
 

 

২০২০-২০২১ অথ থবছরররররেম্বর/২০২০ মারর “মৎস্য চা” প্রশলক্ষণ ক ার থর প্রশলক্ষণাথীরদর নারমর তাশ া: কজার নাম: 

খাগড়াছশড়। 

 

নং প্রশলক্ষণাথীর নাম ঠি ানা কমাবাই নম্বর প্রশলক্ষণর া

ক থর 

নাম 

 

কময়াদ মন্তব্য  

১ কমা: দুা বুজবাগ,দর ০১৮৬১১৮৬৩০৫ মৎস্য চা ০১.৯.২০-৩০.৯.২০  

২ ইব্রাশম খশ  রজ কগইট,দর ০১৫১৭১১৩৮৩০ মৎস্য চা ঐ  

৩ কমা: কার ঐ ০১৫৫৮৯১৮৫৭৫ মৎস্য চা ঐ  

৪ কমা: াইফূ ইাম ঐ ০১৮২৮৯০২৬৮৬ মৎস্য চা ঐ  

৫ কমা: আলরাফ উশিন ঐ ০১৭৯৩১৮৪৭৫৫ মৎস্য চা ঐ  

৬ কমা: জুা উশিন ঐ ০১৮৭৩৭৮৫৫৫৭ মৎস্য চা ঐ  

৭ কমা: কমারল থদ আম ঐ ০১৮২৮৮২৮৮২৩ মৎস্য চা ঐ  

৮ কমা: মাসুম শটন ঐ ০১৮৮৪০৫৩৬৯৬ মৎস্য চা ঐ  

৯ কমা: মাসুদ ঐ ০১৮৬৯৪৩৪১২৭ মৎস্য চা ঐ  

১০ কমা: ইম্রানুর রমান লাবন,দর ০১৬৭৭১১৫০৪৯ মৎস্য চা ঐ  

১১ কমা: আবু বক্কর শশি  লাবন,দর --- মৎস্য চা ঐ  

১২ কমা: সুমন লাবাগান,দর ০১৮২৮৮৪৭০২২ মৎস্য চা ঐ  

১৩ প্রীশতল চা মা নারানখাইয়া,দর ০১৬৮৯১৮৭৮৬৫ মৎস্য চা ঐ  

১৪ লীদ উল্লা ধুশয়া,মাটিরাঙ্গা ০১৫৩৩২২৬৫৪০ মৎস্য চা ঐ  

১৫  ামরু াান কুশমশল্লা টিা ০১৫৩২৭৯৪৪২২ মৎস্য চা ঐ  

১৬ জীবুর রমান লাশন্তনগর,দর ০১৮৬১১৮৫৫৬৬ মৎস্য চা ঐ  

১৭ কমা: লাজাান নয়নপুর,দর ০১৮১১৮৩৭৩৭৪ মৎস্য চা ঐ  

১৮ কমা: লামসু    রজপাড়া,দর ০৮৬৬০৩৬১০০ মৎস্য চা ঐ  

১৯ কমা: আবদুল্লা আমামুন লব্দশময়াপাড়া,দর ০১৮২২২২২১৮১ মৎস্য চা ঐ  

২০ শবশিশজৎ ভট্টাচায়্য তালু দারপাড়া ০১৫৩৩০০১৩৩২ মৎস্য চা ঐ  

২১ কমা:  াউছার াাদর কুশমল্লাটিা,দর ০১৮৭৯৭৪৩৩৯২ মৎস্য চা ঐ  

২২ কমা: মশনর কারন বুজবাগ,দর ০১৮২০৭৪৫৭৫৫ মৎস্য চা ঐ  

২৩ কম: কথারল থদ আম শশঙ্গনাা,দর ০১৯১৫১০০৪২৬ মৎস্য চা ঐ  

২৪ শজলান  আরেদ ঐ ০১৭৫৬৭৬৮১৮৪ মৎস্য চা ঐ  

২৫ কমারল থদ আম ঐ ০১৮২১৩৮৯৬৯৯ মৎস্য চা ঐ  

২৬ ারজদা  আক্তার কমাােদপুর,দর ০১৮৫৭৩৩১৮৩৫ মৎস্য চা   

 

 

 

 

 

 

 

 

২০২০-২০২১ অথ থবছররর অরটাবর/২০২০ মারর “মৎস্য চা” প্রশলক্ষণ ক ার থর প্রশলক্ষণাথীরদর নারমর তাশ া: কজার নাম: 

খাগড়াছশড়। 

 

 

নং প্রশলক্ষণাথীর নাম ঠি ানা কমাবাই নম্বর প্রশলক্ষণর া

ক থর 

নাম 

কময়াদ মন্তব্য  



 

 

১ শলমু চা মা পাগজযাছশড় 

দর 

০১৮৬৪০১১০৪৬ মৎস্য চা ০১.১০.২০-২৯.১০.২০  

২ প্রশতভ কদয়ান ঐ ০১৮৭৮১৭৩৫৩২ মৎস্য চা ঐ  

৩ শরনময় চা মা ঐ ০১৫৫৮৯১৪৮১০ মৎস্য চা ঐ  

৪ চয়ন শিপুরা গজথনটিা 

দর 

০১৫৫৩১১৯২৪৩ মৎস্য চা ঐ  

৫ অশনন্দ চা মা পাগজযাছশড় 

দর 

০১৮৩৭২১১৬৭২ মৎস্য চা ঐ  

৬ উরথায়শচং মারমা ম্রাচাইনাইপাড়া 

দর 

০১৮৪৯৮৯৫০৭০ মৎস্য চা ঐ  

৭ রাপ্রুচাই মারমা ঐ ০১৬৪৮৩৩৫৯৩৩ মৎস্য চা ঐ  

৮ মংশচং মারমা ঐ ০১৮১৯৯৮১০৭১ মৎস্য চা ঐ  

৯ উশনু মারমা ঐ ০১৫১৭১৮৫৭৭১ মৎস্য চা ঐ  

১০ শরগা চা মা মাজনপাড়া 

দর 

০১৮৭৪৭৮১৬৮৬ মৎস্য চা ঐ  

১১ তন্ট মশন চা মা পাগজযাছশড় 

দর 

০১৬৩২৭৩২১৫৭ মৎস্য চা ঐ  

১২ অমর কজযাশত শিপুরা ভাইরবানছড়া,দর ০১৮১৪৮৮৬২৬০ মৎস্য চা ঐ  

১৩ ভুপশত শিপুরা গজথনটিা,দর ০১৫৫২৫০২৬৫৮ মৎস্য চা ঐ  

১৪ মনঞ্জয় শিপুরা ভাইরবানছড়া,দর ০১৬৮৪০০৫৮৪৯ মৎস্য চা ঐ  

১৫ থুইঅং মারমা ম্রাচাইনাইপাড়া 

দর 

০১৮৬৮৯৮১৯৯৮ মৎস্য চা ঐ  

১৬ াক্সমান ববষ্ঞব ববষ্ঞব পাড়া 

দর 

০১৫৫৭৪৮৪৯২৯ মৎস্য চা ঐ  

১৭ বমশন্ত চা মা পাগজযাছশড় 

দর 

০১৮৪০৪৭৬৮০৪ মৎস্য চা ঐ  

১৮ কমমশর চা মা ঐ ০১৬৪৫০৮২৩৭৮ মৎস্য চা ঐ  

১৯ যশল  চা মা ঐ ০১৮৬৭৬২২০৫৯ মৎস্য চা ঐ  

২০ ইশতমশন চা মা ঐ ০১৫৩৭১৯৮১৪২ মৎস্য চা ঐ  

২১ শবলাখা চা মা ঐ ০১৫৩১৫৬৭৫৭২ মৎস্য চা ঐ  

২২ শতস্তা চা মা ঐ ০১৫৩৫১৯৪৬৪৭ মৎস্য চা ঐ  

২৩ ইা চা মা ঐ ০১৬১০০৪৩৬৩৬ মৎস্য চা ঐ  

২৪ মান্তু মারমা ঐ ০১৬৪৩৫২০৮১৮ মৎস্য চা ঐ  

২৫ ানাঅং মারমা গজথনটিা 

দর 

০১৫৫৩৭৪৬৪৪৭ মৎস্য চা ঐ  

২৬ কগ ৌ্শর শিপুরা ঐ ০১৮২০৭১৭৯৫৪ মৎস্য চা ঐ  

 

 

 

 

২০২০-২০২১ অথ থবছরররনরভম্বর/২০২০ মারর “মৎস্য চা” প্রশলক্ষণ ক ার থর প্রশলক্ষণাথীরদর নারমর তাশ া: কজার নাম: 

খাগড়াছশড়। 

 

 

নং প্রশলক্ষণাথীর নাম ঠি ানা কমাবাই নম্বর প্রশলক্ষণর া

ক থর 

নাম 

 

কময়াদ মন্তব্য  

১ মংরঞা মারমা পথাছড়া মারমা ০১৫৩৭৪৭৪৯৫৬ মৎস্য চা ০১.১১.২০-৩০.১১.২০  



 

পাড়া,গুইমারা 

২ মংশচং মারমা ঐ ০১৮৭০৭৫৩৫৩৬ মৎস্য চা ঐ  

৩ াজাইউ মারমা ঐ ০১৫৫৯০৫১৮৬৩ মৎস্য চা ঐ  

৪ কথায়াইপ্রু মারমা ঐ ০১৫৭২৩৫২০১৬ মৎস্য চা ঐ  

৫ শনাজাই মারমা ঐ ০১৮৭৩৮০৪১৯৮ মৎস্য চা ঐ  

৬ াজাইউ মারমা ঐ ০১৫৩৭৪৩২৯৭৯ মৎস্য চা ঐ  

৭ শনংরথায়াই মারমা ঐ ০১৫৫২৩৭১৫১০ মৎস্য চা ঐ  

৮ কনইম্রশচং মারমা ঐ ০১৮৮৩৬১২৬৭৭ মৎস্য চা ঐ  

৯ রূপাী মারমা ঐ ০১৫৩৭৩১০৬৮৬ মৎস্য চা ঐ  

১০ পাইশচং মারমা ঐ ০১৮৬৭৫৩৩১৯৪ মৎস্য চা ঐ  

১১ ক্রাশচং মারমা ঐ ০১৫৫৩১২০২৬৬ মৎস্য চা ঐ  

১২ ম্রাস্যাংথুই মারমা ঐ ০১৫৩২৬৪১০৩৯ মৎস্য চা ঐ  

১৩ চম্পা মারমা ঐ ০১৫৮৫৪৯২৫১৬ মৎস্য চা ঐ  

১৪ শনাবাই মারমা ঐ ০১৫৩৭৪৬৩৬৩২ মৎস্য চা ঐ  

১৫ ম্রাাংথুই মারমা ঐ ০১৫৮৫৪৭০৯৬১ মৎস্য চা ঐ  

১৬ ক্রইঞাপ্রু মারমা ঐ --- মৎস্য চা ঐ  

১৭ ক্রাজাই মারমা ঐ ০১৮৭৩৮০০৩৩৭ মৎস্য চা ঐ  

১৮ শমক্রাপ্রু মারমা ঐ ০১৫৫৩০৭৫১৭০ মৎস্য চা ঐ  

১৯ ক্রাজাই মারমা ঐ ০১৫৩৭৩৭৪২৬৪ মৎস্য চা ঐ  

২০ কেমা মারমা ঐ ০১৫৩৭৩৭৪২৬৪ মৎস্য চা ঐ  

২১ শচংম্রাচাং মারমা ঐ ০১৫৩৭৩১৪৭৪৩ মৎস্য চা ঐ  

২২ মনথুই মারমা ঐ ----- মৎস্য চা ঐ  

২৩ ক্রাজাইরী মারমা ঐ ০১৫৮৫৮২৪৭৮১ মৎস্য চা ঐ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২০২০-২০২১ অথ থবছররর শিরম্বর২০২০ মারর “মৎস্য চা” প্রশলক্ষণ ক ার থর প্রশলক্ষণাথীরদর নারমর তাশ া: কজার নাম: 

খাগড়াছশড়। 

 

 

নং প্রশলক্ষণাথীর নাম ঠি ানা কমাবাই নম্বর প্রশলক্ষণর া

ক থর 

নাম 

 

কময়াদ মন্তব্য  

১ শ রন জয় শিপুরা খাগড়াপুর,দর ০১৮৪১২১২৩৬৬ মৎস্য চা ০১.১২.২০-৩১.১২.২০  

২ কৃপায়ন শিপুরা ঐ ০১৫৭২৩০০৭০০ মৎস্য চা ঐ  

৩ কেশনং চা মা ঐ ০১৫৩৭৬৫৩২৩৬ মৎস্য চা ঐ  

৪ শেনটন শিপুরা ঐ ০১৫১৮৩৩২২৩২ মৎস্য চা ঐ  



 

৫ তপু শিপুরা ঐ ০১৮৭৭৮২৯৪০০ মৎস্য চা ঐ  

৬ িশমন শিপু রা ঐ ০১৫১৭৯৯৯৬৫৫ মৎস্য চা ঐ  

৭ কগারপনির শিপুরা ঐ ০১৫৫১৯৮৮৬৬৬ মৎস্য চা ঐ  

৮ জয়ন্ত  কম্রা ঐ ০১৫৫৪৪৩২৫৩৫ মৎস্য চা ঐ  

৯ শদরনির শিপুরা ঐ ০১৫৩৩৫৯৯০৮৯ মৎস্য চা ঐ  

১০ অপ থন শিপুরা ঐ ০১৫৩৭৪১৪৭১৯ মৎস্য চা ঐ  

১১ শভটর শিপুরা ঐ ০১৫৩৫০৬০৪৮৩ মৎস্য চা ঐ  

১২ শদপায়ন শিপুরা রমনীপাড়া 

কপরাছড়া,দর 

০১৫৩৫০৩৯৪১২ মৎস্য চা ঐ  

১৩ শনতয নারায়ণ শিপুরা ঐ ০১৫৫৬৭০৩৮৫৩ মৎস্য চা ঐ  

১৪ মনরজযাশত শিপুরা াতমাই,দর ০১৫৩৭৪৮৭১৮০ মৎস্য চা ঐ  

১৫ রতন শিপুরা ঐ ০১৫১৭১১৩২৪২ মৎস্য চা ঐ  

১৬ ক্ষরমন্দ্র শিপুরা ভাইরবানছড়া,দর ০১৫৫৩০৭৫৫৭৬ মৎস্য চা ঐ  

১৭ শমন  াশন্ত শিপুরা কপরাছড়া,দর ০১৮৫৩৯৬৬২১৮ মৎস্য চা ঐ  

১৮ অপূব থ কদ শবলা মংপ্রুপাড়া,দর ০১৫৩১৪৯২৩৬৬ মৎস্য চা ঐ  

১৯ শদগন্ত কদ খাগড়াপুর,দর ০১৮৭৬৩৭৮০০৭ মৎস্য চা ঐ  

২০ রুরব চন্দ্র দাল মাজনপাড়া,দর ০১৮৪৬৫৩৩৩৮৯ মৎস্য চা ঐ  

২১ শরম কদ পানখাইয়াপাড়া,দর ----- মৎস্য চা ঐ  

২২ কমা: আ আশমন দীশঘনাা,খাগড়াছশড় ০১৮৫৫৮৬৪৪২২ মৎস্য চা ঐ  

২৩ নাশছর উশিন ইামপুর,দর ০১৫৩৭৪৬৯৭৩৭ মৎস্য চা ঐ  

২৪ কমা: য়াশম আক্রাম ঐ ০১৮৬২০২১৮০১ মৎস্য চা ঐ  

২৫ রাজু মারমা মংপ্রু পাড়া,দর ০১৮৯৩১০৪১৩৪ মৎস্য চা ঐ  

২৬ তাতুী শিপুরা খাগড়াপুর,দর ০১৮৭২৪৭৬৭০৪ মৎস্য চা ঐ  

২৭ শমতাী শিপুরা ঐ ০১৫৫৯৫৪০২৬৫ মৎস্য চা ঐ  

২৮  াজী া  চা মা কচ ধুরীপাড়া,দীশঘনাা ০১৫৫৪৮২৮৭২৬ মৎস্য চা ঐ  

২৯ ম্রাস্যাংথুই মারমা োশজরেট পাড়া,দর ০১৫৩৪৫৮৭৫৯৪ মৎস্য চা ঐ  

 

 

 

 

 

২০২০-২০২১ অথ থবছররর কফব্রুয়ারী/২০২১ মারর “মৎস্য চা” প্রশলক্ষণ ক ার থর প্রশলক্ষণাথীরদর নারমর তাশ া: কজার নাম: 

খাগড়াছশড়। 

 

 

নং প্রশলক্ষণাথীর নাম ঠি ানা কমাবাই নম্বর প্রশলক্ষণর া

ক থর 

নাম 

 

কময়াদ মন্তব্য  

১ কমা: কমরদী াান  বাখাী,দীশঘনাা ০১৫৫৩০০৩৯৯৮ মৎস্য চা ০১.২.২১-২৮.০২.২১  

২ পাররভজ আােদ কমরুং,দীশঘনাা ০১৬৪৮০৯২০৫২ মৎস্য চা ঐ  

৩ এ,এম লাশরয়ার 

মামুদ 

 বাখাী,দীশঘনাা ০১৫১৮৩৯৬৩৪৫ মৎস্য চা ঐ  

৪ কমা: আবু কজাবারয়র 

কারন 

ঐ ০১৬৪৫৩১৫৬১০ মৎস্য চা ঐ  

৫ কমা: রাশ ব কারন কমরুং,দীশঘনাা ০১৬০৯৪২০০৩০ মৎস্য চা ঐ  

৬ কমা: আবু বাার   বাখাী,দীশঘনাা ০১৮২০৫৭৭৬৭০ মৎস্য চা ঐ  

৭ উজ্জ কদ  থানাপাড়া,দীশঘনাা ০১৮২৫২৭৯৩২১ মৎস্য চা ঐ  

৮ কমা: মশনর কারন  বাখাী,দীশঘনাা ০১৮২১১৩০০১৪ মৎস্য চা ঐ  

৯ কমা: আাশমন কমরুং,দীশঘনাা ০১৮৭০৫৯৩৫১৬ মৎস্য চা ঐ  



 

১০ কমা: াইফু ইাম ঐ ০১৬২৮০৭২২৪৭ মৎস্য চা ঐ  

১১ কমা: আমগীর কারন শমনপুর,দীশঘনাা ০১৫১৮৪৮৮৯৯৭ মৎস্য চা ঐ  

১২ শুক্কুর আী ঐ ০১৫৫৮৯১৭৯৫৮ মৎস্য চা ঐ  

১৩ বাবু শিপুরা কমরুং ,দীশঘনাা ০১৮৬০৮৯৫৮৩৩ মৎস্য চা ঐ  

১৪ দীরপাজ্জ ামরা বাবুপাড়া,দীশঘনাা --- মৎস্য চা ঐ  

১৫ শচক্কমশন চা মা বাবুছড়া,দীশঘনাা ০১৬২৪৫০২২০৫ মৎস্য চা ঐ  

১৬ জরয় চা মা ঐ ০১৫২১৩৮৭৮৬৪ মৎস্য চা ঐ  

১৭ শবর ন চা মা বাঘাইছশড়,দীশঘনাা ০১৫৫৮৯১৭৮৬৫ মৎস্য চা ঐ  

১৮ কজশনথ চা মা বাবুছড়া,দীশঘনাা ০১৫২১৩৮৭৮৬০ মৎস্য চা ঐ  

১৯ কানারা আক্তার  বাখাী,দীশঘনাা ০১৮৬৫৩৫৩১১৫ মৎস্য চা ঐ  

২০ আমা আক্তার ঐ --- মৎস্য চা ঐ  

২১ রাশজয়া আক্তার ঐ ০১৫৭১২৭৩৩৭৫ মৎস্য চা ঐ  

২২ তাছশমা খাতুন ঐ ০১৮৭৪২১০৫৪৫ মৎস্য চা ঐ  

২৩ িাশয়া  পারভীন ঐ ০১৫৫১৭০৫২৫৬ মৎস্য চা ঐ  

২৪ ামা আক্তার ঐ ০১৫৮৫৪৬৫২৪৮ মৎস্য চা ঐ  

২৫ সুশ না আক্তার কমরুং,দীশঘনাা ০১৮৮১৭২৫২৫৬ মৎস্য চা ঐ  

২৬ উশম থা খাতুন  বাখাী,দীশঘনাা ০১৬৩৫১২৪৬২৪ মৎস্য চা ঐ  

 

 

 

 

 

 

 

২০২০-২০২১ অথ থবছররর মাচ থ/২০২১ মারর “মৎস্য চা” প্রশলক্ষণ ক ার থর প্রশলক্ষণাথীরদর নারমর তাশ া: কজার নাম: 

খাগড়াছশড়। 

 

 

নং প্রশলক্ষণাথীর নাম ঠি ানা কমাবাই নম্বর প্রশলক্ষণর া

ক থর 

নাম 

 

কময়াদ মন্তব্য  

১ কুতুব উশিন কমরুং ,দীশঘনাা ০১৮৭৮৩৩৭০৪০ মৎস্য চা ০১.৩.২১-৩১.০৩.২১  

২ কমা: ফজলু   থানা বাজার,দীশঘনাা ০১৮৭১৫৫৯৯১৬ মৎস্য চা ঐ  

৩ কমা: লাশ  মামুদ কমরুং,দীশঘনাা ০১৮২৬১৪০৬০৫ মৎস্য চা ঐ  

৪ আমানু ইাম থানাপাড়া,দীশঘনাা ০১৫৩৫০৬০২৫০ মৎস্য চা ঐ  

৫ কমা: রুরব শময়া  বাখাী,দীশঘনাা ০১৮২৫৭৫৪১২৭ মৎস্য চা ঐ  

৬ জীবন কচ ধুরী থানাপাড়া,দীশঘনাা ০১৮২০৭০১৪২৭ মৎস্য চা ঐ  

৭ কমা: আবদুর রাজ্জা  কমরুং,দীশঘনাা --- মৎস্য চা ঐ  

৮ কমা: কমাস্তফা  ামা  বাখাী,দীশঘনাা ০১৮৭৮৩৩৬৮১৮ মৎস্য চা ঐ  

৯ নুরু   থানাপাড়া,দীশঘনাা ০১৮৮৪২০৭৫৭৫ মৎস্য চা ঐ  

১০ বয়দ াান উশিন থানাপাড়া,দীশঘনাা ০১৫৫৯০৬০০০৯ মৎস্য চা ঐ  

১১ মান গশণ  বাখাী,দীশঘনাা ০১৮১৪২৬৪৬১৩ মৎস্য চা ঐ  

১২  াজী কুতুব উশিন থানাপাড়া,দীশঘনাা ০১৮৮৯৭৪৮২২৩ মৎস্য চা ঐ  

১৩ অমর চান চা মা কমরুং,দীশঘনাা ০১৫৩২১৪৫১২৫ মৎস্য চা ঐ  

১৪ কমা:  ানচন শময়া থানাপাড়া,দীশঘনাা ০১৯৭১১৮৫৭৬৭৬ মৎস্য চা ঐ  

১৫ ফারতমা আক্তার  বাখাী,দীশঘনাা ০১৮২০২৪১১৫১ মৎস্য চা ঐ  

১৬ আরয়লা আক্তার  বাখাী,দীশঘনাা --- মৎস্য চা ঐ  

১৭ মুনমুন আক্তার কবায়াখাী,দীশঘনাা ০১৮৬৯৪৭৩৫৭৩ মৎস্য চা ঐ  

১৮ কররনা আক্তার কমরুং,দীশঘনাা ০১৫৩৩৮৬১২২১ মৎস্য চা ঐ  



 

১৯ খাশদজাতুন ক াবরা  বাখাী,দীশঘনাা ০১৮৪৯৮৯৯৬০৩ মৎস্য চা ঐ  

২০ মাশফয়াতুন কতু ঐ --- মৎস্য চা ঐ  

২১ াররা কবগম ঐ ০১৮৭৫৮৯৮৯১৭ মৎস্য চা ঐ  

২২ রাশবয়া আক্তার কমরুং,দীশঘনাা ০১৮৪০৪০৫৭০০ মৎস্য চা ঐ  

২৩ নুরী আক্তার থানাপাড়া,দীশঘনাা ০১৮৪৬০৬৮৬৫৮ মৎস্য চা ঐ  

২৪ শ্যামাবতী চা মা ঐ ০১৮৪৯৮৭৬৮২২ মৎস্য চা ঐ  

২৫ িাশয়া চা মা কমরুং,দীশঘনাা ০১৫৮৬১৩৯৬৬০ মৎস্য চা ঐ  

২৬ শতস্তা চা মা ঐ ০১৮৭৩৭৯৩৫৯৯ মৎস্য চা ঐ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

২০২০-২০২১ অথ থবছররর জুাই/২০২০ রত করেম্বর,২০২০ পযন্ত (১ম ব্যাচ) “কপালা  বতরী “ প্রশলক্ষণ ক ার থর 

প্রশলক্ষণাথীরদর নারমর তাশ া:কজার নাম: খাগড়াছশড়। 

 

 

নং প্রশলক্ষণাথীর নাম ঠি ানা কমাবাই নম্বর প্রশলক্ষণর া

ক থর 

নাম 

 

কময়াদ মন্তব্য  

১ মতা চা মা মাজনপাড়া,দর -- কপালা  

বতরী 

০১.০৭.২০২০-

৩০.০৯.২০২০ 

 

২ শবশপনা চা মা নী কুমার  ারবারী 

পাড়া,ক্ষীছশড় 

-- ঐ ঐ  

৩ শিফুশ চা মা জগৎরমান পাড়া,পানছশড় -- ঐ ঐ  

৪ সুশমতা চা মা দ: শু নাছশড়,ক্ষীছশড় -- ঐ ঐ  

৫ জুনানী চা মা অনন্ত মাষ্টারপাড়া 

দর 

-- ঐ ঐ  

৬ শরপা চা মা যুবরাজপাড়া,দর -- ঐ ঐ  

৭ শ্রাবনী বড়ুয়া কপরছড়া,দর -- ঐ ঐ  

৮ পরাশন্ত চা মা যুবরাজপাড়া,দর -- ঐ ঐ  

৯ শজশন া চা মা ঐ -- ঐ ঐ  

১০ টি া চা মা ঐ -- ঐ ঐ  

১১ শরনু চা মা কপরাছড়া,দর -- ঐ ঐ  

১২ তরী চা মা যুবরাজপাড়া,দর -- ঐ ঐ  

১৩ পশপ শিপুরা খাগড়াপুর,দর ০১৫৩৭৫৮৭৫৫৫ ঐ ঐ  

১৪ পশরতা শিপুরা ঐ ০১৫৭৫০৭৬৯০৯ ঐ ঐ  

১৫ সুশচরাশন শিপুরা নাথাপাড়া,দর ০১৮৩৩৮৪৬৪০৭ ঐ ঐ  

১৬ মুশনয়া কদবী শিপুরা ঐ ০১৮৪৫৭৫৩৬৫৯ ঐ ঐ  

১৭ বতচা  শিপুরা খাগড়াপুর,দর -- ঐ ঐ  

১৮ বতমু  শিপুরা ঐ ০১৫৫২৫০২১৪১ ঐ ঐ  



 

১৯  াচাংশত শিপুরা াদু পাড়া,দর ০১৫৫৮৯১৮৪৫০ ঐ ঐ  

২০ শশ শিপুরা খাগড়াপুর,দর ০১৮৪৯৮৯৪৯৩৭ ঐ ঐ  

২১ শতা শিপুরা াদু পাড়া,দর ০১৫৩১৩১৯৯৬১ ঐ ঐ  

২২ সুমাশন চা মা কপরাছড়া,দর -- ঐ ঐ  

২৩ তুশল চা মা ঐ -- ঐ ঐ  

২৪ শদয়া চা মা নারানখাইয়া,দর -- ঐ ঐ  

২৫ করখী চা মা ঐ -- ঐ ঐ  

 

 

 

২০২০-২০২১ অথ থবছররর অরটাবর/২০২০ রত শিরম্বর,২০২০ পযন্ত ( ২য় ব্যাচ) “কপালা  বতরী “ প্রশলক্ষণ ক ার থর 

প্রশলক্ষণাথীরদর নারমর তাশ া:কজার নাম: খাগড়াছশড়। 

 

 

নং প্রশলক্ষণাথীর নাম ঠি ানা কমাবাই নম্বর প্রশলক্ষণর া

ক থর 

নাম 

 

কময়াদ মন্তব্য  

১ রত্না চা মা কততুতা,দর ০১৫৩৫২১৯৪৪৮ কপালা  

বতরী 

০১.১০.২০২০-

৩১.১২.২০২০ 

 

২ রুইম্রাং মশগশনী ঐ ০১৫৫৭৩১০৯০৬ ঐ ঐ  

৩ মশনা চা মা ঐ ০১৫৫২৭৪৫১০৩ ঐ ঐ  

৪ মুক্তা চা মা ঐ ০১৫১৮৩৩৪৩৩০ ঐ ঐ  

৫ শরনা চা মা  মছশড়মূখ,দর ০১৭২৮৫৭৬৮১৩ ঐ ঐ  

৬ রশব কানা চা মা নতুন বাগান,দর -- ঐ ঐ  

৭ শদলারী চা মা নী  ান্ত পাড়া,দর -- ঐ ঐ  

৮ শজতা চা মা করানচায পাড়া,দর -- ঐ ঐ  

৯ তন্বী চা মা আপার কপরাছড়া,দর ০১৫১৮৩৬২৭৫০ ঐ ঐ  

১০ সুদল থনা চা মা খাগড়াপুর,দর ০১৬২৮০৭৭৫৬৩ ঐ ঐ  

১১ সুমাইয়া আক্তার অম্বর নগর,কনায়াখাী ০১৮২৭০৫৯৪১০ ঐ ঐ  

১২ অরন্ত চা মা  রজপাড়া,দর -- ঐ ঐ  

১৩ কজশম তালু দার ক্ষী চন্দ্র পাড়া,দর -- ঐ ঐ  

১৪ শরতা তালু দার পানছশড়  ঐ ঐ  

১৫ সুখী চা মা উ: উল্টাছশড়,ংগদু -- ঐ ঐ  

১৬ অশম কদ রুখই কচ ধুরীপাড়া 

দর  

০১৮২২৬৭৫৭১৯ ঐ ঐ  

১৭ এশন দত্ত টিাপাড়া,মাছশড় ০১৬৩৮১১৫৫৫০ ঐ ঐ  

১৮ ঐলীন কদ লাশন্তনগর,দর ০১৮১৩৫০২২১৩ ঐ ঐ  

১৯ শপংশ  কদ ঐ ০১৮২২৬৭৫৭১৯ ঐ ঐ  

২০ ীমা চা মা মাজনপাড়া,মাছশড় ০১৬১৪১৭০১৪৮ ঐ ঐ  

২১ বাবী আক্তার মাষ্টারপাড়া,দর ০১৮৫৬০১৪৭৮৫ ঐ ঐ  

২২ সুশমতা চা মা জুরাপাশনছড়া,দীশঘনাা ০১৮২৮৯২৭২৭৬ ঐ ঐ  

২৩ সুশপ্রয়া চা মা শরনাথপাড়া,দর ০১৫৭১২৯১৩১৪ ঐ ঐ  

২৪  শন থয়া চা মা আপার পরাছড়া,দর ০১৫৫৭১৯৭৫৭৯ ঐ ঐ  

২৫ জযাশ চা মা াতভাইয়াপাড়া,দর ০১৬০৯৪৭৭৫৮১ ঐ ঐ  

 

 

 

 

 



 

 

২০২০-২০২১ অথ থবছররর জানুয়ারী/২০২১ রত এশপ্র,২০২১ পযন্তথ ( ৩য় ব্যাচ) “কপালা  বতরী “ প্রশলক্ষণ ক ার থর 

প্রশলক্ষণাথীরদর নারমর তাশ া:কজার নাম: খাগড়াছশড়। 

 

 

নং প্রশলক্ষণাথীর নাম ঠি ানা কমাবাই নম্বর প্রশলক্ষণর া

ক থর 

নাম 

 

কময়াদ মন্তব্য  

১ পারু কবগম বুজবাগ,দর ০১৬৪৫৮২৩৪২৮ কপালা  

বতরী 

১৮.০১.২০২১-

১৫.০৪.২০২১ 

 

২ নুরনাার আক্তার ঐ -- ঐ ঐ  

৩ আরমনা আক্তার ঐ ০১৫৫৬৫৪০৭৩২ ঐ ঐ  

৪ কলখ জহুরা স্বণ থাী ঐ ০১৭৪৪৪১৭০৮৯ ঐ ঐ  

৫ নাশছমা মজুমদার ঐ ০১৮২১৯০৫৭৫৭ ঐ ঐ  

৬ নাশগ থ আক্তার  রজ কগইট,দর ০১৫১৭১১৩৩৪০ ঐ ঐ  

৭ নাশছমা আক্তার শমশন বুজবাগ,দর -- ঐ ঐ  

৮ কমাছা: আশছয়া কবগম ঐ ০১৫৫৪১৭৮১৬৫ ঐ ঐ  

৯ কমাছা: রারবয়া কবগম ঐ ০১৮৫১৫৭০৬১৯ ঐ ঐ  

১০  াজ কবগম ঐ ০১৫৩৩৮৭১৪৬৪ ঐ ঐ  

১১ অপ থণা দা ঐ ০১৮৫১৫৭১১৯১ ঐ ঐ  

১২ অশনতা নন্দী ঐ ০১৫৩৩৩৫৩৩৩০ ঐ ঐ  

১৩ কমাা: নুফা খাতুন ঐ -- ঐ ঐ  

১৪ শপংশ  বড়ুয়া ঐ ০১৮৫৩১৩১৬৩০ ঐ ঐ  

১৫ কমাররলদা কবগম ঐ ০১৮৭৪০০২২২০ ঐ ঐ  

১৬ কররনা কবগম ঐ ০১৫৫২৩৮০১৩১ ঐ ঐ  

১৭ লান্তা বশণ  ঐ ০১৮৭৪২১১১২২ ঐ ঐ  

১৮ সুপ্তা বড়ৃয়া ঐ -- ঐ ঐ  

১৯ কমাা: তানশজা আক্তার ঐ -- ঐ ঐ  

২০ শবশ ছ আক্তার  রজ কগইট,দর ০১৫৫৯১৩২৪১০ ঐ ঐ  

২১ াফছা আক্তার বুজবাগ,দর ০১৬৩৭২৯৭৬০৫ ঐ ঐ  

২২ রুশজনা কবগম ঐ ০১৫৫৮৮১৭৭৮২ ঐ ঐ  

২৩ কতারা কবগম ঐ ০১৮৬৭৬৩৮৮৪৪ ঐ ঐ  

২৪ সুমাইয়া সুতানা 

সুরভী 

রমনীপড়া,দর ০১৫৫৮৯১৮২৬২ ঐ ঐ  

২৫ রারবয়া আক্তার কুশমল্লা টিা,দর ০১৮৬১১৮৫৭৬৭ ঐ ঐ  

 

 

 

 

 



উপেজলা

, খাগড়াছিড়।

2020-2021 বছেরর নােমর তািলকা
নং- 01 08/10/2020 ইং হইেত 14/10/2020ইং

.
নং

নাম নাম

01 : খািদজা গবাদী পালন 7িদন

02 : গবাদী পালন 7িদন

03 শারিমন গবাদী পালন 7িদন

04 গবাদী পালন 7িদন

05 : পিল গবাদী পালন 7িদন

06 ফাইমা গবাদী পালন 7িদন

07 : হােজরা গবাদী পালন 7িদন

08 : ছালমা গবাদী পালন 7িদন

09 : রিহমা িবলিকছ গবাদী পালন 7িদন

10 : মােলকা গবাদী পালন 7িদন

11 : মােলকা গবাদী পালন 7িদন

12 ফােতমা গবাদী পালন 7িদন

13 : শারিমন গবাদী পালন 7িদন

14 : গবাদী পালন 7িদন

15 : রােবয়া গবাদী পালন 7িদন

16 গবাদী পালন 7িদন

17 সািক গবাদী পালন 7িদন

18 হািলমা গবাদী পালন 7িদন

19 : সািহদা গবাদী পালন 7িদন

20 গবাদী পালন 7িদন

21 শারিমন গবাদী পালন 7িদন

22 শারিমন িরমা গবাদী পালন 7িদন

23 গবাদী পালন 7িদন

24 ইয়াছিমন গবাদী পালন 7িদন

25 গবাদী পালন 7িদন



উপেজলা

, খাগড়াছিড়।

2020-2021 বছেরর নােমর তািলকা
নং- 02 18/10/2020 ইং হইেত 24/10/2020ইং

.
নং

নাম নাম

01 : গবাদী পালন 7িদন

02 শারিমন গবাদী পালন 7িদন

03 শারিমন গবাদী পালন 7িদন

04 : পারিভন আকতআর গবাদী পালন 7িদন

05 ফিরদা গবাদী পালন 7িদন

06 গবাদী পালন 7িদন

07 গবাদী পালন 7িদন

08 গবাদী পালন 7িদন

09 গবাদী পালন 7িদন

10 িশিরনা গবাদী পালন 7িদন

11 নেবদা গবাদী পালন 7িদন

12 গবাদী পালন 7িদন

13 তাছিলমা গবাদী পালন 7িদন

14 মেমনা গবাদী পালন 7িদন

15 রিহমা গবাদী পালন 7িদন

16 নািছমা গবাদী পালন 7িদন

17 গবাদী পালন 7িদন

18 নাজমা গবাদী পালন 7িদন

19 গবাদী পালন 7িদন

20 গবাদী পালন 7িদন

21 গবাদী পালন 7িদন

22 আয়শা গবাদী পালন 7িদন

23 নািছমা গবাদী পালন 7িদন

24 : জাকািরয়া গবাদী পালন 7িদন

25 রিশদ ল. সদর গবাদী পালন 7িদন

উপেজলা

, খাগড়াছিড়।



2020-2021 বছেরর নােমর তািলকা
নং- 03 02/11/2020 ইং হইেত 08/11/2020ইং

.
নং

নাম
নাম

01 মিনকা চাকমা প. হাজাছিড় 0159037673 7িদন

02 মাইলা মগাইছিড় 7িদন

03 রিব চাকমা 01734029923 7িদন

04 মারমা মগাইছিড় 01862330757 7িদন

05 মংহলা পাড়া 01819686369 7িদন

06 কিনকা চাকমা মংহলা পাড়া 0153355547 7িদন

07 চাকমা 01559727575 7িদন

08 িবপাশা চাকমা ল. সদর 01647444708 7িদন

09 হাসান ল. সদর 01819309569 7িদন

10 01790934811 7িদন

11 আলী আজগার ল. 01837311129 7িদন

12 01839704476 7িদন

13 মগাইছিড় 01557578126 7িদন

14 জাহানার ল. সদর 01884052832 7িদন

15 তাকিলমা ল. সদর 01646506868 7িদন

16 মগাইছিড় 01855960391 7িদন

17 লািক দাস পাড়া 01641644171 7িদন

18 আিচমং 01859344621 7িদন

19 চাকমা 7িদন

20 িমতালী চাকমা 01556770787 7িদন

21 মালা চাকমা 7িদন

22 চাকমা 0155743214 7িদন

23 ঐ 01853051221 7িদন

24 ঐ 01761541750 7িদন

25 ছালমা ল. 01866662368 7িদন

উপেজলা

, খাগড়াছিড়।



2020-2021 বছেরর নােমর তািলকা
নং- 04 08/11/2020 ইং হইেত 14/11/2020ইং

.
নং

নাম
নাম

01 চাকমা হাসপাতাল পাড়া 01881224578 7িদন

02 িমতালী চাকমা 0155360229 7িদন

03 চাকমা পাড়া 01892614080 7িদন

04 লাকী চাকমা পাড়া 01531492802 7িদন

05 িদপালী চাকমা পাড়া 01559098121 7িদন

06 চাকমা 01799112014 7িদন

07 চাকমা পাড়া 01553764060 7িদন

08 জয়া চাকমা ঐ 01553110770 7িদন

09 িরপন চাকমা বানরকাটা 01825016506 7িদন

10 মারমা হাজাছিড় 01838750113 7িদন

11 বড়থিল পাড়া 01712882324 7িদন

12 চাইউমা িশলাছিড় পাড়া 01843568357 7িদন

13 মগাইছিড় 01830324345 7িদন

14 বড়পাড়া 01758322103 7িদন

15 মারমা 01572396086 7িদন

16 নাইউসং 01557656637 7িদন

17 িসমা মগাইছিড় 7িদন

18 আফসানা িমিম ঐ 7িদন

19 তাছিলমা খানম ল. 01855910306 7িদন

20 আসমা ঐ 01553244401 7িদন

21 মিরয়ম ল. সদর 01553129954 7িদন

22 হািসনা ল. বাজার 01870624207 7িদন

23 আরা ল. সদর 018663957531 7িদন

24 পারিভন ল. 01813157621 7িদন

25 আফেরাজা ল. সদর 01533298989 7িদন



উপেজলা

, খাগড়াছিড়।

2020-2021 বছেরর নােমর তািলকা
নং- 05 22/11/2020 ইং হইেত 28/11/2020ইং

.
নং

নাম নাম

01 সােহনা পা. পালন 7িদন

02 জিসম পা. পালন 7িদন

03 শিরফ পা. পালন 7িদন

04 ইসলাম পা. পালন 7িদন

05 আজগার আলী পা. পালন 7িদন

06 পা. পালন 7িদন

07 িরনা পা. পালন 7িদন

08 ফােতমা পা. পালন 7িদন

09 ইয়াছিমন পা. পালন 7িদন

10 সাবানা পা. পালন 7িদন

11 পা. পালন 7িদন

12 আেনায়ারা পা. পালন 7িদন

13 পা. পালন 7িদন

14 মেনায়ারা পা. পালন 7িদন

15 িফেরাজা পা. পালন 7িদন

16 পা. পালন 7িদন

17 নাহার পা. পালন 7িদন

18 আকিলমা পা. পালন 7িদন

19 ফােতমা পা. পালন 7িদন

20 সািময়া পা. পালন 7িদন

21 রিহমা আকতার পা. পালন 7িদন

22 রহমান পা. পালন 7িদন

23 পা. পালন 7িদন

24 আকতার পা. পালন 7িদন

25 হািস পা. পালন 7িদন

উপেজলা



, খাগড়াছিড়।

2020-2021 বছেরর নােমর তািলকা
নং- 06 01/12/2020 ইং হইেত 15/12/2020ইং

.
নং

নাম নাম

01 রােবয়া িনপা ল. 01862756088 ও 7িদন

02 মিরয়ম িরমা ল. ও 7িদন

03 রানী দাশ পাড়া 01553112065 ও 7িদন

04 রেমছা ঐ ও 7িদন

05 সািদয়া ঐ 01585825013 ও 7িদন

06 িশউলী রানী পাড়া 01637250631 ও 7িদন

07 মিরয়ম পাড়া 01553129954 ও 7িদন

08 লাভলী ঐ 01558855069 ও 7িদন

09 ঐ 01617850842 ও 7িদন

10 ঐ 01617850842 ও 7িদন

11 চাকমা 01851057991 ও 7িদন

12 নাথ পাড়া 01830200106 ও 7িদন

13 রানী নাথ ঐ 01677906070 ও 7িদন

14 ল. 01876024348 ও 7িদন

15 শিরফা ল. 01799026545 ও 7িদন

16 01585824988 ও 7িদন

17 িশলাছিড় পাড়া 01585824988 ও 7িদন

18 শারিমন িশলাছিড় পাড়া 01862020521 ও 7িদন

19 শাহানাজ ঐ 0186220521 ও 7িদন

20 িরতা ল. বাজার ও 7িদন

21 রােবয়া ল. বাজার 01744800976 ও 7িদন

22 ফারজানা ইয়াছিমন ল. 01838721175 ও 7িদন

23 আছমা ল. 01828545653 ও 7িদন

24 ল. ও 7িদন

25 ল. 01609410395 ও 7িদন



উপেজলা

, খাগড়াছিড়।

2020-2021 বছেরর নােমর তািলকা
নং- 07 17/01/2021 ইং হইেত 23/01/2021ইং

.
নং

নাম নাম

01 ল. পা. পালন 7িদন

02 ল. বাজার পা. পালন 7িদন

03 ল. পা. পালন 7িদন

04 রােশদা পা. পালন 7িদন

05 রািজয়া মেহষ কাটা পা. পালন 7িদন

06 ফিরদা পা. পালন 7িদন

07 পলাশ দাশ পাড়া পা. পালন 7িদন

08 খিলল ল. পা. পালন 7িদন

09 রহমা ন ঐ পা. পালন 7িদন

10 কালাম ল. সদর পা. পালন 7িদন

11 শিফউল আলম পা. পালন 7িদন

12 ল. পা. পালন 7িদন

13 : রােসল ঐ পা. পালন 7িদন

14 জিন দাশ ল. বাজার 01895135376 পা. পালন 7িদন

15 দাশ ল. বাজার 01614079526 পা. পালন 7িদন

16 সাওতাল সাওতালপাড়া 01822991787 পা. পালন 7িদন

17 শংকর সাওতালপাড়া 01822991787 পা. পালন 7িদন

18 শারিমন িশলাছিড় পাড়া পা. পালন 7িদন

19 শাহানাজ ঐ পা. পালন 7িদন

20 িরতা ল. বাজার পা. পালন 7িদন

21 রােবয়া ল. বাজার পা. পালন 7িদন

22 ফারজানা ইয়াছিমন ল. পা. পালন 7িদন

23 আছমা ল. পা. পালন 7িদন

24 ল. পা. পালন 7িদন

25 ল. পা. পালন 7িদন

উপেজলা



, খাগড়াছিড়।

2020-2021 বছেরর নােমর তািলকা
নং- 08 20/01/2021 ইং হইেত 26/01/2021ইং

.
নং

নাম নাম

01 সিবনয় চাকমা বাগান পাড়া ছাগল পালন 7িদন

02 মংহলা পাড়া ছাগল পালন 7িদন

03 চাকমা ডাইেন বানর কাটা ছাগল পালন 7িদন

04 িলটন চাকমা পাড়া ছাগল পালন 7িদন

05 নয়ন িবকাশ চাকমা ঐ ছাগল পালন 7িদন

06 দয়াল চাকমা ডােন বানর কাটা ছাগল পালন 7িদন

07 মিন চাকমা পাড়া ছাগল পালন 7িদন

08 মিন চাকমা ঐ ছাগল পালন 7িদন

09 সাধন চাকমা ঐ ছাগল পালন 7িদন

10 চাকমা দজর পাড়া ছাগল পালন 7িদন

11 িনবারন চাকমা িকনা চাকমা ছাগল পালন 7িদন

12 চাকমা পাড়া ছাগল পালন 7িদন

13 : রােসল ল. ছাগল পালন 7িদন

14 জিন দাশ ল. বাজার 01895135376 ছাগল পালন 7িদন

15 দাশ ল. বাজার 01614079526 ছাগল পালন 7িদন

16 সাওতাল সাওতালপাড়া 01822991787 ছাগল পালন 7িদন

17 শংকর সাওতালপাড়া 01822991787 ছাগল পালন 7িদন

18 সাওতাল সাওতাল পাড়া ছাগল পালন 7িদন

19 রানী সাওতাল ঐ ছাগল পালন 7িদন

20 নাথ ল. সদর ছাগল পালন 7িদন

21 চাকমা পাড়া ছাগল পালন 7িদন

22 চাকমা চাকমা ছাগল পালন 7িদন

23 ইসলাম ছাগল পালন 7িদন

24 রানী রায় পাড়া ছাগল পালন 7িদন

25 তাহিমনা ল. সদর ছাগল পালন 7িদন



উপেজলা

, খাগড়াছিড়।

2020-2021 বছেরর নােমর তািলকা
নং- 09 11/02/2021 ইং হইেত 17/02/2021ইং

.
নং

নাম নাম

01 : জিসম মগাইছিড় 0188276259 ছাগল পালন 7িদন

02 িমলন হাওলাদার মগাইছিড় 01823767919 ছাগল পালন 7িদন

03 মগাইছিড় 01822733505 ছাগল পালন 7িদন

04 : আলী মগাইছিড় 01812033186 ছাগল পালন 7িদন

05 : ইমরা মগাইছিড় 01872528283 ছাগল পালন 7িদন

06 : িময়া মগাইছিড় 01850927284 ছাগল পালন 7িদন

07 : িময়া মগাইছিড় ছাগল পালন 7িদন

08 ইয়ািছিমন মগাইছিড় 01828876944 ছাগল পালন 7িদন

09 সািবনা ইয়াছিমন মগাইছিড় ছাগল পালন 7িদন

10 আছমা মগাইছিড় ছাগল পালন 7িদন

11 নাজমা মগাইছিড় ছাগল পালন 7িদন

12 ফােতমা মগাইছিড় ছাগল পালন 7িদন

13 মগাইছিড় 01746046147 ছাগল পালন 7িদন

14 মগাইছিড় ছাগল পালন 7িদন

15 শািহদা মগাইছিড় ছাগল পালন 7িদন

16 মগাইছিড় ছাগল পালন 7িদন

17 মগাইছিড় 01872528283 ছাগল পালন 7িদন

18 খািদজা মগাইছিড় 01881742889 ছাগল পালন 7িদন

19 মগাইছিড় 01822733505 ছাগল পালন 7িদন

20 মগাইছিড় 01609471940 ছাগল পালন 7িদন

21 মগাইছিড় 018764159204 ছাগল পালন 7িদন

22 ফােতমা মগাইছিড় ছাগল পালন 7িদন

23 িমনা মগাইছিড় 01812344018 ছাগল পালন 7িদন

24 সােজদা লািক মগাইছিড় ছাগল পালন 7িদন

25 : রহমান মগাইছিড় 0187696797 ছাগল পালন 7িদন



উপেজলা

, খাগড়াছিড়।

2020-2021 বছেরর নােমর তািলকা
নং- 10 10/03/2021 ইং হইেত 16/03/2021ইং

.
নং

নাম নাম

01 জাহান সদর 01609011542 নাির ও 7িদন

02 িশউিল রানী পাড়া নাির ও 7িদন

03 লাভলী সদর নাির ও 7িদন

04 হািসনা বাজার 01870624207 নাির ও 7িদন

05 িশখা রানী িশলাছিড় পাড়া নাির ও 7িদন

06 মিরয়ম সদর নাির ও 7িদন

07 সদর 01860576471 নাির ও 7িদন

08 চাকমা পাড়া 01851057991 নাির ও 7িদন

09 িনরন চাকমা পাড়া 01851057991 নাির ও 7িদন

10 01789071075 নাির ও 7িদন

11 01681117598 নাির ও 7িদন

12 সানিজদা রহমান িশলাছিড় পাড়া 01866957531 নাির ও 7িদন

13 আরা িশলাছিড় পাড়া 01866957531 নাির ও 7িদন

14 মমতাজ নাির ও 7িদন

15 আকিলমা নাির ও 7িদন

16 সাওতাল পাড়া নাির ও 7িদন

17 018195090791 নাির ও 7িদন

18 িসমা নাথ পাড়া নাির ও 7িদন

19 নাথ সদর নাির ও 7িদন

20 রােবয়া বাজার নাির ও 7িদন

21 আেমনা বাজার নাির ও 7িদন

22 িরতা বাজার নাির ও 7িদন

23 মিন বাজার নাির ও 7িদন

24 পাড়া নাির ও 7িদন

25 তাহিমনা পাড়া নাির ও 7িদন



গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

উপদজলা যুব উন্নয়ন কর্ মকতমার কার্ মালয় 

যুব উন্নয়ন অধিেপ্তর 

র্াটিরাঙ্গা, খাগড়াছধড় পাব মতযদজলা। 

matiranga@dyd.gov.bd 

 

স্মাযক নং-৩৪.০১.৪৬৭০.০০০.৩৮.০৩.২০১২-                                        তারযখ:- 

রফলয়ঃ- প্ররক্ষণ প্রাপ্ত যুফদদয তথ্য প্রপ্রযণ ংক্রান্ত। 

সূত্রঃ- প্রধান কার্ মালপ্রয়য স্মাযক নং-৩৪.০১.০০০০.০২৭.৩৮.২৬৫.১৬-২৫৯ তারযখ-১৫-০৩-২০২১ রি.। 

          ঈযুকু্ত রফলয় ও সুদত্রয অদরাদক ভদাদদয়য দয় ফগরতয জন্য জানাদনা মাদে প্রম, ত্রকামাুরদয় ২০২০-২০২১ থফুছদয 

প্ররক্ষণপ্রাপ্ত ২০০জন যুফদদয নাদভয তাররকা সুত্রস্থ স্মাযদকয রনদদুনা প্রভাতাদফক প্রপ্ররযত “ছক” পূযণ পূফকু এতদ্বংদে ংযুক্ত কদয 

অনায ফযাফদয প্রপ্রযণ কযা দরা। 

 

                                                                                                                         

                                                                                                                                      ৩০-০৩-২০২১ 

                       (প্রখ অশ্রাপ ঈরিন) 

                  ঈদজরা যুফ ঈন্নয়ন কভকুতাু 

              ভাটিযাো, খাগড়াছরড় াফতুয প্রজরা। 

ঈ-রযচারক 

যুফ ঈন্নয়ন রধদপ্তয 

খাগড়াছরড় াফতুয প্রজরা 
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নং প্ররক্ষণাথীয নাভ ঠিকানা প্রভাফাআর নম্বয প্ররক্ষণ প্রকাদযু নাভ প্রভয়াদ ভন্তব্য 

০১ প্রভাা; নুযন্নাায প্রফগভ গ্রাভ;-প্রচৌধুযী াড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৫৫৭৪০২০৯০ পপাষাক ততযী। ০৭ দিন।  

০২ প্রযাকানা অক্তায গ্রাভ;-প্রচৌধুযী াড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৮১৯৫৬৮০০৬ পপাষাক ততযী। ০৭ দিন।  

০৩ রযক্তা নারযন গ্রাভ;-প্রচৌধুযী াড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৫৫২৭৩১০৪৫ পপাষাক ততযী। ০৭ দিন।  

০৪ ারভা জাান গ্রাভ;-প্রচৌধুযী াড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৫৫১৭১৯৪৭৪ পপাষাক ততযী। ০৭ দিন।  

০৫ প্রযদনা প্রফগভ গ্রাভ;-প্রচৌধুযী াড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৮৫৩৪৫৫৮১৫ পপাষাক ততযী। ০৭ দিন।  

০৬ প্রভাছাঃ যাদদা রফরফ গ্রাভ;-প্রচৌধুযী াড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৮৩৯৬৫৩৫১২ পপাষাক ততযী। ০৭ দিন।  

০৭ রযভা অক্তায রংরক গ্রাভ;-প্রচৌধুযী াড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৮৩৫২৪১১৯০ পপাষাক ততযী। ০৭ দিন।  

০৮ অদভনা অক্তায গ্রাভ;-প্রচৌধুযী াড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৪০১৯৬৮২০১ পপাষাক ততযী। ০৭ দিন।  

০৯ প্রভাদভনা অক্তায গ্রাভ;-প্রচৌধুযী াড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৮২৭৯৩৫৪৮৭ পপাষাক ততযী। ০৭ দিন।  

১০ ছাদরা প্রফগভ গ্রাভ;-প্রচৌধুযী াড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৮৫৬১৭৯৫৭৬ পপাষাক ততযী। ০৭ দিন।  

১১ মুক্তা প্রফগভ গ্রাভ;-প্রচৌধুযী াড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৮৬২৩২৪৩৮১ পপাষাক ততযী। ০৭ দিন।  

১২ যাদদা অক্তায গ্রাভ;-প্রচৌধুযী াড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৮৭৯৯৭৭৫৬৩ পপাষাক ততযী। ০৭ দিন।  

১৩ ান্না অক্তায গ্রাভ;-প্রচৌধুযী াড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৫৫৪০১৯৫৭৩ পপাষাক ততযী। ০৭ দিন।  

১৪ জান্নাতুর পাযজানা গ্রাভ;-প্রচৌধুযী াড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৮৭৮৫৮৮২৯১ পপাষাক ততযী। ০৭ দিন।  

১৫ অদভনা প্রফগভ গ্রাভ;- প্রচৌধুযী াড়া, ডাক 

ও ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৫৫৭৪১৫০৬৮ পপাষাক ততযী। ০৭ দিন।  

১৬ প্রভাছাঃ পারভা অক্তায গ্রাভ;- প্রচৌধুযী াড়া, ডাক 

ও ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৫৫৩৬০৫৫৩১ পপাষাক ততযী। ০৭ দিন।  

১৭ প্রভাছাঃ অদয়া প্রফগভ গ্রাভ;- প্রচৌধুযী াড়া, ডাক 

ও ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৫৩৭৪৬৯৬০৪ পপাষাক ততযী। ০৭ দিন।  

১৮ নুয ফানু অক্তায গ্রাভ;- প্রচৌধুযী াড়া, ডাক 

ও ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

---------------- পপাষাক ততযী। ০৭ দিন।  

১৯ প্রভাছাঃ রফরফ জুদরখা গ্রাভ;- প্রচৌধুযী াড়া, ডাক 

ও ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৫৫৪৭৭৬৫৩৮ পপাষাক ততযী। ০৭ দিন।  

২০ াযরভন অক্তায গ্রাভ;- প্রচৌধুযী াড়া, ডাক 

ও ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৮৮৭০২৪৬৬২ পপাষাক ততযী। ০৭ দিন।  

২১ খাদরদা অক্তায গ্রাভ;- প্রচৌধুযী াড়া, ডাক 

ও ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৫৫৩০৯০-৪৩৫ পপাষাক ততযী। ০৭ দিন।  

২২ প্রযানা অক্তায সুরভ গ্রাভ;-প্রচৌধুযী াড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৫৫৪০১৯৭০০ পপাষাক ততযী। ০৭ দিন।  

২৩ াররভা অক্তায গ্রাভ;-প্রচৌধুযী াড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৫৫২৭৩০২৮৭ পপাষাক ততযী। ০৭ দিন।  

২৪ কুরছুভা অক্তায গ্রাভ;-প্রচৌধুযী াড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৫১৮৩৯০৮৮৯ পপাষাক ততযী। ০৭ দিন।  

২৫ ভদনায়াযা অক্তায গ্রাভ;-প্রচৌধুযী াড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৫৮৮৭৮৭২০ পপাষাক ততযী। ০৭ দিন।  

 



 

নং প্ররক্ষণাথীয নাভ ঠিকানা প্রভাফাআর নম্বয প্ররক্ষণ প্রকাদযু নাভ প্রভয়াদ ভন্তব্য 

২৬ রযভা অক্তায গ্রাভ;-প্রচৌধুযী াড়া, ডাক 

ও ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৮৩৮২১০৪১২ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

২৭ সুভাআয়া অক্তায গ্রাভ;-প্রচৌধুযী াড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৮৬৭৬৩৯২৬৫ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

২৮ জদরখা অক্তায  গ্রাভ;-প্রচৌধুযী াড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৮৩৯৬৫৩৩১২ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

২৯ প্রভাছা রতলনা অক্তায গ্রাভ;-প্রচৌধুযী াড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৭২২৯৭২৮২৮ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

৩০ অছভা অক্তায গ্রাভ;-প্রচৌধুযী াড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৮৬৩১৯৬৭৪০ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

৩১ তানরজরা অক্তায াররভা গ্রাভ;-প্রচৌধুযী াড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৮৮২৭৬১২৮০ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

৩২ নাজভা অক্তায গ্রাভ;-প্রচৌধুযী াড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৭৬৫২৩৮১৮৪ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

৩৩ যরভা অক্তায গ্রাভ;-প্রচৌধুযী াড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

------------------ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

৩৪ যরভা অক্তায গ্রাভ;-প্রচৌধুযী াড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৩০৯৭৪২২৬৫ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

৩৫ াযরভন অক্তায গ্রাভ;-প্রচৌধুযী াড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

---------------- নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

৩৬ পুস্পযানী তফষ্ণফ গ্রাভ;-ফদজন্দ্র কফাুযী াড়া, 

ডাক ও ঈ;-ভাটিযাো। 

০১৫৮০২৪৩০৮৫ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

৩৭ রঈরর রত্রপুযা গ্রাভ;- দরদরী াড়া, ডাক 

ও ঈ;-ভাটিযাো। 

০১৮৮২৭৫৯৭৩৩ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

৩৮ ররযন অক্তায মুরন্ন গ্রাভ;-প্রচৌধুযী াড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৮২১৪৬৫৪২৮ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

৩৯ যরজনা রত্রপুযা গ্রাভ;-ধল্যা াজা াড়া, 

ডাক ও ঈ;-ভাটিযাো। 

০১৫৫২৪৮০১৪৯ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

৪০ ভরনকা রত্রপুযা গ্রাভ;-আছাছড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৮৫৩৬০৮৮৯২ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

৪১ তযে ফারা রত্রপুযা গ্রাভ;-দরদরী, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৫৮৫৮৭১৬৯৮ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

৪২ ানরজদা অক্তায রুরফ গ্রাভ;-নফী নগয, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৫৩১৩২৯৮১৯ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

৪৩ ভরিকা প্রদফী রত্রপুযা গ্রাভ;-ফাজায প্রচৌধুযী াড়া, 

ডাক ও ঈ;-ভাটিযাো। 

০১৫৫৭৪১০২২৬ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

৪৪ রুনা চাকভা গ্রাভ;-ফড়ঝারা, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৫৫৯২১১১৯১ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

৪৫ যারররকা রত্রপুযা গ্রাভ;-ততকাতাং, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

---------------- নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

৪৬ াআক্রআ ভাযভা গ্রাভ;-চয াড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৫৭২৫২৪৪৫৯ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

৪৭ প্রারনয়া প্রফগভ াথী গ্রাভ;-ভুআয়া াড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৮৭২১১০৯৯৪ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

৪৮ প্রভদরুদন্নছা রনর গ্রাভ;-মুররভ াড়া, ডাক 

ও ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৯৫৬৬৩২৯৫৭ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

৪৯ টিংকু চাকভা গ্রাভ;-ফাবু াড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৫৫৩১০৭৬৪২ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

৫০ শ্রী মুরক্ত যানী দা গ্রাভ;-ভুআয়া াড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৫৫৩১২৫৫৯০ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  



 

নং প্ররক্ষণাথীয নাভ ঠিকানা প্রভাফাআর নম্বয প্ররক্ষণ প্রকাদযু নাভ প্রভয়াদ ভন্তব্য 

৫১ রভনুয়াযা অক্তায গ্রাভ:-ওয়াদুদ প্রভম্বায াড়া 

প্রা:- প্রগাভরত,ভাটিযাো। 

০১৬০৮৫৯৮৭১৪ ারযফারযক াঁ মুযগী 

ারন 

০৭ ধেন।  

৫২ অদভনা অক্তায গ্রাভ:-ওয়াদুদ প্রভম্বায াড়া 

প্রা:- প্রগাভরত,ভাটিযাো। 

০১৮৭৩৭৮৩২০৬ ারযফারযক াঁ মুযগী 

ারন 

০৭ ধেন।  

৫৩ প্রাদনয়াযা প্রফগভ গ্রাভ:-ওয়াদুদ প্রভম্বায াড়া 

প্রা:- প্রগাভরত,ভাটিযাো। 

------------------

- 

ারযফারযক াঁ মুযগী 

ারন 

০৭ ধেন।  

৫৪ াররভা অক্তায গ্রাভ:-ওয়াদুদ প্রভম্বায াড়া 

প্রা:- প্রগাভরত,ভাটিযাো। 

০১৮২২৬৮৩৮৩৭ ারযফারযক াঁ মুযগী 

ারন 

০৭ ধেন।  

৫৫ প্রভা: প্রদদরায়ায প্রাদন গ্রাভ:-ওয়াদুদ প্রভম্বায াড়া 

প্রা:- প্রগাভরত,ভাটিযাো। 

০১৮১২৩৬৪৫৮৫ ারযফারযক াঁ মুযগী 

ারন 

০৭ ধেন।  

৫৬ প্রভা: অদনায়ায প্রাদন গ্রাভ:-ওয়াদুদ প্রভম্বায াড়া 

প্রা:- প্রগাভরত,ভাটিযাো। 

----------------- ারযফারযক াঁ মুযগী 

ারন 

০৭ ধেন।  

৫৭ অদভনা খাতুন গ্রাভ:-ওয়াদুদ প্রভম্বায াড়া 

প্রা:- প্রগাভরত,ভাটিযাো। 

০১৮৬৩৬৮১৬০৯ ারযফারযক াঁ মুযগী 

ারন 

০৭ ধেন।  

৫৮ প্রভা: নাইমুর আরাভ নাইভ গ্রাভ:-ওয়াদুদ প্রভম্বায াড়া 

প্রা:- প্রগাভরত,ভাটিযাো। 

০১৮১১৯৪৯১৯৮ ারযফারযক াঁ মুযগী 

ারন 

০৭ ধেন।  

৫৯ প্রভাা: প্রযাদকয়া প্রফগভ গ্রাভ:-ওয়াদুদ প্রভম্বায াড়া 

প্রা:- প্রগাভরত,ভাটিযাো। 

----------------- ারযফারযক াঁ মুযগী 

ারন 

০৭ ধেন।  

৬০ ভাসুদ যানা গ্রাভ:-প্রডম্যান াড়া প্রা:- 

যাভরছযা,ভাটিযাো। 

০১৬২৯১০৭০২৯ ারযফারযক াঁ মুযগী 

ারন 

০৭ ধেন।  

৬১ সূচনা অক্তায অরিঁ গ্রাভ:-ওয়াদুদ প্রভম্বায াড়া 

প্রা:- প্রগাভরত,ভাটিযাো। 

০১৮১২৩৬৪৫৪৫ ারযফারযক াঁ মুযগী 

ারন 

০৭ ধেন।  

৬২ তাজু রফরফ গ্রাভ:-ওয়াদুদ প্রভম্বায াড়া 

প্রা:- প্রগাভরত,ভাটিযাো। 

০১৮৬২০৪৮১৯০ ারযফারযক াঁ মুযগী 

ারন 

০৭ ধেন।  

৬৩ অরভ রভয়া গ্রাভ:-প্রডম্যান াড়া প্রা:- 

যাভরছযা,ভাটিযাো। 

-------------- ারযফারযক াঁ মুযগী 

ারন 

০৭ ধেন।  

৬৪ প্রভাা: নারছভা প্রফগভ গ্রাভ:-ওয়াদুদ প্রভম্বায াড়া 

প্রা:- প্রগাভরত,ভাটিযাো। 

০১৮৫০১৮৬৭০৬ ারযফারযক াঁ মুযগী 

ারন 

০৭ ধেন।  

৬৫ নারছয অাম্মদ গ্রাভ:-ওয়াদুদ প্রভম্বায াড়া 

প্রা:- প্রগাভরত,ভাটিযাো। 

০১৮৩৭০১৭৪৭২ ারযফারযক াঁ মুযগী 

ারন 

০৭ ধেন।  

৬৬ অদভনা খাতুন গ্রাভ:-ওয়াদুদ প্রভম্বায াড়া 

প্রা:- প্রগাভরত,ভাটিযাো। 

০১৮৪৩৪৩৩১৮১ ারযফারযক াঁ মুযগী 

ারন 

০৭ ধেন।  

৬৭ রদ রভয়া গ্রাভ:-ওয়াদুদ প্রভম্বায াড়া 

প্রা:- প্রগাভরত,ভাটিযাো। 

০১৮৫৮০৯৯৫০০ ারযফারযক াঁ মুযগী 

ারন 

০৭ ধেন।  

৬৮ প্রভা: রপকুয যভান গ্রাভ:- জাপয াড়া প্রা:- 

প্রগাভরত,ভাটিযাো। 

০১৫৫৪৪৮৯৬০৫ ারযফারযক াঁ মুযগী 

ারন 

০৭ ধেন।  

৬৯ কাভরুর াান গ্রাভ:- অভকাগান প্রা:- 

প্রখদাছড়া,ভাটিযাো। 

----------------- ারযফারযক াঁ মুযগী 

ারন 

০৭ ধেন।  

৭০ প্রভা: াীন অরভ গ্রাভ:-ওয়াদুদ প্রভম্বায াড়া 

প্রা:- প্রগাভরত,ভাটিযাো। 

০১৮৬৯৪৩৩৩৫৮ ারযফারযক াঁ মুযগী 

ারন 

০৭ ধেন।  

৭১ প্রভা: অবুর কারাভ অজাদ গ্রাভ:-ওয়াদুদ প্রভম্বায াড়া 

প্রা:- প্রগাভরত,ভাটিযাো। 

০১৮১৫৯৪৭২২৮ ারযফারযক াঁ মুযগী 

ারন 

০৭ ধেন।  

৭২ প্রভা: অর পারুক গ্রাভ:-ওয়াদুদ প্রভম্বায াড়া 

প্রা:- প্রগাভরত,ভাটিযাো। 

-------------- ারযফারযক াঁ মুযগী 

ারন 

০৭ ধেন।  

৭৩ আয়ানুয অক্তায গ্রাভ:-ওয়াদুদ প্রভম্বায াড়া 

প্রা:- প্রগাভরত,ভাটিযাো। 

----------------- ারযফারযক াঁ মুযগী 

ারন 

০৭ ধেন।  

৭৪ প্রভা: অক্তায প্রাদন গ্রাভ:-ওয়াদুদ প্রভম্বায াড়া 

প্রা:- প্রগাভরত,ভাটিযাো। 

----------------- ারযফারযক াঁ মুযগী 

ারন 

০৭ ধেন।  

৭৫ প্রভাা: অছভা অক্তায গ্রাভ:-ওয়াদুদ প্রভম্বায াড়া 

প্রা:- প্রগাভরত,ভাটিযাো। 

০১৮৬৮৬৪৯০৯১ ারযফারযক াঁ মুযগী 

ারন 

০৭ ধেন।  



 

নং প্ররক্ষণাথীয নাভ ঠিকানা প্রভাফাআর নম্বয প্ররক্ষণ প্রকাদযু নাভ প্রভয়াদ ভন্তব্য 

৭৬ রভরত রত্রপুযা গ্রাভ:-তপ্ত ভাস্টায াড়া 

প্রা:-ভাটিযাো, খাগড়াছরড় 

০১৫৭২৭৭৪৬৯৮৭ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

৭৭ করফতা রত্রপুযা গ্রাভ:-নন্দ কফাুযী াড়া 

প্রা:-ভাটিযাো, খাগড়াছরড় 

০১৫৫৪১৭৯৯৮৫ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

৭৮ রনতা রত্রপুযা গ্রাভ:-রফদযন্দ্র কফাুযী াড়া 

প্রা:-ভাটিযাো, খাগড়াছরড় 

০১৫৮০২১১৬৩৩ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

৭৯ ভরনকা রত্রপুযা গ্রাভ:-ফাজায প্রচৌধুযী াড়া 

প্রা:-ভাটিযাো, খাগড়াছরড় 

------------------ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

৮০ র ফারা রত্রপুযা গ্রাভ:-ছনদখারা াড়া প্রা:-

ভাটিযাো, খাগড়াছরড় 

০১৫৭৫৪৬২২৭০ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

৮১ রভতা প্রদফী রত্রপুযা গ্রাভ:-রযধন কফাুযী াড়া 

প্রা:-ভাটিযাো, খাগড়াছরড় 

০১৫৪৫৪২৬৫৪৬ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

৮২ চানরত ফারা রত্রপুযা গ্রাভ:-প্রচৌংড়াকাা 

প্রা:- প্রফরছরড়,ভাটিযাো। 

০১৫৭১০০০২৪০ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

৮৩ অদভনা অক্তায গ্রাভ:-রভস্ত্রী াড়া প্রা:-

ভাটিযাো, খাগড়াছরড় 

০১৫৫৩১২১৭৩৯ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

৮৪ রুভা অক্তায গ্রাভ:-ফযঝারা প্রা:-

ভাটিযাো, খাগড়াছরড় 

০১৮৫৮২১৪৩৪৯ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

৮৫ জুরযনা প্রফগভ গ্রাভ:-রভস্ত্রী াড়া প্রা:-

ভাটিযাো, খাগড়াছরড় 

০১৫৫৩১২১৭৩৯ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

৮৬ াআরযন অক্তায গ্রাভ:-রভস্ত্রী াড়া প্রা:-

ভাটিযাো, খাগড়াছরড় 

০১৯৭৩১২৬৫০০ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

৮৭ ঈরভ ুযানী প্রবৌরভক গ্রাভ:-চয াড়া প্রা:-

ভাটিযাো, খাগড়াছরড় 

০১৪৭০৬২৩৩১১ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

৮৮ তুম্পা যানী রত্রপুযা গ্রাভ:-তপ্ত ভাস্টায াড়া 

প্রা:-ভাটিযাো, খাগড়াছরড় 

০১৮৭২৪৭৬৪৪৫ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

৮৯ পূফাু যানী রত্রপুযা গ্রাভ:-তপ্ত ভাস্টায াড়া 

প্রা:-ভাটিযাো, খাগড়াছরড় 

০১৭২৯৮৪৩৬৭৯ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

৯০ কুদররকা রত্রপুযা গ্রাভ:- আচাছড়া প্রা:-

ভাটিযাো, খাগড়াছরড় 

০১৮৩৭৪১৭৩০৩ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

৯১ রচত্রারী রত্রপুযা গ্রাভ:-চয াড়া প্রা:-

ভাটিযাো, খাগড়াছরড় 

০১৭৬৭৬৯০৭৬৮ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

৯২ ঈরু্চ্না রত্রপুযা গ্রাভ:-ব্যাঙ ভাযা প্রা:-

ভাটিযাো, খাগড়াছরড় 

০১৮৮২৭৬০৫৭৩ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

৯৩ যুরতকা রত্রপুযা গ্রাভ:-তপ্ত ভাস্টায াড়া 

প্রা:-ভাটিযাো, খাগড়াছরড় 

০১৮৬২৬১০৪৬৪ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

৯৪ য়ালুকরত রত্রপুযা গ্রাভ:-তপ্ত ভাস্টায াড়া 

প্রা:-ভাটিযাো, খাগড়াছরড় 

০১৫৫৯১৩৩৪৩৯ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

৯৫ ভরযয়ভ অক্তায অরিঁ গ্রাভ:-রভস্ত্রী াড়া প্রা:-

ভাটিযাো, খাগড়াছরড় 

০১৯০৬১৫৪৬৬৩ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

৯৬ রভপতাহুর জান্নাত ান্তা গ্রাভ:-রভস্ত্রী াড়া প্রা:-

ভাটিযাো, খাগড়াছরড় 

০১৭৩৪৬০৭৪৩৯ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

৯৭ শ্যাভরী রত্রপুযা গ্রাভ:-তপ্ত ভাস্টায াড়া 

প্রা:-ভাটিযাো, খাগড়াছরড় 

০১৫৫৭১০৭৯৮৩ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

৯৮ ঞ্জনা রত্রপুযা গ্রাভ:- ও প্রা:-ভাটিযাো, 

খাগড়াছরড় াফতুয প্রজরা 

০১৫৫৮০০১৮১৬ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

৯৯ শ্রী প্রদফী রত্রপুযা গ্রাভ:-দয়া প্রডম্যান াড়া 

প্রা:-ভাটিযাো, খাগড়াছরড় 

০১৫৩৩২২১২৫৬ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

১০০ পুাররকা রত্রপুযা গ্রাভ:-নখরা াড়া প্রা:-

ভাটিযাো, খাগড়াছরড় 

০১৫৩৭৫৯২৪৯৮ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  



 

নং প্ররক্ষণাথীয নাভ ঠিকানা প্রভাফাআর নম্বয প্ররক্ষণ প্রকাদযু নাভ প্রভয়াদ ভন্তব্য 

১০১ অদয়া অক্তায গ্রাভ;-ভুআয়া াড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৮২৭৯০১১১২ পপাষাক ততযী। ০৭ দিন।  

১০২ কুরছুভা অক্তায গ্রাভ;- নতুন াড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৮৩১০৪২৪২৬ পপাষাক ততযী। ০৭ দিন।  

১০৩ পাযজানা অক্তায গ্রাভ;-ভুআয়া াড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৮৬৫৮৩৫৯৬৮ পপাষাক ততযী। ০৭ দিন।  

১০৪ তানরজরা অক্তায গ্রাভ;-ভুআয়া াড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৫৩৪৯৩২৮১০ পপাষাক ততযী। ০৭ দিন।  

১০৫ ভরযয়ভ রফরফ রভতু গ্রাভ;-ভুআয়া াড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৫৩১১৩১০০৫ পপাষাক ততযী। ০৭ দিন।  

১০৬ অয়া অক্তায গ্রাভ;-ভুআয়া াড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৬৮৮৪৯০৫৭৪ পপাষাক ততযী। ০৭ দিন।  

১০৭ ররযন প্রফগভ গ্রাভ;-ভুআয়া াড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৮৬২০৪৮২৩৩ পপাষাক ততযী। ০৭ দিন।  

১০৮ প্রভাা: নারছভা অক্তায গ্রাভ;- চয াড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৫৩১৪৪৩৪১৭ পপাষাক ততযী। ০৭ দিন।  

১০৯ ছারভা অক্তায  গ্রাভ;-ভুআয়া াড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৮৬৪২৮৭০৫৬ পপাষাক ততযী। ০৭ দিন।  

১১০ ারভা অক্তায গ্রাভ;-ভধ্য মুররভ াড়া, 

ডাক ও ঈ;-ভাটিযাো। 

০১৫৩৭৪২৪১২০ পপাষাক ততযী। ০৭ দিন।  

১১১ রদরত যানী সুত্রধয গ্রাভ;-প্রভস্ত্রী াড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৭০৩৪৪১৪৭৭ পপাষাক ততযী। ০৭ দিন।  

১১২ নাজভা অক্তায ান্তা গ্রাভ;-ভুআয়া াড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৫৫৭০৭১১০২ পপাষাক ততযী। ০৭ দিন।  

১১৩ প্রযখা যানী সুত্রধয গ্রাভ;-প্রভস্ত্রী াড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৮৭১৭৭৩৩১৮ পপাষাক ততযী। ০৭ দিন।  

১১৪ ভাদরকা প্রফগভ গ্রাভ;- ফাবু াড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৫৫৭১১৭৪২৪ পপাষাক ততযী। ০৭ দিন।  

১১৫ প্রযাখানা অক্তায রপ্রয়া গ্রাভ;-ভুআয়া াড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৫৫৩৭৯২২২৮ পপাষাক ততযী। ০৭ দিন।  

১১৬ পাদতভা অক্তায গ্রাভ;- রভস্ত্রী াড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

------------- পপাষাক ততযী। ০৭ দিন।  

১১৭ সুযাআয়া অক্তায ীভা গ্রাভ;-ভুআয়া াড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৫৩৩৫৬৭৮৩৬ পপাষাক ততযী। ০৭ দিন।  

১১৮ প্রপারী প্রফগভ গ্রাভ;- রভস্ত্রী াড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

--------------- পপাষাক ততযী। ০৭ দিন।  

১১৯ াযবীন অক্তায গ্রাভ;-ভুআয়া াড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৫৫২৭২৬২৭৭ পপাষাক ততযী। ০৭ দিন।  

১২০ প্রভাা: নাজভা অক্তায গ্রাভ;-ভুআয়া াড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৮৭১৬৫৯৫২০ পপাষাক ততযী। ০৭ দিন।  

১২১ করর প্রফগভ গ্রাভ;-মুররভ াড়া, ডাক 

ও ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৫৫৭৪৮২৬৯৯ পপাষাক ততযী। ০৭ দিন।  

১২২ প্রভাাঃ ভারুপা গ্রাভ;-মুররভ াড়া, ডাক 

ও ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৭৯১৬০৮২৮৮ পপাষাক ততযী। ০৭ দিন।  

১২৩ াযবীন প্রফগভ গ্রাভ;-ভুআয়া াড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৮৩১৮১৫৩৩৬ পপাষাক ততযী। ০৭ দিন।  

১২৪ নারগু প্রফগভ গ্রাভ;-ভুআয়া াড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৫৩৭৪১৪৫৫৭ পপাষাক ততযী। ০৭ দিন।  

১২৫ রাবরী অক্তায গ্রাভ;-ভুআয়া াড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৮৬২৩৪৫৬৬৮ পপাষাক ততযী। ০৭ দিন।  
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১২৬ ভয়ুযীতা রত্রপুযা গ্রাভ;- ততকাতাং, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৮২৯২৪৭০০১ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

১২৭ রভরনকা রত্রপুযা গ্রাভ;- ততকাতাং, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৮৬১৪৭৩৩৪২ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

১২৮ রফতা রত্রপুযা গ্রাভ;- ততকাতাং, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৫৫৭২১৯১১৮ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

১২৯ রনতা রত্রপুযা গ্রাভ;-দয়া প্রডম্যান াড়া, ডাক 

ও ঈ;-ভাটিযাো। 

০১৭৩৬৫৬২৯৪৩ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

১৩০ ঞ্জনা রত্রপুযা গ্রাভ;-ফদজন্দ্র কা: াড়া, ডাক 

ও ঈ;-ভাটিযাো। 

০১৬২৪৫৬১৩৮০ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

১৩১ এন্টুনী চাকভা গ্রাভ;-প্রদওয়ান াড়া, ডাক-

তফরছরড়,ঈ;-ভাটিযাো। 

০১৫৫৪৭৭১৭৯৪ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

১৩২ নাজভা প্রফগভ গ্রাভ;-প্রভাাম্মদ পুয, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৫৫৪৭১৯৬৩৮ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

১৩৩ চানরত ফারা রত্রপুযা গ্রাভ;-প্রচৌংড়া কাা, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৫৭১০০০২৪০ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

১৩৪ শুবারথ ুচাকভা গ্রাভ;-কূর াড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৫৫২৭২৭৬৯১ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

১৩৫ ফাংকু যানী রত্রপুযা গ্রাভ;-কূর াড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৮৮৮২৩৮৩৫০ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

১৩৬ রুনা রত্রপুযা গ্রাভ;-ততকাতাং, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৫৫৪৫৫৪০৬৭ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

১৩৭ তাররভা অক্তায গ্রাভ;-ও ডাক :- তাআন্দং 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৫৫৭৪১৫৬২৯ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

১৩৮ প্রযদনা অক্তায গ্রাভ;-দমাধ্যা,ডাক:-প্রফর ছরড়, 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৫৫৩২৭৭১৬১ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

১৩৯ ভন প্রদফী রত্রপুযা গ্রাভ;-কূর াড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৮৭১৭৩৩২৭০ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

১৪০ কদভকা যানী রত্রপুযা গ্রাভ;-চন্দ্রপূনুাড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৫৫৯২৪৪৯১৯ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

১৪১ খুরজনা রত্রপুযা গ্রাভ;-ফদজন্দ্র কা: াড়া, ডাক 

ও ঈ;-ভাটিযাো। 

০১৫২১৩৮৭৭১৬ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

১৪২ রাফনী রত্রপুযা গ্রাভ;- কূর াড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৮৬৬৬৬৭৪৩৮ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

১৪৩ সুভাআয়া অক্তায গ্রাভ;-প্রচৌধুযী াড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৮৬৭৬৩৯২৬৫ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

১৪৪ রঈরর রত্রপুযা গ্রাভ;- ততকাতাং, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৫৩৫০৩০১৭৬ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

১৪৫ নুরুা রত্রপুযা গ্রাভ;-পূণ ুভাজন াড়া, 

ডাক:-অভতরী,-ভাটিযাো। 

০১৫৩১৩০৯৮১৯ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

১৪৬ াযরভন অক্তায গ্রাভ;-মুররভ াড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৮৬৫৮৪৩৫৪১ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

১৪৭ প্রারনয়া প্রফগভ াথী গ্রাভ;-ভুআয়া াড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৫৯৫১৯৬০৫৮ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

১৪৮ ীযা অক্তায গ্রাভ;- কাঠার ফাগান, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৮৩৭২৬২৯১৬ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

১৪৯ রফরফ প্রখাদদজা গ্রাভ;-রভস্ত্রী াড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৮৯০১৪০৫৬৩ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

১৫০ াররভা অক্তায গ্রাভ;-প্রচৌধুযী াড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৫৫২৭৩০২৮৭ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  
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১৫১ পাদতভা প্রফগভ গ্রাভ;- চযাড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৮৫৩১৫৭৭৯৬ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

১৫২ প্রভাছাঃ কুরছুভ অক্তায গ্রাভ;- চযাড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৮৬৫৫৫৩৮৩৯ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

১৫৩ প্রযাকানা অক্তায গ্রাভ;- চযাড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৮৫৭৪৪৯২৯৩ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

১৫৪ রনলুপা প্রফগভ গ্রাভ;- চযাড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৫৫২৯৭৮৭৭০ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

১৫৫ নাজভা অক্তায গ্রাভ;- চযাড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৫৪১৩১১৬২৩ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

১৫৬ আয়াছরভন অক্তায গ্রাভ;- চযাড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৫৫৪৮৮৭৯৭৯ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

১৫৭ প্রাদনয়াযা প্রফগভ গ্রাভ;-প্রদদরায়াযদভম্বায াঃ 

ডাক, ঈদজরা ভাটিযাো। 

০১৫৫৭১৫০২৯৯ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

১৫৮ জান্নাতুর প্রপযদদৌ গ্রাভ;র অচারং াড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৫৭২৬২৪৩৪৩ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

১৫৯ তাররভা অক্তায গ্রাভ;-প্রকায়াটায াড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৫৭৫৪৫৩০১৯ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

১৬০ ারুর অক্তায গ্রাভ;-ফদন কাঃাড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৮৭৮২০৩৯৫৫ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

১৬১ তারভনা অক্তায গ্রাভ;- চযাড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৫৯৫১৯৬০১৩ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

১৬২ রভা অক্তায গ্রাভ;- চযাড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৮৫২৯০২৬০৩ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

১৬৩ রভ জুদরকা অক্তায গ্রাভ;- চযাড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৫৫৭১৫০২৯৯ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

১৬৪ তারভনা অক্তায গ্রাভ;- চযাড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৫১৬১৪৩৬০৮ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

১৬৫ াযবীন অক্তায গ্রাভ;- চযাড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৫৫৯৫০৪৯১১ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

১৬৬ প্রভৌসুরভ অক্তায গ্রাভ;- চযাড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৮৪৩৫৭২৯২৪ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

১৬৭ তারভনা অক্তায গ্রাভ;- চযাড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৫৭২০৯৮২৬০ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

১৬৮ প্রজরভন অক্তায গ্রাভ;- চযাড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৮৭২৪৭৬৬৪৯ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

১৬৯ অকররভা অক্তায গ্রাভ;- চযাড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৫৫৯৭৩৭৮৬৭ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

১৭০ ীভা অক্তায গ্রাভ;- চযাড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৫৩১১৬৬৯২১ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

১৭১ ারভা অক্তায গ্রাভ;- চযাড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৫৩৩২৩১৫৭০ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

১৭২ ীভা অক্তায গ্রাভ;- চযাড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৮৮১৭২৫০২৪ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

১৭৩ ারভদা অক্তায চম্পা গ্রাভ;- গাজীনগয, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৮৮৮৯৩০৭৫১ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

১৭৪ াানাযা অক্তায গ্রাভ;- চযাড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৫৩৭৪১৪৬১৩ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  

১৭৫ সুরজনা প্রফগভ গ্রাভ;- চযাড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৫৩৫০৩০০৫০ নকী কাঁথা। ০৭ দিন।  



 

নং প্ররক্ষণাথীয নাভ ঠিকানা প্রভাফাআর নম্বয প্ররক্ষণ প্রকাদযু নাভ প্রভয়াদ ভন্তব্য 

১৭৬ ভদনায়াযা প্রফগভ গ্রাভ;- চযাড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৫৫৪৮৮৭৯৭৯ পপাষাক ততযী। ০৭ দিন।  

১৭৭ রঈরর গ্রাভ;- চযাড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৮৮৯৭৪৫৫৬৮ পপাষাক ততযী। ০৭ দিন।  

১৭৮ নাযগী অক্তায গ্রাভ;- চযাড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৫৫২৭৩০২৭৭ পপাষাক ততযী। ০৭ দিন।  

১৭৯ জান্নাতুর প্রপযদদৌ গ্রাভ;- চযাড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৫৫৭৬৬৩৩৯৭ পপাষাক ততযী। ০৭ দিন।  

১৮০ তাছররভা অক্তায গ্রাভ;- চযাড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৮২৬৪০০৩০২ পপাষাক ততযী। ০৭ দিন।  

১৮১ ারুর অক্তায গ্রাভ;- ভুআয়াাড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৮৬৩৯৮০০৪৫ পপাষাক ততযী। ০৭ দিন।  

১৮২ প্রভাছা: তাজ নাায গ্রাভ;- রভস্ত্রী াড় ডাক, 

ঈদজরা ভাটিযাো। 

০১৮৫৬৮৬৪৭৩৩ পপাষাক ততযী। ০৭ দিন।  

১৮৩ প্রভাছা: রল্পী প্রফগভ গ্রাভ;- ভুআয়াাড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৫৫১৮০০২৪৫ পপাষাক ততযী। ০৭ দিন।  

১৮৪ ভাআমুনা রভয়ারজ গ্রাভ;- ভুআয়াাড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৮৭৬১৪০৭২৯ পপাষাক ততযী। ০৭ দিন।  

১৮৫ প্রজানা প্রফগভ গ্রাভ;- চযাড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৫৫২৭৪৫০৫৩ পপাষাক ততযী। ০৭ দিন।  

১৮৬ ভভতাজ অক্তায গ্রাভ;- চযাড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৫৩৪৭৩৭৯৩৪ পপাষাক ততযী। ০৭ দিন।  

১৮৭ অদয়া খাতুন রুনা গ্রাভ;- চযাড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৫৩৪৭৩৭৯৩৪ পপাষাক ততযী। ০৭ দিন।  

১৮৮ ানরজদা অক্তায গ্রাভ;-নফী নগয, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৮৮৪০৫৩৩৪৩ পপাষাক ততযী। ০৭ দিন।  

১৮৯ প্রভাছা: খারদজা প্রফগভ গ্রাভ;- ভুআয়াাড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

---------------- পপাষাক ততযী। ০৭ দিন।  

১৯০ রঈরর রত্রপুযা গ্রাভ;- দরদরর াড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৫৩১১৫৭০৫৩ পপাষাক ততযী। ০৭ দিন।  

১৯১ যরভা প্রফগভ গ্রাভ;- ভুআয়াাড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

------------------ পপাষাক ততযী। ০৭ দিন।  

১৯২ অরনা অক্তায গ্রাভ;- চযাড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৬৩৫২১৪৯৩৫ পপাষাক ততযী। ০৭ দিন।  

১৯৩ রফররকছ অক্তায গ্রাভ;-গড়গরড়য়া,প্রগাভরত  

ঈদজরা:- ভাটিযাো। 

০১৫৫৭১৫০২৯৯ পপাষাক ততযী। ০৭ দিন।  

১৯৪ যাদদা অক্তায গ্রাভ;- চযাড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৫৭২৫৮৩৯০৭ পপাষাক ততযী। ০৭ দিন।  

১৯৫ প্রজানা প্রফগভ গ্রাভ;- ভুআয়াাড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৫৯৫৭৯৫৯৯১ পপাষাক ততযী। ০৭ দিন।  

১৯৬ অদভনা প্রফগভ গ্রাভ;- ভুআয়াাড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

----------------- পপাষাক ততযী। ০৭ দিন।  

১৯৭ ারভা অক্তায গ্রাভ;- চযাড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৬১০১২৬৮১৬ পপাষাক ততযী। ০৭ দিন।  

১৯৮ প্রজরভন অক্তায গ্রাভ;- ভুআয়াাড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

----------------- পপাষাক ততযী। ০৭ দিন।  

১৯৯ ভাছুভা খাতুন গ্রাভ;- চযাড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

০১৫৫৯৪৪৬২৯ পপাষাক ততযী। ০৭ দিন।  

২০০ মুরন্ন ভাযভা গ্রাভ;- চযাড়া, ডাক ও 

ঈদজরা;-ভাটিযাো। 

--------------- পপাষাক ততযী। ০৭ দিন।  



 

 

 

 

 

 

 

 

 



't{ffi <t(Em}i {<-$'r<

E"fceT{t 3p E-5xl TfuK ddfqT

1< Epr+ sfRqs<
qrapfu,*nflgTefu 

r

-{K$ aq-nB-s/"nrpmia/qFis/o 8 /5 r { €

fr{'{s- eFl.t-{$6 Tffi-{ \e-?f (efn6t e|q(Itt I

Fs- e8.o).oooo.olq.eb.lgc.)\g-a.cb ffiqs- )a/orl/iol:I(

qfrqs- a,{ov/uZt

Cn--fc fr'sr e {.o< vl,o-lt-+ TCqlq-6T{ qqx q-<utG s S'C<'fqfu <I{ql cfEr;r{ fifrcB ETfd"f6{I {l(E

c<,y B.g-rr;r uf<.nsi. rr-{q& sfiEr 16 qetfufiF-s (<rq-{)EFis-{qlg {<rn-< qlrr{ elft-fl q(3F e-s

Cu1sfcds .!.87'il'r qt1a1K ffi Cef<t T-<t €-q I

U/x\4, 

-(Errr"i)
S"rcq-qt11Enms:ffi

{t"rq&',{ttgE&
qI'lss- g1-1fifiq-.

X< Hf* o'r<re=
q|t1v]@

TKs aq-{Bq/"ir{73::i3lqft3/osl)b- )a I
qTHq qu-n q-aEis s o-6rcd cq=rq o;II e& |

a.K t "tku'Es(qFr-$-n 1n< Bg<4. qfiqs-<,trfst 
r

6q 1ffiqffi

ffi{8- zloG lwzt

E"rcsrTI {<
?L,{ 0

Sq&,?tt{gp(@,,,?tttw



িবষয় : পািরবািরক পালন িবষয়ক

:- সরকারী , পানছিড়,খাগড়াছিড়, নং- ০১ ( )

তািরখ :- ১৮/১০/২০২০-২৪/১০/২০২০ = ০৭ িদন (২০২০-২১) বছর

নং নাম িপতা/ নাম মাতার নাম
০১ কাখারাং চেপ ০১৮৬৬৭৮৪৬৪৬
২ জগৎ পাড়া ০১৮২৭৬৫৯২১৭
৩ ক িবকাশ িবলনজয় শিচরান পাড়া ০১৮৫৪৫১১৩৪২
৪ তমল িবকাশ ০১৮৭৮২০৩৯২৬
৫ লাভজয় পাইয়ং পাড়া
৬ কমলিসং পাইয়ং পাড়া ০১৫৫৮৬৭৯৩২১
৭ ললমবালা পাড়া ০১৮৮৩৬০০৭১৮
৮ মানজয় পাইয়ং পাড়া
৯ জাঙাগাবিত পায়ং কাঃ পাড়া ০১৫৫৮৬৭৮৯৯১
১০ অমর পাইয়ং পাড়া
১১ পাড়া ০১৮৩৬৬৫৭২৮৬
১২ উৎপল জয় পায়ং পাড়া ০১৮৭৯৬৯২৫৪৩
১৩ িবকাশ ০১৮৩৬৬৫৭২৮৬
১৪ কা: পাড়া
১৫ বালা পাইয়ং কা: পাড়া ০১৫১৭১১৩৫৯৫
১৬ িবকাশ ০১৮৬০৭০৭৪৭৪
১৭ রানী কমলিসং পাইয়ং পাড়া ০১৬৮৮৬৬৯১২৪
১৮ পিতজয় পািয়ং পাড়া ০১৭২৯০১৫৭৭৫
১৯ মগ মগ লাপাই মগ রাচাই কা: পাড়া ০১৮৬৯৪৩৭৬১
২০ মগ মগ মগ রাচাই কা:পাড়া ০১৮৭৬৬০৮৯০২
২১ মগ মারমা মারমা িজরানী খলা ০১৫৭২০৯১২৫৬
২২ মগ মমং মগ মগ রাচাই কা: পাড়া ০১৮৪২৯৭৪৯৭২
২৩ মারমা মারমা মারমা কালাচান পাড়া ০১৮৬৫০১১৩১৯
২৪ মারমা উষা মারমা নাউ মারমা রাচাই কা: পাড়া ০১৮৯১৯০৩৫৮৬
২৫ চাইমাইউ মগ মগ মগ রাচাই কা: পাড়া ০১৬৩৪২৪১৮৮২



িবষয় : ছাগল পালন িবষয়ক

:- , পানছিড়,খাগড়াছিড়, নং- ০২ ( )

তািরখ :- ২৫/১০/২০২০-৩১/১০/২০২০ = ০৭ িদন (২০২০-২১) বছর

নং নাম িপতা/ নাম মাতার নাম
০১ সরিলকা কমিলিন ০১৬৬০১৪০৪২২
২ আনজলা কািচরাম মালা শরৎ পাড়া ০১৮২৩১৯২৭৮৬
৩ পলাশ িবতা পাড়া ০১৮৯০৭১১১২৯
৪ িহরন ময় নিলন চান নািরসা ০১৮২৮০৩৮৬৬০
৫ বালিত
৬ চাকরাংমিন
৭ ধিন ছনির রানী ০১৮৬৫৫৯৩৬৫০
৮ রানী বালা শরৎ পাড়া ০১৫৩১২১২০৪৮
৯ তেজন িবকাশ িবলনজয় শিচরানী শরৎ পাড়া ০১৬১১৭৭৮৯০২
১০ পাড়া
১১ শরৎ শয়িনকা ০১৮৩৪১৯৭৬৪
১২ : - কেলানী পাড়া ০১৬১১১৫৫৭৪১
১৩ নিবনজয় পাইয়ং পাড়া
১৪ সরাই রতনােদবী শরৎ পাড়া ০১৮১১৩০৩৮৬৮
১৫ ধনজয় ০১৮৭২১৭৯৭১৬
১৬ মালা মিতবালা ০১৮৩৪০৮২৭৮৭
১৭ সেমর িবকাশ লাংকিত
১৮ ০১৬৭০৫৯২৫৬১
১৯ সদায় সরনবালা ০১৮৭৪২৪৭৭১৭
২০ লিল মিনকা শরৎ পাড়া
২১ - - : -মােজদা পাড়া ০১৮৬৬৯৩৯০৪১
২২ কমিলিন ০১৮৬৮৬৮৭৫২৩
২৩ পিরমল মিতবালা ০১৮৩৪০৮২৭৮৭
২৪ অিমতাব মিনলাল ০১৮৬৩২৯৫৬৬৫
২৫ অিল শরৎ পাড়া ০১৬৮৮৭৭৫৯৪৮



িবষয় : সবিজ িবষয়ক

:- উপেজলা পিরষদ িমলনায়তন,পানছিড়,খাগড়াছিড়, নং- ০৩ ( )

তািরখ :- ০২/১১/২০২০- ০৮/১১/২০২০ = ০৭ িদন (২০২০-২১) বছর

নং নাম িপতা/ নাম মাতার নাম
০১ দািনেয়ল মগ মংমং মগ মগ রাচাই কা:পা: ০১৮৬৯৫৫৫৬৩২
২ চাইৈথয়অং মগ চাইপাং মগ মগ রাচাই কা:পা: ০১৮৬৯৪৩৪৭৬১
৩ : : জয়নাল মায়া িবিব পাড়া
৪ উিচংমং মারমা মারমা মারমা কংচাইরী পাড়া
৫ : আরা কলাবাগান ০১৮২৮৯৪১৮৫৪
৬ : পারেভজ :ফিরদ আয়শা ফােতমা নগর
৭ তাসিমলা নাসিরন - : আরা কলাবাগান ০১৮২২২৩৩৭৪৪
৮ উেথায়াই মারমা মারমা মারমা কংচাইরী পাড়া
৯ আরা কলাবাগান ০১৮২৮৯৪১৮৫৫
১০ আলম আলম
১১ রািজব বরন দাস দাস দাস পানছিড় বাজার
১২ ইসলাম ইসলাম
১৩ আয়শা পাড়া ০১৮৭৮৭৪৮৩৮৮
১৪ আেয়শা :আলী -হািছনা ফােতমা নগর ০১৫৫৪২২০৭৫৮
১৫ মারমা মারমা মারমা পাড়া ০১৫৭২০৬৪৫১৭
১৬ িরফাত জাহান(লািক) - : ইস: রওশন আরা ০১৫৫৩১৩৫৮৪৯
১৭ :জালাল : িময়া ফােতমা কেলজ ০১৮৬৯৪৪১০৬৯
১৮ : : মিজদ -ছােয়রা ০১৮৪৯৮৭৭২৮৪
১৯ সিখনা - : জাহানারা ০১৮৪৯৮৭৭৮৮৯
২০ :আিরফ িময়া আয়ােতর পাড়া ০১৮৬৩০৫৮৮০৩
২১ জিহর পাড়া ০১৮১৪১৯৮৩৩৪
২২ কািনজ ফােতমা - : আ মািফয়া পাড়া ০১৫৩৭৩৩৭৭৭২
২৩ ফােতমা নগর ০১৮৮৩৩৫৩২৬০
২৪ -জােকর রিবজা ফােতমা নগর ০১৫৩১৩২৬৭২৭
২৫ আেমনা - : ইঃ ফােতমা নগর ০১৬৩৬৭০৭০৫৫



িবষয় : গাভী পালন িবষয়ক

:- উপেজলা পানছিড়,খাগড়াছিড়, নং- ০৪ ( )

তািরখ :- ১১/১১/২০২০ – ১৭/১১/২০২০ = ০৭ িদন (২০২০-২১) বছর

নং নাম িপতা/ নাম মাতার নাম
০১ :কাউসার আহ আ:রউপ রিহমা দমদম ০১৫৫২৪৫৫৬৩৩
২ িবভাস চাকমা চাকমা চাকমা অবিন পাড়া ০১৫১৭১১৪১১৩
৩ রিনয়ন চাকমা নীল মিন চাকমা চাকমা পাঃ ০১৫১৭১১৩৮০১
৪ চাকমা চাকমা চাকমা ০১৫১৭৮৪৫০৬৩
৫ পারেভজ কােসম পারিভন পানছিড় বাজার ০১৫৩৭২৩২০৬২
৬ চাকমা চাকমা চাকমা পাড়া ০১৫১৭১১৩৬১০
৭ ইলাম ফােতমা পানছিড় বাজার ০১৮৭০৮১১৩৩৫
৮ চাকমা সমীকরণ চাকমা চাকমা পাড়া ০১৮৬৫২৯৭১২০
৯ চাকমা চাকমা সিবতা চাকমা পাড়া ১৮৩৫৯৩১৬৬৫
১০ ফােতমা হাসান নগর ০১৫১৭৮০৬১৪৫
১১ আছমা হািকম সািফয়া ০১৫৭২২৮৩৫১৮
১২ -মহরম আলী আেনায়ার ০১৮৫১৭৩৫২৫১
১৩ : ইসলাম :আঃআিল ি◌আেনায়ারা পানছিড় বাজার ০১৮৩৫১২০৩৪৫
১৪ : রমজান আলী : দমদম ০১৮৮২৭৫৮৬৯৮
১৫ িময়া কালাম িশউিল দমদম ০১৮২০৫৫৪১২৭
১৬ রােকশ চাকমা চাকমা চাকমা পাড়া ০১৫৩১৬৬৩৪৬১
১৭ হাসান রহমান সাওতাল পাড়া ০১৫৫৩১১০২৩১
১৮ :ফািহমা হাসানসািকব : আস: ০১৫১৮৬১৪৬৩০
১৯ পা: ০১৫১৮৪৬৬১৩০
২০ হাসান মিনর ০১৫৭২৭৮১০৩৭
২১ : ইসলাম : কিবর ০১৫৫৩৪১৬৪৮৮
২২ :মিফজ িময়া :আিমর ০১৫৩৭৩৩৮১৫৭
২৩ : আলী কােসম রহিমা িবিব ০১৮৪০৬৮১৩৮৯
২৪ :বাজহার : িময়া আেনায়ারা কেলানী পাড়া ০১৫৫৩৭১৭৪৫৩
২৫ :আ: আ: মােজদা ০১৫১৮৬৫৮৪৫১



িবষয় : চাষ িবষয়ক

:- ৩নং পানছিড় ইউিনয়ন পিরষদ িমলনায়তন পানছিড়,খাগড়াছিড়, নং- ০৫ ( )

তািরখ :- ২২/১১/২০২০ – ২৮/১১/২০২০ = ০৭ িদন (২০২০-২১) বছর

নং নাম িপতা/ নাম মাতার নাম
০১ চাকমা িচরিজত চাকমা চাকমা কািমিন পাড়া ০১৫৩৩৯০১৪৯৯
২ িবশাল চাকমা চাকমা চাকমা কািমিন :পাড়া ০১৮৬৩৬৯৩১২২
৩ : রানা : জিসম হািলমা সাওতাল পাড়া ০১৫৩৭২৬২৬৬৩
৪ : শািমম : অিল িময়া সাওতাল পাড়া ০১৫৩৭৩৭৪২৬৭
৫ : ইসমাইল : সাওতাল পাড়া ০১৫৩৭২০১১০৭
৬ : কিবর ফয়সাল : কােশম - সাওতাল পাড়া ০১৫৩৭৩৪৩১৬১
৭ : : মেনায়ারা কেলানী পাড়া ০১৮৮১৫৩৪৩৪৬
৮ : : ঐ ০১৮৭৬১০০৫০০
৯ বািছর হািলমা ০১৮৫৩০০১৭৩১
১০ িময়া হাসান হািসনা ০১৮৮২৭৫৬১৪১
১১ : আলী মনা িময়া হাসান নগর ০১৬৩৪৪৫৭৬১৪
১২ -িশউলী রিশদ -খািদজা িচকনচান পাড়া ০১৮৬৯৯৬৬৭৭৯
১৩ : ওয়াজ সলমা দমদম ০১৫৩৬১৬৪৮৪৯
১৪ চাকমা চাকমা রানী চাকমা কািমিন পাড়া ০১৮৮২৭৫৬১০৬
১৫ চাকমা চাকমা রানী চাকমা ০১৬২৭৭২০২০৩
১৬ জােহদা আলম হািলমা ০১৮৭০৮১১৩০০
১৭ িময়া ০১৫৮৫৩৯৯৭৪৭
১৮ রিহমা : িময়া নািছমা ফােতমা নগর ০১৫৫২৪২৯৬১৪
১৯ রীনা ০১৮৯০৪৯৭২৫৬
২০ : আল আিমন : আলম িফেরাজা পানছিড় বাজার ০১৫১৮৩২৮১৩৮
২১ : শিরফ ; আলী দমদম ০১৮২৮৮২১৯৫০
২২ এশা চাকমা চাকমা চপলা চাকমা আদাম ০১৫৫৮৯১৮৪২০
২৩ আছমা কিবর ০১৫৫৩৪১৬৪৮৮
২৪ অিলয়া চাকমা চাকমা চপলা চাকমা ০১৫৫৮৯১৬৭৪২
২৫ -রায়হান সাবানা ০১৫৫৩১২১৯৪৪



িবষয়ঃ-

- নগর সমবায় সিমিত,পানছিড়,খাগড়াছিড়, নং-০৬ম ( )

তািরখঃ-২৪/১২/২০২০ – ৩০/১২/২০২০ = ০৭ িদন(২০২০-২১) বছর।

:নং নাম িপতা/ নাম মাতার নাম
১ : : ০১৬৬০১৯৮০৮২
২ : - ০১৫৫৩০৭০৪২৩
৩ - আলী নগর ০১৮৬৬৩৪০২৩৯
৪ - - : ০১৮৫৮৬০০৭০
৫ : : আসমত আলী আলী নগর ০১৮৭০৮২১৪০৫
৬ - - : কােশম - ০১৬২৫৫০৬০৩৫
৭ : ০১৭৭৭২৩৬৮১৮
৮ ০১৮২৭৩৫৮৫৬৭
৯ ০১৫৯৫১৯৯২৪৫
১০ : : ০১৬১৩০০৯৬৪
১১ : : লাল িময়া - ০১৬৬০১৯৮০৮২
১২ - : : জয়নাল আেবদীন - ০১৮৬৩৬০৭১৪৭
১৩ : : - ০১৮২৯৬৭২২৪৮
১৪ - - : - ০১৫৩১৩৯৩৩৯১
১৫ - : ০১৫৫৪৬৩৬০৩৯
১৬ - : তােহর আলী ০১৮১০৬৫১৬৩১
১৭ : ০১৫৯৫১৯৯২৫৮
১৮ - - : - ০১৮২৭৩৫৮৫৬৭
১৯ : ০১৮৮২৭৩৭৯২৫
২০ : কালা িময়া : আ:কিরম িময়া -
২১ - ০১৮৫৮৪০৪৩৮৮
২২ : ০১৮২৮৮০৫৫০
২৩ - : - ০১৬৬০১৯৮০৮২
২৪ আলী নগর ০১৬৩৭৭০৪২১৩
২৫ হাসান আলী আলী নগর



িবষয়ঃ-

- উপেজলা পিরষদ,পানছিড়,খাগড়াছিড়, নং-০৭ম ( )

তািরখঃ-১৭/০১/২১ -২৩/০১/২০২১ = ০৭ িদন

(২০২০-২১) বছর।

:নং- নাম িপতা/ মাতার নাম
১ িবজয় বারী চাকমা শশী রানী চাকমা দ: ০১৫৫২৫০৩০৩৫
২ এিপ চাকমা ০১৫২১৩৮৬৭৫৭
৩ িডেটা চাকমা িমতালী চাকমা উ: ০১৫১৭১৮৮১৬২
৪ িজিনয়া চাকমা চাকমা সনাধন

কা:পাড়া
০১৫৫৮৬৩৩১৯৯

৫ মালিত চাকমা ০১৫৫৮৫৯১০২৩
৬ আিশিক চাকমা কােলা মিন চাকমা উ: ০১৫৩৬০২৭৫৯০
৭ : পানছিড়

বাজার
০১৫৩১১৬৭১৮৮

৮ তারা িময়া ০১৮৩৯৭৩৬৩৮১
৯ দমদম ০১৫৩৩৩৮১৮২২
১০ মধন কা:

পাড়া
০১৫৩৮২৮১০৬৩

১১ সমর িজৎ চাকমা
পাড়া

০১৮৫১০৪৪৬৫০

১২ ০১৮৭৩৮৭৭৫২৫
১৩ ০১৫৫৪৭২৫৩৫৬
১৪ রনিজত সাহা সাওতাল

পাড়া
০১৫৩৭৬৪৪৬১৬

১৫ : : ০১৫৩১৩০২৩৩৭
১৬ - :
১৭ গাজীউর রহমান
১৮ : জয়নাল আেবদীন ০১৮২৪৩২১৪২৯
১৯ ০১৮২৪৩২১৪২৮
২০ : : ০১৮৬৩৭৯৭৩৩১
২১ : আল আিমন : ০১৫১৮৬৯৬৪১১
২২ - :

ইসলাম
০১৫৫৩১২৭৮৬৮

২৩ -লাঅল িময়া ০১৮৩৬০০৩৯৯২
২৪

পাড়া
০১৫৯৫১৯৮২১৩

২৫ : - : ০১৫৭৫০৭৪৪৪৩



িবষয়ঃ-

- পাড়া সরকাির :িব:,পানছিড়,খাগড়াছিড়, নং-০৮ম ( )

তািরখঃ-৪/২/২০২১ – ১০/০২/২০২১ = ০৭ িদন

(২০২০-২১) বছর।

:নং- নাম িপতা/ মাতার নাম
১ খামার ০১৮৩৭৮৪৩০১৭
২ ০১৫১৬০২৪৩৩৮
৩ চাইওয়া মারমা ০১৫১৮৩২৪৯৭৩
৪ চাইৈথঅং মারমা পাইওয়া মারমা ০১৫৩৫২১৪৬৬৭
৫
৬ মমং মগ ০১৮৪৯৮৮৮৬১৬
৭ লাচাই মারমা ০১৫৩১৩১৬৩৪১
৮ সােথায়ংহাই মারমা ০১৮৫০৫৪৫৪৩৫
৯ ০১৮৩৪৪১৩৮৩০
১০ কািরগর

পাড়া
০১৫৫৪২৮১১৯৮

১১ - ০১৮৫৯৩৭৬২৮৮
১২ - ০১৮৬৩৪০১৯৮৮
১৩ - ০১৮৬০১৪৭০২
১৪ আেপংমা মারমা - ০১৮৮০৩১৯৩১৪
১৫ -উিচমং মারমা ০১৫৫২৬৯১৪৯০
১৬ - চাইওয়া মগ ফােতমা নগর ০১৬২৯৭৭০০৭২
১৭ ০১৮৭৩৭৮৭২৩১
১৮ আের মারমা ০১৮৪৫৪৩৯৬৬২
১৯ আেপংমা মারমা ০১৮২৯০৩৬৮১১
২০ মেন মারমা ০১৫৭২৮০৬৪৯২
২১ - আেনং মারমা
২২ আপঅং মারমা ০১৫৫৪৬৩৬০০২
২৩ িরেপ মারমা ০১৫৭১৪৩৮৯৩৫
২৪ ০১৫৫৩৭৩৯৬০৭
২৫ মংলাৈথয়াই মারমা ০১৫৩৭২৬৪৪৫১



িবষয়ঃ-

- উপেজলা ,পানছিড়,খাগড়াছিড়, নং-০৯ম ( )

তািরখঃ-১৭/২/২০২১ – ২৩/০২/২০২১ = ০৭ িদন

(২০২০-২১) বছর।

:নং- নাম িপতা/ মাতার নাম
১ ০১৮৪৯৮৮৫৮৬৭
২ ০১৮৮২৭৫৪২১৯
৩ ০১৮৭৯৫০৫২২৭
৪ ০১৫১৮৩৫৬৯১৬
৫ ০১৮২৩১৯০১৭৪
৬ অৈথই মগ িজরানীেখালা ০১৫৭৫৫৮২৭১৭
৭ ০১৫৫৭৯৮৩৯৮৩
৮ িসংড়া পাড়া ০১৮৭৯৭০০৬৩৫
৯ রাচাই কা:পাড়া ০১৮৩৫৩৪৭৩৮১
১০ রাচাই কা:পাড়া ০১৮৩৪২৪৪১৫৯
১১
১২ ০১৮৭৩৭৮২০১৭
১৩ : ০১৫১৬০২৪৩৪৯
১৪ - ০১৮৮২৭৫৯৭৭৩
১৫ - :এস আলম ০১৫৫৪৬৩৬০২০
১৬ িরতা চাকমা - কািমিনেম:পা

ড়া
০১৫৫২৭৩১১৯৭

১৭ : কেলানী পাড়া ০১৫৫৬৫৯৪৯০৪
১৮ ফিরদ িময়া কেলানী পাড়া
১৯

পাড়া
০১৮৩৭০৩১০৬৪

২০ : পানছিড় বাজার ০১৫৩৫১৭৯১৫৭
২১ - পানছিড় বাজার
২২ - : - কেলানী পাড়া
২৩ কেলানী পাড়া
২৪ - : পানছিড় বাজার ০১৫৫৪৬৯৮৭৭০
২৫ ০১৮৬১৪৫৫২০৬



িবষয়ঃ-

- উপেজলা পিরষদ ,পানছিড়,খাগড়াছিড়, নং-১০ম ( )

তািরখঃ-০২/০৩/২০২১ – ০৮/০৩/২০২১ = ০৭ িদন

(২০২০-২১) বছর।

:নং- নাম িপতা/ মাতার নাম
১ : ০১৮৬৪০৩৩৯৩৯
২ নয়না সাওতাল সাওতাল পাড়া ০১৮৬৯৬০০৩৩০
৩ ০১৫৭২৭৮৯৮৩৩
৪ - - : - ০১৬৮৭৮৮৮২৯৫
৫ - ০১৫৫৬৯৮০৬৯২
৬ : আ: হািলম - সাওতাল পাড়া ০১৫৫৭১৯৮৭১১
৭ : - ০১৮১২০৪৬৮৪১
৮ ০১৫৯৫১৯৮৪৩২
৯ তাহিমনা আহেমদ ০১৮৮৯৭৪৬৪৪৪
১০ : ০১৮৭৩৭৮৪৬৭৯
১১ : ০১৬৪০৯২৪০৪১
১২ : ০১৫৩৩২৩৬৬৪

৩
১৩ : ০১৬১০১২৭৫৫৮
১৪ - : হাসান আলী
১৫ - : কদর িময়া ০১৫৫১৬৩৭৬২৬
১৬ - : - আেনায়ারা ০১৫৫৬৯৮০৬৯২

১৭ :
পাড়া

০১৮৫৭৬৭৫৬১৮

১৮ ০১৫৯৫১৯৮৪২৬
১৯ সাওতাল পাড়া ০১৮৫৬৮৫৯৭২৬
২০ : কেলানী পাড়া ০১৫৮৫৮২৩৪১৪
২১ : কেলানী পাড়া ০১৫৫৬৭৪১০৯৫
২২ ধনবী চাকমা নয়া পাড়া ০১৮৮২৭৫৩৯১০
২৩ : ০১৮৮৯২০৮৫৮৫
২৪ দমদম ০১৫৩৩৬৮০৮৪২
২৫ - : এরশাদ আলী ০১৮২৮৯৩৩৩৯৯



িবষয়ঃ- ও

- উপেজলা ,পানছিড়,খাগড়াছিড়, নং-১১তম ( )

তািরখঃ-০৫/০৩/২০২১ – ১৪/০৩/২০২১ = ১০ িদন

(২০২০-২১) বছর।

:নং- নাম িপতা/ মাতার নাম
১ পানছিড় বাজার ০১৫৫৬৭৭৯০৬৭
২ রােশদা পানছিড় বাজার ০১৮৬৭৩০৭১১৬
৩ ০১৫৭২৭৮৯৮৩৩
৪ : ইছাক ঐ ০১৮২৩২৭৯১৯০
৫

পাড়া
০১৬১২৩৩০৪৪

৬ আের মারমা : কয়জানা মারমা ০১৫১৬১৯৫০৬৪
৭ - িভওলতা চাকমা ঐ ০১৫৫৩৬৮৬০২৭
৮ - অেথমং মারমা ঐ ০১৫৫৯৪২০৯২০
৯ িবজয় খীসা িবশাখা চাকমা ০১৫৫০৬০৪৫৯০
১০ চাইলাঅং মারমা আই মারমা ০১৮৫১৯৯০৬১২
১১ : ইয়ািসন ঐ ০১৫৫৩৭১৭৪৮৩
১২ তালকুদার পাড়া ০১৮১৭৬৭২০৯৮
১৩ ঐ ০১৫৫৩৪৯৩৫৭৭
১৪ : ঐ ০১৮১৯২০৩০৯০
১৫ : ঐ ০১৮২০৭৫৭৫০০
১৬ ঐ ০১৫৫৬৫০৯০১২
১৭ ঐ ০১৭১৬২০৮৮৭৭
১৮ . . ০১৫৫৩১০৪৯৬৫
১৯ সাওতাল পাড়া ০১৮৫৬৮৫৯৭২৬
২০ : কেলানী পাড়া ০১৫৮৫৮২৩৪১৪
২১ : কেলানী পাড়া ০১৫৫৬৭৪১০৯৫
২২ তাসিলমা নাসিরন - :

পাড়া
০১৮২২২৩৩৭৭৪

২৩ - : ০১৮৪৯৮৭৭৮৮৯
২৪ : ০১৮১৫৫৬৭৩৯৭
২৫ িবিতকা চাকমা মিন চাকমা সীতা ০১৭৩২৯০০১৯৩
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