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    উপযুক্ত ধবষয় ও সূদত্রর আদলাদক র্দ ােদয়র সেয় অবগধত ও প্রদয়াজনীয় ব্যবস্থা গ্র দনর জন্য যুব উন্নয়ন অধিেপ্তর, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 2020-2021 অর্ মবছদরর শুরু থর্দক প্রধশক্ষণপ্রাপ্ত যুবক ও যুবনারীদের তথ্য সাংযুক্ত ছক থর্াতাদবক 

প্রস্তুত পূব মক আপনার বরাবর থপ্ররণ করা  দলা।  

 

                  

        উপ-পধরচালক  

        যুব উন্নয়ন অধিেপ্তর, চট্টগ্রার্।   

 

 

স্ব াক্ষধরত 

 (থর্া: থরজাউল কধরর্ ভূঁইয়া) 

উপদজলা যুব উন্নয়ন কর্মকতমা  

যুব উন্নয়ন অধিেপ্তর 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্।   

 

খ) অপ্রাধতষ্ঠাধনক প্রধশক্ষণ : 

 

নাং প্রধশক্ষণার্ীর নার্ ঠিকানা থর্াবাইল নম্বর প্রধশক্ষণ 

থকাদস মর 

নার্ 

থর্য়াে র্ন্ত

ব্য 

1 2 3 4 5 6 7 

01 ধজলুফার ইয়াসধর্ন পুস্প গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

01715840285 থসলাই 07 ধেন  

02 মুনমুন আকতা গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

03 সধজয়া সুরতানা গ্রার্+ডাক-েঃ ইছাখালী, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

04 ধেলরুবা আকতার গ্রার্-েঃ ইছাখালী, ডাক-  থসলাই 07 ধেন  

 



 াইলির,আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

05 নাধেয়া সুলতানা গ্রার্-েঃ ইছাখালী, ডাক-

 াইলির,আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

06 ধনলুফা থবগর্  গ্রার্-েঃ ইছাখালী, ডাক-

 াইলির,আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

07 টির্া আক্তার গ্রার্-েঃ ইছাখালী, ডাক-

 াইলির,আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

08 তাধনয়া সুলতানা  গ্রার্-েঃ ইছাখালী, ডাক-

 াইলির,আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

09 তছধলর্া থবগর্ গ্রার্-েঃ ইছাখালী, ডাক-

 াইলির,আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

10 আসর্াউল থ াসদন আরা গ্রার্-েঃ ইছাখালী, ডাক-

 াইলির,আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

11 ধরনা আক্তার গ্রার্-েঃ ইছাখালী, ডাক-

 াইলির,আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

12 নাজর্া সুলতানা গ্রার্-েঃ ইছাখালী, ডাক-

 াইলির,আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

13 সায়র্া সুলতানা সুধর্  গ্রার্-েঃ ইছাখালী, ডাক-

 াইলির,আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

14 জুধল আকতার গ্রার্-েঃ ইছাখালী, ডাক-

 াইলির,আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

15 উদে থর্াবাবরা  গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

16 ইসরাত জা ান ধতসা গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

17 ইসরাত জা ান সুধর্  গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

18 নুসরাত জা ান থজধস গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

19 জান্নাতুল র্াওয়া ধরপা গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

20 কাধরনা সুলতানা গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

21 খাধেজা থবগর্ গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

22 ফাজানা আকতার গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

23 জান্নাতুল থফরদেৌস  গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

24  াধনফা জান্নাত গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

25 আরজু আকতার গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

26 আয়শা ধছধিকা  গ্রার্+ডাক-েঃ ইছাখালী, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

27 র্র্তাজ থবগর্ গ্রার্+ডাক-েঃ ইছাখালী, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

28 মুন্নী আকতার গ্রার্+ডাক-েঃ ইছাখালী,  থসলাই 07 ধেন  



আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

29 নাজর্া আকতার গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

30 মুন মুন আকতার  গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

31 ধনসফা সুলতানা সান্জজু গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

32 ইয়াছধর্ন সুলতানা গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

33 উধর্ ম আকতার গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

34 রুধজনা আকতার গ্রার্-েঃ ইছাখালী, ডাক-

 াইলির,আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

35 মুধনরা ইয়াছধর্ন গ্রার্-েঃ ইছাখালী, ডাক-

 াইলির,আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

36 মুক্তা আকতার গ্রার্-েঃ ইছাখালী, ডাক-

 াইলির,আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

37 কাধনছ ফাদতর্া  গ্রার্-েঃ ইছাখালী, ডাক-

 াইলির,আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

38 উধর্ ম আকতার গ্রার্-েঃ ইছাখালী, ডাক-

 াইলির,আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

39 বুলু আকতার গ্রার্-েঃ ইছাখালী, ডাক-

 াইলির,আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

40 থজসধর্ন আকতার গ্রার্-েঃ ইছাখালী, ডাক-

 াইলির,আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

41 জান্নাতুল থফরদেৌস গ্রার্-েঃ ইছাখালী, ডাক-

 াইলির,আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

42 জান্নাতুল থফরদেৌস গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

43 রাজু আকতার গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

44 তানধজনা আক্তার থচৌধুরী গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

45 জান্নাতুল নাঈর্ গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

46 আদয়শা আক্তার গ্রার্-েঃ ইছাখালী, ডাক-

 াইলির,আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

47 সাধববুন না ার গ্রার্-েঃ ইছাখালী, ডাক-

 াইলির,আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

48 সানধজনা আক্তার গ্রার্-েঃ ইছাখালী, ডাক-

 াইলির,আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

49 সায়র্া আক্তার গ্রার্-েঃ ইছাখালী, ডাক-

 াইলির,আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

50 শারধর্ন আকতার গ্রার্-েঃ ইছাখালী, ডাক-

 াইলির,আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

51 জয়নাব থবগর্ গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

52 কাধনছ ফাদতর্া  গ্রার্+ডাক-র্াইজপাড়া, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  



53 তাসধর্ন আকতার ঝুমুর গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

54 ফারজানা আকতার গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

55 হুরাইরা গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

56 সাধর্য়া  গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

57 নাছধরন সুলতানা গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

58 জান্নাতুল নাঈর্া সানধজনা গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

59 তা ধর্না আকতার গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

60 লাকী আকতার গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

61 সাবধরনা আফধরন গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

62 তাধরন আক্তার গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

63 সাধেয়া ধবনদত জয়নাব গ্রার্-েঃ ইছাখালী, ডাক-

 াইলির,আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

64  াধনফা আকতার গ্রার্-েঃ ইছাখালী, ডাক-

 াইলির,আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

65 সুর্াইয়া নুর ধনশাত গ্রার্-েঃ ইছাখালী, ডাক-

 াইলির,আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

66 থরাকসানা আকতার গ্রার্- ডাক- পঃ থশালকাঠা,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

67 ফার ানা আক্তার পাপী গ্রার্- রায়পুর, ডাক- 

থোভাষীর  াট,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

68 থজাসান আকতার গ্রার্- ডাক- থ টিখাইন,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

69 নুদর জান্নাত ধশফা গ্রার্- ডাক- থ টিখাইন,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

70 থজসধর্ন আকতার গ্রার্- ডাক- থ টিখাইন,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

71 ফা ধর্ো আকতার গ্রার্- র্ইনপুর, 

কসবা,ব্রােনবাধড়য়া।  

 থসলাই 07 ধেন  

72 কুর্কুর্ আকতার গ্রার্- খুরুস্কুল, ডাক- 

বরুর্চড়া, জুূঁইেন্ডী, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

73 থজসধর্ন আকতার মুধন্ন গ্রার্- খুরুস্কুল, ডাক- 

বরুর্চড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

74 শরীফুল  াছান গ্রার্- সািনপুর, বাশঁখালী, 

চট্টগ্রার্।   

 থসলাই 07 ধেন  

75 ধরয়াজুল  ক  গ্রার্- খুরুস্কুল, ডাক- 

বরুর্চড়া, জুূঁইেন্ডী, 

 থসলাই 07 ধেন  



আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

76 নাজর্া আকতার গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 নকসী কার্া 07 ধেন  

77 নাছধরন সুলতানা গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 নকসী কার্া 07 ধেন  

78 নাইকাতুল জান্নাত  গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 নকসী কার্া 07 ধেন  

79 তাধসফুল ইসলার্ থজধস গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 নকসী কার্া 07 ধেন  

80 ফাধর া আকতার গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 নকসী কার্া 07 ধেন  

81 ইসর্া জা ান ইসা গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 নকসী কার্া 07 ধেন  

82 ধপাংকী আকতার গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 নকসী কার্া 07 ধেন  

83 ধপাংধক আকতার গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 নকসী কার্া 07 ধেন  

84 সাধেয়া সুলতানা গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 নকসী কার্া 07 ধেন  

85 তান্জজু আকতার ধরন্জজু গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 নকসী কার্া 07 ধেন  

86 সাধেয়া আদনায়ার থচৌ: গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 নকসী কার্া 07 ধেন  

87 সাদ ধেয়া আদনায়ার  গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 নকসী কার্া 07 ধেন  

88 তাছধলর্া আকতার গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 নকসী কার্া 07 ধেন  

89 জান্নাতুল র্াওয়া  গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 নকসী কার্া 07 ধেন  

90 নাছধর্ন সুলতানা ধরর্া  গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 নকসী কার্া 07 ধেন  

91 মুন্নী আকতার  গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 নকসী কার্া 07 ধেন  

92 ধর্ফতাহুল জান্নাত  গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 নকসী কার্া 07 ধেন  

93 নাঈর্া আকতার গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 নকসী কার্া 07 ধেন  

94 র্াধ ন আক্তার গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 নকসী কার্া 07 ধেন  

95 সাইর্া আফদরাজা গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 নকসী কার্া 07 ধেন  

96 শাধ ন আকতার ধনছা  গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 নকসী কার্া 07 ধেন  

97 বুল বুল আকতার গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 নকসী কার্া 07 ধেন  

98 সানধজো আকতার ঐশী  গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 নকসী কার্া 07 ধেন  

99 জান্নাতুল র্াওয়া  গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 নকসী কার্া 07 ধেন  



100 কাশফা আকতার গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 নকসী কার্া 07 ধেন  

101 ধজলুফার ইসধর্ন পুষ্পা গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 নকসী কার্া 07 ধেন  

102 সাধেয়া আদনায়ার থচৌধুরী গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 নকসী কার্া 07 ধেন  

103 সানধজো আকতার গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 নকসী কার্া 07 ধেন  

104 নাধগ মছ আকতার গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 নকসী কার্া 07 ধেন  

105 ফারজানা আকতার গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 নকসী কার্া 07 ধেন  

106 শাধ ন আকতার পাদয়ল  গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 নকসী কার্া 07 ধেন  

107 সাবধরনা আফধরন  গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 নকসী কার্া 07 ধেন  

108 র্র্তাজ থবগর্  গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 নকসী কার্া 07 ধেন  

109 আসর্াউল থ াসদন আরা গ্রার্-েঃ ইছাখালী, ডাক-

 াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 নকসী কার্া 07 ধেন  

110 তাসধর্ন আকতার ঝুমুর  গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 নকসী কার্া 07 ধেন  

111 বুল বুল আকতার গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 নকসী কার্া 07 ধেন  

112 খাধেজা থবগর্  গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 নকসী কার্া 07 ধেন  

113 থজছধর্ন আকতার গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 নকসী কার্া 07 ধেন  

114 তানধজনা আকতার থচৌধুরী গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 নকসী কার্া 07 ধেন  

115 শাধ ন আকতার ধপপা গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 নকসী কার্া 07 ধেন  

116 উদে থর্াবারবা ধেলরুবা  গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 নকসী কার্া 07 ধেন  

117 তানধজনা সুলতানা  গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 নকসী কার্া 07 ধেন  

118 কাশপা আকতার গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 নকসী কার্া 07 ধেন  

119 সাইর্া আকতার গ্রার্-েঃ ইছাখালী,ডাক-

 াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 নকসী কার্া 07 ধেন  

120 ধেলরুবা থবগর্  গ্রার্-েঃ ইছাখালী,ডাক-

 াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 নকসী কার্া 07 ধেন  

121 মু সরাত জা ান ধজধর্  গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 নকসী কার্া 07 ধেন  

122 হুরাইরা  গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 নকসী কার্া 07 ধেন  



123 ধরমু আকতার  গ্রার্-চাতরী,ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 নকসী কার্া 07 ধেন  

124 জয়লাব থবগর্  গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 নকসী কার্া 07 ধেন  

125 জান্নাতুল লাইর্া সানধজো গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 নকসী কার্া 07 ধেন  

126 তসধলর্া আকতার গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 নকসী কার্া 07 ধেন  

127 উদে ফারজানা  গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 নকসী কার্া 07 ধেন  

128 উদে খাদয়র ইনর্া  গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 নকসী কার্া 07 ধেন  

129 টিষা আকতার গ্রার্-েঃ ইছাখালী,ডাক-

 াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 নকসী কার্া 07 ধেন  

130 নাধ ো সুলতানা গ্রার্-েঃ ইছাখালী,ডাক-

 াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 নকসী কার্া 07 ধেন  

131 কাউছার আকতার গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 নকসী কার্া 07 ধেন  

132 রাজু আকতার গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 নকসী কার্া 07 ধেন  

133 জান্নাতুল থফরদেৌস গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 নকসী কার্া 07 ধেন  

134 তা ধর্না আলর্(তাধণন) গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 নকসী কার্া 07 ধেন  

135 রুধজনা আকতার গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 নকসী কার্া 07 ধেন  

136 পারভী আকতার গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 নকসী কার্া 07 ধেন  

137 ধবলধকছ আকতার গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 নকসী কার্া 07 ধেন  

138  াধনফা জান্নাত গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 নকসী কার্া 07 ধেন  

139 নাছধর্ন  গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 নকসী কার্া 07 ধেন  

140 নাছধরন সুলতানা ধনলা গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 নকসী কার্া 07 ধেন  

141 ইসরাত জা ান ধতসা গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 নকসী কার্া 07 ধেন  

142 ফারজানা ইয়াছধর্ন পটু গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 নকসী কার্া 07 ধেন  

143 সানধজো আলর্ গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 নকসী কার্া 07 ধেন  

144 ফাদতর্া থবগর্  গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 নকসী কার্া 07 ধেন  

145 ফারজানা আকতার গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 নকসী কার্া 07 ধেন  

146 তানধজনা আফধরন(ধতর্া) গ্রার্+ডাক- াইলির,  নকসী কার্া 07 ধেন  



আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

147 জান্নাতুল ইঈর্া ধশশু গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 নকসী কার্া 07 ধেন  

148 নাজধর্ন সুলতানা ধরজা গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 নকসী কার্া 07 ধেন  

149 সায়র্া আকতার গ্রার্- াজীগাঁও, ডাক-বটতলী, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 নকসী কার্া 07 ধেন  

150 র্াছো থবগর্  গ্রার্- াজীগাঁও, ডাক-বটতলী, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 নকসী কার্া 07 ধেন  

151 থসলী আকতার গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

152 রধ র্া আকতার গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

153 রুর্া আকতার গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

154 জান্নাতুরনুর  যাধপ গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

155 নাজধর্ন আকতার ত্রধন গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

156 থশধল আকতার গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

157 রুধর্ আক্তার গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

158 তাসধর্ন আকতার (ধনশাত) গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

159 পুধষ্পতা আক্তার গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

160 রুধব আকতার গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

161 জয়নাব আকতার জুধন গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

162 সাবধরনা আ েে  গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

163 উধর্ ম আকতার গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

164 জা ানারা থবগর্  গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

165 ধর্ছকাত জা ান (থনাভা) গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

166 আদয়শা থবগর্ (থতাষা) গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

167 সাধবনা ইয়াছধর্ন ধর্তু গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

168 লাভলী আকতার গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

169 ইয়াছধর্ন আক্তার মুক্তা গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

170 তা ধর্না সুলতানা ইধরনা গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  



171 থজসধর্ন আকতার গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

172 তাধজন সুলতানা গ্রার্+ডাক-গাছবাধড়য়া, 

চন্দনাইশ, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

173 থডধজ আকতার গ্রার্-চাতরী, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

174 জান্নাতুল থফরদেৌস গ্রার্-জুলো, ডাক-ফধকনীর 

 াট, কন মফুলী, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

175 তাহুরা সুলনাতা সাধন গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

176 তাদ রা থবগর্  গ্রার্+ডাক-ধজধর, 

পটিয়া, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

177 নাজর্া সুলতানা গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

178 পারভীন আকতার গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

179 থর্াঃ থসাদ ল গ্রার্+ডাক-বটতলী, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

180 থজধন আকতার খুকী গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

181 নাসধরন আকতার কধল গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

182 নাছধরন অকতার ধপ্রয়া গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

183 ধতশা আকতার গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

184 নুসরত জা ান ধরজা  গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

01817268410 থসলাই 07 ধেন  

185 রুধজ আকতার গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

01867633154 থসলাই 07 ধেন  

186 তাধনয়া আকতার গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

01867633154 থসলাই 07 ধেন  

187 আধনসা আকতার ফাদতর্া  গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

01871930765 থসলাই 07 ধেন  

188 ধরফাত আফধরন পধর্  গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

189 সুর্াইয়া থসালতানা গ্রার্+ডাক- াইলির, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

01882168791 থসলাই 07 ধেন  

190 থেী থেবী থে  গ্রার্-উঃ গুয়াপঞ্চক, ডাক-

ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

01862105663 থসলাই 07 ধেন  

191 রীনা আক্তার  গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

01835956551 থসলাই 07 ধেন  

192 থেবী োশ  গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

01851653446 থসলাই 07 ধেন  

193 অনজু থে  গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

01812948521 থসলাই 07 ধেন  

194 সানধজো ইসলার্ পুষ্পা গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

01816153705 থসলাই 07 ধেন  



195 ওলধবনা খানর্ ইফধতকা গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

196 আইধরন সুলতানা  গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

01859080018 থসলাই 07 ধেন  

197 জান্নাতুল র্াওয়া ধরবা গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

198 জান্নাতুল র্াওয়া সীর্া গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

01846775913 থসলাই 07 ধেন  

199 উদে সায়র্া (ইস্পা) গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

01812675749 থসলাই 07 ধেন  

200 জান্নাতুল নাঈর্া  গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

01828280452 থসলাই 07 ধেন  

201 ধনলুফা ইয়াছধর্ন ঋতু গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

202 শা ীন সুলতানা (ইর্া) গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

01811688193 থসলাই 07 ধেন  

203 থডধজ আকতার  গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

204 জুধর্ ম আকতার গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

205 থ না আকতার গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

206 জান্নাতুল থফরদেৌস গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

207 থর্া দসনা আকতার গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

208 আফধরন থসালতানা গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

209 েীধপ্ত োশ  গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

210 থজধন আকতার গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

211 থর্াছােে উধর্ ম আকতার গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

212 ধবলধকছ আকতার গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

213 লাধক রানী োশ গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

214 ধশউধল আকতার গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

215 ধশউধল আকতার গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

216 তার্ান্না ইসলার্  গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

217 তাসধর্ন সুলতানা সাইর্া গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

218 তানধজনা ইসলার্ গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

219 কুসুর্ আকতার গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,   থসলাই 07 ধেন  



আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

220 থরাদকয় ধছধিকা নাজর্া  গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

221 পম্পী োশ  গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

222 পুজা োশ  গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

223 জান্নাতুল র্া াবুবা গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

224 ধরফা আকতার  গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

225 থর্াসােৎ মুক্তা আকতার  গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

226 তানধজনা থবগর্  গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

227 ধবপুলা োশ  গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

228 সবুজ োশ  গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

229 ধবলধকছ আকতার গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

230 জধরনা থবগর্  গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

231 কার্রুন না ার গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

232 থর্াছােৎ থজধন আকতার গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

233 শারধর্ন আকতার গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

234 ছামু আকতার গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

235 ইসর্ত আরা  গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

236 রাদশো থবগর্  গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

237 পধল আকতার গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

238 ধশরু আকতার গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

239 রুম্পা োশ গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

240 ধপয়া োশ  গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

241 তৃষ্ণা োশ গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

242 জয়েী োশ  গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

243 ফাধত া জান্নাত রুশ গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  



244 আজর্ীর সুলতানা গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

245 জান্নাতুল থফরদেৌস  গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

246 থজধরন ফাদতর্া  গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

247 তা ধর্না আক্তার গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

248 আদয়শা আক্তার ধ রা গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

249 ধরয়া আক্তার গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

250 র্মুনা োশ  গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

251 সাধফয়া সুলতানা  গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

252 থর্াসােৎ শারধর্ন আকতার গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই 07 ধেন  

253 নুসরাত জা ান ধরজা গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

01817268410 পাধরবাধরক 

মুরগী পালন 

07 ধেন  

254 নাছধরন আকতার ধপ্রয়া গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

01705795643 পাধরবাধরক 

মুরগী পালন 

07 ধেন  

255 তৃষা আকতার গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

01833088035 পাধরবাধরক 

মুরগী পালন 

07 ধেন  

256 নাসধরন আকতার কধল গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

01843407361 পাধরবাধরক 

মুরগী পালন 

07 ধেন  

257 থজধন আকতার খুকী গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

01813174845 পাধরবাধরক 

মুরগী পালন 

07 ধেন  

258 থশধল আকতার গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

01834328665 পাধরবাধরক 

মুরগী পালন 

07 ধেন  

259 থশলী আকতার গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 পাধরবাধরক 

মুরগী পালন 

07 ধেন  

260 নাসধর্ন আকতার এ্যাধন গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

01866400346 পাধরবাধরক 

মুরগী পালন 

07 ধেন  

261 জান্নাতুল থফরদেৌস গ্রার্-জুলিা, ডাক-ফধকরনীর 

 াট, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

01810644559 পাধরবাধরক 

মুরগী পালন 

07 ধেন  

262 সুর্াইয়া সুলতানা গ্রার্+ডাক-ববরাগ,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

01882168791 পাধরবাধরক 

মুরগী পালন 

07 ধেন  

263 জান্নাতুল র্াওয়া সীর্া  গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

01846775913 পাধরবাধরক 

মুরগী পালন 

07 ধেন  

264 জা ানারা থবগর্  গ্রার্+ডাক-ববরাগ, ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

01854407910 পাধরবাধরক 

মুরগী পালন 

07 ধেন  

265 ইয়াধছন আক্তার মুক্তা  গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

01873147313 পাধরবাধরক 

মুরগী পালন 

07 ধেন  

266 জয়নাব আক্তার গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

01812675749 পাধরবাধরক 

মুরগী পালন 

07 ধেন  

267 উদে সায়র্া (ইস্পা) গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

01884210045 পাধরবাধরক 

মুরগী পালন 

07 ধেন  



268 উলধবনা খানর্ ইফধতকা গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

01834059400 পাধরবাধরক 

মুরগী পালন 

07 ধেন  

269 রুধব আক্তার গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

01836431301 পাধরবাধরক 

মুরগী পালন 

07 ধেন  

270 রুধর্ আক্তার গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 পাধরবাধরক 

মুরগী পালন 

07 ধেন  

271 আধনসা আক্তার ফাদতর্া  গ্রার্+ডাক-ববরাগ, ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 পাধরবাধরক 

মুরগী পালন 

07 ধেন  

272 তাধনয়া আক্তার  গ্রার্+ডাক-ববরাগ, ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 পাধরবাধরক 

মুরগী পালন 

07 ধেন  

273 জান্নাতুর নুর  যাধপ গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

01812932553 পাধরবাধরক 

মুরগী পালন 

07 ধেন  

274 লাভলী আকতার গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

01819685600 পাধরবাধরক 

মুরগী পালন 

07 ধেন  

275 ধনলুফার ইয়াছধর্ন ঋতু গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

01819685600 পাধরবাধরক 

মুরগী পালন 

07 ধেন  

276 থডধজ আকতার গ্রার্-চাতরী, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

01825877508 পাধরবাধরক 

মুরগী পালন 

07 ধেন  

277 রীনা আক্তার গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 পাধরবাধরক 

মুরগী পালন 

07 ধেন  

278 তাহুরা সুলতানা সাধন  গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

01854968622 পাধরবাধরক 

মুরগী পালন 

07 ধেন  

279 থজসধর্ন আকতার গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

01810645033 পাধরবাধরক 

মুরগী পালন 

07 ধেন  

280 সানধজো ইসলার্ পুষ্পা গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

01816153705 পাধরবাধরক 

মুরগী পালন 

07 ধেন  

281 জান্নাতুল র্াওয়া ধরষা  গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

01869488450 পাধরবাধরক 

মুরগী পালন 

07 ধেন  

282 শা ীন সুলতানা ইশা গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

01811688193 পাধরবাধরক 

মুরগী পালন 

07 ধেন  

283 তা ধর্না সুলতানা ইধরনা গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

01826414310 পাধরবাধরক 

মুরগী পালন 

07 ধেন  

284 আইধরন সুলতানা গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

01859040018 পাধরবাধরক 

মুরগী পালন 

07 ধেন  

285 সাবধরনা আ েে  গ্রার্+ডাক-ববরাগ,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্।  

01674810020 পাধরবাধরক 

মুরগী পালন 

07 ধেন  

286 তাদ রা থবগর্  গ্রার্+ডাক-ধজধর,  

পটিয়া, চট্টগ্রার্।  

 পাধরবাধরক 

মুরগী পালন 

07 ধেন  

287 সাজু আকতার গ্রার্+ডাক-ববরাগ,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্।  

 পাধরবাধরক 

মুরগী পালন 

07 ধেন  

288 অনজু থে  গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 পাধরবাধরক 

মুরগী পালন 

07 ধেন  

289 েী থেবী থে  গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 পাধরবাধরক 

মুরগী পালন 

07 ধেন  

290 রুধজ আকতার  গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 পাধরবাধরক 

মুরগী পালন 

07 ধেন  

291 জান্নাতুল ইঈর্া  গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 পাধরবাধরক 

মুরগী পালন 

07 ধেন  

292 সাধেয়া ইসলার্ পাইরজ  গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ,  পাধরবাধরক 07 ধেন  



আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ মুরগী পালন 

293 উধর্ ম আকতার গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 পাধরবাধরক 

মুরগী পালন 

07 ধেন  

294 ইসরাতুন নুর নাফধছ গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 পাধরবাধরক 

মুরগী পালন 

07 ধেন  

295 নাধছর্া সুলতানা থরখা  গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 পাধরবাধরক 

মুরগী পালন 

07 ধেন  

296 ধর্ছকাত জা ান থনাভা  গ্রার্+ডাক-ববরাগ,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্।  

 পাধরবাধরক 

মুরগী পালন 

07 ধেন  

297 আদয়শা থবগর্ তষা  গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 পাধরবাধরক 

মুরগী পালন 

07 ধেন  

298 থেবী োশ  গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 পাধরবাধরক 

মুরগী পালন 

07 ধেন  

299 ধরফাত আফধরন পধর্  গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 পাধরবাধরক 

মুরগী পালন 

07 ধেন  

300 ধর্নতাহুর জান্নাত ইকা  গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 পাধরবাধরক 

মুরগী পালন 

07 ধেন  

301 আয়শা খাতুন  গ্রার্-বটতলী, ডাক-বটতলী, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 পাধরবাধরক 

মুরগী পালন 

07 ধেন  

302 ধরধজয়া থবগর্  গ্রার্-গুয়াপঞ্চক, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 পাধরবাধরক 

মুরগী পালন 

07 ধেন  

303 পারভীন আকতার গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 পাধরবাধরক 

মুরগী পালন 

07 ধেন  

304 Aveyj Kvjvg গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 পাধরবাধরক 

মুরগী পালন 

07 ধেন  

305 ‡gvt ggZvR  গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 পাধরবাধরক 

মুরগী পালন 

07 ধেন  

306  থর্াঃ রধফক গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 পাধরবাধরক 

মুরগী পালন 

07 ধেন  

307 থর্াঃদনজার্ উধিন  গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 পাধরবাধরক 

মুরগী পালন 

07 ধেন  

308 থর্া াের্ে নাধছর গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 পাধরবাধরক 

মুরগী পালন 

07 ধেন  

309 থর্াঃ নাধছর  গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 পাধরবাধরক 

মুরগী পালন 

07 ধেন  

310 থর্াঃ ফজযুল্লা  থচৌঃ গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 পাধরবাধরক 

মুরগী পালন 

07 ধেন  

311 মুকুল কাধন্ত কুর্ার   গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 পাধরবাধরক 

মুরগী পালন 

07 ধেন  

312 থর্াঃ থ াদসন   গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 পাধরবাধরক 

মুরগী পালন 

07 ধেন  

313 থর্াঃ আবু তাদ র  গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 পাধরবাধরক 

মুরগী পালন 

07 ধেন  

314 থর্াঃ থলাকর্ান  গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 পাধরবাধরক 

মুরগী পালন 

07 ধেন  

315 থর্াঃ রধফক   গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 পাধরবাধরক 

মুরগী পালন 

07 ধেন  

316 থর্াঃ ওসর্ানগধন  গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 পাধরবাধরক 

মুরগী পালন 

07 ধেন  



317 থর্াঃ রধ র্  গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 পাধরবাধরক 

মুরগী পালন 

07 ধেন  

318 থর্াঃ শধফকুল আলর্  গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 পাধরবাধরক 

মুরগী পালন 

07 ধেন  

319 শাদখরা থবগর্  গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 পাধরবাধরক 

মুরগী পালন 

07 ধেন  

320  াদফজ থর্াঃ আবছার উধিন  গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 পাধরবাধরক 

মুরগী পালন 

07 ধেন  

321 থর্া ােে আর্ানুর  ক   গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 পাধরবাধরক 

মুরগী পালন 

07 ধেন  

322 থর্াঃ সধফউল আজর্  গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 পাধরবাধরক 

মুরগী পালন 

07 ধেন  

323 ধ টু ধর্য়া  গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 পাধরবাধরক 

মুরগী পালন 

07 ধেন  

324 থর্াঃ  ারুন  

 

গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 পাধরবাধরক 

মুরগী পালন 

০৭ধেন  

 

 

325 নূর থর্া ােে  গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 পাধরবাধরক 

মুরগী পালন 

07 ধেন  

326 আব্দুল থর্ানাফ  গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 পাধরবাধরক 

মুরগী পালন 

07 ধেন  

327 নূরুল থর্রক্তর থচৌঃ  গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 পাধরবাধরক 

মুরগী পালন 

07 ধেন  

328 সাধির আ েে  গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

  গাভী পালন 07 ধেন  

329 আবদুল আলীর্  গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 গাভী পালন 07 ধেন  

330 আকতার কার্াল  গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 গাভী পালন 07 ধেন  

331 আবদুর রধ র্  গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 গাভী পালন 07 ধেন  

332 আবদুল কধরর্  গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 গাভী  পালন 07 ধেন  

333 থর্াঃ  থসধলর্ গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 গাভী পালন 07 ধেন  

334 জাধ দুল ইসলার্  গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 গাভী  পালন 07 ধেন  

335 থজয়াসধর্ন আকতার  গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 গাভী পালন 07 ধেন  

336 ফধরো থবগর্  গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 গাভী পালন 07 ধেন  

337 থর্াঃ নূরুল আবছার গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 গাভী  পালন 07 ধেন  

338 মুঃনুরুল কধবর উধিন  গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 গাভী  পালন 07 ধেন  

339 থর্াঃ আবছার উধিন  গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 গাভী পালন 07 ধেন  

340 এ্স,এ্র্ র্ধ উধিন গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 গাভী  পালন 07 ধেন  



341 এ্স,এ্র্ ধগয়াস উধিন গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 গাভী  পালন 07 ধেন  

342 আধতকুল ইসলার্  গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 গাভী পালন  15 

দিন 

 

343 আরর্ান উধিন গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 গাভী পালন  ০৭ 

ধেন 

 

344  আবদুল কাদের  গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 গাভী পালন  ০৭ 

ধেন 

 

345 থর্াঃ আশরাফ আলী গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 গাভী পালন  ০৭ 

ধেন 

 

346 থসধল আক্তর গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 গাভী পালন  ০৭ 

ধেন 

 

347 বানু আকতার  

 

গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 গাভী পালন  ০৭ 

ধেন 

 

348 আধবে উধিন  গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 গাভী পালন  ০৭ 

ধেন 

 

349 ইর্াে উধিন  গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 গাভী পালন  ০৭ 

ধেন 

 

350 বসকত চক্রবতী  গ্রার্+ডাক-৭ নাং আদনায়ারা,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 গাভী পালন  ০৭ 

ধেন 

 

351 থজধন আকতার  গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 গাভী পালন  ০৭ 

ধেন 

 

352 ধশউলী আকতার গ্রার্+ডাক-বরুর্ছড়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 গাভী পালন  ০৭ 

ধেন 

 

353 থজসধর্ন আকতার গ্রার্-ধিওরী, ডাক-ধিওরী,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই ১৫ ধেন  

354 ফা ধর্ো সুলতানা 

 

গ্রার্-ধিওরী, ডাক-ধিওরী,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই ১৫ 

ধেন  

 

355  থ াসদন আরা থবগর্  

 

গ্রার্-ধিওরী, ডাক-ধিওরী,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই ১৫ 

দিন  

 

356 ধবধব নাধজয়াত 

 

গ্রার্-ধিওরী, ডাক-ধিওরী,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই ১৫ 

দিন  

 

357 সধজমনা থবগর্  

 

গ্রার্-ধিওরী, ডাক-ধিওরী,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্ 

 থসলাই  ১৫ 

দিন  

 

358 ইয়াছধর্ন আকতার  

 

গ্রার্-খান বাড়ী, ডাক-ববরাগ, 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্।  

 থসলাই  ১৫ 

দিন  

 

359 থ াসদনআরা থবগর্  

 

গ্রার্+ডাক-ধিওরী,  

 আদনায়ারা, চট্টগ্রার্।  

 থসলাই  ১৫ 

দিন  

 

360 থরাকাইয়া ধছধিক ধনঝুর্  গ্রার্-ধশলাগড়া, ডাক-ধিওরী,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্।  

 থসলাই 

 

১৫ 

দিন  

 

৩৬1 জান্নাতুল থফরদেৌস  

 

গ্রার্-ধশলাগড়া, ডাক-ধিওরী,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্।  

 থসলাই ১৫ 

দিন  

 



362 আদয়শা ধছধিক সরধর্ন   গ্রার্-ধশলাগড়া, ডাক-ধিওরী,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্।  

 থসলাই 

 

১৫ 

দিন  

 

363 আঁধখ আকতার 

  

গ্রার্-ধশলাগড়া, ডাক-ধিওরী,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্।  

 থসলাই ১৫ 

দিন  

 

364 আয়শা আক্তার গ্রার্-ধশলাগড়া, ডাক-ধিওরী,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্।  

 থসলাই ১৫ 

দিন  

 

365 নাধছর্া আকতার  গ্রার্-ধশলাগড়া, ডাক-ধিওরী,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্।  

 থসলাই ১৫ 

দিন  

 

366 আঁধখ আকতার গ্রার্-ধশলাগড়া, ডাক-ধিওরী,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্।  

 থসলাই ১৫ 

দিন  

 

367 শারধর্ন আকতার গ্রার্-ধশলাগড়া, ডাক-ধিওরী,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্।  

 থসলাই ১৫ 

দিন  

 

368 আকতার জা ান গ্রার্-ধশলাগড়া, ডাক-ধিওরী,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্।  

 থসলাই ১৫ 

দিন  

 

369 পধপ আকতার গ্রার্+ডাক-ধিওরী,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্।  

 থসলাই ১৫ 

দিন  

 

370 ধজন্নাত আকতার ধনলা গ্রার্-ধশলাগড়া, ডাক-

ধিওরী,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্।  

 থসলাই ১৫ 

দিন  

 

371 র্দনায়ারা থবগর্  গ্রার্-ধশলাগড়া, ডাক-

ধিওরী,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্।  

 থসলাই ১৫ 

দিন  

 

372 ফাদতর্া আকতার গ্রার্-ধশলাগড়া, ডাক-

ধিওরী,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্।  

 থসলাই ১৫ 

দিন  

 

373 খুরধশে ধেল আকতার পধপ গ্রার্-ধশলাগড়া, ডাক-

ধিওরী,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্।  

 থসলাই ১৫ 

দিন  

 

374 কুর্কুর্ আকতার গ্রার্-ধশলাগড়া, ডাক-

ধিওরী,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্।  

 থসলাই ১৫ 

দিন  

 

375 সীর্া আকতার গ্রার্-দুি কুর্ড়া, ডাক-

থবায়াধলয়া,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্।  

 থসলাই ১৫ 

দিন  

 

376 কাধনজ ফাদতর্া  গ্রার্-ধশলাগড়া, ডাক-

ধিওরী,  

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্।  

 থসলাই ১৫ 

দিন  

 

377 রাদবয়া থবগর্  গ্রার্-ধশলাগড়া, ডাক-

ধিওরী,   

 থসলাই ১৫ 

দিন  

 

378 ইয়াছধর্ন আকতার গ্রার্-তালসরা, ডাক-

পররদকাড়া, আদনায়ারা, 

চট্টগ্রার্। 

 নকশী কাঁর্া ০৭ 

ধেন 

 

379 থশলী আকতার গ্রার্-তালসরা, ডাক-

পররদকাড়া, আদনায়ারা, 

01837488116 নকশী কাঁর্া ০৭ 

ধেন 

 



চট্টগ্রার্। 

380 ঋতু বড়ুয়া গ্রার্-তালসরা, ডাক-

পররদকাড়া, আদনায়ারা, 

চট্টগ্রার্। 

01870261103 নকশী কাঁর্া ০৭ 

ধেন 

 

381 ধশরীন আক্তার গ্রার্-তালসরা, ডাক-

পররদকাড়া, আদনায়ারা, 

চট্টগ্রার্। 

01883551602 নকশী কাঁর্া ০৭ 

ধেন 

 

382 সুধর্ আকতার গ্রার্-তালসরা, ডাক-

পররদকাড়া, আদনায়ারা, 

চট্টগ্রার্। 

01831153028 নকশী কাঁর্া ০৭ 

ধেন 

 

383 রাদশো থবগর্  গ্রার্-তালসরা, ডাক-

পররদকাড়া, আদনায়ারা, 

চট্টগ্রার্। 

 নকশী কাঁর্া ০৭ 

ধেন 

 

384 তা ধর্না আক্তার গ্রার্-তালসরা, ডাক-

পররদকাড়া, আদনায়ারা, 

চট্টগ্রার্। 

01845666904 নকশী কাঁর্া ০৭ 

ধেন 

 

385 সাইধরন  াছনাত  গ্রার্-তালসরা, ডাক-

পররদকাড়া, আদনায়ারা, 

চট্টগ্রার্। 

01819163933 নকশী কাঁর্া ০৭ 

ধেন 

 

386 তাছধলর্া থবগর্  গ্রার্-তালসরা, ডাক-

পররদকাড়া, আদনায়ারা, 

চট্টগ্রার্। 

01834908169 নকশী কাঁর্া ০৭ 

ধেন 

 

387 ইয়াছধর্ন আকতার গ্রার্-তালসরা, ডাক-

পররদকাড়া, আদনায়ারা, 

চট্টগ্রার্। 

01856260887 নকশী কাঁর্া ০৭ 

ধেন 

 

388 কুসুর্ আকতার গ্রার্-তালসরা, ডাক-

পররদকাড়া, আদনায়ারা, 

চট্টগ্রার্। 

01843400476 নকশী কাঁর্া ০৭ 

ধেন 

 

389 রাজু থবগর্  গ্রার্-তালসরা, ডাক-

পররদকাড়া, আদনায়ারা, 

চট্টগ্রার্। 

 নকশী কাঁর্া ০৭ 

ধেন 

 

390 থরাকসানা আক্তার গ্রার্-তালসরা, ডাক-

পররদকাড়া, আদনায়ারা, 

চট্টগ্রার্। 

 নকশী কাঁর্া ০৭ 

ধেন 

 

391 র্দনায়ারা আকতার গ্রার্-তালসরা, ডাক-

পররদকাড়া, আদনায়ারা, 

চট্টগ্রার্। 

01873907420 নকশী কাঁর্া ০৭ 

ধেন 

 

392 শা নাজ থবগর্  গ্রার্-তালসরা, ডাক-

পররদকাড়া, আদনায়ারা, 

চট্টগ্রার্। 

01869805495 নকশী কাঁর্া ০৭ 

ধেন 

 

393 সুধর্ আকতার গ্রার্-তালসরা, ডাক-

পররদকাড়া, আদনায়ারা, 

চট্টগ্রার্। 

01835877556 নকশী কাঁর্া ০৭ 

ধেন 

 

394 রাধজয়া থবগর্  গ্রার্-তালসরা, ডাক-

পররদকাড়া, আদনায়ারা, 

চট্টগ্রার্। 

01836772327 নকশী কাঁর্া ০৭ 

ধেন 

 

395  যাপী বড়ুয়া  গ্রার্-তালসরা, ডাক-

পররদকাড়া, আদনায়ারা, 

01845244391 নকশী কাঁর্া ০৭ 

ধেন 

 



চট্টগ্রার্। 

396 ধবলধকস আক্তার গ্রার্-তালসরা, ডাক-

পররদকাড়া, আদনায়ারা, 

চট্টগ্রার্। 

01870606946 নকশী কাঁর্া ০৭ 

ধেন 

 

397 ধরধর্ আকতার গ্রার্-তালসরা, ডাক-

পররদকাড়া, আদনায়ারা, 

চট্টগ্রার্। 

01859890873 নকশী কাঁর্া ০৭ 

ধেন 

 

398  াধর্ো থবগর্  গ্রার্-তালসরা, ডাক-

পররদকাড়া, আদনায়ারা, 

চট্টগ্রার্। 

01833253680 নকশী কাঁর্া ০৭ 

ধেন 

 

399 নাসধরন আকতার গ্রার্-তালসরা, ডাক-

পররদকাড়া, আদনায়ারা, 

চট্টগ্রার্। 

01826348855 নকশী কাঁর্া ০৭ 

ধেন 

 

400 কধ নুর আকতার গ্রার্-তালসরা, ডাক-

পররদকাড়া, আদনায়ারা, 

চট্টগ্রার্। 

01813537641 নকশী কাঁর্া ০৭ 

ধেন 

 

401 থজছধর্ন আকতার গ্রার্-তালসরা, ডাক-

পররদকাড়া, আদনায়ারা, 

চট্টগ্রার্। 

01631999767 নকশী কাঁর্া ০৭ 

ধেন 

 

402 তাধর্য়া আকতার গ্রার্-তালসরা, ডাক-

পররদকাড়া, আদনায়ারা, 

চট্টগ্রার্। 

01875990433 নকশী কাঁর্া ০৭ 

ধেন 

 

                  

        উপ-পধরচালক  

        যুব উন্নয়ন অধিেপ্তর, চট্টগ্রার্।   

 

 

স্ব াক্ষধরত 

 (থর্া: থরজাউল কধরর্ ভূঁইয়া) 

উপদজলা যুব উন্নয়ন কর্মকতমা  

যুব উন্নয়ন অধিেপ্তর 

আদনায়ারা, চট্টগ্রার্।   

 



MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

        _vbv hye Dbœqb Kg©KZv©i Kvh©vjq 

        hye Dbœqb Awa`ßi 

cvnvoZjx BDwbU _vbv,PÆMÖvg 

 

 welqt AcÖvwZôvwbK cÖwkÿYcÖvß hye‡`i Z_¨ †cÖiY msµvšÍ | 

 

bs cÖwkÿYv_x©i bvg wVKvbv ‡gvevBj b¤^i cÖwkÿY 

†Kv‡m©i bvg 

‡gqv` gšÍe¨ 

1 2 3 4 5 6 7 

01 Lvw`Rv Av³vi nvwjkni, PÆMÖvg 01647293470 evwUK mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

02 BmivZ Rvnvb gwiqg nvwjkni, PÆMÖvg 01637512777 evwUK mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

03 myjZvbv Av³vi nvwjkni, PÆMÖvg 01996270830 evwUK mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

04 SY©v †eMg wjwc nvwjkni, PÆMÖvg 01854786059 evwUK mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

05 ‡gvQv¤§r iæwg nvwjkni, PÆMÖvg 01841315176 evwUK mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

06 Awbœ †mb nvwjkni, PÆMÖvg 01839332230 evwUK mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

07 ‡ikgv Av³vi wkDwj nvwjkni, PÆMÖvg 01825155414 evwUK mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

08 gybœx Av³vi nvwjkni, PÆMÖvg 01996270050 evwUK mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

09 Zvwbqv Av³vi nvwjkni, PÆMÖvg 01647293170 evwUK mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

10 LvwZRv †nv‡mb nvwjkni, PÆMÖvg 01946833801 evwUK mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

11 mvw`qv ‡eMg nvwjkni, PÆMÖvg 01796595342 evwUK mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

12 GmGg wgRvbyi ingvb nvwjkni, PÆMÖvg 01838512221 evwUK mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

13 kvnbvR Av³vi dv‡Zgv nvwjkni, PÆMÖvg 01857649633 evwUK mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

14 RvbœvZzj †di‡`Šm nvwjkni, PÆMÖvg 01838307597 evwUK mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

15 ‡Rmwgb Av³vi nvwjkni, PÆMÖvg  evwUK mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

16 AvKwjgv †eMg nvwjkni, PÆMÖvg 01830703209 evwUK mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

17 D‡¤§ mvw`qv nvwjkni, PÆMÖvg 01764878298 evwUK mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

18 ‡ivKmvbv Rvnvb Ry‡jLv nvwjkni, PÆMÖvg 01880300729 evwUK mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

19 Zvnwgbv Av³vi nvwjkni, PÆMÖvg 01828945210 evwUK mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

20 wkíx Av³vi nvwjkni, PÆMÖvg 01977715069 evwUK mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

21 dwi`v Av³vi nvwjkni, PÆMÖvg 01887692202 evwUK mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

22 AvKwjgv Av³vi nvwjkni, PÆMÖvg  evwUK mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

23 kviwgb nvwjkni, PÆMÖvg  evwUK mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

24 D‡¤§ AvBgyb nvwjkni, PÆMÖvg 01887014463 evwUK mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

25 gywbœ Av³vi nvwjkni, PÆMÖvg 01309738850 evwUK mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

 

bs cÖwkÿYv_x©i bvg wVKvbv ‡gvevBj b¤^i cÖwkÿY 

†Kv‡m©i bvg 

‡gqv` gšÍe¨ 

1 2 3 4 5 6 7 

26 ‡Rmwgb Av³vi AvMÖvcvov DËi KvÆjx, PÆMÖvg 01866688859 ‡cvlvK ‰Zix mvZ w`b †Kvm© mgvß 

27 bvwM©m Av³vi AvMÖvcvov DËi KvÆjx, PÆMÖvg 01882795980 ‡cvlvK ‰Zix mvZ w`b †Kvm© mgvß 

28 bvmwib Av³vi wiwP AvMÖvcvov DËi KvÆjx, PÆMÖvg 01880606942 ‡cvlvK ‰Zix mvZ w`b †Kvm© mgvß 

29 gywbœ Av³vi AvMÖvcvov DËi KvÆjx, PÆMÖvg 01879307762 ‡cvlvK ‰Zix mvZ w`b †Kvm© mgvß 

30 Kwnbyi Av³vi AvMÖvcvov DËi KvÆjx, PÆMÖvg 01839716561 ‡cvlvK ‰Zix mvZ w`b †Kvm© mgvß 

31 iæwe Av³vi AvMÖvcvov DËi KvÆjx, PÆMÖvg 01700948740 ‡cvlvK ‰Zix mvZ w`b †Kvm© mgvß 

32 bvwn`v Av³vi AvMÖvcvov DËi KvÆjx, PÆMÖvg  ‡cvlvK ‰Zix mvZ w`b †Kvm© mgvß 

33 g‡bvqiv †eMg AvMÖvcvov DËi KvÆjx, PÆMÖvg 01878706946 ‡cvlvK ‰Zix mvZ w`b †Kvm© mgvß 

34 dviRvbv †eMg AvMÖvcvov DËi KvÆjx, PÆMÖvg 01820332545 ‡cvlvK ‰Zix mvZ w`b †Kvm© mgvß 

35 kvnxbyi Av³vi AvMÖvcvov DËi KvÆjx, PÆMÖvg 01854672011 ‡cvlvK ‰Zix mvZ w`b †Kvm© mgvß 



36 widvZ Aviv †eMg AvMÖvcvov DËi KvÆjx, PÆMÖvg  ‡cvlvK ‰Zix mvZ w`b †Kvm© mgvß 

37 †Rey‡bœQv †gvnbv AvMÖvcvov DËi KvÆjx, PÆMÖvg 01834050924 ‡cvlvK ‰Zix mvZ w`b †Kvm© mgvß 

38 kvnvbv Avdwib AvMÖvcvov DËi KvÆjx, PÆMÖvg 01923212279 ‡cvlvK ‰Zix mvZ w`b †Kvm© mgvß 

39 mvwebv myjZvbv AvMÖvcvov DËi KvÆjx, PÆMÖvg 01812081385 ‡cvlvK ‰Zix mvZ w`b †Kvm© mgvß 

40 Av‡qkv wQwÏK AvMÖvcvov DËi KvÆjx, PÆMÖvg 01614474786 ‡cvlvK ‰Zix mvZ w`b †Kvm© mgvß 

41 ‡gvQv¤§r cvbœv AvMÖvcvov DËi KvÆjx, PÆMÖvg 01887626024 ‡cvlvK ‰Zix mvZ w`b †Kvm© mgvß 

42 bvwQgv †eMg AvMÖvcvov DËi KvÆjx, PÆMÖvg 01817755885 ‡cvlvK ‰Zix mvZ w`b †Kvm© mgvß 

43 Qvjgv Av³vi cwc AvMÖvcvov DËi KvÆjx, PÆMÖvg  ‡cvlvK ‰Zix mvZ w`b †Kvm© mgvß 

44 mvbwR`v Av³vi AvMÖvcvov DËi KvÆjx, PÆMÖvg 01880606942 ‡cvlvK ‰Zix mvZ w`b †Kvm© mgvß 

45 ‡Rmwgb Av³vi AvMÖvcvov DËi KvÆjx, PÆMÖvg  ‡cvlvK ‰Zix mvZ w`b †Kvm© mgvß 

46 Zv‡niv †eMg AvMÖvcvov DËi KvÆjx, PÆMÖvg 01903733504 ‡cvlvK ‰Zix mvZ w`b †Kvm© mgvß 

47 wRbœvZ Aviv AvMÖvcvov DËi KvÆjx, PÆMÖvg 01819636629 ‡cvlvK ‰Zix mvZ w`b †Kvm© mgvß 

48 mvb‡R`v †mvjvqgvb AvMÖvcvov DËi KvÆjx, PÆMÖvg  ‡cvlvK ‰Zix mvZ w`b †Kvm© mgvß 

49 myivBqv Av³vi AvMÖvcvov DËi KvÆjx, PÆMÖvg  ‡cvlvK ‰Zix mvZ w`b †Kvm© mgvß 

50 AvKwjgv Av³vi AvMÖvcvov DËi KvÆjx, PÆMÖvg  ‡cvlvK ‰Zix mvZ w`b †Kvm© mgvß 

 

 

bs cÖwkÿYv_x©i bvg wVKvbv ‡gvevBj b¤^i cÖwkÿY 

†Kv‡m©i bvg 

‡gqv` gšÍe¨ 

1 2 3 4 5 6 7 

51 kvebvR Av³vi meyRevM, nvwjkni,PÆMÖvg 01962378246 eøK wel‡q mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

52 kvnvbvR Av³vi\ meyRevM, nvwjkni,PÆMÖvg 01962375246 eøK wel‡q mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

53 D‡¤§ Kzjmyg meyRevM, nvwjkni,PÆMÖvg 01822536833 eøK wel‡q mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

54 ‡gvQvt Zvgvbœv Av³vi meyRevM, nvwjkni,PÆMÖvg 01929978875 eøK wel‡q mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

55 Avmgv Av³vi meyRevM, nvwjkni,PÆMÖvg 01858732755 eøK wel‡q mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

56 mv‡R`v Av³vi meyRevM, nvwjkni,PÆMÖvg 01300030188 eøK wel‡q mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

57 cvwL Av³vi meyRevM, nvwjkni,PÆMÖvg 01889193320 eøK wel‡q mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

58 Kzjmyg Av³vi meyRevM, nvwjkni,PÆMÖvg 01811789139 eøK wel‡q mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

59 kviwgb Av³vi meyRevM, nvwjkni,PÆMÖvg 01865759619 eøK wel‡q mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

60  †gvQvt wgZz Av³vi meyRevM, nvwjkni,PÆMÖvg 01990306610 eøK wel‡q mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

61 wgm gvqgybv Av³vi meyRevM, nvwjkni,PÆMÖvg 01575025670 eøK wel‡q mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

62 Gm Gg wgRvbyi 

ingvb 
meyRevM, nvwjkni,PÆMÖvg 01838512221 eøK wel‡q mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

63 wiwb †eMg meyRevM, nvwjkni,PÆMÖvg 01881416871 eøK wel‡q mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

64 w`jiæev Av³vi meyRevM, nvwjkni,PÆMÖvg 01615702337 eøK wel‡q mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

65 ZvbwRjv Av³vi meyRevM, nvwjkni,PÆMÖvg 01891663749 eøK wel‡q mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

66 AviRy Av³vi meyRevM, nvwjkni,PÆMÖvg 01812379691 eøK wel‡q mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

67 iæbv Av³vi meyRevM, nvwjkni,PÆMÖvg 01880603828 eøK wel‡q mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

68 gvwn Av³vi meyRevM, nvwjkni,PÆMÖvg 01796595342 eøK wel‡q mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

69 wjRv Av³vi meyRevM, nvwjkni,PÆMÖvg 01961905720 eøK wel‡q mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

70 dvwZgv Av³vi meyRevM, nvwjkni,PÆMÖvg 01950311646 eøK wel‡q mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

71  †gvt mygb meyRevM, nvwjkni,PÆMÖvg 01875005522 eøK wel‡q mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

72 wbMvi myjZvbv meyRevM, nvwjkni,PÆMÖvg 01791981082 eøK wel‡q mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

73 my`xcv `vk BZz meyRevM, nvwjkni,PÆMÖvg  eøK wel‡q mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

74 mvw`qv Bmjvg meyRevM, nvwjkni,PÆMÖvg  eøK wel‡q mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

75 myivBqv cvifxb meyRevM, nvwjkni,PÆMÖvg  eøK wel‡q mvZ w`b  †Kvm© mgvß 



bs cÖwkÿYv_x©i bvg wVKvbv ‡gvevBj b¤^i cÖwkÿY †Kv‡m©i bvg ‡gqv` gšÍe¨ 

1 2 3 4 5 6 7 

76 wibv Av³vi AvMÖvev`,PÆMÖvg 01636235024 m~Px wkí cÖwkÿY  mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

77 Bqvmwgb Av³vi AvMÖvev`,PÆMÖvg 01836431047 m~Px wkí cÖwkÿY  mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

78 Zvmwjgv Av³vi AvMÖvev`,PÆMÖvg 01621935242 m~Px wkí cÖwkÿY  mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

79 P¤úv `vk AvMÖvev`,PÆMÖvg 01925526090 m~Px wkí cÖwkÿY  mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

80 Dwg© Av³vi AvMÖvev`,PÆMÖvg 01833332489 m~Px wkí cÖwkÿY  mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

81 kviwgb Av³vi AvMÖvev`,PÆMÖvg 01852555243 m~Px wkí cÖwkÿY  mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

82 gwR©bv †eMg AvMÖvev`,PÆMÖvg 01833383306 m~Px wkí cÖwkÿY  mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

83 mygvBqv gyevkwkivn AvMÖvev`,PÆMÖvg 01554328548 m~Px wkí cÖwkÿY  mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

84 kvgQzbœvnvi AvMÖvev`,PÆMÖvg 01301415967 m~Px wkí cÖwkÿY  mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

85 AvwbKv Zvmwbqv AvMÖvev`,PÆMÖvg 01626366811 m~Px wkí cÖwkÿY  mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

86 bvRgv Av³vi AvMÖvev`,PÆMÖvg 01316759655 m~Px wkí cÖwkÿY  mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

87 KwbKv Av³vi AvMÖvev`,PÆMÖvg 01836491047 m~Px wkí cÖwkÿY  mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

88 msMxZv eg©b AvMÖvev`,PÆMÖvg 01882798441 m~Px wkí cÖwkÿY  mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

89 my`xcv `vk BZz AvMÖvev`,PÆMÖvg 01925526090 m~Px wkí cÖwkÿY  mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

90 mvw`qv Bmjvg AvMÖvev`,PÆMÖvg 01833772615 m~Px wkí cÖwkÿY  mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

91 myivBqv cvifxb AvMÖvev`,PÆMÖvg 01912079342 m~Px wkí cÖwkÿY  mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

92 ‡i‡nbv †eMg AvMÖvev`,PÆMÖvg 01671317096 m~Px wkí cÖwkÿY  mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

93 g‡bvqviv †eMg AvMÖvev`,PÆMÖvg 01670510458 m~Px wkí cÖwkÿY  mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

94 SY©v Av³vi AvMÖvev`,PÆMÖvg 01316759633 m~Px wkí cÖwkÿY  mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

95 gvdzRv †eMg AvMÖvev`,PÆMÖvg 01833332489 m~Px wkí cÖwkÿY  mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

96 wUcy `vk AvMÖvev`,PÆMÖvg 01883567719 m~Px wkí cÖwkÿY  mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

97 RvbœvZzj †di‡`Šm AvMÖvev`,PÆMÖvg  m~Px wkí cÖwkÿY  mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

98 ‡RQwgb Av³vi AvMÖvev`,PÆMÖvg 01637592373 m~Px wkí cÖwkÿY  mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

99  †gvt Avãyj iwng AvMÖvev`,PÆMÖvg 01636235054 m~Px wkí cÖwkÿY  mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

100 kviwgb Av³vi wigv AvMÖvev`,PÆMÖvg 01856705574 m~Px wkí cÖwkÿY  mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

 

 

 

bs cÖwkÿYv_x©i bvg wVKvbv ‡gvevBj b¤̂i cÖwkÿY †Kv‡m©i 

bvg 

‡gqv` gšÍe¨ 

1 2 3 4 5 6 7 

101 ‡gvt †gvRv‡¤§j †nv‡mb ga¨g nvwjkni, PÆMÖvg 01777388964 emZ evox‡Z 

mewR Pvl 

mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

102 ‡gvnv¤§` Rv‡e` †nv‡mb ga¨g nvwjkni, PÆMÖvg  emZ evox‡Z 

mewR Pvl 
mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

103 ‡gvt byiæDwÏb ga¨g nvwjkni, PÆMÖvg 01632337822 emZ evox‡Z 

mewR Pvl 
mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

104 ‡gvt wmwÏKzi ingvb ga¨g nvwjkni, PÆMÖvg 01632337822 emZ evox‡Z 

mewR Pvl 
mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

105 ‡gvt BKwZqvi DwÏb ga¨g nvwjkni, PÆMÖvg 01611166488 emZ evox‡Z 

mewR Pvl 
mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

106 ‡gvt kwdDj Avjg ga¨g nvwjkni, PÆMÖvg 01618105705 emZ evox‡Z 

mewR Pvl 

mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

107 ‡Mvjvg imyj ga¨g nvwjkni, PÆMÖvg 01858548129 emZ evox‡Z 

mewR Pvl 
mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

108 ‡gvt Rwmg DwÏb ga¨g nvwjkni, PÆMÖvg 01819636253 emZ evox‡Z 

mewR Pvl 
mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

109 ‡gvt †mwjg ga¨g nvwjkni, PÆMÖvg 01811102050 emZ evox‡Z 

mewR Pvl 
mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

110 AvRv`yi ingvb ga¨g nvwjkni, PÆMÖvg 01817208961 emZ evox‡Z 

mewR Pvl 
mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

111 Avng` †iRv ga¨g nvwjkni, PÆMÖvg  emZ evox‡Z 

mewR Pvl 

mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

112 ‡gvt kixd †nv‡mb ga¨g nvwjkni, PÆMÖvg  emZ evox‡Z 

mewR Pvl 
mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

113 ‰mq` gynv¤§` gwbiæj 

Kw`i 

ga¨g nvwjkni, PÆMÖvg 01912105830 emZ evox‡Z 

mewR Pvl 
mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

114 ‡gvt AvjgMxi †nv‡mb ga¨g nvwjkni, PÆMÖvg  emZ evox‡Z mvZ w`b  †Kvm© mgvß 



mewR Pvl 
115 ‡gvt Rvwn ỳj Bmjvg ga¨g nvwjkni, PÆMÖvg 01819941407 emZ evox‡Z 

mewR Pvl 
mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

116 ‡gvt kwn` †nv‡mb ga¨g nvwjkni, PÆMÖvg 01816128091 emZ evox‡Z 

mewR Pvl 

mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

117 ‡gvt gvneye Avjg ga¨g nvwjkni, PÆMÖvg  emZ evox‡Z 

mewR Pvl 
mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

118 ‡gvnv¤§` †kL †ivKb 

DwÏb 

ga¨g nvwjkni, PÆMÖvg 01816128091 emZ evox‡Z 

mewR Pvl 
mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

119 nvwg ỳj nK ga¨g nvwjkni, PÆMÖvg 01717520021 emZ evox‡Z 

mewR Pvl 
mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

120 Avãyji iwng ga¨g nvwjkni, PÆMÖvg 01927182848 emZ evox‡Z 

mewR Pvl 
mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

121 AvKei †nv‡mb ga¨g nvwjkni, PÆMÖvg  emZ evox‡Z 

mewR Pvl 

mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

122 ‡gvt †iRvDj Kwig ga¨g nvwjkni, PÆMÖvg  emZ evox‡Z 

mewR Pvl 
mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

123 ‡gvt iv‡mj †gvj¨v Acy ga¨g nvwjkni, PÆMÖvg  emZ evox‡Z 

mewR Pvl 
mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

124 Aveyj Kv‡kg ga¨g nvwjkni, PÆMÖvg  emZ evox‡Z 

mewR Pvl 
mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

125 ‡gv kvwn ỳj Avjg ga¨g nvwjkni, PÆMÖvg  emZ evox‡Z 

mewR Pvl 
mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

 

                                                     

 

bs cÖwkÿYv_x©i bvg wVKvbv ‡gvevBj b¤^i cÖwkÿY 

†Kv‡m©i bvg 

‡gqv` gšÍe¨ 

1 2 3 4 5 6 7 

126 byi Rvnvb Av³vi ga¨g nvwjkni, PÆMÖvg  eøK wel‡q mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

127 ‡Lv‡`Rv †eMg gwb ga¨g nvwjkni, PÆMÖvg  eøK wel‡q mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

128 dvinvbv RvbœvZ ga¨g nvwjkni, PÆMÖvg  eøK wel‡q mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

129 iæwe †eMg ga¨g nvwjkni, PÆMÖvg 01880659246 eøK wel‡q mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

130 RvbœvZzj †di‡`Šm ga¨g nvwjkni, PÆMÖvg  eøK wel‡q mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

131 Zvevmmyg Aviv ga¨g nvwjkni, PÆMÖvg 01825670872 eøK wel‡q mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

132 mxgv †eMg ga¨g nvwjkni, PÆMÖvg 01825670872 eøK wel‡q mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

133 dvinvZ cvifxb ga¨g nvwjkni, PÆMÖvg 01834675767 eøK wel‡q mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

134 Gwjbv Av³vi kviwgb ga¨g nvwjkni, PÆMÖvg 01861217115 eøK wel‡q mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

135 AbvwgKv Av³vi ga¨g nvwjkni, PÆMÖvg 01820352403 eøK wel‡q mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

136 wkwib Av³vi ga¨g nvwjkni, PÆMÖvg 01408806200 eøK wel‡q mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

137 Avdwib Av³vi ga¨g nvwjkni, PÆMÖvg 01766607656 eøK wel‡q mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

138  †Mvj bvnvi Kzjmyg ga¨g nvwjkni, PÆMÖvg 01828062286 eøK wel‡q mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

139 dviRvbv Av³vi ga¨g nvwjkni, PÆMÖvg 01632475998 eøK wel‡q mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

140 ‡gvQvt gywbœ ga¨g nvwjkni, PÆMÖvg 01883434231 eøK wel‡q mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

141 cvifxb Av³vi ga¨g nvwjkni, PÆMÖvg 01861217115 eøK wel‡q mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

142 kviwgb Av³vi wibv ga¨g nvwjkni, PÆMÖvg 01876184798 eøK wel‡q mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

143 byi Rvnvb ga¨g nvwjkni, PÆMÖvg  eøK wel‡q mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

144 wiw`Kv †PŠayix ga¨g nvwjkni, PÆMÖvg 01690009443 eøK wel‡q mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

145 ‡invbv Av³vi ivbx ga¨g nvwjkni, PÆMÖvg 01880886588 eøK wel‡q mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

146 bvBgv Av³vi wiqv ga¨g nvwjkni, PÆMÖvg 01832224037 eøK wel‡q mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

147 widvZ Avd‡ivR ga¨g nvwjkni, PÆMÖvg 01820037108 eøK wel‡q mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

148 Rvixb Zvmbxg wniv ga¨g nvwjkni, PÆMÖvg 0162636616 eøK wel‡q mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

149 RvbœvZzj †di‡`Šm ga¨g nvwjkni, PÆMÖvg 01622383787 eøK wel‡q mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

150 dv‡Zgv †eMg ga¨g nvwjkni, PÆMÖvg 01719378700 eøK wel‡q mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

 

 

 

 

 



welqt AcÖvwZôvwbK c ÖwkÿYcÖvß hye‡`i Z_¨ †cÖiY msµvšÍ |                                                           

 

bs cÖwkÿYv_x©i bvg wVKvbv ‡gvevBj b¤^i cÖwkÿY 

†Kv‡m©i bvg 

‡gqv` gšÍe¨ 

1 2 3 4 5 6 7 

151 kviwgbyj Bmjvg ga¨g nvwjkni, PÆMÖvg  eøK evwUK mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

152 byi G Rvnvb ga¨g nvwjkni, PÆMÖvg  eøK evwUK mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

153  †Rwib Bmjvg ga¨g nvwjkni, PÆMÖvg  eøK evwUK mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

154 AvdZvnv web‡Z ga¨g nvwjkni, PÆMÖvg 01880659246 eøK evwUK mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

155 iæcv Av³vi ga¨g nvwjkni, PÆMÖvg  eøK evwUK mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

156 mvbwR`v Avn‡g` ga¨g nvwjkni, PÆMÖvg 01825670872 eøK evwUK mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

157 Av‡qkv ga¨g nvwjkni, PÆMÖvg 01825670872 eøK evwUK mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

158 Avw`ev †kL ga¨g nvwjkni, PÆMÖvg 01834675767 eøK evwUK mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

159 D‡¤§ mvwenv ga¨g nvwjkni, PÆMÖvg 01861217115 eøK evwUK mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

160 byi Rvnvb Av³vi ga¨g nvwjkni, PÆMÖvg 01820352403 eøK evwUK mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

161 ‡Rwm Av³vi ga¨g nvwjkni, PÆMÖvg 01408806200 eøK evwUK mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

162 mvgvšÍ Bmjvg ga¨g nvwjkni, PÆMÖvg 01766607656 eøK evwUK mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

163 ‡ivgvmv Avdwib ga¨g nvwjkni, PÆMÖvg 01828062286 eøK evwUK mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

164 gvBkv Av³vi ga¨g nvwjkni, PÆMÖvg 01632475998 eøK evwUK mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

165 eæevB`v  Avdwib ga¨g nvwjkni, PÆMÖvg 01883434231 eøK evwUK mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

166 dviRvbv †eMg  ga¨g nvwjkni, PÆMÖvg 01861217115 eøK evwUK mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

167 Avwidzb †bQv ga¨g nvwjkni, PÆMÖvg 01876184798 eøK evwUK mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

168 gvwiqv Av³vi Iwn ga¨g nvwjkni, PÆMÖvg  eøK evwUK mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

169 gviædv Av³vi ga¨g nvwjkni, PÆMÖvg 01690009443 eøK evwUK mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

170 Dwg© Av³vi jvwL ga¨g nvwjkni, PÆMÖvg 01880886588 eøK evwUK mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

171 gvwngv Av³vi wjRv ga¨g nvwjkni, PÆMÖvg 01832224037 eøK evwUK mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

172 Avmgv Av³vi ga¨g nvwjkni, PÆMÖvg 01820037108 eøK evwUK mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

173 Lvw`Rv †eMg †gŠ ga¨g nvwjkni, PÆMÖvg 0162636616 eøK evwUK mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

174 RvbœvZzj Avdwib ga¨g nvwjkni, PÆMÖvg 01622383787 eøK evwUK mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

175 Lvw`Rv †eMg  ga¨g nvwjkni, PÆMÖvg 01719378700 eøK evwUK mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

 

                                                      

bs cÖwkÿYv_x©i bvg wVKvbv ‡gvevBj b¤^i cÖwkÿY 

†Kv‡m©i bvg 

‡gqv` gšÍe¨ 

1 2 3 4 5 6 7 

176 gvnvgy`v †eMg mvMwiKv , PÆMÖvg  ‡cvlvK ‰Zix mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

177 mvw`qv Av³vi RyB mvMwiKv , PÆMÖvg  ‡cvlvK ‰Zix mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

178 DgvBgv mvMwiKv , PÆMÖvg  ‡cvlvK ‰Zix mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

179 mvbwR`v Av³vi †iIRv mvMwiKv , PÆMÖvg 01880659246 ‡cvlvK ‰Zix mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

180 ZvbRy †eMg mvMwiKv , PÆMÖvg  ‡cvlvK ‰Zix mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

181 Zvwib Av³vi Zbœx mvMwiKv , PÆMÖvg 01825670872 ‡cvlvK ‰Zix mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

182 gywbœ Av³vi mvMwiKv , PÆMÖvg 01825670872 ‡cvlvK ‰Zix mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

183 Zvnwgbv Av³vi mvMwiKv , PÆMÖvg 01834675767 ‡cvlvK ‰Zix mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

184 kvšÍvAv³vi mvMwiKv , PÆMÖvg 01861217115 ‡cvlvK ‰Zix mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

185 ‡¯œnv miKvi mvMwiKv , PÆMÖvg 01820352403 ‡cvlvK ‰Zix mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

186 mye©bv Av³vi mvMwiKv , PÆMÖvg 01408806200 ‡cvlvK ‰Zix mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

187 AvwQqv Av³vi Bgv mvMwiKv , PÆMÖvg 01766607656 ‡cvlvK ‰Zix mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

188 wbjydvi Rvnvb mvMwiKv , PÆMÖvg 01828062286 ‡cvlvK ‰Zix mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

189 ixgv miKvi mvMwiKv , PÆMÖvg 01632475998 ‡cvlvK ‰Zix mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

190 cvvbœ Av³vi mvMwiKv , PÆMÖvg 01883434231 ‡cvlvK ‰Zix mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

191 RvbœvZzj †di‡`Šm mvMwiKv , PÆMÖvg 01861217115 ‡cvlvK ‰Zix mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

192 Ggwj eo –qv mvMwiKv , PÆMÖvg 01876184798 ‡cvlvK ‰Zix mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

193  ûgvBqv RvbœvZ mvMwiKv , PÆMÖvg  ‡cvlvK ‰Zix mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

194 RvbœvZzj †di‡`Šm mvMwiKv , PÆMÖvg 01690009443 ‡cvlvK ‰Zix mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

195 dvwiqv myjZvbv mvMwiKv , PÆMÖvg 01880886588 ‡cvlvK ‰Zix mvZ w`b  †Kvm© mgvß 



196 kviwgb Av³vi mvMwiKv , PÆMÖvg 01832224037 ‡cvlvK ‰Zix mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

197 myivBqv ZveŸvmyg mvMwiKv , PÆMÖvg 01820037108 ‡cvlvK ‰Zix mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

198 ‡Rwb Av³vi mvMwiKv , PÆMÖvg 0162636616 ‡cvlvK ‰Zix mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

199 Avqkv Av³vi mvMwiKv , PÆMÖvg 01622383787 ‡cvlvK ‰Zix mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

200 jvwgqv Av³vi mvMwiKv , PÆMÖvg 01719378700 ‡cvlvK ‰Zix mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

 

                                                     

 

bs cÖwkÿYv_x©i bvg wVKvbv ‡gvevBj b¤^i cÖwkÿY †Kv‡m©i bvg ‡gqv` gšÍe¨ 

1 2 3 4 5 6 7 

201 mvbwR`v Av³vi 

Bfv 

cvnvoZjx , PÆMÖvg 01673311543 cvwievwiK nuvm-gyiMx cvjb mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

202 AvQgv Av³vi cvnvoZjx , PÆMÖvg 01739081218 cvwievwiK nuvm-gyiMx cvjb mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

203 Kvgiæb bvnvi 

cwc 

cvnvoZjx , PÆMÖvg 01621994620 cvwievwiK nuvm-gyiMx cvjb mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

204 D‡¤§ Kv‡qQ cvnvoZjx , PÆMÖvg 01752712484 cvwievwiK nuvm-gyiMx cvjb mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

205 BqvQwgb †eMg cvnvoZjx , PÆMÖvg 01823455675 cvwievwiK nuvm-gyiMx cvjb mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

206 dqRvjv Av³vi 

jvKx 

cvnvoZjx , PÆMÖvg 01840416562 cvwievwiK nuvm-gyiMx cvjb mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

207 gwiqg †eMg cvnvoZjx , PÆMÖvg  cvwievwiK nuvm-gyiMx cvjb mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

208 ‡ivKmvbv cvnvoZjx , PÆMÖvg  cvwievwiK nuvm-gyiMx cvjb mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

209 Rvnvbviv Av³vi cvnvoZjx , PÆMÖvg 01962397138 cvwievwiK nuvm-gyiMx cvjb mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

210 iv‡eqv Av³vi cvnvoZjx , PÆMÖvg 01859601661 cvwievwiK nuvm-gyiMx cvjb mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

211 mxgvKi cvnvoZjx , PÆMÖvg 01838939292 cvwievwiK nuvm-gyiMx cvjb mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

212 wcªqvsKv eo –qv cvnvoZjx , PÆMÖvg 01878668411 cvwievwiK nuvm-gyiMx cvjb mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

213 Avwgbv LvZzb cvnvoZjx , PÆMÖvg  cvwievwiK nuvm-gyiMx cvjb mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

214 ‡invbv †eMg cvnvoZjx , PÆMÖvg 01830479802 cvwievwiK nuvm-gyiMx cvjb mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

215 SY©v Av³vi cvnvoZjx , PÆMÖvg  cvwievwiK nuvm-gyiMx cvjb mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

216 jvKx †eMg cvnvoZjx , PÆMÖvg 01868240718 cvwievwiK nuvm-gyiMx cvjb mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

217 RvbœvZzj †di‡`Šm cvnvoZjx , PÆMÖvg 01827741578 cvwievwiK nuvm-gyiMx cvjb mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

218 AviwRgv  cvnvoZjx , PÆMÖvg 01830404123 cvwievwiK nuvm-gyiMx cvjb mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

219 cviwfb Av³vi cvnvoZjx , PÆMÖvg 01831901721 cvwievwiK nuvm-gyiMx cvjb mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

220 iv‡k`v Lvbg cvnvoZjx , PÆMÖvg  cvwievwiK nuvm-gyiMx cvjb mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

221 mÜ¨v ivbx eo –qv cvnvoZjx , PÆMÖvg  cvwievwiK nuvm-gyiMx cvjb mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

222 ‡invbv Av³vi cvnvoZjx , PÆMÖvg 01682473738 cvwievwiK nuvm-gyiMx cvjb mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

223 mv‡R`v ‡eMg cvnvoZjx , PÆMÖvg  cvwievwiK nuvm-gyiMx cvjb mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

224 ixbv Av³vi cvnvoZjx , PÆMÖvg 01874193441 cvwievwiK nuvm-gyiMx cvjb mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

225 nvmbv evby cvnvoZjx , PÆMÖvg 01990486593 cvwievwiK nuvm-gyiMx cvjb mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

 

                                                         

 

bs cÖwkÿYv_x©i bvg wVKvbv ‡gvevBj b¤^i cÖwkÿY †Kv‡m©i bvg ‡gqv` gšÍe¨ 

1 2 3 4 5 6 7 

226 wZw_ `vm cvnvoZjx , PÆMÖvg 01856327239 Miæ †gvUv ZvRv KiY mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

227 ‰mq`v dviRvbv 

Av³vi 

cvnvoZjx , PÆMÖvg 01881018642 Miæ †gvUv ZvRv KiY mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

228 kvgxgv myjZvbv cvnvoZjx , PÆMÖvg 01879388722 Miæ †gvUv ZvRv KiY mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

229 Avqkv Av³vi cvnvoZjx , PÆMÖvg 01866825623 Miæ †gvUv ZvRv KiY mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

230 Rvwib AvbRyg cvnvoZjx , PÆMÖvg 01688254383 Miæ †gvUv ZvRv KiY mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

231 wewe gwiqg  cvnvoZjx , PÆMÖvg 01930684808 Miæ †gvUv ZvRv KiY mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

232  †iv‡Kqv †eMg cvnvoZjx , PÆMÖvg 01861218455 Miæ †gvUv ZvRv KiY mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

233 dvwngv Avjx cvnvoZjx , PÆMÖvg 01677090088 Miæ †gvUv ZvRv KiY mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

234 Zvgvbœv Lvbg cvnvoZjx , PÆMÖvg 01956603388 Miæ †gvUv ZvRv KiY mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

235 mvwebv Av³vi cvnvoZjx , PÆMÖvg 01839039914 Miæ †gvUv ZvRv KiY mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

236 gwiqg †eMg cvnvoZjx , PÆMÖvg 01875981710 Miæ †gvUv ZvRv KiY mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

237 winvbyj gvIjv gywbœ cvnvoZjx , PÆMÖvg 01860536646 Miæ †gvUv ZvRv KiY mvZ w`b  †Kvm© mgvß 



238 gviædv Av³vi cvnvoZjx , PÆMÖvg 01989870804 Miæ †gvUv ZvRv KiY mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

239 bvmwib Av³vi cvnvoZjx , PÆMÖvg 01830286390 Miæ †gvUv ZvRv KiY mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

240 bvwn`v Av³vi cvnvoZjx , PÆMÖvg 01917334887 Miæ †gvUv ZvRv KiY mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

241 Av‡gbv Av³vi cvnvoZjx , PÆMÖvg 01869453364 Miæ †gvUv ZvRv KiY mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

242 D‡¤§ myjZvbv   cvnvoZjx , PÆMÖvg 01618891606 Miæ †gvUv ZvRv KiY mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

243 Avwidv myjZvbv cvnvoZjx , PÆMÖvg 01998645933 Miæ †gvUv ZvRv KiY mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

244 Zvmwjgv Av³vi cvnvoZjx , PÆMÖvg 01742301360 Miæ †gvUv ZvRv KiY mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

245 ‡gv‡gbv Av³vi cvnvoZjx , PÆMÖvg 01710735769 Miæ †gvUv ZvRv KiY mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

246 wcªqsKv `vm cvnvoZjx , PÆMÖvg  Miæ †gvUv ZvRv KiY mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

247 BmivZ Rvnvb  cvnvoZjx , PÆMÖvg  Miæ †gvUv ZvRv KiY mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

248 Lvw`Rv Av³vi cvnvoZjx , PÆMÖvg 01611197970 Miæ †gvUv ZvRv KiY mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

249 Avbœx Bmjvg cvnvoZjx , PÆMÖvg 01878279907 Miæ †gvUv ZvRv KiY mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

250 KvRx kviwgb 

Av³vi 

cvnvoZjx , PÆMÖvg 01837701840 Miæ †gvUv ZvRv KiY mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

                                                      

 

bs cÖwkÿYv_x©i bvg wVKvbv ‡gvevBj b¤^i cÖwkÿY 
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251 ‡g‡niæb bvnvi cvnvoZjx , PÆMÖvg 01856327239 evwUK wel‡q mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

252 iv‡k`v myjZvbv cvnvoZjx , PÆMÖvg 01881018642 evwUK wel‡q mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

253 bvwn`v Avjg cvnvoZjx , PÆMÖvg 01879388722 evwUK wel‡q mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

254 bvQwib Rvnvb wbkvZ cvnvoZjx , PÆMÖvg 01866825623 evwUK wel‡q mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

255 cvbœ&v  cvnvoZjx , PÆMÖvg 01688254383 evwUK wel‡q mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

256  †Lv‡`Rv †eMg cvnvoZjx , PÆMÖvg 01930684808 evwUK wel‡q mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

257 wjRv †eMg cvnvoZjx , PÆMÖvg 01861218455 evwUK wel‡q mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

258 bymivZ Rvnvb wjwc cvnvoZjx , PÆMÖvg 01677090088 evwUK wel‡q mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

259 byi Rvnvb †eMg cvnvoZjx , PÆMÖvg 01956603388 evwUK wel‡q mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

260 bvRgv †eMg cvnvoZjx , PÆMÖvg 01839039914 evwUK wel‡q mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

261 jvKx Av³vi cvnvoZjx , PÆMÖvg 01875981710 evwUK wel‡q mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

262 iæwR Av³vi cvnvoZjx , PÆMÖvg 01860536646 evwUK wel‡q mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

263 mv‡R`v Av³vi cvnvoZjx , PÆMÖvg 01989870804 evwUK wel‡q mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

264 ivby Av³vi cvnvoZjx , PÆMÖvg 01830286390 evwUK wel‡q mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

265 wbcv Av³vi cvnvoZjx , PÆMÖvg 01917334887 evwUK wel‡q mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

266 gwb Av³vi cvnvoZjx , PÆMÖvg 01869453364 evwUK wel‡q mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

267 mvqgv Av³vi cvnvoZjx , PÆMÖvg 01618891606 evwUK wel‡q mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

268 Rvnvbviv †nv‡mb cvnvoZjx , PÆMÖvg 01998645933 evwUK wel‡q mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

269 ‡gvmvt AvKQv cvnvoZjx , PÆMÖvg 01742301360 evwUK wel‡q mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

270 Kwnbyi †eMg  cvnvoZjx , PÆMÖvg 01710735769 evwUK wel‡q mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

271 mygvBqv Av³vi gxg cvnvoZjx , PÆMÖvg 01812997533 evwUK wel‡q mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

272 Lv‡j`v †eMg cvnvoZjx , PÆMÖvg 01721119654 evwUK wel‡q mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

273 cvwLgv Av³vi cvnvoZjx , PÆMÖvg 01864754437 evwUK wel‡q mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

274 RvbœvZzj †di‡`Šm cvnvoZjx , PÆMÖvg  evwUK wel‡q mvZ w`b  †Kvm© mgvß 

275 Zvmwbg Zvevmmyg cvnvoZjx , PÆMÖvg 01677692644 evwUK wel‡q mvZ w`b  †Kvm© mgvß 
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