭০৮ ঐ ঐ  

৪৮ জহিী আক্তোর পিেোলকোঠী,পিেোলকোঠী ০১৬৭৩৬৭৯৬৯১ ঐ ঐ  

৪৯ জিোোঃ জফররদৌস িোলুকদোর ফলইবুপিেো,জজোলোর্োিী ০১৮১৬৩৮৪৬৯৪ ঐ ঐ  

৫০ জিোোঃ আপিনুল ইসলোি রোজু মুসপলিিোড়ো,পিররোজপুর ০১৮১২০৭৩৪৬৬ ঐ ঐ  

 

ব্যোচ িং- ও জিেোদোঃ ০৩(পিি)/২০-২১, ০৭(সোি) পদি। 

িং প্রপিক্ষিোথীর িোি ঠিকোিো জিোবোইল িম্বর প্রপিক্ষে জকোরস যর 

িোি 

জিেোদ িন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

৫১ জিোোঃ রুরবল ফরোজী গ্রোি+ডোকঘর-জজোলোর্োিী ০১৩১৬৬৮০৮৯০ িোপরবোপরক হাঁস 

মুরর্ী িোলি 

১৫-০৯-

২০২০পরোঃ 

িোপরখ 

হরি ২২-

০৯-

২২০পরোঃ 

 

৫২ জিোোঃ আলোউপদি গ্রোি+ডোকঘর-জজোলোর্োিী ০১৭২২৫৩৭২৮৫ ঐ ঐ  

৫৩ জিোোঃ িোছুি গ্রোি+ডোকঘর-জজোলোর্োিী  ঐ ঐ  

৫৪ জিোোঃ রপফকুল ইসলোি িোপিক গ্রোি+ডোকঘর-জজোলোর্োিী ০১৩১২৪৯৯৫৫৬ ঐ ঐ  

৫৫ রুরবল গ্রোি+ডোকঘর-জজোলোর্োিী ০১৩১২৪৬৯৫৯৭ ঐ ঐ  

৫৬ জিোোঃ উপজর হোওলোদোর গ্রোি+ডোকঘর-জজোলোর্োিী ০১৭৬৮১৬১৬২৫ ঐ ঐ  

৫৭ সোকোওেোি গ্রোি+ডোকঘর-জজোলোর্োিী ০১৭৫৮৪০৬৩৫ ঐ ঐ  

৫৮ আরিোেোর কপবর গ্রোি+ডোকঘর-জজোলোর্োিী ০১৭১১০৫১০৩৩ ঐ ঐ  

৫৯ জিোোঃ হোসোি জহোরসি গ্রোি+ডোকঘর-জজোলোর্োিী ০১৭৮৮৬৮১১৬৪ ঐ ঐ  

৬০ জিোোঃ রপবউল ইসলোি গ্রোি+ডোকঘর-জজোলোর্োিী ০১৭৫৬৬৪০৫৮১ ঐ ঐ  

৬১ জিোোঃ িোমুি খোি গ্রোি+ডোকঘর-জজোলোর্োিী ০১৭১৬৮৭৫৯৮৬ ঐ ঐ  

৬২ জিোোঃ সবুজ জহোরসি গ্রোি+ডোকঘর-জজোলোর্োিী ০১৭৯১০৯১০০৮ ঐ ঐ  

৬৩ জিোোঃ িোিীি জহোরসি গ্রোি+ডোকঘর-জজোলোর্োিী ০১৭৩৫৪৫৩০৯১ ঐ ঐ  

৬৪ জিোোঃ হোপববুল্লোহ জসিোই গ্রোি+ডোকঘর-জজোলোর্োিী  ঐ ঐ  



৬৫ জিোোঃ িোপফল ইসলোিী গ্রোি+ডোকঘর-জজোলোর্োিী  ঐ ঐ  

৬৬ িোহোিোজ িোরভীি (িপি) গ্রোি-পিেোলকোঠী,ডোক-জজোলোর্োিী ০১৭৫৯২৯৯৯০৫ ঐ ঐ  

৬৭ িোহফুজুর রহিোি ফলইবুপিেো,জজোলোর্োিী ০১৭২৭৭৬৮৮৮ ঐ ঐ  

৬৮ জিোোঃ ইিজোমুল হক পজেো জকউপন্দেো,জকউপন্দেো ০১৭২৫৯০৬৭৭৫ ঐ ঐ  

৬৯ সুিি জহোরসি জকউপন্দেো,জকউপন্দেো ০১৭৭৪৯৪৮৩৬৮ ঐ ঐ  

৭০ জিোোঃ হোপফজুর রহিোি কচ্যেোকোঠী,কোউখোলী ০১৭১২৭৪১১৬৩ ঐ ঐ  

৭১ জিোোঃ ইসপিেোক আহরিদ পূব যপিষ যো,জহোর্লোরবিকো ০১৭২৪৩৭৩৭৭৭ ঐ ঐ  

৭২ জিোোঃ এবোদুল ডুিজুপড়.িোরসোতুপরেো ০১৭৯৭৫৯৯৮৫০ ঐ ঐ  

৭৩ িোপদরো আক্তোর দোরসরকোঠী,দোরসরকোঠী  ঐ ঐ  

৭৪ সোিজোিো িোহজোবীি আইরি ঝোপুষী,আইরি ০১৭১৮৫৫৯৮০০ ঐ ঐ  

৭৫ রপফকুল ইসলোি িোরসোতুপরেো,িোরসোতুপরেো  ঐ ঐ  

 

ব্যোচ িং- ও জিেোদোঃ ০৪ (চোর)/২০-২১, ০৭(সোি) পদি। 

িং প্রপিক্ষিোথীর িোি ঠিকোিো জিোবোইল িম্বর প্রপিক্ষে জকোরস যর 

িোি 

জিেোদ িন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬  

৭৬ জসোপিেো খোিি কোঠোপলেো,জর্োসিিোরো ০১৭২০৫২৯১২৩ কুটিরপিল্প  ০৮-১০-

২০২০পরোঃ 

হরি১৪-

১০-২০২০ 

 

৭৭ িোরজদো খোিি কোউখোলী,কোউখোলী  ঐ ঐ  

৭৮ পলজো আক্তোর দোঃবোজোর,কোউখোলী ০১৯০৩৮৪৮৫৫৬ ঐ ঐ  

৭৯ কুিকুি আক্তোর ইভো দোঃবোজোর,কোউখোলী ০১৭৫৭৩৬০২৬৭ ঐ ঐ  

৮০ হীরো আক্তোর উপজেোলখোি,কোউখোলী ০১৪০১৫৩০৬৬৫ ঐ ঐ  

৮১ পির্োর সুলিোিো ইলো উপজেোলখোি,কোউখোলী ০১৭০৩৭৬৩৯৬৩ ঐ ঐ  

৮২ ঈপিিো হোলদোর উপজেোলখোি,কোউখোলী ০১৭৭৫৫১৬৬০৯ ঐ ঐ  

৮৩ জিোসোোঃ খোপদজো আক্তোর উপজেোলখোি,কোউখোলী ০১৯০৩৮৪৮৫৫৬ ঐ ঐ  

৮৪ পরিো পিত্র উপজেোলখোি,কোউখোলী ০১৯৯৪২৬৯৫৪ ঐ ঐ  

৮৫ রোপখ আক্তোর দোঃবোজোর,কোউখোলী ০১৭২৬৪৬০৮২২ ঐ ঐ  

৮৬ হোফসো খোিি দোঃবোজোর,কোউখোলী ০১৭৮৩৪৯৭৩০৪ ঐ ঐ  

৮৭ জিরী জবর্ি দোঃবোজোর,কোউখোলী ০১৭৬৮১১৫৮৭৩ ঐ ঐ  

৮৮ জিোসোোঃ জজিী আক্তোর দোঃবোজোর,কোউখোলী ০১৭৬৪৪২১৭৪১ ঐ ঐ  

৮৯ বোবলী আক্তোর দোঃবোজোর,কোউখোলী ০১৬৮৩৬২৭৬৯ ঐ ঐ  

৯০ আইপরি আক্তোর বপব দোঃবোজোর,কোউখোলী ০১৩০৫৩০০৪৫৩ ঐ ঐ  

৯১ িোরভীি কোউখোলী,কোউখোলী ০১৭২৩৪০৭৭৭০ ঐ ঐ  

৯২ রুপবিো আক্তোর কচ্যেোকোঠী,কোউখোলী ০১৭৪৫১৭৮৬৬০ ঐ ঐ  

৯৩ জুপথকো িীল আসিপদ,কোউখোলী ০১৭৬১৫২৭২১৪ ঐ ঐ  

৯৪ জিোসোোঃ িোসরীি খোিি জর্োসিিোরো,জর্োসিিোরো ০১৭৭১৯৭৮০৩৫ ঐ ঐ  

৯৫ হোপদেো আক্তোর পচরোিোড়ো,িোরসোতুপরেো ০১৭৪৪১৪৯১৬৭ ঐ ঐ  

৯৬ কৃষ্ণো মৃধো জকিরিো.িোরসোতুপরেো ০১৭৭৪৮৬৬৭৬৮ ঐ ঐ  

৯৭ কোপিজ ফোপিিো জহোর্লো,জহোর্লোরবিকো ০১৭৭৮৭৩৭১৩০ ঐ ঐ  

৯৮ জরিিো খোিি কোউখোলী,কোউখোলী ০১৭৫৮৮৪৭১০১ ঐ ঐ  

৯৯ জোন্নোিী খোিি পিতু দোঃপিলিী,পিলিী ০১৩০৪৪৮৬১৮৭ ঐ ঐ  

১০০ জিোিোোঃ সোলিো জবর্ি দোঃবোজোর,কোউখোলী ০১৭১৬৬০৭০৯১ ঐ ঐ  

 

ব্যোচ িং- ও জিেোদোঃ ০৫(িাঁচ)/২০-২১, ০৭(সোি) পদি 

 

িং প্রপিক্ষিোথীর িোি ঠিকোিো জিোবোইল িম্বর প্রপিক্ষে জকোরস যর 

িোি 

জিেোদ িন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬  

১০১ জজসপিি জবর্ি উপজেোলখোি,কোউখোলী ০১৭৩৭১৪৭৮০৭ কুটিরপিল্প  ০২-১০-

২০২০ হরি 

 



২৯-১০-

২০২০পরোঃ 

১০২ মুক্তো জবর্ি আসিপদ,কোউখোলী ০১৩১৪৭২৩৬৬৯ ঐ ঐ  

১০৩ জোন্নোপি আক্তোর জিঘিো আসিপদ,কোউখোলী ০১৭১০১১০১৩৯ ঐ ঐ  

১০৪ জিরহপরি পিসো আসিপদ,কোউখোলী ০১৭১৯৯৭১৩৪৬ ঐ ঐ  

১০৫ িোসপিেো িোিহো আসিপদ,কোউখোলী ০১৭১৯৬৬৪৬১১ ঐ ঐ  

১০৬ সুবি যো আক্তোর উপজেোলখোি,কোউখোলী ০১৭৮১৯৬২৮৫০ ঐ ঐ  

১০৭ পিমুল উপজেোলখোি,কোউখোলী ০১৭৩৮৮৪২০১৩ ঐ ঐ  

১০৮ ফোরজোিো আক্তোর উপজেোলখোি,কোউখোলী ০১৭৭০৫৩৬৬০৬ ঐ ঐ  

১০৯ পবপথ কোউখোলী,কোউখোলী ০১৩০৬৯৩৬৯৬৬ ঐ ঐ  

১১০ খুপি জবর্ি কোউখোলী,কোউখোলী ০১৪০৮২০৬৫৭৫ ঐ ঐ  

১১১ িপিরো জবর্ি দোঃবোজোর,কোউখোলী ০১৭২৬৮০৫৮৫৪ ঐ ঐ  

১১২ িোপিিো  দোঃবোজোর,কোউখোলী ০১৭৬৬৯৬১৫৫৩ ঐ ঐ  

১১৩ ফোরজোিো আক্তোর দোঃবোজোর,কোউখোলী  ০১৩১৬৬০১৪১৭ ঐ ঐ  

১১৪ লোবিী আক্তোর সজিী কচ্যেোকোঠী,কোউখোলী ০১৮৩৫৮৩১১০১ ঐ ঐ  

১১৫ সীিো আক্তোর কচ্যেোকোঠী,কোউখোলী ০১৭০৩৫৭৭৮৭৬ ঐ ঐ  

১১৬ অপিিো রোিী খোসরকল কুপিেোি,কোউখোলী ০১৭৩৬৩৯১০৩৯ ঐ ঐ  

১১৭ লক্ষী রোিী খোসরকল কুপিেোি,কোউখোলী ০১৭২৩২২৮৭৮২ ঐ ঐ  

১১৮ সুিো খোসরকল কুপিেোি,কোউখোলী ০১৭৮১৫০১৮৯১ ঐ ঐ  

১১৯ সুর্ন্ধ্ো দত্ত কুপিেোি,কোউখোলী ০১৭০৫৩৮৫৮০৬ ঐ ঐ  

১২০ কুলসুি আক্তোর দোরসরকোঠী,দোরসরকোঠী ০১৭৯৯৫১৩১৯৮ ঐ ঐ  

১২১ ফোরহোিো ইসলোি িোরসোতুপরেো,িোরসোতুপরেো ০১৭৫৭৪৬১২০২ ঐ ঐ  

১২২ জিোসোোঃ িোিপবি আক্তোর পচরোিোড়ো,িোরসোতুপরেো ০১৭৬১৯৮৬১৭৯ ঐ ঐ  

১২৩ হোপববো জোহোি ইিো পচরপিোড়ো,িোরসোতুপরেো ০১৭৫৯০৭৬৫৩২ ঐ ঐ  

১২৪ নুসরোি জোহোি জিপবি সুপবদপুর,পিলিী ০১৭৪৬৪৩৬৬২৬ ঐ ঐ  

১২৫ জসপলিো আক্তোর বদরপুর,আইরি ০১৩০৯০৯৫৭৩০ ঐ ঐ  

 

ব্যোচ িং- ও জিেোদোঃ ০৬(িে)/২০-২১, ০৭(সোি) পদি। 

 

িং প্রপিক্ষিোথীর িোি ঠিকোিো জিোবোইল িম্বর প্রপিক্ষে জকোরস যর 

িোি 

জিেোদ িন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

১১৬ জিোোঃ রপি জহোরসি হোওলোদোর আসিপদ,কোউখোলী ০১৬৭৫১৭৪০২০ িোপরবোপরক হাঁস 

মুরর্ী িোলি 

১৪-১১-

২০২০পরোঃ 

িোপরখহরি 

১৯-১১-

২২০পরোঃ 

 

১২৭ িোজিো জবর্ি আসিপদ,কোউখোলী ০১৭৩০২৩৭৫৭৭ ঐ ঐ  

১২৮ িোরভীি আসিপদ,কোউখোলী ০১৭৭৫৫৪৭৯৭৫ ঐ ঐ  

১২৯ পিপ্রো রোিী রোে আসিপদ,কোউখোলী ০১৭০১৮৫৫৬০৭ ঐ ঐ  

১৩০ নুপুর জবর্ি আসিপদ,কোউখোলী ০১৭৪২০২৩৪৩৫ ঐ ঐ  

১৩১ ফোপহি জহোরসি আসিপদ,কোউখোলী ০১৩০৭৪৭০৭০৮ ঐ ঐ  

১৩২ কোকলী হোলদোর আসিপদ,কোউখোলী ০১৭৪৬৮৩৯৬৬৯ ঐ ঐ  

১৩৩ আল আপিি আসিপদ,কোউখোলী ০১৭১৪৪৪৬৭৩০ ঐ ঐ  

১৩৪ ফোপরেো জহোরসি পরপচ আসিপদ,কোউখোলী ০১৭১৫৪১৯১৭৮ ঐ ঐ  

১৩৫ সুপচত্রো রোিী িীল আসিপদ,কোউখোলী ০১৭৫৩২৯৮৩২৬ ঐ ঐ  

১৩৬ পিউলী আক্তোর আসিপদ,কোউখোলী ০১৭৫৯৩৭৯১৯২ ঐ ঐ  

১৩৭ সিোপ্তী িীল আসিপদ,কোউখোলী ০১৭৬১১৫২৭২১৪ ঐ ঐ  

১৩৮ জুবোরের ইসলোি কোউখোলী,কোউখোলী ০১৭৩৫৪৫২০৫৫ ঐ ঐ  

১৩৯ িপরেি আক্তোর উোঃবন্দর,কোউখোলী ০১৭৭৬১৫১১২০ ঐ ঐ  

১৪০ জিোিোোঃ িোলিো জবর্ি কোঠোপলেো,জর্োসিিোরো ০১৭৬৬৯৭৩৭৬ ঐ ঐ  

১৪১ সোলিো আক্তোর কপল উপজেোলখোি,কোউখোলী ০১৭৯৫৫০৯৩৮০ ঐ ঐ  



১৪২ লোইজু আক্তোর পলিো উপজেোলখোি,কোউখোলী ০১৭৮৬৫৬৪১১১ ঐ ঐ  

১৪৩ পরিো জবর্ি উপজেোলখোি,কোউখোলী ০১৭২৫৭৬৩৭০৪ ঐ ঐ  

১৪৪ কোিরুি িোহোর আক্তোর উপজেোলখোি,কোউখোলী ০১৭৮১৪৫৭১৫৪ ঐ     ঐ  

১৪৫ িপিউল ইসলোি র্োন্ডিো,দোরসরকোঠী ০১৭৭৮৩৩৮৬৯৩ ঐ     ঐ  

১৪৬ সুিি জহোরসি হোওলোদোর দোরসরকোঠী,দোরসরকোঠী ১৬০৮১৭৫২৮০ ঐ     ঐ  

১৪৭ জিোোঃ হোসোি উল্লোহ হোওলোদোর দোরসরকোঠী,দোরসরকোঠী ০১৭৭৬১৫১১২০ ঐ     ঐ  

১৪৮ সোপহদো জবর্ি পচরোিোড়ো,িোরসোতুপরেো ০১৭২৬৮৯৮৫৫৪ ঐ     ঐ  

১৪৯ জিোোঃ িোহোমুদুল হোসোি জকউপন্দেো.জকউপন্দেো ০১৭৮৫৫৫০৬২১ ঐ     ঐ  

১৫০ জিোোঃ িোওহীদুল ইসলোি জকউপন্দেো,জকউপন্দেো ০১৭১২১৩৩৯৩২ ঐ     ঐ  

 

ব্যোচ িং- ও জিেোদোঃ ০৭(সোি)/২০-২১, ০৭(সোি) পদি। 

 

 

িং 

প্রপিক্ষিোথীর িোি ঠিকোিো জিোবোইল িম্বর প্রপিক্ষে জকোরস যর 

িোি 

জিেোদ িন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

১৫১ লোবিী আক্তোর কুপিেোি,কোউখোলী ০১৭৪৮৬১৮৫৩৭ জিোষোক দিরী ২২-১১-

২০২০পরোঃ 

হরি  

২৮-১১-

২০২০ পরোঃ 

 

১৫২ সোপবিো ইেোসপিি পিশু কুপিেোি,কোউখোলী ০১৭০৬৬৩৭৪০৪ ঐ ঐ  

১৫৩  জজসপিি আক্তোর কুপিেোি,কোউখোলী ০১৭৫০৪৩৬১০১ ঐ ঐ  

১৫৪ কপহনুর জবর্ি কুপিেোি,কোউখোলী ০১৭০৪৮২২০২২ ঐ ঐ  

১৫৫ লোবিী জবর্ি কুপিেোি,কোউখোলী ০১৩০০২১৬১৭৫ ঐ ঐ  

১৫৬ লোবিী আক্তোর কুপিেোি,কোউখোলী ০১৩০৯৯০০১০৮ ঐ ঐ  

১৫৭ সোপদেো আক্তোর কুপিেোি,কোউখোলী ০১৩০৬০২২১৬০ ঐ ঐ  

১৫৮ সীিো খোসরকল কুপিেোি,কোউখোলী ০১৭৩৬৩৯১০৩৯ ঐ ঐ  

১৫৯ লিো িোলোকোর কুপিেোি,কোউখোলী ০১৭৫৭০৪৯৬১২ ঐ ঐ  

১৬০ আঁপখ জবর্ি কুপিেোি,কোউখোলী ০১৪০৭১৬৬৫৭৮ ঐ ঐ  

১৬১ পিউলী জবর্ি কুপিেোি,কোউখোলী ০১৭২৩১৩৫৬৪২ ঐ ঐ  

১৬২ আফসোিো আক্তোর পিপি কুপিেোি,কোউখোলী ০১৭০৭২০৫৮৭৭ ঐ ঐ  

১৬৩  জরিিো আক্তোর কুপিেোি,কোউখোলী ০১৭৯৫৭১৭৪২০ ঐ ঐ  

১৬৪ রুিোলী আক্তোর কুপিেোি,কোউখোলী ০১৭৪৫৮৪৯১২৩ ঐ ঐ  

১৬৫ পিউলী আক্তোর কুপিেোি,কোউখোলী ০১৭৫০৪৩৬১০১ ঐ ঐ  

১৬৬ িোরজোি জবর্ি কুপিেোি,কোউখোলী ০১৭৮১৪৯৬৭৭৮ ঐ ঐ  

১৬৭ আপরফো ইেোসপিি কুপিেোি,কোউখোলী ০১৭১৫০৭১৮২০ ঐ ঐ  

১৬৮ রুিো জবর্ি কুপিেোি,কোউখোলী ০১৮৪০২১৪৭৫৫ ঐ ঐ  

১৬৯ ফোরকিো জবর্ি কচ্যেোকোঠী,কোউখোলী ০১৮৭৪৭২৭৫১০ ঐ ঐ  

১৭০ পিউপল জবর্ি কচ্যেোকোঠী,কোউখোলী ০১৭০৯৪৫২১০২ ঐ ঐ  

১৭১ সুিো খোসরকল আিরোজুড়ী,কোউখোলী ০১৭৮১৫০১৮৯১ ঐ ঐ  

১৭২ িোলিো পূব য আিরোজুড়ী,কোউখোলী ০১৭০৩৪৫৭০৫১ ঐ ঐ  

১৭৩ হোপলিো আক্তোর বড়পবড়োলজুড়ী,জেকুল ০১৩০০২১৬১৭৫ ঐ ঐ  

১৭৪ আঞ্জুিোি আক্তোর পিষ যো,জহোর্লোরবিকো ০১৩০৭২৩৭২৬২ ঐ ঐ  

১৭৫ তুপল wek^vm (পরপি) উপজেোলখোি,কোউখোলী ০১৭৯০৬১৯২২৬ ঐ ঐ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ব্যোচ িং- ও জিেোদোঃ ০৮(আট)/২০-২১, ০৭(সোি) পদি। 

িং প্রপিক্ষিোথীর িোি ঠিকোিো জিোবোইল িম্বর প্রপিক্ষে জকোরস যর 

িোি 

জিেোদ িন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

১৭৬ আেিো আক্তোর গ্রোি+ডোকঘর-জজোলোর্োিী ০১৭৩০৯৬৬২৯৫ র্োভী িোলি  ০৮-১২-

২০২০পরোঃ 

হরি ১৪-

১২-

২০২০পরোঃ 

 

১৭৭ জসপলিো আক্তোর আিিো গ্রোি+ডোকঘর-জজোলোর্োিী ০১৭৩৯৮৭০৬১৯ ঐ ঐ  

১৭৮ জহিী আক্তোর পরেো গ্রোি+ডোকঘর-জজোলোর্োিী ০১৭৫৯৩২৩৮৩০ ঐ ঐ  

১৭৯ জিোিো ঃোঃ রোপজেো জবর্ি গ্রোি+ডোকঘর-জজোলোর্োিী ০১৭১৬৪৬৫৮৮২ ঐ ঐ  

১৮০ পিতু আক্তোর গ্রোি+ডোকঘর-জজোলোর্োিী ০১৯১১৫৯৭৭৭৭ ঐ ঐ  

১৮১ িোপলিো আক্তোর পিেোলকোঠী,জোলোর্োিী ০১৭৯৩০৮৯৭০০ ঐ ঐ  

১৮২ নুপুর জবর্ি পিেোলকোঠী,জজোলোর্োিী ০১৭৬৮৪২২৫০৩ ঐ ঐ  

১৮৩ িোিজুি িোহোর মুপন্ন গ্রোি+ডোকঘর-জজোলোর্োিী ০১৩০০২১৬১০২ ঐ ঐ  

১৮৪ পিশু আক্তোর গ্রোি+ডোকঘর-জজোলোর্োিী ০১৭৩৮৮২২৭৬৭ ঐ ঐ  

১৮৫ ফোপিিো গ্রোি+ডোকঘর-জজোলোর্োিী ০১৩০০৪০৬৮৯৩ ঐ ঐ  

১৮৬ জিোোঃ কোওিোর খোি গ্রোি+ডোকঘর-জজোলোর্োিী ০১৭১৬১৯০৫২১৬ ঐ ঐ  

১৮৭ জিোোঃ িোপরকুল ইসলোি গ্রোি+ডোকঘর-জজোলোর্োিী ০১৭১৭৮১৫০০৫ ঐ ঐ  

১৮৮ জিোোঃ জসোহোর্ জহোরসি জিোল্লো গ্রোি+ডোকঘর-জজোলোর্োিী ০১৭৩৭৮৬০৫১২ ঐ ঐ  

১৮৯ জিোোঃ আব্দুল্লোহ গ্রোি+ডোকঘর-জজোলোর্োিী ০১৭৫২৭৪৭৩৬৬ ঐ ঐ  

১৯০ জিোোঃ পলিি হোওলোদোর গ্রোি+ডোকঘর-জজোলোর্োিী ০১৭৫৭৯৯৯৬৬০ ঐ ঐ  

১৯১ জিোোঃ রহিি উল্লোহ ফলইবুপিেো,জোলোর্োিী ০১৭২২৬১৭১৮৬ ঐ ঐ  

১৯২ আোঃ আপলি ফলইবুপিেো,জোলোর্োিী ০১৭৯১১২৩৯৩১ ঐ ঐ  

১৯৩ সুলিোিো আক্তোর ফলইবুপিেো,জোলোর্োিী ০১৭৪১৪১১১৯১ ঐ ঐ  

১৯৪ জিোসোোঃ মুপিেো আকিোর পিপল ফলইবুপিেো,জোলোর্োিী ০১৭৯৬২১৩৪৯৩ ঐ ঐ  

১৯৫ জিোসোোঃ জজোিিো আক্তোর ফলইবুপিেো,জোলোর্োিী ০১৭৭০৮১৮৪৬৪ ঐ ঐ  

১৯৬ িোছুিো ফলইবুপিেো,জোলোর্োিী ০১৭৩৭৮৬০৫১২ ঐ ঐ  

১৯৭ িোসপরি আক্তোর পিেোলকোঠী,জজোলোর্োিী ০১৭৯৭৩৬২৭৯৮ ঐ ঐ  

১৯৮ জিোসোোঃ ফোরজোিো আক্তোর পিেোলকোঠী-জজোলোর্োিী ০১৭৮৪২৯৫৮৪৪ ঐ ঐ  

১৯৯ িপল জবর্ি পিেোলকোঠী,জজোলোর্োিী ০১৮৩০৬১৬৬৪৯ ঐ ঐ  

২০০ জসোপিেো আক্তোর পিষ যো,জহোর্লোরবিকো ০১৭৬১৯০৫২১৬  ঐ ঐ  

 

ব্যোচ িং- ও জিেোদোঃ ০৯(িে)/২০-২১, ০৭(সোি) পদি। গ্রোি+ডোকঘর-জজোলোর্োিী 

িং প্রপিক্ষিোথীর িোি ঠিকোিো জিোবোইল িম্বর প্রপিক্ষে জকোরস যর 

িোি 

জিেোদ িন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

২০১ িোপর্ যস জবর্ি কুপিেোি,কোউখোলী ০১৭৬৮৭১৩১৩৮ জিোষোক দিরী ২২-১২-

২০২০পর 

হরি ২৮-

১২-

২২০পরোঃ 

 

২০২ সোরপিি আক্তোর কুপিেোি,কোউখোলী ০১৮১৬৫০০৯৯৫ ঐ ঐ  

২০৩ রোরবেো খোতুি কুপিেোি,কোউখোলী ০১৭৬৫০৫৩৮৭২ ঐ ঐ  

২০৪ আসিো কুপিেোি,কোউখোলী ০১৮৭৭৫০১২৩৯৪ ঐ ঐ  

২০৫ জিোসোোঃ উরে সুিোইেো জবর্ি কুপিেোি,কোউখোলী ০১৭৬৫০৫৩৮৭২ ঐ ঐ  

২০৬ িোপিিো খোিি কুপিেোি,কোউখোলী ০১৭৭৫৭৫৬৯৫৮ ঐ ঐ  

২০৭ িোজমুি জিিো কুপিেোি,কোউখোলী ০১৭৮২৪১০৬৬৬৩ ঐ ঐ  

২০৮ িোিপরি িোরভীি কুপিেোি,কোউখোলী ০১৭৪৩৬১৬০১ ঐ ঐ  

২০৯ িেিো আক্তোর কুপিেোি,কোউখোলী ০১৮৩৮১১২৩৭৭ ঐ ঐ  

২১০ জিোসোোঃ িোহীিো আক্তোর কুপিেোি,কোউখোলী ০১৭১৭০৭১৮২৭ ঐ ঐ  



২১১ হোওেো জবর্ি কুপিেোি,কোউখোলী ০১৭৩৫৮৬৪৬৮৬ ঐ ঐ  

২১২ ¯^b©v বড়োল কুপিেোি,কোউখোলী ০১৭২১৪৩০৭৭১ ঐ ঐ  

২১৩ দচপি দত্ত কুপিেোি,কোউখোলী ০১৭৪৪১১১৮৩২ ঐ ঐ  

২১৪ জিোসোোঃ খোপদজো খোিি কুপিেোি,কোউখোলী ০১৭৮৭৫৯৬৯৭২ ঐ ঐ  

২১৫ পলিো রোিী কুপিেোি,কোউখোলী ০১৭১৪৭৬০৫৫২ ঐ ঐ  

২১৬ নুপুর জবর্ি কুপিেোি,কোউখোলী ০১৭৯৫৫৯২৪২০ ঐ ঐ  

২১৭ পিমু জবর্ি কুপিেোি,কোউখোলী ০১৭৮৩৫৬৮২০২ ঐ ঐ  

২১৮ আপখ খোিি কচ্যেোকোঠী,কোউখোলী ০১৭৩৮০০৩৯৪৯ ঐ ঐ  

২১৯ জিোসোোঃ িোরপর্স 

আক্তোরিোিপজলো 

কচ্যেোকোঠী,কোউখোলী ০১৩১২৩৫৫৮১২ ঐ ঐ  

২২০ সোথীরবর্ি কচ্যেোকোঠী,কোউখোলী ০১৭৮৯৭৩১৮২২ ঐ ঐ  

২২১ িোহীি আক্তোর কচ্যেোকোঠী,কোউখোলী ০১৭১৬০৯৬৬৪১ ঐ ঐ  

২২২ িপিরো আক্তোর পূব যআিরোজুড়ী,কোউখোলী ০১৭৪৭৪২৯৯৬০ ঐ ঐ  

২২৩ সুরোইেো আক্তোর পবথী পূব যআিরোজুড়ী,কোউখোলী ০১৭৪৮৬১৮৫৬২ ঐ ঐ  

২২৪ সুবি যো অপধকোরী পূব যআিরোজুড়ী,কোউখোলী ০১৭৪০৯৪৭৬৬১ ঐ ঐ  

২২৫ িোপরেো আক্তোর জসোিোকুর,কোউখোলী ০১৭৩৮৪৬৩৭২৮ ঐ ঐ  

 

ব¨vP িং- ও জিেোদোঃ ১০(দি)/২০-২১, ০৭(সোি) পদি। 

িং প্রপিক্ষিোথীর িোি ঠিকোিো জিোবোইল িম্বর প্রপিক্ষে 

জকোরস যর িোি 

জিেোদ িন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

২২৬ সোথী কুন্ডু আিরোজুড়ী,কোউখোলী ০১৭৫৭০২২১৬ র্রু 

জিোটোিোজোকরি 

০২-০১-

২০২১পরোঃ 

িোপরখ হরি 

০৭-০১-

২০২১পরোঃ 

 

২২৭ মুক্তো রোিী জদবিোথ আিরোজুড়ী,কোউখোলী ০১৭৬৭৬৮৪৩৫০ ঐ ঐ  

২২৮ িপিকো রোিী কুন্ডু আিরোজুড়ী,কোউখোলী ০১৭৫৫০৯৬৫২১ ঐ ঐ  

২২৯ পিলো রোিী িীল আিরোজুড়ী,কোউখোলী ০১৬০১০৮১৫৫১ ঐ ঐ  

২৩০ রোরবেো আক্তোর আিরোজুড়ী,কোউখোলী ০১৭৪৫৬৩৯৯৯২ ঐ ঐ  

২৩১ সোলিো আক্তোর আিরোজুড়ী,কোউখোলী ০১৮৬০২৮৪০২৩ ঐ ঐ  

২৩২ জিৌসুিী wek^vm আিরোজুড়ী,কোউখোলী ০১৮৭০৯৫৯৩৩ ঐ ঐ  

২৩৩ সীিো রোিী কুন্ডু আিরোজুড়ী,কোউখোলী ০১৭৩০৪৮৮৩৫০ ঐ ঐ  

২৩৪ সোথী জর্োরদোর আিরোজুড়ী,কোউখোলী ০১৭৪৫৬০৫৮১১ ঐ ঐ  

২৩৫ বোিী আচোর্য্য আিরোজুড়ী,কোউখোলী ০১৭৭৫৪৪৭৪৬৮ ঐ ঐ  

২৩৬ পিঠুি কুন্ডু আিরোজুড়ী,কোউখোলী ০১৭৪২৪৮৪৬৪১ ঐ ঐ  

২৩৭ পকরিোর আচোর্য্য আিরোজুড়ী,কোউখোলী ০১৭৫৭৪৯০৬৮৩ ঐ ঐ  

২৩৮ পিন্টু লোল কুন্ডু আিরোজুড়ী,কোউখোলী ০১৭২৫৪৬০৪২৭ ঐ ঐ  

২৩৯ সোর্র কুন্ডু আিরোজুড়ী,কোউখোলী ০১৭৮৩৯৫৯৪৭০ ঐ ঐ  

২৪০ িোওি আচোর্য্য আিরোজুড়ী,কোউখোলী ০১৭৩২১৭৮২৬৪ ঐ ঐ  

২৪১ িলোি পিস্ত্রী আিরোজুড়ী,কোউখোলী ০১৭৩৪৯৭৭৪০৯ ঐ ঐ  

২৪২ জদবোিীষ কুন্ডু আিরোজুড়ী,কোউখোলী ০১৭২৬৫৮৭০৫২ ঐ ঐ  

২৪৩ পবধোি িীল আিরোজুড়ী,কোউখোলী ০১৮৪৫৯১০৮৪৩ ঐ ঐ  

২৪৪ জসৌরভ রোে আিরোজুড়ী,কোউখোলী ০১৭২৮১৫১৭৩৮ ঐ ঐ  

২৪৫ জর্োিোল কুন্ডু আিরোজুড়ী,কোউখোলী ০১৮৭০৯৫৯৩০৩ ঐ ঐ  

২৪৬ জুরেল িন্ডল আিরোজুড়ী,কোউখোলী ০১৭৭৭৩২৫৩৫৩ ঐ ঐ  

২৪৭ জসৌরভ বড়োল আিরোজুড়ী,কোউখোলী ০১৭৭০০৯১২১৪ ঐ ঐ  

২৪৮ সোর্র হোলদোর আিরোজুড়ী,কোউখোলী ০১৮৬২৯৪০০৪৪ ঐ ঐ  

২৪৯ জিোোঃ ইব্রোহীি পসকদোর আিরোজুড়ী,কোউখোলী ০১৭১১১৪৯৩৬২ ঐ ঐ  

২৫০ জোপহদ জিখ আিরোজুড়ী,কোউখোলী ০১৮২৭৯৮২০০৫ ঐ ঐ  

 

ব্যোচ িং- ও জিেোদোঃ ১১(এর্োর)/২০-২১, ০৭(সোি) পদি। 



িং প্রপিক্ষিোথীর িোি ঠিকোিো জিোবোইল িম্বর প্রপিক্ষে 

জকোরস যর িোি 

জিেোদ িন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

২৫১ সীমু িজুিদোর র্োন্ডিো,দোরিরকোঠী ০১৭১৮০০৩৩৭৯ জিোষোক  

দিরী 

১৭-০১-

২০২১পরোঃ হরি 

২৩-০১-

২০২১পরোঃ 

 

২৫২ হুিোেরো িোবোচ্ছুি বাঁধি উপজেোলখোি,কোউখোলী ০১৭০৮৭৭৪৬৩৮ ঐ ঐ  

২৫৩ পরেো আক্তোর উপজেোলখোি,কোউখোলী ০১৭৬০৮৭৮০৪০ ঐ ঐ  

২৫৪ িনুশ্রী পসকদোর উপজেোলখোি,কোউখোলী ০১৭০৪০২৮৮৭৪ ঐ ঐ  

২৫৫ পরিো পিত্র উপজেোলখোি,কোউখোলী ০১৭০১৭৯৩৩৬৫ ঐ ঐ  

২৫৬ িোসপরি খোিি উপজেোলখোি,কোউখোলী ০১৭৪৭৭৯৯৬২১ ঐ ঐ  

২৫৭ পরংকু রোিী উপজেোলখোি,কোউখোলী ০১৬৭১৫৮৭৬৪০ ঐ ঐ  

২৫৮ িোিড়ী রোিী উপজেোলখোি,কোউখোলী ০১৭০৫৫৫১৯৫০ ঐ ঐ  

২৫৯ সুিোইেো আক্তোর পিলো উপজেোলখোি,কোউখোলী ০১৭৭৮৭৩৭১২৭ ঐ ঐ  

২৬০ িোজিো আক্তোর আসিপদ,কোউখোলী ০১৭৮৬৬৮৭০৯১ ঐ ঐ  

২৬১ িোরিীি আক্তোর আরিোেো,কোউখোলী ০১৭৬৩৭৭১৯৮৭ ঐ ঐ  

২৬২ রুকোইেো আক্তোর বোশুরী,কোউখোলী ০১৭১২৮৯৯৯৯৭ ঐ ঐ  

২৬৩ মুন্নী খোিি বোশুরী,কোউখোলী ০১৩০৭৬৩০৭৮২ ঐ ঐ  

২৬৪ সোথী আিরোজুড়ী,কোউখোলী ০১৭৩৬৮৩২৭০৪ ঐ ঐ  

২৬৫ জোপিলো জবর্ি আিরোজুড়ী,কোউখোলী ০১৭৭৯৩৮৪৮৫৬ ঐ ঐ  

২৬৬ Hk^h© রোে বি যো কচ্যেোকোঠী,কোউখোলী ০১৭২৪৪৭০৯১০ ঐ ঐ  

২৬৭ ফোরজোিো আক্তোর কচ্যেোকোঠী,কোউখোলী ০১৩০৫৭০৩৫২০ ঐ ঐ  

২৬৮ িোকছুদো আক্তোর (ঝুমুর) জিোটপবড়োলজুড়ী,জেকুল ০১৯০৭৬৩৮৯৮৪ ঐ ঐ  

২৬৯ সুলিোিো খোিি কচ্যেোকোঠী,কোউখোলী ০১৭৬৩৭৭১৯৮৭ ঐ ঐ  

২৭০ কুলসুি আক্তোর কুপিেোি,কোউখোলী ০১৭৪১৭৮৮২২৫ ঐ ঐ  

২৭১ ইলিো আক্তোর কচ্যেোকোঠী,কোউখোলী ০১৩০৮৮০৪০০৪ ঐ ঐ  

২৭২ পিপরি জবর্ি কোঠোপলেো,জর্োসিিোরো ০১৭৬৫৩৭৬৫৮১ ঐ ঐ  

২৭৩ বদরুি িোহোর কোউখোলী দোঃবন্দর,কোউখোলী ০১৭৪১৫৭০৯১৬ ঐ ঐ  

২৭৪ বোবলী আক্তোর কোউখোলী দোঃবন্দর,কোউখোলী ০১৬৮৩০৬২৭৬৯ ঐ ঐ  

২৭৫ রোইেোিো িোবোচ্ছুি হৃপদ কোউখোলী দোঃবন্দর,কোউখোলী ০১৩১৮৪৭০৩৫৬ ঐ ঐ  

 

 

 

ব্যোচ িং- ও জিেোদোঃ ১২(বোর)/২০-২১, ০৭(সোি) পদি। 

িং প্রপিক্ষিোথীর িোি ঠিকোিো জিোবোইল িম্বর প্রপিক্ষে 

জকোরস যর 

িোি 

জিেোদ িন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

২৭৬ সুপি খোিি জসোিোকুর,কোউখোলী ০১৭০৭৭৬৩০৮২   র্োভী 

িোলি 

০৮-০২-

২০২১পরোঃ িোপরখ 

হরি ১৪-০২-

২০২১পরোঃ 

 

২৭৭ জজসপিি অক্তোর জসোিোকুর,কোউখোলী ০১৭৬২৭৪৫৫২৪ ঐ ঐ  

২৭৮ িোিসুরো খোিি জসোিোকুর,কোউখোলী ০১৮৪৩২৭০৮২৮ ঐ ঐ  

২৭৯ জিোসোোঃ িোঈদো খোিি জসোিোকুর,কোউখোলী ০১৭১৫৪১৮৪৬১ ঐ ঐ  

২৮০ জিোসোোঃ সোপবিো খোিি জসোিোকুর,কোউখোলী ০১৭৪৮৮৫৩১৮৪ ঐ ঐ  

২৮১ রোপিদো জবর্ি জসোিোকুর,কোউখোলী  ঐ ঐ  

২৮২ িোহমুদো জবর্ি জসোিোকুর,কোউখোলী ০১৭৬৩৩৪০১২৪ ঐ ঐ  

২৮৩ জসোপিেো আক্তোর জসোিোকুর,কোউখোলী  ঐ ঐ  

২৮৪ আরলোিপি জসোিোকুর,কোউখোলী ০১৭৭২৩৩৪৩৩২১ ঐ ঐ  

২৮৫ িোপিেো খোিি জসোিোকুর,কোউখোলী ০১৭৬২৬২৭৪৮৮ ঐ ঐ  



২৮৬ জিোসোোঃ সুিোইেো আক্তোর জসোিোকুর,কোউখোলী ০১৭৫১৭১৩০৬০ ঐ ঐ  

২৮৭ জরোপজিো আক্তোর জসোিোকুর,কোউখোলী ০১৭৪১৩৪২৪৫৮ ঐ ঐ  

২৮৮ জজিপিি জবর্ি জসোিোকুর,কোউখোলী ০১৭৩৫৯২৪৪১১ ঐ ঐ  

২৮৯ আল আিীি হোওলোদোর জসোিোকুর,কোউখোলী ০১৭৭২৩৪৩৩২১ ঐ ঐ  

২৯০ সুিি হোওলোদোর জসোিোকুর,কোউখোলী ০১৭৯০৭৬৫২৬৮ ঐ ঐ  

২৯১ জিোোঃ রোপজব হোওলোদোর হপরিধরো,কোউখোলী ০১৮২২৮৮৬৯৮৬ ঐ ঐ  

২৯২ ঝুমুর আক্তোর হপরিধরো,কোউখোলী ০১৭৭০১৪৫৮৯১ ঐ ঐ  

২৯৩ লোভলী জবর্ি হপরিধরো,কোউখোলী ০১৭৬৬৪৩১৪৩৯ ঐ ঐ  

২৯৪ সোরপিি হপরিধরো,কোউখোলী ০১৩১৮৪১০৬২১ ঐ ঐ  

২৯৫ জিোোঃ জর্োলোি রোপি হপরিধরো,কোউখোলী ০১৭৮২৬৭১৮৪ ঐ ঐ  

২৯৬ জিোোঃ ওসিোি জর্োসিিোর,জর্োসিিোরো ০১৭১৫৪৮৯৮৪৬ ঐ ঐ  

২৯৭ জিোোঃ আল আপিি জর্োসিিোরো,জর্োসিিোরো ০১৭১১৮৫৩৯৬৯ ঐ ঐ  

২৯৮ অসীি জিখ আিরোজুড়ী,কোউখোলী ০১৮৬৯৬২১২৮৬ ঐ ঐ  

২৯৯ জিোসোোঃ জসপলিো খোিি জর্োেোলিো,জহোর্লোরবিকো ০১৭৯২৬৫৬৩৭৩ ঐ ঐ  

৩০০ জসোপিেো আক্তোর জর্োেোলিো,জহোর্লো জবিকো ০১৭৪৭৫৯৬৯৬০ ঐ ঐ  

 

ব্যোচ িং- ও জিেোদোঃ ১৩(জির)/২০-২১, ১৪(জচৌদ) পদি। 

 

িং প্রপিক্ষিোথীর িোি ঠিকোিো জিোবোইল িম্বর প্রপিক্ষে জকোরস যর 

িোি 

জিেোদ িন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

৩০১ শুক্লো জদ উপজেোলখোি,কোউখোলী ০১৭৬৭৪৩৪৩২০ কুটির পিল্প  

(জটোি পদরে 

পবপভন্ন উিকরি 

দিরী) 

১৫-০২-

২০২১পরোঃ 

হরি ২৮-০২-

২০২১পরোঃ 

 

৩০২ জিোসোোঃ জররহিো জবর্ি উপজেোলখোি,কোউখোলী ০১৭১৯৬৭০৯০৭ ঐ ঐ  

৩০৩ হুিোেরো িোবোচ্ছুি বাঁধি উপজেোলখোি,কোউখোলী ০১৭০৮৭৭৪৬৩৮ ঐ ঐ  

৩০৪ পরেো আক্তোর উপজেোলখোি,কোউখোলী ০১৭৬০৮৭৮০৪০ ঐ ঐ  

৩০৫ এপিপল খোিি কচ্যেোকোঠী,কোউখোলী ০১৭৫৬৫০৩৯২৮ ঐ ঐ  

৩০৬ Hk^h© রোে বি যো কচ্যেোকোঠী,কোউখোলী ০১৭২৪৪৭০৯১০ ঐ ঐ  

৩০৭ কোিরুি িোহোর ঃোঃোক্তোর কচ্যেোকোঠী,কোউখোলী ০১৭৮১৪৫৭১৫৪ ঐ ঐ  

৩০৮ কুলসুি আক্তোর পচরোিোড়ো,িোরসোতুপরেো ০১৭৭১৫৪১১২২ ঐ ঐ  

৩০৯ পরিো আক্তোর পচড়োিোড়ো,িোরসোতুপরেো ০১৭৬৩৬২৭৩৯৭ ঐ ঐ  

৩১০ িোপিেো আক্তোর পচরোিোড়ো,িোরসোতুপরেো ০১৭৪৩৮৭৪৭৭১ ঐ ঐ  

৩১১ সোরপি আক্তোর িোরসোতুপরেো,িোরসোতুপরেো ০১৭৮০০০৮৮৪৯ ঐ ঐ  

৩১২ রোইেোিো িোবোচ্ছুি হৃপদ কোউখোলী দোঃবোজোর,কোউখোলী ০১৩১৮৪৭০৩৫৬ ঐ ঐ  

৩১৩ জিোিোোঃ সোলিো জবর্ি কোউখোলী দোঃবোজোর,কোউখোলী ০১৭১৬৬০৭০৯১ ঐ ঐ  

৩১৪ জিোসোোঃ সোরপিি জবর্ি বোশুরী,কোউখোলী ০১৩১৮৭৭৭৪০৮ ঐ ঐ  

৩১৫ সুজোিো রোিী কুন্ডু কোউখোলী দোঃবোজোর,কোউখোলী ০১৪০৬১৭১৯৭৩ ঐ ঐ  

৩১৬ খোপদজো আক্তোর সোিরলজো,জজোলোর্োিী ০১৭০৬৪৬১৩৩৯ ঐ ঐ  

৩১৭ জিৌ কি যকোর বলভদ্রপুর,কোউখোলী ০১৭১৬৩২৮৭৬০ ঐ ঐ  

৩১৮ ফোরজোিো আসিপদ,কোউখোলী ০১৭৬০০৫৮১৩৯ ঐ ঐ  

৩১৯ সোপথ আিরোজুপর,কোউখোলী ০১৭৩৬৮৩২৭০৪ ঐ ঐ  

৩২০ সোিপজদো িোসপিি পিলিী,পিলিী ০১৭২২৯৪৮৫০২ ঐ ঐ  

৩২১ খোপদজো আক্তোর িপি জহোর্লো,জহোর্লোরবিকো ০১৮২১৫৭৪৪০৫ ঐ ঐ  

৩২২ িোজিো আক্তোর জেকুল,আইরি ০১৭৩৪৫৫৭০৫৪ ঐ ঐ  

৩২৩ বদরুি িোহোর কোউখোলী দোঃবোজোর,কোউখোলী ০১৭৪১৫৭০৯১৬ ঐ ঐ  

৩২৪ আেিো খোিি জসোিোকুর,কোউখোলী ০১৭৮২৮৯৩৭০৩ ঐ ঐ  

৩২৫ িোজমুি িোহোর কোউখোলী দোঃবোজোর,কোউখোলী ০১৭৯৮০৯৩৯৬৬ ঐ ঐ  

 

ব্যোচ িং- ও জিেোদোঃ ১৪(জচৌদ)/২০-২১, ০৭(সোি) পদি। 

 



িং প্রপিক্ষিোথীর িোি ঠিকোিো জিোবোইল িম্বর প্রপিক্ষে জকোরস যর 

িোি 

জিেোদ িন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

৩২৬ িোরপিি আক্তোর জিোোঃ জোহোঙ্গীর জহোরসি ০১৭০৬১৩৩৮০৩        র্রু 

জিোটোিোজোকরি 

১-০৩-

২০২১পরোঃ 

জথরক ০৭-

০৩-

২০২১পরোঃ 

 

৩২৭ ঝুমুর খোিি জিোোঃ নুরুল ইসলোি ০১৬২৯২৮২৮২৫ ঐ ঐ  

৩২৮ জিোসোোঃ িীলো জবর্ি জিোোঃ আিজোদ জহোরসি ০১৮৫১২৪৭৯০২ ঐ ঐ  

৩২৯ িেি খোিি জিোোঃ সুলিোি জিখ ০১৭১৮২৫৪৬৯৪ ঐ ঐ  

৩৩০ জিোসোোঃ আসিো জিোোঃ িোহোদোৎ ০১৯১৬৮০৪১০২ ঐ ঐ  

৩৩১ জিোসোোঃ রপহিো খোিি জিোোঃ একরোি জহোরসি ০১৭৫৬৯১৭৯৭৩ ঐ ঐ  

৩৩২ জখোকি পিস্ত্রী কোপিযক পিস্ত্রী ০১৭৮৮৬১৮৯৭৪ ঐ ঐ  

৩৩৩ জিোোঃ আপরফ জহোরসি জর্োফরোি মুন্সী ০১৭৯২৬১৬২৩৬ ঐ ঐ  

৩৩৪ এইচ এি জিৌপর্দুল ইসলোি 

মুপিি 

জিোোঃ আরিোেোর জহোরসির ০১৭৪২৪৮৪৬৫৭ ঐ ঐ  

৩৩৫ জিোোঃপজেোউল হোওলোদোর জিোোঃ জসোহরোফ জহোরসি ০১৩১৬১৯৯৪৫০ ঐ ঐ  

৩৩৬ জিোোঃ িোপসবুল ইসলোি আব্দুল্লোহ আল জিোিোি ০১৮৬৪৯৮৯৫১৩ ঐ ঐ  

৩৩৭ জিোোঃ রোরসল খোি জিোোঃ জদরলোেোর জহোরসি ০১৭৪৫১৫২৬৭২ ঐ ঐ  

৩৩৮ জিোোঃ আসলোি জিোল্লো জিোোঃ জিোফোরজ্জল জিোল্লো ০১৭১৩৯৬৬৯৫৪ ঐ ঐ  

৩৩৯ জিোোঃ অপলউল্লোহ জিোোঃ িপিরুজ্জোিোি ফপকর ০১৩১৫৬৪৯৫০২ ঐ ঐ  

৩৪০ জিোোঃ পরেোজ িোলুকদোর জিোোঃ জবলোরেি িোলুকদোর ০১৭৫৮০৫৯২০৮ ঐ ঐ  

৩৪১ পলিো আক্তোর এিোি খোি ০১৭১০৬৫৮৫৭৬ ঐ ঐ  

৩৪২ জিোোঃ িপহদুল ইসলোি জিোোঃ আবুল বোসোর ০১৭৮৬১৬৬১৪২ ঐ ঐ  

৩৪৩ পসিো রোিী িীল অজে িংকর িীল ০১৭০৫৬২১৩১৪ ঐ ঐ  

৩৪৪ সবুজ র্োইি সুিীল র্োইি ০১৮৩০৯৯৭১৭৩ ঐ ঐ  

৩৪৫ িপিকো হোলদোর অতুল পসকদোর ০১৭৩১২৯০১৬৩ ঐ ঐ  

৩৪৬ সোর্র হোলদোর সুিীল কুিোর হোলদোর ০১৮১৮৭০৬০১২ ঐ ঐ  

৩৪৭ জিোোঃ িপহউপদি খোি আহেদ খোি ০১৭২৫৮৯৭২৫১ ঐ ঐ  

৩৪৮ টি এি পপ্রন্স (প্রপিবন্ধ্ী) জিোোঃ িপিউর রহিোি  ঐ ঐ  

৩৪৯ আফ্রীিী পসপদক ¯^b©v জিোোঃ বখপিেোর জহোরসি িোন্নোি ০১৬৩৫৮৯৯৮৪০ ঐ ঐ  

৩৫০ জিোোঃ জিরহদী হোসোি জিোোঃ আিজোদ খোি  ঐ ঐ  

 

 

 

 

ব্যোচ িং- ও জিেোদোঃ ১৫(িরির)/২০-২১, ০৭(সোি) পদি। 

 

 

িং প্রপিক্ষিোথীর িোি ঠিকোিো জিোবোইল িম্বর প্রপিক্ষে জকোরস যর 

িোি 

জিেোদ িন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

৩৫১ ফোরজোিো খোিি খন্দকোর ওির ফোরুক ০১৭৭৮৩৩৯৩৫০ জিোষোক দিরী ১৫-৩-

২০২১পখোঃঃ র 

জথরক ২১-

০৩-

২০২১পরোঃ 

 

৩৫২ জোন্নোতুল জফররদৌস জিোোঃ রপফকুল ইসলোি ০১৭২৫১৪৮৫০৪ ঐ ঐ  

৩৫৩ সুিী আক্তোর জিোোঃ আপজজুল হক হোওলোদোর ০১৭৫৮৫৮৭৫২৫ ঐ ঐ  

৩৫৪ সোথী জবর্ি আব্দুস জসোবোহোি পসকদোর ০১৭৯৪৬৫০১৬৯ ঐ ঐ  

৩৫৫ খোপদজো জবর্ি আশ্রোফব আলী  ঐ ঐ  

৩.৫৬ নুরজোহোি আক্তোর িজরুল ইসলোি ০১৭২৮৪৭৫১৮৭ ঐ ঐ  



৩৫৭ পবিো িোল পবজে দত্ত ০১৭৮৫৩২৬৮১০ ঐ ঐ  

৩৫৮ জিপরিো আক্তোর রত্নো রপফক হোওলোদোর ০১৭৪০৭৮১৮৩৪ ঐ ঐ  

৩৫৯ মুপন্ন সুলিোি ০১৭৮৯৪৬৬৪৬৩ ঐ ঐ  

৩৬০ নুসরোি জোহোি জিোোঃ জসোলোেিোি আকি ০১৭০৩৩৩৩৯৫৬ ঐ ঐ  

৩৬১ সোপহনুর জবর্ি িোপসর উপদি ০১৭৩৫৯৮১৭৭৬ ঐ ঐ  

৩৬২ রোপজেো জবর্ি সুলিোি হোওলোদোর ০১৭৮১৩৩১৭৮২    

৩৬৩ িপলিো দবরোর্ী অপিল চন্দ্র িোলোকোর ০১৭৮৬২১০৬৩৫ ঐ ঐ  

৩৬৪ পুজো হোলদোর সুরষি হোলদোর ০১৭৪৮৬৮১০৩৩ ঐ ঐ  

৩৬৫ জোন্নোতুল জফররদৌস আরিোেোর জহোরসি ০১৭৪৮৫১৩৫২৭ ঐ ঐ  

৩৬৬ িপিেো িপির জহোরসি ০১৮২৭৫৯১২৮২ ঐ ঐ  

৩৬৭ িন্দ্রো ইসলোি জিঘলো িোহোমুদ হোসোি ০১৭৮১৭১৯৪৭২ ঐ ঐ  

৩৬৮ ইেোনুর জবর্ি ইব্রোপহি জজোিোদোর ১৭১২৭৯১৭৪৫ ঐ ঐ  

৩৬৯ ফোরজোিো আক্তোর বোররক হোওলোদোর ০১৭২৪১৬১০৮১ ঐ ঐ  

৩৭০ জিোসোোঃ চোদিী আক্তোর জিোোঃ িপহদুল ইসলোি ০১৭২১৬৯০৭২৭ ঐ ঐ  

৩৭১ িোইিো আক্তোর তুপল জিোোঃ ইিরোি জহোরসি ০১৭৮২৬০৪৫৯৬ ঐ ঐ  

৩৭২ িপিেো আক্তোর জিোোঃ এিোরেি িরীফ  ঐ ঐ  

৩৭৩ িোপহিো জবর্ি জিোোঃ হোপিফ ০১৭৪৬৯৯৬০৩৯ ঐ ঐ  

৩৭৪ জিোহিো আক্তোর িি মুহোেদ হোসোি িোপিক ০১৭৮১৭১৯৪৭২ ঐ ঐ  

৩৭৫ িপি আক্তোর জিোোঃ িোমুি জহোরসি ০১৭৪৩৮৭৩৬৮০ ঐ ঐ  

 

 

 

 

 

ব্যোচ িং- ও জিেোদোোঃ ১৬(জষোল)/২০-২১, ০৭(সোি) পদি। 

 

িং প্রপিক্ষিোথীর িোি ঠিকোিো জিোবোইল িম্বর প্রপিক্ষে জকোরস যর 

িোি 

জিেোদ িন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

৩৭৬ জদোলো রোিী িীল প্রলোদ িীল ০১৭১৯১২৩৬১৫ জিোষোক দিরী  ২১-০৩-

২২১পরোঃ 

জখরক 

২৭-০৩-

২০২১পখোঃ 

 

৩৭৭ পবথী রোিী জর্ৌরঙ্গ চন্দ্র ০১৭৩২৫০০৩৪২ ঐ ঐ  

৩৭৮ অচ যিো রোিী পিকুঞ্জ চন্দ্র িীল ০১৭২৪৬৬১৩৫৫ ঐ ঐ  

৩৭৯ িোপিেো জবর্ি জিোহোেদ আলী ০১৭০৫৭১৮৩৭৮ ঐ ঐ  

৩৮০ এপিপল আক্তোর জিোোঃ জফোরকোি ০১৩০৫৮৬১৭৬৪ ঐ ঐ  

৩৮১ জিোসোোঃ জজসপিি জিোস্তফো সদ যোর ০১৭৫৪৪১০৮৩৪ ঐ ঐ  

৩৮২ জিোসোোঃ িোিপরি আক্তোর জিোোঃ জিোফোরজ্জল হোওলোদোর ০১৭৪০৯৪৮৫২৫ ঐ ঐ  

৩৮৩ কুলসুি আক্তোর জিোোঃ িপিেোর রহিোি  ঐ ঐ  

৩৮৪ কপচ খোিি দুলোল িোপঝ ০১৭৩১৮০৩৭১৮ ঐ ঐ  

৩৮৫ জিোসোোঃ হোপস জবর্ি জিোোঃ বোবুল হোওলোদোর ০১৭৬৮৫১৮৫৪২ ঐ ঐ  

৩৮৬ রুিী আক্তোর ফোরুক জহোরসি খোি ০১৩৫৭০৩২৯৮ ঐ ঐ  

৩৮৭ িপরেি জবর্ি আব্দুল খোরলক ডোকুেো ০১১৬৩৬২৭৩৪ ঐ ঐ  

৩৮৮ জিোসোোঃ সুপি জিোোঃ হুিোয়ুি কপবর ০১৭৬৩৬২৭৩৯৪ ঐ ঐ  

৩৮৯ পলজো আক্তোর জিোোঃ িকবুল জিখ ০১৭৬৫৫৫০৫৮৪ ঐ ঐ  

৩৯০ ইসরোি জোহোি এপি জিোোঃ জসরকন্দোর আলী হোওোঃ ০১৯৩৭১৬৪০৩৭ ঐ ঐ  

৩৯১ জসোপিেো জবর্ি আেজুপদি আকি ০১৭২৯৩৪৭৮১০৪ ঐ ঐ  

৩৯২ সুিোইেো আক্তোর জিোোঃ আোঃ িোলোি ফরোজী ০১৭০৮৩৫৯৩০০ ঐ ঐ  

৩৯৩ িোহিোজ িোরভীি জিোোঃ জিোসরলি আলী হোওোঃ ০১৩২০৮৫৪৫৫১ ঐ ঐ  

৩৯৪ ¯^b©v আক্তোর আব্দুল িোরলক হোওোঃ ০১৯৩১৩৪৪৯৪১ ঐ ঐ  



৩৯৫ আলোিী আক্তোর জিোোঃ আবুল বোসোর ১৩০৭৪৭০৭৫৭ ঐ ঐ  

৩৯৬ িোরভীি আক্তোর জোিোল িোলুকদোর ০১৭৩৬৭২৫২৯৬ ঐ ঐ  

৩৯৭ পচনু জবর্ি আব্দুল কোরদর ০১৯০৫৫৭৩২১৫ ঐ ঐ  

৩৯৮ সোরপিি আক্তোর জিোোঃ নুরুল ইসলোি ০১৭৮০০০৮৮৪৯ ঐ ঐ  

৩৯৯ জিোিোোঃ িোহোিোজ জবর্ি জিোোঃ আকরোি আলী খাঁ ০১৭৪১৭৮৮২২৫ ঐ ঐ  

৪০০ িোিোন্নো আক্তোর জসোহরোি জহোরসি খোি ০১৯৪৯৮২১৫৮ ঐ ঐ  

 

 

                                                                                  

 

                                                                                            খোি জুলহোস কপবর 

                                                                                             উিরজলো যুব উন্নর্ি কি যকিযো 

                                                                                           কোউখোলী,পিররোজপুর 

 

 

 

 

 

খ)অপ্রোপিষ্ঠোপিক প্রপিক্ষি :    উিরজলো :ভোন্ডোপরেো     জজলোোঃপিররোজপুর   অথ যবির: 2020-2021 ইং 

নং প্রপিক্ষিোথীর িোি ঠিকোিো জিোবোইল িম্বর প্রপিক্ষি জকোরস যর িোি জিেোদ িন্তব্য 

1 2 3 4 5 6 7 

1 আসিো জবর্ি গ্রোি+রিোিোঃদপক্ষি 

পিেোলকোঠী 

01721144292 বসি বোড়ীরি সবপজ 

চোষ 

23/08/2020ইং 

হইরি 29/08/2020 

ির্ যন্ত 

 

2 মুক্তো আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃদপক্ষি 

পিেোলকোঠী 

01302064260 বসি বোড়ীরি সবপজ 

চোষ 

23/08/2020ইং 

হইরি 29/08/2020 

ির্ যন্ত 

 

3 িোলো জবর্ি গ্রোি+রিোিোঃদপক্ষি 

পিেোলকোঠী 

01763473226 বসি বোড়ীরি সবপজ 

চোষ 

23/08/2020ইং 

হইরি 29/08/2020 

ির্ যন্ত 

 

4 হোপস জবর্ি গ্রোি+রিোিোঃদপক্ষি 

পিেোলকোঠী 

01812037612 বসি বোড়ীরি সবপজ 

চোষ 

23/08/2020ইং 

হইরি 29/08/2020 

ির্ যন্ত 

 

5 িোলো আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃদপক্ষি 

পিেোলকোঠী 

01765787722 বসি বোড়ীরি সবপজ 

চোষ 

23/08/2020ইং 

হইরি 29/08/2020 

ির্ যন্ত 

 

6 জিোসোোঃলোভলী গ্রোি+রিোিোঃদপক্ষি 

পিেোলকোঠী 

01718387187 বসি বোড়ীরি সবপজ 

চোষ 

23/08/2020ইং 

হইরি 29/08/2020 

ির্ যন্ত 

 

7 িোপিেো আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃিদমূলো 01867172794 বসি বোড়ীরি সবপজ 

চোষ 

23/08/2020ইং 

হইরি 29/08/2020 

ির্ যন্ত 

 

8 আপখ আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃউত্তর 01768422622 বসি বোড়ীরি সবপজ 23/08/2020ইং  



পিেোলকোঠী চোষ হইরি 29/08/2020 

ির্ যন্ত 

9 িোরভীি পিল্পী গ্রোি+রিোিোঃদপক্ষি 

পিেোলকোঠী 

01707934769 বসি বোড়ীরি সবপজ 

চোষ 

23/08/2020ইং 

হইরি 29/08/2020 

ির্ যন্ত 

 

10 পরেো আক্তোর  গ্রোি+রিোিোঃিদমূলো 01797367592 বসি বোড়ীরি সবপজ 

চোষ 

23/08/2020ইং 

হইরি 29/08/2020 

ির্ যন্ত 

 

11 িোরপিি আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃদপক্ষি 

পিেোলকোঠী 

01304486354 বসি বোড়ীরি সবপজ 

চোষ 

23/08/2020ইং 

হইরি 29/08/2020 

ির্ যন্ত 

 

12 কপহনুর জবর্ি গ্রোি+রিোিোঃদপক্ষি 

পিেোলকোঠী 

01797530790 বসি বোড়ীরি সবপজ 

চোষ 

23/08/2020ইং 

হইরি 29/08/2020 

ির্ যন্ত 

 

13 সোপদেো আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃইকপড় 01741354128 বসি বোড়ীরি সবপজ 

চোষ 

23/08/2020ইং 

হইরি 29/08/2020 

ির্ যন্ত 

 

14 আসিো আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃিদমূলো 01760417086 বসি বোড়ীরি সবপজ 

চোষ 

23/08/2020ইং 

হইরি 29/08/2020 

ির্ যন্ত 

 

15 িোিীিো জবর্ি গ্রোি+রিোিোঃদপক্ষি 

পিেোলকোঠী 

01718387187 বসি বোড়ীরি সবপজ 

চোষ 

23/08/2020ইং 

হইরি 29/08/2020 

ির্ যন্ত 

 

16 লোইজু জবর্ি গ্রোি+রিোিোঃিদমূলো 01721510378 বসি বোড়ীরি সবপজ 

চোষ 

23/08/2020ইং 

হইরি 29/08/2020 

ির্ যন্ত 

 

17 জিোোঃসোইফুল ইসলোি গ্রোি+রিোিোঃরিওেোরীপুর 01921464192 বসি বোড়ীরি সবপজ 

চোষ 

23/08/2020ইং 

হইরি 29/08/2020 

ির্ যন্ত 

 

18 জরজোউল কপরি গ্রোি+রিোিোঃধোওেো 01312331812 বসি বোড়ীরি সবপজ 

চোষ 

23/08/2020ইং 

হইরি 29/08/2020 

ির্ যন্ত 

 

19 রোহোি জবিোরী গ্রোি+রিোিোঃলক্ষীপুরো 01736469186 বসি বোড়ীরি সবপজ 

চোষ 

23/08/2020ইং 

হইরি 29/08/2020 

ির্ যন্ত 

 

20 পিিি জিোল্লো গ্রোি+রিোিোঃপচংগুপরেো 01712800379 বসি বোড়ীরি সবপজ 

চোষ 

23/08/2020ইং 

হইরি 29/08/2020 

ির্ যন্ত 

 

21 জিোোঃআল আপিি গ্রোি+রিোিোঃভোন্ডোপরেো 01799450059 বসি বোড়ীরি সবপজ 

চোষ 

23/08/2020ইং 

হইতত29/08/2020 

 



িরর্ যন্ত 

22 সরদোর জিোোঃপর্েোস 

উপদি 

গ্রোি+রিোিোঃউত্তর 

পভটোবোপড়েো 

01799331662 বসি বোড়ীরি সবপজ 

চোষ 

23/08/2020ইং 

হইরি 29/08/2020 

ির্ যন্ত 

 

23 জিোোঃরোপজব জহোরসি গ্রোি+রিোিোঃচরখোলী 01788872178 বসি বোড়ীরি সবপজ 

চোষ 

23/08/2020ইং 

হইরি 29/08/2020 

ির্ যন্ত 

 

24 জিোোঃইেোকুব আলী গ্রোি+রিোিোঃরর্োলবুপিেো 01718231182 বসি বোড়ীরি সবপজ 

চোষ 

23/08/2020ইং 

হইরি 29/08/2020 

ির্ যন্ত 

 

25 সবুজ চন্দ্র হোলদোর গ্রোি+রিোিোঃসোফো বন্দর 01721245410 বসি বোড়ীরি সবপজ 

চোষ 

23/08/2020ইং 

হইরি 29/08/2020 

ির্ যন্ত 

 

26 পলপি আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃচরখোলী 01727904761 হাঁস-মুরর্ী িোলি 06/09/2020 ইং 

হইরি 12/09/2020 

ইং ির্ যন্ত 

 

27 সুিোইেো আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃচরখোলী 01793170910 হাঁস-মুরর্ী িোলি 06/09/2020 ইং 

হইরি 12/09/2020 

ইং ির্ যন্ত 

 

28 ফোপহিো জবর্ি গ্রোি+রিোিোঃভোন্ডোপরেো 01709144518 হাঁস-মুরর্ী িোলি 06/09/2020 ইং 

হইরি 12/09/2020 

ইং ির্ যন্ত 

 

29 পবলপকি খোিি গ্রোি+রিোিোঃভোন্ডোপরেো 01781339228 হাঁস-মুরর্ী িোলি 06/09/2020 ইং 

হইরি 12/09/2020 

ইং ির্ যন্ত 

 

30 জিোসোোঃররখো আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃভোন্ডোপরেো 01765291120 হাঁস-মুরর্ী িোলি 06/09/2020 ইং 

হইরি 12/09/2020 

ইং ির্ যন্ত 

 

31 আেিো আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃভোন্ডোপরেো 01712964926 হাঁস-মুরর্ী িোলি 06/09/2020 ইং 

হইরি 12/09/2020 

ইং ির্ যন্ত 

 

32 পলজো আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃভোন্ডোপরেো 01766441132 হাঁস-মুরর্ী িোলি 06/09/2020 ইং 

হইরি 12/09/2020 

ইং ির্ যন্ত 

 

33 নুসরোি জোহোি গ্রোি+রিোিোঃধোওেো 01712098486 হাঁস-মুরর্ী িোলি 06/09/2020 ইং 

হইরি 12/09/2020 

ইং ির্ যন্ত 

 

34 আিিো আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃরিপদরোবোদ 01765365462 হাঁস-মুরর্ী িোলি 06/09/2020 ইং  



হইরি 12/09/2020 

ইং ির্ যন্ত 

35 সোপদেো িোরপিি গ্রোি+রিোিোঃপভটোবোপড়েো 01703886106 হাঁস-মুরর্ী িোলি 06/09/2020 ইং 

হইরি 12/09/2020 

ইং ির্ যন্ত 

 

36 িোিোন্নো আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃপভটোবোপড়েো 01782418391 হাঁস-মুরর্ী িোলি 06/09/2020 ইং 

হইরি 12/09/2020 

ইং ির্ যন্ত 

 

37 িোরপিি আক্তোর 

সোিপজদো 

গ্রোি+রিোিোঃভোন্ডোপরেো 01959100745 হাঁস-মুরর্ী িোলি 06/09/2020 ইং 

হইরি 12/09/2020 

ইং ির্ যন্ত 

 

38 আফররোজো জবর্ি গ্রোি+রিোিোঃভোন্ডোপরেো 01308818741 হাঁস-মুরর্ী িোলি 06/09/2020 ইং 

হইরি 12/09/2020 

ইং ির্ যন্ত 

 

39 িোসপরি আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃভোন্ডোপরেো 01783606215 হাঁস-মুরর্ী িোলি 06/09/2020 ইং 

হইরি 12/09/2020 

ইং ির্ যন্ত 

 

40 জিোসোোঃসোপবিো 

আক্তোর 

গ্রোি+রিোিোঃভোন্ডোপরেো 01772284788 হাঁস-মুরর্ী িোলি 06/09/2020 ইং 

হইরি 12/09/2020 

ইং ির্ যন্ত 

 

41 আসিো আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃভোন্ডোপরেো 01712821511 হাঁস-মুরর্ী িোলি 06/09/2020 ইং 

হইরি 12/09/2020 

ইং ির্ যন্ত 

 

42 িোহমুদো ইেোসপিি গ্রোি+রিোিোঃভোন্ডোপরেো 01712821511 হাঁস-মুরর্ী িোলি 06/09/2020 ইং 

হইরি 12/09/2020 

ইং ির্ যন্ত 

 

43 সুরোইেো ইেোসপিি গ্রোি+রিোিোঃভোন্ডোপরেো 01712821511 হাঁস-মুরর্ী িোলি 06/09/2020 ইং 

হইরি 12/09/2020 

ইং ির্ যন্ত 

 

44 জিোসোোঃিোরুফো 

আক্তোর 

গ্রোি+রিোিোঃভোন্ডোপরেো 01712821511 হাঁস-মুরর্ী িোলি 06/09/2020 ইং 

হইরি 12/09/2020 

ইং ির্ যন্ত 

 

45 জিোোঃ িোমুি গ্রোি+রিোিোঃভোন্ডোপরেো 01783606215 হাঁস-মুরর্ী িোলি 06/09/2020 ইং 

হইরি 12/09/2020 

ইং ির্ যন্ত 

 

46 জিোোঃ ইিরোি 

িোলুকদোর 

গ্রোি+রিোিোঃভোন্ডোপরেো 01706133601 হাঁস-মুরর্ী িোলি 06/09/2020 ইং 

হইরি 12/09/2020 

ইং ির্ যন্ত 

 



47 জিোোঃ জলোকিোি 

জহোরসি 

গ্রোি+রিোিোঃভোন্ডোপরেো 01712229092 হাঁস-মুরর্ী িোলি 06/09/2020 ইং 

হইরি 12/09/2020 

ইং ির্ যন্ত 

 

48 িলোি পিেো গ্রোি+রিোিোঃভোন্ডোপরেো 0178538840 হাঁস-মুরর্ী িোলি 06/09/2020 ইং 

হইরি 12/09/2020 

ইং ির্ যন্ত 

 

49 জফররদৌস জহোরসি গ্রোি+রিোিোঃভোন্ডোপরেো 01705365533 হাঁস-মুরর্ী িোলি 06/09/2020 ইং 

হইরি 12/09/2020 

ইং ির্ যন্ত 

 

50 ফেসোল গ্রোি+রিোিোঃভোন্ডোপরেো 01733421600 হাঁস-মুরর্ী িোলি 06/09/2020 ইং 

হইরি 12/09/2020 

ইং ির্ যন্ত 

 

51 িোপিেো জবর্ি গ্রোি+রিোিোঃদপক্ষি 

পিেোলকোঠী 

01734491416 বসি বোড়ীরি সবপজ 

চোষ 

20/09/2020 ইং 

হইরি 26/09/2020 

ইং ির্ যন্ত 

 

52 লোভলী গ্রোি+রিোিোঃভোন্ডোপরেো 01716946122 বসি বোড়ীরি সবপজ 

চোষ 

20/09/2020 ইং 

হইরি 26/09/2020 

ইং ির্ যন্ত 

 

53 িোরুফো গ্রোি+রিোিোঃিদমূলো 01779453946 বসি বোড়ীরি সবপজ 

চোষ 

20/09/2020 ইং 

হইরি 26/09/2020 

ইং ির্ যন্ত 

 

54 িোহফুজো গ্রোি+রিোিোঃিদমূলো 01779453946 বসি বোড়ীরি সবপজ 

চোষ 

20/09/2020 ইং 

হইরি 26/09/2020 

ইং ির্ যন্ত 

 

55 িোলিো গ্রোি+রিোিোঃিদমূলো 01756084113 বসি বোড়ীরি সবপজ 

চোষ 

20/09/2020 ইং 

হইরি 26/09/2020 

ইং ির্ যন্ত 

 

56 জিোরি যদো জবর্ি গ্রোি+রিোিোঃিদমূলো 01756083930 বসি বোড়ীরি সবপজ 

চোষ 

20/09/2020 ইং 

হইরি 26/09/2020 

ইং ির্ যন্ত 

 

57 জিোসোোঃ পহরো জবর্ি গ্রোি+রিোিোঃিদমূলো 01719649858 বসি বোড়ীরি সবপজ 

চোষ 

20/09/2020 ইং 

হইরি 26/09/2020 

ইং ির্ যন্ত 

 

58 আরিিো খোতুি গ্রোি+রিোিোঃিদমূলো 01778952263 বসি বোড়ীরি সবপজ 

চোষ 

20/09/2020 ইং 

হইরি 26/09/2020 

ইং ির্ যন্ত 

 

59 ঝুমুর আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃদোরূলহূদো 01627179678 বসি বোড়ীরি সবপজ 

চোষ 

20/09/2020 ইং 

হইরি 26/09/2020 

 



ইং ির্ যন্ত 

60 মুক্তো আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃদপক্ষি 

পিেোলকোঠী 

01784303168 বসি বোড়ীরি সবপজ 

চোষ 

20/09/2020 ইং 

হইরি 26/09/2020 

ইং ির্ যন্ত 

 

61 সোইফুল ইসলোি গ্রোি+রিোিোঃিদমূলো 01719649858 বসি বোড়ীরি সবপজ 

চোষ 

20/09/2020 ইং 

হইরি 26/09/2020 

ইং ির্ যন্ত 

 

62 পিল্পী আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃইকপড় 01788769518 বসি বোড়ীরি সবপজ 

চোষ 

20/09/2020 ইং 

হইরি 26/09/2020 

ইং ির্ যন্ত 

 

63 সোথী আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃধোওেো 01763801026 বসি বোড়ীরি সবপজ 

চোষ 

20/09/2020 ইং 

হইরি 26/09/2020 

ইং ির্ যন্ত 

 

64 জহিী জবর্ি গ্রোি+রিোিোঃধোওেো 01741650688 বসি বোড়ীরি সবপজ 

চোষ 

20/09/2020 ইং 

হইরি 26/09/2020 

ইং ির্ যন্ত 

 

65 জিোোঃিোজুল ইসলোি গ্রোি+রিোিোঃদপক্ষি 

পিেোলকোঠী 

01969052912 বসি বোড়ীরি সবপজ 

চোষ 

20/09/2020 ইং 

হইরি 26/09/2020 

ইং ির্ যন্ত 

 

66 িোরজদো জবর্ি গ্রোি+রিোিোঃদপক্ষি 

পিেোলকোঠী 

01733526280 বসি বোড়ীরি সবপজ 

চোষ 

20/09/2020 ইং 

হইরি 26/09/2020 

ইং ির্ যন্ত 

 

67 সোপহদো জবর্ি গ্রোি+রিোিোঃদপক্ষি 

পিেোলকোঠী 

01778801866 বসি বোড়ীরি সবপজ 

চোষ 

20/09/2020 ইং 

হইরি 26/09/2020 

ইং ির্ যন্ত 

 

68 পফররোজো জবর্ি গ্রোি+রিোিোঃদপক্ষি 

পিেোলকোঠী 

01768509373 বসি বোড়ীরি সবপজ 

চোষ 

20/09/2020 ইং 

হইরি 26/09/2020 

ইং ির্ যন্ত 

 

69 রুপব জবর্ি গ্রোি+রিোিোঃদপক্ষি 

পিেোলকোঠী 

01777324892 বসি বোড়ীরি সবপজ 

চোষ 

20/09/2020 ইং 

হইরি 26/09/2020 

ইং ির্ যন্ত 

 

70 জসোপিেো জবর্ি গ্রোি+রিোিোঃদপক্ষি 

পিেোলকোঠী 

01822277152 বসি বোড়ীরি সবপজ 

চোষ 

20/09/2020 ইং 

হইরি 26/09/2020 

ইং ির্ যন্ত 

 

71 আোঃ কুদ্দুস গ্রোি+রিোিোঃপচংগুপড়েো 01737339205 বসি বোড়ীরি সবপজ 

চোষ 

20/09/2020 ইং 

হইরি 26/09/2020 

ইং ির্ যন্ত 

 



72 িোরপিি আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃদপক্ষি 

পিেোলকোঠী 

01778898823 বসি বোড়ীরি সবপজ 

চোষ 

20/09/2020 ইং 

হইরি 26/09/2020 

ইং ির্ যন্ত 

 

73 জোপহদ হোং গ্রোি+রিোিোঃদপক্ষি 

পিেোলকোঠী 

01889656274 বসি বোড়ীরি সবপজ 

চোষ 

20/09/2020 ইং 

হইরি 26/09/2020 

ইং ির্ যন্ত 

 

74 িোহবুব হোং গ্রোি+রিোিোঃদপক্ষি 

পিেোলকোঠী 

01822447756 বসি বোড়ীরি সবপজ 

চোষ 

20/09/2020 ইং 

হইরি 26/09/2020 

ইং ির্ যন্ত 

 

75 সোপহনুর জবর্ি গ্রোি+রিোিোঃদপক্ষি 

পিেোলকোঠী 

01796279438 বসি বোড়ীরি সবপজ 

চোষ 

20/09/2020 ইং 

হইরি 26/09/2020 

ইং ির্ যন্ত 

 

76 সবুজ সোইফুল 

ইসলোি 

গ্রোি+রিোিোঃধোওেো 01300698291 হাঁস-মুরর্ী িোলি 11/10/2020 ইং 

হইরি 17/10/2020 

ইং ির্ যন্ত 

 

77 হোসোি জবিোরী গ্রোি+রিোিোঃধোওেো 01712746278 হাঁস-মুরর্ী িোলি 11/10/2020 ইং 

হইরি 17/10/2020 

ইং ির্ যন্ত 

 

78 জিোোঃইব্রোপহি হোং গ্রোি+রিোিোঃধোওেো 01704982310 হাঁস-মুরর্ী িোলি 11/10/2020 ইং 

হইরি 17/10/2020 

ইং ির্ যন্ত 

 

79 আকপলিো গ্রোি+রিোিোঃধোওেো 013311627319 হাঁস-মুরর্ী িোলি 11/10/2020 ইং 

হইরি 17/10/2020 

ইং ির্ যন্ত 

 

80 জিোোঃআল আপিি গ্রোি+রিোিোঃধোওেো 01755940844 হাঁস-মুরর্ী িোলি 11/10/2020 ইং 

হইরি 17/10/2020 

ইং ির্ যন্ত 

 

81 জিোোঃিোছুি পবল্লোহ গ্রোি+রিোিোঃধোওেো 01721983015 হাঁস-মুরর্ী িোলি 11/10/2020 ইং 

হইরি 17/10/2020 

ইং ির্ যন্ত 

 

82 িপব আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃধোওেো 01745772214 হাঁস-মুরর্ী িোলি 11/10/2020 ইং 

হইরি 17/10/2020 

ইং ির্ যন্ত 

 

83 জিোোঃহোপফজুর 

রহিোি 

গ্রোি+রিোিোঃধোওেো 01798324198 হাঁস-মুরর্ী িোলি 11/10/2020 ইং 

হইরি 17/10/2020 

ইং ির্ যন্ত 

 

84 জিোোঃরোপকবুল 

ইসলোি 

গ্রোি+রিোিোঃধোওেো 01757053000 হাঁস-মুরর্ী িোলি 11/10/2020 ইং 

হইরি 17/10/2020 

 



ইং ির্ যন্ত 

85 জিোোঃইব্রোপহি গ্রোি+রিোিোঃধোওেো 01712512738 হাঁস-মুরর্ী িোলি 11/10/2020 ইং 

হইরি 17/10/2020 

ইং ির্ যন্ত 

 

86 জিোোঃইপলেোস গ্রোি+রিোিোঃরোজিোিো 01724439431 হাঁস-মুরর্ী িোলি 11/10/2020 ইং 

হইরি 17/10/2020 

ইং ির্ যন্ত 

 

87 জিোোঃইেোপসি হোং গ্রোি+রিোিোঃপিেোলকোঠী 01766827960 হাঁস-মুরর্ী িোলি 11/10/2020 ইং 

হইরি 17/10/2020 

ইং ির্ যন্ত 

 

88 খোপদজো জবর্ি গ্রোি+রিোিোঃধোওেো 01727077591 হাঁস-মুরর্ী িোলি 11/10/2020 ইং 

হইরি 17/10/2020 

ইং ির্ যন্ত 

 

89 সরদোর 

জিোোঃপর্েোসউপদি 

ওির 

গ্রোি+রিোিোঃউত্তর 

পভটোবোপড়েো 

01799331662 হাঁস-মুরর্ী িোলি 11/10/2020 ইং 

হইরি 17/10/2020 

ইং ির্ যন্ত 

 

90 জিোোঃরর্োলোি সর্ীর গ্রোি+রিোিোঃধোওেো 01718231182 হাঁস-মুরর্ী িোলি 11/10/2020 ইং 

হইরি 17/10/2020 

ইং ির্ যন্ত 

 

91 জিোোঃিোঈি গ্রোি+রিোিোঃরর্োলবুপিেো 01790003266 হাঁস-মুরর্ী িোলি 11/10/2020 ইং 

হইরি 17/10/2020 

ইং ির্ যন্ত 

 

92 জিোোঃসপহদ পিকদোর গ্রোি+রিোিোঃধোওেো  হাঁস-মুরর্ী িোলি 11/10/2020 ইং 

হইরি 17/10/2020 

ইং ির্ যন্ত 

 

93 হোপফজুর রহিোি গ্রোি+রিোিোঃধোওেো 01718387187 হাঁস-মুরর্ী িোলি 11/10/2020 ইং 

হইরি 17/10/2020 

ইং ির্ যন্ত 

 

94 জসোপিেো আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃধোওেো 01768422622 হাঁস-মুরর্ী িোলি 11/10/2020 ইং 

হইরি 17/10/2020 

ইং ির্ যন্ত 

 

95 িপিরুজ্জোিোি ডোকুেো গ্রোি+রিোিোঃধোওেো 01716677003 হাঁস-মুরর্ী িোলি 11/10/2020 ইং 

হইরি 17/10/2020 

ইং ির্ যন্ত 

 

96 জিোোঃিোজমুল গ্রোি+রিোিোঃধোওেো 01718387187 হাঁস-মুরর্ী িোলি 11/10/2020 ইং 

হইরি 17/10/2020 

ইং ির্ যন্ত 

 



97 জরজোউল কপরি গ্রোি+রিোিোঃধোওেো 01300255154 হাঁস-মুরর্ী িোলি 11/10/2020 ইং 

হইরি 17/10/2020 

ইং ির্ যন্ত 

 

98 জিোোঃরোজু খোি গ্রোি+রিোিোঃধোওেো 01727231812 হাঁস-মুরর্ী িোলি 11/10/2020 ইং 

হইরি 17/10/2020 

ইং ির্ যন্ত 

 

99 জিোোঃরোরিদুল আিীি গ্রোি+রিোিোঃধোওেো 01710409869 হাঁস-মুরর্ী িোলি 11/10/2020 ইং 

হইতত 

17/10/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

100 িোিপজলো গ্রোি+রিোিোঃধোওেো 01300698291 হাঁস-মুরর্ী িোলি 11/10/2020 ইং 

হইতত 

17/10/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

101 আব্দুর রপহি গ্রোি+রিোিোঃরোজিোিো 01719587896 হাঁস-মুরর্ী িোলি 25/10/2020 ইং 

হইতত 

31/10/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

102 িোেোলপক্ষ গ্রোি+রিোিোঃরোজিোিো 01771534389 হাঁস-মুরর্ী িোলি 25/10/2020 ইং 

হইতত 

31/10/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

103 িপহববুল্লোহ গ্রোি+রিোিোঃিিোরীবুপিেো 01723193285 হাঁস-মুরর্ী িোলি 25/10/2020 ইং 

হইতত 

31/10/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

104 জে বড়োল গ্রোি+রিোিোঃরোজিোিো 01744194596 হাঁস-মুরর্ী িোলি 25/10/2020 ইং 

হইতত 

31/10/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

105 পসরোজ হোওলোদোর গ্রোি+রিোিোঃরোজিোিো 01789881082 হাঁস-মুরর্ী িোলি 25/10/2020 ইং 

হইতত 

31/10/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

106 আফররোজো আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃিিোরীবুপিেো 01712982731 হাঁস-মুরর্ী িোলি 25/10/2020 ইং 

হইতত 

31/10/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 



107 পবশ্বপজৎ গ্রোি+রিোিোঃরোজিোিো 01304005171 হাঁস-মুরর্ী িোলি 25/10/2020 ইং 

হইতত 

31/10/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

108 উজ্জল দপজয গ্রোি+রিোিোঃরোজিোিো 01715118157 হাঁস-মুরর্ী িোলি 25/10/2020 ইং 

হইতত 

31/10/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

109 পকরিোর চন্দ্র পসংহ গ্রোি+রিোিোঃরোজিোিো 01791563373 হাঁস-মুরর্ী িোলি 25/10/2020 ইং 

হইতত 

31/10/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

110 জিোোঃসোইফুল মৃধো গ্রোি+রিোিোঃরোজিোিো  হাঁস-মুরর্ী িোলি 25/10/2020 ইং 

হইতত 

31/10/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

111 পিস পলিো আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃরোজিোিো  হাঁস-মুরর্ী িোলি 25/10/2020 ইং 

হইতত 

31/10/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

112 িোসুিো আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃরোজিোিো 01728385826 হাঁস-মুরর্ী িোলি 25/10/2020 ইং 

হইতত 

31/10/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

113 িোপরেো আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃরোজিোিো 01728385826 হাঁস-মুরর্ী িোলি 25/10/2020 ইং 

হইতত 

31/10/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

114 উরে হোপববো আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃিিোরীবুপিেো 01739417093 হাঁস-মুরর্ী িোলি 25/10/2020 ইং 

হইতত 

31/10/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

115 জিোোঃ ইিরোি হোং গ্রোি+রিোিোঃরোজিোিো  হাঁস-মুরর্ী িোলি 25/10/2020 ইং 

হইতত 

31/10/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

116 অপহদুল ইসলোি গ্রোি+রিোিোঃরোজিোিো 01789879762 হাঁস-মুরর্ী িোলি 25/10/2020 ইং 

হইতত 

 



31/10/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

117 পলভো সুলিোিো রোপখ গ্রোি+রিোিোঃভোন্ডোপরেো  হাঁস-মুরর্ী িোলি 25/10/2020 ইং 

হইতত 

31/10/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

118 িোন্নো হোং গ্রোি+রিোিোঃরোজিোিো 01743943545 হাঁস-মুরর্ী িোলি 25/10/2020 ইং 

হইতত 

31/10/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

119 সুিোইেো আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃরিপলখোলী 01788791333 হাঁস-মুরর্ী িোলি 25/10/2020 ইং 

হইতত 

31/10/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

120 িোরপিি আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃরোজিোিো  হাঁস-মুরর্ী িোলি 25/10/2020 ইং 

হইতত 

31/10/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

121 সুিোইেো আক্তোর 

স্বি যো 

গ্রোি+রিোিোঃিদমূলো 01703475495 হাঁস-মুরর্ী িোলি 25/10/2020 ইং 

হইতত 

31/10/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

122 আইপরি আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃরোজিোিো 01727577606 হাঁস-মুরর্ী িোলি 25/10/2020 ইং 

হইতত 

31/10/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

123 স্বি যো আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃরোজিোিো 01779354490 হাঁস-মুরর্ী িোলি 25/10/2020 ইং 

হইতত 

31/10/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

124 পিপল্প রোিী গ্রোি+রিোিোঃরোজিোিো 01746163585 হাঁস-মুরর্ী িোলি 25/10/2020 ইং 

হইতত 

31/10/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

125 জিোোঃ ফজরল রোিী গ্রোি+রিোিোঃরোজিোিো 01749053678 হাঁস-মুরর্ী িোলি 25/10/2020 ইং 

হইতত 

31/10/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 



126 সুজি পিেো গ্রোি+রিোিোঃভোন্ডোপরেো 01766521358 হাঁস-মুরর্ী িোলি 15/11/2020 ইং 

হইতত 

21/11/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

127 রপফকুল ইসলোি গ্রোি+রিোিোঃদোরূলহূদো 01786585345 হাঁস-মুরর্ী িোলি 15/11/2020 ইং 

হইতত 

21/11/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

128 িোিীি জহোরসি গ্রোি+রিোিোঃভোন্ডোপরেো 01757697545 হাঁস-মুরর্ী িোলি 15/11/2020 ইং 

হইতত 

21/11/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

129 জিোোঃরিরহদী 

িোহফুজ 

গ্রোি+রিোিোঃধোওেো 01712474557 হাঁস-মুরর্ী িোলি 15/11/2020 ইং 

হইতত 

21/11/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

130 আোঃজপলল মুন্সী গ্রোি+রিোিোঃপভটোবোড়ীেো 01787903703 হাঁস-মুরর্ী িোলি 15/11/2020 ইং 

হইতত 

21/11/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

131 জসোহোর্ হোং গ্রোি+রিোিোঃপভটোবোড়ীেো 01710510171 হাঁস-মুরর্ী িোলি 15/11/2020 ইং 

হইতত 

21/11/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

132 আল আপিি হোং গ্রোি+রিোিোঃরিপদরোবোদ 01726835400 হাঁস-মুরর্ী িোলি 15/11/2020 ইং 

হইতত 

21/11/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

133 জিোোঃকোইউি হোসোি গ্রোি+রিোিোঃভোন্ডোপরেো 01723733092 হাঁস-মুরর্ী িোলি 15/11/2020 ইং 

হইতত 

21/11/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

134 জিোোঃরোজীব িরীফ গ্রোি+রিোিোঃউত্তর 

পিেোলকোঠী 

01712036870 হাঁস-মুরর্ী িোলি 15/11/2020 ইং 

হইতত 

21/11/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

135 জুপথ গ্রোি+রিোিোঃভোন্ডোপরেো 01724782965 হাঁস-মুরর্ী িোলি 15/11/2020 ইং 

হইতত 

 



21/11/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

136 আসিো আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃভোন্ডোপরেো 01724782965 হাঁস-মুরর্ী িোলি 15/11/2020 ইং 

হইতত 

21/11/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

137 জিোোঃপিন্টু গ্রোি+রিোিোঃভোন্ডোপরেো 01765659503 হাঁস-মুরর্ী িোলি 15/11/2020 ইং 

হইতত 

21/11/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

138 এস,এি সপফউল 

ইসলোি 

গ্রোি+রিোিোঃভোন্ডোপরেো 01777990088 হাঁস-মুরর্ী িোলি 15/11/2020 ইং 

হইতত 

21/11/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

139 জসোিোিপি গ্রোি+রিোিোঃভোন্ডোপরেো 01710151055 হাঁস-মুরর্ী িোলি 15/11/2020 ইং 

হইতত 

21/11/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

140 জিোোঃসোইফুল ইসলোি গ্রোি+রিোিোঃভোন্ডোপরেো 01754133144 হাঁস-মুরর্ী িোলি 15/11/2020 ইং 

হইতত 

21/11/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

141 এস,এি,রপফকুল 

ইসলোি 

গ্রোি+রিোিোঃভোন্ডোপরেো 01777990088 হাঁস-মুরর্ী িোলি 15/11/2020 ইং 

হইতত 

21/11/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

142 আল িোমুি গ্রোি+রিোিোঃদপক্ষি 

পিেোলকোঠী 

01303783856 হাঁস-মুরর্ী িোলি 15/11/2020 ইং 

হইতত 

21/11/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

143 পিথুি অপধকোরী গ্রোি+রিোিোঃভোন্ডোপরেো 01736165471 হাঁস-মুরর্ী িোলি 15/11/2020 ইং 

হইতত 

21/11/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

144 িোিীিো আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃরোজিোিো 01784776517 হাঁস-মুরর্ী িোলি 15/11/2020 ইং 

হইতত 

21/11/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 



145 ফোপহিো আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃপচংগুপরেো 01796670723 হাঁস-মুরর্ী িোলি 15/11/2020 ইং 

হইতত 

21/11/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

146 জিোোঃনূরুজ্জোিোি খোি গ্রোি+রিোিোঃভোন্ডোপরেো 01722141710 হাঁস-মুরর্ী িোলি 15/11/2020 ইং 

হইতত 

21/11/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

147 অনুি রোে গ্রোি+রিোিোঃপভটোবোপড়েো 01874079495 হাঁস-মুরর্ী িোলি 15/11/2020 ইং 

হইতত 

21/11/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

148 জিোোঃজপহরুল ইসলোি গ্রোি+রিোিোঃিোটিভোংর্ো  হাঁস-মুরর্ী িোলি 15/11/2020 ইং 

হইতত 

21/11/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

149 লোভলী আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃধোওেো  হাঁস-মুরর্ী িোলি 15/11/2020 ইং 

হইতত 

21/11/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

150 জেরদব পসকদোর গ্রোি+রিোিোঃদপক্ষি 

পিেোলকোঠী 

01716014520 হাঁস-মুরর্ী িোলি 15/11/2020 ইং 

হইতত 

21/11/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

151 বোরেপজদ গ্রোি+রিোিোঃরোজিোিো 01747897195 হাঁস-মুরর্ী িোলি 22/11/2020 ইং 

হইতত 

28/11/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

152 িিো রোিী গ্রোি+রিোিোঃরোজিোিো 01791524457 হাঁস-মুরর্ী িোলি 22/11/2020 ইং 

হইতত 

28/11/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

153 দীপি রোিী গ্রোি+রিোিোঃরোজিোিো 01725613803 হাঁস-মুরর্ী িোলি 22/11/2020 ইং 

হইতত 

28/11/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

154 জুথী রোিী গ্রোি+রিোিোঃরোজিোিো 01756883514 হাঁস-মুরর্ী িোলি 22/11/2020 ইং 

হইতত 

 



28/11/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

155 রত্নো রোিী গ্রোি+রিোিোঃরোজিোিো 01740512519 হাঁস-মুরর্ী িোলি  22/11/2020 ইং 

হইতত 

28/11/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

156 পিজোনুর রহিোি গ্রোি+রিোিোঃধোওেো 01752901576 হাঁস-মুরর্ী িোলি 22/11/2020 ইং 

হইতত 

28/11/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

157 জিোোঃরসোহোর্ মৃধো গ্রোি+রিোিোঃরোজিোিো 01315456669 হাঁস-মুরর্ী িোলি 22/11/2020 ইং 

হইতত 

28/11/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

158 তুপল আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃরোজিোিো 01720055588 হাঁস-মুরর্ী িোলি 22/11/2020 ইং 

হইতত 

28/11/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

159 বরকি মৃধো গ্রোি+রিোিোঃরোজিোিো 01308211970 হাঁস-মুরর্ী িোলি 22/11/2020 ইং 

হইতত 

28/11/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

160 অপহদুল ইসলোি গ্রোি+রিোিোঃরোজিোিো  হাঁস-মুরর্ী িোলি 22/11/2020 ইং 

হইতত 

28/11/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

161 জিোোঃসোইফুল ইসলোি গ্রোি+রিোিোঃরোজিোিো 01747820990 হাঁস-মুরর্ী িোলি 22/11/2020 ইং 

হইতত 

28/11/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

162 জিোোঃ বোদিোহ হোং গ্রোি+রিোিোঃধোওেো 01724552578 হাঁস-মুরর্ী িোলি 22/11/2020 ইং 

হইতত 

28/11/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

163 জিোোঃজেিোল 

আরবপদি 

গ্রোি+রিোিোঃইকপড় 01712982731 হাঁস-মুরর্ী িোলি 22/11/2020 ইং 

হইতত 

28/11/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 



164 িোঈি জহোরসি মৃধো গ্রোি+রিোিোঃরোজিোিো 01303748658 হাঁস-মুরর্ী িোলি 22/11/2020 ইং 

হইতত 

28/11/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

165 রোপজব কৃষ্ঞ 

সিদোর 

গ্রোি+রিোিোঃরোজিোিো 01751736955 হাঁস-মুরর্ী িোলি 22/11/2020 ইং 

হইতত 

28/11/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

166 পরেোজ মৃধো গ্রোি+রিোিোঃরোজিোিো  হাঁস-মুরর্ী িোলি 22/11/2020 ইং 

হইতত 

28/11/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

167 িোজিো আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃরোজিোিো 01750326616 হাঁস-মুরর্ী িোলি 22/11/2020 ইং 

হইতত 

28/11/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

168 জরজোউল কপরি গ্রোি+রিোিোঃরোজিোিো 01316022543 হাঁস-মুরর্ী িোলি 22/11/2020 ইং 

হইতত 

28/11/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

169 রপবি গ্রোি+রিোিোঃরোজিোিো 01730487666 হাঁস-মুরর্ী িোলি 22/11/2020 ইং 

হইতত 

28/11/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

170 িোরপর্ি গ্রোি+রিোিোঃরোজিোিো 01751737078 হাঁস-মুরর্ী িোলি 22/11/2020 ইং 

হইতত 

28/11/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

171 জিোোঃ িোসুিপবল্লোহ গ্রোি+রিোিোঃধোওেো 01704063578 হাঁস-মুরর্ী িোলি 22/11/2020 ইং 

হইতত 

28/11/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

172 কপল রোিী গ্রোি+রিোিোঃরোজিোিো 01703475022 হাঁস-মুরর্ী িোলি 22/11/2020 ইং 

হইতত 

28/11/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

173 জিোোঃপরেোদুল 

ইসলোি 

গ্রোি+রিোিোঃরোজিোিো 01795113101 হাঁস-মুরর্ী িোলি 22/11/2020 ইং 

হইতত 

 



28/11/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

174 জিোোঃপিরোজ 

জহোসোইি 

গ্রোি+রিোিোঃধোওেো 01760728347 হাঁস-মুরর্ী িোলি 22/11/2020 ইং 

হইতত 

28/11/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

175 জিোোঃআপলি পবশ্বোস গ্রোি+রিোিোঃধোওেো 01719457658 হাঁস-মুরর্ী িোলি 22/11/2020 ইং 

হইতত 

28/11/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

176 জিোোঃ সোরদকুল 

ইসলোি 

গ্রোি+রিোিোঃপসংহখোলী 01742755843 র্রু জিোটোিোজোকরি 08/12/2020 ইং 

হইতত 

14/12/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

177 জিোোঃসুিি পিেো গ্রোি+রিোিোঃপসংহখোলী 01795805669 র্রু জিোটোিোজোকরি 08/12/2020 ইং 

হইতত 

14/12/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

178 জিোোঃজোিোল র্োজী গ্রোি+রিোিোঃপসংহখোলী 01704028707 র্রু জিোটোিোজোকরি 08/12/2020 ইং 

হইতত 

14/12/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

179 জিোসোোঃআরেিো 

জবর্ি 

গ্রোি+রিোিোঃপসংহখোলী 01315321106 র্রু জিোটোিোজোকরি 08/12/2020 ইং 

হইতত 

14/12/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

180 পরেোজ গ্রোি+রিোিোঃপসংহখোলী 01756950938 র্রু জিোটোিোজোকরি 08/12/2020 ইং 

হইতত 

14/12/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

181 পবউটি জবর্ি গ্রোি+রিোিোঃপসংহখোলী 01759665030 র্রু জিোটোিোজোকরি 08/12/2020 ইং 

হইতত 

14/12/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

182 িোরুল জবর্ি গ্রোি+রিোিোঃপসংহখোলী 01301669610 র্রু জিোটোিোজোকরি 08/12/2020 ইং 

হইতত 

14/12/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 



183 িোহোবুব হোসোি গ্রোি+রিোিোঃপসংহখোলী 01749437662 র্রু জিোটোিোজোকরি 08/12/2020 ইং 

হইতত 

14/12/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

184 িোরপিি আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃপসংহখোলী 01728474534 র্রু জিোটোিোজোকরি 08/12/2020 ইং 

হইতত 

14/12/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

185 িোমুিী আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃপসংহখোলী 01730675306 র্রু জিোটোিোজোকরি 08/12/2020 ইং 

হইতত 

14/12/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

186 িোরভীি জবর্ি গ্রোি+রিোিোঃপসংহখোলী 01786585266 র্রু জিোটোিোজোকরি 08/12/2020 ইং 

হইতত 

14/12/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

187 জিোসোোঃলোভলী গ্রোি+রিোিোঃপসংহখোলী 01752902261 র্রু জিোটোিোজোকরি 08/12/2020 ইং 

হইতত 

14/12/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

188 মুক্তো আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃপসংহখোলী 01302698946 র্রু জিোটোিোজোকরি 08/12/2020 ইং 

হইতত 

14/12/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

189 জিোোঃসোইফুল হোং গ্রোি+রিোিোঃপসংহখোলী 01759331108 র্রু জিোটোিোজোকরি 08/12/2020 ইং 

হইতত 

14/12/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

190 জিোসোোঃরসোপিেো 

আক্তোর 

গ্রোি+রিোিোঃপসংহখোলী 01784255185 র্রু জিোটোিোজোকরি 08/12/2020 ইং 

হইতত 

14/12/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

191 আল-আপিি গ্রোি+রিোিোঃপসংহখোলী 01316559778 র্রু জিোটোিোজোকরি 08/12/2020 ইং 

হইতত 

14/12/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

192 জরিিো জবর্ি গ্রোি+রিোিোঃপসংহখোলী 01706144591 র্রু জিোটোিোজোকরি 08/12/2020 ইং 

হইতত 

 



14/12/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

193 জিোোঃরোরিল ফরোজী গ্রোি+রিোিোঃপসংহখোলী 01768222040 র্রু জিোটোিোজোকরি 08/12/2020 ইং 

হইতত 

14/12/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

194 িোরভীি জবর্ি গ্রোি+রিোিোঃপসংহখোলী 01759241957 র্রু জিোটোিোজোকরি 08/12/2020 ইং 

হইতত 

14/12/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

195 পিল্পী জবর্ি গ্রোি+রিোিোঃপসংহখোলী 01765633762 র্রু জিোটোিোজোকরি 08/12/2020 ইং 

হইতত 

14/12/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

196 ঝি যো আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃপসংহখোলী 01781837816 র্রু জিোটোিোজোকরি 08/12/2020 ইং 

হইতত 

14/12/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

197 জিোোঃআল ইিরোি গ্রোি+রিোিোঃপসংহখোলী  র্রু জিোটোিোজোকরি 08/12/2020 ইং 

হইতত 

14/12/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

198 জিোোঃফপরদ গ্রোি+রিোিোঃপসংহখোলী  র্রু জিোটোিোজোকরি 08/12/2020 ইং 

হইতত 

14/12/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

199 খপলল হোং গ্রোি+রিোিোঃপসংহখোলী 01790132507 র্রু জিোটোিোজোকরি 08/12/2020 ইং 

হইতত 

14/12/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

200 িপর্র গ্রোি+রিোিোঃপসংহখোলী 01719519790 র্রু জিোটোিোজোকরি 08/12/2020 ইং 

হইতত 

14/12/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

201 জিোোঃ পসেোি মৃধো গ্রোি+রিোিোঃপসংহখোলী 01780002605 র্রু জিোটোিোজোকরি 23/12/2020 ইং 

হইতত 

29/12/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 



202 জিোোঃজপহর উপদি 

ফরোজী 

গ্রোি+রিোিোঃপসংহখোলী 01717245022 র্রু জিোটোিোজোকরি 23/12/2020 ইং 

হইতত 

29/12/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

203 জিোোঃরোপকব উপদি গ্রোি+রিোিোঃপসংহখোলী 01754834435 র্রু জিোটোিোজোকরি 23/12/2020 ইং 

হইতত 

29/12/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

204 জিোসোোঃপিলো আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃপসংহখোলী 01742785177 র্রু জিোটোিোজোকরি 23/12/2020 ইং 

হইতত 

29/12/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

205 জিোসোোঃসোপবিো 

ইেোসপিি 

গ্রোি+রিোিোঃপসংহখোলী 01763376168 র্রু জিোটোিোজোকরি 23/12/2020 ইং 

হইতত 

29/12/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

206 জিোোঃিপিরুজ্জোিোি গ্রোি+রিোিোঃপসংহখোলী 01787240265 র্রু জিোটোিোজোকরি 23/12/2020 ইং 

হইতত 

29/12/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

207 জিোোঃরোরসল গ্রোি+রিোিোঃপসংহখোলী 01753233875 র্রু জিোটোিোজোকরি 23/12/2020 ইং 

হইতত 

29/12/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

208 জিোোঃিোমুি জিোল্লো গ্রোি+রিোিোঃপসংহখোলী 01724854039 র্রু জিোটোিোজোকরি 23/12/2020 ইং 

হইতত 

29/12/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

209 জিোসোোঃিোসপরি 

জবর্ি 

গ্রোি+রিোিোঃপসংহখোলী 01868943115 র্রু জিোটোিোজোকরি 23/12/2020 ইং 

হইতত 

29/12/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

210 জিোোঃআব্দুর রহিোি গ্রোি+রিোিোঃপসংহখোলী 01905257424 র্রু জিোটোিোজোকরি 23/12/2020 ইং 

হইতত 

29/12/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

211 জিোসোোঃসুপি আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃপসংহখোলী 01798855874 র্রু জিোটোিোজোকরি 23/12/2020 ইং 

হইতত 

 



29/12/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

212 জিোসোোঃকোপরিো 

জবর্ি 

গ্রোি+রিোিোঃপসংহখোলী 01868943115 র্রু জিোটোিোজোকরি 23/12/2020 ইং 

হইতত 

29/12/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

213 জহিী আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃভোন্ডোপরেো 01729874213 র্রু জিোটোিোজোকরি 23/12/2020 ইং 

হইতত 

29/12/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

214 জিোসোোঃরপজিো জবর্ি গ্রোি+রিোিোঃপসংহখোলী 01705371390 র্রু জিোটোিোজোকরি 23/12/2020 ইং 

হইতত 

29/12/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

215 জিোোঃআপজি গ্রোি+রিোিোঃপসংহখোলী 01319822308 র্রু জিোটোিোজোকরি 23/12/2020 ইং 

হইতত 

29/12/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

216 জিোসোোঃমুপন্ন আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃপসংহখোলী 01785926455 র্রু জিোটোিোজোকরি 23/12/2020 ইং 

হইতত 

29/12/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

217 িোিীি জিোল্লো গ্রোি+রিোিোঃপসংহখোলী 01780255966 র্রু জিোটোিোজোকরি 23/12/2020 ইং 

হইতত 

29/12/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

218 পিঠু জিোল্লো গ্রোি+রিোিোঃপসংহখোলী 0131119359 র্রু জিোটোিোজোকরি 23/12/2020 ইং 

হইতত 

29/12/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

219 জোপহদুল ইসলোি গ্রোি+রিোিোঃপসংহখোলী 01929941737 র্রু জিোটোিোজোকরি 23/12/2020 ইং 

হইতত 

29/12/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

220 জিোসোোঃপিল্পী জবর্ি গ্রোি+রিোিোঃপসংহখোলী 01767483331 র্রু জিোটোিোজোকরি 23/12/2020 ইং 

হইতত 

29/12/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 



221 ফপজলো গ্রোি+রিোিোঃপসংহখোলী 01730487823 র্রু জিোটোিোজোকরি 23/12/2020 ইং 

হইতত 

29/12/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

222 খোপদজো আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃপসংহখোলী 01781962522 র্রু জিোটোিোজোকরি 23/12/2020 ইং 

হইতত 

29/12/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

223 জিোোঃআলআপিি গ্রোি+রিোিোঃপসংহখোলী 01318871010 র্রু জিোটোিোজোকরি 23/12/2020 ইং 

হইতত 

29/12/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

224 রপবউল আউেোল গ্রোি+রিোিোঃপসংহখোলী 01730487734 র্রু জিোটোিোজোকরি 23/12/2020 ইং 

হইতত 

29/12/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

225 সুরিো গ্রোি+রিোিোঃপসংহখোলী 01786585266 র্রু জিোটোিোজোকরি 23/12/2020 ইং 

হইতত 

29/12/2020 ইং 

ির্ যন্ত 

 

226 জোরকো আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃইকপড় 01777183127 হাঁস-মুরর্ী িোলি 06/01/2021 ইং 

হইতত 

12/01/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

227 রোরবেো খোিি গ্রোি+রিোিোঃইকপড় 01777183127 হাঁস-মুরর্ী িোলি 06/01/2021 ইং 

হইতত 

12/01/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

228 জিোসোোঃরজসপিি 

জবর্ি 

গ্রোি+রিোিোঃইকপড় 01736383573 হাঁস-মুরর্ী িোলি 06/01/2021 ইং 

হইতত 

12/01/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

229 হৃদে খোি গ্রোি+রিোিোঃইকপড় 01777183127 হাঁস-মুরর্ী িোলি 06/01/2021 ইং 

হইতত 

12/01/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

230 ফোপহিো আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃইকপড় 01758672090 হাঁস-মুরর্ী িোলি 06/01/2021 ইং 

হইতত 

 



12/01/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

231 জহিোরো জবর্ি গ্রোি+রিোিোঃইকপড় 01701870661 হাঁস-মুরর্ী িোলি 06/01/2021 ইং 

হইতত 

12/01/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

232 জিোসোোঃরোনু আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃইকপড় 01749327573 হাঁস-মুরর্ী িোলি 06/01/2021 ইং 

হইতত 

12/01/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

233 িোপর্ যস জবর্ি গ্রোি+রিোিোঃইকপড় 01792402810 হাঁস-মুরর্ী িোলি 06/01/2021 ইং 

হইতত 

12/01/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

234 জিোোঃপলটি জহোরসি গ্রোি+রিোিোঃইকপড় 01742320115 হাঁস-মুরর্ী িোলি 06/01/2021 ইং 

হইতত 

12/01/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

235 আকপলিো জবর্ি গ্রোি+রিোিোঃইকপড় 01778069123 হাঁস-মুরর্ী িোলি 06/01/2021 ইং 

হইতত 

12/01/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

236 জিোসোোঃসপিেো গ্রোি+রিোিোঃইকপড় 01703180164 হাঁস-মুরর্ী িোলি 06/01/2021 ইং 

হইতত 

12/01/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

237 জিোসোোঃখোপদজো 

জবর্ি 

গ্রোি+রিোিোঃইকপড় 01303470934 হাঁস-মুরর্ী িোলি 06/01/2021 ইং 

হইতত 

12/01/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

238 জরোপজিো আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃইকপড় 01303470934 হাঁস-মুরর্ী িোলি 06/01/2021 ইং 

হইতত 

12/01/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

239 জিোোঃপিরোজ গ্রোি+রিোিোঃইকপড় 01794126209 হাঁস-মুরর্ী িোলি 06/01/2021 ইং 

হইতত 

12/01/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 



240 পলপল জবর্ি গ্রোি+রিোিোঃইকপড় 01778069123 হাঁস-মুরর্ী িোলি 06/01/2021 ইং 

হইতত 

12/01/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

241 জজোসিো জবর্ি গ্রোি+রিোিোঃইকপড় 01745733214 হাঁস-মুরর্ী িোলি 06/01/2021 ইং 

হইতত 

12/01/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

242 জিোসোোঃিোরভীি গ্রোি+রিোিোঃইকপড় 01777183127 হাঁস-মুরর্ী িোলি 06/01/2021 ইং 

হইতত 

12/01/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

243 জিোসোোঃ জরকসিো 

আক্তোর 

গ্রোি+রিোিোঃইকপড় 01305783833 হাঁস-মুরর্ী িোলি 06/01/2021 ইং 

হইতত 

12/01/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

244 জিোোঃপরিি র্োজী গ্রোি+রিোিোঃইকপড় 01774360511 হাঁস-মুরর্ী িোলি 06/01/2021 ইং 

হইতত 

12/01/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

245 সুপখ জবর্ি গ্রোি+রিোিোঃইকপড় 01761472013 হাঁস-মুরর্ী িোলি 06/01/2021 ইং 

হইতত 

12/01/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

246 জরোপজিো গ্রোি+রিোিোঃইকপড় 01777183127 হাঁস-মুরর্ী িোলি 06/01/2021 ইং 

হইতত 

12/01/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

247 পিস.িোকসুদো গ্রোি+রিোিোঃইকপড় 01777183127 হাঁস-মুরর্ী িোলি 06/01/2021 ইং 

হইতত 

12/01/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

248 জিোসোোঃপফররোজো গ্রোি+রিোিোঃইকপড় 01747949793 হাঁস-মুরর্ী িোলি 06/01/2021 ইং 

হইতত 

12/01/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

249 জিোসোোঃিপি জবর্ি গ্রোি+রিোিোঃইকপড় 01777183127 হাঁস-মুরর্ী িোলি 06/01/2021 ইং 

হইতত 

 



12/01/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

250 জিোোঃিোিভীর রোিো গ্রোি+রিোিোঃরর্ৌরীপুর  হাঁস-মুরর্ী িোলি 06/01/2021 ইং 

হইতত 

12/01/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

251 িোরুফো জবর্ি গ্রোি+রিোিোঃইকপড় 01794124752 হাঁস-মুরর্ী িোলি 17/01/2021 ইং 

হইতত 

23/01/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

252 জিোসোোঃজোপকেো 

জবর্ি 

গ্রোি+রিোিোঃইকপড় 01794124752 হাঁস-মুরর্ী িোলি 17/01/2021 ইং 

হইতত 

23/01/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

253 িপরফো আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃপসংহখোলী 01738197059 হাঁস-মুরর্ী িোলি 17/01/2021 ইং 

হইতত 

23/01/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

254 জিোসোোঃরূিো গ্রোি+রিোিোঃইকপড় 01757538371 হাঁস-মুরর্ী িোলি 17/01/2021 ইং 

হইতত 

23/01/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

255 িপরেি জবর্ি গ্রোি+রিোিোঃইকপড় 01777183127 হাঁস-মুরর্ী িোলি 17/01/2021 ইং 

হইতত 

23/01/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

256 জজোসিো জবর্ি গ্রোি+রিোিোঃইকপড় 01777183127 হাঁস-মুরর্ী িোলি 17/01/2021 ইং 

হইতত 

23/01/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

257 জিোোঃপরেোজ গ্রোি+রিোিোঃইকপড় 01757538371 হাঁস-মুরর্ী িোলি 17/01/2021 ইং 

হইতত 

23/01/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

258 জিোোঃরসোরহল খোি গ্রোি+রিোিোঃইকপড় 01757538371 হাঁস-মুরর্ী িোলি 17/01/2021 ইং 

হইতত 

23/01/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 



259 নুপুর খোিি গ্রোি+রিোিোঃইকপড় 01739673881 হাঁস-মুরর্ী িোলি 17/01/2021 ইং 

হইতত 

23/01/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

260 িোিপরি জবর্ি গ্রোি+রিোিোঃচরখোলী 01723963906 হাঁস-মুরর্ী িোলি 17/01/2021 ইং 

হইতত 

23/01/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

261 িোপদরো জবর্ি গ্রোি+রিোিোঃরবোথলো 01777183127 হাঁস-মুরর্ী িোলি 17/01/2021 ইং 

হইতত 

23/01/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

262 িোপিেো আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃইকপড় 01777183127 হাঁস-মুরর্ী িোলি 17/01/2021 ইং 

হইতত 

23/01/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

263 িোজিো জবর্ি গ্রোি+রিোিোঃইকপড় 01777183127 হাঁস-মুরর্ী িোলি 17/01/2021 ইং 

হইতত 

23/01/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

264 জোন্নোিী গ্রোি+রিোিোঃইকপড় 01777183127 হাঁস-মুরর্ী িোলি 17/01/2021 ইং 

হইতত 

23/01/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

265 জিোোঃবোবু হোং গ্রোি+রিোিোঃইকপড় 01757538371 হাঁস-মুরর্ী িোলি 17/01/2021 ইং 

হইতত 

23/01/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

266 সোপদেো জোহোি গ্রোি+রিোিোঃইকপড় 01753099877 হাঁস-মুরর্ী িোলি 17/01/2021 ইং 

হইতত 

23/01/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

267 হোপফজো আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃইকপড় 01314546295 হাঁস-মুরর্ী িোলি 17/01/2021 ইং 

হইতত 

23/01/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

268 জসোরহল রোিো গ্রোি+রিোিোঃউোঃপূোঃভোন্ডোপরেো 01729408607 হাঁস-মুরর্ী িোলি 17/01/2021 ইং 

হইতত 

 



23/01/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

269 িোহমুদ হোসোি গ্রোি+রিোিোঃউোঃপূোঃভোন্ডোপরেো 01749186336 হাঁস-মুরর্ী িোলি 17/01/2021 ইং 

হইতত 

23/01/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

270 িোঈি জবিোরী গ্রোি+রিোিোঃিিোরীবুপিেো 01764549731 হাঁস-মুরর্ী িোলি 17/01/2021 ইং 

হইতত 

23/01/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

271 লোপিেো আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃিদমূলো 01734135749 হাঁস-মুরর্ী িোলি 17/01/2021 ইং 

হইতত 

23/01/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

272 জিোোঃজোপহদ হোং গ্রোি+রিোিোঃদোঃপিেোলকোঠী 01704029257 হাঁস-মুরর্ী িোলি 17/01/2021 ইং 

হইতত 

23/01/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

273 পিরোজ জিোল্লো গ্রোি+রিোিোঃপচংগুপড়েো 01610699036 হাঁস-মুরর্ী িোলি 17/01/2021 ইং 

হইতত 

23/01/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

274 জিরহদী হোসোি গ্রোি+রিোিোঃধোওেো 01726188508 হাঁস-মুরর্ী িোলি 17/01/2021 ইং 

হইতত 

23/01/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

275 হোফসো আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃিদমূলো 01319612930 হাঁস-মুরর্ী িোলি 17/01/2021 ইং 

হইতত 

23/01/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

276 জোপকেো গ্রোি+রিোিোঃউোঃপূোঃভোন্ডোপরেো  হাঁস-মুরর্ী িোলি 07/02/2021 ইং 

হইতত 

13/02/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

277 পবথী আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃউোঃপূোঃভোন্ডোপরেো  হাঁস-মুরর্ী িোলি 07/02/2021 ইং 

হইতত 

13/02/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 



278 িেিো আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃউোঃপূোঃভোন্ডোপরেো 01788380371 হাঁস-মুরর্ী িোলি 07/02/2021 ইং 

হইতত 

13/02/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

279 সুপি আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃউোঃপূোঃভোন্ডোপরেো 01746839053 হাঁস-মুরর্ী িোলি 07/02/2021 ইং 

হইতত 

13/02/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

280 জরোপজিো আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃউোঃপূোঃভোন্ডোপরেো 01729400596 হাঁস-মুরর্ী িোলি 07/02/2021 ইং 

হইতত 

13/02/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

281 জিোসোোঃসুপি আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃউোঃপূোঃভোন্ডোপরেো  হাঁস-মুরর্ী িোলি 07/02/2021 ইং 

হইতত 

13/02/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

282 পিলো আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃউোঃপূোঃভোন্ডোপরেো 01783367026 হাঁস-মুরর্ী িোলি 07/02/2021 ইং 

হইতত 

13/02/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

283 খন্দকোর পিলি 

আহরেদ 

গ্রোি+রিোিোঃউোঃপূোঃভোন্ডোপরেো 01786686899 হাঁস-মুরর্ী িোলি 07/02/2021 ইং 

হইতত 

13/02/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

284 সীিো আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃউোঃপূোঃভোন্ডোপরেো 01783367026 হাঁস-মুরর্ী িোলি 07/02/2021 ইং 

হইতত 

13/02/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

285 আদুরী আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃউোঃপূোঃভোন্ডোপরেো 01735991453 হাঁস-মুরর্ী িোলি 07/02/2021 ইং 

হইতত 

13/02/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

286 িোরপিি আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃউোঃপূোঃভোন্ডোপরেো 01782880285 হাঁস-মুরর্ী িোলি 07/02/2021 ইং 

হইতত 

13/02/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

287 সুিী আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃউোঃপূোঃভোন্ডোপরেো 01314546349 হাঁস-মুরর্ী িোলি 07/02/2021 ইং 

হইতত 

 



13/02/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

288 ফোরিিো আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃউোঃপূোঃভোন্ডোপরেো 01786169891 হাঁস-মুরর্ী িোলি 07/02/2021 ইং 

হইতত 

13/02/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

289 জফররদৌসী মুিমুি গ্রোি+রিোিোঃউোঃপূোঃভোন্ডোপরেো 01733760706 হাঁস-মুরর্ী িোলি 07/02/2021 ইং 

হইতত 

13/02/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

290 আবু জোফর গ্রোি+রিোিোঃউোঃপূোঃভোন্ডোপরেো 01760920795 হাঁস-মুরর্ী িোলি 07/02/2021 ইং 

হইতত 

13/02/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

291 জিোোঃরসোরহল রোিো গ্রোি+রিোিোঃউোঃপূোঃভোন্ডোপরেো 01729408607 হাঁস-মুরর্ী িোলি 07/02/2021 ইং 

হইতত 

13/02/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

292 জিোোঃ রোহোি জহোরসি গ্রোি+রিোিোঃউোঃপূোঃভোন্ডোপরেো 01307237466 হাঁস-মুরর্ী িোলি 07/02/2021 ইং 

হইতত 

13/02/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

293 জিোোঃ রুরবল সরদোর গ্রোি+রিোিোঃউোঃপূোঃভোন্ডোপরেো 01775278943 হাঁস-মুরর্ী িোলি 07/02/2021 ইং 

হইতত 

13/02/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

294 জিোোঃহোপফজুর 

রহিোি 

গ্রোি+রিোিোঃউোঃপূোঃভোন্ডোপরেো 01722559856 হাঁস-মুরর্ী িোলি 07/02/2021 ইং 

হইতত 

13/02/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

295 িোহোমুদুল হোসোি গ্রোি+রিোিোঃউোঃপূোঃভোন্ডোপরেো 01914556116 হাঁস-মুরর্ী িোলি 07/02/2021 ইং 

হইতত 

13/02/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

296 জিোোঃ জফোরকোি 

জহোরসি 

গ্রোি+রিোিোঃউোঃপূোঃভোন্ডোপরেো  হাঁস-মুরর্ী িোলি 07/02/2021 ইং 

হইতত 

13/02/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 



297 হোচোি গ্রোি+রিোিোঃউোঃপূোঃভোন্ডোপরেো 01756282197 হাঁস-মুরর্ী িোলি 07/02/2021 ইং 

হইতত 

13/02/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

298 ইপলেোি গ্রোি+রিোিোঃউোঃপূোঃভোন্ডোপরেো  হাঁস-মুরর্ী িোলি 07/02/2021 ইং 

হইতত 

13/02/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

299 সুিোইেো জবর্ি গ্রোি+রিোিোঃউোঃপূোঃভোন্ডোপরেো 01728291826 হাঁস-মুরর্ী িোলি 07/02/2021 ইং 

হইতত 

13/02/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

300 িোপিেো আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃউোঃপূোঃভোন্ডোপরেো 01712580010 হাঁস-মুরর্ী িোলি 07/02/2021 ইং 

হইতত 

13/02/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

301 ফোপিিো আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃবীিোিোপি 01753272872 জিোষোক দিরী 22/02/2021 ইং 

হইতত 

28/02/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

302 জিোসোোঃজোন্নোিী 

আক্তোর 

গ্রোি+রিোিোঃচরখোলী 01756447606 জিোষোক দিরী 22/02/2021 ইং 

হইতত 

28/02/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

303 আসিো আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃচরখোলী  জিোষোক দিরী 22/02/2021 ইং 

হইতত 

28/02/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

304 সুলিোিো আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃিদমূলো  জিোষোক দিরী 22/02/2021 ইং 

হইতত 

28/02/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

305 িোরজোিো আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃচরখোলী 01797149184 জিোষোক দিরী 22/02/2021 ইং 

হইতত 

28/02/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

306 লোপিেো আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃচরখোলী 01814569402 জিোষোক দিরী 22/02/2021 ইং 

হইতত 

 



28/02/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

307 লোইলী জবর্ি গ্রোি+রিোিোঃচরখোলী 01586145230 জিোষোক দিরী 22/02/2021 ইং 

হইতত 

28/02/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

308 রোপজেো জবর্ি গ্রোি+রিোিোঃবড় 

জহোর্লোবুপিেো 

01586145241 জিোষোক দিরী 22/02/2021 ইং 

হইতত 

28/02/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

309 জিোসোোঃআসিো জবর্ি গ্রোি+রিোিোঃহোপলিহর 01319605144 জিোষোক দিরী 22/02/2021 ইং 

হইতত 

28/02/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

310 জিোসোোঃসুপি আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃচরখোলী 01716830556 জিোষোক দিরী 22/02/2021 ইং 

হইতত 

28/02/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

311 জেন্তী রোিী গ্রোি+রিোিোঃকোঠোলিলী 01710936145 জিোষোক দিরী 22/02/2021 ইং 

হইতত 

28/02/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

312 পরিো রোিী গ্রোি+রিোিোঃচরখোলী 01788794921 জিোষোক দিরী 22/02/2021 ইং 

হইতত 

28/02/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

313 জিোসোোঃিপল আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃচরখোলী 01313129376 জিোষোক দিরী 22/02/2021 ইং 

হইতত 

28/02/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

314 জিোসোোঃিোহোিোজ গ্রোি+রিোিোঃচরখোলী 01682561749 জিোষোক দিরী 22/02/2021 ইং 

হইতত 

28/02/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

315 জিোসোোঃহোপফজো গ্রোি+রিোিোঃচরখোলী 01673193262 জিোষোক দিরী 22/02/2021 ইং 

হইতত 

28/02/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 



316 ফোপিিো খোতুি গ্রোি+রিোিোঃচরখোলী 01724376083 জিোষোক দিরী 22/02/2021 ইং 

হইতত 

28/02/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

317 জোহোিোরো জবর্ি গ্রোি+রিোিোঃচরখোলী  জিোষোক দিরী 22/02/2021 ইং 

হইতত 

28/02/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

318 হোপিদো আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃিদমূলো  জিোষোক দিরী 22/02/2021 ইং 

হইতত 

28/02/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

319 িোপদকো িোরিীি গ্রোি+রিোিোঃদোঃপিেোলকোঠী  জিোষোক দিরী 22/02/2021 ইং 

হইতত 

28/02/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

320 ফোপিিো আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃচরখোলী 0124376083 জিোষোক দিরী 22/02/2021 ইং 

হইতত 

28/02/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

321 হোপফজো জবর্ি গ্রোি+রিোিোঃচরখোলী 01673193262 জিোষোক দিরী 22/02/2021 ইং 

হইতত 

28/02/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

322 জিোসোোঃিপি গ্রোি+রিোিোঃচরখোলী 01313129376 জিোষোক দিরী 22/02/2021 ইং 

হইতত 

28/02/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

323 জিোসোোঃরহিী আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃকোনুদোসকোঠী  জিোষোক দিরী 22/02/2021 ইং 

হইতত 

28/02/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

324 জিোসোোঃলোইজু জবর্ি গ্রোি+রিোিোঃচরখোলী 01777444552 জিোষোক দিরী 22/02/2021 ইং 

হইতত 

28/02/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

325 পলজো আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃচরখোলী 01722702980 জিোষোক দিরী 22/02/2021 ইং 

হইতত 

 



28/02/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

326 জিোোঃইব্রোপহি হোং গ্রোি+রিোিোঃউোঃপূোঃভোন্ডোপরেো 01722690052 র্োভী িোলি 22/03/2021 ইং 

হইতত 

28/03/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

327 িোপজবো আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃভোন্ডোপরেো 01756487778 র্োভী িোলি 22/03/2021 ইং 

হইতত 

28/03/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

328 জিোসোোঃিোসপলিো 

জবর্ি 

গ্রোি+রিোিোঃরর্ৌরীপুর 01714994844 র্োভী িোলি 22/03/2021 ইং 

হইতত 

28/03/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

329 িোপিেো আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃপভটোবোড়ীেো  র্োভী িোলি 22/03/2021 ইং 

হইতত 

28/03/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

330 জিোোঃসুিি গ্রোি+রিোিোঃউোঃপূোঃভোন্ডোপরেো 01703556672 র্োভী িোলি 22/03/2021 ইং 

হইতত 

28/03/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

331 সুিোইেো জবর্ি গ্রোি+রিোিোঃরর্ৌরীপুর 01728291826 র্োভী িোলি 22/03/2021 ইং 

হইতত 

28/03/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

332 িপরেি আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃধোওেো 01732244463 র্োভী িোলি 22/03/2021 ইং 

হইতত 

28/03/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

333 জফররদৌপস গ্রোি+রিোিোঃভোন্ডোপরেো 01719752789 র্োভী িোলি 22/03/2021 ইং 

হইতত 

28/03/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

334 সুরিো গ্রোি+রিোিোঃভোন্ডোপরেো 01756596457 র্োভী িোলি 22/03/2021 ইং 

হইতত 

28/03/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 



335 ফোরজোিো আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃভোন্ডোপরেো 01783367026 র্োভী িোলি 22/03/2021 ইং 

হইতত 

28/03/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

336 িেিো আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃবোবুর্ঞ্জ 01788380371 র্োভী িোলি 22/03/2021 ইং 

হইতত 

28/03/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

337 জরোপজিো আক্তোর জুই গ্রোি+রিোিোঃভোন্ডোপরেো 01729800596 র্োভী িোলি 22/03/2021 ইং 

হইতত 

28/03/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

338 সুিী আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃভোন্ডোপরেো 01314546349 র্োভী িোলি 22/03/2021 ইং 

হইতত 

28/03/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

339 জিোসোোঃআফররোজো গ্রোি+রিোিোঃভোন্ডোপরেো 01748788607 র্োভী িোলি 22/03/2021 ইং 

হইতত 

28/03/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

340 িোহমুদো আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃভোন্ডোপরেো 01768547905 র্োভী িোলি 22/03/2021 ইং 

হইতত 

28/03/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

341 জিোোঃরপহি জবিোরী গ্রোি+রিোিোঃপভটোবোড়ীেো 01891776966 র্োভী িোলি 22/03/2021 ইং 

হইতত 

28/03/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

342 পিি আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃভোন্ডোপরেো 01794084783 র্োভী িোলি 22/03/2021 ইং 

হইতত 

28/03/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

343 রুপি আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃভোন্ডোপরেো 01762324224 র্োভী িোলি 22/03/2021 ইং 

হইতত 

28/03/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

344 নুপুর আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃভোন্ডোপরেো 01734223876 র্োভী িোলি 22/03/2021 ইং 

হইতত 

 



28/03/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

345 আরজু জবর্ি গ্রোি+রিোিোঃকোনুদোসকোঠী 01749097223 র্োভী িোলি 22/03/2021 ইং 

হইতত 

28/03/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

346 জহিী জবর্ি গ্রোি+রিোিোঃকোনুদোসকোঠী 01788791668 র্োভী িোলি 22/03/2021 ইং 

হইতত 

28/03/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

347 জিোোঃহোপফজুর 

রহিোি 

গ্রোি+রিোিোঃভোন্ডোপরেো 01722559856 র্োভী িোলি 22/03/2021 ইং 

হইতত 

28/03/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

348 জিোোঃপলটি সরদোর গ্রোি+রিোিোঃভোন্ডোপরেো 01756487601 র্োভী িোলি 22/03/2021 ইং 

হইতত 

28/03/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

349 জসোরহল সরদোর গ্রোি+রিোিোঃভোন্ডোপরেো 01781496939 র্োভী িোলি 22/03/2021 ইং 

হইতত 

28/03/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

350 জিোোঃপরিি হোং গ্রোি+রিোিোঃভোন্ডোপরেো 01888320320 র্োভী িোলি 22/03/2021 ইং 

হইতত 

28/03/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

351 ফোরিিো আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃভোন্ডোপরেো 01748057287 যুব িোরীরদর দক্ষিো 

বৃপদ্ধ সংক্রোন্ত প্রপিক্ষি 

24/03/2021 ইং 

হইতত 

30/03/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

352 িোপহরো ইসলোি গ্রোি+রিোিোঃভোন্ডোপরেো 01753379320 যুব িোরীরদর দক্ষিো 

বৃপদ্ধ সংক্রোন্ত প্রপিক্ষি 

24/03/2021 ইং 

হইতত 

30/03/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

353 খোপদজো জবর্ি গ্রোি+রিোিোঃভোন্ডোপরেো 01756112028 যুব িোরীরদর দক্ষিো 

বৃপদ্ধ সংক্রোন্ত প্রপিক্ষি 

24/03/2021 ইং 

হইতত 

30/03/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 



354 পিলুফো জবর্ি গ্রোি+রিোিোঃভোন্ডোপরেো 01786082230 যুব িোরীরদর দক্ষিো 

বৃপদ্ধ সংক্রোন্ত প্রপিক্ষি 

24/03/2021 ইং 

হইতত 

30/03/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

355 িোিোন্নো আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃভোন্ডোপরেো 01883512450 যুব িোরীরদর দক্ষিো 

বৃপদ্ধ সংক্রোন্ত প্রপিক্ষি 

24/03/2021 ইং 

হইতত 

30/03/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

356 রুিো জবর্ি গ্রোি+রিোিোঃভোন্ডোপরেো 01733748281 যুব িোরীরদর দক্ষিো 

বৃপদ্ধ সংক্রোন্ত প্রপিক্ষি 

24/03/2021 ইং 

হইতত 

30/03/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

357 মুক্তো আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃভোন্ডোপরেো 01748650687 যুব িোরীরদর দক্ষিো 

বৃপদ্ধ সংক্রোন্ত প্রপিক্ষি 

24/03/2021 ইং 

হইতত 

30/03/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

358 িোিপরি আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃভোন্ডোপরেো 01793705516 যুব িোরীরদর দক্ষিো 

বৃপদ্ধ সংক্রোন্ত প্রপিক্ষি 

24/03/2021 ইং 

হইতত 

30/03/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

359 িোহোবুবো আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃভোন্ডোপরেো 01614942686 যুব িোরীরদর দক্ষিো 

বৃপদ্ধ সংক্রোন্ত প্রপিক্ষি 

24/03/2021 ইং 

হইতত 

30/03/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

360 সোেিো আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃভোন্ডোপরেো 01754984780 যুব িোরীরদর দক্ষিো 

বৃপদ্ধ সংক্রোন্ত প্রপিক্ষি 

24/03/2021 ইং 

হইতত 

30/03/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

361 িোপিেো আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃভোন্ডোপরেো 01790463644 যুব িোরীরদর দক্ষিো 

বৃপদ্ধ সংক্রোন্ত প্রপিক্ষি 

24/03/2021 ইং 

হইতত 

30/03/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

362 জহরলিো জবর্ি গ্রোি+রিোিোঃভোন্ডোপরেো 01755302955 যুব িোরীরদর দক্ষিো 

বৃপদ্ধ সংক্রোন্ত প্রপিক্ষি 

24/03/2021 ইং 

হইতত 

30/03/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

363 পরিো আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃভোন্ডোপরেো 01778377872 যুব িোরীরদর দক্ষিো 

বৃপদ্ধ সংক্রোন্ত প্রপিক্ষি 

24/03/2021 ইং 

হইতত 

 



30/03/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

364 আসিো আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃভোন্ডোপরেো 01773971541 যুব িোরীরদর দক্ষিো 

বৃপদ্ধ সংক্রোন্ত প্রপিক্ষি 

24/03/2021 ইং 

হইতত 

30/03/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

365 খোপদজো আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃভোন্ডোপরেো 01321477369 যুব িোরীরদর দক্ষিো 

বৃপদ্ধ সংক্রোন্ত প্রপিক্ষি 

24/03/2021 ইং 

হইতত 

30/03/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

366 মুক্তো আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃভোন্ডোপরেো 01774942343 যুব িোরীরদর দক্ষিো 

বৃপদ্ধ সংক্রোন্ত প্রপিক্ষি 

24/03/2021 ইং 

হইতত 

30/03/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

367 জসপলিো আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃভোন্ডোপরেো 01736648862 যুব িোরীরদর দক্ষিো 

বৃপদ্ধ সংক্রোন্ত প্রপিক্ষি 

24/03/2021 ইং 

হইতত 

30/03/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

368 খোপদজো আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃভোন্ডোপরেো 01742434442 যুব িোরীরদর দক্ষিো 

বৃপদ্ধ সংক্রোন্ত প্রপিক্ষি 

24/03/2021 ইং 

হইতত 

30/03/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

369 জোন্নোিী গ্রোি+রিোিোঃভোন্ডোপরেো 01736206022 যুব িোরীরদর দক্ষিো 

বৃপদ্ধ সংক্রোন্ত প্রপিক্ষি 

24/03/2021 ইং 

হইতত 

30/03/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

370 চিো আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃভোন্ডোপরেো  যুব িোরীরদর দক্ষিো 

বৃপদ্ধ সংক্রোন্ত প্রপিক্ষি 

24/03/2021 ইং 

হইতত 

30/03/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

371 পিিোরো জবর্ি গ্রোি+রিোিোঃভোন্ডোপরেো 01725098060 যুব িোরীরদর দক্ষিো 

বৃপদ্ধ সংক্রোন্ত প্রপিক্ষি 

24/03/2021 ইং 

হইতত 

30/03/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

372 িোরপর্স জবর্ি গ্রোি+রিোিোঃভোন্ডোপরেো  যুব িোরীরদর দক্ষিো 

বৃপদ্ধ সংক্রোন্ত প্রপিক্ষি 

24/03/2021 ইং 

হইতত 

30/03/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 



373 খোপদজো জবর্ি গ্রোি+রিোিোঃভোন্ডোপরেো 01742785391 যুব িোরীরদর দক্ষিো 

বৃপদ্ধ সংক্রোন্ত প্রপিক্ষি 

24/03/2021 ইং 

হইতত 

30/03/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

374 হোপফজো আক্তোর গ্রোি+রিোিোঃভোন্ডোপরেো 01730237479 যুব িোরীরদর দক্ষিো 

বৃপদ্ধ সংক্রোন্ত প্রপিক্ষি 

24/03/2021 ইং 

হইতত 

30/03/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

375 জিোসোোঃরুিোিো গ্রোি+রিোিোঃভোন্ডোপরেো 01758672609 যুব িোরীরদর দক্ষিো 

বৃপদ্ধ সংক্রোন্ত প্রপিক্ষি 

24/03/2021 ইং 

হইতত 

30/03/2021 ইং 

ির্ যন্ত 

 

 

র্েপ্রজোিন্ত্রী বোংলোরদি সরকোর 

উিরজলো যুব উন্নেি কি যকিযোর কোর্ যোলে 

িঠবোপড়েো, পিররোজপুর। 

                      স্থোিোঃ উদোেি সরকোরী প্রোথপিক পবদ্যোলর্ ০৭(সোি) পদি ব্যোপি       প্রপিক্ষে জকোস যোঃ অথ য বির ২০২০-২০২১ অপ্রোপিষ্ঠোপিক  

                     পবষেোঃ র্রু জিোটোিোজো করি    িোপরখোঃ ২২/৮/২০ হরি  ২৮/৮/২০ ইং ির্ যন্ত                                  ব্যোচ িং       ০১ 

 

ক্রপিক 

িং 

প্রপিক্ষিোথীর  িোি পিিো ও িোিোর িোি স্থোেী ঠিকোিো জিোবোইল িং 

১ 

 

জর্োিোল রোে সরিযি রোে      

সোধিো রোে 

িহল্লো টি,এন্ঠটি জরোড 

িঠবোপড়ে জিৌরসভো 

 

২ পরিি মৃি সপফজ উপদি 

বকুল জবর্ি 

গ্রোি -জসরির টিপককোটো       

জিোোঃ- টিপককোটো িোদ্রোসো 

০১৭২৫৮৫০৪৫৫ 

৩ মুন্নী ¯v̂gx-Avj-Avgxb 

রোরিদো জবর্ি 

িহল্লো আরোিবোর্ 

জিোোঃ-িঠবোপড়েো 

০১৭৬১৮৯৩৩৩৭ 

৪ 

 

জিোোঃ আল-আিীি িোহ জোলোল 

পলপল জবর্ি 

িহল্লো আরোিবোর্ 

জিোোঃ-িঠবোপড়েো 

০১৭৫১৮৯৩৩৩৭ 

৫ িোহোবুব হোওলোদোর লোল পিেো 

িরিোেোরো জবর্ি 

গ্রোি- জঘোিখোলী 

জিোোঃ- পিরুখোলী 

০১৭১৩৯৬২০৫২ 

৬ িোজমুল আহসোি জিোোঃ হোপববুর রহিোি 

জিোসোোঃ- লুৎফুন্নোহোর 

িহল্লো আরোিবোর্ 

জিোোঃ-িঠবোপড়েো 

০১৭১৬৮৯৩৩৩৭ 

৭ জিোোঃ হোসোি হোওলোদোর জিোোঃ -হোপলি হোওলোদোর গ্রোি- জিোট হোরজী 

জিোোঃ- িঠবোপড়েো 

০১৭২৮০৯৬৪৮২ 

৮  জসোপিেো ফোরুক  িোলুকদোর 

িোহোি ঃ দো জবর্ি 

গ্রোি- জিোট হোরজী 

জিোোঃ- িঠবোপড়েো 

০১৭২৮০৯৬৪৮২ 

৯ জিোোঃ িপিরুজ্জোিোি জিোোঃ িোরলক 

পবউটি 

গ্রোি- জিোট হোরজী 

জিোোঃ- িঠবোপড়েো 

০১৭২৩৮২২৮১৪ 

১০ জসোহোর্ খোি আরিোেোর জহোরসি খোি 

সোহোিোজ জবর্ি  

গ্রোি- জিোট হোরজী 

জিোোঃ- িঠবোপড়েো 

০১৭৯৪২৯৯১৯৭ 

১১  জিোসোোঃ ফপরদো ¯^v- জিোোঃ িোপিক জিোল্লো        

জিোসোোঃ রোপবেো 

গ্রোি- উোঃ পিরুখোলী 

জিোোঃ- পিরুখোলী 

০১৭৯৪২৯৯১৯৭ 

১২ িোপিক মৃঃ ি আোঃ রপিদ 

আিপজরো জবর্ি  

গ্রোি- উোঃ পিরুখোলী 

জিোোঃ- পিরুখোলী 

০১৭৯৪২৯৯১৯৭ 

১৩ আবদুর রপহি জিোোঃ নূরুল ইস লোি খন্দকোর 

জিোসোোঃ িপরেি জবর্ি 

গ্রোি- জঘোিখোলী 

জিোোঃ- পিরুখোলী 

০১৭১৭৭৯১০৩৩ 



১৪ িপি আক্তোর ¯v̂t-Avt িোন্নোি 

কপহি ঃ র জবর্ি 

গ্রোি- জঘোিখোলী 

জিোোঃ- পিরুখোলী 

০১৭১৭৭৯১০৩৩ 

১৫ আব্দুল িোন্নোি খন্দকোর নুরুল ইসলোি 

িপরেি জবর্ি 

গ্রোি- জঘোিখোলী 

জিোোঃ- পিরুখোলী 

০১৭১৭৭৯১০৩৩ 

১৬ জিোোঃ িপহউপদি মৃি িফরসর হোওলোদোর 

জিোসোোঃ লোইলী জবর্ি 

গ্রোি- উোঃ পিরুখোলী 

জিোোঃ- পিরুখোলী 

০১৭৩৯৩২১২৬৫ 

১৭ জিোসোোঃ িোরর্ীি ¯v̂t জিোোঃ িপহউপদি 

জিোসোোঃ রপহিো 

গ্রোি- উোঃ পিরুখোলী 

জিোোঃ- পিরুখোলী 

০১৭৩৯৩২১২৬৫ 

১৮ হুিোেোরো জোহোি সোেী আোঃ কুদ্দুস খোি 

লোেলো জবর্ি  

গ্রোি- সোিরলজো 

জিোোঃ- সোিরলজো 

০১৭৬৮৯৬১০৪২ 

১৯ ফোরজোিো জবর্ি ¯v̂t ‡gvt জিোবোরক জহোরসি 

পফররোজো জবর্ি 

গ্রোি- সোিরলজো 

জিোোঃ- সোিরলজো 

০১৭৩৩৯০৩৪৯৩ 

২০ জিোোঃ আোঃ কুদ্দুস খোি মৃঃ ি আোঃ রহিোি খোি 

কপররিোি জিিো 

গ্রোি- সোিরলজো 

জিোোঃ- সোিরলজো 

০১৭৬৮৯৬১০৪২ 

২১ জিোোঃ আোঃ রোজ্জোক আোঃ কপরি হোওলোদোর 

িোলিো জবর্ি  

গ্রোি- জিোট জিৌলো 

জিোোঃ ভপর্রিপুর 

০১৭১৫৮১৮৯৩৫ 

২২ জজযোপিি যে অপধকোরী অিল  অপধকোরী 

িপিিো রোিী 

গ্রোি- রোজিোড়ো 

জিোোঃ- জবিরিোর 

০১৭৩১২৫৩৮৮৬ 

২৩ জিোোঃ রপবউল হক জিোোঃ িোপসরুল হক 

িোহোমুদো িোরপভি 

িহল্লো ২২পজ,টি পিউিোরকযট 

িঠবোপড়েো 

০১৭১৮৬০৬৭৪২ 

২৪ িোঈি   দিেব আলী 

িোজিো 

গ্রোি- িোঃ পিঠোখোলী 

জিোোঃ- জবিরিোর 

০১৭১৮১৯২২৯৯ 

২৫ ইিরোিো ইলো জিোোঃ আোঃ রপিদ 

িোছুদো জবর্ি 

গ্রোি- িঠবোপড়েো 

জিোোঃ -িঠবোপড়েো 

০১৭৯৮১৯২২৯৯৮ 

 

 

                                                                                                                         ( কবীর আহরিদ)  

                             উিরজলো যুব  উন্নেি কি যকিযো 

                                                                                                                              িঠবোপড়েো,পিররোজপুর । 

                                                                      

র্েপ্রজোিন্ত্রী বোংলোরদি সরকোর 

উিরজলো যুব উন্নেি কি যকিযোর কোর্ যোলে 

িঠবোপড়েো, পিররোজপুর। 

                      স্থোিোঃ উদোেি সরকোরী প্রোথপিক পবদ্যোলর্ ০৭(সোি) পদি ব্যোপি       প্রপিক্ষে জকোস যোঃ অথ য বির ২০২০-২০২১ অপ্রোপিষ্ঠোপিক 

(ivR¯)̂ 

                     পবষেোঃ   িৎস্য চোষ  িোপরখোঃ  ৫/৯/২০ হরি  ১১/৯/২০ ইং ির্ যন্ত                                  ব্যোচ িং       ০২ 

ক্রপিক 

িং 

প্রপিক্ষিোথীর  িোি পিিো ও িোিোর িোি স্থোেী ঠিকোিো জিোবোইল িং 

২৬ অমৃি বল অরুি চন্দ্র বল 

জরভো রোিী 

গ্রোি- উোঃ জসোিোখোলী 

জিোোঃ- উোঃ জসোিোখোলী 

০১৭৩২৭৭৫৪৯৫ 

২৭ জেদ্বীি অপধকোরী সুজি অপধকোরী 

ঝি যো অপধকোরী 

গ্রোি- উোঃ জসোিোখোলী 

জিোোঃ- উোঃ জসোিোখোলী 

০১৭২৭৪০৯৬৩০ 

২৮ জে অপধকোরী ¯ĉb অপধকোরী 

িোলিী রোিী 

গ্রোি- উোঃ জসোিোখোলী 

জিোোঃ- উোঃ জসোিোখোলী 

০১৭৪৫৩৪২৮১১ 

২৯ সবুজ পিত্র পদ্বরজি িোথ পিত্র 

রঞ্জিো রোিী 

গ্রোি- উোঃ জসোিোখোলী 

জিোোঃ- উোঃ জসোিোখোলী 

০১৭২২৭৫৭০৩৬ 

৩০ জিোোঃ িোজমুস সোপকব জিোোঃ িোহ আলি 

িোরহকো জবর্ি 

গ্রোি- উোঃ জসোিোখোলী 

জিোোঃ- উোঃ জসোিোখোলী 

০১৭২০৯৪৮৯৯ 

৩১ জিোোঃ জিরহদী হোসোি জিোোঃ জদরলোেোর জহোরসি 

ফপরদো জবর্ি 

গ্রোি- উোঃ জসোিোখোলী 

জিোোঃ- উোঃ জসোিোখোলী 

০১৯১২০৪৬৯৯৯ 

৩২ পরেোজ জিোোঃ সোিছুল হক 

সোরহদো জবর্ি 

গ্রোি- উোঃ জসোিোখোলী 

জিোোঃ- উোঃ জসোিোখোলী 

০১৮৪৯৩৬৩৭৬৪ 



৩৩ জিোোঃ সুিি জিোোঃ িোপিক হোওোঃ 

জিোিোোঃ গুলিোিোরো 

গ্রোি- উোঃ জসোিোখোলী 

জিোোঃ- উোঃ জসোিোখোলী 

০১৮৭৩৩৩৩৭৩৮ 

৩৪ িোসুিি ¯v̂t-dviæK জহোরসি 

সোপিেো জবর্ি 

গ্রোি- িশুপরেো 

জিোোঃ- উোঃ জসোিোখোলী 

০১৭৬০১৫৯৫৮৪ 

৩৫ খোইরুল ইসলোি সোইদুর রহিোি 

জর্োলিোহোিোরো 

গ্রোি- িশুপরেো 

জিোোঃ- উোঃ জসোিোখোলী 

০১৮২৯৫৪৮০১০ 

৩৬ িোপির নুর জহোরসি 

সোপিেো জবর্ি 

গ্রোি- িশুপরেো 

জিোোঃ- আিড়োর্োপিেো 

০১৩১৮৬৯৫৮৯৯ 

৩৭ জিোোঃ দুলোল জিোোঃ আফরির আলী 

কুলছুি পবপব 

গ্রোি- িশুপরেো 

জিোোঃ- উোঃ জসোিোখোলী 

০১৭৬৫৩৭১২১৫ 

৩৮ জিোোঃ আবু িোরলহ নুরুল আপিি 

িোরপভি 

গ্রোি- ধুিপি 

জিোোঃ- আিড়োর্োপিেো 

০১৭৪১৮১৩৮৫৮ 

৩৯ জিোোঃ বোপক পবল্লোহ জিোোঃ িোজুল ইসলোি 

জদরলোেোরো 

গ্রোি- ধুিপি 

জিোোঃ- আিড়োর্োপিেো 

০১১৭২৭৮৪৮৬৬৭ 

৪০ জিোোঃ রপফকুল ইসলোি মৃি জিোোঃ আবুল জহোসোইি 

িোহোিোজ জবর্ি 

গ্রোি- িধ্য জসোিোখোলী 

জিোোঃ- উোঃ জসোিোখোলী 

০১৭৬৫৩৭১২১৫ 

৪১ রিি ঘরোিী িোখি চন্দ্র ঘরোিী 

জর্োলোিী রোিী 

গ্রোি- জর্োলবুপিেো 

জিোোঃ- আিড়োর্োপিেো 

০১৮২৯৫৪৮০১০ 

৪২ মুকুল  ¯v̂t জিোোঃ বোদল 

জিোিোোঃ িোরজদো 

গ্রোি- িশুপরেো 

জিোোঃ- উোঃ জসোিোখোলী 

০১৮২৯৫৪৮০১০ 

৪৩ িপিরো জবর্ি ¯v̂t জিোোঃ আপজজুর রহিোি 

জিোিোোঃ রোরবেো 

গ্রোি- িশুপরেো 

জিোোঃ- উোঃ জসোিোখোলী 

০১৮২৯৫৪৮০১০ 

৪৪ িোিপলিো জবর্ি ¯v̂t জিোোঃ পিন্টু 

জিোিোোঃ নুরজোহোি 

গ্রোি- িশুপরেো 

জিোোঃ- উোঃ জসোিোখোলী 

০১৮৪৩৪৪৯৪৫৭ 

৪৫ সপজব পিেো জসপলি হোওলোদোর 

জরকিিো জবর্ি 

গ্রোি- িশুপরেো 

জিোোঃ- উোঃ জসোিোখোলী 

০১৭৮১৯৩৯৩৬০ 

৪৬ সোপবকুন্নোহোর জিোোঃ বপদউজ্জোিোি সরকোর 

জিোসোোঃ সোধিো জবর্ি 

গ্রোি- িশুপরেো 

জিোোঃ- উোঃ জসোিোখোলী 

০১৭৪৬১৮৪০৪৫ 

৪৭ জিোোঃ ওির ফোরুক আবদুি িোিোদ 

সফুরো জবর্ি 

গ্রোি- িশুপরেো 

জিোোঃ- উোঃ জসোিোখোলী 

০১৭১৫৬৩৮৭৩৬ 

৪৮ পিজোনুর রহিোি জদরলোেোর জহোরসি 

নুরজোহোি জবর্ি 

গ্রোি- িশুপরেো 

জিোোঃ- উোঃ জসোিোখোলী 

০১৭৫৩২৩৪১৫১ 

৪৯ পরেোজুল ইসলোি জিোোঃ জিোজোরেল হক 

পবলপকস 

গ্রোি- িশুপরেো 

জিোোঃ- উোঃ জসোিোখোলী 

০১৭৬২১০৪৪৮৮ 

৫০ জিোোঃ জসীি উদীি জিোোঃ নূরুল আিীি 

রুনু আক্তোর 

গ্রোি- িশুপরেো 

জিোোঃ- উোঃ জসোিোখোলী 

০১৭১৫৯১৭১৫৬ 

                                                                 

 

র্েপ্রজোিন্ত্রী বোংলোরদি সরকোর 

উিরজলো যুব উন্নেি কি যকিযোর কোর্ যোলে 

িঠবোপড়েো, পিররোজপুর। 

                      স্থোিোঃ িশুপরেো সরকোরী প্রোথপিক পবদ্যোলে। ০৭(সোি) পদি ব্যোপি       প্রপিক্ষে জকোস যোঃ অথ য বির ২০২০-২০২১ অপ্রোপিষ্ঠোপিক 

(ivR¯)̂ 

                     পবষেোঃ   িৎস্য চোষ  িোপরখোঃ  ১৬/৯/২০ হরি  ২২/৯/২০ ইং ির্ যন্ত                                  ব্যোচ িং       ০৩ 

ক্রপিক 

িং 

প্রপিক্ষিোথীর  িোি পিিো ও িোিোর িোি স্থোেী ঠিকোিো জিোবোইল িং 

৫১ সোথী রোিী িোল জর্ৌিি কুিোর িোল 

অপিিো রোিী িোল 

গ্রোিোঃ পবষখোলী  

জিোোঃ- বোধোল বোজোর 

০১৭৩৬৬৭৩৮০৫ 

৫২ জিোোঃ জোিোল জহোরসি 

মৃধো 

মৃি আোঃ হোপিদ মৃধো 

 মৃি িপকমুরন্নিো 

গ্রোিোঃ-উোঃ জসোিোখোলী  

জিোোঃ-আিড়োর্োপিেো 

০১৭১৪৯০০১৮৯ 

৫৩ জিোোঃ িোপির উপদি মৃি জোহোঙ্গীর জিোল্লো 

হোপফজো জবর্ি 

আকিল আলী জরোড,দপক্ষে 

হোপলিহর 

০১৭৪৯৪৫৩৬৫৭ 



জসইলস য করলোিী, চট্টগ্রোি 

৫৪ রপহিো জবর্ি ¯v̂gx জলোকিোি জিোল্লো 

িোপসিো জবর্ি 

গ্রোিোঃ-িধ্য জসোিোখোলী  

জিোোঃ-উোঃ জসোিোখোলী 

০১৭১৬৫২১৯০৩ 

৫৫ জিোোঃ জোিোল জহোরসি জহিোরেি উপদি জিোল্লো 

িপরেি জবর্ি 

গ্রোিোঃ-িধ্য জসোিোখোলী  

জিোোঃ-উোঃ জসোিোখোলী 

০১৭৩২২২৬৪৪৯ 

৫৬ িোরপিি আক্তোর জিোোঃ জিোিোররফ পিেো 

নুরজোহোি জবর্ি 

গ্রোিোঃ- উোঃ জসোিোখোলী 

জিোোঃ-উোঃ জসোিোখোলী 

০১৬২৩৩০৫৮০৭ 

৫৭ খোপদজো ¯̂vgx দুলোল 

ফোরিিো 

গ্রোিোঃ-িধ্য জসোিোখোলী  

জিোোঃ-উোঃ জসোিোখোলী 

০১৩০৫০৩২০৩৫ 

৫৮ কোপিযক চন্দ্র হোওলোদোর জর্োিোল চন্দ্র হোওলোদোর 

পষিলো রোিী 

গ্রোিোঃ-িধ্য জসোিোখোলী  

জিোোঃ-উোঃ জসোিোখোলী 

০১৭২১৭৭৮৮১৯ 

৫৯ জিরী জবর্ি ¯v̂gx জিোোঃ ির্ীর 

পরপজেো জবর্ি 

গ্রোিোঃ- উোঃ জসোিোখোলী 

জিোোঃ-উোঃ জসোিোখোলী 

০১৮১৩৪১৯৫৩৪ 

৬০ আেিো জবর্ি ¯v̂gx আোঃ খোরলক 

মৃি ছুহুরো জবর্ি 

গ্রোিোঃ-িধ্য জসোিোখোলী  

জিোোঃ-উোঃ জসোিোখোলী 

০১৭৪৯১৮৬৩৫০ 

৬১ জিোোঃ ইব্রোহীি রোজু জিোোঃ জরজোউল কপরি জখোকি 

আপিিো আক্তোর 

গ্রোিোঃ- সবুজ ির্র  

জিোোঃ-িঠবোপড়েো 

০১৭১৪৯৪৯৯৮১ 

৬২ িপজবর রহিোি 

হোওলোদোর 

ইউনুচ হোওলোদোর 

হোপলিো জবর্ি 

গ্রোিোঃ- উোঃ জসোিোখোলী 

জিোোঃ-উোঃ জসোিোখোলী 

০১৭২১৯৯৮৭১১ 

৬৩ ঝুমুর রোিী িীল রিি হোওলোদোর 

পরিো রোিী 

গ্রোিোঃ- উোঃ জসোিোখোলী 

জিোোঃ-উোঃ জসোিোখোলী 

০১৭৪৯১৮৬৩৫০ 

৬৪ লোইলী জবর্ি ¯v̂gx আোঃ র্পি জিোল্লো 

জরোরকেো জবর্ি 

গ্রোিোঃ-িধ্য জসোিোখোলী  

জিোোঃ-উোঃ জসোিোখোলী 

০১৭২৫১০৩০৯৮ 

৬৫ জিোোঃ আবুল জহোরসি আোঃ ওহোব মুন্সী 

জররবকো খোতুি 

গ্রোিোঃ- উোঃ জসোিোখোলী 

জিোোঃ-উোঃ জসোিোখোলী 

০১৭২০৪২৬৬২৫ 

৬৬ জোহোঙ্গীর পিকদোর মৃি িনু পিকদোর 

মৃি দুপলেো জবর্ি 

গ্রোিোঃ- উোঃ জসোিোখোলী 

জিোোঃ-উোঃ জসোিোখোলী 

০১৮১৭০৮৫৩৮৪ 

৬৭ জিোোঃ িোপির মৃধো সুলিোি মৃধো 

খরদজো জবর্ি 

গ্রোিোঃ- উোঃ জসোিোখোলী 

জিোোঃ- জসোিোখোলী 

০১৭৮১৪৬২১৯১ 

৬৮ রুপব ¯v̂gx িপির মুন্সী 

মৃি পরপজেো 

গ্রোিোঃ- উোঃ জসোিোখোলী 

জিোোঃ- জসোিোখোলী 

০১৭৬৭৭৮৬০১৩৮ 

৬৯ অপলউল ফজলুল হক হোওলোদোর 

সুপফেো জবর্ি 

গ্রোিোঃ- উোঃ জসোিোখোলী 

জিোোঃ-উোঃ জসোিোখোলী 

০১৭৭১১৫১৬৭৩৬ 

৭০ জিোোঃ িোপহি পিেো জিোোঃ বোবুল হোং 

হোওেো জবর্ি 

গ্রোিোঃ- উোঃ জসোিোখোলী 

জিোোঃ-উোঃ জসোিোখোলী 

০১৭৮১৩৮০২৩৯ 

৭১ জিোোঃ আল - আপিি কোলু বেোিী 

জসফোলী জবর্ি 

গ্রোিোঃ- উোঃ জসোিোখোলী 

জিোোঃ-উোঃ জসোিোখোলী 

০১৭৪১৪২৫১৮৭ 

৭২ জিোোঃ রপি পিেো জসোিোপিেো 

জোপকেো জবর্ি 

গ্রোিোঃ- উোঃ জসোিোখোলী 

জিোোঃ-িঠবোপড়েো 

০১৮১৭০৪৬৩৮৪ 

৭৩ জিোোঃ রোরিল পিেো জিোোঃ আলিোি জহোরসি 

রোপজেো জবর্ি 

গ্রোিোঃ- উোঃ জসোিোখোলী 

জিোোঃ-উোঃ জসোিোখোলী 

০১৭১৯৮৩৮৪৬৮ 

৭৪ কপহনুর জবর্ি হোসোি মৃধো 

িোরহরো জবর্ি 

গ্রোিোঃ- জপররিরচর 

জিোোঃ- জপররিরচর 

০১৮৪৫৮০৯২৪৬ 

৭৫ িোন্ত বল পদলীি চন্দ্র বল 

আরিী রোিী 

গ্রোিোঃ- উোঃ জসোিোখোলী 

জিোোঃ-উোঃ জসোিোখোলী 

০১৭১৯৮৪৮৩৬৬ 

 

                                                                                                                              ( কবীর আহরিদ)  

                             উিরজলো যুব  উন্নেি কি যকিযো 

                                                                                                                                                                                         

িঠবোপড়েো,পিররোজপুর 

                                                           

  

                                                     



                                                                          

র্েপ্রজোিন্ত্রী বোংলোরদি সরকোর 

উিরজলো যুব উন্নেি কি যকিযোর কোর্ যোলে 

িঠবোপড়েো, পিররোজপুর। 

                      প্রপিক্ষি জেরডর িোিোঃ হাঁসমুরর্ী িোলি 

                     আসি সংখ্যো ঃোঃ  ২৫ জি 

                    ব্যোচ শুরুর িোপরখ  ঃোঃ  ১০/১০/২০ হরি  ১৬/১০/২০ ইং ির্ যন্ত                                  ব্যোচ িং ৪ 

ক্রপিক 

িং 

আরবদি কোরীর   িোি পিিোর িোি  ঠিকোিো জিোবোইল িং (র্পদ থোরক) 

১ জিোোঃ  িোহোদোৎ আকি আোঃ লপিফ আকি গ্রোিোঃ ফুলঝুপড়  ,  ডোকোঃ তুষখোলী ০১৭৭২৩৪৩৭৭০৩ 

২ জিোোঃ িোহোআলি 

িোলুকদোর 

আোঃ বোররক িোলুকদোর গ্রোিোঃ বড়রিৌলো , ডোকোঃ বড় জিৌলো ০১৭৮৬৪৫২৮৯০ 

৩  জিোোঃ িপর্র িোহমুদ মৃি জসরকন্দোর আলী গ্রোিোঃ জর্োলবুপিেো,ডোকোঃ সোফো ০১৭১৭০৯৮৭৫৫ 

৪ পবিে  পিত্র বীররি ি পিত্র গ্রোিোঃ ফুলঝুপড়  ,  ডোকোঃ  সোফো  ০১৭২৩৭৩৩৪৮৫ 

৫  জিোসোোঃ িোসরীি আক্তোর ¯v̂gxt  জদরলোেোর 

জহোরসি 

গ্রোিোঃ জখিোপচড়ো, ডোকোঃ চড়কর্োপিেো ০১৭২৯৭৩৯৭১৬ 

৬ জিোোঃ জদরলোেোর জহোরসি জেিোল আরবদীি গ্রোিোঃ দোঃ চড়কর্োপিেো ডোকোঃ ঐ ০১৭২৯৭৩৯৭১৬ 

৭ জিোোঃ কোইউি নূরুল আিীি  গ্রোিোঃ আমুরবুপিেো ডোকোঃ তুষখোলী ০১৭৩০১৬৫৬১৯ 

৮ শ্যোিল কৃষ্ণ িোইক  পকরি িংকর িোইক  গ্রোিোঃ ফুলঝুপড় ডোকোঃ গুপদঘোটো ০১৭১০৫৬০৫১৩ 

৯ প্রদীি কুিোর িোইক  পকরি িংকর িোইক গ্রোিোঃ ফুলঝুপড় ডোকোঃ গুপদঘোটো ০১৭২৯৬৫৪৪২৩ 

১০ িবীর কুিোর িোইক পকরি িংকর িোইক গ্রোিোঃ ফুলঝুপড় ডোকোঃ গুপদঘোটো ০১৭৪৬৫৩১৭৬১ 

১১ পিলি কুিোর পিস্ত্রী  পিিযোিন্দ পিস্ত্রী  গ্রোিোঃ িোখোপরকোঠি ডোকোঃ গুপদঘোটো ০১৭৬৩৬২৭৫৬৯ 

১২ পিপির কুিোর িোইক পহিোংশু কুিোর িোইক গ্রোিোঃ ফুলঝুপড় ডোকোঃ গুপদঘোটো ০১৭১৪৭৩৬১৯৭ 

১৩ চিল কুিোর িন্ডল  পভভূপি ভূষি িন্ডল গ্রোিোঃ িোখোপরকোঠি ডোকোঃ গুপদঘোটো ০১৭২১৮০৬৭৫৭ 

১৪ শুভ চন্দ্র দোস  ব্ররজন্দ্র িোথ দোস গ্রোিোঃ ফুলঝুপড় ডোকোঃ গুপদঘোটো ০১৭৭১৬৪৪৩৯২ 

১৫ আিীর জহোরসি  খোি জহোরচি আলী  খোি গ্রোিি ঃোঃ তুষখোলী ডোকোঃ তুষখোলী ০১৭৮৭৭৮৯২৩০ 

১৬ িোরজনুর  ¯v̂gxt আফজোল  গ্রোিোঃ ঘটিরচোড়ো ডোক ঃোঃ পিরুখোলী ০১৭৪৭২২৬৫৩৪  

১৭ সুরভী আক্তোর  ¯v̂gxt জিোোঃ িোিীি হোং গ্রোিোঃ ঘটিরচোড়ো ডোক ঃোঃ পিরুখোলী ০১৭৯৬৬৯৮৩৬৫ 

১৮ বোসুরদব  দুলোল পিস্ত্রী গ্রোিোঃ জিোটহোরজী ডোক ঃোঃ পিরুখোলী ০১৭৯৮৬৬৮৭৯৭ 

১৯ দুলোল পিস্ত্রী পিপিকোন্ত পিস্ত্রী গ্রোিোঃরিোটহোরজী ডোক ঃোঃ পিরুখোলী ০১৭৯৮৬৬৮৭৯৭ 

২০ িোপন্ত রোিী িরিোরঞ্জি পিস্ত্রী  গ্রোিোঃ চোপলিোবুপিেো ডোক ঃোঃ পিরুখোলী ০১৭১২০৯০৪৬০ 

২১ িরিোরঞ্জি পিস্ত্রী মৃি Awk^©bx পিস্ত্রী গ্রোিোঃ চোপলিোবুপিেো ডোক ঃোঃ পিরুখোলী ০১৭১২০৯০৪৬০ 

২২ আপখ  ¯v̂t শ্যোিল হোং গ্রোিোঃ চোপলিোবুপিেো ডোক ঃোঃ পিরুখোলী ০১৮৩৪৫০৫৮৫৯ 

২৩ পবভো রোিী   পকরি িংকর হোং  গ্রোিোঃ চোপলিোবুপিেো ডোক ঃোঃ পিরুখোলী ০১৯৮৮৬৩৮৬৫২ 

২৪ িোসপরি আক্তোর পলপি আবুল বোিোর বোচ্চু গ্রোিোঃ িঠবোপড়েো , ডোক ঃোঃ ঐ ০১৭৪৫১২৬৫৯৬ 

২৫ ¯^cb আকি মৃি িপফজ ঊপদ আকি গ্রোিোঃ পূব য জসরির টিপককোটো,ডোকোঃ টিপক 

িোদ্রোসো , 

০১৭২৫৮৫০৪৫৫ 

 

 

 

 



র্েপ্রজোিন্ত্রী বোংলোরদি সরকোর 

উিরজলো যুব উন্নেি কি যকিযোর কোর্ যোলে 

িঠবোপড়েো, পিররোজপুর। 

                      প্রপিক্ষি জেরডর িোিোঃ আপঙ্গিোে সবপজচোষ 

                     আসি সংখ্যো ঃোঃ  ২৫ জি 

                    ব্যোচ শুরুর িোপরখ  ঃোঃ  ২৩/১০/২০ হরি  ২৯/১০/২০ ইং ির্ যন্ত                                  ব্যোচ িং ৫ 

ক্রপিক 

িং 

আরবদি কোরীর   িোি পিিোর িোি  ঠিকোিো জিোবোইল িং (র্পদ থোরক) 

১ রজীব চন্দ্র হোং রপবন্দ্রিোথ হোং গ্রোিোঃ চোপলিোবুপিেো ডোকোঃ পিরুখোলী ০১৭২১০৫০২৯৯ 

২ পিল্টি কুিোর হোং িরৎ চন্দ্র হোং গ্রোিোঃ জিোট হোরজী ডোকোঃ পিরুখোলী ০১৭৮৫৭৬৩৮৯৫ 

৩ পদিংকর হোং িরৎ চন্দ্র হোং গ্রোিোঃ জিোট হোরজী ডোকোঃ পিরুখোলী ০১৭১৯৪০৩৮৬ 

৪ সুঃ পজৎ জবিোরী সুধীর জবিোরী গ্রোিোঃ জিোট হোরজী ডোকোঃ পিরুখোলী ০১৭৮৬৪৮৩১৭০ 

৫  পলটি চন্দ্র হোং িরৎ চন্দ্র হোং গ্রোিোঃ জিোট হোরজী ডোকোঃ পিরুখোলী ০১৭৩৬৯৮৯৩৫০ 

৬ অরপবন্দু জবিোরী মৃি অতুল জবিোরী গ্রোিোঃ জিোট হোরজী ডোকোঃ পিরুখোলী ০১৭৪১৭৯১৩৭৯ 

৭ িিি কুিোর জবিোরী মৃি প্ররিোি জবিোরী গ্রোিোঃরিোট হোরজী ডোকোঃ পিরুখোলী ০১৭৯০১৫৯৩৪১ 

৮ জিোোঃ এিোহোক  মৃি খপবর হোং গ্রোিোঃ জিোট হোরজী ডোকোঃ পিরুখোলী ০১৭৯৮৪১৫৬২৯ 

৯ জিোোঃ আলকোি হোং মৃি ওেোরিক আলী গ্রোিোঃখোরের ঘটিরচোড়ো,ডোক ঃোঃ পিরুখোলী ০১৭৬৪৪৩২২১৯ 

১০ রপবি মৃি ধীররি হোং গ্রোোঃ ওেোরহদোবোদ ডোকোঃ পিরুখোলী ০১৭৪৬০৪৫২২১ 

১১ পকরে িংকর হোং  মৃি সিীষ চন্দ্র হোং  গ্রোি ঃোঃ চোপলিোবুিপেো ডোক ঃোঃ পিরুখোলী  ০১৮৩৪৫০৫৫৮৫৯ 

১২ সুিীল কুিোর পিত্র   অতুল চন্দ্র পিত্র  গ্রোিোঃ বড়রিৌলো , ডোকোঃ বড় জিৌলো ০১৭৩৮৮৪৬২২৭ 

১৩ সিীর  মৃি িরহন্দ্র িোথ পিত্র  গ্রোি ঃোঃ চোপলিোবুিপেো ডোক ঃোঃ 

পিরুখোলী 

০১৭২৯৪৭৮৭৪৭ 

১৪ শ্যোিল হোওলোদোর  পকরি িংকর হোং গ্রোোঃ ওেোরহদোবোদ ডোকোঃ পিরুখোলী ০১৯৮৮৬৩৮৬৭২ 

১৫ জিোিোোঃ রীিো জবর্ি ¯v̂t আলকোচ  হোং গ্রোিোঃ ঘটিরচোড়ো,ডোক ঃোঃ পিরুখোলী ০১৭০৪৯০৩৭৮৬ 

১৬ িজনু হোওলোদোর   জহোরসি আলী গ্রোিোঃ ফুলঝুপড় ডোকোঃ  তুষখোলী ০১৭৮৩৮৫৭৩৬৮ 

১৭ িোমুনুর রপিদ জসোহরোব জহোরসি গ্রোিোঃ ফুলঝুপড় ডোকোঃ  তুষখোলী ০১৭৫১৫০৬৩৫০ 

১৮ পিজোনুর রহিোি  এজোহোর আলী খপলফো গ্রোিোঃ ফুলঝুপড় ডোকোঃ   গুপদঘোটো ০১৭৩১৬৬০৮৬২ 

১৯ পসপদক হোওলোদোর  সুলিোি হোওলোদোর  গ্রোিোঃ ফুলঝুপড় ডোকোঃ   গুপদঘোটো ০১৭৪২৭৮৫০৮৩ 

২০ আরিিো আক্তোর  চোি পিেো গ্রোিোঃ ফুলঝুপড় ডোকোঃ  তুষখোলী ০১৭৭৮৯৫২৮২৭ 

২১ হোপসব সরদোর িোন্নোি সরদোর  গ্রোিোঃ ফুলঝুপড়, ডোকোঃ    সোফো  ০১৭৪০৬৭৭১৩৬ 

২২ আলির্ীর িরীফ আোঃ রব িরীফ  গ্রোিোঃ ফুলঝুপড়, ডোকোঃ    সোফো ০১৯২৫০১২৩৩৯ 

২৩ িিি কুিোর পিত্র  অরুি কুিোর পিত্র গ্রোিোঃ ফুলঝুপড়, ডোকোঃ   তুষখোলী  ০১৭১৪২৩৪২৯৬ 

২৪ আোঃ জিোর িরীফ  জিোোঃ ফজলুল  হক 

িরীফ 

গ্রোিোঃ ফুলঝুপড়, ডোকোঃ   তুষখোলী ০১৭২৯৯২৪৫০৯ 

২৫ লোকী আব্দুল হোপকি পিেো গ্রোিোঃ ফুলঝুপড়, ডোকোঃ   তুষখোলী ০১৭৫৭৪৭০৯৩৫ 

 

 

                                                                                                                              ( কবীর আহরিদ)  

                             উিরজলো যুব  উন্নেি কি যকিযো 

                                                                                                                              িঠবোপড়েো,পিররোজপুর । 

                                                                  



র্েপ্রজোিন্ত্রী বোংলোরদি সরকোর 

উিরজলো যুব উন্নেি কি যকিযোর কোর্ যোলে 

িঠবোপড়েো, পিররোজপুর। 

                      প্রপিক্ষি জেরডর িোিোঃ হাঁস িরর্ী িোলি 

                     আসি সংখ্যো ঃোঃ  ২৫ জি 

                    ব্যোচ শুরুর িোপরখ  ঃোঃ  ১৪/১১/২০ হরি  ২০/১১/২০ ইং ির্ যন্ত                        ব্যোচ িং ৬ িি 

ক্রপিক 

িং 

আরবদি কোরীর   িোি পিিোর িোি  ঠিকোিো জিোবোইল িং (র্পদ থোরক) 

১ সুিি হোওলোদোর জোহোঙ্গীর হোওলোদোর গ্রোিোঃ ফুলঝপড়          ডোকোঃ তুষখোলী ০১৭২৯২৩৭৯৬ 

২ আোঃ িন্নোি হোওলোদোর আোঃ িিরলব হোওলোদোর গ্রোিোঃ   ঐ               ডকোঃ ঐ ০১৭০৪৮২৭২৪৭ 

৩  জিোোঃ িোছুি পিেো  জিোোঃ রিি পিেো গ্রোিোঃ  ফুল ঝুপড়    ডোকোঃ গুপদঘোটো ০১৮২৭৪৩০০৬০ 

৪ লোপখ জবর্ি ¯v̂gxt জিোোঃ িোজোহোি গ্রোিোঃ    ঐ              ডোকোঃ তুষখোলী ০১৭৪৮০৫৭৬২৪ 

৫ ফোরুক জিোল্লো  মৃি জিোজোহোর জিোল্লো গ্রোিোঃ     ঐ                ডোকোঃ ঐ ০১৭৫৮১৯৬৩৬০ 

৬  জিোোঃ আবুল জহোরসি মৃি আোঃ সোলোি মুপন্স গ্রোিোঃ  আিরবুপিেো   ডোকোঃ তুষখোলী ০১৭৩৫৯১৯৯০০ 

৭ িপবত্র  ডোলী িপরিল ডোলী গ্রোিোঃ  ফুল ঝুপড়    ডোকোঃ গুপদঘোটো ০১৭১৯৮৪৮২৬৮ 

৮ জিোোঃ ইব্রোহীি খপলল  টুকু পিেো গ্রোিোঃ  ঐ                  ডোকোঃ  ঐ ০১৭১৩৩৮৩৫৯০ 

৯ জিোোঃ পরেোজুল ইসলোি জিোোঃ  জিোসোররফ  

জহোরসি 

গ্রোিোঃ   উোঃ     পিঠোখোলী ডোকোঃ গুপদঘোটো ০১৭২৫০৯৯৫২৩ 

১০ জসোবোহোি জিোল্লো মৃি নুর ঊপদি জিোল্লো গ্রোিোঃ  ফুলঝুপড়     ডোকোঃ তুষখোলী ০১৭২৫০৯৯৫২৩ 

১১ রপফকুল ইসলোি মৃি আোঃ িত্রোর হোং  ০১৭১৪৩৫০৮৭১ 

১২ জিোোঃ জদরলোেোর জহোরসি মৃি আলী জিোল্লো গ্রোিোঃ     ঐ                ডোকোঃ  ঐ ০১৭৩৪১৩৪৯৬৯ 

১৩ জিোোঃ বোদিো মুপন্স মৃি িোলোি মুপন্স গ্রোিোঃ   ঐ                 ডোকোঃ ।ঐ ০১৭৩১৬৬০৮৬২ 

১৪ পপ্রন্স অপধকোরী পুপলি চন্দ্র অপধকোরী গ্রোিোঃ   ঐ                  ডোকোঃঐ ০১৭১৫৮৬৭২৭ 

১৫ িপবত্র চন্দ্র পসংহ িপরিল পসংহ গ্রোিোঃ    ঐ                ডোকোঃ ঐ ০১৭৭৫৮০৫১৯২ 

১৬ পবল্পব িোইক পবিল িোইক গ্রোিোঃ      ঐ               ডোকোঃ  ঐ ০১৭৬৭৬৩১৪৮ 

১৭ সঞ্জে িন্ডল সিীর চন্দ্র িন্ডল গ্রোিোঃ  ফুলঝুপড়        ডোকোঃ তুষখোলী ০১৭১৫৩৭৭০০২ 

১৮ জিোোঃ দপলল উপদি wek^vm আোঃ বোররক wek^vm গ্রোিোঃ    ঐ                 ডোকোঃ ঐ ০১৭২৭৭৯৩৬৩৮ 

১৯  জিোোঃ বোবুল আকি জিোোঃ জিোর আকি গ্রোিোঃ  ফুল ঝুপড়    ডোকোঃ গুপদঘোটো ০১৮১৬৮০১২৪২ 

২০ জিোোঃ জপহদুল ইসলোি জিোোঃ নুরল ইসলোি গ্রোিোঃ  ফুলঝুপড়        ডোকোঃ তুষখোলী ০১৮৬১৬৩১৫১৪ 

২১ জিোোঃ জোপকর জহোরসি জিোোঃ আোঃ আপজজ 

খপলফো 

গ্রোিোঃ  ফুলঝুপড়        ডোকোঃ তুষখোলী ০১৭১৫০৮৪৪৭২ 

২২ জববী আক্তোর ¯v̂gxt জিোোঃ জোপকর 

জহোরসি 

গ্রোিোঃ  ফুলঝুপড়        ডোকোঃ তুষখোলী ০১৭৮৫৪৫৮৩৩৬ 

২৩ জিোোঃ আল আিীি আব্দুল হক গ্রোিোঃ  ফুলঝুপড়        ডোকোঃ তুষখোলী ০১৭১৯৬৯৮৪০৯ 

২৪ জিোোঃ  িহীদুল ইসলোি আোঃ আপজজ গ্রোিোঃ  ফুল ঝুপড়    ডোকোঃ গুপদঘোটো ০১৭৮৭৭৭৩৪১২ 

২৫ রোিী জবর্ি ¯v̂gxt ডোপলি গ্রোিোঃ  ফুল ঝুপড়    ডোকোঃ গুপদঘোটো ০১৭৩৪১৩৪৯৬৯ 

 

 

                                                                                                                              ( কবীর আহরিদ)  

                             উিরজলো যুব  উন্নেি কি যকিযো 

                                                                                                                                                 িঠবোপড়েো,পিররোজপুর ।      



                                                                             

                                                                                  র্েপ্রজোিন্ত্রী বোংলোরদি সরকোর 

                           উিরজলো যুব উন্নেি কি যকিযোর কোর্ যোলে 

                          িঠবোপড়েো, পিররোজপুর। 

                      প্রপিক্ষি জেরডর িোিোঃ িৎস্য চোষ 

                     আসি সংখ্যো ঃোঃ  ২৫ জি 

                    ব্যোচ শুরুর িোপরখ  ঃোঃ  ২২/১১/২০ হরি  ২৮/১১/২০ ইং ির্ যন্ত                           ব্যোচ িং ৭ি 

ক্রপিক 

িং 

আরবদি কোরীর   িোি পিিোর িোি  ঠিকোিো জিোবোইল িং (র্পদ থোরক) 

১ জিোোঃ জপলল জিোোঃ জখোকি গ্রোিোঃ ফুলঝপড়          ডোকোঃ তুষখোলী ০১৭৩৮১৮৪৪১৪ 

২ জিোোঃ জবলোল জহোসোইি হোপিফ হোওলোদোর গ্রোিোঃ   ঐ               ডকোঃ ঐ ০১৭০৩৬৩৯৮৩৪ 

৩ জিোোঃ জোিোল হোওলোদোর মৃিোঃ কদি আলী গ্রোিোঃ    ঐ              ডোকোঃ  ঐ ০১৭৩৫৫০৫২৯৬ 

৪ জিোোঃ আবু মুিো িরীফ আলবোদ জহোরসি গ্রোিোঃ    ঐ              ডোকোঃ  ।ঐ ০১৭০৩৬৩৯৮৩৪ 

৫ িপফকুল জিোল্লো জিোিোরলব জিোল্লো গ্রোিোঃ     ঐ                ডোকোঃ ঐ ০১৭৭৮৭৫০০০৯ 

৬ আসিো আক্তোর পিং ঃোঃ জিোবররক আলী গ্রোিোঃ     ঐ                ডোকোঃ ঐ ০১৭৯৫৯৫৮২৪১ 

৭ পিমু আক্তোর পিং জিোোঃ আলি হোং গ্রোিোঃ     ঐ                ডোকোঃ ঐ ০১৭৯৭৩১৪১৬৩ 

৮ জিোোঃ আোঃ কুদ্দুস জিোল্লো জিোরিদ জিোল্লো গ্রোিোঃ  ঐ                  ডোকোঃ  ঐ ০১৭৩৪৪৪১৮৫৬ 

৯ জিোসোোঃ হোিসো আক্তোর পিং জিোোঃ আলি হোং গ্রোিোঃ     ঐ                ডোকোঃ ঐ ০১৭৬৫৯৪৮৯০৯ 

১০ জিোোঃ সপজব জিোোঃ কপবর পিেো গ্রোিোঃ     ঐ                ডোকোঃ ঐ ০১৬৩৬৭৮৭৪৪৪ 

১১ জিোোঃ মুিো জিোোঃ জসপলি পিেো গ্রোিোঃ     ঐ                ডোকোঃ ঐ ০১৭৮০০০৯০৩০ 

১২ জিোোঃ আসরোফুল জিোোঃ ইউনুচ আলী গ্রোিোঃ  ঐ                  ডোকোঃ  ঐ ০১৭৭৮৭৫০০০৯ 

১৩ পুপলি কুলু পিরোরঃদ কুলু গ্রোিোঃ  ফুল ঝুপড়    ডোকোঃ গুপদঘোটো ০১৭২০৯৮৭৫১৫ 

১৪ জিোোঃ আলির্ীর খাঁ জিোোঃ জিোসরলি খাঁ গ্রোিোঃ      ঐ               ডোকোঃ  ঐ ০১৭৩৭৯১১২৬১ 

১৫ হরপিদ িোপঝ দীরিি চন্দ্র িোপঝ গ্রোিোঃ      ঐ               ডোকোঃ  ঐ ০১৭১২৪০৪৭৯০ 

১৬ ঝুমুর জদবী পিং পদপলি পবিো বোস গ্রোিোঃ      ঐ               ডোকোঃ  ঐ ০১৭৫৪৩৫৬২৯৪ 

১৭ আব্দুল িোন্নোি সরদোর জলহোজ সরদোর গ্রোিোঃ      ঐ               ডোকোঃ  ঐ ০১৭৫৩২৯৮৭০০ 

১৮ নুন্নোহোর পিং জিোস্তফো আকি গ্রোিোঃ  ফুল ঝুপড়    ডোকোঃ  ধোিী সোফো ০১৩১১১৪৬৪৮১ 

১৯ ফোরিিো আক্তোর পিং  জিোোঃ খপলল 

হোওলোদোর 

গ্রোিোঃ  ফুল ঝুপড়    ডোকোঃ  ধোিী সোফো ০১৭৩১৪৮৯৪৭৬০ 

২০ জরকসিো আপকিোর ¯v̂gxt আলির্ীর ফপরদ গ্রোিোঃ  ফুল ঝুপড়    ডোকোঃ   সোফো ০১৭৩৬৮৮৫৬৫২ 

২১ জিফোলী জবর্ি ¯v̂gxt জপলল সরদোর গ্রোিোঃ  ফুল ঝুপড়    ডোকোঃ   সোফো বন্দর ০১৭৪১৭৭৭৬৫০ 

২২ মুক্তো আকিোর ¯v̂gxt হোরুি িপরফ গ্রোিোঃ  ফুল ঝুপড়    ডোকোঃ   সোফো ০১৭৪১২০৫০২১ 

২৩ িপির  জহোরসি জলহোজ সরদোর গ্রোিোঃ  ফুল ঝুপড়    ডোকোঃ   সোফো বন্দর ০১৭৩৫৭৮৮৯৫৪৯৪ 

২৪ পিপির wek^vm পদপলি wek^vm গ্রোিোঃ  ফুল ঝুপড়    ডোকোঃ   সোফো বন্দর ০১৭৭৭৩২৪৬০৪ 

২৫ জিোোঃ জপসি খোি আব্দুল আপজজ খোি গ্রোিোঃ িোিোকোট      ডোকোঃ গুপদঘোটো  

 

 

                                                                                                                              ( কবীর আহরিদ)  

                             উিরজলো যুব  উন্নেি কি যকিযো 

                                                                                                                                                  িঠবোপড়েো,পিররোজপুর ।                     



                                                                                

                                                                                র্েপ্রজোিন্ত্রী বোংলোরদি সরকোর 

                           উিরজলো যুব উন্নেি কি যকিযোর কোর্ যোলে 

                          িঠবোপড়েো, পিররোজপুর। 

                      প্রপিক্ষি জেরডর িোিোঃ হাঁসমুরর্ী িোলি 

                     আসি সংখ্যো ঃোঃ  ২৫ জি 

                    ব্যোচ শুরুর িোপরখ  ঃোঃ ১০/১২/২০ হরি   ১৬/১২/২০ ইং ির্ যন্ত                                  ব্যোচ িং ৮ি 

ক্রপিক 

িং 

আরবদি কোরীর   িোি মিতার নাি  ঠিকোিো জিোবোইল িং (র্পদ থোরক) 

১ জিোোঃ আবুল কোলো ি আজোদ িৃত হায়দার 

উদ্দিন আকন 

গ্রোিোঃ বুপড়র চর       ডোকোঃ তুষখোলী ০১৭৬০৩২০৮৪০ 

২ জিোোঃ মুসো আাঃ রমিদ গ্রোিোঃ   ঐ               ডকোঃ ঐ ০১৭১৯২৫৮৪৭৬ 

৩ হোপফজো আক্তোর ¯v̂gxt আব্দরু রমহি গ্রোিোঃ    ঐ              ডোকোঃ  ঐ ০১৭৩৬৭৫৯৩৯৪ 

৪ জিোোঃ রুরবল সিাাঃ আউয়াল গ্রোিোঃ    ঐ              ডোকোঃ  ।ঐ ০১৭১২৪৯৬৩২০ 

৫ আব্দুল আপলি আকি িৃতাঃ সিা তলি 

আকন 

গ্রোিোঃ     ঐ                ডোকোঃ ঐ ০১৭৯২০৮৪৩৮৫ 

৬ জিোিোোঃ িোরভীি ¯v̂gxt সিাাঃ  মহদুল গ্রোিোঃ     ঐ                ডোকোঃ ঐ ০১৭৭৫৫৪৫২১৪ 

৭ জিোসোোঃ ইসরোি জোহোি ¯v̂gxtgwbiæRvgvb 

আকন 

গ্রোিোঃ     ঐ                ডোকোঃ ঐ ০১৭১৯৯৭১৬৮৩ 

৮ জিোোঃ িহীদুল ইসলোি সিাাঃ সিািাতরফ 

আকন 

গ্রোিোঃ  ঐ                  ডোকোঃ  ঐ ০১৭৬৫০০৯৭৮৩ 

৯ জিোোঃ িোমুি আব্দলু জব্বার 

খান 

গ্রোিোঃ     ঐ                ডোকোঃ ঐ ০১৭৪৯৭৪৩০৭৩ 

১০ জিোোঃ ইউসুফ খোি িৃতাঃআব্দলু 

খাতলক খান 

গ্রোিোঃ     ঐ                ডোকোঃ ঐ ০১৭৬১৪২৯৭২৮ 

১১ জিোসোোঃ সুইটি মিং সিাাঃ 

সিাজাফ ্ফার 

গ্রোিোঃ     ঐ                ডোকোঃ ঐ ০১৭১৪৫৩০৭৯২ 

১২ সুলিোিো সোলিো আহরিদ মিংাঃ সিাাঃ 

 ুলতান আহতিদ 

গ্রোিোঃ     ঐ                ডোকোঃ ঐ ০১৭৩২৭১৮৪৯৯ 

১৩ জিোোঃ জোপকর িোলুকদোর আাঃ হক 

তালুকদার 

গ্রোিোঃ     ঐ                ডোকোঃ ঐ ০১৭৮২২৫১২৩০ 

১৪ জিোোঃ িোজোহোি আকি িৃতাঃ আতনায়ার 

সহাত ন 

গ্রোিোঃ  ঐ                  ডোকোঃ  ঐ ০১০৭৮২২৫১২৩০ 

১৫ জিোোঃ িোহোদোৎ  জহোরসি নূর িহম্মদ 

আকন 

গ্রোিোঃ     ঐ                ডোকোঃ ঐ ০১৭৮১৯৬২৫২৭ 

১৬ পিজোনুর  রহিোি িুজাহার আলী গ্রোিোঃ     ঐ                ডোকোঃ ঐ ০১৭১৪৫৩০৭৯২ 

১৭ জিোোঃ  আবদুর রপহি 

খপলফো 

িৃত সিাাঃ ম রাজ 

খমলফা 

গ্রোিোঃ     ঐ                ডোকোঃ ঐ ০১৭২৮৯৮৫৮৬০ 

১৮ জিোোঃ খপললুর রহিোি আব্দলু হামকি গ্রোিোঃ     ঐ                ডোকোঃ ঐ ০১৭৮৭৭৪২৫৯ 

১৯ রীিো জবর্ি সিাাঃ িাহাবুব 

হাওলাদার 

গ্রোিোঃ     ঐ                ডোকোঃ ঐ ০১৯৫০২৬৩৭৬৫ 

২০ জিোসোোঃ সোরপিি আক্তোর মিং স াহরাব 

সহাত ন 

গ্রোিোঃ  ঐ                  ডোকোঃ  ঐ ০১৭৬০৩২০৮৪০ 

২১ জিোোঃ িোহোবুব সিাাঃ  আদ্দজজ 

হাওলাদার 

গ্রোিোঃ     ঐ                ডোকোঃ ঐ ০১৭২০৯৯৪৯৪৯ 



২২ জিোোঃ পরিি হোওলোদোর সিাাঃ ম দ্দিক হাাঃ গ্রোিোঃ     ঐ                ডোকোঃ ঐ ০১৩১০২১৭৬৪৪ 

২৩ জিোোঃ রোরসল সিাাঃ রওন 

হাওলাদার 

গ্রোিোঃ  ঐ                  ডোকোঃ  ঐ ০১৭৭৬২৪১১৩১ 

২৪ জিোোঃ জরজোউল অতনায়ার গ্রোিোঃ     ঐ                ডোকোঃ ঐ ০১৭৪৮৬৬৬৬৮৯ 

২৫ জিোিোোঃ িপরেি ¯v̂gxt সিাাঃ জ ীি 

ঊদ্দিন 

গ্রোিোঃ     ঐ                ডোকোঃ ঐ ০১৭৭৭০৪৬৭৫৩ 

 

 

                                                                                                                              ( কবীর আহরিদ)  

                             উিরজলো যুব  উন্নেি কি যকিযো 

                                                                                                                                                  িঠবোপড়েো,পিররোজপুর ।                                   

 

                                                                               

র্েপ্রজোিন্ত্রী বোংলোরদি সরকোর 

উিরজলো যুব উন্নেি কি যকিযোর কোর্ যোলে 

িঠবোপড়েো, পিররোজপুর। 

                      প্রপিক্ষি জেরডর িোিোঃ িোকসবপজ চোষ 

                     আসি সংখ্যো ঃোঃ  ২৫ জি 

                    ব্যোচ শুরুর িোপরখ  ঃোঃ ২১/১২/২০ হরি   ২৭/১২/২০ ইং ির্ যন্ত                                  ব্যোচ িং ৯িি 

ক্রপিক 

িং 

আরবদি কোরীর   িোি মিতার নাি  ঠিকোিো জিোবোইল িং (র্পদ থোরক) 

১ জিোোঃ িহোরোজ িোলুকদোর আব্দলু িান্নান 

তালুকদার 

গ্রোিোঃ বুপড়র চর       ডোকোঃ তুষখোলী ০১৭৬৬৯৬২০৪৪ 

২ পবলপকস   জবর্ি ¯v̂gxt  জাইদুল 

ই লাি 

গ্রোিোঃ   ঐ               ডকোঃ ঐ ০১৭৫৫০৯৬৪৯৭ 

৩ জিোোঃ পিজোি খাতলক 

সজািািার 

গ্রোিোঃ    ঐ              ডোকোঃ  ঐ ০১৭৫৪৭৭৪৯৬৭ 

৪ জিোোঃ িহীদুল ইসলোি সিাতাহার আলী 

হাওলাদার 

গ্রোিোঃ    ঐ              ডোকোঃ  ।ঐ ০১৭০৬০৩৫৬৪৭ 

৫ জিোোঃ িোইদুল সিাাঃ সলাকিান 

হাওলাদার 

গ্রোিোঃ     ঐ                ডোকোঃ ঐ ০১৭২৪৭২৬১৬০ 

৬ জিোোঃ জসীি খোি িৃত এছাহাক খান গ্রোিোঃ     ঐ                ডোকোঃ ঐ ০১৭২৪৭২৬১৬০ 

৭ জিোোঃ িোছুি সিাাঃ নাম র 

হাওলাদার 

গ্রোিোঃ     ঐ                ডোকোঃ ঐ ০১৭৪৩৪৯৫৫১১ 

৮ জিোোঃ িোজমুল সিাাঃ আওলাদ গ্রোিোঃ  ঐ                  ডোকোঃ  ঐ ০১৭৩৭১১৯৪৩১ 

৯ জিোোঃ িবী জহোরসি আাঃ রমিদ হাং গ্রোিোঃ     ঐ                ডোকোঃ ঐ ০১৭৩০১৭৪২১৭৮ 

১০ জিোোঃ আপরফ সিাাঃ িু াব্বার গ্রোিোঃ     ঐ                ডোকোঃ ঐ ০১৭০৬২১৯৯৬৫ 

১১ িোমুি সিাাঃ রব মিয়া গ্রোিোঃ     ঐ                ডোকোঃ ঐ ০১৭২৭৩৭৫৫১২ 

১২ জিোসোোঃ আল্লপদ আক্তোর মিং আাঃ কুিু  

হাওলাদার 

গ্রোিোঃ     ঐ                ডোকোঃ ঐ ০১৭২৭৩৭৫৫১২ 

১৩ জিোরি যদো জবর্ি ¯v̂gxt সিাাঃ জ ীি  

খান 

গ্রোিোঃ     ঐ                ডোকোঃ ঐ ০১৭৪৫৩২৩২৯ 

১৪ জিোিোোঃ রোরিদো জবর্ি ¯v̂gxt সিাাঃ 

আশ্রাফ আলী 

গ্রোিোঃ  ঐ                  ডোকোঃ  ঐ ০১৭৩৮৬৭৪৩২০ 

১৫ জিোোঃ ওেোপলউর রহিোি বাতরক ম কদার গ্রোিোঃ     ঐ                ডোকোঃ ঐ ০১৭০৯০৮৭২২৪ 



১৬ জিোোঃ আপরফ আলী আহতম্মদ 

হাওলাদার 

গ্রোিোঃ     ঐ                ডোকোঃ ঐ ০১৭২৫৩৫১৮১৪ 

১৭ িপির আতনায়ার গ্রোিোঃ     ঐ                ডোকোঃ ঐ ০১৩০৭৫১৬৪৩২ 

১৮ জিোোঃ জখোকি খোি আাঃ গমন 

সছাতরায়ার 

গ্রোিোঃ     ঐ                ডোকোঃ ঐ  

১৯ জিোোঃ রুরবল পিেো সিাাঃ সিাস্তফা গ্রোিোঃ     ঐ                ডোকোঃ ঐ ০১৯০১৭৩৮৮৭৯ 

২০ িোমুি জবিোরী িাহজান সবিারী গ্রোিোঃ  ঐ                  ডোকোঃ  ঐ ০১৭৭৭৬৬২৪২ 

২১ আব্দুল জপলল িৃত সিতহর আলী গ্রোিোঃ     ঐ                ডোকোঃ ঐ ০১৭২০৩৭২১২৫ 

২২ জিোসোোঃ পলজো সিাাঃ িমহদুল 

ই লাি 

গ্রোিোঃ     ঐ                ডোকোঃ ঐ ০১৭১৪৫৯৮৩৬৭ 

২৩ আেিো আক্তোর মিং সিাাঃ 

ম দ্দিকুর রহিান 

গ্রোিোঃ  ঐ                  ডোকোঃ  ঐ ০১৩০৭৯৫৫৪০১ 

২৪ জিোিোোঃ কপহনুর জবর্ি সিাাঃ খমলল  

হাওলাদার 

গ্রোিোঃ     ঐ                ডোকোঃ ঐ ০১৭৫৯০৮৯২১৬ 

২৫ জিোিোোঃ সুরিো সিাাঃ হামলি হাও গ্রোিোঃ     ঐ                ডোকোঃ ঐ ০১৭৫৬৪৮৭৫৯১ 

 

 

                                                                                                                                                                ( কবীর 

আহরিদ) 

উিরজলো যুব  উন্নেি কি যকিযো 

িঠবোপড়েো,পিররোজপুর । 

র্েপ্রজোিন্ত্রী বোংলোরদি সরকোর 

উিরজলো যুব উন্নেি কি যকিযোর কোর্ যোলে 

িঠবোপড়েো, পিররোজপুর। 

                      প্রপিক্ষি জেরডর িোিোঃ িোকসবপজ চোষ 

                     আসি সংখ্যো ঃোঃ  ২৫ জি 

                    ব্যোচ শুরুর িোপরখ  ঃোঃ ০২/০১/২০২১ হরি   ১৮/০১/২০২১ ইং ির্ যন্ত                                ব্যোচ িং ১০িি 

ক্রপিক 

িং 

আরবদি কোরীর   িোি মিতার নাি  ঠিকোিো জিোবোইল িং (র্পদ থোরক) 

১ রোহোি কুিু  হাওলাদার গ্রোিোঃ  উোঃ জসোিোখোলী , ডোকোঃ উোঃ 

জসোখোলী 

০১৭৫৩৬৬১৮৩৫ 

২ ইিোি  জহোরসি রত্তন আলী গ্রোিোঃ   ঐ               ডকোঃ ঐ ০১৮৮১১৪৫০৩ 

৩ র্রিি  চন্দ্র হোওলোদোর িৃত দীতরন্দ্র নাথ 

হাওলাদার 

গ্রোিোঃ    ঐ              ডোকোঃ  ঐ ০১৭৫৪১৩৩২৫৭ 

৪ রিপজি কুিোর পিস্ত্রী রিনী কান্ত মিস্ত্রী গ্রোিোঃ    ঐ              ডোকোঃ  ।ঐ ০১৭৫৩৪৩২৭১৬ 

৫ কোকপি রোিী ¯v̂gxt মবজন গ্রোিোঃ     ঐ                ডোকোঃ ঐ ০১৭৪৯৪১৯৬৩১ 

৬ সুজি পিস্ত্রী  ুখ রঞ্জন 

স ািািার 

গ্রোিোঃ     ঐ                ডোকোঃ ঐ ০১৭৩৫৬৪৫১০১ 

৭ শ্যোিল চন্দ্র জসোিোদোর জগদী  চন্দ্র 

স ািািার 

গ্রোিোঃ     ঐ                ডোকোঃ ঐ ০১৭২৫৭২৭৫৫৫ 

৮ জিোোঃ আসোদুজ্জোিোি আলতাফ সহাত ন গ্রোিোঃ  ঐ                  ডোকোঃ  ঐ ০১৭৯২০৮৪৩৮৫ 

৯ জিোিোোঃ  জোরহনুর ¯v̂gxt সিাফাতেল 

হক 

গ্রোিোঃ     িশুপরেো  ,ডোকোঃ আিড়োর্োপিেো ০১৭৭৫৫৪৫২১৪ 

১০ জরভো রিোী ¯v̂gxt  ুভাষ গ্রোিোঃ     ঐ                ডোকোঃ ঐ ০১৭১৯৯৭১৬৮৩ 



১১ জরোরকেো ¯v̂gxt সিাাঃ সিরাজ গ্রোিোঃ     ঐ                ডোকোঃ ঐ ০১৮৬৫৮২১০৪৮ 

১২ অজুফো সিাাঃ ইউনুচ গ্রোিোঃ     ঐ                ডোকোঃ ঐ ০১৭৩১৯৩৬৬৪০ 

১৩ জিোিোোঃ হনুফো সিাাঃ স াতহল গ্রোিোঃ     ঐ                ডোকোঃ ঐ ০১৭৪৯১৮৬৪১৭ 

১৪ জিোিোোঃ িেিো ¯v̂gxt সিাাঃ 

সদতলায়ার  

গ্রোিোঃ  ঐ                  ডোকোঃ  ঐ ০১৩০৭৪৬৫০৮৬ 

১৫  জিোসোোঃ সোলিো  আাঃ কাতদর খা াঁ গ্রোিোঃ     ঐ                ডোকোঃ ঐ ০১৩০৭৪৬৫০৮৬ 

১৬ ওির খাঁ আাঃ ওহাব গ্রোিোঃ     ঐ                ডোকোঃ ঐ ০১৭৬০১৫৯৫৮৪ 

১৭ জিোিোোঃ  িোপবিো আাঃ কাতদর খা াঁ গ্রোিোঃ     ঐ                ডোকোঃ ঐ ০১৭২১৪৭৮৪১৪ 

১৮ িোরপর্স ¯v̂gxt আমির  

সহাত ন 

গ্রোিোঃ     ঐ                ডোকোঃ ঐ ০১৯২৫০১২৩৩৯ 

১৯ জিোিোোঃ িপিেো আক্তোর ¯v̂gxt স ত িাাঃ 

িামকল 

গ্রোিোঃ     ঐ                ডোকোঃ ঐ ০১৭১৪২৩৪২৯৬ 

২০ জিোিোোঃ আরিিো জবর্ি ¯v̂gxt সিাাঃ িদ্দজবর 

হাং 

গ্রোিোঃ  ঐ                  ডোকোঃ  ঐ ০১৭২৯৯২৪৫০৯ 

২১ আফররোজো  আক্তোর মিং  সিাাঃ 

িদ্দজবর  হাং 

গ্রোিোঃ     ঐ                ডোকোঃ ঐ ০১৭৩১৪৮৯৪৭৬০ 

২২ পিিড়ো রোিী মিং রতন চন্দ্র 

িীল 

গ্রোিোঃ বংলড়ো ডোকোঃ আিিপল ০১৭৩৬৮৮৫৬৫২ 

২৩ জিোোঃ  জিোস্তফো সিাাঃ িহব্বত 

আলী 

গ্রোোঃ ইেোংিপড় ডোখোঃলংগুদ,রোঙোিোটি  

২৪ জিোোঃ হোপসব  িোহমুদ  সিাাঃ নূর 

সিাহাম্মদ 

িোড়ো ঃোঃ দোঃ হোপলিহর ডোকোঃ বন্দর 

৪১০০ 

চট্টগ্রোি জিোট য 

০১৭২২১৪৮৬৩১ 

২৫ জিোিোোঃ বিোপস জবর্ি ¯v̂gxt িাছুি 

হাওলাদার 

গ্রোোঃ ইেোংিপড় ডোখোঃলংগুদ,রোঙোিোটি ০১৮৭৪৭৩৯০২৭ 

 

 

                                                                                                                              ( কবীর আহরিদ)  

                             উিরজলো যুব  উন্নেি কি যকিযো 

                                                                                                                                                  িঠবোপড়েো,পিররোজপুর ।      

                                                                              

র্েপ্রজোিন্ত্রী বোংলোরদি সরকোর 

উিরজলো যুব উন্নেি কি যকিযোর কোর্ যোলে 

িঠবোপড়েো, পিররোজপুর। 

                      প্রপিক্ষি জেরডর িোিোঃ িোকসবপজ চোষ 

                     আসি সংখ্যো ঃোঃ  ২৫ জি 

                    ব্যোচ শুরুর িোপরখ  ঃোঃ ১৬/০১/২০২১ হরি   ২২/০১/২০২১ ইং ির্ যন্ত                                ব্যোচ িং ১১িি 

ক্রপিক 

িং 

আরবদি কোরীর   িোি মিতার নাি  ঠিকোিো জিোবোইল িং (র্পদ থোরক) 

১ জিোোঃ িোপকল আলি  সিাাঃ ছমগর মিয়া গ্রোিোঃ  উোঃ জসোিোখোলী , ডোকোঃ উোঃ 

জসোখোলী 

০১৭৫০৮২৫১৬০ 

২ ইউনুচ মৃধো িৃত আব্দলু 

আদ্দজজ 

গ্রোিোঃ   ঐ               ডকোঃ ঐ ০১৮৮১১৪৫০৩ 

৩ িোলো রোিী মিতাাঃ  ুখরঞ্জন গ্রোিোঃ    ঐ              ডোকোঃ  ঐ ০১৭৪১৭৭৬৫৭১ 

৪ িোিোন্নো আফররোজ মিং ফারুক 

সজািািার 

গ্রোিোঃ    ঐ              ডোকোঃ  ।ঐ ০১৭৫৩৪৩২৭১৬ 



৫ ফোরজোিো ইেোসপিি মিং আাঃ রাোক গ্রোিোঃ     ঐ                ডোকোঃ ঐ ০১৭৪৯৪১৯৬৩১ 

৬ জিোসোোঃ জরজবী জোহোি ¯v̂gxt সিাাঃ িা ুি 

মবল্লাহ 

গ্রোিোঃ     পর্লোবোদ         ডোকোঃ 

ধোিীসোফো 

০১৭৩৫৬৪৫১০১ 

৭ জিোোঃ িপরকুল ইসলোি সিাাঃ িদ্দজবর 

ফমকর 

গ্রোিোঃ  ধোিীসোফ            ডোকোঃ ঐ ০১৭২৫৭২৭৫৫৫ 

৮ পিথুি ভট্টোচোর্য্ রতিন্দ্র নাথ 

ভট্টাচার্ যয 

গ্রোিোঃ  িঠবোোপঃড়েো         ডোকোঃ  

িঠবোপড়েো 

০১৭১০৭৮৩৮৯ 

৯ ¯^cœv চক্রবিী ¯v̂gxt িংকর 

চক্রবতী 

গ্রোিোঃ     ঐ  ,               ডোকোঃ  ঐ ০১৭৩৭৯৬৬৬৪৪ 

১০ দিরলি ভট্টোচোর্য্য  রতিন্দ্র নাথ 

ভট্টাচার্ যয 

গ্রোিোঃ     ঐ                ডোকোঃ ঐ ০১৭২৮৮১২৪৪৪ 

১১ পদিোির িোইক দুলাল চন্দ্র িাইক গ্রোিোঃ     ঐ  ,               ডোকোঃ  ঐ ০১৮৬৫৮২১০৪৮ 

১২ জদবোিীষ দুলাল চন্দ্র িাইক গ্রোিোঃ     ঐ                ডোকোঃ ঐ ০১৭৩১৯৩৬৬৪০ 

১৩ িোরপিি আক্তোর সিাাঃ খমললুর 

রহিান 

গ্রোিোঃ     র্েোপলিোড়ো       ডোকোঃ ঐ ০১৭৪৩-৬০৯১৬ 

১৪ জিোিোোঃ িেিো ¯v̂gxt সিাাঃ 

সদতলায়ার  

গ্রোিোঃ  ঐ                  ডোকোঃ  ঐ ০১৩০৭৪৬৫০৮৬ 

১৫ পিপরি আক্তোর ¯v̂gxt সিাাঃ 

সিা াতরফ 

সহাত ন 

গ্রোিোঃ     আঙ্গুলকোটো       ডোকোঃ ঐ ০১৩০৭৪৬৫০৮৬ 

১৬ হোপিদো আক্তোর  পিংপক মিতাাঃ এিাদুল 

হক 

গ্রোিোঃ     ঐ                ডোকোঃ ঐ ০১৭৬০১৫৯৫৮৪ 

১৭ জিোোঃ িোপহনুর ¯v̂gxt আফজাল 

সহাত ন 

গ্রোিোঃ     ঐ                ডোকোঃ ঐ ০১৭২১৪৭৮৪১৪ 

১৮ রুদ্র সিোদোর মিমির রঞ্জন 

 িািার 

গ্রোিোঃ     িঠবোপড়েো      ডোকোঃ  

িঠবোপড়েো 

০১৯২৫০১২৩৩৯ 

১৯ পলপি আক্তোর সিাাঃ রওন মিয়া গ্রোিোঃ     জখিোপচড়ো              ডোকোঃ ঐ ০১৭১৪২৩৪২৯৬ 

২০ ফেসোল আহরিদ মিতাাঃ রওন মিয়া গ্রোিোঃ  ঐ                  ডোকোঃ  ঐ ০১৭২৯৯২৪৫০৯ 

২১ িোপিিো আক্তোর পিউপল সিাাঃ 

িমনরুোিান 

গ্রোিোঃ     বকসীর ঘটিরচোড়ো ডোকোঃ ঐ ০১৭৩১৪৮৯৪৭৬০ 

২২ নুসরোি জোহোি িোরপল সিাাঃ 

িমনরুোিান 

গ্রোিোঃ বকসীর ঘটিরচোড়ো ডোকোঃ ঐ ০১৭৩৬৮৮৫৬৫২ 

২৩ িোহমুদো িোরভীি ¯v̂gxt নাম রুল হক গ্রোিোঃ করলজ এলোকো ডোকোঃ িঠবোপড়েো  

২৪ পিপির রঞ্জি সিদোর িামন্ত রঞ্জন 

 িিার 

গ্রোিোঃ টিএি টি জরোড ডোকোঃ িঠবোপড়েো ০১৭১৬২৯৭৩২৯ 

২৫ নূরুন্নোহোর মিতাাঃ  াি ুল 

হক 

গ্রোিোঃ করলজ এলোকো ডোকোঃ িঠবোপড়েো ০১৮৭৪৭৩৯০২৭ 

 

 

                                                                                                                              ( কবীর আহরিদ)  

                             উিরজলো যুব  উন্নেি কি যকিযো 

                                                                                                                                                  িঠবোপড়েো,পিররোজপুর 

 

র্েপ্রজোিন্ত্রী বোংলোরদি সরকোর 

উিরজলো যুব উন্নেি কি যকিযোর কোর্ যোলে 



িঠবোপড়েো, পিররোজপুর। 

                      প্রপিক্ষি জেরডর িোিোঃ বিোেি ও িোস যোরী 

                     আসি সংখ্যো ঃোঃ  ২৫ জি 

                    ব্যোচ শুরুর িোপরখ  ঃোঃ ৬/২/২০২১ হরি   ১২/০২/২০২১ ইং ির্ যন্ত                                  ব্যোচ িং ১২িি 

ক্রপিক 

িং 

আরবদি কোরীর   িোি মিতার নাি  ঠিকোিো জিোবোইল িং (র্পদ থোরক) 

১  জিোোঃ িোজমুল হক   সিাাঃ আদ্দজজলু 

হক 

গ্রোিোঃ   টি,এন্ড টি জরোড,  ডোকোঃ  

িঠবোপড়েো 

 

২  নুসরোি জোহোি ¯v̂gxt সিাাঃ 

নাজিুল হক 

গ্রোিোঃ   ঐ               ডকোঃ ঐ  

৩ জসোহোর্  রত্তন আকন গ্রোিোঃ    বকপসরঘটিরচোরো  ডোকোঃ   ঐ  

৪ িোমুি নুরছাতহব হাওাঃ গ্রোিোঃ     ঐ       ডোকোঃ  ঐ  

৫ জিোোঃ সবুজ সিাাঃ আিীর িৃধা গ্রোিোঃ      ঐ  

৬ িীি খন্দকর মিং আলা ঊদ্দিন গ্রোিোঃ  সোিরলজো ডোকোঃ পিলোরর্ঞ্জ ০১৭০৬২৬২১৮৮ 

৭ হোপববো আক্তোর মিং বাদল মিয়া গ্রোিোঃ     জিোট জিৌলো ডোকোঃ  জভচকী  

৮ িোরপিি আকোিোর  মিং হারুন খা াঁ গ্রোিোঃ     িঠোকোটো        ডোকোঃ 

িঠবোপড়েো 

 

৯ পিপু রোিী ¯v̂gxt রতন কুিার 

দামিয়া 

গ্রোিোঃ    বড়রিৌলো ,    ডোকোঃ বড়রিৌলো   

১০ সবুজ চন্দ্র িোইক িচীন িাইক গ্রোিোঃ     ফুলঝুপড়        ডোকোঃ   

গুপদঘোটো 

০১৭৭৯৫৪৩৯৩৬ 

১১ সুবি যো সিাাঃ িু  ুর গ্রোিোঃ     পিরুখোলী জরোড ,  ডোকোঃ  

িঠবোপড়েো 

 

১২ জিোোঃ এিরিো জহোরসি মিং সিাাঃ 

ই িাইল সহাত ন 

খান 

গ্রোিোঃ    ঐ               ডোকোঃ  ঐ  

১৩ পিিো রোিী  পিত্র মিং মনি যল মিত্র গ্রোিোঃ     ঐ                ডোকোঃ    

১৪ জিোোঃ  আরিরি সিাাঃ এিাদুল গ্রোিোঃ    থোিিোড়ো        ডোকোঃ 

িঠবোপড়েো 

 

১৫ জিোোঃ আলি হোওলোদোর সিাাঃ লমতফ হাওাঃ গ্রোিোঃ  ওেোবদো       ডোকোঃ  িঠবোোপঃড়েো  

১৬ জিোোঃ জোপহদ হোসোি সিাাঃ আাঃ হক 

আকন 

গ্রোিোঃ     করলজ এলোকো     ডোকোঃ ঐ ০১৭২৫৭২৭৫৪৮ 

১৭  জিোোঃ আল আপিি   সিাাঃ আবুল 

কাত ি 

গ্রোিোঃ     সোবররষ্ট্রোর     ডোকোঃ ঐ ০১৭২৮৩০৮৮৬৩ 

১৮ জিোোঃ আোঃ রপহি  জতবদ আলী গ্রোিোঃ                           ০১৭৫৩৫০৪৯৫৪ 

১৯ সোলিো সুলিোিো মিং  ালাি 

হাওলাদার 

গ্রোিোঃ     কোক পচড়ো     ডোকোঃ িঠবোপড়েো ০১৭১৮৫৬১৫৪৭ 

২০ জিোোঃ জসোরেল  জিখ সিাাঃ আলি সিখ গ্রোিোঃ দোঃ িঠবোপড়য়্ঃো        ডোকোঃ    ০১৭১০৭৫৭২৯৪ 

২১ পজ এি ইব্রোহীি সিাাঃ নজরুল 

ই লাি 

গ্রোিোঃ  জিোট িোছুেো  ডোকোঃ   জিোটিোছুেো ০১৭৩৫২৫০৯১৭ 

২২ জিোোঃ িোহবুবুর রহিোি আব্দলু জমলল 

হাওলাদার 

গ্রোিোঃ িোঃরসরিরটিপককোটো ডোকোঃ টিোঃ 

িোদ্রস যো 

 

২৩ আবু সোরল মিং িৃতাঃ  াি ুল 

হক 

গ্রোিোঃ িোঃ পিঠোখোলী   ডোকোঃ জবিরিো 

িতুিহোট 

০১৭১৪৩৫৯৪৯৪ 



২৪ পলউজো আক্তোর ¯v̂gxt হারুন আর 

রমিদ 

গ্রোিোঃ উোঃ জসোেোখোলী ডোকোঃ সোফোব ০১৩০২৪৯৮২৫৯ 

২৫ িোরপিি জোহোি মিং রমফকুল 

জাহান  

গ্রোিোঃ িোঃ পিঠোখোলী ডোকোঃ জবিরিোড় 

িতুি 

০১৭৩৭৭১৫২২৫ 

 

 

                                                                                                                              ( কবীর আহরিদ)  

                             উিরজলো যুব  উন্নেি কি যকিযো 

                                                                                                                                                  িঠবোপড়েো,পিররোজপুর । 

 

র্েপ্রজোিন্ত্রী বোংলোরদি সরকোর 

উিরজলো যুব উন্নেি কি যকিযোর কোর্ যোলে 

িঠবোপড়েো, পিররোজপুর। 

                      প্রপিক্ষি জেরডর িোিোঃ িোকসবপজ চোষ 

                     আসি সংখ্যো ঃোঃ  ২৫ জি 

                    ব্যোচ শুরুর িোপরখ  ঃোঃ ১৮/২/২০২১ হরি   ৪/০৩/২০২১ ইং ির্ যন্ত                                  ব্যোচ িং ১৩িি 

ক্রপিক 

িং 

আরবদি কোরীর   িোি পিিোর িোি  ঠিকোিো জিোবোইল িং (র্পদ থোরক) 

১ িপিউর রহিোি জুরেল জিোোঃ িোপির উপদি 

ফপকর 

গ্রোিোঃ  উোঃ িোিোকোট, ডোকোঃ গুপর্ঘোটো ০১৭১৪২৮৬৬৫০ 

২ িপরকুল ইসলোি হর্রি আলী গ্রোিোঃ   ঐ               ডকোঃ ঐ ০১৭৩৮১৪২২৮৬ 

৩ রুপি আক্তোর পিং জসরোজুল হ ক গ্রোিোঃ    পর্লোবোদ       ডোকোঃ  দোউদখোলী ০১৩০১৯৬১২৪৬ 

৪ আোঃ রপহি আিীর জজোিোদোর গ্রোিোঃ    িোিোকোট        ডোকোঃ 

আলর্ীবোজোর 

০১৭৪৪৭৯৩২৪৪ 

৫ কোজল আক্তোর ফোরুক জহোরসি গ্রোিোঃ     উোঃ রোজোপুর ডোকোঃ  রোজোপুর ০১৭৪৭০০৮৭৬৫ 

৬ জিোোঃ  ইপদ্রস সুলিোি জজোিোদোর গ্রোিোঃ  উোঃ িোিোকোট, ডোকোঃ গুপর্ঘোটো ০১৭৬৬৪৩১৫৪৬ 

৭ িোইনুল ইসলোি িপজবোর রহিোি 

জিোদোর 

গ্রোিোঃ     ঐ  ,               ডোকোঃ  ঐ ০১৭৯৯৫১৪১৭৭ 

৮ িপরেি আক্তোর  জিোোঃ ফোরুক হোওলোদোর গ্রোিোঃ     ঐ                ডোকোঃ ঐ ০১৭৪৫৩৪৪৬৬২ 

৯ িোপির উদীি আব্দুল হোপলি গ্রোিোঃ     ঐ  ,              ডোকোঃ  ঐ ০১৭৯৭৫৩৯৩৪৯ 

১০ জিোোঃ আপরফ আকি জিোোঃ আরিোেোর জহোোরসি গ্রোিোঃ     ঐ                ডোকোঃ   ঐ ০১৭৭৯৫৪৩৯৩৬ 

১১ িপজযিো আক্তোর জিোোঃ আবুল বোসোর 

জজোিোদোর 

গ্রোিোঃ     ঐ  ,               ডোকোঃ  ঐ ০১৭৯৫৯৫৮৯২ 

১২ জিোোঃ  অপলঊল্লোহ  আোঃ রহিোি ফপকর  গ্রোিোঃ     ঐ                ডোকোঃ  গুপদঘোটো ০১৭১৮৮৯৭৮৫২ 

১৩ জফররদৌস জহোসোইি জিোোঃ িপজবুর রহিোি গ্রোিোঃ     ঐ                ডোকোঃ  

সোফোবন্দর 

০১৭৭১১০৪১৯৩ 

১৪ িপফক িোহমুদ আব্দুল হোই মৃধো গ্রোিোঃ    িোিোকোট        ডোকোঃ 

আলর্ীবোজোর 

০১৭৬০৮৮৮৬৫০ 

১৫ আোঃ সোলোি  জিোদোর আোঃ রোজ্জোক জজোিোদোর গ্রোিোঃ    িোিোকোট        ডোকোঃ 

আলর্ীবোজোর 

০১৭৬৪৭৪৪০৮৫ 

১৬ জিোোঃ ঊজ্জল জিোোঃ জসপলি পিেো গ্রোিোঃ     ঐ                ডোকোঃ ঐ ০১৭৯৩৬৪০২২৭ 

১৭ জিোসোোঃ আেিো  পিং িপজবর গ্রোিোঃ     ঐ                ডোকোঃ ঐ ০১৭৫৩৫৭৪৭৬১ 

১৮ জিোোঃ ইিরোি জিোোঃ কোরিি আলী হোং গ্রোিোঃ     ঐ                    ডোকোঃ   ০১৯২৫০১২৩৩৯ 

১৯ জিোোঃ িপফকুল ইসলোি জিোোঃ হোপিফ ফপকর গ্রোিোঃ     আলর্ী         ডোকোঃ আলর্ী  

বোজোর 

০১৭১৮৫৬১৫৪৭ 

২০ িোপসিো  পিং আোঃ হোই  গ্রোিোঃ  িোিোকোটো        ডোকোঃ   ঐ ০১৭৯১৪৬৪১১৪ 



২১ সোিপজদো আফপরি ¯v̂gxt রাত ল 

সচৌধুরী 

গ্রোিোঃ  জসরিরটিপককো  ডোকোঃ   টিপক ০১৭২৪৫৯০৬৬৪ 

২২ রোরবেো জবর্ি ¯v̂gxt খমলল 

হাওলাদার 

গ্রোিোঃ আগ ঙুলকোটো ডোকোঃ িঠবোপড়েো ০১৭৪৩৩৫৯৩২৮ 

২৩ আরিোেোর জহোরসি মৃধো িপজবুর রহিোি মৃধো গ্রোিোঃ     আলর্ী         ডোকোঃ আলর্ী  

বোজোর 

০১৭১২০৫৫২২১ 

২৪ ইপদ্রস আলী আোঃ হক গ্রোিোঃ ফুলঝুপড় ডোকোঃ সোফোবন্দর ০১৩০২৪৯৮২৫৯ 

২৫ রোরবেো আক্তোর পিং জিোোঃ িোন্নো পিেো গ্রোিোঃ ফুলঝুপড় ডোকোঃ সোফোবন্দর ০১৭৪০৬৭৭০০৬ 

 

 

                                                                                                                              ( কবীর আহরিদ)  

                             উিরজলো যুব  উন্নেি কি যকিযো 

                                                                                                                                                   িঠবোপড়েো,পিররোজপুর 

 

র্েপ্রজোিন্ত্রী বোংলোরদি সরকোর 

উিরজলো যুব উন্নেি কি যকিযোর কোর্ যোলে 

িঠবোপড়েো, পিররোজপুর। 

                      প্রপিক্ষি জেরডর িোিোঃ বিোেি িোস যোরী 

                     আসি সংখ্যো ঃোঃ  ২৫ জি 

                    ব্যোচ শুরুর িোপরখ  ঃোঃ ২/৩/২০২১ হরি   ৮/০৩/২০২১ ইং ির্ যন্ত                                  ব্যোচ িং ১৪িি 

ক্রপিক 

িং 

আরবদি কোরীর   িোি পিিোর িোি  ঠিকোিো জিোবোইল িং (র্পদ থোরক) 

১ বোচ্চু   জিোোঃ  আব্দুল সোলোি গ্রোিোঃ  িশুপরেো ডোকোঃ  উোঃ জসোিোখোলী ০১৭৪২৭৮৫৫০১ 

২ জিোসোোঃ সুিোইেো পিং িোহ আলি  

জজোিোদোর 

গ্রোিোঃ   ঐ               ডকোঃ ঐ ০১৭৮৮০০৮২৪২ 

৩ সজল পিেো বোবুল হোওলোদোর গ্রোিোঃ   উোঃ জসোিোখোলী ডোকোঃ  উোঃ 

জসোিোখোলী 

০১৭৩২৭৩৩৬৮০ 

৪ জিোস্তফো আলি জিোসিফো িহীদুল আলি গ্রোিোঃ   উোঃ জসোিোখোলী ডোকোঃ  উোঃ 

জসোিোখোলী 

০১৭৬৩৬৮৯১৫১ 

৫ প্রদীি চন্দ্র পসংহ িররি চন্দ্রস পসংহ গ্রোোঃ উোঃ জসোিোখোলী ডোকোঃ আিড়োর্োপিেো ০১৭৪২৮৩৫২৮৪ 

৬ অপিন্দ হোওলোদোর  র্রিি চন্দ্র হোওলোদোর গ্রোিোঃ   উোঃ জসোিোখোলী ডোকোঃ  উোঃ 

জসোিোখোলী 

০১৭৬৮৪৪৪৭১৫ 

৭ সোেলো আক্তোর  পিং নূর জিোহোেদ 

জজোিোদোর 

গ্রোিোঃ  িশুপরেো ডোকোঃ  উোঃ জসোিোখোলী ০১৭৩৫৮৬৬৬৯৪১ 

৮ সোপদেো আক্তোর পিং ফপরদ পিেো গ্রোিোঃ  িশুপরেো ডোকোঃ  উোঃ জসোিোখোলী ০১৮১৫৬৯৬২২৪ 

৯ পিিোি নুর সোেিো নূর িহোেদ গ্রোিোঃ     ঐ  ,              ডোকোঃ  ঐ ০১৮৮১১৪৫০৫০ 

১০ পিপদকুর রহিোি নূরল ইসলোি হোওলোদোর গ্রোিোঃ   উোঃ জসোিোখোলী ডোকোঃ  উোঃ 

জসোিোখোলী 

০৭১২২৭৬১৮১ 

১১ আপিক হোওলোদোর বোদল  চন্দ্র হোওলোদোর গ্রোিোঃ     ঐ  ,               ডোকোঃ  ঐ ০১৩১২৯৫৭০১২ 

১২ আভপজৎ চন্দ্র হোওলোদোর  অপভিোি চন্দ্র হোওলোদোর গ্রোিোঃ     ঐ  ,               ডোকোঃ  ঐ ০১৭৩৯২১১৬০৫ 

১৩ পকরিোর  হোওলোদোর হররকৃষ্ণ হোওলোদোর গ্রোিোঃ   িোচিিকুড়ো   ডোকোঃ  

টিপককোটোিো ঃোঃ 

 

১৪ এিোমুল  হোসোি িরলিোি বেপি গ্রোোঃ উোঃ জসোিোখোলী ডোকোঃ আিড়োর্োপিেো ০১৭০৮৫০৫৪৯৭ 

১৫ আঞ্জুিোিোরো আক্তোর 

সোিপজদো 

জসোহরোব জহোরসি গ্রোোঃ উোঃ জসোিোখোলী ডোকোঃ আিড়োর্োপিেো ০১৩১৮৭৭২৮২০ 

১৬ িোপরেো আক্তোর নূর জিোহোেদ গ্রোোঃ উোঃ জসোিোখোলী ডোকোঃ আিড়োর্োপিেো ০১৭৫৩২৯৮৬৬১ 



১৭ জিোোঃ ইউছুফ মৃধো মৃিোঃ আপজজ মৃধো গ্রোোঃ উোঃ জসোিোখোলী ডোকোঃ আিড়োর্োপিেো  

১৮ িপহ ঊপদি জিোল্লো হোরচি আলী  গ্রোোঃ ধূিপি ডোক ঃোঃ উোঃ জসোিোখোলীঃ  ০১৮৫১১৪৪১২০ 

১৯ ইসরোি জোহোি পরিো জিোোঃ ফজলুল হক গ্রোিোঃ টিএন্ডটি জরোড িঠবোপড়েো ০১৭১৮৫৬১৫৪৭ 

২০ জিোোঃ জসোহরোব হুসোইি কোলু জসরোজুল হক গ্রোোঃ িশুপরেো ডোকোঃ আিড়োর্োপিেো ০১৭৫৮৭৬৩৩২৮ 

২১ সুকুিোর পিপস্ত্র  সুখরঞ্জি পিপস্ত্র গ্রোিোঃ   উোঃ জসোিোখোলী ডোকোঃ  উোঃ 

জসোিোখোলী 

০১৭২৪১৮৮৯৮২ 

২২ জিোোঃ ইসো পিেো জিোোঃ িপিেোর রহিোি গ্রোিোঃ আরোিবোর্ ডোকোঃ িঠবোপড়েো  

২৩ পরেোজুল িপহঊপদি গ্রোিোঃ িোঠোকোটো ডোকোঃ দোউদখোলী  

২৪ হোসোি িপহঊপদি গ্রোিোঃ িোঠোকোটো ডোকোঃ  িঠবোপড়েো  

২৫ এিরোি জহোসোইি িোহ আলি  গ্রোিোঃ িোঠোকোটো ডোকোঃ  িঠবোপড়েো  

 

 

                                                                                                                              ( কবীর আহরিদ)  

                             উিরজলো যুব  উন্নেি কি যকিযো 

                                                                                                                                                  িঠবোপড়েো,পিররোজপুর 

 

র্েপ্রজোিন্ত্রী বোংলোরদি সরকোর 

উিরজলো যুব উন্নেি কি যকিযোর কোর্ যোলে 

িঠবোপড়েো, পিররোজপুর। 

                      প্রপিক্ষি জেরডর িোিোঃ বিোেি িোস যোরী 

                     আসি সংখ্যো ঃোঃ  ২৫ জি 

                    ব্যোচ শুরুর িোপরখ  ঃোঃ ২১/৩/২০২১ হরি   ২৭/০৩/২০২১ ইং ির্ যন্ত                                 ব্যোচ িং ১৫িি 

ক্রপিক 

িং 

আরবদি কোরীর   িোি পিিোর িোি  ঠিকোিো জিোবোইল িং (র্পদ থোরক) 

১ জিোিোোঃ   পিউপল আক্তোর ¯v̂gxt মিন টু মিয়া গ্রোিোঃ বকপসর ঘটিরচোরো ডোকোঃ 

িঠবোপড়েো 

০১৭৪৮৭৯১৯৫৭ 

২ পবউটি ¯v̂gxt নামছর  গ্রোিোঃ িোঠোকোটো ডোকোঃ িঠবোপড়েো  

৩ আসিো আক্তোর পিং ইউসুফ আলী গ্রোিোঃ বকপসর ঘটিরচোরো ডোকোঃ 

িঠবোপড়েো 

 

৪ রুেোি  এিোমুল  হক গ্রোিোঃ বকপসর ঘটিরচোরো ডোকোঃ 

িঠবোপড়েো 

 

৫ জিোোঃ পিজোি নূর ইসলোি িপল্লক গ্রোিোঃ বকপসর ঘটিরচোরো ডোকোঃ 

িঠবোপড়েো 

 

৬ িোপহনুর  পিং জিোবোহোি আকি গ্রোিোঃ বকপসর ঘটিরচোরো ডোকোঃ 

িঠবোপড়েো 

০১৩০৯৬৮৩৪৫৮ 

৭ জিোোঃ জোপকর জহোরসি জিোোঃ আব্দুল বোররক গ্রোিোঃ বকপসর ঘটিরচোরো ডোকোঃ 

িঠবোপড়েো 

 

৮ জজসপিি আক্তোর জিোোঃ পিপদকুর  রহিোি গ্রোিোঃ বকপসর ঘটিরচোরো ডোকোঃ 

িঠবোপড়েো 

 

৯ জিোোঃ িপির জহোরসি  জসোবোহোি আকি গ্রোিোঃ হো রজী িলবুপিেো ডোকোঃ বড় হোরজী  

১০ জেিোল  আব্দুল হক মৃধো  গ্রোিোঃ হো রজী িলবুপিেো ডোকোঃ বড় হোরজী  

১১  জিোিোোঃ আচিো জবর্ি   ¯ĝxtAvt হক 

িৃধ: া 

গ্রোিোঃ হো রজী িলবুপিেো ডোকোঃ  পিরুখোলী  

১২ জিোিোোঃ িোপিিো জবর্ি  ¯ĝxt সিাাঃ 

স াবাহান 

গ্রোিোঃ হো রজী িলবুপিেো ডোকোঃ  পিরুখোলী ০১৭৩২৮৫৭২৮৪ 



১৩ জিোিোোঃ রোিী জবর্ি  ¯v̂gxt আবুল 

কালাি সবিারী 

গ্রোিোঃ হো রজী িলবুপিেো ডোকোঃ বড় হোরজী ০১৭০৬১৩২৪৯৫ 

১৪ জিোিোোঃ ফপজলো জবর্ি ¯v̂gxt সিাাঃ সখাকন 

িৃধা 

গ্রোিোঃ হো রজী িলবুপিেো ডোকোঃ বড় হোরজী  

১৫ রোপহলো ¯v̂gxt সিাাঃ িমহদ গ্রোিোঃ হো রজী িলবুপিেো ডোকোঃ বড় হোরজী ০১৭৪৯৬২৬৭৫৪ 

১৬ জিোোঃ িোপরকুল ইসলোি জিোবোহোি গ্রোিোঃ হো রজী িলবুপিেো ডোকোঃ বড় হোরজী ০১৭৩০৬৯৩৫১৫৭ 

১৭ জিোোঃ রপবউল  আশ্রোব আলী  

জজোিোদোর 

গ্রোিোঃ হো রজী িলবুপিেো ডোকোঃ বড় হোরজী  

১৮ সুব যিো আক্তোর  পিং জিোোঃ িোহ আলি গ্রোিোঃ িোঃরসরিরটিপককো  ডোকোঃ   

টিপককোটো 

 

১৯ িপরেি আক্তোর পিং মৃি জহোরসি আলী গ্রোিোঃ রোজিোড়ো ঃোঃ জবিরিোর িতুিহোট  

২০ হোপিব  নূরুল হক গ্রোিোঃ পর্লোবোদ ডোকোঃ পর্লোবোদ ০১৭৪৯১৯৯৮২২ 

২১ জিোসোোঃ লোইপল পিং জিোোঃ  আোঃ হোই গ্রোিোঃ হোওলোদোর বোড়ী ডোক ঃোঃ পর্লোবোদ ০১৭২১১৬৬১৪৭ 

২২ সোরবকুি িোহোর  িোহ আলি গ্রোিোঃ দোউদখোলী   

২৩ িোপহি জিোোঃ এিোদুর গ্রোিোঃ বকপসর ঘটিরচোরো ডোকোঃ 

িঠবোপড়েো 

 

২৪ জিোোঃ জসোিো পিেো জিোোঃ নুর  সোইদ গ্রোিোঃ বকপসর ঘটিরচোরো ডোকোঃ 

িঠবোপড়েো 

 

২৫ জিোোঃ খপলল আকি জিোোঃ জোহোঙ্গীর আকি গ্রোিোঃ বকপসর ঘটিরচোরো ডোকোঃ 

িঠবোপড়েো 

০১৭৬০৩০৯১৩৫ 

 

 

                                                                                                                              ( কবীর আহরিদ)  

                             উিরজলো যুব  উন্নেি কি যকিযো 

                                                                                                                                                   িঠবোপড়েো,পিররোজপুর । 

 

 

 

 

 

hye Dbœqb Awa`ßi, B› ỳiKvbx, wc‡ivRcyi Kvh©vj‡qi AvIZvq 2020-2021 A_© eQ‡i cÖwkÿbcÖvß hye I hye bvix‡`i Z_¨ 

e¨vP bs- 01 

ক্রঃ 

নং 
প্রপিক্ষেোথীরদর িোি ঠিকোিো 

ম োবোইল 

নম্বর 

প্রপিক্ষে জকোরস যর 

িোি 
ম য়োদ িন্তব্য 

1 2 3 4 5 6 7 

01 
জিোোঃ সোইফুল ইসলোি খোি 

পিন্টু 

গ্রোিোঃ ইন্দুরকোিী,  

ডোকোঃ ইন্দুরকোিী, 

 উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী, 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01714254232 র্বাঁপদিশু িোলি 
22/08/2020 হতত 

28/08/2020(7মদন) 

 

02 কোিোল জহোরসি 

গ্রোিোঃ ইন্দুরকোিী,  

ডোকোঃ ইন্দুরকোিী, 

 উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী, 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01925263280 র্বাঁপদিশু িোলি 
22/08/2020 হতত 

28/08/2020(7মদন) 

 

03 িোসুদো আক্তোর 

গ্রোিোঃ ইন্দুরকোিী,  

ডোকোঃ ইন্দুরকোিী, 

 উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী, 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01307737757 র্বাঁপদিশু িোলি 
22/08/2020 হতত 

28/08/2020(7মদন) 

 



04 জরোপজিো 

গ্রোিোঃ ইন্দুরকোিী,  

ডোকোঃ ইন্দুরকোিী, 

 উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী, 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01932040058 র্বাঁপদিশু িোলি 
22/08/2020 হতত 

28/08/2020(7মদন) 

 

05 জিোসোোঃ পিপরি আক্তোর 

গ্রোিোঃ ইন্দুরকোিী,  

ডোকোঃ ইন্দুরকোিী, 

 উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী, 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01740733879 র্বাঁপদিশু িোলি 
22/08/2020 হতত 

28/08/2020(7মদন) 

 

06 িোঈিো আক্তোর িীি 

গ্রোিোঃ ইন্দুরকোিী,  

ডোকোঃ ইন্দুরকোিী, 

 উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী, 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01759422577 র্বাঁপদিশু িোলি 
22/08/2020 হতত 

28/08/2020(7মদন) 

 

07 পিপরি আক্তোর 

গ্রোিোঃ ইন্দুরকোিী,  

ডোকোঃ ইন্দুরকোিী, 

 উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী, 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01970281152 র্বাঁপদিশু িোলি 
22/08/2020 হতত 

28/08/2020(7মদন) 

 

08 িহপিিো জবর্ি 

গ্রোিোঃ ইন্দুরকোিী,  

ডোকোঃ ইন্দুরকোিী, 

 উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী, 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01994953465 র্বাঁপদিশু িোলি 
22/08/2020 হতত 

28/08/2020(7মদন) 

 

09 জসতু আক্তোর 

গ্রোিোঃ ইন্দুরকোিী,  

ডোকোঃ ইন্দুরকোিী, 

 উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী, 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01704710934 র্বাঁপদিশু িোলি 
22/08/2020 হতত 

28/08/2020(7মদন) 

 

10 হোপফজো আক্তোর 

গ্রোিোঃ ইন্দুরকোিী,  

ডোকোঃ ইন্দুরকোিী, 

 উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী, 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01748641760 র্বাঁপদিশু িোলি 
22/08/2020 হতত 

28/08/2020(7মদন) 

 

11 রুপব সুলিোি 

গ্রোিোঃ ইন্দুরকোিী,  

ডোকোঃ ইন্দুরকোিী, 

 উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী, 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01794576077 র্বাঁপদিশু িোলি 
22/08/2020 হতত 

28/08/2020(7মদন) 

 

12 আফসোিো আক্তোর 

গ্রোিোঃ ইন্দুরকোিী,  

ডোকোঃ ইন্দুরকোিী, 

 উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী, 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01304341055 র্বাঁপদিশু িোলি 
22/08/2020 হতত 

28/08/2020(7মদন) 

 

ক্রঃ 

নং 

প্রপিক্ষেোথীরদর িোি ঠিকোিো ম োবোইল 

নম্বর 

প্রপিক্ষে জকোরস যর 

িোি 

ম য়োদ িন্তব্য 

13 িোিছুরো 

গ্রোিোঃ ইন্দুরকোিী,  

ডোকোঃ ইন্দুরকোিী, 

 উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী, 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01996211445 র্বাঁপদিশু িোলি 
22/08/2020 হতত 

28/08/2020(7মদন) 

 

14 জরবু জবর্ি 

গ্রোিোঃ ইন্দুরকোিী,  

ডোকোঃ ইন্দুরকোিী, 

 উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী, 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01929036499 র্বাঁপদিশু িোলি 
22/08/2020 হতত 

28/08/2020(7মদন) 

 

15 জিোোঃ জোপহদুল জিখ 

গ্রোিোঃ ইন্দুরকোিী,  

ডোকোঃ ইন্দুরকোিী, 

 উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী, 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01999365394 র্বাঁপদিশু িোলি 
22/08/2020 হতত 

28/08/2020(7মদন) 

 

16 রপিচ জিোল্লো 

গ্রোিোঃ ইন্দুরকোিী,  

ডোকোঃ ইন্দুরকোিী, 

 উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী, 

01791339519 র্বাঁপদিশু িোলি 
22/08/2020 হতত 

28/08/2020(7মদন) 

 



জজলোোঃ পিররোজপুর 

17 আোঃ দুলোল িরীফ 

গ্রোিোঃ ইন্দুরকোিী,  

ডোকোঃ ইন্দুরকোিী, 

 উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী, 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01917773140 র্বাঁপদিশু িোলি 
22/08/2020 হতত 

28/08/2020(7মদন) 

 

18 িোন্নু জিোল্লো 

গ্রোিোঃ ইন্দুরকোিী,  

ডোকোঃ ইন্দুরকোিী, 

 উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী, 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01783942807 র্বাঁপদিশু িোলি 
22/08/2020 হতত 

28/08/2020(7মদন) 

 

19 জিোোঃ আলী জহোরসি 

গ্রোিোঃ ইন্দুরকোিী,  

ডোকোঃ ইন্দুরকোিী, 

 উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী, 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01770506086 র্বাঁপদিশু িোলি 
22/08/2020 হতত 

28/08/2020(7মদন) 

 

20 জিোোঃ ইব্রোহীি খোি 

গ্রোিোঃ ইন্দুরকোিী,  

ডোকোঃ ইন্দুরকোিী, 

 উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী, 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01743111601 র্বাঁপদিশু িোলি 
22/08/2020 হতত 

28/08/2020(7মদন) 

 

21 আব্দুর রোজ্জোক 

গ্রোিোঃ ইন্দুরকোিী,  

ডোকোঃ ইন্দুরকোিী, 

 উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী, 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01946892955 র্বাঁপদিশু িোলি 
22/08/2020 হতত 

28/08/2020(7মদন) 

 

22 জিোোঃ জসোরহল জচৌধুপর 

গ্রোিোঃ ইন্দুরকোিী,  

ডোকোঃ ইন্দুরকোিী, 

 উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী, 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

0199220255 র্বাঁপদিশু িোলি 
22/08/2020 হতত 

28/08/2020(7মদন) 

 

23 ওবোেদুল জিখ 

গ্রোিোঃ ইন্দুরকোিী,  

ডোকোঃ ইন্দুরকোিী, 

 উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী, 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01834462059 র্বাঁপদিশু িোলি 
22/08/2020 হতত 

28/08/2020(7মদন) 

 

24 পরিো জবর্ি 

গ্রোিোঃ ইন্দুরকোিী,  

ডোকোঃ ইন্দুরকোিী, 

 উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী, 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01778456511 র্বাঁপদিশু িোলি 
22/08/2020 হতত 

28/08/2020(7মদন) 

 

25 জিোিোোঃ িোরভীি জবর্ি 

গ্রোিোঃ ইন্দুরকোিী,  

ডোকোঃ ইন্দুরকোিী, 

 উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী, 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

 র্বাঁপদিশু িোলি 
22/08/2020 হতত 

28/08/2020(7মদন) 
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ক্রঃ 
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ম য়োদ িন্তব্য 
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26  জিোোঃ রোরসল 

গ্রোিোঃ িধ্যকলোরি 

ডোকোঃ চপন্ডপুরহোট, 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01714508990 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
01/09/2020 হতত 

07/09/2020(7মদন) 

 

27 সুকুর 

গ্রোিোঃ জখোলিটুেো,  

ডোকোঃ চপন্ডপুরহোট  

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী, 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01779071218 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
01/09/2020 হতত 

07/09/2020(7মদন) 

 



03 আবুল বোসোর 

গ্রোিোঃ িধ্যকলোরি 

ডোকোঃ চপন্ডপুরহোট, 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01752244915 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
01/09/2020 হতত 

07/09/2020(7মদন) 

 

04 আপিকুর রহিোি 

গ্রোিোঃ কলোরি 

 ডোকোঃ চপন্ডপুরহোট  

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01712091534 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
01/09/2020 হতত 

07/09/2020(7মদন) 

 

05 জিোোঃ িোওপহদুল ইসলোি তুপহি 

গ্রোিোঃ জখোলিটুেো,  

ডোকোঃ চপন্ডপুরহোট  

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী, 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01710383031 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
01/09/2020 হতত 

07/09/2020(7মদন) 

 

06 িোঈি 

গ্রোিোঃ কলোরি 

 ডোকোঃ চপন্ডপুরহোট  

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01914984236 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
01/09/2020 হতত 

07/09/2020(7মদন) 

 

07 জিোোঃ জসোরহল রোিো 

গ্রোিোঃ জখোলিটুেো,  

ডোকোঃ চপন্ডপুরহোট  

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী, 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01919702245 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
01/09/2020 হতত 

07/09/2020(7মদন) 

 

08 জিোোঃ পজেোউল হক 

গ্রোিোঃ কলোরি 

 ডোকোঃ চপন্ডপুরহোট  

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01953648422 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
01/09/2020 হতত 

07/09/2020(7মদন) 

 

09 জিোোঃ িোন্নো জজোিোদোর 

গ্রোিোঃ কলোরি 

 ডোকোঃ চপন্ডপুরহোট  

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01758016079 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
01/09/2020 হতত 

07/09/2020(7মদন) 

 

10 আপরফুল ইসলোি 

গ্রোিোঃ কলোরি 

 ডোকোঃ চপন্ডপুরহোট  

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01994137913 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
01/09/2020 হতত 

07/09/2020(7মদন) 

 

11 িোজরিহোর 

গ্রোিোঃ চোড়োখোলী  

ডোকোঃ ইন্দুরকোিী 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01710410009 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
01/09/2020 হতত 

07/09/2020(7মদন) 

 

12 জিোোঃ জর্োলোি রোপি 

গ্রোিোঃ দোঃ কলোরি 

ডোকোঃ চপন্ডপুরহোট  

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01317055634 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
01/09/2020 হতত 

07/09/2020(7মদন) 

 

ক্রঃ 

নং 

প্রপিক্ষেোথীরদর িোি ঠিকোিো ম োবোইল 

নম্বর 

প্রপিক্ষে জকোরস যর 

িোি 

ম য়োদ িন্তব্য 

13 জিোোঃ হোপফজুল জজোিোদোর 

গ্রোিোঃ কলোরি 

 ডোকোঃ চপন্ডপুরহোট  

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01319695164 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
01/09/2020 হতত 

07/09/2020(7মদন) 

 

14 বোচ্চু হোওলোদোর 

গ্রোিোঃ কলোরি 

 ডোকোঃ চপন্ডপুরহোট  

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01403118749 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
01/09/2020 হতত 

07/09/2020(7মদন) 

 

15 জিোোঃ জসোহোর্ জজোিোদোর 

গ্রোিোঃ কলোরি 

 ডোকোঃ চপন্ডপুরহোট  

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

01758016308 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
01/09/2020 হতত 

07/09/2020(7মদন) 

 



জজলোোঃ পিররোজপুর 

16 িোিপজলো আক্তোর 

গ্রোিোঃ কলোরি 

 ডোকোঃ চপন্ডপুরহোট  

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01741478460 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
01/09/2020 হতত 

07/09/2020(7মদন) 

 

17 জিোোঃ কপবর 

গ্রোিোঃ জখোলিটুেো,  

ডোকোঃ চপন্ডপুরহোট  

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী, 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01914183980 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
01/09/2020 হতত 

07/09/2020(7মদন) 

 

18 জিোোঃ িোসুি পবল্লোহ 

গ্রোিোঃ কলোরি 

 ডোকোঃ চপন্ডপুরহোট  

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01760207607 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
01/09/2020 হতত 

07/09/2020(7মদন) 

 

19 জিোোঃ অপহদুজ্জোিোি 

গ্রোিোঃ কলোরি 

 ডোকোঃ চপন্ডপুরহোট  

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01757772428 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
01/09/2020 হতত 

07/09/2020(7মদন) 

 

20 টিটু 

গ্রোিোঃ জখোলিটুেো,  

ডোকোঃ চপন্ডপুরহোট  

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী, 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01316610752 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
01/09/2020 হতত 

07/09/2020(7মদন) 

 

21 পরিো জবর্ি 

গ্রোিোঃ কলোরি 

 ডোকোঃ চপন্ডপুরহোট  

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01720448910 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
01/09/2020 হতত 

07/09/2020(7মদন) 

 

22 জিোোঃ দুলোল িোতুির 

গ্রোিোঃ কলোরি 

 ডোকোঃ চপন্ডপুরহোট  

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01754376873 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
01/09/2020 হতত 

07/09/2020(7মদন) 

 

23 জিোোঃ জিরহদী হোসোি 

গ্রোিোঃ উোঃ কলোরি 

 ডোকোঃ চপন্ডপুরহোট  

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01644864330 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
01/09/2020 হতত 

07/09/2020(7মদন) 

 

24 জিোোঃ আব্দুল আউেোল 

গ্রোিোঃ কলোরি 

 ডোকোঃ চপন্ডপুরহোট  

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01715915227 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
01/09/2020 হতত 

07/09/2020(7মদন) 

 

25 জিোোঃ আবু বক্কোর 

গ্রোিোঃ কলোরি 

 ডোকোঃ চপন্ডপুরহোট  

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01909156180 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
01/09/2020 হতত 

07/09/2020(7মদন) 
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01 জিোোঃ িোমুি র্োজী 

গ্রোিোঃ দোঃ কলোরি 

 ডোকোঃ চপন্ডপুরহোট  

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

 01852395700 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
15/09/2020 হতত 

21/09/2020(7মদন) 

 



02 আব্দুর রোজ্জোক 

গ্রোিোঃ কলোরি 

 ডোকোঃ চপন্ডপুরহোট  

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01726724943 হাঁস-মুরপর্ িোলি 

15/09/2020 হতত 

21/09/2020(7মদন) 

 

03 জিোোঃ ইপলেোি জহোরসি 

গ্রোিোঃ িধ্য কলোরি 

 ডোকোঃ চপন্ডপুরহোট  

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01887556021 হাঁস-মুরপর্ িোলি 

15/09/2020 হতত 

21/09/2020(7মদন) 

 

04 জিোোঃ ওপহদুল 

গ্রোিোঃ কলোরি 

 ডোকোঃ চপন্ডপুরহোট  

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01715985032 হাঁস-মুরপর্ িোলি 

15/09/2020 হতত 

21/09/2020(7মদন) 

 

05 জিোোঃ িোপহি 

গ্রোিোঃ উোঃ কলোরি 

 ডোকোঃ চপন্ডপুরহোট  

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01742387741 হাঁস-মুরপর্ িোলি 

15/09/2020 হতত 

21/09/2020(7মদন) 

 

06 জিোোঃ ফেসোল জজোিোদোর 

গ্রোিোঃ কলোরি 

 ডোকোঃ চপন্ডপুরহোট  

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01797348000 হাঁস-মুরপর্ িোলি 

15/09/2020 হতত 

21/09/2020(7মদন) 

 

07 জিোোঃ কোওসোর 

গ্রোিোঃ উোঃ কলোরি 

 ডোকোঃ চপন্ডপুরহোট  

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01704860018 হাঁস-মুরপর্ িোলি 

15/09/2020 হতত 

21/09/2020(7মদন) 

 

08 জিোোঃ িোজমুল ইসলোি 

গ্রোিোঃ কলোরি 

 ডোকোঃ চপন্ডপুরহোট  

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01777208067 হাঁস-মুরপর্ িোলি 

15/09/2020 হতত 

21/09/2020(7মদন) 

 

09 সোইফুল্লোহ 

গ্রোিোঃ উোঃ কলোরি 

 ডোকোঃ চপন্ডপুরহোট  

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01854726251 হাঁস-মুরপর্ িোলি 

15/09/2020 হতত 

21/09/2020(7মদন) 

 

10 জিোোঃ িোহমুদ হোসোি 

গ্রোিোঃ দোঃ কলোরি 

 ডোকোঃ চপন্ডপুরহোট  

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01767643610 হাঁস-মুরপর্ িোলি 

15/09/2020 হতত 

21/09/2020(7মদন) 

 

11 জরিিো 

গ্রোিোঃ কলোরি 

 ডোকোঃ চপন্ডপুরহোট  

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01319695170 হাঁস-মুরপর্ িোলি 

15/09/2020 হতত 

21/09/2020(7মদন) 

 

12 িোপর্ যস জোহোি 

গ্রোিোঃ িধ্য কলোরি 

 ডোকোঃ চপন্ডপুরহোট  

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01723566997 হাঁস-মুরপর্ িোলি 

15/09/2020 হতত 

21/09/2020(7মদন) 

 

ক্রঃ 

নং 

প্রপিক্ষেোথীরদর িোি ঠিকোিো ম োবোইল 

নম্বর 

প্রপিক্ষে জকোরস যর 

িোি 

ম য়োদ িন্তব্য 

13 জিোোঃ রিজোি আলী 

গ্রোিোঃ িধ্য কলোরি 

 ডোকোঃ চপন্ডপুরহোট  

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01824394061 হাঁস-মুরপর্ িোলি 

15/09/2020 হতত 

21/09/2020(7মদন) 

 

14 জিোোঃ জিরহদী হোসোি 

গ্রোিোঃ কলোরি 

 ডোকোঃ চপন্ডপুরহোট  

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

01734897918 হাঁস-মুরপর্ িোলি 

15/09/2020 হতত 

21/09/2020(7মদন) 

 



জজলোোঃ পিররোজপুর 

15 হোপববো 

গ্রোিোঃ কলোরি 

 ডোকোঃ চপন্ডপুরহোট  

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01614379838 হাঁস-মুরপর্ িোলি 

15/09/2020 হতত 

21/09/2020(7মদন) 

 

16 আলোউপদি 

গ্রোিোঃ কলোরি 

 ডোকোঃ চপন্ডপুরহোট  

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01732343972 হাঁস-মুরপর্ িোলি 

15/09/2020 হতত 

21/09/2020(7মদন) 

 

17 জিোোঃ জপসি উপদি 

গ্রোিোঃ উোঃ কলোরি 

 ডোকোঃ চপন্ডপুরহোট  

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01377845123 হাঁস-মুরপর্ িোলি 

15/09/2020 হতত 

21/09/2020(7মদন) 

 

18 পফররোজ 

গ্রোিোঃ কলোরি 

 ডোকোঃ চপন্ডপুরহোট  

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01758952790 হাঁস-মুরপর্ িোলি 

15/09/2020 হতত 

21/09/2020(7মদন) 

 

19 জিোোঃ ফোহোদ 

গ্রোিোঃ কলোরি 

 ডোকোঃ চপন্ডপুরহোট  

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01930493131 হাঁস-মুরপর্ িোলি 

15/09/2020 হতত 

21/09/2020(7মদন) 

 

20 িপন্ন আক্তোর 

গ্রোিোঃ দোঃ কলোরি 

 ডোকোঃ চপন্ডপুরহোট  

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

 হাঁস-মুরপর্ িোলি 

15/09/2020 হতত 

21/09/2020(7মদন) 

 

21 জিোোঃ জুলহোস 
িধ্যকলোরি,চপন্ডপুরহোট 

ইন্দুরকোিী, পিররোজপুর 
01869388412 হাঁস-মুরপর্ িোলি 

15/09/2020 হতত 

21/09/2020(7মদন) 

 

22 সোপির আহেদ 

গ্রোিোঃ কলোরি 

 ডোকোঃ চপন্ডপুরহোট  

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01310484198 হাঁস-মুরপর্ িোলি 

15/09/2020 হতত 

21/09/2020(7মদন) 

 

23 পিরীি আক্তোর 

গ্রোিোঃ দপড়চর র্োজীপুর 

ডোকোঃ ইন্দুরকোিী 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01787240344 হাঁস-মুরপর্ িোলি 

15/09/2020 হতত 

21/09/2020(7মদন) 

 

24 জিোিোোঃ জসপলিো জবর্ি 

গ্রোিোঃ জঘোরষরহোট, 

ডোকোঃ ইন্দুরকোিী 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01319847482 হাঁস-মুরপর্ িোলি 

15/09/2020 হতত 

21/09/2020(7মদন) 

 

25 জিোোঃ িোহোদোৎ জহোসোইি 

গ্রোিোঃ কোলোইেো 

ডোকোঃ ইন্দুরকোিী 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

 হাঁস-মুরপর্ িোলি 

15/09/2020 হতত 

21/09/2020(7মদন) 
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ক্রঃ 

নং 

প্রপিক্ষেোথীরদর িোি ঠিকোিো ম োবোইল 

নম্বর 

প্রপিক্ষে জকোরস যর 

িোি 

ম য়োদ িন্তব্য 

1 2 3 4 5 6 7 



01 সুপপ্ত পসকদোর 

গ্রোিোঃ জহোর্লোবুপিেো 

ডোকোঃ িোরড়রহোট 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01746841392 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
08/10/2020 হতত 

14/10/2020(7মদন) 

 

02 পহরোিপি 

গ্রোিোঃ জহোর্লোবুপিেো 

ডোকোঃ িোরড়রহোট 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01307247579 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
08/10/2020 হতত 

14/10/2020(7মদন) 

 

03 পিল্পী রোিী পিকদোর 

গ্রোিোঃ জহোর্লোবুপিেো 

ডোকোঃ িোরড়রহোট 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01796430554 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
08/10/2020 হতত 

14/10/2020(7মদন) 

 

04 পরেো 

গ্রোিোঃ জহোর্লোবুপিেো 

ডোকোঃ িোরড়রহোট 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01972319114 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
08/10/2020 হতত 

14/10/2020(7মদন) 

 

05 ইসরোি জহোি 

গ্রোিোঃ জহোর্লোবুপিেো 

ডোকোঃ িোরড়রহোট 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01763705287 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
08/10/2020 হতত 

14/10/2020(7মদন) 

 

06 পিিোলী 

গ্রোিোঃ জহোর্লোবুপিেো 

ডোকোঃ িোরড়রহোট 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01790103494 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
08/10/2020 হতত 

14/10/2020(7মদন) 

 

07 ডপল আক্তোর 

গ্রোিোঃ জহোর্লোবুপিেো 

ডোকোঃ িোরড়রহোট 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01931907725 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
08/10/2020 হতত 

14/10/2020(7মদন) 

 

08 িোরজদো জবর্ি 

গ্রোিোঃ জহোর্লোবুপিেো 

ডোকোঃ িোরড়রহোট 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01724249163 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
08/10/2020 হতত 

14/10/2020(7মদন) 

 

09 জিরহদী হোসোি রোজু 

গ্রোিোঃ জহোর্লোবুপিেো 

ডোকোঃ িোরড়রহোট 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01799416574 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
08/10/2020 হতত 

14/10/2020(7মদন) 

 

10 জররদোেোি হোওলোদোর 

গ্রোিোঃ জহোর্লোবুপিেো 

ডোকোঃ িোরড়রহোট 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
08/10/2020 হতত 

14/10/2020(7মদন) 

 

11 জিোোঃ পরিি হোওলোদোর 

গ্রোিোঃ জহোর্লোবুপিেো 

ডোকোঃ িোরড়রহোট 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
08/10/2020 হতত 

14/10/2020(7মদন) 

 

12 আসিো 

গ্রোিোঃ জহোর্লোবুপিেো 

ডোকোঃ িোরড়রহোট 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01972319114 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
08/10/2020 হতত 

14/10/2020(7মদন) 

 

13 দচপি চক্রবিী 

গ্রোিোঃ জহোর্লোবুপিেো 

ডোকোঃ িোরড়রহোট 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01317519171 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
08/10/2020 হতত 

14/10/2020(7মদন) 

 

14 জোহোঙ্গীর আলি গ্রোিোঃ জহোর্লোবুপিেো 01305353292 হাঁস-মুরপর্ িোলি 08/10/2020 হতত 
 



ডোকোঃ িোরড়রহোট 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

14/10/2020(7মদন) 

15 পলটি হোওলোদোর 

গ্রোিোঃ দোঃ ইন্দুরকোিী 

ডোকোঃ ইন্দুরকোিী, 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01950958855 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
08/10/2020 হতত 

14/10/2020(7মদন) 

 

16 ইপি পিস্ত্রী 

গ্রোিোঃ জহোর্লোবুপিেো 

ডোকোঃ িোরড়রহোট 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01789811282 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
08/10/2020 হতত 

14/10/2020(7মদন) 

 

17 অপিি িন্ডল 

গ্রোিোঃ জহোর্লোবুপিেো 

ডোকোঃ িোরড়রহোট 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01777127367 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
08/10/2020 হতত 

14/10/2020(7মদন) 

 

18 ঝুমুর আক্তোর 

গ্রোিোঃ জহোর্লোবুপিেো 

ডোকোঃ িোরড়রহোট 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
08/10/2020 হতত 

14/10/2020(7মদন) 

 

19 স্মৃপি রোিী পিস্ত্রী 

গ্রোিোঃ জহোর্লোবুপিেো 

ডোকোঃ িোরড়রহোট 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
08/10/2020 হতত 

14/10/2020(7মদন) 

 

20 জসোপিেো আক্তোর 

গ্রোিোঃ উরিদপুর 

ডোকোঃ িোরড়রহোট 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01916464929 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
08/10/2020 হতত 

14/10/2020(7মদন) 

 

21 মৃতুযঞ্জে পিকদোর 

গ্রোিোঃ জহোর্লোবুপিেো 

ডোকোঃ িোরড়রহোট 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01790103494 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
08/10/2020 হতত 

14/10/2020(7মদন) 

 

22 হৃদে কুিোর পিস্ত্রী 

গ্রোিোঃ জহোর্লোবুপিেো 

ডোকোঃ িোরড়রহোট 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01615948941 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
08/10/2020 হতত 

14/10/2020(7মদন) 

 

23 জিোোঃ সোইফুল ইসলোি 

গ্রোিোঃ জহোর্লোবুপিেো 

ডোকোঃ িোরড়রহোট 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01937844237 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
08/10/2020 হতত 

14/10/2020(7মদন) 

 

24 প্রিোন্ত কুিোর পিস্ত্রী 

গ্রোিোঃ জহোর্লোবুপিেো 

ডোকোঃ িোরড়রহোট 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01759323065 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
08/10/2020 হতত 

14/10/2020(7মদন) 

 

25 সুকোন্ত র্োইি 

গ্রোিোঃ জহোর্লোবুপিেো 

ডোকোঃ িোরড়রহোট 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01765572331 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
08/10/2020 হতত 

14/10/2020(7মদন) 
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e¨vP bs- 05 

ক্রঃ 

নং 

প্রপিক্ষেোথীরদর িোি ঠিকোিো ম োবোইল 

নম্বর 

প্রপিক্ষে জকোরস যর 

িোি 

ম য়োদ িন্তব্য 

1 2 3 4 5 6 7 



01 জিোোঃ ওপহদুল 

গ্রোিোঃ ইন্দুরকোিী 

ডোকোঃ ইন্দুরকোিী 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01709114703 হাঁস-মুরপর্ িোলি 

22/10/2020 হতত 

28/10/2020(7মদন) 

 

02 জিোোঃ ফুেোদ 

গ্রোিোঃ ইন্দুরকোিী 

ডোকোঃ ইন্দুরকোিী 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01783992151 হাঁস-মুরপর্ িোলি 

22/10/2020 হতত 

28/10/2020(7মদন) 

 

03 রপহলো জবর্ি 

গ্রোিোঃ ইন্দুরকোিী 

ডোকোঃ ইন্দুরকোিী 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01737150802 হাঁস-মুরপর্ িোলি 

22/10/2020 হতত 

28/10/2020(7মদন) 

 

04 জিোোঃ রপবউল জিখ 

গ্রোিোঃ ইন্দুরকোিী 

ডোকোঃ ইন্দুরকোিী 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01405129442 হাঁস-মুরপর্ িোলি 

22/10/2020 হতত 

28/10/2020(7মদন) 

 

05 হনুফো জবর্ি 

গ্রোিোঃ ইন্দুরকোিী 

ডোকোঃ ইন্দুরকোিী 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01902851866 হাঁস-মুরপর্ িোলি 

22/10/2020 হতত 

28/10/2020(7মদন) 

 

06 জিোসোোঃ জোন্নোতুি জফরদোউস 

গ্রোিোঃ ইন্দুরকোিী 

ডোকোঃ ইন্দুরকোিী 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01998665525 হাঁস-মুরপর্ িোলি 

22/10/2020 হতত 

28/10/2020(7মদন) 

 

07 জিোসোোঃ জপি আকিোর 

গ্রোিোঃ ইন্দুরকোিী 

ডোকোঃ ইন্দুরকোিী 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01799220255 হাঁস-মুরপর্ িোলি 

22/10/2020 হতত 

28/10/2020(7মদন) 

 

08 কুলছুি 

গ্রোিোঃ র্োবর্োপিেো  

ডোকোঃ ইন্দুরকোিী 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01733262093 হাঁস-মুরপর্ িোলি 

22/10/2020 হতত 

28/10/2020(7মদন) 

 

09 পবপথ আকিোর 

গ্রোিোঃ জসউপিবোড়ীেো, 

ডোকোঃ ইন্দুরকোিী 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01721521118 হাঁস-মুরপর্ িোলি 

22/10/2020 হতত 

28/10/2020(7মদন) 

 

10 জিোোঃ িোইনুল ইসলোি 

গ্রোিোঃ ইন্দুরকোিী 

ডোকোঃ ইন্দুরকোিী 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01705551832 হাঁস-মুরপর্ িোলি 

22/10/2020 হতত 

28/10/2020(7মদন) 

 

11 জিোোঃ সুিি জিখ 

গ্রোিোঃ দোঃ ইন্দুরকোিী, 

ডোকোঃ ইন্দুরকোিী 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01726085801 হাঁস-মুরপর্ িোলি 

22/10/2020 হতত 

28/10/2020(7মদন) 

 

12 জিোোঃ জোকোপরেো সোপিি 

গ্রোিোঃ ইন্দুরকোিী 

ডোকোঃ ইন্দুরকোিী 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01743424551 হাঁস-মুরপর্ িোলি 

22/10/2020 হতত 

28/10/2020(7মদন) 

 

ক্রঃ 

নং 

প্রপিক্ষেোথীরদর িোি ঠিকোিো ম োবোইল 

নম্বর 

প্রপিক্ষে জকোরস যর 

িোি 

ম য়োদ িন্তব্য 

13 রোরসল িোহমুদ 

গ্রোিোঃ ইন্দুরকোিী 

ডোকোঃ ইন্দুরকোিী 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

019051573379 হাঁস-মুরপর্ িোলি 

22/10/2020 হতত 

28/10/2020(7মদন) 

 



জজলোোঃ পিররোজপুর 

14 রপহিো জবর্ি 

গ্রোিোঃ ইন্দুরকোিী 

ডোকোঃ ইন্দুরকোিী 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01720623174 হাঁস-মুরপর্ িোলি 

22/10/2020 হতত 

28/10/2020(7মদন) 

 

15 সোপকল জিখ 

গ্রোিোঃ ইন্দুরকোিী 

ডোকোঃ ইন্দুরকোিী 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01740676026 হাঁস-মুরপর্ িোলি 

22/10/2020 হতত 

28/10/2020(7মদন) 

 

16 জিোোঃ িপর্র 

গ্রোিোঃ ইন্দুরকোিী 

ডোকোঃ ইন্দুরকোিী 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01727671903 হাঁস-মুরপর্ িোলি 

22/10/2020 হতত 

28/10/2020(7মদন) 

 

17 জিোসোোঃ সোপদেো আকিোর 

গ্রোিোঃ ইন্দুরকোিী 

ডোকোঃ ইন্দুরকোিী 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01720623174 হাঁস-মুরপর্ িোলি 

22/10/2020 হতত 

28/10/2020(7মদন) 

 

18 িোজিো আক্তোর 

গ্রোিোঃ ইন্দুরকোিী 

ডোকোঃ ইন্দুরকোিী 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01905573529 হাঁস-মুরপর্ িোলি 

22/10/2020 হতত 

28/10/2020(7মদন) 

 

19 জিোোঃ সোহোরুল জিখ 

গ্রোিোঃ ইন্দুরকোিী 

ডোকোঃ ইন্দুরকোিী 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01980994130 হাঁস-মুরপর্ িোলি 

22/10/2020 হতত 

28/10/2020(7মদন) 

 

20 জিোোঃ সোইফুল ইসলোি 

গ্রোিোঃ ইন্দুরকোিী 

ডোকোঃ ইন্দুরকোিী 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01919556378 হাঁস-মুরপর্ িোলি 

22/10/2020 হতত 

28/10/2020(7মদন) 

 

21 সুিোইেো আকিোর 

গ্রোিোঃ ইন্দুরকোিী 

ডোকোঃ ইন্দুরকোিী 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01314044526 হাঁস-মুরপর্ িোলি 

22/10/2020 হতত 

28/10/2020(7মদন) 

 

22 িোরুফো আকিোর 

গ্রোিোঃ ইন্দুরকোিী 

ডোকোঃ ইন্দুরকোিী 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01799888379 হাঁস-মুরপর্ িোলি 

22/10/2020 হতত 

28/10/2020(7মদন) 

 

23 িোপিেো আক্তোর 

গ্রোিোঃ চরপি িত্তোিী 

ডোকোঃ িত্তোিী 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01905573533 হাঁস-মুরপর্ িোলি 

22/10/2020 হতত 

28/10/2020(7মদন) 

 

24 জিোোঃ জিরহদী হোসোি বুলবুল 

গ্রোিোঃ ইন্দুরকোিী 

ডোকোঃ ইন্দুরকোিী 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01728052360 হাঁস-মুরপর্ িোলি 

22/10/2020 হতত 

28/10/2020(7মদন) 

 

25 
জোন্নোপি আক্তোর 

 

গ্রোিোঃ ইন্দুরকোিী 

ডোকোঃ ইন্দুরকোিী 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01774120906 হাঁস-মুরপর্ িোলি 

22/10/2020 হতত 

28/10/2020(7মদন) 
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ক্রঃ 

নং 

প্রপিক্ষেোথীরদর িোি ঠিকোিো ম োবোইল 

নম্বর 

প্রপিক্ষে জকোরস যর 

িোি 

ম য়োদ িন্তব্য 

1 2 3 4 5 6 7 

01 

প্রদীি হোওলোদোর 

গ্রোিোঃ রোিচন্দ্রপুর 

ডোকোঃ িত্তোিী 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01759242321 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
15/11/2020 হতত  

21/11/2020(7মদন) 

 

02 

জিোোঃ িোপিক হোওলোদোর 

গ্রোিোঃ িত্তোিী 

ডোকোঃিত্তোিী 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
15/11/2020 হতত  

21/11/2020(7মদন) 

 

03 

জিোোঃ বোবুল জজোিোদোর 

গ্রোিোঃ কলোরি 

ডোকোঃ ইন্দুরকোিী 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01758952790 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
15/11/2020 হতত  

21/11/2020(7মদন) 

 

04 

জিোোঃ রপফকুল ইসলোি 

গ্রিোোঃ কোলোইেো 

ডোকোঃ  ইন্দুরকোিী, 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
15/11/2020 হতত  

21/11/2020(7মদন) 

 

05 

দসেদ জিোিোররফ 

গ্রোিোঃ টর্ড়ো 

ডোকোঃ িোরড়রহোট 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
15/11/2020 হতত  

21/11/2020(7মদন) 

 

06 

আব্দুল িন্নোি 

গ্রোিোঃ রোিচন্দ্রপুর 

ডোকোঃ িত্তোিী 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01875959650 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
15/11/2020 হতত  

21/11/2020(7মদন) 

 

07 

জিোোঃ জিোস্তোফো িোলুকদোর 

গ্রোিোঃ িোঃ বোপলিড়ো 

ডোকোঃ ইন্দুরকোিী, 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
15/11/2020 হতত  

21/11/2020(7মদন) 

 

08 

শ্রী কৃষ্ণ পিস্ত্রী 

গ্রোিোঃ িত্তোিী 

ডোকোঃ িত্তোিী 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01404752745 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
15/11/2020 হতত  

21/11/2020(7মদন) 

 

09 

জিোোঃ আব্দুর রোজ্জোক 

িোলুকদোর 

গ্রোিোঃ চোড়োখোলী 

ডোকোঃ ইন্দুরকোিী 

উরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01305662159 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
15/11/2020 হতত  

21/11/2020(7মদন) 

 

10 

মুিসুর আলী হোওলোদোর 

গ্রোিোঃ টর্ড়ো 

ডোকোঃ ইন্দুরকোিী, 

উিরজলোোঃ  ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
15/11/2020 হতত  

21/11/2020(7মদন) 

 

11 

মুপিরো আক্তোর 

গ্রোিোঃ চররটংরোখোলী 

ডোকোঃ ইন্দুরকোিী, 

উিরজলোোঃ  ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01310483291 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
15/11/2020 হতত  

21/11/2020(7মদন) 

 

12 

আলী আকবর 

গ্রোিোঃ চররটংরোখোলী 

ডোকোঃ ইন্দুরকোিী, 

উিরজলোোঃ  ইন্দুরকোিী 

01739007114 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
15/11/2020 হতত  

21/11/2020(7মদন) 

 



জজলোোঃ পিররোজপুর 

13 

হোফসো 

গ্রোিোঃ লক্ষীপদেো 

ডোকোঃ ইন্দুরকোিী 

উিরজলোোঃ  ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01771652344 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
15/11/2020 হতত  

21/11/2020(7মদন) 

 

14 

সুিীিো রোিী 

গ্রোিোঃ দোঃ ইন্দুরকোিী 

ডোকোঃ জঘোরষরহোট 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01703655386 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
15/11/2020 হতত  

21/11/2020(7মদন) 

 

15 

টুিো পবশ্বোস 

গ্রোিোঃ দোঃ ইন্দুরকোিী 

ডোকোঃ জঘোরষরহোট, 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01917801395 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
15/11/2020 হতত  

21/11/2020(7মদন) 

 

16 

জিোোঃ িোহোরুল ইসলোি 

গ্রোিোঃ কোলোইেো 

ডোকোঃ ইন্দুরকোিী 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
15/11/2020 হতত  

21/11/2020(7মদন) 

 

17 

সোদোি িরীফ 

গ্রোিোঃ টর্ড়ো 

ডোকোঃ িোড়রহোট 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
15/11/2020 হতত  

21/11/2020(7মদন) 

 

18 

রোরিল 

গ্রোিোঃ িোঃ চরবরলশ্বর, 

ডোকোোঃ ইন্দুরকোিী  

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী, 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01884593515 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
15/11/2020 হতত  

21/11/2020(7মদন) 

 

19 

রোরিল পসকদোর 

গ্রোিোঃ ইন্দুরকোিী 

ডোকোোঃ ইন্দুরকোিী  

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী, 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01749192920 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
15/11/2020 হতত  

21/11/2020(7মদন) 

 

20 

ইিরোি জসখ 

গ্রোিোঃ দড়ীচর 

ডোকোঃ কোপলবোড়ী 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
15/11/2020 হতত  

21/11/2020(7মদন) 

 

21 

সুকোন্ত র্োইি 

গ্রোিোঃ জহোর্লোবুপিেো 

ডোকোঃ িোরড়রহোট 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

পিররোজপুর 

01759548463 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
15/11/2020 হতত  

21/11/2020(7মদন) 
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ক্রঃ 

নং 
প্রপিক্ষেোথীরদর িোি ঠিকোিো 

ম োবোইল 

নম্বর 

প্রপিক্ষে জকোরস যর 

িোি 
ম য়োদ িন্তব্য 

1 2 3 4 5 6 7 

01 সোথী বোওেোলী 

গ্রোিোঃ ইন্দুরকোিী, 

 ডোকোঃ জঘোরষরহোট 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01793361022 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
22/11/2020 হতত 

28/11/2020(7মদন) 

 

02 অনুিি হোলদোর 

গ্রোিোঃ রোিচন্দ্রপুর 

ডোকোঃ িত্তোিী 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01747566378 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
22/11/2020 হতত 

28/11/2020(7মদন) 

 

03 সোর্পরকো আক্তোর 

গ্রোিোঃ জদবীপুর 

ডোকোঃ ইন্দুরকোিী 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01710594963 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
22/11/2020 হতত 

28/11/2020(7মদন) 

 

04 জসৌরভ পিস্ত্রী 

গ্রোিোঃ দোঃ ইন্দুরকোিী 

ডোকোঃ ইন্দুরকোিী 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01707877196 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
22/11/2020 হতত 

28/11/2020(7মদন) 

 

05 িপি আক্তোর 

গ্রোিোঃ রোিচন্দ্রপুর 

ডোকোঃ িত্তোিী 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
22/11/2020 হতত 

28/11/2020(7মদন) 

 

06 অপিরিি সিদোর 

গ্রোিোঃ দোঃ ইন্দুরকোিী 

ডোকোঃ জঘোরষরহোট 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
22/11/2020 হতত 

28/11/2020(7মদন) 

 

07 ঝি যো িন্ডল 

গ্রোিোঃ রোিচন্দ্রপুর 

ডোকোঃ িত্তোিী 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01757517043 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
22/11/2020 হতত 

28/11/2020(7মদন) 

 

08 পরেোজুল ইসলোি 

গ্রোিোঃ দোঃ ইন্দুরকোিী 

ডোকোঃ ইন্দুরকোিী 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01871703589 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
22/11/2020 হতত 

28/11/2020(7মদন) 

 

09 রোপজব কুিোর হোওলোদোর 

গ্রোিোঃ রোিচন্দ্রপুর 

ডোকোঃ িত্তোিী 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01754621734 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
22/11/2020 হতত 

28/11/2020(7মদন) 

 

10 জিোোঃ িোমুি জহোসোইি 

গ্রোিোঃ দোঃ ইন্দুরকোিী 

ডোকোঃ জঘোরষরহোট 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01715810247 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
22/11/2020 হতত 

28/11/2020(7মদন) 

 

11 আিীষ কুিোর িন্ডল 

গ্রোিোঃ চরিী িত্তোিী 

ডোকোঃ িত্তোিী 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01784374576 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
22/11/2020 হতত 

28/11/2020(7মদন) 

 

12 জিোোঃ িপিরুজ্জোিোি 

গ্রোিোঃ চোড়োখোলী 

ডোকোঃ ইন্দুরকোিী 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

01746841242 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
22/11/2020 হতত 

28/11/2020(7মদন) 

 



জজলোোঃ পিররোজপুর 

13 জসোহোর্ রোিো 

গ্রোিোঃ িত্তোিী 

ডোকোঃ িত্তোিী 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01731010607 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
22/11/2020 হতত 

28/11/2020(7মদন) 

 

14 চন্দি পিস্ত্রী 

গ্রোিোঃ রোিচন্দ্রপুর 

ডোকোঃ িত্তোিী 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
22/11/2020 হতত 

28/11/2020(7মদন) 

 

15 বিোিী জদউরী 

গ্রোিোঃ রোিচন্দ্রপুর 

ডোকোঃ িত্তোিী 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01714898019 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
22/11/2020 হতত 

28/11/2020(7মদন) 

 

16 পিন্টু রোিী 

গ্রোিোঃ দোঃ ইন্দুরকোিী 

ডোকোঃ জঘোরষরহোট 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01735496670 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
22/11/2020 হতত 

28/11/2020(7মদন) 

 

17 উষো কি যকোর 

গ্রোিোঃ রোিচন্দ্রপুর 

ডোকোঃ িত্তোিী 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01715635699 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
22/11/2020 হতত 

28/11/2020(7মদন) 

 

18 পিপহর রঞ্জি 

গ্রোিোঃ রোিচন্দ্রপুর 

ডোকোঃ িত্তোিী 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01925382218 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
22/11/2020 হতত 

28/11/2020(7মদন) 

 

19 মুক্তো 
উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 
017421222025 হাঁস-মুরপর্ িোলি 

22/11/2020 হতত 

28/11/2020(7মদন) 

 

20 জিোোঃ জসোহোর্ খোি 

গ্রোিোঃ রোিচন্দ্রপুর 

ডোকোঃ িত্তোিী 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01745814685 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
22/11/2020 হতত 

28/11/2020(7মদন) 

 

21 র্তষ্ণো রোিী 

গ্রোিোঃ দোঃ ইন্দুরকোিী 

ডোকোঃ জঘোরষরহোট 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
22/11/2020 হতত 

28/11/2020(7মদন) 

 

22 জসোিো রোিী 

গ্রোিোঃ রোিচন্দ্রপুর 

ডোকোঃ িত্তোিী 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01319844105 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
22/11/2020 হতত 

28/11/2020(7মদন) 

 

23 আসিো আক্তোর 

গ্রোিোঃ পসউপিবোড়ীেো 

ডোকোঃ ইন্দুরকোিী 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01714481674 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
22/11/2020 হতত 

28/11/2020(7মদন) 

 

24 কোপরিো 

গ্রোিোঃ পসউপিবোড়ীেো 

ডোকোঃ ইন্দুরকোিী 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01712862730 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
22/11/2020 হতত 

28/11/2020(7মদন) 

 

25 অিি যো রোিী 

গ্রোিোঃ দোঃ ইন্দুরকোিী 

ডোকোঃ জঘোরষরহোট 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01720290996 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
22/11/2020 হতত 

28/11/2020(7মদন) 
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ক্রোঃ 

িং 
প্রপিক্ষেোথীরদর িোি ঠিকোিো জিোবোইল িম্বর 

প্রপিক্ষে জকোরস যর 

িোি 
জিেোদ িন্তব্য 

1 2 3 4 5 6 7 

01 জসৌপখি চন্দ্র িন্ডল 

গ্রোিোঃ রোিচন্দ্রপুর 

ডোকোঃ িত্তোিী 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01999502016 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
08/12/2020 হতত 

14/12/2020(7মদন) 

 

02 রুরবল হোওলোদোর 

গ্রোিোঃ উোঃ কোলোইেো 

ডোকোঃ ইন্দুরকোিী 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01874621562 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
08/12/2020 হতত 

14/12/2020(7মদন) 

 

03 িপু রোিী 

গ্রোিোঃ ইন্দুরকোিী 

ডোকোঃ জঘোরষরহোট 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01754621737 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
08/12/2020 হতত 

14/12/2020(7মদন) 

 

04 জেরদব িন্ডল 

গ্রোিোঃ রোিচন্দ্রপুর 

ডোকোঃ িত্তোিী 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01719549392 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
08/12/2020 হতত 

14/12/2020(7মদন) 

 

05 ইিোি হোওলোদোর 

গ্রোিোঃ রোিচন্দ্রপুর 

ডোকোঃ িত্তোিী 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01785697782 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
08/12/2020 হতত 

14/12/2020(7মদন) 

 

06 অরলোক কুিোর ভক্ত 

গ্রোিোঃ রোিচন্দ্রপুর 

ডোকোঃ িত্তোিী 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01773343517 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
08/12/2020 হতত 

14/12/2020(7মদন) 

 

07 জিোোঃ সুজি কোজী 

গ্রোিোঃ চরিী িত্তোিী 

ডোকোঃ িত্তোিী 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01714367348 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
08/12/2020 হতত 

14/12/2020(7মদন) 

 

08 আফিোিো আক্তোর 

গ্রোিোঃ িত্তোিী 

ডোকোঃ িত্তোিী 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01721852475 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
08/12/2020 হতত 

14/12/2020(7মদন) 

 

09 িপব রোিী পবশ্বোস 

গ্রোিোঃ ইন্দুরকোিী 

ডোকোঃ ইন্দুরকোিী 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01917744775 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
08/12/2020 হতত 

14/12/2020(7মদন) 

 

10 আসিো 

গ্রোিোঃ দোঃ ইন্দুরকোিী 

ডোকোঃ জঘোরষরহোট 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01314018001 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
08/12/2020 হতত 

14/12/2020(7মদন) 

 

11 কল্যোি সিদোর 

গ্রোিোঃ দোঃ ইন্দুরকোিী 

ডোকোঃ জঘোরষরহোট 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
08/12/2020 হতত 

14/12/2020(7মদন) 

 

12 রুদ্র প্রসোদ হোওলোদোর 

গ্রোিোঃ দোঃ ইন্দুরকোিী 

ডোকোঃ জঘোরষরহোট 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01777119995 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
08/12/2020 হতত 

14/12/2020(7মদন) 

 



13 সুরদব চন্দ্র িন্ডল 

গ্রোিোঃ দোঃ ইন্দুরকোিী 

ডোকোঃ জঘোরষরহোট 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01716539634 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
08/12/2020 হতত 

14/12/2020(7মদন) 

 

14 অংকি ডোকুেো 

গ্রোিোঃ দোঃ ইন্দুরকোিী 

ডোকোঃ জঘোরষরহোট 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01714743581 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
08/12/2020 হতত 

14/12/2020(7মদন) 

 

15 সোথী বোওেোলী 

গ্রোিোঃ দোঃ ইন্দুরকোিী 

ডোকোঃ জঘোরষরহোট 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

0193361022 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
08/12/2020 হতত 

14/12/2020(7মদন) 

 

16 জসোপিেো 

গ্রোিোঃ দোঃ ইন্দুরকোিী 

ডোকোঃ জঘোরষরহোট 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01715810247 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
08/12/2020 হতত 

14/12/2020(7মদন) 

 

17 চন্দি পিস্ত্রী 

গ্রোিোঃ রোিচন্দ্রপুর 

ডোকোঃ িত্তোিী 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

016938814942 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
08/12/2020 হতত 

14/12/2020(7মদন) 

 

18 পিপহর রঞ্জি 

গ্রোিোঃ রোিচন্দ্রপুর 

ডোকোঃ িত্তোিী 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01925382218 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
08/12/2020 হতত 

14/12/2020(7মদন) 

 

19 জিোোঃ সপরফুল ইসলোি 

গ্রোিোঃ রোিচন্দ্রপুর 

ডোকোঃ িত্তোিী 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01725748858 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
08/12/2020 হতত 

14/12/2020(7মদন) 

 

20 জিোিোলী রোিী 

গ্রোিোঃ রোিচন্দ্রপুর 

ডোকোঃ িত্তোিী 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01319844105 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
08/12/2020 হতত 

14/12/2020(7মদন) 

 

21 জিোোঃ রপবউল আকি 

গ্রোিোঃ চরিী িত্তোিী 

ডোকোঃ িত্তোিী 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01876529227 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
08/12/2020 হতত 

14/12/2020(7মদন) 

 

22 িপরকুল ইসলোি 

গ্রোিোঃ িত্তোিী 

ডোকোঃ িত্তোিী 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01714351249 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
08/12/2020 হতত 

14/12/2020(7মদন) 

 

23 সোইফুল ইসলোি 

গ্রোিোঃ রোিচন্দ্রপুর 

ডোকোঃ িত্তোিী 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01756608597 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
08/12/2020 হতত 

14/12/2020(7মদন) 

 

24 সংকরী রোিী 

গ্রোিোঃ চরিী িত্তোিী 

ডোকোঃ িত্তোিী 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01757516131 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
08/12/2020 হতত 

14/12/2020(7মদন) 

 

25 উরে কুলসুি পরিো 

গ্রোিোঃ লক্ষীপদেো 

ডোকোঃ কোপলবোড়ীহোট 

উিরজলোোঃ ইন্দুরকোিী 

জজলোোঃ পিররোজপুর 

01722556152 হাঁস-মুরপর্ িোলি 
08/12/2020 হতত 

14/12/2020(7মদন) 
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উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্ মকর্মার কার্ মালয় ননছারাবাদ পপজরােপুর এর ২০২০-২০২১ অর্ ম বছজরর অপ্রাপর্ষ্ঠাপনক প্রপিক্ষজনর র্াপলকাাঃ 
 

ক্রাঃ নং নার্,পপর্া,স্বার্ী ও র্ার্া নার্ বর্মর্ান ঠিকানা নর্াবাইল নম্বর প্রপিক্ষন নকাজস মর নার্ নর্য়াদ র্র্ত্মব্য 

১ 

রুজবল হাওলাদার,  

পপর্া-রজর্ি চন্দ্র হাওলাদার,  

র্ার্া-সেনী হালদার 

গ্রার্-বাস্ত্তকাঠী, ডাক-কুপিয়ানা,  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর।   
০১৭২২৩৭৯০৩৫ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

২৭/০৮/২০২০-০২/০৯/২০২০ 

০৭ পদন 

 

২ 

সাবপরনা হক পবর্ী,  

পপর্া-সার্শুল হক,  

র্ার্া-নসপলনা নবগর্ 

গ্রার্-আরার্কাঠী,  

ডাক-িাপর্ত্মরহাট 

ননছারাবাদ, পপজরােপুর।   

০১৭৭৫৩০৬৯৬৮ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
২৭/০৮/২০২০-০২/০৯/২০২০ 

০৭ পদন 

 

৩ 

রম্নর্া রায়,  

পপর্া-সুকুর্ার রায়,  

র্ার্া-সন্ধ্যা রায় 

গ্রার্-আর্া, ডাক-র্াদ্রা 

ননছারাবাদ, পপজরােপুর।   
০১৭৬২২৯১৭৮৭ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

২৭/০৮/২০২০-০২/০৯/২০২০ 

০৭ পদন 

 

৪ 

আব্দুলস্না জুবাজয়র,  

পপর্া-হাপববুর রহর্ান, র্ার্া-পিপরন 

আক্তার 

গ্রার্-কার্ারকাঠী, ডাক-কার্ারকাঠী, 

ননছারাবাদ, পপজরােপুর।   
০১৭৯৫৬৬২১৯২ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

২৭/০৮/২০২০-০২/০৯/২০২০ 

০৭ পদন 

 

৫ 

ফাজর্র্া আক্তার,  

পপর্া-চান পর্য়া,  

র্ার্া-েপরনা নবগর্ 

গ্রার্-পবষ্ণুকাঠী,  

ডাক-আলপকরহাট,  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর।   

০১৭২২১৫০২৬৬ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
২৭/০৮/২০২০-০২/০৯/২০২০ 

০৭ পদন 

 

৬ 

হাচান হাওলাদার,  

পপর্া-নর্াাঃ ইপলয়াছ, র্ার্া-নরাপেনা 

নবগর্ 

গ্রার্-বিইবািী,  

ডাক-নসাহাগদল,  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর।   

০১৭৮৭০৮১৮২১ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
২৭/০৮/২০২০-০২/০৯/২০২০ 

০৭ পদন 

 

৭ 

পবর্ী ববদ্য,  

পপর্া-নারায়ন চন্দ্র ববদ্য, র্ার্া-হাপস 

রানী ববদ্য 

গ্রার্-কার্ারকাঠী,  

ডাক-কার্ারকাঠী,  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর।   

০১৮৬২৬২৫৪৪ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
২৭/০৮/২০২০-০২/০৯/২০২০ 

০৭ পদন 

 

৮ 

সাপহদা,  

পপর্া-িাহ আলর্,  

র্ার্া-আকপলর্া 

গ্রার্-কার্ারকাঠী,  

ডাক-কার্ারকাঠী, 

ননছারাবাদ, পপজরােপুর।   

০১৭৪২৩৩৯০৪৯ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
২৭/০৮/২০২০-০২/০৯/২০২০ 

০৭ পদন 

 

৯ 

নর্াাঃ োপহদ,  

পপর্া-নর্াাঃ িাহ আলর্, র্ার্া-

োহানারা 

গ্রার্-আরার্কাঠী, 

ডাক-িাপর্ত্মরহাট,  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর।   

০১৭৬৬৩৭০১৪০ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
২৭/০৮/২০২০-০২/০৯/২০২০ 

০৭ পদন 

 

১০ অপর্র্ র্ন্ডল,  গ্রার্-ইপদলকাঠী,   পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন ২৭/০৮/২০২০-০২/০৯/২০২০  
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 পপর্া-পবপুল কৃষ্ণ র্ন্ডল,  

র্ার্া-পদপা র্ন্ডল 

ডাক-কার্ারকাঠী,  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর।   

০৭ পদন 

১১ 

সুপর্র্ হাওলদার,  

পপর্া-পবপুল হালদার, র্ার্া-সন্ধ্যা 

হালদার 

গ্রার্-ঝালকাঠী, ডাক-র্াদ্রা, 

ননছারাবাদ, পপজরােপুর।   
০১৭১৪৩৭৫০০৮ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

২৭/০৮/২০২০-০২/০৯/২০২০ 

০৭ পদন 

 

১২ 

পিপ পর্স্ত্রী,  

পপর্া-পদপক পর্স্ত্রী,  

র্ার্া-সাধনা পর্স্ত্রী 

গ্রার্-র্াদ্রা, ডাক-র্াদ্রা, ননছারাবাদ, 

পপজরােপুর।   
০১৭১২৬৪৯৪৫৪ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

২৭/০৮/২০২০-০২/০৯/২০২০ 

০৭ পদন 

 

১৩ 

লপি বিাল, 

 পপর্া-হীরালাল বিাল, র্ার্া-সপবর্া 

বিাল 

গ্রার্-নেৌসার, ডাক-র্াদ্রা, ননছারাবাদ, 

পপজরােপুর।   
০১৭৩২৬০৩৩৫৮ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

২৭/০৮/২০২০-০২/০৯/২০২০ 

০৭ পদন 

 

১৪ 

পদপা র্ন্ডল,  

পপর্া-পনপখল র্ন্ডল,  

র্ার্া-পর্নর্ী র্ন্ডল 

গ্রার্-রার্চন্দ্রপুর, ডাক-দূগ মাকাঠী, 

ননছারাবাদ, পপজরােপুর।   
 পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

২৭/০৮/২০২০-০২/০৯/২০২০ 

০৭ পদন 

 

১৫ 

পদপা পর্স্ত্রী,  

পপর্া-সপর্রন পর্স্ত্রী,  

র্ার্া-পগর্া পর্স্ত্রী 

গ্রার্-কার্ারকাঠী, ডাক-কার্ারকাঠী, 

ননছারাবাদ, পপজরােপুর।   
০১৭২৩০৪৫৪৬ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

২৭/০৮/২০২০-০২/০৯/২০২০ 

০৭ পদন 

 

১৬ 

নয়ন িীল,  

পপর্া-র্পর্ন িীল,  

র্ার্া-পরর্া িীল 

গ্রার্-ইপদলকাঠী, ডাক-িাপর্ত্মরহাট, 

ননছারাবাদ, পপজরােপুর।   
০১৮৭২৪৮১২৬৭ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

২৭/০৮/২০২০-০২/০৯/২০২০ 

০৭ পদন 

 

১৭ 

পপ্রন্স বিাল,  

পপর্া-েহর লাল বিাল, র্ার্া-নিাভা 

বিাল 

গ্রার্-েলাবািী, ডাক-েলাবািী, 

ননছারাবাদ, পপজরােপুর।   
০১৭৮৭২০৬০২৭ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

২৭/০৮/২০২০-০২/০৯/২০২০ 

০৭ পদন 

 

১৮ 

সবুে িীল,  

পপর্া-র্পনন্দ্রনার্ িীল, র্ার্া-র্পনকা 

িীল 

গ্রার্-ইপদলকাঠী, 

ডাক-িাপর্ত্মরহাট,  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর।   

০১৭৮৭২৬৬০২৭ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
২৭/০৮/২০২০-০২/০৯/২০২০ 

০৭ পদন 

 

১৯ 

সুর্ন হালদার,  

পপর্া-পবেয় কৃষ্ণ হালদার, র্ার্া-ছপব 

হালদার 

গ্রার্-েলাবািী, ডাক-েলাবািী, 

ননছারাবাদ, পপজরােপুর।   
০১৭৬৪৮৭৬১১৪ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

২৭/০৮/২০২০-০২/০৯/২০২০ 

০৭ পদন 

 

২০ 
মুক্তা পবি^াাস,  

পপর্া-পুপনল পবি^াাস, র্ার্া-পগর্া 

গ্রার্-আরার্কাঠী, 

ডাক-িাপর্ত্মরহাট,  
০১৭৭৯০৯৪২৫৯ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

২৭/০৮/২০২০-০২/০৯/২০২০ 

০৭ পদন 
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পবি^াাস ননছারাবাদ, পপজরােপুর।   

২১ 

পুো িীল,  

পপর্া-রর্ন িীল,  

র্ার্া-পর্নর্ী িীল 

গ্রার্-েলাবািী, ডাক-েলাবািী, 

ননছারাবাদ, পপজরােপুর।   
০১৭৮০৩৭৮৭৫৫ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

২৭/০৮/২০২০-০২/০৯/২০২০ 

০৭ পদন 

 

২২ 
পপ্রয়াংকা রানী র্ন্ডল, পপর্া-পনর্ মল চন্দ্র 

র্ন্ডল, র্ার্া-আরর্ী রানী র্ন্ডল 

গ্রার্-বাস্ত্তকাঠী, ডাক-কুপিয়ানা, 

ননছারাবাদ, পপজরােপুর।   
০১৭৫৯০০৪২১০ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

২৭/০৮/২০২০-০২/০৯/২০২০ 

০৭ পদন 
 

২৩ 

নসৌরভ পসকদার,  

পপর্া-বাবুল পসকদার, র্ার্া-নবপব 

পসকদার 

গ্রার্-নেৌসার, ডাক-র্াদ্রা, ননছারাবাদ, 

পপজরােপুর।   
০১৭০৩৫১৭১৭০ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

২৭/০৮/২০২০-০২/০৯/২০২০ 

০৭ পদন 

 

২৪ 

হাপর্দা আক্তার,  

পপর্া-নর্ায়াজের্ নহাজসন, র্ার্া-

আয়িা 

গ্রার্-কার্ারকাঠী,  

ডাক-কার্ারকাঠী,  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর।   

০১৯১৭৬৬৯০৫৫ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
২৭/০৮/২০২০-০২/০৯/২০২০ 

০৭ পদন 

 

২৫ 

র্ার্ান্না,  

পপর্া-নর্াসত্মফা,  

র্ার্া-অজুফা 

গ্রার্-বলপদয়া, ডাক-রাোবািী, 

ননছারাবাদ, পপজরােপুর।   
০১৮১২১৩৩৭১২ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

২৭/০৮/২০২০-০২/০৯/২০২০ 

০৭ পদন 

 

২৬ 

আবু সাইদ পিকদার 

পপং- নর্াফাজেল পসকদার 

র্ার্া- মুকুল নবগর্ 

গ্রার্- লক্ষ্মণকাঠী 

নপাষ্ট- লক্ষ্মণকাঠী 

ননছারাবাদ,পপজরােপুর। 

০১৭৩৯০৪৩৯৫৩ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
০৩/০৯/২০২০-০৯/০৯/২০২০ 

০৭ পদন 
 

২৭ 

র্পন দাস 

পপং- রাখাল চন্দ্র দাস 

র্ার্া- পবষ্ণু রানী দাস 

গ্রার্- পবনাজয়কপুর 

নপাষ্ট- নসহাংগল 

ননছারাবাদ,পপজরােপুর। 

০১৮৮০৪৯৯১০৯ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
০৩/০৯/২০২০-০৯/০৯/২০২০ 

০৭ পদন 
 

২৮ 

পলটন হালদার 

পপং- পনজরাদ হালদার 

র্ার্া- কানন হালদার 

গ্রার্- পূব সাজরংকাঠী 

নপাষ্ট- েলাবািী 

ননছারাবাদ,পপজরােপুর। 

০১৭৪৯৭৯২২৫১ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
০৩/০৯/২০২০-০৯/০৯/২০২০ 

০৭ পদন 
 

২৯ 

সবুে দাস 

পপং- স্বপন দাস 

র্ার্া- কল্পনা দাস 

গ্রার্- সমুদয়কাঠী 

নপাষ্ট- সমুদয়কাঠী 

ননছারাবাদ,পপজরােপুর। 

০১৭৯৮২৯৬৮৩৭ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
০৩/০৯/২০২০-০৯/০৯/২০২০ 

০৭ পদন 
 

৩০ 

র্ন্ময় দাস 

পপং- র্পন দাস 

র্ার্া- গীর্া দাস 

গ্রার্- লক্ষ্মণকাঠী 

নপাষ্ট- লক্ষ্মণকাঠী 

ননছারাবাদ,পপজরােপুর। 

০১৭৫৪৩৮৫৮০৩ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
০৩/০৯/২০২০-০৯/০৯/২০২০ 

০৭ পদন 
 

৩১ নর্াসাাঃ পরর্া আক্তার গ্রার্- পবনাজয়কপুর ০১৮৪৩৪১৯৫১৭ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন ০৩/০৯/২০২০-০৯/০৯/২০২০  



 

 

 

 

E/LUTFOR/TRAINING/TRAINING LIST/KORMO 

 

পপং- নর্াাঃ আবুয়াল র্ালুকদার 

র্ার্া- নর্াসাাঃ সােজনয়ারা নবগর্ 

নপাষ্ট- নসহাংগল 

ননছারাবাদ,পপজরােপুর। 

০৭ পদন 

৩২ 

নর্াসাাঃ রাজবয়া  

স্বার্ী- আবু সাইদ পিকদার 

র্ার্া-র্াহামুদা নবগর্ 

গ্রার্- লক্ষ্মণকাঠী 

নপাষ্ট- েলাবািী 

ননছারাবাদ,পপজরােপুর। 

০১৭০৫৪৬৫৬৩৬ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
০৩/০৯/২০২০-০৯/০৯/২০২০ 

০৭ পদন 
 

৩৩ 

সুজদব দাস 

পপং- র্হাজদব দাস 

র্ার্া- অজলকা দাস 

গ্রার্- লক্ষ্মণকাঠী 

নপাষ্ট- েলাবািী 

ননছারাবাদ,পপজরােপুর। 

০১৮৭৪২৩৮৭৮৮ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
০৩/০৯/২০২০-০৯/০৯/২০২০ 

০৭ পদন 
 

৩৪ 

ননপাল দাস 

পপং- বলহপর দাস 

র্ার্া- অঞ্জু রানী দাস 

গ্রার্- লক্ষ্মণকাঠী 

নপাষ্ট- েলাবািী 

ননছারাবাদ,পপজরােপুর। 

০১৭৩৫২০৭৫৩৯ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
০৩/০৯/২০২০-০৯/০৯/২০২০ 

০৭ পদন 
 

৩৫ 

েয়ন্তী র্ন্ডল 

স্বার্ী- পলটন হালদার 

র্ার্া- কল্পনা র্ন্ডল 

গ্রার্- পূব ম সাজরংকাঠী 

নপাষ্ট- েলাবািী 

ননছারাবাদ,পপজরােপুর। 

০১৭৮৫৯২৫৮৭৬ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
০৩/০৯/২০২০-০৯/০৯/২০২০ 

০৭ পদন 
 

৩৬ 

স্বজরির্ী রানী 

স্বার্ী- ননপাল দাস 

র্ার্া- অঞ্জনা রানী 

গ্রার্- লক্ষ্মণকাঠী 

নপাষ্ট- েলাবািী 

ননছারাবাদ,পপজরােপুর। 

০১৮৭৩৩৭৭০৯০ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
০৩/০৯/২০২০-০৯/০৯/২০২০ 

০৭ পদন 
 

৩৭ 

গীর্া রানী 

স্বার্ী- পনর্াই দাস 

র্ার্া- আজলা রানী 

গ্রার্- লক্ষ্মণকাঠী 

নপাষ্ট- েলাবািী 

ননছারাবাদ,পপজরােপুর। 

০১৭২২৫৫৯৮৫৯ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
০৩/০৯/২০২০-০৯/০৯/২০২০ 

০৭ পদন 
 

৩৮ 

কাকলী রানী দাস 

স্বার্ী- উতর দাস 

র্ার্া- পবর্লা রানী দাস 

গ্রার্- লক্ষ্মণকাঠী 

নপাষ্ট- সমুদয়কাঠী 

ননছারাবাদ,পপজরােপুর। 

০১৭৫৮৬৮১৩৪২ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
০৩/০৯/২০২০-০৯/০৯/২০২০ 

০৭ পদন 
 

৩৯ 

ফাজর্র্া নবগর্ 

স্বার্ী- রপফকুল ইসলার্ 

র্ার্া- সুপফয়া নবগর্ 

গ্রার্- লক্ষ্মণকাঠী 

নপাষ্ট- েলাবািী 

ননছারাবাদ,পপজরােপুর। 

০১৮২১২৯৬৩৭২ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
০৩/০৯/২০২০-০৯/০৯/২০২০ 

০৭ পদন 
 

৪০ 

ঝণ মা ঘরার্ী 

স্বার্ী- দুলাল ঘরার্ী 

র্ার্া- লক্ষ্মী রানী 

গ্রার্- পবনাজয়কপুর 

নপাষ্ট- নসহাংগল 

ননছারাবাদ,পপজরােপুর। 

০১৭১২২০৫৯৩৯ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
০৩/০৯/২০২০-০৯/০৯/২০২০ 

০৭ পদন 
 

৪১ 
পর্ঠুন িীল 

পপং- সর্ীর িীল 

গ্রার্- লক্ষ্মণকাঠী 

নপাষ্ট- সমুদয়কাঠী 
০১৭৭৯৯৮০৩৮৬ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

০৩/০৯/২০২০-০৯/০৯/২০২০ 

০৭ পদন 
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র্ার্া- নরনু বালা িীল ননছারাবাদ,পপজরােপুর। 

৪২ 

নস্নহ রানী দাস 

স্বার্ী- পবর্ল চন্দ্র দাস 

র্ার্া- আিা রানী দাস 

গ্রার্- সমুদয়কাঠী 

নপাষ্ট- সমুদয়কাঠী 

ননছারাবাদ,পপজরােপুর। 

০১৭১৫১৮৮৬২৭ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
০৩/০৯/২০২০-০৯/০৯/২০২০ 

০৭ পদন 
 

৪৩ 

সুর্ন দাস 

পপং- নকিব লাল দাস 

র্ার্া- বুলু রাপন দাস 

গ্রার্- লক্ষ্মণকাঠী 

নপাষ্ট- েলাবািী 

ননছারাবাদ,পপজরােপুর। 

০১৭১৫১৮৮৬২৭ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
০৩/০৯/২০২০-০৯/০৯/২০২০ 

০৭ পদন 
 

৪৪ 

পলব পর্স্ত্রী 

পপং- র্হাজদব পর্স্ত্রী 

র্ার্া- কল্পনা পর্স্ত্রী 

গ্রার্- লক্ষ্মণকাঠী 

নপাষ্ট- েলাবািী 

ননছারাবাদ,পপজরােপুর। 

০১৭৩৯৮১৮৭৪৪ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
০৩/০৯/২০২০-০৯/০৯/২০২০ 

০৭ পদন 
 

৪৫ 

নখাকন দাস 

পপং- স্বপন দাস 

র্ার্া- কল্পনা দাস 

গ্রার্- সমুদয়কাঠী 

নপাষ্ট-সমুদয়কাঠী 

ননছারাবাদ,পপজরােপুর। 

০১৭৫৩৬২৪১৩১ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
০৩/০৯/২০২০-০৯/০৯/২০২০ 

০৭ পদন 
 

৪৬ 

রত্না আক্তার 

স্বার্ী- কাইয়ুর্ িরীফ 

র্ার্া- র্াজেদা নবগর্ 

গ্রার্- নসহাংগল 

নপাষ্ট- নসহাংগল 

ননছারাবাদ,পপজরােপুর। 

০১৭৫৭৫৭৩৯২২ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
০৩/০৯/২০২০-০৯/০৯/২০২০ 

০৭ পদন 
 

৪৭ 

অপু চন্দ্র িীল 

পপং- পনর্ মল চন্দ্র িীল 

র্ার্া- নরনু রানী িীল 

গ্রার্- লক্ষ্মণকাঠী 

নপাষ্ট- েলাবািী 

ননছারাবাদ,পপজরােপুর। 

০১৭২৪১৬৫১৪৮ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
০৩/০৯/২০২০-০৯/০৯/২০২০ 

০৭ পদন 
 

৪৮ 

পরংকু িীল 

স্বার্ী- পলাি িীল 

র্ার্া- নবলা িীল 

গ্রার্- লক্ষ্মণকাঠী 

নপাষ্ট- েলাবািী 

ননছারাবাদ,পপজরােপুর। 

০১৭২৪১৬৫১৪৮ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
০৩/০৯/২০২০-০৯/০৯/২০২০ 

০৭ পদন 
 

৪৯ 

নর্াসাাঃ লাইজু 

স্বার্ী- নপছর উপিন 

র্ার্া- নর্াসাাঃ লপক্ষ্ম বরু 

গ্রার্- পবনাজয়কপুর  

নপাষ্ট- নসহাংগল 

ননছারাবাদ,পপজরােপুর। 

০১৭১২১২৯২৪৪ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
০৩/০৯/২০২০-০৯/০৯/২০২০  

০৭ পদন 
 

৫০ 

আজলা রানী দাস 

স্বার্ী- েয়জদব দাস 

র্ার্া- অঞ্জুলী রানী দাস 

গ্রার্- পবনাজয়কপুর  

নপাষ্ট- নসহাংগল 

ননছারাবাদ,পপজরােপুর। 

০১৮৫৫৩০৯০৬৬ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
০৩/০৯/২০২০-০৯/০৯/২০২০  

০৭ পদন 
 

৫১ 

স্বন মা ইসলার্ 

স্বার্ীাঃজর্াাঃ োপহদ নহাজসন 

র্ার্াাঃজর্াসাাঃর্াহামুদা পারভীন 

গ্রার্াঃ গপবন্দগুহকাঠী  

ডাকাঃ মুপননাগ 

ননছারাবাদ,পপজরােপুর 

০১৭৮০২২৭৪৬২ 

 
পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

১৩/০৯/২০২০-১৯/০৯/২০২০  

০৭ পদন 
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৫২ 

সুর্াইয়া 

 পপং নর্াাঃ সালার্ 

র্ার্াাঃজর্াসাাঃ  নডইপে 

গ্রার্াঃপবষণুকাঠী 

ডাকাঃআলপকরহাট 

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৩১৪৮০৪৮৩২ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৩/০৯/২০২০-১৯/০৯/২০২০  

০৭ পদন 

 

৫৩ 

নর্াসাাঃ হুর্ায়রা  

পপং নর্াাঃহুর্ায়ুন  

র্ার্াাঃ নর্াসাাঃ লায়জু 

গ্রার্াঃ গপবন্দগুহকাঠী  

ডাকাঃ মুপননাগ 

ননছারাবাদ,পপজরােপুর 

০১৭৭৯০৯৭৮২০ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৩/০৯/২০২০-১৯/০৯/২০২০  

০৭ পদন 

 

৫৪ 

নর্াাঃ র্াম্মার্ 

 পপং কারী নুরম্নল হক র্ার্াাঃ 

নর্াসাাঃ র্পরয়র্ নবগর্ 

গ্রার্াঃ গপবন্দগুহকাঠী  

ডাকাঃ মুপননাগ 

ননছারাবাদ,পপজরােপুর 

০১৩০৫০১০০৩৭ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৩/০৯/২০২০-১৯/০৯/২০২০  

০৭ পদন 

 

৫৫ 

নর্াাঃ েপহরম্নল ইসলার্ 

 পপং নর্াাঃপরয়াদুল  

র্ার্াাঃর্ানসুয়ার 

গ্রার্+ডাকাঃ নসাহাগদল  

ননছারাবাদ,পপজরােপুর 
০১৭৫৮৮০০৮১৯ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

১৩/০৯/২০২০-১৯/০৯/২০২০  

০৭ পদন 

 

৫৬ 

আপরফ ইসলার্  

পপং নর্াাঃ দুলাল পর্য়া 

র্ার্াাঃজর্াসাাঃ নারপগছ নবগর্ 

গ্রার্াঃ গপবন্দগুহকাঠী  

ডাকাঃ মুপননাগ 

ননছারাবাদ,পপজরােপুর 

০১৭৪৮৭৫৫০৭২ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৩/০৯/২০২০-১৯/০৯/২০২০  

০৭ পদন 

 

৫৭ 

নর্াাঃ পরয়াে উপিন 

 পপং আাঃ কুদ্দুস র্ার্াাঃ 

রম্নর্ানা নবগর্ 

গ্রার্াঃপবষণুকাঠী 

ডাকাঃআলপকরহাট 

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৭০৭৬৭১৮৮২ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৩/০৯/২০২০-১৯/০৯/২০২০  

০৭ পদন 

 

৫৮ 

নর্াাঃ সাইদুোর্ান 

পপ-নর্াাঃ আউয়াল নহাজসন 

র্ার্া-পিউলী নবগর্ 

গ্রার্াঃপবষণুকাঠী 

ডাকাঃআলপকরহাট 

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৭৬০৬৪৬৫৬২ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৩/০৯/২০২০-১৯/০৯/২০২০  

০৭ পদন 

 

৫৯ 

রাপকব 

 পপং নর্াাঃ লপর্ফ পর্য়া  

র্ার্াাঃজর্াসাাঃর্াহামুদা পারভীন 

গপবন্দগুহকাঠী  

ডাকাঃ মুপননাগ 

,জনছারাবাদ,পপজরােপুর 

০১৭৮০২২৭৪৬২ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৩/০৯/২০২০-১৯/০৯/২০২০  

০৭ পদন 

 

৬০ 

নর্াাঃ রাজু আহজম্মদ 

 পপং নর্াাঃ আাঃ লপর্ফ নিখ 

 র্ার্া র্াহামুদা 

গ্রার্াঃ গনর্ান  

ডাকাঃ মুপননাগ 
০১৭৫৪৫১২২৫০ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

১৩/০৯/২০২০-১৯/০৯/২০২০  

০৭ পদন 

 

৬১ 

নর্াছাাঃ নুরম্নন্নাহার  

স্বার্ীাঃ নর্াাঃ েপহরম্নল আলী 

 র্ার্াাঃ ফপরদা নবগর্ 

গপবন্দগুহকাঠী  

ডাকাঃ মুপননাগ 

,জনছারাবাদ,পপজরােপুর 

০১৭০৯১১৬৫০৪ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৩/০৯/২০২০-১৯/০৯/২০২০  

০৭ পদন 

 

৬২ নর্াাঃ নাপছর উপিন গপবন্দগুহকাঠী  ০১৭৭৪৯৯০৮৮৫ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন ১৩/০৯/২০২০-১৯/০৯/২০২০   
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 পপং নর্াাঃ নুরম্নল হক  

র্ার্া র্পরয়র্ নবগর্ 

ডাকাঃ মুপননাগ 

,জনছারাবাদ,পপজরােপুর 

০৭ পদন 

৬৩ 

রাজবয়া আক্তার 

 পপং নর্াাঃ দুলাল পর্য়া  

র্ার্া নরির্া নবগর্ 

গপবন্দগুহকাঠী  

ডাকাঃ মুপননাগ 

,জনছারাবাদ,পপজরােপুর 

০১৭৪৫৯৩৯১২৫ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৩/০৯/২০২০-১৯/০৯/২০২০  

০৭ পদন 

 

৬৪ 

পনপির্া হালদার 

 পপং পকরন হালদাা্র  

র্ার্া অঞ্জলী হালদার 

গপবন্দগুহকাঠী  

ডাকাঃ মুপননাগ 

,জনছারাবাদ,পপজরােপুর 

০১৭৮২২২৬৯৮৪ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৩/০৯/২০২০-১৯/০৯/২০২০  

০৭ পদন 

 

৬৫ 

নর্াসাাঃ রাপিদা  

পপং নর্াকজছদ আলী  

র্ার্া হাপসনা নবগর্ 

গ্রার্+ডাকাঃ নসাহাগদল 

উপজেলাাঃ ননছারাবাদ 

পপজরােপুর 

০১৭৭১২৭৩৩৬১ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৩/০৯/২০২০-১৯/০৯/২০২০  

০৭ পদন 

 

৬৬ 

নর্াাঃ আপরফুল ইসলার্ 

 পপংজর্াাঃ আাঃ র্াজলক পর্য়া  

র্ার্া র্র্র্াে নবগর্ 

গপবন্দগুহকাঠী  

ডাকাঃ মুপননাগ 

,জনছারাবাদ,পপজরােপুর 

০১৭৮৭৭৮৪৫৫ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৩/০৯/২০২০-১৯/০৯/২০২০  

০৭ পদন 

 

৬৭ 

সাইফুল ইসলার্ 

 পপং আাঃ বাজরক  

র্ার্া ফপরদা নবগর্ 

গ্রার্াঃপবষণুকাঠী 

 ডাকাঃ আলকীরহাট 

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৭৪২৪১১৭০৭ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৩/০৯/২০২০-১৯/০৯/২০২০  

০৭ পদন 

 

৬৮ 

িার্ীর্া 

 পপং নর্াাঃ েজবদ আলী  

র্ার্াাঃ রপহর্া নবগর্ 

গ্রার্াঃপবষণুকাঠী  

ডাকাঃ আলকীরহাট 

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৭৫৩১৭৩৮৮৩ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৩/০৯/২০২০-১৯/০৯/২০২০  

০৭ পদন 

 

৬৯ 

নর্াাঃ রম্নজবল 

 পপং নর্াাঃ নর্াসজলর্  

র্ার্াাঃ নর্াসাাঃ লুৎফুজন্নছা 

গপবন্দগুহকাঠী  

ডাকাঃ মুপননাগ 

,জনছারাবাদ,পপজরােপুর 

০১৭২৮২০২৪৬৩ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৩/০৯/২০২০-১৯/০৯/২০২০  

০৭ পদন 

 

৭০ 

নর্াসাাঃ খাজলদা  

স্বার্ী নর্াাঃ র্ামুন  

র্ার্াাঃ নর্াসাাঃ লুৎফা নবগর্ 

গপবন্দগুহকাঠী  

ডাকাঃ মুপননাগ 

,জনছারাবাদ,পপজরােপুর 

০১৭১০৮৪২২৬৪ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৩/০৯/২০২০-১৯/০৯/২০২০  

০৭ পদন 

 

৭১ 

নর্াাঃ হাপছবুল ইসলার্  

পপংজর্াাঃজর্াসত্মাপফজুর রহর্ান  

র্ার্া নর্াসাাঃ খাপদো খানর্ 

গ্রার্াঃপবষণুকাঠী 

 ডাকাঃ আলকীরহাট  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৭৪৬৮৬৯৭১৫ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৩/০৯/২০২০-১৯/০৯/২০২০  

০৭ পদন 

 

৭২ 
নর্াাঃ সেীব  

পপং নর্াাঃ নর্াকজলছুর রহর্ান  

গ্রার্াঃ দাঃ নসাহাগদল ডাকাঃ 

আলকীরহাট ননছারাবাদ, 
০১৭৫৪৪১৩৬৬৫ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

১৩/০৯/২০২০-১৯/০৯/২০২০  

০৭ পদন 
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র্ার্া নর্াসাাঃ পর্নারা পপজরােপুর 

৭৩ 

িারপর্ন  

স্বার্ী আাঃ রপহর্ 

 র্ার্া পনলুফা নবগর্ 

গ্রার্াঃ বয়া ডাকাঃ রাোবািী 

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 
০১৭৮৭২০৮২০৮ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

১৩/০৯/২০২০-১৯/০৯/২০২০  

০৭ পদন 

 

৭৪ 

নর্াাঃ র্পরকুল ইসলার্ 

 পপং নর্াাঃ ছাজলক 

 র্ার্াাঃ র্াকসুদা নবগর্ 

গ্রার্+ডাকাঃ নসাহাগদল 

উপজেলাাঃ ননছারাবাদ, 

পপজরােপুর 

০১৭৩৬৭১৪৮৮৬ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৩/০৯/২০২০-১৯/০৯/২০২০  

০৭ পদন 

 

৭৫ 

নর্াাঃ আলী আকবর 

 পপং নর্াাঃ লাল পর্য়া  

র্ার্াাঃ নর্াসাাঃ লাভলী 

গ্রার্াঃপবষণুকাঠী ডাকাঃ 

আলকীরহাট উপজেল 

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৭৭১৩২৬৫১৮ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৩/০৯/২০২০-১৯/০৯/২০২০  

০৭ পদন 

 

৭৬ 

ফয়সাল পসকদার 

পপর্া-আাঃ আপেে 

র্ার্া-কােল নবগর্ 

গ্রার্-নেৌসার,ডাক-র্াদ্রা 

ননছারাবাদ, পপজরােপুর।   

 

০১৭৪৯৪০৪৭৮৯ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৫/১০/২০২০-২১/১০/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

৭৭ 

নদবব্রর্ হালদার 

পপর্া-সুভাষ চন্দ্র হালদার 

র্ার্া-ঝন মা রানী হালদার 

গ্রার্-েলাবািী, ডাক-েলাবািী 

ননছারাবাদ, পপজরােপুর।   

 

০১৭১৬৮৮৬৫৩৭ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৫/১০/২০২০-২১/১০/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

৭৮ 

শুভ সূর্ার 

পপর্া-েগপদি সূর্ার 

র্ার্া-নিফালী সূর্ার 

গ্রার্-ইপদলকাঠী, ডাক-েলাবািী 

ননছারাবাদ, পপজরােপুর।   
০১৭২৯৪৬৫১৬৪ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

১৫/১০/২০২০-২১/১০/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

৭৯ 

রপবন 

পপর্া-শ্যার্ল 

র্ার্া-পবভা রানী 

গ্রার্-েলাবািী, ডাক-েলাবািী, 

ননছারাবাদ, পপজরােপুর।   
০১৩০২৭৮১৮২২ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

১৫/১০/২০২০-২১/১০/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

৮০ 

অঞ্জন পর্স্ত্রী 

পপর্া-সুকন্ঠ পর্স্ত্রী 

র্ার্া-পুস্প রানী পর্স্ত্রী 

গ্রার্-র্াদ্রা, ডাক-র্াদ্রা 

ননছারাবাদ, পপজরােপুর।    
০১৩০২৭৮১৮২২ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

১৫/১০/২০২০-২১/১০/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

৮১ 

আপিস হালদার 

পপর্া-আশুজর্াস হালদার 

র্ার্া-র্পলনা রানী 

গ্রার্-েলাবািী, ডাক-েলাবািী 

ননছারাবাদ, পপজরােপুর।   

 

০১৭১৭৩৩০৮১৪ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৫/১০/২০২০-২১/১০/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

৮২ 

পবকাি হালদার 

পপর্া-পনরাঞ্জন হালদার 

র্ার্া-আজলা রানী হালদার 

গ্রার্-েলাবািী, ডাক-েলাবািী 

ননছারাবাদ, পপজরােপুর।   

 

০১৮২১৩১৮১৮৯ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৫/১০/২০২০-২১/১০/২০২১ ০৭ 

পদন 
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৮৩ 

সবুর আহজম্মদ 

পপর্া-নর্াাঃ আবুল খাজয়র 

র্ার্া-িাহানুর নবগর্ 

গ্রার্-সুটিয়াকাঠী,  

ডাক-নকৌপরখািা 

ননছারাবাদ, পপজরােপুর।   

০১৭২৪১২৪২৫ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৫/১০/২০২০-২১/১০/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

৮৪ 

িাওন নর্ালস্না 

পপর্া-িপহদ নর্ালস্না 

র্ার্া-সালর্া নবগর্ 

গ্রার্-কার্ারকাঠী 

ডাক-কার্ারকাঠী 

ননছারাবাদ, পপজরােপুর।   

০১৭২৭৩৯৫২০০ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৫/১০/২০২০-২১/১০/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

৮৫ 

রপন র্ন্ডল 

পপর্া-খজগন্দ্র র্ন্ডল 

র্ার্া-সন্ধ্যা র্ন্ডল 

গ্রার্-েলাবািী,ডাক-েলাবািী 

ননছারাবাদ, পপজরােপুর।   
০১৭৩২৬৩৩৮৭৫ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

১৫/১০/২০২০-২১/১০/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

৮৬ 

েয়র্ত্ম ভট্টাচােময 

পপর্া-বাসুজদব ভট্টাচােম 

র্ার্া-পর্রা রণী ভট্টাচােময 

গ্রার্-েলাবািী,ডাক-েলাবািী 

ননছারাবাদ, পপজরােপুর।   
০১৮৮৭৫৪৫৪৮৪ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

১৫/১০/২০২০-২১/১০/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

৮৭ 

র্ানপেলা আক্তার 

স্বার্ী-রম্নহুল আপর্ন 

র্ার্া-নুর োহান নবগর্ 

গ্রার্-ডুপব, ডাক-রাোবািী 

ননছারাবাদ, পপজরােপুর।   
০১৭৩১২১২৪১৫১ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

১৫/১০/২০২০-২১/১০/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

৮৮ 

সেল বিাল 

পপর্া-পনরাঞ্জন বিাল 

র্ার্া-িাপর্ত্মলর্া বিাল 

গ্রার্-েলাবািী,ডাক-েলাবািী 

ননছারাবাদ, পপজরােপুর।   
০১৭৮০২৯৫৬৭৮ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

১৫/১০/২০২০-২১/১০/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

৮৯ 

প্রলয় র্ন্ডল 

পপর্া-পপরজর্াষ র্ন্ডল 

র্ার্া-সুজলখা র্ন্ডল 

গ্রার্-োমুয়া, ডাক-র্াদ্রা 

ননছারাবাদ, পপজরােপুর।   

 

০১৭৬৬১৩০৫৬০ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৫/১০/২০২০-২১/১০/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

৯০ 

নর্াাঃ রম্নহুল আপর্ন 

পপর্া-আাঃ আউয়াল 

র্ার্া-নরনু নবগর্ 

গ্রার্-নসাহাগদল,  

ডাক-নসাহাগদল 

ননছারাবাদ, পপজরােপুর।   

০১৩০১৩৮৮৮৬৬ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৫/১০/২০২০-২১/১০/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

৯১ 

সবুে হালদার 

পপর্া-সজর্ত্মাষ হালদার 

র্ার্া-সপবর্া হালদার 

গ্রার্-োমুয়া, ডাক-র্াদ্রা 

ননছারাবাদ, পপজরােপুর।   

 

০১৮৮৯৫৪২০৬৪ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৫/১০/২০২০-২১/১০/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

৯২ 

নাপসর নিখ 

পপর্া-নর্াাঃ বাহারম্নল 

র্ার্া-নরাজকয়া 

গ্রার্-কার্ারকাঠী 

ডাক-কার্ারকাঠী 

ননছারাবাদ, পপজরােপুর।   

০১৭৫৭৪৩৩১৪৯ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৫/১০/২০২০-২১/১০/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

৯৩ নর্াাঃ পরয়াজুল ইসলার্ গ্রার্-স্বরূপকাঠী ০১৮৭৯২৫৮৫৩৮ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন ১৫/১০/২০২০-২১/১০/২০২১ ০৭  
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পপর্া-নর্াাঃ আাঃ রপিদ 

র্ার্া-খাপদো নবগর্ 

ডাক-স্বরূপকাঠী 

ননছারাবাদ, পপজরােপুর।   

পদন 

৯৪ 

িারপর্ন আক্তার 

পপর্া-র্াছুর্ 

র্ার্া-র্ানসুয়ারা 

গ্রার্-বরছাকাঠী 

ডাক-নসাহাগদল 

ননছারাবাদ, পপজরােপুর।   
 পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

১৫/১০/২০২০-২১/১০/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

৯৫ 

নুপুর দাস 

পপর্া-সুজরি দাস 

র্ার্া-পদপালী দাস 

গ্রার্-কার্ারকাঠী 

ডাক-কার্ারকাঠী 

ননছারাবাদ, পপজরােপুর।   

০১৭১৮৯১৮০৩৪ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৫/১০/২০২০-২১/১০/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

৯৬ 

পপপ িীল 

পপর্া-হীরা লাল িীল 

র্ার্া-নপর্র্া িীল 

গ্রার্-কার্ারকাঠী 

ডাক-কার্ারকাঠী 

ননছারাবাদ, পপজরােপুর।   

০১৭৪৪১২০১৫৭৫ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৫/১০/২০২০-২১/১০/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

৯৭ 

পবর্ী িীল 

পপর্া-পলটু িীল 

র্ার্া-পরর্া িীল 

গ্রার্-ইপদলকাঠী 

ডাক-কার্ারকাঠী 

ননছারাবাদ, পপজরােপুর।   

০১৩০৭৭৩৭৯৮২ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৫/১০/২০২০-২১/১০/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

৯৮ 

সুর্াইয়া আক্তার 

পপর্া-আবু সুপফয়ান হাওলাদার 

র্ার্া-নারপগস নবগর্ 

গ্রার্-কার্ারকাঠী 

ডাক-কার্ারকাঠী 

ননছারাবাদ, পপজরােপুর।   

০১৭৩৫২০২৮০০ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৫/১০/২০২০-২১/১০/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

৯৯ 

পবউটি বিাল 

পপর্া-পনপখল বিাল 

র্ার্া-পিখা বিাল 

গ্রার্-কার্ারকাঠী,  

ডাক-কার্ারকাঠী,  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর।   

০১৭৬৪৮৭৫৭১৭ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৫/১০/২০২০-২১/১০/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

১০০ 

উেল পর্স্ত্রী 

পপর্া-ধীজরন্দ্রনার্ পর্স্ত্রী 

র্ার্া-ঊষা রানী পর্স্ত্রী 

গ্রার্-আরার্কাঠী 

ডাক-িাপর্ত্মরহাট 

ননছারাবাদ, পপজরােপুর।   

০১৭১৯৮২৪৪০৭ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৫/১০/২০২০-২১/১০/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

১০১ 

সুপর্ আকর্ার 

স্বার্ী- নর্াাঃ এপলন নহাজসন হাং 

র্ার্া- পবলপকছ নবগর্ 

গ্রার্- সমুদয়কাঠী 

নপাষ্ট- সমুদয়কাঠী 

ননছারাবাদ,পপজরােপুর। 

০১৭৪৬৪১৪৩২৭ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
২৫/১০/২০২০-৩১/১০/২০২০ 

০৭ পদন 
 

১০২ 

নর্াাঃ এপলন নহাজসন হাং 

পপং- নর্াাঃ এনার্ নহাজসন হাং 

র্ার্া- নর্াসাাঃ নরহানা নবগর্ 

গ্রার্- সমুদয়কাঠী 

নপাষ্ট- সমুদয়কাঠী 

ননছারাবাদ,পপজরােপুর। 

০১৭৭২৩৩৭৩৭৭ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
২৫/১০/২০২০-৩১/১০/২০২০ 

০৭ পদন 
 

১০৩ 
খুপি খানর্ 

স্বার্ী- িার্ীর্ নর্াল্লা 

গ্রার্- সমুদয়কাঠী 

নপাষ্ট- সমুদয়কাঠী 
০১৮২৯৩১২৮৪৭ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

২৫/১০/২০২০-৩১/১০/২০২০ 

০৭ পদন 
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র্ার্া- পিউলী নবগর্ ননছারাবাদ,পপজরােপুর। 

১০৪ 

নর্াাঃ িার্ীর্ নর্াল্লা 

পপং- নর্াাঃ ছজরর্ান নর্াল্লা 

র্ার্া- নর্াসাাঃ র্জনায়ারা নবগর্ 

গ্রার্- সমুদয়কাঠী 

নপাষ্ট- সমুদয়কাঠী 

ননছারাবাদ,পপজরােপুর। 

০১৮২৯৩১২৮৪৭ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
২৫/১০/২০২০-৩১/১০/২০২০ 

০৭ পদন 
 

১০৫ 

র্াসুদা ইয়াসপর্ন 

স্বার্ী- নর্াাঃ রাফসান েপন 

র্ার্া- িাপহদা 

গ্রার্- সমুদয়কাঠী 

নপাষ্ট- সমুদয়কাঠী 

ননছারাবাদ,পপজরােপুর। 

০১৭৪০৭৯৫৩৩৫ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
২৫/১০/২০২০-৩১/১০/২০২০ 

০৭ পদন 
 

১০৬ 

নর্াাঃ রাফসান েপন 

পপং- নর্াাঃ েয়নাল আজবদীন 

র্ার্া- মুপন্ন নবগর্ 

গ্রার্- সমুদয়কাঠী 

নপাষ্ট- সমুদয়কাঠী 

ননছারাবাদ,পপজরােপুর। 

০১৭৪০৭৯৫৩৩৫ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
২৫/১০/২০২০-৩১/১০/২০২০ 

০৭ পদন 
 

১০৭ 

নর্াাঃ আব্দুর রহর্ান  

পপং- নর্াাঃ খপললুর রহর্ান 

র্ার্া-নর্াসাাঃ নরজহনা নবগর্ 

গ্রার্- পবনাজয়কপুর  

নপাষ্ট- নসহাংগল 

ননছারাবাদ,পপজরােপুর। 

০১৭১০২৯১৯২২ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
২৫/১০/২০২০-৩১/১০/২০২০ 

০৭ পদন 
 

১০৮ 

নর্াাঃ জুজয়ল নহাজসন 

পপং- আব্দুল খাজলক 

র্ার্া- নর্াসাাঃ পারূল 

গ্রার্- নসহাংগল 

নপাষ্ট- নসহাংগল 

ননছারাবাদ,পপজরােপুর। 

০১৭৯১২৩৯৫০৫ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
২৫/১০/২০২০-৩১/১০/২০২০ 

০৭ পদন 
 

১০৯ 

নর্াাঃ ইর্রান খন্দকার 

পপং- নর্াাঃ পর্োন খন্দকার 

র্ার্া- নর্াসাাঃ নরকজসানা 

গ্রার্- নসহাংগল 

নপাষ্ট- নসহাংগল 

ননছারাবাদ,পপজরােপুর। 

০১৭৪৩৫৯৯০৪৫ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
২৫/১০/২০২০-৩১/১০/২০২০ 

০৭ পদন 
 

১১০ 

নর্াাঃ পলর্ন 

পপং- পছপিকুর রহর্ান 

র্ার্া- নর্াসাাঃ নহাসজনয়ারা নবগর্ 

গ্রার্- নসহাংগল 

নপাষ্ট- নসহাংগল 

ননছারাবাদ,পপজরােপুর। 

০১৭১২৯৭২৮৫২ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
২৫/১০/২০২০-৩১/১০/২০২০ 

০৭ পদন 
 

১১১ 

নিখ আবীদ নহাজসন 

পপং- নিখ আব্দুর রব 

র্ার্া- পরর্া খান 

গ্রার্- নসহাংগল 

নপাষ্ট- নসহাংগল 

ননছারাবাদ,পপজরােপুর। 

০১৮৬০৯২৬৯৯৬ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
২৫/১০/২০২০-৩১/১০/২০২০ 

০৭ পদন 
 

১১২ 

নর্াাঃ ইকরার্ খন্দকার 

পপং- নর্াাঃ পর্োন খন্দকার 

র্ার্া- নর্াসাাঃ নরখজছানা 

গ্রার্- নসহাংগল 

নপাষ্ট- নসহাংগল 

ননছারাবাদ,পপজরােপুর। 

০১৭৭৯৩৬৯৯৯৫ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
২৫/১০/২০২০-৩১/১০/২০২০ 

০৭ পদন 
 

১১৩ 

ছাপববর নহাজসন 

পপং- সাকাওয়ার্ নহাজসন 

র্ার্া- সুপফয়া খাতুন 

গ্রার্- নসহাংগল 

নপাষ্ট- নসহাংগল 

ননছারাবাদ,পপজরােপুর। 

০১৮৬৭৮৮০০০৮ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
২৫/১০/২০২০-৩১/১০/২০২০ 

০৭ পদন 
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১১৪ 

নর্াাঃ র্ানভীর নহাজসন 

পপং- আব্দুস ছতার 

র্ার্া- খাপদো নবগর্ 

গ্রার্- নসহাংগল 

নপাষ্ট- নসহাংগল 

ননছারাবাদ,পপজরােপুর। 

০১৭১০৮২৮২৬৬ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
২৫/১০/২০২০-৩১/১০/২০২০ 

০৭ পদন 
 

১১৫ 

নর্াাঃ পলটন নহাজসন 

পপং- নর্াাঃ রর্ন নিখ 

র্ার্া- নুরোহান নবগর্ 

গ্রার্- শ্রীপপর্কাঠী 

নপাষ্ট- বর্িানী 

ননছারাবাদ,পপজরােপুর। 

০১৭১১৯৬৩৮৫৩ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
২৫/১০/২০২০-৩১/১০/২০২০ 

০৭ পদন 
 

১১৬ 

নর্াাঃ র্পনর নহাজসন 

পপং- নর্াাঃ আলী নহাজসন 

র্ার্া- র্াহামুদা নবগর্ 

গ্রার্- নসহাংগল 

নপাষ্ট- নসহাংগল 

ননছারাবাদ,পপজরােপুর। 

০১৭২৫০৭৪২৮৬ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
২৫/১০/২০২০-৩১/১০/২০২০ 

০৭ পদন 
 

১১৭ 

নর্াাঃ নর্াস্তাপফজুর রহর্ান 

পপং- এস.এর্ পসপিকুর রহর্ান  

র্ার্া- নর্াসাাঃ ইসর্র্ আরা পসপিক 

গ্রার্- নসাহাগদল 

নপাষ্ট- নসাহাগদল 

ননছারাবাদ,পপজরােপুর। 

০১৭১৭৪৪৫৬৭৫ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
২৫/১০/২০২০-৩১/১০/২০২০ 

০৭ পদন 
 

১১৮ 

নর্াাঃ রাপকব নহাজসন 

পপং- আক্তার নহাজসন 

র্ার্া- রুপচয়া নবগর্ 

গ্রার্- নসাহাগদল 

নপাষ্ট- নসাহাগদল 

ননছারাবাদ,পপজরােপুর। 

০১৮৮২৩৮৭৭৫১ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
২৫/১০/২০২০-৩১/১০/২০২০ 

০৭ পদন 
 

১১৯ 

ফারোনা আক্তার 

স্বার্ী- নর্াাঃ আাঃ রহর্ান 

র্ার্া- িার্ীর্া নবগর্ 

গ্রার্- পবনাজয়কপুর 

নপাষ্ট- নসহাংগল 

ননছারাবাদ,পপজরােপুর। 

০১৭১০২৯১৯২২ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
২৫/১০/২০২০-৩১/১০/২০২০ 

০৭ পদন 
 

১২০ 

নর্াাঃ রাপেব নহাজসন 

পপং- নর্াাঃ ছাজলক নর্াল্লা 

র্ার্া- পারভীন নবগর্ 

গ্রার্- পবনাজয়কপুর 

নপাষ্ট- নসহাংগল 

ননছারাবাদ,পপজরােপুর। 

০১৭৪১৪২৫৫৩৫ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
২৫/১০/২০২০-৩১/১০/২০২০ 

০৭ পদন 
 

১২১ 

নর্াাঃ আব্দুর রপহর্ 

পপং- নর্াাঃ নদজলায়ার নহাজসন 

র্ার্া- আজলয়া নবগর্ 

গ্রার্- আরার্কাঠী 

নপাষ্ট- িাপন্তরহাট 

ননছারাবাদ,পপজরােপুর। 

০১৮৬৩৫৪৭১৪৪ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
২৫/১০/২০২০-৩১/১০/২০২০ 

০৭ পদন 
 

১২২ 

র্াহফুো  

স্বার্ী- কােী নুরুল ইসলার্ 

র্ার্া- নদজলায়ারা  

গ্রার্- অলংকারকাঠী 

নপাষ্ট- দারুচ্ছুন্নার্ 

ননছারাবাদ,পপজরােপুর। 

০১৮৬৩৫৪৭১৪৪ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
২৫/১০/২০২০-৩১/১০/২০২০ 

০৭ পদন 
 

১২৩ 

ফাজর্র্া  

পপং- নর্াাঃ রুহুল আর্ীন 

র্ার্া- কুলসুর্ নববী 

গ্রার্- পবন্না  

নপাষ্ট- রাোবািী 

ননছারাবাদ,পপজরােপুর। 

০১৭১২৯৭৯৮৬৫ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
২৫/১০/২০২০-৩১/১০/২০২০ 

০৭ পদন 
 

১২৪ নর্াাঃ হাপসব র্াহামুদ গ্রার্- উতর েগন্নার্কাঠী  ০১৩১৭৩৬৭১৯৪ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন ২৫/১০/২০২০-৩১/১০/২০২০  
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পপং- নর্াাঃ আাঃ ছতার 

র্ার্া- নর্াসাাঃ নহজলনা নবগর্ 

নপাষ্ট- স্বরূপকাঠী 

ননছারাবাদ,পপজরােপুর। 

০৭ পদন 

১২৫ 

পলপপকা দাস 

স্বার্ী- েন মািন দাস 

র্ার্া- র্াধুরী দাস 

গ্রার্- লক্ষ্মণকাঠী  

নপাষ্ট- েলাবািী 

ননছারাবাদ,পপজরােপুর। 

০১৭২১৯৬১০৯৬ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
২৫/১০/২০২০-৩১/১০/২০২০ 

০৭ পদন 
 

১২৬ 

নর্াাঃ রূর্ান নবপারী  

পপং নর্াাঃ চাঁন পর্য়া নবপারী 

 র্ার্া রম্নপবনা নবগর্ 

গ্রার্+ডাকাঃ সাজরংকাঠী 

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 
০১৭১৭৩৮১৯৩৮ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

১৫/১১/২০২০-

২১/১১/২০২০ ০৭ পদন 

 

১২৭ 

পলনা পর্স্ত্রী  

পপং রনপের্ কুর্ার পর্স্ত্রী 

র্ার্াাঃ নরভা রানী রায় 

গ্রার্াঃ করফা ডাকাঃ করফার 

হাট 

 ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৭৩৮৩২৪৯২৩ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৫/১১/২০২০-

২১/১১/২০২০ ০৭ পদন 

 

১২৮ 

িায়লা আক্তার  

পপংজর্াাঃজর্াফাজেল 

হাওলাদার 

 র্ার্াাঃ নর্াসাাঃ নরজহনা নবগর্ 

গ্রার্াঃ পাটিজকলবািী  

ডাকাঃ ব্যাসকাঠী ননছারাবাদ, 

পপজরােপুর 

০১৭৭৯৯৯৮২৭৬ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৫/১১/২০২০-

২১/১১/২০২০ ০৭ পদন 

 

১২৯ 

র্াহমুদা নবগর্  

স্বাাঃ ইকবাল গােী  

র্ার্াাঃ র্জহাপর্না নবগর্ 

গ্রার্াঃ পাটিজকলবািী 

 ডাকাঃ ব্যাসকাঠী  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৭৩৪২১১২৯৭ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৫/১১/২০২০-

২১/১১/২০২০ ০৭ পদন 

 

১৩০ 

নর্াাঃ র্ামুন গােী  

পপং আাঃ আউয়াল গােী র্ার্াাঃ 

নর্াসাাঃ কুলসুর্ নবগর্ 

গ্রার্াঃ পাটিজকলবািী 

 ডাকাঃ ব্যাসকাঠী  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৭২৮৪৪৯৬৭৮ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৫/১১/২০২০-

২১/১১/২০২০ ০৭ পদন 

 

১৩১ 

মুনা খানর্  

পপং আবুল বাসার  

র্ার্াাঃপর্নু নবগর্ 

গ্রার্াঃ পাটিজকলবািী  

ডাকাঃ ব্যাসকাঠী  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৭২৮৪৪৯৬৭৮ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৫/১১/২০২০-

২১/১১/২০২০ ০৭ পদন 

 

১৩২ 

োন্নাতুল নফরজদৌস 

 পপং োহাঙ্গীর আলর্ 

র্ার্াাঃজরাকসনা নবগর্ 

গ্রার্াঃ পাটিজকলবািী  

ডাকাঃ ব্যাসকাঠী  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৭৮৮৩০৭১৭৭ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৫/১১/২০২০-

২১/১১/২০২০ ০৭ পদন 

 

১৩৩ 

ওর্র খাঁন 

 পপং রহর্ার্ আলী খাঁন র্ার্াাঃ 

নরাপেনা নবগর্ 

গ্রার্াঃ পাটিজকলবািী 

 ডাকাঃ ব্যাসকাঠী  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৭৭৪৭৭২৬৬৮ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৫/১১/২০২০-

২১/১১/২০২০ ০৭ পদন 

 

১৩৪ পসরাজুল ইসলার্ গ্রার্+ডাকাঃ ব্যাসকাঠী ০১৭০৩৬৮৯৫৬৫ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন ১৫/১১/২০২০-  
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 পপং নর্ায়াজের্ হাওলাদার 

র্ার্াাঃ নর্পরনা নবগর্ 

ননছারাবাদ, পপজরােপুর ২১/১১/২০২০ ০৭ পদন 

১৩৫ 

সুরাইয়া আক্তার 

 পপং লালচান আলী নসখ 

র্ার্াাঃপারভীন নবগর্ 

গ্রার্াঃ পাটিজকলবািী 

 ডাকাঃ ব্যাসকাঠী  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৭১৭২৭২৯৭৯ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৫/১১/২০২০-

২১/১১/২০২০ ০৭ পদন 

 

১৩৬ 

িারপর্ন আক্তার 

 পপং ইউসুফ হাওলাদার র্ার্াাঃ 

নপয়ারা নবগর্ 

গ্রার্াঃ পাটিজকলবািী  

ডাকাঃ ব্যাসকাঠী  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৭২৮৪৪৯৬৭৮ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৫/১১/২০২০-

২১/১১/২০২০ ০৭ পদন 

 

১৩৭ 

নর্াাঃ রপবউল ইসলার্ 

 পপং নর্াাঃ এনাজয়র্ নহাজসন 

গােী র্ার্াাঃ বকুল নবগর্ 

গ্রার্াঃ পাটিজকলবািী  

ডাকাঃ ব্যাসকাঠী  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৭০৫৫২৮৬৫৮ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৫/১১/২০২০-

২১/১১/২০২০ ০৭ পদন 

 

১৩৮ 

নসাপনয়া হাওলাদার 

 পপং আাঃ সালার্ হাওলাদার 

র্ার্াাঃ র্াপহরা নবগর্ 

গ্রার্+ডাকাঃ ব্যাসকাঠী 

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 
০১৭১২০৩৮৬৭২ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

১৫/১১/২০২০-

২১/১১/২০২০ ০৭ পদন 

 

১৩৯ 

নর্াসাাঃ রপহর্া খানর্  

স্বাাঃ নর্াাঃ ইব্রাপহর্ আকন 

র্ার্াাঃ নর্াসাঃ খাপদো নবগর্ 

গ্রার্াঃ পাটিজকলবািী  

ডাকাঃ ব্যাসকাঠী  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৭২৮৪৪৯৬৭৮ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৫/১১/২০২০-

২১/১১/২০২০ ০৭ পদন 

 

১৪০ 

সুেন বিাল 

 পপং পনরঞ্জন বিাল 

 র্ার্াাঃ আরর্ী বিাল 

গ্রার্+ডাকাঃ ব্যাসকাঠী 

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 
০১৭৫৪৮৪৫৭৪১ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

১৫/১১/২০২০-

২১/১১/২০২০ ০৭ পদন 

 

১৪১ 

আপরফুল ইসলার্ 

 পপং নর্াাঃ নুরম্নোর্ান 

নর্ালস্না র্ার্াাঃখাপদো নবগর্ 

গ্রার্াঃ পাটিজকলবািী 

 ডাকাঃ ব্যাসকাঠী  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৮৪৫৯২৭১৭৮ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৫/১১/২০২০-

২১/১১/২০২০ ০৭ পদন 

 

১৪২ 

নর্াসাাঃহাপর্দা নবগর্ 

 পপং আফসার র্াঝী  

র্ার্াাঃ নর্াসাাঃ কপহনুর নবগর্ 

গ্রার্+ডাকাঃ ব্যাসকাঠী 

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 
০১৭১৮৯৯৭৫৩৭ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

১৫/১১/২০২০-

২১/১১/২০২০ ০৭ পদন 

 

১৪৩ 

ফাপরয়া ইসলার্ 

 পপং আাঃ রপহর্ গােী  

র্ার্াাঃ রাপিদা নবগর্ 

গ্রার্াঃ পাটিজকলবািী  

ডাকাঃ ব্যাসকাঠী  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৮৩১৮০৫১১৮ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৫/১১/২০২০-

২১/১১/২০২০ ০৭ পদন 

 

১৪৪ 
রম্নর্া নবগর্  

স্বাাঃ পহরম্ন নর্ালস্না   

গ্রার্াঃ পাটিজকলবািী  

ডাকাঃ ব্যাসকাঠী  
০১৮৫৫৮৫৭৮৮৯ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

১৫/১১/২০২০-

২১/১১/২০২০ ০৭ পদন 
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র্ার্াাঃ নাপছর্া নবগর্ ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

১৪৫ 

দাপনয়াল নিখ 

 পপং নর্াাঃ নুরম্নল ইসলার্ 

র্ার্াাঃপদলরম্নবা ইসলার্ 

গ্রার্াঃ পাটিজকলবািী  

ডাকাঃ ব্যাসকাঠী  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৭৯১৭৯৩৭৯৭ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৫/১১/২০২০-

২১/১১/২০২০ ০৭ পদন 

 

১৪৬ 

সার্ী খাতুন 

 পপং নর্াাঃ আলাউিীন র্ন্ডল 

র্ার্াাঃ রাজবয়া নবগর্ 

গ্রার্াঃ পাটিজকলবািী 

 ডাকাঃ ব্যাসকাঠী  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৭১২৯৩৭২১১ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৫/১১/২০২০-

২১/১১/২০২০ ০৭ পদন 

 

১৪৭ 

পলনা আক্তার 

 পপং এর্ার্ আলী খাঁন 

 র্ার্াাঃ পলপল নবগর্ 

গ্রার্াঃ পাটিজকলবািী 

 ডাকাঃ ব্যাসকাঠী  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৭৬৩৭৩৩২৫৯ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৫/১১/২০২০-

২১/১১/২০২০ ০৭ পদন 

 

১৪৮ 

নর্াসাম্মাৎ ইসরার্ োহান 

পপংকারী নর্াাঃ আব্দুল খাজলক 

র্া-নর্াসাম্মাৎজদজলায়ারা নবগর্ 

গ্রার্াঃ পাটিজকলবািী  

ডাকাঃ ব্যাসকাঠী  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৭০৫৬৪৭৩৭১ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৫/১১/২০২০-

২১/১১/২০২০ ০৭ পদন 

 

১৪৯ 

নর্াসাাঃ নুসরার্ োহান 

 পপং নর্াাঃ ফপরদ আহজম্মদ 

র্ার্াাঃজর্াসাাঃ পদলারা নবগর্ 

গ্রার্াঃ রাহুর্কাঠী 

 ডাকাঃ দারম্নসুন্নার্, 

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৭১১৪৫২৩২১ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৫/১১/২০২০-

২১/১১/২০২০ ০৭ পদন 

 

১৫০ 

নসযুর্ী 

 পপং নর্াাঃ েপহরম্নল ইসলার্ 

র্ার্াাঃ রম্নপিয়া নবগর্ 

গ্রার্+ডাকাঃ কার্ারকাঠী 

উপজেলাাঃ ননছারাবাদ, 

পপজরােপুর 

০১৭৭০২২৭১৩৩ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৫/১১/২০২০-

২১/১১/২০২০ ০৭ পদন 

 

১৫১ 

নর্াাঃ আপরফুল ইসলার্ 

 পপং নর্াাঃ সুলর্ান 

র্ার্াাঃরপহর্া নবগর্ 

গ্রার্াঃ পবষ্ণুকাঠী  

ডাকাঃ আলকীরহাট  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৭০১৪০৩০৪৯ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
২২/১১/২০২০-

২৮/১১/২০২০ ০৭ পদন 

 

১৫২ 

নর্াাঃ ইর্রান  

পপং নর্াাঃ র্নসুর পর্য়া র্ার্াাঃ 

পর্নারা নবগর্ 

গ্রার্াঃ পবষ্ণুকাঠী  

ডাকাঃ আলকীরহাট  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৭৮৮৭৪৯৭৮০ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
২২/১১/২০২০-

২৮/১১/২০২০ ০৭ পদন 

 

১৫৩ 

নর্াাঃ র্পরকুল ইসলার্ 

 পপং নর্াাঃ দুলাল  

র্ার্াাঃ নারপগস 

গ্রার্াঃ গপবন্দগুহকাঠী ডাকাঃ 

মুপননাগ  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৮৮৭৫৬০৪২৫ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
২২/১১/২০২০-

২৮/১১/২০২০ ০৭ পদন 

 

১৫৪ 

নর্াছাাঃ হাপসনা নবগর্ 

 স্বাাঃ নর্াাঃ পফজরাে আহজম্মদ 

 র্াাঃজর্াছাাঃআজলয়া নবগর্ 

গ্রার্াঃ পবষ্ণুকাঠী  

ডাকাঃ আলকীরহাট  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৭৬৪২৪৩৪৪৪ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
২২/১১/২০২০-

২৮/১১/২০২০ ০৭ পদন 
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১৫৫ 

লাকী  

স্বার্ীাঃ ছাইদুল  

র্ার্াাঃ ফপরদা 

গ্রার্+ডাকাঃ নসাহাগদল 

উপজেলাাঃ ননছারাবাদ, 

পপজরােপুর 

০১৭৭৫৯৮৪৬৩৩ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
২২/১১/২০২০-

২৮/১১/২০২০ ০৭ পদন 

 

১৫৬ 

র্পরকুল ইসলার্ 

 পপং নেরম্নল ইসলার্ র্ার্াাঃ 

হাপফো নবগর্ 

গ্রার্াঃ পবষ্ণুকাঠী  

ডাকাঃ আলকীরহাট  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৭৯০৭৫৪১৫৪ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
২২/১১/২০২০-

২৮/১১/২০২০ ০৭ পদন 

 

১৫৭ 

নর্াসাাঃ নসাপনয়া আক্তার পপং 

নর্াাঃ নর্াসত্মফা মৃধা র্ার্াাঃ 

পর্নারা নবগর্ 

গ্রার্াঃ গপবন্দগুহকাঠী ডাকাঃ 

মুপননাগ  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৭০৫৩৯৪৪৭৪ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
২২/১১/২০২০-

২৮/১১/২০২০ ০৭ পদন 

 

১৫৮ 

লাকী  

স্বার্ীাঃ নর্াাঃ রাজসল 

 র্ার্াাঃ আন্জজুর্ানারা 

গ্রার্াঃ দাঃ নসাহাগদল ডাকাঃ 

আলকীরহাট, ননছারাবাদ, 
০১৭৯৫০৮০৭৮৯ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

২২/১১/২০২০-

২৮/১১/২০২০ ০৭ পদন 

 

১৫৯ 

নর্াাঃ আসাদুোর্ান  

পপংজর্াাঃআউয়াল হাওলাদার 

 র্ার্াাঃজর্াসা পিউলী নবগর্ 

গ্রার্াঃ পবষ্ণুকাঠী  

ডাকাঃ আলকীরহাট  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৩১৭৭৫০২৮৯ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
২২/১১/২০২০-

২৮/১১/২০২০ ০৭ পদন 

 

১৬০ 

নর্াাঃ েপহর রায়হান 

 পপং নর্াাঃ হাপববুর রহর্ান 

র্ার্াাঃ র্জনায়ারা 

গ্রার্াঃ পবষ্ণুকাঠী  

ডাকাঃ আলকীরহাট  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৭১৫৪৫১৯৪৬ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
২২/১১/২০২০-

২৮/১১/২০২০ ০৭ পদন 

 

১৬১ 

নর্াাঃ কপবর 

 পপং নর্াাঃ পর্ন্টু নিখ  

র্ার্াাঃ পর্জসস নহজলনা নবগর্ 

গ্রার্+ডাকাঃ নসাহাগদল  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 
০১৩০০৮৮৫১৪১ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

২২/১১/২০২০-

২৮/১১/২০২০ ০৭ পদন 

 

১৬২ 

নর্াছাাঃ  পিমু খানর্ 

পপং িাোহান হাওলাদার 

র্ার্াাঃ আজলয়া 

গ্রার্+ডাকাঃ নসাহাগদল 

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 
০১৩০৬০২২৬৬৯ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

২২/১১/২০২০-

২৮/১১/২০২০ ০৭ পদন 

 

১৬৩ 

নর্াাঃ আপর্নুল ইসলার্ 

 পপং নর্াাঃ কালার্ নিখ র্ার্াাঃ 

র্ারম্নফা নবগর্ 

গ্রার্াঃ পবষ্ণুকাঠী  

ডাকাঃ আলকীরহাট  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৭৩৫৯৪০২০০ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
২২/১১/২০২০-

২৮/১১/২০২০ ০৭ পদন 

 

১৬৪ 

নর্াাঃ িাহোলাল 

 পপং নর্াাঃ আবুর কালার্ 

র্ার্াাঃ নর্াসাঃ সাবানা নবগর্ 

গ্রার্াঃ পবষ্ণুকাঠী  

ডাকাঃ আলকীরহাট  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৭৮৪৮৮২৩০৫ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
২২/১১/২০২০-

২৮/১১/২০২০ ০৭ পদন 

 

১৬৫ নর্াাঃ পারজভে গ্রার্াঃ পবষ্ণুকাঠী  ০১৭৩৫৯৪০২০০ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন ২২/১১/২০২০-  
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 পপংজর্াাঃ কাঞ্চন আলী র্ার্াাঃ 

নাপছর্া নবগর্ 

ডাকাঃ আলকীরহাট  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

২৮/১১/২০২০ ০৭ পদন 

১৬৬ 

নর্াাঃ োকাপরয়া 

 পপং নর্াাঃ ওহাব আলী র্ার্াাঃ 

নর্াসাাঃহাজেরা নবগর্ 

গ্রার্াঃ গপবন্দগুহকাঠী ডাকাঃ 

মুপননাগ  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৩১৭৭১৪৫৬৩ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
২২/১১/২০২০-

২৮/১১/২০২০ ০৭ পদন 

 

১৬৭ 

নর্াাঃ হাপচপ পর্য়া 

 পপং নর্াাঃ আলর্াব পর্য়া 

র্ার্াাঃজর্াসাাঃ রাপিদা নবগর্ 

গ্রার্াঃ পবষ্ণুকাঠী  

ডাকাঃ আলকীরহাট  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৭৭১৫৭২৩৩৫ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
২২/১১/২০২০-

২৮/১১/২০২০ ০৭ পদন 

 

১৬৮ 

নর্াাঃ জুজয়ল পর্য়া 

 পপং নর্াাঃ কালার্ 

 র্ার্া হাপলর্া 

গ্রার্াঃ পবষ্ণুকাঠী  

ডাকাঃ আলকীরহাট  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৭৬২২৯৪০৩৯ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
২২/১১/২০২০-

২৮/১১/২০২০ ০৭ পদন 

 

১৬৯ 

নর্াাঃ ইপদ্রস আলী 

 পপং নর্াাঃ গফুর পর্য়া র্ার্াাঃ 

সুপফয়া নবগর্ 

গ্রার্াঃ পবষ্ণুকাঠী  

ডাকাঃ আলকীরহাট  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৭১২৮৭১৯৯৮ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
২২/১১/২০২০-

২৮/১১/২০২০ ০৭ পদন 

 

১৭০ 

নর্াাঃ হাপসব 

 পপং নর্াাঃ োর্াল নহাজসন 

র্ার্াাঃ নর্াসাাঃ ন মাপগস নবগর্ 

গ্রার্াঃ পবষ্ণুকাঠী  

ডাকাঃ আলকীরহাট  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৭৪৮২৪৪৫২৪ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
২২/১১/২০২০-

২৮/১১/২০২০ ০৭ পদন 

 

১৭১ 

নর্াাঃ কার্রম্নল হাসান 

 পপং নর্াাঃ নর্াসত্মফা  

র্ার্াাঃ নর্াসাাঃ কার্ারম্নন 

গ্রার্+ডাকাঃ নসাহাগদল 

উপজেলাাঃ ননছারাবাদ, 

পপজরােপুর 

০১৭০১৪০৩১১৬ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
২২/১১/২০২০-

২৮/১১/২০২০ ০৭ পদন 

 

১৭২ 

নর্াাঃ আপিকুর রহর্ান 

 পপং নর্াাঃ হারম্নন অর রপিদ 

র্ার্াাঃ আফজরাো নবগর্ 

গ্রার্+ডাকাঃ নসাহাগদল 

উপজেলাাঃ ননছারাবাদ, 

পপজরােপুর 

০১৭১২৩৯৭৫৭৪ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
২২/১১/২০২০-

২৮/১১/২০২০ ০৭ পদন 

 

১৭৩ 

নর্াাঃ রানা 

 পপং নর্াাঃ েববার 

 র্ার্াাঃ পপয়ারা নবগর্ 

গ্রার্াঃ আরার্কাঠী 

 ডাকাঃ িাপর্ত্মরহাট  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৭২৩১৩৭৮১৬ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
২২/১১/২০২০-

২৮/১১/২০২০ ০৭ পদন 

 

১৭৪ 

নাসপরন 

 পপং নর্াাঃোহাঙ্গীর নহাজসন  

র্ার্াাঃ ফপরদা নবগর্ 

গ্রার্াঃ পবষ্ণুকাঠী  

ডাকাঃ আলকীরহাট  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৭১২৫৮৩১৭১ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
২২/১১/২০২০-

২৮/১১/২০২০ ০৭ পদন 

 

১৭৫ 
নর্াাঃ নাঈর্ পারজভে  

পপং নর্াাঃ র্পনরম্নল ইসলার্ 

গ্রার্+ডাকাঃ পচলর্লা 

উপজেলাাঃ ননছারাবাদ নেলাাঃ 
০১৭২৭০৮৯২১৬ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

২২/১১/২০২০-

২৮/১১/২০২০ ০৭ পদন 
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র্ার্াাঃ নর্াছাাঃ নাপগ মস খানর্ পপজরােপুর 

১৭৬ 

র্াপরয়া আক্তার মুনমুন 

পপর্া-িাহাদার্ নহাজসন 

র্ার্া-র্াজেদা নবগর্ 

গ্রার্-সুটিয়াকাঠী 

ডাক-নকৌপরখািা 

ননছারাবাদ, পপজরােপুর।   

০১৭১৯৩৪০৭৪৪ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
০৬/১২/২০২০-১২/১২/২০২০ ০৭ 

পদন 

 

১৭৭ 

রপহর্া আক্তার 

পপর্া-নর্াাঃ োফর আকন 

র্ার্া-নুরোহান নবগর্ 

গ্রার্-বাপলহারী 

ডাক-নকৌপরখািা 

ননছারাবাদ, পপজরােপুর।   

০১৭২৪৯১৭২০৫ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
০৬/১২/২০২০-১২/১২/২০২০ ০৭ 

পদন 

 

১৭৮ 

কােী নর্াাঃ সপেব 

পপর্া-নর্াাঃ িপহদুল ইসলার্ 

র্ার্া-পারভীন নবগর্ 

গ্রার্-সুটিয়াকাঠী 

ডাক-নকৌপরখািা 

ননছারাবাদ, পপজরােপুর।   

০১৭৭৫৮০১৯৪৩ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
০৬/১২/২০২০-১২/১২/২০২০ ০৭ 

পদন 

 

১৭৯ 

নর্াাঃ খাইরম্নল ইসলার্ 

পপর্া-নর্াাঃ আবু হাপনফ আকন 

র্ার্া-রাপিদা নবগর্ 

গ্রার্-সুটিয়াকাঠী 

ডাক-নকৌপরখািা 

ননছারাবাদ, পপজরােপুর।   

০১৭৭১০৪৫২৯৪ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
০৬/১২/২০২০-১২/১২/২০২০ ০৭ 

পদন 

 

১৮০ 

নর্াাঃ োপহদুল ইসলার্ 

পপর্া-নর্াাঃ আাঃ র্াজলক 

র্ার্া-োহানারা নবগর্ 

 গ্রার্-বাপলহারী 

ডাক-নকৌপরখািা 

ননছারাবাদ, পপজরােপুর।   

০১৭৭০৯৯৮০২৭২ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
০৬/১২/২০২০-১২/১২/২০২০ ০৭ 

পদন 

 

১৮১ 

নর্াাঃ র্াহামুদুল হাসান 

পপর্া-আবু সাইদ বাবুল 

র্ার্া-র্াহামুদা নবগর্ 

গ্রার্-সুটিয়াকাঠী 

ডাক-নকৌপরখািা 

ননছারাবাদ, পপজরােপুর।   

০১৭০৬৬৮৬৫১০ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
০৬/১২/২০২০-১২/১২/২০২০ ০৭ 

পদন 

 

১৮২ 

নর্াাঃ রম্নজবল নহাজসন 

পপর্া-আলর্ পর্য়া 

র্ার্া-র্পরয়র্ নবগর্ 

গ্রার্-সুটিয়াকাঠী 

ডাক-নকৌপরখািা 

ননছারাবাদ, পপজরােপুর।   

০১৭৭৫৮০২২৬৮ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
০৬/১২/২০২০-১২/১২/২০২০ ০৭ 

পদন 

 

১৮৩ 

রম্নর্ানা আক্তার 

পপর্া-নর্াাঃ আলর্ পর্য়া 

র্ার্া-র্পরয় নবগর্ 

গ্রার্-সুটিয়াকাঠী 

ডাক-নকৌপরখািা 

ননছারাবাদ, পপজরােপুর।   

০১৭৭৫৪৮০২২০৪ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
০৬/১২/২০২০-১২/১২/২০২০ ০৭ 

পদন 

 

১৮৪ 

নর্াাঃ ননয়ার্তুলস্নাহ 

পপর্া-নর্াাঃ আলর্ পর্য়া 

র্ার্া-োহানারা নবগর্ 

গ্রার্-নান্দুহার, ডাক-নকৌপরখািা 

ননছারাবাদ, পপজরােপুর।   
০১৭৬৩৬২৮৮৩৮ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

০৬/১২/২০২০-১২/১২/২০২০ ০৭ 

পদন 

 

১৮৫ 

নর্াাঃ িপফকুল ইসলার্ 

পপর্া-নর্াাঃ োহাপঙ্গর নহাজসন 

র্ার্া-িাপহদা 

গ্রার্-নান্দুহার, ডাক-নকৌপরখািা 

ননছারাবাদ, পপজরােপুর।   
০১৭৩৩৯১৫৭৩২ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

০৬/১২/২০২০-১২/১২/২০২০ ০৭ 

পদন 
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১৮৬ 

উজম্ম হাপববা 

পপর্া-নর্াাঃ র্পনরম্নোর্ান আকন 

র্ার্া-রাপিদা নবগর্ 

গ্রার্-সুটিয়াকাঠী 

ডাক-নকৌপরখািা 

ননছারাবাদ, পপজরােপুর।   

০১৭১৪৮০৯০০৫ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
০৬/১২/২০২০-১২/১২/২০২০ ০৭ 

পদন 

 

১৮৭ 

রাপেয়া সুলর্ানা 

পপর্া-সার্শুল অঅলর্ 

র্ার্া-নদজলায়ারা নবগর্ 

গ্রার্-বাপলহারী 

ডাক-নকৌপরখািা 

ননছারাবাদ, পপজরােপুর।   

০১৭৩৯৫৫৮১৮৮ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
০৬/১২/২০২০-১২/১২/২০২০ ০৭ 

পদন 

 

১৮৮ 

সুপখ আক্তার 

পপর্া-হাপলর্ পর্য়া 

র্ার্া-রঞ্জু নবগর্ 

গ্রার্-সুটিয়াকাঠী 

ডাক-নকৌপরখািা 

ননছারাবাদ, পপজরােপুর।   

০১৭৫৭৩৫৭২১০ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
০৬/১২/২০২০-১২/১২/২০২০ ০৭ 

পদন 

 

১৮৯ 

পিপরন বকুল 

পপর্া-এর্ এ সালার্ 

র্ার্া-লুর্ফুজন্নছা 

গ্রার্-সুটিয়াকাঠী 

ডাক-নকৌপরখািা 

ননছারাবাদ, পপজরােপুর।   

০১৭০৩৪৪২৩৭৮ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
০৬/১২/২০২০-১২/১২/২০২০ ০৭ 

পদন 

 

১৯০ 

ফাপহর্া আক্তার নসতু 

স্বার্ী-নর্াাঃ িাহালর্ 

র্ার্া-িাপহদা আক্তার 

গ্রার্-সুটিয়াকাঠী 

ডাক-নকৌপরখািা 

ননছারাবাদ, পপজরােপুর।   

০১৭৭৬৫৫৬১৫৬ 

 
পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

০৬/১২/২০২০-১২/১২/২০২০ ০৭ 

পদন 

 

১৯১ 

খাপদো আক্তার 

পপর্া-আাঃ কাজদর পসকদার 

র্ার্া-পরনা নবগর্ 

গ্রার্-সুটিয়াকাঠী 

ডাক-নকৌপরখািা 

ননছারাবাদ, পপজরােপুর।   

০১৭০১৮৫৫৮৩৭ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
০৬/১২/২০২০-১২/১২/২০২০ ০৭ 

পদন 

 

১৯২ 

আিার্পন 

পপর্া-নর্াাঃ আজনায়ার নহাজসন 

র্ার্া-সুলর্ানা ইয়াছপর্ন 

গ্রার্-সুটিয়াকাঠী 

ডাক-নকৌপরখািা 

ননছারাবাদ, পপজরােপুর।   

০১৭১৯৫৫৪১৮৬ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
০৬/১২/২০২০-১২/১২/২০২০ ০৭ 

পদন 

 

১৯৩ 

র্াপেয়া র্ােপরন স্বন মা 

পপর্া-নর্াাঃ রপফকুল ইসলার্ 

র্ার্া-ফারহানা ইয়াছপর্ন 

গ্রার্-সুটিয়াকাঠী 

ডাক-নকৌপরখািা 

ননছারাবাদ, পপজরােপুর।   

০১৭১৯৫১৪৯৮৬ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
০৬/১২/২০২০-১২/১২/২০২০ ০৭ 

পদন 

 

১৯৪ 

নর্াাঃ ননয়ার্তুলস্না 

পপর্া-র্পেবুর রহর্ান 

র্ার্া-নরাজকয়া নবগর্ 

গ্রার্-নান্দুহার 

ডাক-নকৌপরখািা 

ননছারাবাদ, পপজরােপুর।   

০১৭৭৮১১৯৩৫৯ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
০৬/১২/২০২০-১২/১২/২০২০ ০৭ 

পদন 

 

১৯৫ 

র্পনকা 

পপর্া-নর্াাঃ কার্াল নহাজসন 

র্ার্া-র্াপহনুর নবগর্ 

গ্রার্-সুটিয়াকাঠী 

ডাক-নকৌপরখািা 

ননছারাবাদ, পপজরােপুর।   

০১৯১১৫৩৮৫২২ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
০৬/১২/২০২০-১২/১২/২০২০ ০৭ 

পদন 

 

১৯৬ ইনোর্ার্ আহজম্মদ গ্রার্-সুটিয়াকাঠী ০১৭৬২২৮৬৪২১ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন ০৬/১২/২০২০-১২/১২/২০২০ ০৭  
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পপর্া-রহর্র্ র্ালুকদার 

র্ার্া-নােপনন নবগর্ 

ডাক-নকৌপরখািা 

ননছারাবাদ, পপজরােপুর।   

পদন 

১৯৭ 

আঞ্জু নবগর্ 

স্বার্ী-নর্াাঃ রাজসল 

র্ার্া-পপয়ারা খাতুন 

গ্রার্-বাপলহারী 

ডাক-নকৌপরখািা 

ননছারাবাদ, পপজরােপুর।   

০১৭২৪৯১৭২০৫ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
০৬/১২/২০২০-১২/১২/২০২০ ০৭ 

পদন 

 

১৯৮ 

আপফফা োর্ান 

স্বার্ী-নর্াাঃ আর্ান 

র্ার্া-সাপহদা নবগর্ 

গ্রার্-সুটিয়াকাঠী 

ডাক-নকৌপরখািা 

ননছারাবাদ, পপজরােপুর।   

০১৭৩৭৫৮৩৪৩৪ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
০৬/১২/২০২০-১২/১২/২০২০ ০৭ 

পদন 

 

১৯৯ 

নর্াাঃ িাওন 

পপর্া-ফারম্নক পর্য়া 

র্ার্া-পিপল্প নবগর্ 

গ্রার্-নসাহাগদল 

ডাক-নসাহাগদল 

ননছারাবাদ, পপজরােপুর।    

০১৭৮৮১৮৮৬৫৯ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
০৬/১২/২০২০-১২/১২/২০২০ ০৭ 

পদন 

 

২০০ 

সানপেদা আক্তার পলর্া 

পপর্া-আাঃ বাজরক 

র্ার্া-নোসনা 

গ্রার্-নসাহাগদল 

ডাক-নসাহাগদল 

ননছারাবাদ, পপজরােপুর।    

০১৩০৬০২২৫০৮ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
০৬/১২/২০২০-১২/১২/২০২০ ০৭ 

পদন 

 

২০১ 

র্াপস চন্দ্র র্ন্ডল 

পপং- স্বপন কুর্ার র্ন্ডল 

র্ার্া- নিফাপল 

গ্রার্- আটঘর 

নপাষ্ট- কুপিয়ানা 

ননছারাবাদ,পপজরােপুর। 

০১৮৬৫৮১০২৯১ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
20/১২/২০২০-26/১২/২০২০ ০৭ 

পদন 
 

২০২ 

পকজিার রায় 

পপং- নজরন্দ্র নার্ রায় 

র্ার্া- র্ঞ্জু রানী রায় 

গ্রার্- আদর্কাঠী 

নপাষ্ট- কুপিয়ানা 

ননছারাবাদ,পপজরােপুর। 

০১৩০৭১০৩৯৮৪ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
20/১২/২০২০-26/১২/২০২০ ০৭ 

পদন 
 

২০৩ 

নর্াাঃ নর্ারছালীন র্ালুকদার 

পপং- নর্াাঃ আহছান উপিন র্ালুকদার 

র্ার্া- নর্াসাাঃ রওিন আরা 

গ্রার্- নসহাংগল 

নপাষ্ট- নসহাংগল 

ননছারাবাদ,পপজরােপুর। 

০১৭২৮৮৭২৭৩৩ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
20/১২/২০২০-26/১২/২০২০ ০৭ 

পদন 
 

২০৪ 

পর্ঠুন র্ন্ডল 

পপং- স্বপন র্ন্ডল 

র্ার্া- নিফালী র্ন্ডল 

গ্রার্- আটঘর 

নপাষ্ট- কুপিয়ানা 

ননছারাবাদ,পপজরােপুর। 

০১৮১৩৬৬৫৯১৮ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
20/১২/২০২০-26/১২/২০২০ ০৭ 

পদন 
 

২০৫ 

নিখর র্জুর্দার 

পপং- পপরজর্াষ র্জুর্দার 

র্ার্া- ঝণ মা র্জুর্দার 

গ্রার্- আন্দকুল 

নপাষ্ট- কুপিয়না 

ননছারাবাদ,পপজরােপুর। 

০১৭৪৬৩৯৬১৫২ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
20/১২/২০২০-26/১২/২০২০ ০৭ 

পদন 
 

২০৬ 
পবপুল পর্স্তী 

পপং- হজরন্দ্র নার্ পর্স্ত্রী 

গ্রার্- গণপপর্কাঠী 

নপাষ্ট- র্াদ্রা 
০১৩০৮৮৩৫৯৭৩ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

20/১২/২০২০-26/১২/২০২০ ০৭ 

পদন 
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র্ার্া- আরর্ী পর্স্ত্রী ননছারাবাদ,পপজরােপুর। 

২০৭ 

নান্টু হাওলাদার 

পপং- অবপনভূষণ হাওলাদার 

র্ার্া-নরনু হাওলাদার 

গ্রার্- আদাবািী  

নপাষ্ট- কুপিয়ানা 

ননছারাবাদ,পপজরােপুর। 

০১৮২২৬৪৭৪০২ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
20/১২/২০২০-26/১২/২০২০ ০৭ 

পদন 
 

২০৮ 

র্র্া হাওলাদার 

স্বার্ী- অপূব ম সর্িার 

র্ার্া- অঞ্জু হাওলাদার 

গ্রার্- বংকুরা 

নপাষ্ট- কুপিয়ানা 

ননছারাবাদ,পপজরােপুর। 

০১৮৪৮৩৭৩৭৭৭ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
20/১২/২০২০-26/১২/২০২০ ০৭ 

পদন 
 

২০৯ 

নদালন হাওলাদার 

পপং- পংকে হাওলাদার 

র্ার্া- সপবর্া হাওলাদার 

গ্রার্- আদাবিী 

নপাষ্ট- কুপিয়ানা  

ননছারাবাদ,পপজরােপুর। 

০১৭৪২২১২৮৮২ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
20/১২/২০২০-26/১২/২০২০ ০৭ 

পদন 
 

২১০ 

পবজবক হালদার 

পপং- অমূল্য হালদার 

র্ার্া- চপলা হালদার 

গ্রার্- আটঘর 

নপাষ্ট- কুপিয়ানা 

ননছারাবাদ,পপজরােপুর। 

০১৯২৮০৪৫৫১৪ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
20/১২/২০২০-26/১২/২০২০ ০৭ 

পদন 
 

২১১ 

সপেব হালদার 

পপং- অমূল্য হালদার 

র্ার্া- চপলা হালদার 

গ্রার্- আটঘর 

নপাষ্ট- কুপিয়ানা 

ননছারাবাদ,পপজরােপুর। 

০১৭৬৪৩১৩৪৯৫ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
20/১২/২০২০-26/১২/২০২০ ০৭ 

পদন 
 

২১২ 

দীপংকর হাওলাদার 

পপং- দীপলপ কুর্ার হাওলাদার 

র্ার্া- লক্ষ্মী হাওলাদার 

গ্রার্- আদাবিী 

নপাষ্ট- কুপিয়ানা  

ননছারাবাদ,পপজরােপুর। 

০১৭৪৩৮৭২৯৯১ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
20/১২/২০২০-26/১২/২০২০ ০৭ 

পদন 
 

২১৩ 

সুপি রানী হালদার 

স্বার্ী- র্পনন্দ্রনার্ হাওলাদার 

র্ার্া- র্য়না হালদার 

গ্রার্- আদাবািী 

নপাষ্ট- কুপিয়ানা 

ননছারাবাদ,পপজরােপুর। 

০১৭২১৯০২২৪৪ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
20/১২/২০২০-26/১২/২০২০ ০৭ 

পদন 
 

২১৪ 

িার্র্না ববরাগী 

স্বার্ী- মুন্না হাওলাদার 

র্ার্া- সন্ধ্যা রানী ববরাগী 

গ্রার্- আদাবািী 

নপাষ্ট- কুপিয়ানা 

ননছারাবাদ,পপজরােপুর। 

০১৯২৩২০১০৭২ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
20/১২/২০২০-26/১২/২০২০ ০৭ 

পদন 
 

২১৫ 

মুন্না হাওলাদার 

পপং- মৃর্ ভবজর্াষ হাওলাদার 

র্ার্া- র্ালর্ী হাওলাদার 

গ্রার্- আদাবািী 

নপাষ্ট- কুপিয়ানা 

ননছারাবাদ,পপজরােপুর। 

০১৯২৩২০১০৭২ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
20/১২/২০২০-26/১২/২০২০ ০৭ 

পদন 
 

২১৬ 

অপূব ম সর্িার 

পপং- অপেৎ বরন সর্িার 

র্ার্া- বকুল রানী সর্িার 

গ্রার্- বংকুরা  

নপাষ্ট- কুপিয়ানা  

ননছারাবাদ,পপজরােপুর। 

০১৭৩৪৬৩০২৯৮ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
20/১২/২০২০-26/১২/২০২০ ০৭ 

পদন 
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২১৭ 

র্নর্ পকতমনীয়া 

পপং- পবর্ল পকতমনীয়া  

র্ার্া- নিাভা পকতমনীয়া 

গ্রার্- আটঘর 

নপাষ্ট- কুপিয়ানা  

ননছারাবাদ,পপজরােপুর। 

০১৭২৩৮২৯০৮৮ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
20/১২/২০২০-26/১২/২০২০ ০৭ 

পদন 
 

২১৮ 

ির্াব্দী র্ন্ডল 

স্বার্ী- রর্ন পকতমনীয়া 

র্ার্া- র্পনকা র্ন্ডল 

গ্রার্- আটঘর 

নপাষ্ট- কুপিয়ানা  

ননছারাবাদ,পপজরােপুর। 

০১৮৭০৯৬০৬১৬ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
20/১২/২০২০-26/১২/২০২০ ০৭ 

পদন 
 

২১৯ 

পবনয় র্জুর্দার 

পপং- পবর্ল র্জুর্দার 

র্ার্া- র্ঞ্জু র্জুর্দার 

গ্রার্- আন্দাকুল 

নপাষ্ট-কুপিয়ানা  

ননছারাবাদ,পপজরােপুর। 

০১৭৬০৩৩৯৬৫০ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
20/১২/২০২০-26/১২/২০২০ ০৭ 

পদন 
 

২২০ 

বরুন হাওলাদার 

পপং- অর্ল চন্দ্র হালাদার 

র্ার্া- নিাভা রানী হাওলাদার 

গ্রার্- আদাবািী 

নপাষ্ট-কুপিয়ানা  

ননছারাবাদ,পপজরােপুর। 

০১৭২৩৪৩৭৮৭৯ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
20/১২/২০২০-26/১২/২০২০ ০৭ 

পদন 
 

২২১ 

ঋতু রানী 

স্বার্ী- সেল হালদার 

র্ার্া- িাপন্ত রানী 

গ্রার্- আটঘর 

নপাষ্ট- কুপিয়ানা  

ননছারাবাদ,পপজরােপুর। 

০১৭৬৫১৭৫০৭০ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
20/১২/২০২০-26/১২/২০২০ ০৭ 

পদন 
 

২২২ 

েয় দাস 

পপং- িংকর দাস 

র্ার্া- মৃর্ প্রপর্র্া রানী দাস  

গ্রার্- পবনাজয়কপুর 

নপাষ্ট- নসহাংগল 

ননছারাবাদ,পপজরােপুর। 

০১৭১২০৭২৬০৩ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
20/১২/২০২০-26/১২/২০২০ ০৭ 

পদন 
 

২২৩ 

চম্পা রানী দাস 

স্বার্ী- উতর্ কুর্ার দাস 

র্ার্া- অঞ্জুপল রানী দাস 

গ্রার্- পবনাজয়কপুর 

নপাষ্ট- নসহাংগল 

ননছারাবাদ,পপজরােপুর। 

০১৭৫৮৫৩০৯৯৯ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
20/১২/২০২০-26/১২/২০২০ ০৭ 

পদন 
 

২২৪ 

নর্াাঃ পকবপরয়া র্াহামুদ 

পপং- নর্াাঃ নর্াস্তফা পর্য়া 

র্ার্া- নর্াসাাঃ রপহর্া নবগর্ 

গ্রার্- র্াহামুদকাঠী  

নপাষ্ট- র্াহামুদকাঠী 

ননছারাবাদ,পপজরােপুর। 

০১৭১৪৩৫১৭৯৮ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
20/১২/২০২০-26/১২/২০২০ ০৭ 

পদন 
 

২২৫ 

ওসীন োহান 

পপং- নর্াাঃ িাহোহান 

র্ার্া- নরকজসানা আরা 

গ্রার্- র্াহামুদকাঠী  

নপাষ্ট- র্াহামুদকাঠী 

ননছারাবাদ,পপজরােপুর। 

০১৬২৯৯৩৪৯৯৬ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
20/১২/২০২০-26/১২/২০২০ ০৭ 

পদন 
 

২২৬ 

সুর্ন পর্স্ত্রী   

^^পং স্বপন পর্স্ত্রী 

র্ার্াাঃ পবউটি পর্স্ত্রী  

গ্রার্+ডাকাঃ ধলহার  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 
০১৭৭০১৪০৯৬৩ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

০৩/০১/২০২১-০৯/০১/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

২২৭ পবপুল পর্স্ত্রী  গ্রার্+ডাকাঃ ধলহার  ০১৭১৮৬৭২৬০৪ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন ০৩/০১/২০২১-০৯/০১/২০২১ ০৭  
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হপরহর পর্স্ত্রী  

র্ার্াাঃ নরনুবালা পর্স্ত্রী 

ননছারাবাদ, পপজরােপুর পদন 

২২৮ 

পবশ্বপেৎ পর্স্ত্রী  

পপং প্রফুলস্ন পর্স্ত্রী  

র্ার্াাঃ হাপস পর্স্ত্রী 

গ্রার্+ডাকাঃ ধলহার  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 
০১৭৯৮২৯৬৬৮৬ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

০৩/০১/২০২১-০৯/০১/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

২২৯ 

অনুপ রায়  

পপং বানীকার্ত্ম রায়  

র্ার্াাঃ পর্নপর্ রায় 

গ্রার্+ডাকাঃ ধলহার  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 
০১৯৬১০৪৪৩১১ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

০৩/০১/২০২১-০৯/০১/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

২৩০ 

পপংকু হালদার  

পপং পপরর্ল হালদার  

র্ার্াাঃ কােল হালদার 

গ্রার্+ডাকাঃ ধলহার  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 
০১৩১৭০৫৩৮৮৯ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

০৩/০১/২০২১-০৯/০১/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

২৩১ 

র্ানব পর্স্ত্রী  

পপং সুধাংসু পর্স্ত্রী  

র্ার্াাঃ ঊষা রানী পর্স্ত্রী 

গ্রার্+ডাকাঃ ধলহার  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 
০১৭৪২১৫৮৯৮৭ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

০৩/০১/২০২১-০৯/০১/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

২৩২ 

র্পনিংকর পর্স্ত্রী  

পপং নক্ষত্র নর্াহন পর্স্ত্রী  

র্ার্াাঃ ফুলর্ালা পর্স্ত্রী 

গ্রার্+ডাকাঃ ধলহার  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 
০১৭১৫৭১৪৫৯৫ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

০৩/০১/২০২১-০৯/০১/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

২৩৩ 

পর্লন পসকদার 

পপ াংপ্রর্র্ পসকদার  

র্ার্াাঃ র্ালপর্ পসকদার 

গ্রার্+ডাকাঃ ধলহার  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 
০১৭৩৮২৮৮০৫২ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

০৩/০১/২০২১-০৯/০১/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

২৩৪ 

সেল পর্স্ত্রী  

পপং সর্ীরন পর্স্ত্রী  

র্ার্াাঃ কল্পনা রানী পর্স্ত্রী 

গ্রার্+ডাকাঃ ধলহার  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 
০১৭২১৮০৮৪৭৮ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

০৩/০১/২০২১-০৯/০১/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

২৩৫ 

সবুে পর্স্ত্রী  

পপং সুনীল পর্স্ত্রী  

র্ার্াাঃ নপর্র্া পর্স্ত্রী 

গ্রার্+ডাকাঃ ধলহার  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 
০১৭৪১৪৫২৮৬৩ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

০৩/০১/২০২১-০৯/০১/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

২৩৬ 

র্জনাে পর্স্ত্রী  

র্হানন্দ পর্স্ত্রী  

র্ার্াাঃ কল্যানী পর্স্ত্রী 

গ্রার্+ডাকাঃ ধলহার  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 
০১৭২৩১৯৭৯৬৫ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

০৩/০১/২০২১-০৯/০১/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

২৩৭ 
র্াপনক পর্স্ত্রী  

সুধাংসু পর্স্ত্রী  

গ্রার্+ডাকাঃ ধলহার  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 
০১৭৩৪২২৮৩৬৫ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

০৩/০১/২০২১-০৯/০১/২০২১ ০৭ 

পদন 
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র্ার্াাঃ উষারানী পর্স্ত্রী 

২৩৮ 

পসমু রানী  

স্বার্ীাঃ নয়ন পর্ত্র  

র্ার্াাঃ আজলা রানী 

গ্রার্+ডাকাঃ ধলহার  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 
০১৭৮১৮১৩৪০১ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

০৩/০১/২০২১-০৯/০১/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

২৩৯ 

পনর্াই হালদার  

মৃর্ পনরঞ্জন হালদার  

র্ার্াাঃজগালাপী হালদার 

গ্রার্+ডাকাঃ ধলহার  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 
০১৭৪৬৮৪১৪৫২ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

০৩/০১/২০২১-০৯/০১/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

২৪০ 

পলাি হালদার  

নজগন্দ্রনার্ হালদার  

র্ার্াাঃ সুরবালা হালদার 

গ্রার্+ডাকাঃ ধলহার  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 
০১৭৫৩১৯৮৮৯৭ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

০৩/০১/২০২১-০৯/০১/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

২৪১ 

পুলক হালদার  

পনজরাদ হালদার  

র্ার্াাঃ র্ঞ্জু হালদার 

গ্রার্+ডাকাঃ ধলহার  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 
০১৭৬৬০৬৭৪৪২ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

০৩/০১/২০২১-০৯/০১/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

২৪২ 

সুজষন পর্স্ত্রী  

সুখরঞ্জন পর্স্ত্রী  

র্পর্াাঃ ঊষারানী পর্স্ত্রী 

গ্রার্+ডাকাঃ ধলহার  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 
০১৭১৯৬৮৯০৬৭ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

০৩/০১/২০২১-০৯/০১/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

২৪৩ 

অনুপ সরকার 

অর্রচন্দ্র সরকার  

র্ার্াাঃ সুপর্ত্রা সরকার 

গ্রার্+ডাকাঃ ধলহার  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 
০১৭৩৭৮৬২৭৬৪ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

০৩/০১/২০২১-০৯/০১/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

২৪৪ 

মুক্তা নচৌধুরী   

স্বার্ীাঃ র্াপনক লাল পর্স্ত্রী 

র্ার্াাঃ সাধনা নচৌধুরী 

গ্রার্+ডাকাঃ ধলহার  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 
০১৭৬৭৪৯৯৭০২ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

০৩/০১/২০২১-০৯/০১/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

২৪৫ 

শ্রাবর্ত্মী দাস  

স্বার্ীাঃ&অনুপ সরকার  

র্ার্াাঃ কার্না দাস 

গ্রার্+ডাকাঃ ধলহার  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 
০১৭৫০৪৭৪৬০৬ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

০৩/০১/২০২১-০৯/০১/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

২৪৬ 

নয়ন পর্ত্র  

র্ন্মর্ পর্ত্র  

র্ার্াাঃ পবউটি পর্ত্র 

গ্রার্+ডাকাঃ ধলহার  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 
০১৯৬৪০৬৪২৩২ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

০৩/০১/২০২১-০৯/০১/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

২৪৭ 

নদবািীষ পর্স্ত্রী  

ভজবন্দ্রনার্ পর্স্ত্রী  

র্ার্াাঃ গীর্ারানী পর্স্ত্রী 

গ্রার্+ডাকাঃ ধলহার  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 
০১৭১২০৭৩৯৬৭ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

০৩/০১/২০২১-০৯/০১/২০২১ ০৭ 

পদন 
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২৪৮& 

অপনব মান পর্স্ত্রী & 

অর্ল পর্স্ত্রী  

র্ার্াাঃ গীর্ারানী পর্স্ত্রী 

গ্রার্+ডাকাঃ ধলহার  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 
০১৭২৭৯২৪৪৬১ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

০৩/০১/২০২১-০৯/০১/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

২৪৯ 

শুভ্রপেৎ র্ন্ডল  

পনজরাদপবহারী র্ন্ডল  

র্ার্াাঃ কােল র্ন্ডল 

গ্রার্াঃ&অশ্বত্থকাঠী  

ডাকাঃ বর্িানী  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৭২৯৬৫৫৫৬০ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
০৩/০১/২০২১-০৯/০১/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

২৫০ 

পদপা পর্স্ত্রী  

পপং পবশ্বজদব পর্স্ত্রী  

র্ার্াাঃলক্ষী পর্স্ত্রী 

গ্রার্+ডাকাঃ ধলহার  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 
০১৭৭৮৪৭৬৫৫০ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

০৩/০১/২০২১-০৯/০১/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

২৫১ 

র্পনরা আক্তার মুক্তা  

পপং এনামুল হক  

র্ার্াাঃ িার্সুন্নাহার 

গ্রার্+ডাকাঃ কার্ারকাঠী  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 
০১৩১৪৪৬৪৭৫৯ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

১৭/০১/২০২১-২৩/০১/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

২৫২ 

নসাপনয়া  

পপং নর্াাঃ িাহোহান নিখ  

র্ার্াাঃ  আঞ্জুয়ারা 

গ্রার্+ডাকাঃ কার্ারকাঠী  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 
০১৩০৪৯৩৫৭০৪ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

১৭/০১/২০২১-২৩/০১/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

২৫৩ 

সঞ্জীব চন্দ্র  

অরম্ননকাপর্ত্ম চন্দ্র  

র্ার্াাঃ সন্ধ্যা রানী চন্দ্র 

গ্রার্+ডাকাঃ কার্ারকাঠী  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 
০১৭৩৬৬৪৯৮৬১ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

১৭/০১/২০২১-২৩/০১/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

২৫৪ 

নর্াাঃ োপহদ হাচান  

নর্াাঃ নসাবাহান মৃধা  

র্ার্াাঃ পফজরাো নবগর্ 

গ্রার্+ডাকাঃ কার্ারকাঠী  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 
০১৭৮৫৮৬৭৬০৩ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

১৭/০১/২০২১-২৩/০১/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

২৫৫ 

বাপি চন্দ্র  

রবীন্দ্রনার্ চন্দ্র  

র্ার্াাঃ নগৌরী রানী চন্দ্র 

গ্রার্+ডাকাঃ কার্ারকাঠী  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 
০১৭৪৬৮৪০৯৮১ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

১৭/০১/২০২১-২৩/০১/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

২৫৬ 

িাহনাে পারভীন  

পপং নর্াাঃ র্ন্টু পর্য়া  

র্ার্াাঃ নিফালী নবগর্ 

গ্রার্+ডাকাঃ কার্ারকাঠী  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 
০১৬৮১৫২৯৮২২ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

১৭/০১/২০২১-২৩/০১/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

২৫৭ 

বাসর্ত্মী রায়  

পপং ঠাকুর দাস রায়  

র্ার্াাঃ পিউপল রায়    

গ্রার্াঃ আরার্কাঠী  

ডাকাঃ িাপর্ত্মরহাট  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৭৫০৮৫০৮২০ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৭/০১/২০২১-২৩/০১/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

২৫৮  র্ানসুয়ারা  গ্রার্াঃ বাপলহারী  ০১৭৪৬১৪৯৬৬২ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন ১৭/০১/২০২১-২৩/০১/২০২১ ০৭  
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পপং আাঃ র্পেদ পর্য়া  

র্ার্াাঃ সার্সুন্নাহার 

ডাকাঃ নকৌপরখািা  

ননছারাবাদ,পপজরােপুর 

পদন 

২৫৯ 

সানপেদা আক্তার  

পপং নর্াাঃ িাহাদাৎ নহাজসন  

র্ার্াাঃ র্াজঝদা নবগর্ 

গ্রার্াঃ সুটিয়াকাঠী  

ডাকাঃ নকৌপরখািা  

ননছারাবাদ,পপজরােপুর 

০১৭৫৬৯৮১৮২৪ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৭/০১/২০২১-২৩/০১/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

২৬০ 

নসাপনয়া নবগর্  

পপং নর্াাঃ  র্কবুল নহাজসন      

র্ার্াাঃ হাপসনা নবগর্ 

গ্রার্+ডাকাঃ কার্ারকাঠী  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 
০১৭৫২০৩৮৮৯২ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

১৭/০১/২০২১-২৩/০১/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

২৬১ 

সানোনা মুন  

পপং আব্দুস সালার্  

র্ার্া র্াকসুদা নবগর্ 

গ্রার্+ডাকাঃ কার্ারকাঠী  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 
০১৭৬০৩৯৩০২০ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

১৭/০১/২০২১-২৩/০১/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

২৬২ 

সুবন মা আক্তার  

স্বার্ীাঃ নর্াাঃ র্পনর   

োহানারা নবগর্ 

গ্রার্+ডাকাঃ কার্ারকাঠী  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 
০১৭২২১৭৪৫৭৫ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

১৭/০১/২০২১-২৩/০১/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

২৬৩ 

আসর্া নবগর্  

পপং নর্াাঃ আব্দুর রাজসদ খান  

র্ার্াাঃ আনপেরা নবগর্ 

গ্রার্+ডাকাঃ কার্ারকাঠী  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 
০১৭০৫৬৪৭৪৫৩ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

১৭/০১/২০২১-২৩/০১/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

২৬৪ 

নর্াাঃ র্পরকুল ইসলার্  

নর্াাঃ িপহদুল ইসলার্  

র্ার্াাঃ লুৎফা নবগর্ 

গ্রার্+ডাকাঃ কার্ারকাঠী  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 
০১৭১২৬১২৭১৮ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

১৭/০১/২০২১-২৩/০১/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

২৬৫ 

নর্াাঃ র্ানবীর নহাজসন  

নর্াাঃ নুরম্নল ইসলার্   

র্ার্াাঃ র্াহমুদা 

গ্রার্+ডাকাঃ কার্ারকাঠী  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 
০১৭৪৭৪৯৭০৯৮ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

১৭/০১/২০২১-২৩/০১/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

২৬৬ 

িার্ত্মা ইসলার্  

পপং নর্াাঃ খপললুর রহর্ান  

র্ার্াাঃ পবউটি নবগর্ 

গ্রার্াঃ েগৎপপট্ট  

ডাকাঃ স্বরূপকাঠী  

ননছারাবাদ,পপজরােপুর 

০১৭৯৮৪০৩৭৫৪ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৭/০১/২০২১-২৩/০১/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

২৬৭ 

পেপনয়া আক্তার  

পপং নর্াাঃ োপকর নহাজসন  

র্ার্াাঃ নরকসনা নবগর্  

গ্রার্+ডাকাঃ কার্ারকাঠী  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 
০১৭৭০২২৬৫৫৪ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

১৭/০১/২০২১-২৩/০১/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

২৬৮ 
বর্জয়যবা োহান ইপর্   

পপং নর্াাঃ নর্ািারফ নহাজসন  

গ্রার্+ডাকাঃ কার্ারকাঠী  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 
০১৭৩৮০২৬১২৬ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

১৭/০১/২০২১-২৩/০১/২০২১ ০৭ 

পদন 
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র্ার্াাঃ োহানারা নবগর্ 

২৬৯ 

নর্াাঃ আল ইসলার্  

নর্াাঃ  এবাদুল হক  

র্ার্াাঃ রঞ্জুয়ারা নবগর্ 

গ্রার্+ডাকাঃ কার্ারকাঠী  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 
০১৭৮৩৫৪২৯১০ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

১৭/০১/২০২১-২৩/০১/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

২৭০ 

নর্াাঃ সাইফুল ইসলার্  

নর্াাঃ িাোহান পর্য়া  

র্ার্াাঃ হাপর্দা নবগর্ 

গ্রার্+ডাকাঃ কার্ারকাঠী  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 
০১৭৫৮১৪৯৮১৪ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

১৭/০১/২০২১-২৩/০১/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

২৭১ 

নর্াাঃ কাইউর্  

নর্াাঃ আব্দুল লপর্ব  

র্ার্াাঃ কাজেবান 

গ্রার্+ডাকাঃ কার্ারকাঠী  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 
০১৭৩৯৮১৮৫৫৩ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

১৭/০১/২০২১-২৩/০১/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

২৭২ 

ফারোনা আক্তার  

পপং নর্াাঃ পসপিকুর রহর্ান  

র্ার্াাঃ র্জনায়ারা নবগর্ 

গ্রার্+ডাকাঃ কার্ারকাঠী  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 
০১৭৭১৫৮৯০৪৬ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

১৭/০১/২০২১-২৩/০১/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

২৭৩ 

নুসায়বা র্াসনীর্  

পপং নর্াাঃ হাপববুর রহর্ান  

র্ার্াাঃ পিপরন আক্তার 

গ্রার্+ডাকাঃ কার্ারকাঠী  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 
০১৯৮৫১৯৩৮২১ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

১৭/০১/২০২১-২৩/০১/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

২৭৪ 

িারপর্ন আক্তার  

পপং নর্াাঃ নসাহরাব খান  

র্ার্াাঃ র্ঞ্জুয়ারা 

গ্রার্+ডাকাঃ কার্ারকাঠী  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 
০১৭১৯৭০১৪৪৬ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

১৭/০১/২০২১-২৩/০১/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

২৭৫ 

নর্াাঃ িাওন  

নর্াাঃ িাহআলর্  

র্ার্াাঃ কপহনুর নবগর্ 

গ্রার্+ডাকাঃ কার্ারকাঠী  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 
০১৭৫৩৭৩৮০৭১ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

১৭/০১/২০২১-২৩/০১/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

২৭৬ 

নর্াসাাঃ সুরাইয়া আক্তার  

পপং  নর্াাঃ এর্াদুল ইসলার্  

র্ার্াাঃ নর্াসাাঃ পিউলী 

গ্রার্াঃ পবন্না  

ডাকাঃ রাোবািী  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৭৬৬৪৬৪০৬৫ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
০৭/০২/২০২১-১৩/০২/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

২৭৭ 

িারপর্ন আক্তার   

স্বার্ীাঃ নর্াাঃ র্াছুর্  

র্ার্াাঃ র্ানছুরা  নবগর্ 

গ্রার্াঃ নসাহাগদল  

ডাকাঃজসাহাগদল  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৭৮৮৭১১০৭৫ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
০৭/০২/২০২১-১৩/০২/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

২৭৮ 

পূপন মর্া পবশ্বাস  

পপং অপনল চন্দ্র পবশ্বাস  

র্ার্াাঃ িাপর্ত্মরানী পবশ্বাস 

গ্রার্াঃ পবন্না  

ডাকাঃ রাোবািী  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৭৭৮১৬৭৮০৬ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
০৭/০২/২০২১-১৩/০২/২০২১ ০৭ 

পদন 
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২৭৯ 

সার্ী  আক্তার  

স্বার্ীাঃজর্াাঃ নর্জহদী  হাসান  

র্ার্াাঃ নর্াসাাঃ  সাহানা নবগর্ 

গ্রার্াঃ  ডুপব 

ডাকাঃ রাোবািী  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৭৪২৯৪২২০০ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
০৭/০২/২০২১-১৩/০২/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

২৮০ 

নাঈর্  হাসান  

পপং আব্দুল খাজলক  

র্ার্াাঃ নরনু নবগর্ 

গ্রার্াঃ উপরবুপনয়া  

ডাকাঃ রাোবািী  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৭১৬১৪৩২৪১ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
০৭/০২/২০২১-১৩/০২/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

২৮১ 

নর্াাঃ রাইসুল ইসলার্ রানা  

পপংজর্াাঃ পসপিকুর  রহর্ান  

র্ার্াাঃ নর্াসাাঃ পরপেয়া নবগর্ 

গ্রার্াঃ রাোবািী 

ডাকাঃ রাোবািী  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৬৪১৪৪১০৫৩ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
০৭/০২/২০২১-১৩/০২/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

২৮২ 

নর্াসাাঃ র্পহর্া আক্তার   

পপং নর্াাঃ  নর্াসত্মফা  

র্ার্াাঃ নর্াসাাঃ  নাপছর্া নবগর্ 

গ্রার্াঃ রাোবািী 

ডাকাঃ রাোবািী  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৭৮৮৭০১০০৯ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
০৭/০২/২০২১-১৩/০২/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

২৮৩ 

নর্াসাাঃ  িায়লা  োহান  

পপংজর্াাঃ সার্সুল হক  

র্ার্াাঃ নর্াসাাঃ র্াকসুদা 

গ্রার্াঃ রাোবািী 

ডাকাঃ রাোবািী  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৭৩৭৩৬২৮৯৬ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
০৭/০২/২০২১-১৩/০২/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

২৮৪ 

নাের্া  

পপং নর্াাঃ গাফফার  

নসপলনা নবগর্ 

গ্রার্াঃ পঞ্চজবকী  

ডাকাঃ রাোবািী  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৭৮৫৪০৮৪৯২ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
০৭/০২/২০২১-১৩/০২/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

২৮৫ 

নসপলনা  

পপং নর্াাঃ নর্াকজছদ  আলী  

র্ার্াাঃ  আকপলর্া নবগর্ 

গ্রার্াঃ রাোবািী 

ডাকাঃ রাোবািী  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৭৮২২৩৭৮৯১ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
০৭/০২/২০২১-১৩/০২/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

২৮৬ 

সুপর্ আক্তার  

স্বার্ীাঃ নর্াাঃ  নেরম্নল  ইসলার্  

র্ার্াাঃ  র্ঞ্জুয়ারা নবগর্ 

গ্রার্াঃ পঞ্চজবকী  

ডাকাঃ রাোবািী  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৭১০৫৫৮৯২১ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
০৭/০২/২০২১-১৩/০২/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

২৮৭ 

নর্াাঃ নাঈর্ ইসলার্  

নর্াাঃ র্াপনক পর্য়া   

র্ার্াাঃ আপর্না নবগর্ 

গ্রার্াঃ পবন্না  

ডাকাঃ রাোবািী  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৭১৯৪৩৬৯০৯ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
০৭/০২/২০২১-১৩/০২/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

২৮৮ 

নর্াাঃ আব্দুলস্নাহ বাহাদুর  

নর্াাঃ আব্দুস ছতার  

র্ার্াাঃজর্াসাাঃজসপলনাজবগর্ 

গ্রার্াঃ পবন্না  

ডাকাঃ রাোবািী  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৭১৯৪৩৬৯০৯ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
০৭/০২/২০২১-১৩/০২/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

২৮৯ নর্াাঃ সম্রাট নহাজসন  গ্রার্ +ডাকাঃ কার্ারকাঠী  ০১৭০৩৬৫২৫৫৯ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন ০৭/০২/২০২১-১৩/০২/২০২১ ০৭  



 

 

 

 

E/LUTFOR/TRAINING/TRAINING LIST/KORMO 

 

নর্াাঃ আউয়াল নর্ালস্না   

র্ার্াাঃ নর্াসাাঃ নর্পরনা নবগর্ 

ননছারাবাদ, পপজরােপুর পদন 

২৯০ 

নর্াসাাঃ পর্তু আক্তার  

পপংজর্াাঃ আলর্গীর নর্ালস্না  

র্হপর্নাজবগর্ 

গ্রার্ +ডাকাঃ কার্ারকাঠী  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 
০১৭৪৬৫৬৬৩১৭ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

০৭/০২/২০২১-১৩/০২/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

২৯১ 

নর্াসাাঃ লাপক  

পপংজর্াাঃ হুর্ায়ুন  

র্ার্াাঃ নর্াসাাঃ আয়িা 

গ্রার্ +ডাকাঃ কার্ারকাঠী  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 
০১৭১৮৬৭৫৪২০ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

০৭/০২/২০২১-১৩/০২/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

২৯২ 

পারম্নল আক্তার   

পপংজর্াাঃ িার্সুপিন  

র্ার্াাঃ ফপরদাজবগর্ 

গ্রার্াঃ নসাহাগদল  

ডাকাঃজসাহাগদল  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৩১৯৬০৮০৩২ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
০৭/০২/২০২১-১৩/০২/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

২৯৩ 

নর্াাঃ র্াজুল ইসলার্ নিখ  

পপর্াাঃ  নুর ইসলার্  

র্ার্াাঃ  র্াসপলর্া  

গ্রার্াঃ নসাহাগদল  

ডাকাঃজসাহাগদল  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৭৩৮৪৭৪৮৬৪ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
০৭/০২/২০২১-১৩/০২/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

২৯৪ 

নর্াাঃ র্পরকুল ইসলার্ 

নর্াাঃ নাপসর উপিন আকন  

র্ার্াাঃ র্াসপলর্া নবগর্  

গ্রার্াঃ সাজরংকাঠী  

ডাকাঃ করফাহাট  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৭২৪৪৯৪৩৪৪ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
০৭/০২/২০২১-১৩/০২/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

২৯৫ 

নর্াাঃ নাপছর উপিন  

নর্াাঃ োপকর  

র্ার্াাঃ নর্াসাাঃ মুকুল 

গ্রার্াঃ  পবষ্ণুকাঠী     ডাকাঃ  

আলকীরহাট  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৭০৩৮২৭৯৭৮ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
০৭/০২/২০২১-১৩/০২/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

২৯৬ 

নর্াাঃ িার্ীর্  

নর্াাঃ সুলর্ান পসকদার  

র্ার্াাঃ নসপলনা নবগর্ 

গ্রার্াঃ সাজরংকাঠী  

ডাকাঃ করফাহাট  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৩১৮৬৮৫০৬৩ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
০৭/০২/২০২১-১৩/০২/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

২৯৭ 

নর্াাঃ রাজসল  

নর্াাঃ রসুল হক  

র্ার্াাঃ পবউটিজবগর্ 

গ্রার্াঃ সাজরংকাঠী  

ডাকাঃ করফাহাট  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৭১৫৫১১৫৬০ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
০৭/০২/২০২১-১৩/০২/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

২৯৮ 

নর্াাঃ রপহর্  

পপং লাল পর্য়া  

র্ার্াাঃ নদজলায়ারা নবগর্ 

গ্রার্াঃ রাোবািী 

ডাকাঃ রাোবািী  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৭৮৭২০৪২০৮ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
০৭/০২/২০২১-১৩/০২/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

২৯৯ 
নর্াাঃ পেহাদুল ইসলার্  

নর্াাঃ েপহরম্নল হক  

গ্রার্াঃ বাপলহারী  

ডাকাঃ নকৌপরখািা  
০১৭৮৫৯০৯৭৬৪ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

০৭/০২/২০২১-১৩/০২/২০২১ ০৭ 

পদন 
 



 

 

 

 

E/LUTFOR/TRAINING/TRAINING LIST/KORMO 

 

র্ার্াাঃজর্াসাাঃ রঞ্জুজবগর্ ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

৩০০ 

এবাদুর রহর্ান শুভ  

নফরজদৌসজর্ালস্না  

র্ার্াাঃ রাপেয়া সুলর্ানা 

গ্রার্াঃ সুটিয়াকাঠী  

ডাকাঃ নকৌপরখািা  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৭৩২২১০২০৯ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
০৭/০২/২০২১-১৩/০২/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

৩০১ 

হাপলর্া আক্তার   

স্বার্ীাঃ  সুর্ন হাওলাদার  

র্ার্াাঃ আকপলর্া নবগর্ 

গ্রার্াঃ আউপরয়া  

ডাকাঃ স্বরূপকাঠী  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৭৫৪১৩৩৬৫৩ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
22/০2/২০২১-10/03/২০২১  

০৭ পদন 

 

৩০২ 

খাপদো  

পপর্াাঃ আাঃ রপহর্  

র্ার্াঃ োহানারা  

গ্রার্াঃ েগন্নার্কাঠী  

ডাকাঃ স্বরূপকাঠী  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৭৯৪০৯২৯৯৫ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
22/০2/২০২১-10/03/২০২১  

০৭ পদন 

 

৩০৩ 

নর্াসাাঃ ফারোনা  আক্তার        

পপর্াাঃ নর্াাঃফারম্নকজহাজসন  

র্ার্াাঃআপছয়া নবগর্ 

গ্রার্াঃ েগৎপপট্ট  

ডাকাঃ স্বরূপকাঠী  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৭২৮১২১৪৮৮ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
22/০2/২০২১-10/03/২০২১  

০৭ পদন 

 

৩০৪ 

নর্াসাাঃ আয়িা  

পপর্াাঃ নর্াাঃ িাহআলর্  

র্ার্াাঃ নর্াসাাঃ পনলুফা নবগর্ 

গ্রার্াঃ পানাউলস্নাহপুর  

ডাকাঃ দারম্নছুন্নাৎ  

ননছারাবাদ,পপজরােপুর 

০১৭৮৩৪৫২০৯৮ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
22/০2/২০২১-10/03/২০২১  

০৭ পদন 

 

৩০৫ 

নর্াসাাঃ উজম্মহাপববা আখর্ার 

ঝুমুর  

স্বার্ীাঃ মুপক্ত র্াহামুদ  

নর্াসাাঃ কুলসুর্ নবগর্ 

গ্রার্াঃ র্াগুরা 

ডাকাঃ দারম্নছুন্নাৎ  

ননছারাবাদ,পপজরােপুর 

০১৭২৩২৮৩৬৩৪ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
22/০2/২০২১-10/03/২০২১  

০৭ পদন 

 

৩০৬ 

নর্াসাাঃ সুলর্ানা  

স্বার্ীাঃ নর্াাঃ পর্োনুর রহর্ান  

র্ার্াাঃ সালর্াজবগর্ 

গ্রার্+ডাকাঃজসাহাগদল  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 
০১৭৯৫১৭০৯১৯ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

22/০2/২০২১-10/03/২০২১  

০৭ পদন 

 

৩০৭ 

পলো আক্তার  

পপর্াাঃ আবুলজহাজসন  

র্ার্াাঃ োহানারা নবগর্ 

গ্রার্াঃ র্াগুরা 

ডাকাঃ দারম্নছুন্নাৎ  

ননছারাবাদ,পপজরােপুর 

০১৭১২৪২৪৫৯১ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
22/০2/২০২১-10/03/২০২১  

০৭ পদন 

 

৩০৮ 

নরজবকা  

পপর্াাঃ নর্াাঃ আব্দুল কুদ্দুস  

র্ার্াাঃ র্াহামুদা নবগর্  

গ্রার্+ডাকাঃজসাহাগদল  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 
০১৭৭৪২৫২২৩২ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

22/০2/২০২১-10/03/২০২১  

০৭ পদন 

 

৩০৯ 
নাের্া   

স্বার্ীাঃ নর্াাঃ ফাইজুল হক   

গ্রার্াঃ েগৎপপট্ট  

ডাকাঃ স্বরূপকাঠী  
০১৭৪৬৮৪১৫৩১ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

22/০2/২০২১-10/03/২০২১  

০৭ পদন 
 



 

 

 

 

E/LUTFOR/TRAINING/TRAINING LIST/KORMO 

 

র্ার্াাঃ নরজহনা ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

৩১০ 

নর্াসাাঃ র্ানপেলা আখর্ার  

স্বার্ীাঃ নর্াাঃ আপরফুল ইসলার্ 

নসাহাগ  

র্ার্াাঃ নর্াসাাঃ র্র্র্াে নবগর্ 

গ্রার্াঃ েগৎপপট্ট  

ডাকাঃ স্বরূপকাঠী  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৭৭৮৫৫৯৯৮৮ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
22/০2/২০২১-10/03/২০২১  

০৭ পদন 

 

৩১১ 

র্ার্ান্না  

পপর্াাঃ নর্াাঃ  রাোক  

র্ার্াাঃ  র্াপহর্া নবগর্ 

গ্রার্াঃ সুটিয়াকাঠী  

ডাকাঃ নকৌপরখািা  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৬২৩৬৭৯৫৭৯ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
22/০2/২০২১-10/03/২০২১  

০৭ পদন 

 

৩১২ 

সপনয়া নচৌধুরী  

স্বার্ী াাঃজর্াাঃ ইকবালজচৌধুরী  

র্ার্াাঃ র্াপহনুর নবগর্ 

গ্রার্াঃ েগৎপপট্ট  

ডাকাঃ স্বরূপকাঠী  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৭৯০২৮৩৭০৭ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
22/০2/২০২১-10/03/২০২১  

০৭ পদন 

 

৩১৩ 

ছাওদা আক্তার আপফফা   

পপর্াাঃ নর্াাঃ খপললুর রহর্ান  

র্ার্াাঃ নফরজদৌসী নবগর্ 

গ্রার্াঃ িপষ মনা 

ডাকাঃ দারম্নছুন্নাৎ  

ননছারাবাদ,পপজরােপুর 

০১৭৫১৬৩১৬৪৫ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
22/০2/২০২১-10/03/২০২১  

০৭ পদন 

 

৩১৪ 

আসপপয়া  

পপর্াাঃ নর্াাঃ হায়দার আলী  

নর্াসাাঃ নারপগছ নবগর্ 

গ্রার্+ডাকাঃজসাহাগদল  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 
০১৭৮১৭৩৮৮৫৬ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

22/০2/২০২১-10/03/২০২১  

০৭ পদন 

 

৩১৫ 

নর্াসাাঃ নােমুজন্নহার  

স্বার্ীাঃ নর্াাঃ আলআপর্ন   

র্ার্াাঃ নর্াসাাঃ িাহানা 

গ্রার্াঃ েগৎপপট্ট  

ডাকাঃ স্বরূপকাঠী  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৭৭২৩৩৬০৩৫ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
22/০2/২০২১-10/03/২০২১  

০৭ পদন 

 

৩১৬ 

নর্াসাাঃ িারর্ীন  

পপর্াাঃজর্াাঃ আাঃ রব   

র্ার্াাঃজর্াসাাঃ পনলুফা   

গ্রার্াঃ দাঃজকৌপরখািা 

ডাকাঃ নকৌপরখািা  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৭২৭১৯৮৭৭৯ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
22/০2/২০২১-10/03/২০২১  

০৭ পদন 

 

৩১৭ 

পপপ আক্তার  

পপর্াাঃ র্াইজুল ইসলার্  

নহাসজনয়ারা 

গ্রার্াঃ েগৎপপট্ট  

ডাকাঃ স্বরূপকাঠী  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৮৩৮৬৪১৮৬৯ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
22/০2/২০২১-10/03/২০২১  

০৭ পদন 

 

৩১৮ 

আয়িা পবপব  

পপর্াাঃ নর্াাঃ নর্াসত্মফা  

র্ার্াাঃ র্াহফুো নবগর্ 

গ্রার্+ডাক র্াহামুদকাঠী  

ননছারাবাদ,পপজরােপুর 
০১৭২৭৯৫৩১৮৬ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

22/০2/২০২১-10/03/২০২১  

০৭ পদন 

 

৩১৯ 
ইসরার্ োহান সায়র্া  

পপর্াাঃ নর্াাঃ ইপলয়াছ  

গ্রার্াঃ েগন্নার্কাঠী  

ডাকাঃ স্বরূপকাঠী  
০১৭৫৭৪১৩২২০ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

22/০2/২০২১-10/03/২০২১  

০৭ পদন 
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নর্াসাাঃ লাপক নবগর্ ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

৩২০ 

োন্নাতুলজফরজদৌস  

স্বার্ীাঃ ফায়জুল হক  

র্ার্াাঃজহাসজনয়ারা নবগর্ 

গ্রার্াঃ েগন্নার্কাঠী  

ডাকাঃ স্বরূপকাঠী  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৭২৮৩২৯৪৮২ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
22/০2/২০২১-10/03/২০২১  

০৭ পদন 

 

৩২১ 

খাপদো পারভীন  

পপর্াাঃজর্াাঃ িপহদুল ইসলার্  

র্ার্াাঃ আজলয়াজবগর্ 

গ্রার্াঃ েগন্নার্কাঠী  

ডাকাঃ স্বরূপকাঠী  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৭৭০৬৪৪২৯৮ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
22/০2/২০২১-10/03/২০২১  

০৭ পদন 

 

৩২২ 

নর্াসাাঃ খাপদো ইয়াসপর্ন  

পপর্াাঃ নর্াাঃ র্পনর   

র্ার্াাঃ নোৎসনা নবগর্ 

গ্রার্+ডাকাঃ কার্ারকাঠী  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 
০১৭৫৯৬৪৪৮১১ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

22/০2/২০২১-10/03/২০২১  

০৭ পদন 

 

৩২৩ 

নর্াসাাঃ োন্নাতুল  

পপর্াাঃ নর্াাঃ র্পর্উর রহর্ান  

র্ার্াাঃ লুর্ফা 

গ্রার্াঃ েগন্নার্কাঠী  

ডাকাঃ স্বরূপকাঠী  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৬৮৭৪৫১০৩১ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
22/০2/২০২১-10/03/২০২১  

০৭ পদন 

 

৩২৪ 

নর্াসাাঃ নসাপনয়া পারপভন  

পপর্াাঃজর্াাঃ ছহরাব সরদার  

র্ার্াাঃ রম্নপহলাজবগর্ 

গ্রার্াঃ েগৎপপট্ট  

ডাকাঃ স্বরূপকাঠী  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৭৪৬৩৭৬৯৩৫ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
22/০2/২০২১-10/03/২০২১  

০৭ পদন 

 

৩২৫ 

নর্াসাাঃ রাপবয়া   

পপর্াাঃ আাঃ রব পর্য়া  

র্ার্াাঃ ছাজহরা নবগর্ 

গ্রার্াঃ অলংকারকাঠী 

ডাকাঃ দারম্নছুন্নাৎ  

ননছারাবাদ,পপজরােপুর 

০১৭১১০৫৭৬৯৫ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
22/০2/২০২১-10/03/২০২১  

০৭ পদন 

 

৩২৬ 

নসৌরভ  পসকদার  

শ্যার্ল পসকদার  

র্ার্াাঃ পদপালী পসকদার 

গ্রার্+ডাকাঃ কুপিয়ানা  

ননছারাবাদ,পপজরােপুর 
০১৮৭৫৪৩৭৩৩৯ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

০৭/০3/২০২১-১৩/০3/২০২১  

০৭ পদন 

 

৩২৭ 

ঝুমুর র্ন্ডল  

স্বার্ীাঃ উেল হালদার  

র্ার্াাঃ র্ঞ্জু র্ন্ডল 

গ্রার্+ডাকাঃ কুপিয়ানা  

ননছারাবাদ,পপজরােপুর 
০১৭৪৬৮৪৩০১৩ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

০৭/০3/২০২১-১৩/০3/২০২১  

০৭ পদন 

 

৩২৮ 

র্র্া পসকদার  

স্বার্ীাঃ পলটন রায়  

র্ার্াাঃ পদপালী  পসকদার 

গ্রার্+ডাকাঃ কুপিয়ানা  

ননছারাবাদ,পপজরােপুর 
০১৭০৮৯৬২১১১ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

০৭/০3/২০২১-১৩/০3/২০২১  

০৭ পদন 

 

৩২৯ 

অপূব ম রায়   

অপনল রার্  

র্ার্াাঃ কপনকা  রায় 

গ্রার্+ডাকাঃ কুপিয়ানা  

ননছারাবাদ,পপজরােপুর 
০১৬৪৩১০৯২২৪ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

০৭/০3/২০২১-১৩/০3/২০২১  

০৭ পদন 
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৩৩০ 

শুভ  হালদার  

গকুল হালদার  

র্ার্াাঃ পিখা হালদার 

গ্রার্+ডাকাঃ কুপিয়ানা  

ননছারাবাদ,পপজরােপুর 
০১৭৯০২৭৫৯১৪ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

০৭/০3/২০২১-১৩/০3/২০২১  

০৭ পদন 

 

৩৩১ 

সুধার্ রায়   

স্বপন রায়  

র্ার্াাঃ লীলা রার্ 

গ্রার্+ডাকাঃ কুপিয়ানা  

ননছারাবাদ,পপজরােপুর 
০১৮৭২৮৪৩৪২৪ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

০৭/০3/২০২১-১৩/০3/২০২১  

০৭ পদন 

 

৩৩২ 

সেল হালদার  

পনরঞ্জন হালদার  

র্ার্াাঃ বকুল হালদার 

গ্রার্+ডাকাঃ কুপিয়ানা  

ননছারাবাদ,পপজরােপুর 
০১৭৪৩৮০০৮২৫ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

০৭/০3/২০২১-১৩/০3/২০২১  

০৭ পদন 

 

৩৩৩ 

নর্াাঃ আপেজুল ইসলার্  

আলী  নহাজসন  

র্ার্াাঃ পর্নারা নবগর্ 

গ্রার্াঃ রাহুর্কাঠী  

ডাকাঃ দারম্নসুন্নাৎ  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৯৩০৪৪৪০২৩ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
০৭/০3/২০২১-১৩/০3/২০২১  

০৭ পদন 

 

৩৩৪ 

নর্াাঃ পর্োনুর রহর্ান  

নর্াাঃ ইর্ার্ নহাজসন  

র্ার্াাঃ নর্াছাাঃ নুরোহান 

গ্রার্+ডাকাঃ নসহাংগল  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 
০১৭১৬৭৭৬১৬৮ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

০৭/০3/২০২১-১৩/০3/২০২১  

০৭ পদন 

 

৩৩৫ 

নসাপনয়া আক্তার  

স্বার্ীাঃ নর্াাঃ পর্োনুর রহর্ান  

র্ার্াাঃ ছাজলহা নবগর্ 

গ্রার্+ডাকাঃ নসহাংগল  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 
০১৭৪৯১৪৩৯৪২ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

০৭/০3/২০২১-১৩/০3/২০২১  

০৭ পদন 

 

৩৩৬ 

সুজদব রায়  

সুপনল রায়  

র্ার্াাঃ র্ঞ্জু রার্ 

গ্রার্+ডাকাঃ কুপিয়ানা  

ননছারাবাদ,পপজরােপুর 
০১৮৮১৫১০২০৭ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

০৭/০3/২০২১-১৩/০3/২০২১  

০৭ পদন 

 

৩৩৭ 

পলটন রায়  

স্বপন রায়  

র্ার্াাঃ লীলা রায় 

গ্রার্+ডাকাঃ কুপিয়ানা  

ননছারাবাদ,পপজরােপুর 
০১৭৩৩৬০৭৫০০ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

০৭/০3/২০২১-১৩/০3/২০২১  

০৭ পদন 

 

৩৩৮ 

পনহার রায়  

পনর্ মল রায়  

র্ার্াাঃ সুপনর্ী রায় 

গ্রার্+ডাকাঃ কুপিয়ানা  

ননছারাবাদ,পপজরােপুর 
০১৬২৭৫৫৩০৭১ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

০৭/০3/২০২১-১৩/০3/২০২১  

০৭ পদন 

 

৩৩৯ 

দীপক পর্স্ত্রী  

ধীজরন্দ্রনার্ পর্স্ত্রী  

র্ার্াাঃ স্মৃপডু পর্স্ত্রী 

গ্রার্াঃব্রিনকাঠী  

ডাকাঃ ধলহার  

ননছারাবাদ,পপজরােপুর 

০১৮৭৮৮৩৭৯৬৬ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
০৭/০3/২০২১-১৩/০3/২০২১  

০৭ পদন 

 

৩৪০ সুব্্রর্ রায়  গ্রার্াঃ মুসপলর্পািা   ডাকাঃ ০১৭৩৪৪৮৩৬৮৬ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন ০৭/০3/২০২১-১৩/০3/২০২১   



 

 

 

 

E/LUTFOR/TRAINING/TRAINING LIST/KORMO 

 

সুভাষ রায়  

র্ার্াাঃ বাসপর্ত্ম রায় 

কুপিয়ানা  

ননছারাবাদ,পপজরােপুর 

০৭ পদন 

৩৪১ 

পর্ঠুন হাওলাদার  

সুজবাধ হাওলাদার  

র্ার্াাঃ  প্রপর্লা হাওলাদার 

গ্রার্াঃ আদাবািী      ডাকাঃ 

কুপিয়ানা  

ননছারাবাদ,পপজরােপুর 

০১৭৮৯০৪৬১৯৬ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
০৭/০3/২০২১-১৩/০3/২০২১  

০৭ পদন 

 

৩৪২ 

শুভ সরকার  

সজর্ত্মাষ  সরকার  

র্ার্াাঃ নদবী সরকার 

গ্রার্াঃ ব্রিনকাঠী 

ডাকাঃ ধলহার  

ননছারাবাদ,পপজরােপুর 

০১৬২৩৬১১৯৯১ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
০৭/০3/২০২১-১৩/০3/২০২১  

০৭ পদন 

 

৩৪৩ 

আকাি কাইউর্  

নর্াাঃ নান্টু  

র্ার্াাঃ কপহনুর   

গ্রার্াঃ খাজয়রকাঠী  

ডাকাঃ র্াহামুদকাঠী  

ননছারাবাদ,পপজরােপুর 

০১৮৭০৯৬৯৪৫৮ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
০৭/০3/২০২১-১৩/০3/২০২১  

০৭ পদন 

 

৩৪৪ 

সঞ্জয় হাওলাদার  

সজর্ত্মাষ হাওলাদার  

র্ার্াাঃ পর্নপর্ হাওলাদার 

গ্রার্াঃ আদাবািী      ডাকাঃ 

কুপিয়ানা  

ননছারাবাদ,পপজরােপুর 

০১৮১২২৩১২২৪ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
০৭/০3/২০২১-১৩/০3/২০২১  

০৭ পদন 

 

৩৪৫ 

সুব্রর্ রায়  

সপর্রন রাা্য়   

আজলা রায় 

গ্রার্+ডাকাঃ কুপিয়ানা  

ননছারাবাদ,পপজরােপুর 
০১৭৯০২৮৫৯১৪ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

০৭/০3/২০২১-১৩/০3/২০২১  

০৭ পদন 

 

৩৪৬ 

িার্ত্ম  হালদার  

শ্যার্ল হালদার  

র্ার্াাঃ পরনা হালদার 

গ্রার্+ডাকাঃ কুপিয়ানা  

ননছারাবাদ,পপজরােপুর 
০১৩০৩৩১৪৩০৬ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

০৭/০3/২০২১-১৩/০3/২০২১  

০৭ পদন 

 

৩৪৭ 

নর্াসাাঃ পবপর্ আক্তার  

স্বার্ীাঃ নসাজহল খান  

র্ার্াাঃ র্পেমনা নবগর্ 

গ্রার্াঃ জুলুহার  

ডাকাঃ বর্িানী 

ননছারাবাদ,পপজরােপুর 

০১৭২৫৯৭৮৬৯২ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
০৭/০3/২০২১-১৩/০3/২০২১  

০৭ পদন 

 

৩৪৮ 

শুক্লা রানী রায়  

স্বার্ীাঃ শুপিন রায়  

র্ার্াাঃ পিখা রানী র্ন্ডল 

গ্রার্াঃ কুঠারাকাঠী     ডাকাঃ 

কুপিয়ানা  

ননছারাবাদ,পপজরােপুর 

০১৮৫৭৩৩৮২০৯ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
০৭/০3/২০২১-১৩/০3/২০২১  

০৭ পদন 

 

৩৪৯ 

র্াহাফুো আক্তার  

পপর্াাঃ র্াহামুদকপল  

র্ার্াাঃ নর্াসাাঃ আপফফা নবগর্ 

গ্রার্াঃ মুসপলর্পািা   ডাকাঃ 

কুপিয়ানা  

ননছারাবাদ,পপজরােপুর 

০১৭০৪৩৫০৭৯৮ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
০৭/০3/২০২১-১৩/০3/২০২১  

০৭ পদন 

 

৩৫০ 
নর্াহাম্মাদ মুের্বা র্াহমুদ  

নর্াাঃ ফেলুল হক  

গ্রার্+ডাকাঃ সঙ্গীর্কাঠী  

ননছারাবাদ,পপজরােপুর 
০১৭১৫৬৫৮৭৪৬ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

০৭/০3/২০২১-১৩/০3/২০২১  

০৭ পদন 
 



 

 

 

 

E/LUTFOR/TRAINING/TRAINING LIST/KORMO 

 

র্ার্াাঃ নিফালী নবগর্ 

৩৫১ 

নর্াাঃ সাইদুর রহর্ান  

নর্াাঃ মুপেবুর রহর্ান  

র্ার্াাঃ নসপলনা 

গ্রার্াঃ েগৎপপট্ট  

ডাকাঃ স্বরূপকাঠী  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৬১২০০৮৯৯৫ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৪/০৩/২০২১-২২/০৩/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

৩৫২ 

সাপবনা ইয়াসপর্ন  

পপর্াাঃ নর্াাঃ মুপেবুর রহর্ান  

র্ার্াাঃ নসপলনা নবগর্  

গ্রার্াঃ েগৎপপট্ট  

ডাকাঃ স্বরূপকাঠী  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৯৬৩৬২৯১৯৬ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৪/০৩/২০২১-২২/০৩/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

৩৫৩ 

পাপপি আক্তার   

পপর্াাঃ নর্াাঃ িার্সুর রহর্ান  

র্ার্াাঃ নুরোহান 

গ্রার্াঃ বাপলহারী   

ডাকাঃ নকৌপরখািা  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৭১৮৭০৬২০৮ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৪/০৩/২০২১-২২/০৩/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

৩৫৪ 

র্ার্ান্না আক্তার  

পপর্াাঃ  নর্াাঃ র্পেবুর রহর্ান  

র্ার্াাঃ নসপলনা নবগর্ 

গ্রার্াঃ েগৎপপট্ট  

ডাকাঃ স্বরূপকাঠী  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৯৬১১২২৮৭৭ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৪/০৩/২০২১-২২/০৩/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

৩৫৫ 

নর্াাঃ র্াছুর্ পবলস্নাহ  

নর্াাঃ ছপফউলস্নাহ  

র্ার্াাঃ পনলুফা ইয়াসপর্ন 

গ্রার্াঃ ডুপব  

ডাকাঃ রাোবািী  

ননছারাবাদ,পপজরােপুর 

০১৭৬১১০০০২০ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৪/০৩/২০২১-২২/০৩/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

৩৫৬ 

নর্াাঃ পেহাদুল ইসলার্  

নর্াাঃ েপহরম্নল হক  

র্ার্াাঃ রঞ্জু নবগর্ 

গ্রার্াঃ বাপলহারী   

ডাকাঃ নকৌপরখািা  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৭১৮৭০৬২০৮ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৪/০৩/২০২১-২২/০৩/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

৩৫৭ 

নর্াাঃ  অপহদুলস্নাহ  

নর্াাঃ ছপফউলস্নাহ  

র্ার্াাঃ পনলুফা ইয়াসপর্ন 

গ্রার্াঃ ডুপব  

ডাকাঃ রাোবািী  

ননছারাবাদ,পপজরােপুর 

০১৭১৮৫৬২৮৪১ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৪/০৩/২০২১-২২/০৩/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

৩৫৮ 

নুরম্নন্নবী  

নর্াাঃ আব্দুল র্ন্নান িরীফ   

র্ার্াাঃ পিউপল 

গ্রার্াঃ ডুপব  

ডাকাঃ রাোবািী  

ননছারাবাদ,পপজরােপুর 

০১৯৯৮১৮৭৪২৯ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৪/০৩/২০২১-২২/০৩/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

৩৫৯ 

নর্াাঃ নাইমুল ইসলার্  

নর্াাঃ েপহরম্নল ইসলার্  

র্ার্াাঃ রঞ্জুজবগর্ 

গ্রার্াঃ বাপলহারী   

ডাকাঃ নকৌপরখািা  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৭৪৬৪৪৬৮৪৮ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৪/০৩/২০২১-২২/০৩/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

৩৬০ 

িার্ত্মা হক পদবা  

পপর্াাঃজর্াাঃ আব্দুল হকজর্ালস্না  

র্ার্াাঃ নাপহদা হক 

গ্রার্াঃ বাপলহারী   

ডাকাঃ নকৌপরখািা  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৭৪৬৯৭৬৩৬২ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৪/০৩/২০২১-২২/০৩/২০২১ ০৭ 

পদন 
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৩৬১ 

আয়িা আক্তার  

পপর্াাঃজর্াাঃ আলর্গীর নহাজসন  

র্ার্াাঃ পিপরন নবগর্ 

গ্রার্াঃ বাপলহারী   

ডাকাঃ নকৌপরখািা  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৩২০৬০০৫৪ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৪/০৩/২০২১-২২/০৩/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

৩৬২ 

নর্াাঃ র্াহফুে নর্ালস্না  

নর্াাঃ বাদল পর্য়া  

র্ার্াাঃ র্াকসুদা নবগর্ 

গ্রার্াঃ বাপলহারী   

ডাকাঃ নকৌপরখািা  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৩১৯৮১৩৪২১ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৪/০৩/২০২১-২২/০৩/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

৩৬৩ 

নর্াাঃ রপন  

নর্াাঃ আব্দুস সালার্  

র্ার্াাঃ  নগালাপী নবগর্ 

গ্রার্াঃ বাপলহারী   

ডাকাঃ নকৌপরখািা  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৩০২৯৪৫০৬১ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৪/০৩/২০২১-২২/০৩/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

৩৬৪ 

নর্াাঃ রাপকবুল হাসান  

আব্দুল হক নর্ালস্না  

র্ার্াাঃ নাপহদা পারভীন 

গ্রার্াঃ বাপলহারী   

ডাকাঃ নকৌপরখািা  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৭৪৬৯৭৬৩৬২ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৪/০৩/২০২১-২২/০৩/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

৩৬৫ 

নর্াাঃ হাপসবুল ইসলার্  

নর্াাঃ দুলাল পর্য়া  

র্ার্াাঃ িাপহদা নবগর্ 

গ্রার্াঃ বাপলহারী   

ডাকাঃ নকৌপরখািা  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৭৬৩২১৪১৩৭ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৪/০৩/২০২১-২২/০৩/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

৩৬৬ 

নর্াাঃ আসাদুোর্ান রপবন  

নর্াাঃ আলাউপিন নর্ালস্না  

র্ার্াাঃ আফজরাো নবগর্ 

গ্রার্াঃ বাপলহারী   

ডাকাঃ নকৌপরখািা  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৭৫৫৯০১০০২ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৪/০৩/২০২১-২২/০৩/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

৩৬৭ 

নর্াাঃ আদনান  

নর্াাঃ িাহোহান নর্ালস্না  

র্ার্াাঃ পপয়ারা নবগর্  

গ্রার্াঃ বাপলহারী   

ডাকাঃ নকৌপরখািা  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৭৩৯৪৫৪৫০০ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৪/০৩/২০২১-২২/০৩/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

৩৬৮ 

র্ানপের্  ইসলার্  

দুলাল পর্য়া  

র্ার্াাঃ িাপহদা নবগর্ 

গ্রার্াঃ বাপলহারী   

ডাকাঃ নকৌপরখািা  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৭৫৫৩৭১৬১৫ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৪/০৩/২০২১-২২/০৩/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

৩৬৯ 

িাহ  নর্াাঃ সম্রাট  

নর্াাঃ লাবলু পর্য়া  

র্ার্াাঃ কপহনুর নবগর্ 

গ্রার্াঃ বাপলহারী   

ডাকাঃ নকৌপরখািা  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৭৫২২১০২৯১ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৪/০৩/২০২১-২২/০৩/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

৩৭০ 

লাপক   

পপর্াাঃ নর্াাঃ লাবলু পর্য়া  

র্ার্াাঃ কপহনুর নবগর্ 

গ্রার্াঃ বাপলহারী   

ডাকাঃ নকৌপরখািা  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৭২৬৫৯৩৯০৯ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৪/০৩/২০২১-২২/০৩/২০২১ ০৭ 

পদন 
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৩৭১ 

নর্াসাাঃ  পর্র্  

পপর্াাঃ নর্াাঃ পর্োনুর রহর্ান  

র্ার্াাঃ হাপফো নবগর্ 

গ্রার্াঃ ডুপব  

ডাকাঃ রাোবািী  

ননছারাবাদ,পপজরােপুর 

০১৭৪৬৪৪৬৮৪৮ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৪/০৩/২০২১-২২/০৩/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

৩৭২ 

সুপর্ আক্তার  

পপর্াাঃ নর্াাঃ আজনায়ার নহাজসন  

র্ার্াাঃ পপয়ারা নবগর্ 

গ্রার্াঃ সুটিয়াকাঠী 

ডাকাঃ নকৌপরখািা 

ননছারাবাদ,পপজরােপুর 

০১৭৪৬৪৪৬৮৪৮ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৪/০৩/২০২১-২২/০৩/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

৩৭৩ 

নর্াাঃ হাপর্র্  

নর্াাঃ চান পর্য়া  

র্ার্াাঃ সাহানা নবগর্ 

গ্রার্াঃ বাপলহারী   

ডাকাঃ নকৌপরখািা  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৯৪৫৯২০৯২৫ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৪/০৩/২০২১-২২/০৩/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

৩৭৪ 

ফাজর্র্া আক্তার  

পপর্াাঃজর্াাঃ িপফুল  রহর্ান  

র্ার্াাঃ মুকুলজবগর্ 

গ্রার্াঃ বাপলহারী   

ডাকাঃ নকৌপরখািা  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 

০১৩০৭৭০৭২৫৬ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 
১৪/০৩/২০২১-২২/০৩/২০২১ ০৭ 

পদন 

 

৩৭৫ 

র্হুয়া  আক্তার  

পপর্াাঃ নর্াাঃ সুলর্ান পর্য়া  

র্ার্াাঃ হাপর্দা নবগর্ 

গ্রার্+ডাকাঃ নসাহাগদল  

ননছারাবাদ, পপজরােপুর 
০১৩০২৬৯৬৩১৪ পাপরবাপরক হাঁস-মুরগী পালন ও খার্ার স্থাপন 

১৪/০৩/২০২১-২২/০৩/২০২১ ০৭ 

পদন 
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