
‡Rjv t biwms`x 

‡UªW t B‡jKwUªK¨vj GÛ nvDRIq¨vwis †Kvm© 

2020-2021 A_© eQ‡ii 2q e¨vP 

 

bs cÖwkÿYv_x©i bvg wVKvbv  ‡gvevBj bv¤̂vi  cÖwkÿY 

‡Kvm© Gi bvg 

‡gqv` gš Íe¨v 

1 Avey mvjgvb nvRxcyi,m`i, 

biwms`x 

01521783437 B‡jKwUªK¨vj GÛ 

nvDRIq¨vwis†Kvm© 

01/01/2021n‡Z 

30/06/2021 ch©šÍ 

 

2 Rvwn ỳj Bmjvg 

w`cy 

nvRxcyi,m`i, 

biwms`x 

01709081242 B‡jKwUªK¨vj GÛ 

nvDRIq¨vwis†Kvm© 

01/01/2021n‡Z 

30/06/2021 ch©šÍ 

 

3 Zvwbb f’Buqv wPwbkcyi,m`i  

biwms`x 

01721268340 B‡jKwUªK¨vj GÛ 

nvDRIq¨vwis†Kvm© 

01/01/2021n‡Z 

30/06/2021 ch©šÍ 

 

4 ‡gvtwiqvR ivbv wPwbkcyi,m`i  

biwms`x 

01912350128 B‡jKwUªK¨vj GÛ 

nvDRIq¨vwis†Kvm© 

01/01/2021n‡Z 

30/06/2021 ch©šÍ 

 

5 RybvB` †nv‡mb MRvwiqvKvw›`, 

ivqcyiv, biwms`x 

01858109967 B‡jKwUªK¨vj GÛ 

nvDRIq¨vwis†Kvm© 

01/01/2021n‡Z 

30/06/2021 ch©šÍ 

 

6 bRiæj Bmjvg ‡ZRLvjx,evÂvivg 

cyi,we-evoxqv 

01726406640 B‡jKwUªK¨vj GÛ 

nvDRIq¨vwis†Kvm© 

01/01/2021n‡Z 

30/06/2021 ch©šÍ 

 

7 ‡gvnv¤§` Avjx DjyKvw›`,,evÂvivg 

cyi,we-evoxqv 

01682870064 B‡jKwUªK¨vj GÛ 

nvDRIq¨vwis†Kvm© 

01/01/2021n‡Z 

30/06/2021 ch©šÍ 

 

8 iv‡k ỳj nK ïf AvgZjx,‡ejve 

, biwms`x 

01980973984 B‡jKwUªK¨vj GÛ 

nvDRIq¨vwis†Kvm© 

01/01/2021n‡Z 

30/06/2021 ch©šÍ 

 

9 kvgxg wgqv  DjyKvw›`,,evÂvivg 

cyi,we-evoxqv 

01925763966 B‡jKwUªK¨vj GÛ 

nvDRIq¨vwis†Kvm© 

01/01/2021n‡Z 

30/06/2021 ch©šÍ 

 

10 gvnveye Avjg iwb eªvÿ›`x, wkecyi 

biwms`x 

01688415765 B‡jKwUªK¨vj GÛ 

nvDRIq¨vwis†Kvm© 

01/01/2021n‡Z 

30/06/2021 ch©šÍ 

 

11 ‡gvnv¤§` 

BdwZLvi 

Kwig 

‡fjvbMi , m`i  

biwms`x 

01515695596 B‡jKwUªK¨vj GÛ 

nvDRIq¨vwis†Kvm© 

01/01/2021n‡Z 

30/06/2021 ch©šÍ 

 

12 ‡g‡n`x nvmvb eswkiw`qv, wkecyi 

biwms`x 

01625113792 B‡jKwUªK¨vj GÛ 

nvDRIq¨vwis†Kvm© 

01/01/2021n‡Z 

30/06/2021 ch©šÍ 

 

13 ‡gvt Aveyj 

†nv‡mb  

f’Buqv 

‡MvLjv,g‡bvni`x 

biwms`x 

01922028798 B‡jKwUªK¨vj GÛ 

nvDRIq¨vwis†Kvm© 

01/01/2021n‡Z 

30/06/2021 ch©šÍ 

 

14 ‡gvt BDmyd wgqv  mvaviPi, , wkecyi 01704728992 B‡jKwUªK¨vj GÛ 01/01/2021n‡Z  



biwms`x nvDRIq¨vwis†Kvm© 30/06/2021 ch©šÍ 
15 ‡gvt †dviKvb 

AvK›` 

gvwbK`x, wkecyi 

biwms`x 

01744270399 B‡jKwUªK¨vj GÛ 

nvDRIq¨vwis†Kvm© 

01/01/2021n‡Z 

30/06/2021 ch©šÍ 

 

16 gvRnviæj Bmjvg NvMwUqv, , wkecyi 

biwms`x 

01518611687 B‡jKwUªK¨vj GÛ 

nvDRIq¨vwis†Kvm© 

01/01/2021n‡Z 

30/06/2021 ch©šÍ 

 

17 ‡gvnv¤§` kwidzj  

Bmjvg 

wcZv¤̂i`x,cjvk 

biwms`x 

01714021231 B‡jKwUªK¨vj GÛ 

nvDRIq¨vwis†Kvm© 

01/01/2021n‡Z 

30/06/2021 ch©šÍ 

 

18 gvmy` wgqv gv‡SiPi,AovB-

nvRvi,bvivqYMÄ 

01746972032 B‡jKwUªK¨vj GÛ 

nvDRIq¨vwis†Kvm© 

01/01/2021n‡Z 

30/06/2021 ch©šÍ 

 

19 dqmvj Kwei ‡fjvbMi , m`i  

biwms`x 

01633584223 B‡jKwUªK¨vj GÛ 

nvDRIq¨vwis†Kvm© 

01/01/2021n‡Z 

30/06/2021 ch©šÍ 

 

20 ‡gvt Rvwn` nvmvb cywi›`v, AovB-

nvRvi,bvivqYMÄ 

01997201877 B‡jKwUªK¨vj GÛ 

nvDRIq¨vwis†Kvm© 

01/01/2021n‡Z 

30/06/2021 ch©šÍ 

 

21 ‡gvt bvCg wgqv Rvgvjcyi, KvjxMÄ 

MvRxcyi 

01701453820 B‡jKwUªK¨vj GÛ 

nvDRIq¨vwis†Kvm© 

01/01/2021n‡Z 

30/06/2021 ch©šÍ 

 

22 ivqnvb wgqv  wbwjÿv, ivqcyiv, 

biwms`x 

01751621270 B‡jKwUªK¨vj GÛ 

nvDRIq¨vwis†Kvm© 

01/01/2021n‡Z 

30/06/2021 ch©šÍ 

 

23 Kjg wgqv jÿxcyi, ivqcyiv, 

biwms`x 

01756508142 B‡jKwUªK¨vj GÛ 

nvDRIq¨vwis†Kvm© 

01/01/2021n‡Z 

30/06/2021 ch©šÍ 

 

24 mRxe wghv  cvKzwiqv,, m`i  

biwms`x 

0187529363 B‡jKwUªK¨vj GÛ 

nvDRIq¨vwis†Kvm© 

01/01/2021n‡Z 

30/06/2021 ch©šÍ 

 

25 ‡gvt wmnve DwÏb 

mRxe 

mviKviLvbv 

cjvk ,biwms`x 

01620951821 B‡jKwUªK¨vj GÛ 

nvDRIq¨vwis†Kvm© 

01/01/2021n‡Z 

30/06/2021 ch©šÍ 

 

26 iv‡k` wgqv ‡Kv‡PiPi 

g‡bvni`x,biwms`x 

01746989429 B‡jKwUªK¨vj GÛ 

nvDRIq¨vwis†Kvm© 

01/01/2021n‡Z 

30/06/2021 ch©šÍ 

 

27 Zzwn ỳj Bmjvg ivgbMi, ivqcyiv, 

biwms`x 

01648385092 B‡jKwUªK¨vj GÛ 

nvDRIq¨vwis†Kvm© 

01/01/2021n‡Z 

30/06/2021 ch©šÍ 

 

28 Zvbfxi wgqv RqbMi, wkecyi 

biwms`x 

01821421056 B‡jKwUªK¨vj GÛ 

nvDRIq¨vwis†Kvm© 

01/01/2021n‡Z 

30/06/2021 ch©šÍ 

 

29 ‡gvt Zvbfxi  wLjcvov, cjvk 

biwms`x 

01916830262 B‡jKwUªK¨vj GÛ 

nvDRIq¨vwis†Kvm© 

01/01/2021n‡Z 

30/06/2021 ch©šÍ 

 

30 ‡gvt dviæK wgqv RvsMvwjqv,m`i 

MvRxcyi 

01717061341 B‡jKwUªK¨vj GÛ 

nvDRIq¨vwis†Kvm© 

01/01/2021n‡Z 

30/06/2021 ch©šÍ 

 

 

‡Rjv biwms`x 

‡UªW t wdj¨vwÝs GÛ AvDU‡mvwms  †Kvm© 

2020-2021 A_© eQ‡ii  2q e¨vP 

 



bs cÖwkÿYv_©xi bvg wVKvbv ‡gvevBj b¤̂i cÖwkÿY 

†Kv‡m©i bvg 

‡gqv` gšÍe¨ 

1 gveiæK †nv‡mb 

dvwng 

‡fjvbMi, biwms`x 01632107715 wdj¨vwÝs GÛ 

AvDU‡mvwms   
1 gvm  

2 ZvQwjgv Av³vi cwðg †Nvovw`qv, 

biwms`x 

01983788439 H 01/03/2021n‡Z 

30/03/2021 

ch©šÍ 

 

3 Lvw`RvZzj †Kveiv nvRxcyi, biwms`x 019880543180 H   

4 mvw_ cv‡Uvqvix mvwUicvov, biwms`x 01788999859 H   

5 ‡bvkivZ Rvnvb FZz wkecyi, ivqcyiv, 

biwms`x 

01875399103 H   

6 b‡Rvixb Bmjvg FZz 141/3 fvM`x 

biwms`x 

01931744530 H   

7 bvRgyj wgqv cvP‡`vbv, biwms`x 01828976119 H   

8 ‡gvQv †nvmvBb cvP‡`vbv, biwms`x 01571328022 H   

9 mvgmy DwÏb KwigMÄ, ivqcyiv, 

biwms`x 

01955998685 H   

10 kvgxgv Av³vi cjvk, MveZjx, 

biwms`x 

01761507992 H   

11 kvnbvR Av³vi cjvk mviKviLvbv, 

biwms`x 

01687965206 H   

12 ‡gvt ivwKe wgqv 129/1 †PŠqvjv, 

biwms`x 

01747093428 H   

13 Kwei †nv‡mb ‡K› ỳqv, AvïwRqv, 

†bÎ‡Kvbv 

 H   

14 mv‡eKzb bvnvi evNvBKvw›`, ivqcyiv, 

biwms`x 

01833965456 H   

15 ‡g‡n`x nvmvb ivqcyiv, cwðgcvov, 

biwms`x 

01711228983 H   

16 KvRx †mvgvBqv 

†nvmvBb 

K…òcyi, g‡bvni`x, 

biwms`x 

01838391289 H   

17 Gbvgyj nK †gv‡gb ‣fie †cŠimfv, 

wK‡kviMÄ 

 H   

18 KvRx Zv‡iKzj 

Bmjvg 

PimyRvcyi, wkecyi, 

biwms`x 

01763593896 H   

19 Gg`v`yj wgqv wPwikcyi, m`i 

biwms`x 

 H   

20 Kvgiæj ‡nv‡mb Kgj wPwikcyi, m`i 

biwms`x 

0151673728 H   

21 ivqnvb Avn‡g` ciæwjqv, cjvk, 

biwms`x 

01610866261 H   

22 wknve DwÏb Avgw`qv, m`i 01964887242 H   



biwms`x 

23 myw`ß Kzgvi `vm `wÿb KviviPi, 

wkecyi, biwms`x 

01937269257 H   

24 ‡gvt wgbnvRyj 

Bmjvg 

bviv›`x, g‡bvni`x, 

biwms`x 

01706567584 H   

25 ‡gvt Aveyj †nv‡mb ‡fjvbMi, biwms`x 01762324945 H   

26 ‡gvL‡jQzi ingvb webœvevB` †ejve, 

biwms`x 

01724993245 H   

27 ‡bv‡ej Bmjvg wPwbkcyi, m`i 

biwms`x 

01964887242 H   

28 ‡gvt w``vi miKvi dzjevwoqv, cjvk, 

biwms`x 

01632503683 H   

29 kvwKj wkK`vi ivqcyiv, biwms`x 01315877600 H   

30 Avw`Z¨ P› ª̀ kxj cywUqv, wkecyi, 

biwms`x 

01756437810 H   

 

‡Rjv biwms`x 

‡UªW t wdj¨vwÝs GÛ AvDU‡mvwms  †Kvm© 

2020-2021 A_© eQ‡ii  1g e¨vP 

bs cÖwkÿYv_©xi bvg wVKvbv ‡gvevBj b¤̂i cÖwkÿY 

†Kv‡m©i bvg 

‡gqv` gšÍe¨ 

1 Dmvgv web Avwgi 

Avjx 

DËi 

mvRvnvbcyi,XvKv 

01711955788 wdj¨vwÝs GÛ 

AvDU‡mvwms   
1 gvm  

2 bvRgyQ QvwKg DËi 

mvRvnvbcyi,XvKv 

01711955788 H 01/12/2020n‡Z 

31/12/2020 

ch©šÍ 

 

3 ‡nvRvqdv web Avwgi 

Avjx 

DËi 

mvRvnvbcyi,XvKv 

01711955788 H   

4 Igi dviæK wgqvg MRvwiqv, kªxcyi, 

MvRxcyi 

01788999859 H   

5 gvRnviæj Bmjvg evwbqvQj, 

mvwUicvov, 

biwms`;x 

01875399103 H   

6 ‡gvt myjZvb gvngy` 14/3 c~e©`Ëcvov, 

biwms`x 

01725394324 H   

7 mygvBqv Av³vi myBwU `wÿbweivgcyi, 

gvae`x, biwms`x 

01913837913 H   

8 ‡gvt Av³viæ¾vgvb iv‡Rbœvcyi, 

mvwUqvcvov, 

†MvcvjMÄ 

01784899122 H   

9 ‡mv‡qe wgqv KvjyqviKv›`v,  H   



mvaviPi, wkecyi, 

biwms`x 

10 ‡gvt wjRb Pibvivw›`, 

g‡bvni`x, biwms`x 

01702394212 H   

11 ‡gvt †mŠif 

ZvjyK`vi 

ewkiMvI, 

gnRgcyi, 

†mvbviMvI, 

bivqbMÄ 

01889801001 H   

12 Rvwn` nvmvb Z‡ivqv, m`i 

biwms`x 

01882222468 H   

13 k¨vgj nwi`vm Avmv`bMi‡PŠivm&`v

, g‡bvni`x, 

biwms`x 

01685978159 H   

14 ‡gvt †LvKb fzBqv `wÿbcyivbcvov, 

MveZjx, biwms`x 

01799225099 H   

15 mvweŸi fzBqv KvjyqviKv›`v, 

mvaviPi, wkecyi, 

biwms`x 

01600265585 H   

16 ‣mq` mvBdzj Avnv` webœvevB`, †ejve, 

biwms`s 

01716707874 H   

17 cjvk wgqv ‡jvPicyi, ivqcyiv, 

biwms`x 

01742209383 H   

18 mygb wgqv ev‣o AvjMx, 

cyivbw`qv, wkecyi, 

biwms`x 

01790826870 H   

19 ZwiKyj  Bmjvg ‡jvPicyi, ivqcyiv, 

biwms`x 

01908163491 H   

20 ‡gvt gvndzR wgqv cv‡UiKv›`v, 

†MvZvwkqv, 

g‡bvni`x, biwms`x 

 

01870166395 H   

21 ‡gvt Avãyjøvn fi‡ZiKvw›`, cywUqv, 

wkecyi, biwms`x 

01793275429 H   

22 kvnwiqvi Avj 

†nvmvBb 

`vmcvov, m`i 

biwms`x 

01779080350 H   

23 ‡gvt kvwKj wgqv ‡bnve, cvP‡`vbv, 

biwms`x 

01880704854 H   

24 ‡i‡`vqvb Avn‡g` bMibiwmsncyi, 

cviæwjqv, cjvk. 

biwms`x 

01744463434 H   

25 ‡gvt wmqvg Lvb  KvDwiqv cvov, m`i 

biwms`x 

01955544907 H   

26 kv‡n` Avn‡g` KvwRiPi, cjvk, 

biwms`x 

 H   



27 ‡gvt bvRgyj nK cvovnvZv, eownZ, 

Bk^iMÄ, gqgbwmsn 

01834241679 H   

28 Avt iwng wgqv Rqg½j, evNve, 

wkecyi, biwms`x 

01876999528 H   

29 ‡gvt bRiæj Bmjvg Kz›`vicvov, wkecyi, 

biwms`x 

01747941256 H   

30 kvIb wgqv giRvj, ivqcyiv, 

biwms`x 

01715883016 H   

31 Rwni Avn‡g` ‡k‡LiPi, biwms`x 01928894189 H   

32 ‡gvt kvgmyj Bmjvg bvivw›`, g‡bvni`x, 

biwms`x 

0181837611 H   

 

 

 

                                               †cvkvK •Zix cÖwkÿY †K›`ª, biwms`x| A_©eQi 2020-21 wLªt|   e¨vP bs- 01 

                   

µwgK 

bs 

   cÖwkÿYv_x©i   bvg                      wVKvbv         ‡gvevBj b¤̂i cÖwkÿY 

†Kv‡m©i               

bvg  

      †gqv` gšÍe¨ 

1           2                           3       4     5       6 7 

01 mvqgv Av³vi MÖvg:‡gbyiKv›`x,WvK-wPwbevjvcyi,biwms`x m`i, 

biwms`x  

01730994294 ‡cvkvK ‣Zix 15/07/2020 

n‡Z 

15/10/2020Bs                                    

 

02 w`jkv` Rvnvb gwbKv MÖvg-kirbMi,WvK-KzwU-3461,Kmev,eªvþYevwoqv  01631428619   Ó         Ó              

03 kviwgb Av³vi MÖvg-fwMiv_cyi,BD-‡g‡nicvov,‡cv: bIqvcvov,Dc-

biwms`x m`i,biwms`x  

01968964655   Ó         Ó              

04 gy³v Av³vi MÖvg-nwini`x,mvaviPi,Dc-wkecyi,biwms`x  01785528555              Ó         Ó              

05 dvinvbv Av³vi MÖvg-‡cvovw`qv,WvK-‡cvovw`qv, Dc-‡ejve,‡Rjv-

biwms`x 

01728562568   Ó         Ó              

06 ‡mwjbv Av³vi MÖvg-wmivRbMi,WvK-ivavMÄ evRvi-

1632,ivqcyiv,biwms`x 

01748349357   Ó         Ó              

07 bvmwib Av³vi MÖvg-`vmcvov,‡cv:biwms`x miKvix K‡jR,biwms`x 

m`i,biwms`x 

 01830030014   Ó         Ó              

08 Av‡qkv wQwÏK MÖvg-wfwi›`v,WvK-mvšÍvbcvov,cjvk,biwms`x   01930562836    Ó         Ó              



09 dviRvbv Avdwib 

cikgwb 

MÖvg-‡fjvbMi,‡cv:biwms`x 1600,biwms`x 

 

 01634301289                           Ó         Ó              

10 wjgv Av³vi MÖvg:438,cwðg †fjvbMi,biwms`x m`i 

1600,biwms`x 

 01955363045   Ó         Ó              

11 ‡gwibv Av³vi gywbœ  MÖvg-MvRxcyi,_vbv-ivqcyiv,biwms`x  01406826683                                Ó         Ó              

 

12 RvbœvZzj bvBg MÖvg-‡fjvbMi,_vbv-biwms`x m`i,biwms`x   01625667292   Ó         Ó              

13 D‡¤§ Kzjmyg MÖvg-cwðg †fjvbMi,biwms`x m`i,biwms`x 

 

  01712264845   Ó         Ó              

14 Zvwbqv Av³vi MÖvg-e‡Uk̂i,WvK- e‡Uk̂i 1640,Dc-‡ejve,biwms`x   01916561434   Ó         Ó              

 15 iæcv †eMg Mªvg-KviviPi,wkecyi,biwms`x   01930063803   Ó         Ó              

16 ‡gvmv: Øxcv Av³vi  MÖvg-kvncyi,BD-cywUqv,Dc-wkecyi,biwms`x  01731644290   Ó         Ó              

 

17 ‡gvmv: gw`bv Av³vi  MÖvg-evmvBj,biwms`x m`i,biwms`x 01966873758   Ó         Ó              

18 wkgjv Av³vi wi`v MÖvg-nvwomvsMvb,‡cv:P›`bcyi,‡ejve,biwms`x  01744665772   Ó         Ó              

19 ‡g‡niƒ‡bœmv cÖxwZ Szgv   

   

MÖvg-‡cvovw`qv,WvK-‡cvovw`qv, Dc-‡ejve,biwms`x   01626117717   Ó         Ó              

20 AvwLbyi Av³vi MÖvg-`vmcvov,BD- wPwbkcyi-,biwms`x m`i,biwms`x  01707788248 

 

  Ó         Ó              

21 ivwKev Av³vi MÖvg-c~e© eªvÿ›`x,WvK-b.m.K 1602,biwms`x 

m`i,biwms`x 

 01942745732   Ó         Ó              

22 nvdmv Av³vi MÖvg-abvBiPi,cjvk,biwms`x  01777908348   Ó         Ó              

23 iwngv 

 

 

 

MÖvg-evjyqvKvw›`,,WvK-evkuMvox,ivqcyiv,biwms`x 

 

 01449022550   Ó         Ó              

24 myRvbv Bmjvg myifx 

 

 

MÖvg-evBQviv,KPzqv,Pv ùcyi 

 

01718539897   Ó         Ó              

25. jvwK Av³vi MÖvg-wbbMvuI,wbbMvuI evRvi,wkecyi,biwms`x 01760166893   Ó         Ó              

 

 

 

 

 



                †cvkvK •Zix cÖwkÿY †K›`ª, biwms`x| A_©eQi 2020-21 wLªt| e¨vP bs- 02 

                                                     

 

 

 

µwg

K 

bs 

cÖwkÿYv_x©i   bvg             wVKvbv      ‡gvevBj b¤̂i cÖwkÿY 

†Kv‡m©i               

bvg 

      †gqv` gšÍe

¨ 

1           2              3       4     5       6   7 

01 gwbiv  †eMg 

 

MÖvg:‡fjvbMi,biwms`x m`i,biwms`x©  01704859731 ‡cvkvK 

‣Zix 

18/10/2020 

n‡Z 

17/01/2021Bs 

 

02 bvwejv †gnRvweb 

wjwj 

MÖvg:`vmcvov,BD:wPwbkcyi,biwms`x m`i,biwms`x   01316140237 Ó          Ó             

03 ‡mvnvbv Av³vi  

 

MÖvg-gRwjkcyi,wkecyi,biwms`x  01853964482 Ó Ó  

04 kÖvebx `vm MÖvg-Avb›`x,gvae`x,biwms`x m`i,biwms`x  01638736263   Ó Ó  

05 Lvw`Rv †eMg 

 

MÖvg-ga¨ kxjgv›`x,kxjgv›`x-1603,biwms`x m`i,biwms`x 01938516960 Ó Ó  

06 gviwRqv †eMg 

 

MÖvg-ga¨ kxjgv›`x,kxjgv›`x-1603,biwms`x m`i,biwms`x 01938516960 Ó Ó  

07 Zvwbqv †eMg MÖvg-ga¨ kxjgv›`x,kxjgv›`x-1603,biwms`x m`i,biwms`x  01405273163 Ó Ó  

08 iæcvjx Av³vi MÖvg-Lvivev,WvK-KvUvevwoqv 1652,g‡bvni`x,biwms`x   01931461882  Ó Ó  

09 iægv †eMg                   MÖvg-‡bvqvw`qv,‡cv:DËi †bvqvw`qv,g‡bvni`x,biwms`x 

 

 01716876971                          Ó Ó  

10 Qvwebv BqvQwgb MÖvg:myjZvbcyi,WvK-Piwm› ỳi1612,cjvk,biwms`x  01818376311 Ó Ó  

11 iæKvBqv †eMg MÖvg-Lv‡bicyi,WvK-‡Nvovkvj,cjvk,biwms`x  01923101884 Ó Ó  

 
12 bvwQgv Av³vi MÖvg-ev‣oAvjMx,‡cv:cyivw›`qv,wkecyi,biwms`x 01312630656 Ó Ó  

13 Lvw`Rv Av³vi MÖvg-c~e© nwicyi,ivgbMi,ivqcyiv,biwms`x  01793375747 Ó Ó  

14 dv‡Zgv Av³vi MÖvg-avbyqv,Dc-wkecyi,biwms`x 

 

01971019781 Ó Ó  

15 AvKwjgv Av³vi Mªvg-KoBZjv,WvK-wcwiRKv›`x1630,ivqcyiv,biwms`x 

 

 

 

 01793375747 Ó Ó  

16 kvgxgv †eMg MÖvg-c~e© nwicyi,ivgbMi,ivqcyiv,biwms`x 

 

 01793375747 Ó Ó  

 

17 Zvmwcqv Av³vi gwb MÖvg-`wjjbMi,IqvW© 02,ivqcyiv †c․imfv,biwms`x  01793375747 Ó          Ó             

18 nvwjgv MÖvg-KvwjKvcyi,‡cv:cÂewU,IqvW©-09,biwms`x 

m`i,biwms`x 

01612392159 Ó Ó  

19 ‡n‡jbv †eMg    

      

MÖvg-`wÿYPi fvmvwbqv,WvK-‡gNbv evRvi1604,biwms`x 

m`i,biwms`x 

 01787422701 Ó Ó  

20 ‡gvmv:Kzjmyg Av³vi MÖvg-AšÍivgcyi,WvK-Piw`Nj`x-1451,biwms`x 

m`i,biwms`x 

 01612392159 

 

Ó Ó  

21 iæbv Av³vi MÖvg-kvwjav,biwms`x m`i,biwms`x  01914694743 Ó Ó  

22 gvbQziv MÖvg-evmvBj,biwms`x m`i,biwms`x 01635681162 Ó Ó  

23 P¤úv Av³vi 

 

 

 

MÖvg-`wjjbMi,WvK-ivqcyiv1630,ivqcyiv,biwms`x 

 

01405042126 Ó Ó  

24 ‡di‡`․mx  MÖvg-‡fjvbMi,biwms`x m`i,biwms`x 01757425549 

 

 

 

 

 

 

 

Ó Ó  

25 kviwgb Rvnvb MÖvg-gRwjkcyi,gRwjkcyi-1620,wkecyi,biwms`x1|, 01624803232 Ó Ó  



       †cvkvK •Zix cÖwkÿY †K›`ª, biwms`x| A_©eQi 2020-21 wLªt| e¨vP bs- 03 

µ: 

bs 

   cÖwkÿYv_x©i   bvg             wVKvbv      ‡gvevBj b¤̂i cÖwkÿY 

†Kv‡m©i  

bvg         

      †gqv` gšÍe¨ 

1           2              3 4     5       6    7 

01 mygvBqv Lvbg MÖvg: Pµav,wkecyi,‡Rjv-biwms`x 01775502696 ‡cvkvK 

‣Zix 

18/1/2021 n‡Z 

15/04/2021Bs 

 

02 nvweev Av³vi wkfjx MÖvg:wkecyi,Dc: wkecyi,biwms`x| 01720900057 H H  

03 gybwRqv miKvi †g․wm 

 

MÖvg-c~‡eiMvIu,wkecyi,biwms`x   

 

0132544928 H H  

04 ‡gvmv: Lvw`Rv Av³vi MÖvg-evmvBj ,m`i,biwms`x          01726764720 H H  

05 ‡gvmv:kvgxgv Av³vi 

 

MÖvg-cvPu cvBKv,‡cv: evNve, 

wkecyi,biwms`x 

01623543112 H H  

06 ‡gvmv:‡mvwbqv Av³vi 

 

MÖvg-cvPu cvBKv,‡cv: evNve, 

wkecyi,biwms`x 

01623543112 H H  

07 ‡gvmv: Zvwbqv Av³vi MÖvg-cvPu cvBKv,‡cv: evNve, 

wkecyi,biwms`x 

01623543112 H H  

08 bvwQgv Av³vi  MÖvg-BUbv,‡cv:Kz›`vicvov,_vbv-

wkecyi,biwms`x | 

01740204748 H H  

09 Zvwib Av³vi             MÖvg-weivRbMi,‡cv:‡b․KvNvUv,Dc-

wkecyi,biwms`x 

 

01907948257 H H  

10 ‡gvmv:mvw`Kv Av³vi MÖvg:Pµav,Dc-wkecyi,biwms`x 01640830670 H H  

11 iægv Av³vi MÖvg-KxwZ©evm`x,WvK-

‡`․jZcyi,g‡bvni`x,biwms`x  

01937300886 H H  

 12 wjgv Av³vi MÖvg-`iMviev›`v,WvK- ỳjvjcyi-

1620,wkecyi,biwms`x 

01923691030 H H  

13 gwbiv †eMg MÖvg-kÖxbMi,WvK-cvPu‡`vbv-

1603,biwms`x m`i,biwms`x   

01728527140 H H  

14 bymivZ Rvnvb wgbv MÖvg-wPwbkcyi,m`i,biwms`x 01776651436 H H  

15 Av&&Bwib Av³vi Mªvg-cyivw›`qv,wkecyi,biwms`x 

 

 

 

01314912358 H H  

16 Zvwbqv Av³vi MÖvg-evmvBj,biwms`x m`i,biwms`x 

 

01909606090 H H  

 
17 gwbiv †eMg MÖvg-cyiv›`xqv,wkecyi,biwms`x 01817002998 H H  

18 ‡R¨vwZ Av³vi MÖvg- cyiv›`xqv,cyiv›`xqv-

1620,wkecyi,biwms`x 

01891460059 H H  

19 mv_x Av³vi 

      

MÖvg-‡kicyi,ivqcyiv,biwms`x 01731110957 H H  

20 mvjgv †eMg MÖvg-wPwbkcyi,WvK-biwms`x 

K‡jR-1602,biwms`x 

m`i,biwms`x 

01973506267 

 

H H  

21 wRwbqv Av³vi MÖvg-cvPuevwoqv,‡bvqvMvuI-

1604,AvovBnvRvi,bvivqYMÄ 

01869839332 H H  



                                              

†cvkvK •Zix cÖwkÿY †K›`ª, biwms`x| A_©eQi 2020-21 wLªt|   e¨vP bs- 03 

‡Rjv biwms`x 

‡UªW t Kw¤úDUvi †ewmK GÛ AvBwmwU Gwcø‡Kkb †Kvm© 

2020-2021 A_© eQ‡ii  2q e¨vP 

bs cÖwkÿYv_©xi bvg wVKvbv ‡gvevBj b¤̂i cÖwkÿY 

†Kv‡m©i 

bvg 

‡gqv` gšÍe¨ 

1 kwidyj Bmjvg ïf `wÿb kxjgvw›`, 

kxjgvw›`, biwms`x 

m`i biwms`x 

01760892443 Kw¤úDUvi 

†ewmK GÛ 

AvBwmwU 

Gwcø‡Kkb 

†Kvm© 

6 gvm 

01/01/2021-

30/06/2021Bs 

ch©šÍ 

 

2 kvnvbvR Av³vi cjvk BDwiqv 

mviKviLvbv,eøK B8, 

cjvk, biwms`x 

01689726823    

3 ‡kL AvwkK †nv‡mb nvwZiw`qv †kL evwo, 

nvwZiw`qv, g‡bv&ni`x, 

biwms`x 

01632015915    

4 ‡gvt Rybv‡q` Avjx 

ZvgwR` 

Kzgvi‡UK, wkecyi, 

biwms`x 

01742142404    

5 gvmD`yi ingvb gvZvBj, imyjcyi, 

AvovBnvRvi, 

bvivqbMÄ 

01735661079    

6 wbjq Av³vi gvwbK`x, Moevox, 

wkecyi, biwms`x 

01780121816    

7 Zvnwgbv ingvb wR`bx 65bs c~e© †fjvbMi, 

m`i biwms`x 

01608039809    

8 ‡gvt byiæ¾vgvb wgqv Avw`qvev` ga¨cvov, 

Avw`qvev`, ivqcyiv, 

biwms`x 

01776355315    

9 weKvk m~Îai Avw`qvev` ga¨cvov, 

Avw`qvev`, ivqcyiv, 

biwms`x 

01757812362    

10 ‡`vjb wgqv mvD`cvov, nvBigviv, 

ivqcyiv, biwms`x 

01831420805    

22 dvnwg`v myjZvbv MÖvg-‡Zwjqv,wkecyi,biwms`x 01736811041 H H  

23 mvBgv †eMg 

 

 

 

MÖvg-eUZjx,ivqcyiv,biwms`x 

 

01743756371 H H  

24 bvwQgv Av³vi MÖvg-eUZjx,ivqcyiv,biwms`x 

 

01798259300 

0170179825930

0 

H H  

25 ‡gvmv: wbSzg Av³vi MÖvg-wPwbkcyi, biwms`x m`i, 

biwms`x 

    01799651563 H H  



11 Av`xZ¨ P›`ª kxj P›`iw`qv, cywUqv, 

wkecyi, biwms`x 

01756437810    

12 AvdvR DwÏb evmv bs 344, IqvW© 

bs 9 cwðg 

†Nvovw`qv, biwms`x 

01920811345    

13 ‡gvnvBwgbyj Bmjvg KjvcvUzqv, KvjxMÄ, 

MvRxcyi 

01618272720    

14 gviwRqv Av³vi ‡bvqvKv›`v, BQvLvjx, 

cjvk, biwms`x 

01904598741    

15 kvIb cvuP‡`vbv, m`i 

biwms`x 

01810497194    

16 cÖZxK Avj ¯^vaxb c~e© wPwbkcyi, m`i 

biwms`x 

01916951982    

17 ‡g‡n`x nvmvb †jwjb ev‣iPv, †`Iqv‡biPi, 

†ejve, biwms`x 

01959639066    

18 mvwgqv Rvnvb Zzib ‣mq`bMi, cvPfvM, 

wkecyi, biwms`x 

01305397230    

19 e„wó Lvbg wPwbkcyi, m`i, 

biwms`x 

01787239403    

20 wknve DwÏb fzTv KvjyqviKv›`v, 

mvaviPi, wkecyi, 

biwms`x 

01714368989    

21 Gbvgyj nK †gv‡gb wPwbkcyi, m`i, 

biwms`x 

01910158787    

22 ‡gvt nvwdRyi ingvb 

fzBqv mvweŸi 

evmvBj, m`i 

biwms`x 

01715261397    

23 mvbwR`v BqvQwgb ewb 280/2 cyivZb 

RR‡KvU©, UvIqv`x, 

biwms`x 

01981094250    

24 myw`ß Kzgvi `vm cwðg KviviPi, 

wkecyi, biwms`x 

01937269257    

25 ivwRe †gvjøv ga¨kxjgvw›`, 

kxjgvw›`, m`i 

biwms`x 

01765313464    

26 ‡`‡jvqvi †nv‡mb fviMvI, †mvbviMvI, 

bvivqbMÄ 

01959174029    

27 dvwng fzBqv fzjZv, iæcMÄ, 

bvivqbMÄ 

01941450999    

28 gwiqg myjZvbv ivgvBb›`x, LvmnvIjv, 

cjvk, biwms`x 

01846668974    

29 Avã~jøvn Avj gvgyb `wonvIjvcvov, 

cjvk, biwms`x 

01961675954    

30 ‡gvt nvwbd wgqv `wonvIjvcvov, 

cjvk, biwms`x 

01559884937    

31 ‡`‡jvqvi †nv‡mb wejvm`x, wWwm †ivW, 01748723899    



m`i biwms`x 

32 ‡gvt kwidzj Bmjvg Pjgv›`vwjqv, 

g‡bvni`x, biwms`x 

01788421571    

33 KvDQvi Avjg ga¨KviviPi, 

AvgZjv, wkecyi, 

biwms`x 

01982109210    

34 gvnveye wgqv ‡nv‡mbcyi, m`i 

biwms`x 

01611609218    

35 wkgy Av³vi gv‡SiPi, M‡qkcyi, 

cjvk, biwms`x 

01789821217    

36 ‡gvt kwdKzj Bmjvg fsMvi‡UK, wkecyi, 

biwms`x 

01997648901    

37 ‡gvt gviæi wgqv weivRbMi, wkecyi, 

biwms`x 

01768726931    

38 kviwgb Zûiv ¯̂b©vjx ‡`Iqv‡biPi, †ejve, 

biwms`x 

01643864853    

39 ¯úcœv L›`Kvi evRbve, wkecyi, 

biwms`x 

01977477603    

40 m¤úv †eMg evRbve, wkecyi, 

biwms`x 

01768375060    

41 mvewibv AvjgMxi `wonvIjvcvov, 

cjvk, biwms`x 

01751920720    

42 ‡gvt Avwe` nvmvb 

ü`q 

‡bnve †WcywUevwo, 

gvae`x, biwms`x 

01781525462    

43 Rybv‡qZ Bmjvg cvuP‡`vbv, †WcywUevwo, 

biwms`x 

01762325481    

44 kvwKj AvRv` byivjvcyi, gvae`x, 

biwms`x 

01814213003    

45 iv‡mj †gvjøv  evmvBj, m`i 

biwms`x 

01793216484    

46 dv‡Zgv †Zv¾vnvb Kzgvi‡UK, wkecyi, 

biwms`x 

01731212783    

47 Av‡qkv Av³vi BQvLvjx, cjvk, 

biwms`x 

01309059306    

48 ‡gvt Avj kv‡n` nvRxcyi, m`i 

biwms`x 

01927717227    

49 ‡gvL‡jQzi ingvb wPwbkcyi, m`i 

biwms`x 

    

50 kvwKj wkK`vi ‡Mvwe›`cyi, 

Avkvivgcyi, ivqcyiv, 

biwms`x 

01315877600    

51 gvngy`yj nvmvb 

mvweŸi 

KzwocvBKv, 

nvwZiw`qv, g‡bvni`x, 

biwms`x 

01758473407    

52 ‡gvt kvwKj wgqv DËi †bnve, 01880704854    



†WcywUevwo, m`i 

biwms`x 

53 ivnvZ wgqv Av‣bevwo, Avgw`qv, 

m`i biwms`x 

01634886405    

54 ‡dŠwRqv BqvQwgb gRwjkcyi, wkecyi, 

biwms`x 

01760602383    

55 mygvBqv fzBqv `iMvi e›`, ỳjvjcyi, 

wkecyi, biwms`x 

01700608681    

56 Zvgvbœv Av³vi DËi Pi fvmvwbqv, 

†gNbv evRvi m`i 

biwms`x 

01779872927    

57 Avãyj AvwRR †gvjøv cywi›`v, AvovBnvRvi, 

bvivqbMÄ 

01624450067    

58 gvneyiv Rvnvb iæbv Kz›`vicvov, wkecyi, 

biwms`x 

01929229034    

59 cÖwZfv Av³vi BQvLvjx, LvmnvIjv, 

cjvk, biwms`x 

01743499802    

60 Avjx †nv‡mb fjyqviPi, mvq`vev`, 

ivqcyiv, biwms`x 

01728215068    

61 cÖvšÍ P› ª̀ wek^vm ivavbMi, mv‡niPi, 

ivqcyiv, biwms`x 

01790431190    

62 iv‡mj wgqv ‡fjyqviPi, mvq`vev`, 

ivqcyiv, biwms`x 

01994228033    

63 gvwdKzi ingvb wPwbkcyi, m`i 

biwms`x 

01910771580    

64 nvwg`yi ingvb 

†ZŠwdK 

wPwbkcyi, m`i 

biwms`x 

01752237514    

65 ‡gvnv¤§` AvwbQ wgqv cwðg‡fjvbMi, m`i 

biwms`x 

01739916645    

66 ‡gvt Zv‡iK L›`Kvi ‡bvqvKv›`v, cjvk, 

biwms`x 

01752355992    

67 gvndzR wgqv cv‡UiKv›`v, 

†MvZvwkqv, g‡bvni`x, 

biwms`x 

01880015847    

68 knx`yj Bmjvg mRxe eowgR©vcyi, 

g‡bvni`x, biwms`x 

01645237954    

69 ivqnvb Avn‡¤§` bMi biwmsncyi, 

24/2 cjvk, biwms`x 

01738315201    

70 ‡gvt †mvjvqgvb 

†nv‡mb 

cye©`Ë cvov, m`;i 

biwms`x 

01673652700    

71 mvjgvb Avng` `Mwiqv, wPwbkcyi, 

m`i biwms`x 

01946530983    

72 iwdKzj Bmjvg gvZvBb, 6 imyjcyi, 

AvovBnvRvi, 

bvivqbMÄ 

01990219646    



73 ZvbwRbv mvZvmmyg 

wZkv 

gvae`x 04 gvae`x, 

biwms`x 

010731350126    

74 ‡gvt ivqnvb †nvmvBb ‡Nvovkvj, cjvk, 

biwms`x 

01811464810    

75 ivqnvb Avn‡g` KoBZjv, 

wcwiRKvw›`, ivqcyiv, 

biwms`x 

01893862500    

76 bvRgyQ QvwKd DËi kvnRvnvbcyi, 

gwZwSj, XvKv 

01554636961    

 

2020-2021 A_© eQ‡ii  1g e¨vP  

 

bs 

cÖwkÿYv_©xi bvg wVKvbv ‡gvevBj b¤̂i cÖwkÿY 

†Kv‡m©i 

bvg 

‡gqv` gšÍe¨ 

1 ‡gvt kv‡n`yj 

Bmjvg 

Lv‡bcyi, BDwiqv 

mviKviLvbv, cjvk, 

biwms`x 

01835439954 Kw¤úDUvi 

†ewmK GÛ 

AvBwmwU 

Gwcø‡Kkb 

†Kvm© 

6 gvm 

01/07/2020-

30/12/2020Bs 

ch©šÍ 

 

2 mv¾vZ g„av ïf Lwoqv, wkecyi, biwms`x 01865473020    

3 bvRgyj Bmjvg `‡ËiMvI, wfwUcvov, 

wkecyi, biwms`x 

01756094545    

4 LvZz‡b RvbœvZ 

we_x 

wPwbkcyi, m`i biwms`x 01906555578    

5 ZvRyj Bmjvg cÂewU, m`i, biwms`x 01799516974    

6 ‡gvt byiæ¾vgvb KviviPi, wkecyi, biwms`x 01847440060    

7 ü`q Avn‡¤§` Av‡jvKevjx, m`i biwms`x 01888041248    

8 Gg`v`yj nK fi‡ZiKvw›`, KviviPi, 

wkecyi, biwms`x 

01950562389    

9 ‡gvt Avãyjøvn fi‡ZiKvw›`, KviviPi, 

wkecyi, biwms`x 

01628299789    

10 Gbvgyj nK fi‡ZiKvw›`, ga¨cvov, 

KviviPi, wkecyi, biwms`x 

01988860703    

11 Avey bvwQi L›`Kvi ‣mq‡`i‡Lvjv, wkecyi, 

biwms`x 

01918420018    

12 RvbœvZzj 

†di‡`Šm 

evMnvUv, iv‡MievRvi, 

m`i biwms`x 

01787268695    

13 Beªvwng ‡gvQvcyi, †Nvovw`qv, m`i 

biwms`x 

01642533211    

14 Avwidzj nK 819 †Nvovw`qv, m`i 

biwms`x 

01642533211    

15 KvRx mygvBqv 

†nvmvBb 

exiMvI, K…òcyi, 

g‡bvni`x, biwms`x 

01711228983    



16 ‡g‡n`x nvmvb ivqcyiv, cwðgcvov, 

ivqcyiv, biwms`x 

01811244853    

17 kvIb wgqv giRvj giRvj evRvi, 

ivqcyiv, biwms`x 

01715883016    

18 Zvnwgbv Av³vi  wRivnx, KvUvNvU evRvi, 

ivqcyiv, biwms`x 

01712531661    

19 ‡i‡`vqvb Avn‡¤§` bMibiwmsncyi, cviæwjqv, 

cjvk, biwms`x 

01744463434   
 
 

 

20 ‡gvt †mŠif 

ZvjyK`vi 

Rvgcyi, †mvbviMvI, 

bvivqbMÄ 

01631932973    

21 Lvw`Rv Av³vi 

‰ekvLx 

PiAvjxbMi, Piwm› ỳi, 

cjvk, biwms`x 

01714385399    

22 BwZ Av³vi bw›`cvov, m`i biwms`x 01907821100    

23 byiæbœvnvi †eMg evj~qvKvw›`, evkMvox, 

ivqcyiv, biwms`x 

01870247824    

24 Av‡qkv Zvgvbœv wPwbkcyi, m`i biwms`x 01920857894    

25 ‡gvt gwbi †nv‡mb DwRjve, †ejve, biwms`x 01798697374    

26 ‡gvt igRvb wgqv fv‡UiPi, †ejve, biwms`x 01948451346    

27 ‡gvt mv‡ivqvi ‣PZve Av‡jK gvóv‡ii 

evwo, cvuP‡`vbv, biwms`x 

01860442373    

28 gvRnviæj Bmjvg 24/1 †fjvbMi, m`i 

biwms`x 

01680019505    

29 CwkZv L›`Kvi Av‡jvKKvw›`, mvcgviv, 

ivqcyiv, biwms`x 

01726265650    

30 ‡gvt kixdzj Avjg fv‡jvKKvw›`, Uv½vBj m`i 

Uv½vBj 

01838181164    

31 G,‡K,Gg, 

IqvwjDj nK 

Avw`qvev` ga¨cvov, 

ivqcyiv, biwms`x 

01784266909    

32 kvgxg wgqv Avw`qvev` ga¨cvov, 

ivqcyiv, biwms`x 

01953892860    

33 ‡gvt mRj  Avw`qvev` ga¨cvov, 

ivqcyiv, biwms`x 

01970430238    

34 iægv Av³vi  miivev`, bvivqbcyi, 

†ejve, biwms`x 

01538165898    

35 mwRe wgqv evjymvBi, m`i biwms`x 01795241332    

36 Acy ivqnvb nvwmgcyi, ivqcyiv, 

biwms`x 

01846695409    

37 ‡gvt bvRgyj û`v Av‡jvKevjx, m`i biwms`x 01303867584    

38 gvwnb L›`Kvi eªvþbcvov, m`i biwms`x 01843898410    

39 L›`Kvi Avj Avwgb e`icyi, †nv‡mbcyi, m`i 

biwms`x 

01750023977    

40 jyrdzbœvnvi 

Av³vi 

e`icyi, †nv‡mbcyi, m`i 

biwms`x 

01613701314    

41 Gnmvbyj nK  cwðg †Nvovw`qv, m`i 01963348502    



biwms`x 

42 iwdKzj Bmjvg wcwiRKvw›`, ivqcyiv, 

biwms`x 

01781261239    

43 ‡gvmygx Av³vi wPwbkcyi, m`i biwms`x 01727723832    

44 dviRvbv Av³vi eoPi, ivqcyiv, biwms`x 01784281649    

45 BRgx Rvnvb bvwRgDwÏ‡bievwo,evMov, 

‡Nvovkvj, cjvk,biwms`x 

01926267092    

46 gvmygv Av³vi Avmgvbw`iPi, cvuP‡`vbv, 

biwms`x 

01780425127    

47 KvRx kvnv`vZ 

†nvmvBb 

miivev`, bvivqbcyi, 

†ejve, biwms`x 

01772274489    

48 wkíx Av³vi `wonvIjv, cjvk biwms`x 01983477198    

49 AvwQqv Av³vi ‡bvqvKvw›`, cjvk, 

biwms`x 

    

50 ‡gvt dR‡j ivweŸ MveZjvx, cyivbcvov, 

538/1 m`i biwms`x 

01714760478    

51 RvbœvZzj bvCgv 

cÖvwš Í 

39/2 Z‡ivqv, biwms`x 01879194203    

52 mvBd Avdwib Kvcvwmqv, MvRxcyi 01685880444    

53 wgjb miKvi abvBiPi, cjvk, biwms`x 01911552633    

54 KvDQvi wgqv abvBiPi, cjvk, biwms`x 01933929448    

55 Beªvnxg wgqv Pidzjw`, giRvj, ivqcyiv, 

biwms`x 

01765193486    

56 ‡gvt †Rvbv‡q` 

†mwjg 

evjyqvKvw›`, evRvi 

nvmbvev`, ivqcyiv, 

biwms`x 

01726272005    

57 ixgv Rvnvb ivqcyiv cwðgcvov, 

ivqcyiv, biwms`x 

01867589017    

58 ‡gvt evwmi DwÏb gvwbK`x, Moevox, wkecyi, 

biwms`x 

01812741113    

59 Beªvwng  jvayiPi, mybviMvI, 

bvivqbMÄ 

01626847453    

60 ‡g‡n`x nvmvb 

BKivg 

jvayiPi, gnRgcyi, 

mybviMvI, bvivqbMÄ 

01981070972    

61 ‡gvt bvBgyj Bmjvg 

evkvi 

KwigMÄ, evRvi 

nvmbvev`, ivqcyiv, 

biwms`x 

01788708083    

62 Rwniæj Bmjvg bweqve`, ivqcyiv,biwms`x     

63 ‡gvt Zv‡iK †gvjøv M‡qkcyi, cjvk, biwms`x 01982108519    

64 ‡gvt †gvMj †nv‡mb Avw`qvev`, ivqcyiv, 

biwms`x 

01725941404    

65 dvwiqv Kvw`i myPx gnRgcyi, ewkiMv, 

‡mvbviMvI, bvivqbMÄ 

01402848626    

66 Zvgvbœv myjZvbv ïKzw›`, g‡bvni`x, biwms`x 01745707573    



gwb 

67 gwbiv †eMg nvBgviv, ivqcyiv, biwms`x 01727334692    

68 ‡gvt †ZŠwdKzj 

Bmjvg 

cyivbcvov, m`i biwms`x 01402684346    

69 ‡gvt †LvKb fzBqv `wÿb cyivbcvov,MveZjx, 

m`i biwms`x 

01799225099    

70 BDbym wgqv kxjgvw›`, m`i biwms`x 01729817077    

 

    Y ‡        :         

   ‡ ©      :                          , অ_©eQi : ২০২০-২০২১ (১  e¨vP) 

 

                             ই                   

    

           

০১    :           

 

MÖvg : jÿxcyi,‡cv: bvivqYcyi 

 ivqcyiv, biwms`x।  

 

01736041777               

            

০১/০৭/২০২০ -      

 ৩১/১২/২০২০    

    h©šÍ(১  e¨vP) 

 

০২    : ‡mxie      

  

MÖvg : bvivqYcyi ,‡cv: bvivqYcyi 

 ‡ejve, biwms`x।  

 

01903754049 ঐ ঐ  

০৩       হ  

 

MÖvg : ‡Lv`vw`jv,‡cv: Av‡jvKevjx 

m`i biwms`x, biwms`x।  

01713539360 ঐ ঐ  

০৪        হ     

 

MÖvg : ‡Lv`vw`jv,‡cv: Av‡jvKevjx 

m`i biwms`x, biwms`x।  

01956246770 ঐ ঐ  

০৫ 

 

 

 

আ  আ     ই   

  

MÖvg : jÿxcyi,‡cv: bvivqYcyi 

 ivqcyiv,biwms`x 

01646076631 ঐ ঐ  

০৬ ‡gvt †mvnvM gwb 

 

MÖvg : gvwQgcyi,‡cv: evMnvUv 

 m`i biwms`x, biwms`x 

01640863725 ঐ ঐ  

০৭ mygb 

 

MÖvg : ‡jvPbcyi,‡cv: evLvibMi 

 ivqcyiv, biwms`x 

01400007696 ঐ ঐ  

০৮ Avey bQi Kvgivb 

 

MÖvg :wPwmkcyi,‡cv: biwms`x miKvix 

K‡jR,m`i,biwms`x 

01832108561 ঐ ঐ  

০৯ ‡gvt ivwRe fz„Bqv 

 

MÖvg : DwRjve,‡cv: DwRjve 

 ‡ejve, biwms`x 

 

01923384685 ঐ ঐ  



১০ kvn civb ivweŸ 

 

MÖvg : ‡jvPbcyi,‡cv: evLvibMi 

ivqcyiv,biwms`x 

01821450080 ঐ ঐ  

১১ ‡gvt iæ‡ej wgqv 

 

MÖvg : ‡Lv`vw`jv,‡cv: Av‡jvKevjx 

m`i biwms`x 

 

01741474788 ঐ ঐ  

১২ ‡gvt iweDj Bmjvg 

 

MÖvg : wPwmkcyi,‡cv: biwms`x miKvix 

K‡jR, m`i, biwms`x 

  

01931825492 ঐ ঐ  

১৩ ‡gvt Aveyj Kvjvg 

AvRv` 

 

MÖvg : gvwQgcyi,‡cv: evMnvUv 

m`i biwms`x 

 

01914741519 ঐ ঐ  

১৪ Kvgiæ¾vgvb kvgxg 

 

MÖvg : wPwmkcyi,‡cv: biwms`x miKvix 

K‡jR,m`i biwms`x 

 

01913506882 ঐ ঐ  

১৫ ivwRe P›`ª cvj 

 

MÖvg :wfwU‣LbKzU,‡cv: `wÿb AvMicyi 

wkecyi,biwms`x 

01950736878 ঐ ঐ  

১৬ ‡gvt Avjvwgb wgqv 

 

MÖvg : cvKzwiqv,‡cv: Avgw`qv 

m`i, biwms`x 

 

01960771389 ঐ ঐ  

১৭ ‡gvt †gv³vi †nv‡mb 

 

MÖvg + ‡cv: `wÿb mvavi Pi 

 wkecyi, biwms`x 

01767760636 ঐ ঐ  

১৮ ‡kL AvwkK †nv‡mb 

 

MÖvg : imyjcyi,‡cv: nvwZiw`qv 

 g‡bvni`x, biwms`x 

01632015915 ঐ ঐ  

১৯ wRqv`yj Bmjvg 

 

MÖvg : evgbKzj, iƒcMÄ ,bvivqYMÄ 

 

 

 

01404177210 ঐ ঐ  

২০ Avj gvQzg 

 

MÖvg+‡cv:   Pigv›`vwjqv 

 g‡bvni`x, biwms`x 

01736521386 ঐ ঐ  

২১ ‡gv: bvCg wgqv 

 

MÖvg-Rvgvjcyi,‡cv: fvIqvj Rvgvjcyi 

 KvjxMÄ, MvRxcyi 

01701453820 ঐ ঐ  

২২ ‡gv: BqvKze wgqv 

 

MÖvg : MKzjbMi,‡cv: evavbMi ivqcyiv, 

biwms`x 

01855270672 ঐ ঐ  

২৩ Avgvb Djøvn 

 

MÖvg : BQe bMi,‡cv: mvaviPi 

 wkecyi, biwms`x 

01716891679 ঐ ঐ  

২৪ ‡gv: Kgj wgqv 

 

MÖvg : jÿxcyi,‡cv: ivavbMi 

 ivqcyiv, biwms`x 

01756508142 ঐ ঐ  

২৫ ‡Zxwn ỳj Bmjvg MÖvg : exi †kô gwZDi bMi 01648385092 ঐ ঐ  



 ‡cv: ivgbMi, ivqcyiv, biwms`x 

২৬ kixd †nvmvBb 

 

MÖvg : g‡bvnicyi, ‡cv: gvae`x 

 m`i, biwms`x 

01725148476 ঐ ঐ  

২৭ kvwKj wgqv 

 

MÖvg : ‡cwZcjvkx,‡cv: mvaviPi 

 wkecyi, biwms`x 

01825517745 ঐ ঐ  

২৮ ‡gv: kwidzj Bmjvg 

 

MÖvg + ‡cv:  ‡QvUve›` 

 wkecyi,  biwms`x 

01777690660 ঐ ঐ  

২৯ myeªZ P›`ª kxj 

 

MÖvg : ‡fjvbMi,‡cv: biwms`x miKvix 

K‡jR,m`i, biwms`x 

 

01676567699 ঐ ঐ  

৩০ cvi‡fR f~uBqv 

 

MÖvg : 49/3 gv ª̀vmv †ivW, beve evox 

‡cv: biwms`x ,m`i, biwms`x 

01812247205 ঐ ঐ  

 

    Y ‡        :         

   ‡ ©      :                          , অ_©eQi : ২০২০-২০২১ (2q e¨vP) 

 

                             ই                   

    

           

০১ ‡gvt Iqv‡QK Avj nvQvb MÖvg : ‣PZb¨,‡cv: ‣PZb¨ 

wkecyi, biwms`x।  

 

01780308389               

            

০১/০1/২০২1 -      

 30/06/২০21    

    h©šÍ(2q e¨vP) 

 

০২ mvwKe Rvgvb PibMi`x, M‡qkcyi, cjvk, biwms`x 

 

01952925296 ঐ ঐ  

০৩ ‡gvt gwbi †nv‡mb DwRjve, DwRjve, †ejve, biwms`x 01798697374 ঐ ঐ  

04 RvKzqvb wgqv ayKzw›`, DwRjve, †ejve, 

biwms`x 

 ঐ ঐ  

05 kvwnb wgqv KvUv‡ei, wRbvi`x, cjvk, 

biwms`x 

01718694845 ঐ ঐ  



06 gvgyb wgqv nwicyi, wbjÿv, ivqcyiv, 

biwms`x 

01876684956 ঐ ঐ  

07 ‡gvt kvLvIqvZ 

†nv‡mb 

‣mq`cyi, nvwZiw`qv, 

g‡bvni`x, biwms`x 

01744882572 ঐ ঐ  

08 ‡gvt Avqye Lvb wmivRMbi, ivavMÄ evRvi, 

ivqcyiv, biwms`x 

01967561567 ঐ ঐ  

09 gvmy` ivbv gv‡SiPi, M‡qkcyi, cjvk, 

biwms`x 

01906145791 ঐ ঐ  

10 kvIb wgqv giRvj , ivqcyiv, biwms`x 01600267577 ঐ ঐ  

11 ‡gvt Bqvwmb wgqv imyjcyi, cÂewU, m`i 

biwms`x 

01314857118 ঐ ঐ  

12 Aveyj nvmvb nvRxcyi, m`i biwms`x 01902583930 ঐ ঐ  

13 ïf Avn‡g` nvRxcyi, m`i biwms`x 01905203912 ঐ ঐ  

14 ‡gvKv‡Ïm wgqv ‡cwZcjvkx, mvaviPi, 

wkecyi, biwms`x 

01710536828 ঐ ঐ  

15 d‡qR DwÏb w`NwjqvKvw›`, evkMvwo, 

ivhcyi, biwms`x 

01762094200 ঐ ঐ  

16 ‡gvt †m․if ZvjyK`vi gnRgcyi, ewkiMvI, 

†mvbviMvI, bvivqbMÄ 

01631932973 ঐ ঐ  

17 ‡gvt RvwKi †nv‡mb nvwdRcyi, PvjvKPi, 

g‡bvni`x, biwms`x 

01758463934 ঐ ঐ  

18 ‡gvt bvCg wgqv exievN‡ei, P›`bcyi, †ejve, 

biwms`x 

01721737289 ঐ ঐ  

19 ‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb exievN‡ei, P›`bcyi, †ejve, 

biwms`x 

01740658595 ঐ ঐ  



20 gvngy ỳj nvmvb ‡cwZcjvkx, mvaviPi, 

wkecyi, biwms`x 

01718648348 ঐ ঐ  

21 ‡gvt Avkivdzj 

Bmjvg 

‡cwZcjvkx, mvaviPi, 

wkecyi, biwms`x 

01639560534 ঐ ঐ  

22 Bgivb nvmvb ‡cwZcjvkx, mvaviPi, 

wkecyi, biwms`x 

01963199392 ঐ ঐ  

23 Gm Gg gykwdK 

kvnvwiqvi 

 ‡fjyqviPi, mvq`vev`, 

ivqcyiv, biwms`x 

01404653851 ঐ ঐ  

24 mygvBqv Av³vi myBwU weivgcyi,gvae`x, m`i 

biwms`x 

01913837913 ঐ ঐ  

25 ‡gvt Av³viæ¾vgvb wLj‡ÿZ, ỳwÿbLvb, XvKv 

1229 

01784899122 ঐ ঐ  

26  †gvt Avãyjøvn fi‡ZiKvw›`, KviviPi, 

wkecyi, biwms`x 

01628299769 ঐ ঐ  

27 ‡gvnv¤§` AvjgMxi 

†nv‡mb 

wke‡mb ỳjviPi, 

†f`iMÄ,kixqZcyi  

01776722515 ঐ ঐ  

28 ‡gv:wigb wgqv gv`vi‡Ui, PzjvevRvi, 

g‡bvni`x, biwms`x 

01705645814 ঐ ঐ  

29 ev‡qRx` wgqv GK`wiqv, g‡bvni`x, biwms`x 01772150236 ঐ ঐ  

30 ivqnvb wgqv wgR©viPi, ivqcyiv, biwms`x 01845658424 ঐ ঐ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

01 (GK) gvm †gqv`x grm¨ Pvl cÖwkÿYv_©x‡`i bv‡g ZvwjKv t                                                                                                                                                           

cÖwkÿ‡Yi †gqv` t 01/09/2020 wLªt   n‡Z 30/ 09/2020 wLªt ch©šÍ| 

A_©eQi t 2020-2021, e¨vP bs-01, cÖwkÿ‡Yi ’̄vb t ivqcyiv Dc‡Rjv| 

 

µwgK 

bs 

cÖwkÿYv_©xi bvg wVKvbv ‡gvevBj bs cÖwkÿY 

†Kv‡m©i bvg 

‡gqv` gšÍe¨ 

01 Igi dviæK MÖvg+‡cvt kÖxivgcyi 

Dct ivqcyiv,‡Rjv tbiwms`x| 

 

01813406579 

grm¨ Pvl 01[GK

] gvm 

 

02 wbjydv BqvQvwgb MÖvg+‡cvt kÖxivgcyi 

Dct ivqcyiv,‡Rjv tbiwms`x| 

01726403378 ÕÕ ÕÕ  

03 wibv L›`Kvi MÖvgt†evqvjgviv,WvK+Dctivqcy

iv 

‡Rjvt biwms`x| 

01906433571 ÕÕ ÕÕÕ  

04 ‡gvt AvwkKzi ingvb MÖvgtRvnvsMxibMi,WvKtZzjvZjxx

,  Dctivqcyiv, ‡Rjvt biwms`x| 

01712967199yy ÕÕ ÕÕ  

05 Avj Avwgb MÖvgt†evqvjgviv,WvK+Dctivqcy

iv 

‡Rjvt biwms`x| 

01304239470 ÕÕ ÕÕ  

06 ‡gvt bvRgyj †nv‡mb MÖvgtRvnvsMxibMi,WvKtZzjvZjxx  

Dctivqcyiv, ‡Rjvt biwms`x| 

01717483738 ÕÕ ÕÕ  

07 †gvt Avwgbyj Bmjvg MÖvgt†evqvjgviv,WvK+Dctivqcy

iv 

‡Rjvt biwms`x| 

01742145028 ÕÕ ÕÕ  

08 †gvt AvkÖvdzj Bmjvg MÖvgtRvnvsMxibMi,WvKtZzjvZjxx  

Dctivqcyiv, ‡Rjvt biwms`x| 

01722507443 ÕÕ ÕÕ  

09 g„bvj P› ª̀ eg©b MÖvgtbeyqvi Pi,giRvj,Dct 

ivqcyiv,‡Rjvt biwms`x| 

01728116842 ÕÕ ÕÕ  

10 Dev‡q` Djøvn MÖvgt†evqvjgviv,WvKtZzjvZjx 

Dctivqcyiv‡Rjvt biwms`x| 

01778048327 ÕÕ ÕÕ  

11 ‡kvivd wgqv MÖvgt†evqvjgviv,WvKtZzjvZjx 

Dctivqcyiv‡Rjvt biwms`x|  

01704439251 ÕÕ ÕÕ  

12 Lvw`Rv Av³vi MÖvgtRvnv½wi bMi,WvK+ 

Dctivqcyiv,‡Rjvtbiwms`x| 

01743360217 ÕÕ ÕÕ  

13 mvnv`Z †nv‡mb MÖvgtRvnv½wi bMi,WvK+ 

Dctivqcyiv,‡Rjvtbiwms`x| 

01700521420 ÕÕ ÕÕ  

14 †gvt Avj Avwgb MÖvgtRvnv½wi bMi,WvKtZzjvZjx 

Dctivqcyiv,‡Rjvtbiwms`x| 

01833221863 ÕÕ ÕÕ  

15 ‡gvt mygb wgqv MÖvgt†evqvjgviv,WvKtZzjvZjx 

Dctivqcyiv ‡Rjvt biwms`x| 

01778977581y  

ÕÕ 

ÕÕ  

16 kvwKj Avn‡g` MÖvgtRvnv½wi bMi,WvK+  

Dctivqcyiv,‡Rjvtbiwms`x| 

01952929764 ÕÕ ÕÕ  

17 bvwn`v Av³vi MÖvgtRvnv½wi bMi,WvK+  01765281880 ÕÕ ÕÕ  



Dctivqcyiv,‡Rjvtbiwms`x| 

18 gvmy` wgqv MÖvgtRvnv½wi bMi,WvK+   

Dctivqcyiv,‡Rjvtbiwms`x| 

01744240187 

 

ÕÕ ÕÕ  

19 Bgivb †nvmvBb MÖvgtRvnv½wi bMi,WvK+   

Dctivqcyiv,‡Rjvtbiwms`x| 

01926243390 ÕÕ ÕÕ  

20 ‡mvnvM wgqv MÖvgt†evqvjgviv,WvKtZzjvZjx 

Dctivqcyiv ‡Rjvt biwms`x| 

01967478568 ÕÕ ÕÕ  

21 by‡i Avjg MÖvgtPv‡›`i Kvw›`,WvK+Dct 

ivqcyiv,‡Rjvtbiwms`x | 

01402104325 ÕÕ ÕÕ  

22 Cviæj Av³vi MÖvgtPv‡›`i Kvw›`,WvK+Dct 

ivqcyiv,‡Rjvtbiwms`x | 

01300919935 ÕÕ ÕÕ  

23 Avd‡ivRv MÖvgtKoBZjv,WvKtwcwiRKv›`x 

Dctivqcyiv ,‡Rjvt biwms`x| 

01827213637y ÕÕ ÕÕ  

24 gvngy`v miKvi MÖvgtKoBZjv,WvKtwcwiRKv›`x 

Dctivqcyiv ,‡Rjvt biwms`x| 

01778977971 ÕÕ ÕÕ  

25 kvwnbyi †eMg MÖvgtKoBZjv,WvKtwcwiRKv›`x 

Dctivqcyiv ,‡Rjvt biwms`x| 

01774369773 ÕÕ ÕÕ  

26 Rvnvbviv Av³vi MÖvgtkÖxivgcyi,WvK+ Dct 

ivqciv, ‡Rjvt biwms`x| 

01813326341 ÕÕ ÕÕ  

27 QvweKyb bvnvi MÖvgtgwnlgviv,WvK+ 

,Dctivqcyiv,‡Rjv biwms`x 

01960099567 ÕÕ ÕÕ  

28 kvgxg gvneye MÖvgtevkMvox,WvK+Dct 

ivqcyiv,‡Rjvt biwms`x| 

01734127171 ÕÕ ÕÕ  

29 Av‡jqv Av³vi MÖvgtevkMvox,WvK+Dct 

ivqcyiv,‡Rjvt biwms`x| 

01734127171 ÕÕ ÕÕ  

30 KvRx bvRgv MÖvgt_vbvnvwU,WvK+ 

Dctivqcyiv,biwms`x| 

01855143760 ÕÕ ÕÕ  

31 ‡gvt ‡m․if ZvjyK`vi MÖvgtewkiMv,WvKtRvgcyi 

Dct‡mbviMvI,‡Rjvt 

bvivqbMÄ| 

01686326277 ÕÕ ÕÕ  

32 `xb Bmjvg wgVz MÖvgt‡e․qvKzo,m`i,‡Rjvt 

biwms`x| 

01917140401 ÕÕ ÕÕ  

 

01 (GK) gvm †gqv`x grm¨ Pvl cÖwkÿYv_©x‡`i bv‡givwjKv t                                                                                                                                                           

cÖwkÿ‡Yi †gqv` t 01/10/2020 wLªt   n‡Z 31 101/2020 wLªt ch©šÍ| 

A_©eQi t 2020-2021, e¨vP bs-02, cÖwkÿ‡Yi ’̄vb t ivqcyiv Dc‡Rjv|yyy 

 

µwgK 

bs 

cÖwkÿYv_©xi bvg wVKvbv ‡gvevBj bs cÖwkÿY 

†Kv‡m©i bvg 

‡gqv` gšÍe¨ 

01 Avdmvbv wgwg 

wRbvZ 

MÖvgt+WvK t ZvIvKv›`v, 

Dct ivqcyiv,‡Rjv tbiwms`x| 

01999290677 

 

grm¨ Pvl 01[GK

] gvm 

 

02 wbqvgZ Djøvn MÖvgtiZbcyi,WvKt evLibMi, 

Dct ivqcyiv ,‡Rjv tbiwms`x| 

01998474427 ÕÕ ÕÕ  

03 Bgivbv Av³vi  MÖvgt+WvKtcjvkZjx,Dct ivqcyiv, 01736066320 ÕÕ ÕÕÕ  



‡Rjvt biwms`x| 

04 cyRv e¨vbv©wR MÖvg+ WvKtivqcyiv, Dctivqcyiv, 

‡Rjvt biwms`x| 

017846776749 ÕÕ ÕÕ  

05 ‡mvwbqv Av³vi  Mªvg+WvKt‡gw_Kv›`v, 

Dct ivqcyiv,‡Rjvt biwms`x| 

01315694064 ÕÕ ÕÕ  

06 ‡ivKQvbv Av³vi  MÖvg+WvKtkÖxivgcyi, 

Dctivhcyiv,‡Rjvt biwms`x| 

01633745015 ÕÕ ÕÕ  

07 iv‡mj wgqv  MÖvgtUwKcyiv,WvK+Dct ivqcyiv, 

‡Rjvt biwms`x| 

01790259388 ÕÕ ÕÕ  

08 Avj Avwgb      MÖvgt+WvKtwcicyi 

Dct ivhcyiv ,‡Rjv tbiwms`x| 

01845268455 ÕÕ ÕÕ  

09 wecøe †Mv¯̂vgx  MÖvgtivqcyiv cwðgcvov ,WvK+Dct 

ivqcyiv,‡Rjvt biwms`x| 

01684818257 ÕÕ ÕÕ  

10 kwdKzj Bmjvg  MÖvgt+WvKtivqcyiv Kz‡oicvo, 

Dctivqcyiv,‡Rjvtbiwms`x| 

01746429813 ÕÕ ÕÕ  

11 wejwKQ Av³vi  MÖvgt+ †cvtkÖxivgcyi 

Dctivqcyiv,‡Rjvtbiwms`x| 

01714885696 ÕÕ ÕÕ  

12 BqvQwgb Av³vi  MÖvgt+ †cvtkÖxivgcyi  

Dctivqcyiv,‡Rjvtbiwms`x| 

01714885y696 ÕÕ ÕÕ  

13 gwbi †nvmvBb  MÖvgtmvwQqvgvi ,WvKtAvkvivgcyi, 

Dctivqcyiv,‡Rjvt biwms`x| 

01704953759 ÕÕ ÕÕ  

14 Kvgiæ¾vgvb 

kvgxg 

MÖvgtKvQvix Kv›`x,WvKtga¨bMi 

Dct ivqcyiv,‡Rjvt biwms`x| 

01704019850 ÕÕ ÕÕ  

15 gwbiæ¾vgvb  MÖvgtUwKcyiv,WvK+Dct ivqcyiv, 

‡Rjvt biwms`x| 

01709547975  

ÕÕ 

ÕÕ  

16 ‡gvL‡jQzi ingvb  MÖvg+WvKt ivqcyiv cy©ecvov, 

Dctivqcyiv‡Rjvtbiwms`x| 

01717180445 ÕÕ ÕÕ  

17 wiqv` †nv‡mb  MÖvgtkÖxivgcyi,WvK+ 

Dctivqciv, ‡Rjvt biwms`x| 

01310909777 ÕÕ ÕÕ  

18 Kzeiv †eMg  MÖvgtkÖxbMi.WvKtQq`vev`,          

Dctivqcyiv ‡Rjvt biwms`x| 

01739037161 

 

ÕÕ ÕÕ  

19 kvnvbvR Av³vi MÖvgt gwnlgviv ,WvK+ 

Dctivqcyiv ,‡Rjvtbiwms`x| 

01836570283 ÕÕ ÕÕ  

20  †nvQbv Av³vi  MÖvgt gwnlgviv ,WvK+ 

Dctivqcyiv ,‡Rjvtbiwms`x|  

 

01795848070 

ÕÕ ÕÕ  

21 ZvQwjgv Av³vi  MÖvgt gwnlgviv ,WvK+  

Dctivqcyiv ,‡Rjvtbiwms`x| 

01908473153 ÕÕ ÕÕ  

22 ivwRe wek̂vm MÖvgt KoBZjv,WvK+Dct ivqcyiv , 

‡Rjvt biwms`x| 

01838550014    ÕÕ ÕÕ  

23 AvKwjgv Av³vi  MÖvgtKoBZjv,WvKtwcwiRKv›`x 

Dctivhcyiv ,‡Rjvt biwms`x| 

01739052161 ÕÕ ÕÕ  

24 ‡`‡jvqvi †nv‡mb MÖvgtKoBZjv,WvKtwcwiRKv›`x 

Dctivhcyiv ,‡Rjvt biwms`x| 

 

 01869810819 

ÕÕ ÕÕ  

25  †gvt‡mvnvM wgqv  MÖvgt gwnlgviv ,WvK+    ÕÕ ÕÕ  



Dctivqcyiv ,‡Rjvtbiwms`x| 01874547555 

26 ‡gvtkwidzj Avjg  MÖvgtkÖxivgcyi,WvK+  

Dctivqciv, ‡Rjvt biwms`x| 

01851787032 ÕÕ ÕÕ  

27 nvweeDjøv nvwee MÖvgtewUqviv,WvKtgiRvj 

,Dctivqcyiv,‡Rjv biwms`x  

01845918080 ÕÕ ÕÕ  

28 ‡mv‡nj fzBqv  MÖvgtKjvevwoqv,WvK+Dct 

ivqcyiv,‡Rjvt biwms`x| 

01851999888 ÕÕ ÕÕ  

29 ‡gvL‡jQzi ingvb  MÖvgtkÖxivgcyi,WvK+   

Dctivqciv, ‡Rjvt biwms`x| 

01978558080 ÕÕ ÕÕ  

30 kÖvešÍ Avj el©b MÖvgt‡jvPbcyi,WvKtevLibMi, 

Dctivqcyiv,biwms`x| 

01731123489 ÕÕ ÕÕ  

31  †g‡n`x nvmvb MÖvgtKoBZjv,WvKtwcwiRKv›`x 

Dctivhcyiv ,‡Rjvt biwms`x|  

 ÕÕ ÕÕ  

 

01 (GK) gvm †gqv`x grm¨ Pvl cÖwkÿYv_©x‡`i bv‡gi ZvwjKv t                                                                                                                                                           

cÖwkÿ‡Yi †gqv` t 01/01/2021 wLªt   n‡Z 31 /01/2021 wLªt ch©šÍ| 

A_©eQi t 2020-2021, e¨vP bs-03, cÖwkÿ‡Yi ’̄vb t wkecyi Dc‡Rjv| 

 

µwgK 

bs 

cÖwkÿYv_©xi bvg wVKvbv ‡gvevBj bs cÖwkÿY 

†Kv‡m©i bvg 

‡gqv` gšÍe¨ 

01 iæ‡ej †kL MÖvgt+WvK t mvZcvov, 

Dct wkecyi,‡Rjv tbiwms`x| 

01987482162 

 

grm¨ Pvl 01[GK

] gvm 

 

02 ‡gvtkvgmy¾vgvb MÖvgtev‣oMvI,WvKt mvZcvov, 

Dct wkecyi,‡Rjv tbiwms`x| 

 

01962368307 

ÕÕ ÕÕ  

03 mvw`Kzi ingvb  MÖvgt+WvKtmvaviPiDct wkecyi, 

‡Rjvt biwms`x| 

 ÕÕ ÕÕÕ  

04 ‡gvt‡ivgvb 

†nvmvBb 

MÖvg+ WvKtevNvi, +Dct wkecyi, 

‡Rjvt biwms`x| 

 

01797813420 

ÕÕ ÕÕ  

05 wjgv Av³vi  MÖvgtgvwQgcyi,WvKtgRwjkcyi, 

Dct wkecyi,‡Rjvt biwms`x| 

 

01798258839 

ÕÕ ÕÕ  

06 kwid wgqv MÖvgtgvwbKw`,WvKtMoevwo, 

Dctwkecyi,‡Rjvt biwms`x| 

01890302699 ÕÕ ÕÕ  

07 AvjAvwgb Lvb MÖvgtjvKzwk,WvK+Dct wkecyi, 

‡Rjvt biwms`x| 

 

01918978087 

ÕÕ ÕÕ  

08 ‡Z․wn` nvmvb 

kvIb 

    MÖvgtcy‡eiMvI,WvK+ 

Dct wkecyi,‡Rjv tbiwms`x| 

01711436990 ÕÕ ÕÕ  

09 ‡gvt AvjgMxi 

†nv‡mb 

MÖvgtPvwjZvKvw›`,WvK+Dct 

wkecyi,‡Rjvt biwms`x| 

01893475382 ÕÕ ÕÕ  

10 bvBg wgqv MÖvgt+WvKt‡b․KvNvUv, 

Dctwkecyi,‡Rjvtbiwms`x| 

01738281256 ÕÕ ÕÕ  

11 Av‡gbv Av³vi  MÖvgt+ †cvt DIi mvaviPi 

Dctwkecyi,‡Rjvtbiwms`x| 

01784435312 ÕÕ ÕÕ  

12 ‡gvtAvqbvj nK MÖvgtPµav,WvK+Dct wkecyi, 01923626316 ÕÕ ÕÕ  



‡Rjvt biwms`x| 

13 nvweeyi ingvb  MÖvgtAvkªvdcyi,WvK+Dct wkecyi, 

‡Rjvt biwms`x| 

 

01753591084 

ÕÕ ÕÕ  

14 wUcy wgqv  MÖvgt+WvKtmvZcvov, 

Dct wkecyi,‡Rjvt biwms`x| 

 

01758133488 

ÕÕ ÕÕ  

15 Rwniæj Bmjvg MÖvg+WvKtDIi mvaviPi 

Dctwkecyi,‡Rjvt biwms`x| 

01406150046  

ÕÕ 

ÕÕ  

16 ‡Rvbv‡q` L›`Kvi MÖvg+WvKt +Dctwkecyi, 

‡Rjvtbiwms`x| 

01621438326 ÕÕ ÕÕ  

17 kvgxg wgqv  MÖvgt+ †cvt DIi mvaviPi  

Dctwkecyi ‡Rjvt biwms`x| 

 

01628370050 

ÕÕ ÕÕ  

18 kwid wgqv  MÖvgt+ †cvtDIimvaviP,Dctwkecyi 

‡Rjvt biwms`x| 

 

 

ÕÕ ÕÕ  

19 ‡gv³vi †nv‡mb MÖvgt cy‡eiMvI,WvK+ 

Dctwkecyi,‡Rjvtbiwms`x| 

01941151669 ÕÕ ÕÕ  

20 Avãyjøv Avj gvgyb MÖvgtev›`viw`qv,WvK+Dct wkecyi, 

‡Rjvt biwms`x| 

 

01795848070 

ÕÕ ÕÕ  

21 ‡gvtnvwbd MÖvgt mvZcvov,WvK+Dct wkecyi, 

‡Rjvt biwms`x| 

01933251495 ÕÕ ÕÕ  

22 ‡gvtgvgyb MÖvgt Avkªvdcyi,WvK+Dct wkecyi, 

‡Rjvt biwms`x| 

01316869989 ÕÕ ÕÕ  

23 ‡gvtRvwn` nvmvb MÖvgtjvKzwk,WvKt+Dct wkecyi, 

‡Rjvt biwms`x| 

 ÕÕ ÕÕ  

24 bvwn`yi ingvb 

Zv‡iK 

MÖvgt+WvKteBjve, 

Dctwkecyi,‡Rjvtbiwms`x| 

01718904657 

 

ÕÕ ÕÕ  

25 kvgQzbœvnvi  MÖvg+WvKtcy‡eiMvI, 

Dctwkecyi, ‡Rjvt biwms`x| 

01810413084 

 

ÕÕ ÕÕ  

26 ‡gvtAvdRvj 

†nv‡mb 

MÖvgtAvovjx,WvK+Dct wkecyi, 

‡Rjvt biwms`x| 

01911297252 ÕÕ ÕÕ  

27  †gvtZylvi 

Avn‡g`  

MÖvgtKzZz‡ei 

†UK,WvK+Dctwkecyi, 

‡Rjvt biwms`x| 

 01977220079 ÕÕ ÕÕ  

28 ‡gvt Kvgiæ¾vgvb  MÖvgtev‣oMvI,WvK+Dct wkecyi, 

‡Rjvt biwms`x| 

01723141462y ÕÕ ÕÕ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 01 (GK) gvm †gqv`x grm¨ Pvl cÖwkÿYv_©x‡`i bv‡gi ZvwjKv t                                                                                                                                                           

cÖwkÿ‡Yi †gqv` t 01/12/2020 wLªt   n‡Z 31 /12/2020 wLªt ch©šÍ| 

A_©eQi t 2020-2021, e¨vP bs-04, cÖwkÿ‡Yi ’̄vb t wkecyi Dc‡Rjv| 

 

µwgK 

bs 

cÖwkÿYv_©xi bvg wVKvbv ‡gvevBj bs cÖwkÿY 

†Kv‡m©i bvg 

‡gqv` gšÍe¨ 

01 kvn civb MÖvgt+WvK t RqbMi, 

Dct wkecyi,‡Rjv tbiwms`x| 

01815399507 

 

grm¨ Pvl 01[GK

] gvm 

 

02 ‡gvt mvw`Kzi 

ingvb 

MÖvgtKvjyqvi Kv›`v,WvKt mvavi Pi, 

Dct wkecyi,‡Rjv tbiwms`x| 

01708068525 

 

ÕÕ ÕÕ  

03 ‡gvt †njvj DwÏb MÖvgt Avovjx,WvK+Dct wkecyi, 

‡Rjvt biwms`x| 

 

01758386143 

ÕÕ ÕÕÕ  

04 ‡gvt mygb cÖavb MÖvgtAvkªvdcyi,WvK+Dct wkecyi, 

‡Rjvt biwms`x| 

01965399139 

 

ÕÕ ÕÕ  

05 ‡gvt †mv‡nj ivbv MÖvgtAvkªvdcyi,WvK+Dct wkecyi, 

‡Rjvt biwms`x| 

 

 

ÕÕ ÕÕ  

06 ‣mq` AvvwZKzi 

ingvb wmqvg 

MÖvgtmdwiqv,WvKtevNve, 

Dctwkecyi,‡Rjvt biwms`x| 

 

01640693127 

ÕÕ ÕÕ  

07 Zzwnb MÖvgt+WvKt`‡IiMvI,Dct wkecyi, 

‡Rjvt biwms`x| 

01846166902 

 

ÕÕ ÕÕ  

08 Avãyj Kwig MÖvgtKvjyqvi Kv›`v,WvKt mvavi Pi, 

Dct wkecyi,‡Rjv tbiwms`x| 

 

01817108054 

ÕÕ ÕÕ  

09 ‡gvt Igi dviæK MÖvgt+WvKteBjve,Dct wkecyi, 

‡Rjvt biwms`x| 

 

01771131267 

ÕÕ ÕÕ  

10 ‡gvt evwmi DwwÏb MÖvgtgvwbKw`,WvKtMoevwo, 

Dctwkecyi,‡Rjvtbiwms`x| 

 

01812741113 

ÕÕ ÕÕ  

11 gvQzg †nv‡mb MÖvgtweivRbMi,WvKt‡b․KvNvUv, 

Dctwkecyi,‡Rjvtbiwms`x| 

 

01647329352 

ÕÕ ÕÕ  

12 kwdKzj Bmjvg MÖvgtRqgs&Mj,WvKt evNve,Dct 

wkecyi,‡Rjvt biwms`x| 

 

01404271030 

ÕÕ ÕÕ  

13 Zvbfxi wgqv MÖvgtAvkªvdcyi,WvK+Dct wkecyi, 

‡Rjvt biwms`x| 

01962120305 

 

ÕÕ ÕÕ  

14 ‡gvt kwdKzj 

Bmjvg 

MÖvgt+WvKt`‡IiMvI, 

Dct wkecyi,‡Rjvt biwms`x| 

01772804496 

 

ÕÕ ÕÕ  

15 ‡gvt wmqvg MÖvgtmdwiqv,WvKtevNve, 

Dctwkecyi,‡Rjvt biwms`x| 

01643902866  

ÕÕ 

ÕÕ  

16 bvw`iw AvKÍvi MÖvg+WvKt ‡b․KvNvUv, 

Dctwkecyi,‡Rjvtbiwms`x| 

 

01732431776 

ÕÕ ÕÕ  

17 wjev Av³vi MÖvgt+WvK+Dctwkecyi, 

‡Rjvt biwms`x| 

 

 

ÕÕ ÕÕ  

18 gvngy`v †eMg MÖvgt+WvK+Dctwkecyi, 

‡Rjvt biwms`x| 

 

 

ÕÕ ÕÕ  



19 byi †gvnv¤§` ivbv 

†gvjøv 

MÖvgt gvwQgcyi,WvKtgRwjkcyi, 

Dctwkecyi,‡Rjvtbiwms`x| 

 

01923626316 

ÕÕ ÕÕ  

20 †gvt KvBqyg wgqv MÖvgt Avovjx,WvK+Dct wkecyi, 

‡Rjvt biwms`x| 

01917137247 

 

ÕÕ ÕÕ  

21 ‡gvt Rvwn`yj 

nvmvb 

MÖvgt Avovjx,WvK+Dct wkecyi, 

‡Rjvt biwms`x| 

 

01863820060 

ÕÕ ÕÕ  

22 ‡gv t ivwKe wgqv MÖvgt Avovjx,WvK+Dct wkecyi, 

‡Rjvt biwms`x| 

 

01911297252 

ÕÕ ÕÕ  

23 ‡gvt Rv‡q` g„av MÖvgt+WvKteBjve,Dct wkecyi, 

‡Rjvt biwms`x| 

 

01784296270 

ÕÕ ÕÕ  

24 kvn Avjg nvmvb 

wKiY 

MÖvgtRvgMo,WvKtKvgive, 

Dctwkecyi,‡Rjvtbiwms`x| 

01728348687 

 

ÕÕ ÕÕ  

25 ‡gvt iweDj 

Avjg 

MÖvg+WvKt DIi mvaviPi, 

Dctwkecyi, ‡Rjvt biwms`x| 

01744308736 

 

ÕÕ ÕÕ  

26 kÖx kvšÍ evey n&i`q MÖvgtAvkªvdcyi,WvK+Dct wkecyi, 

‡Rjvt biwms`x| 

 

01917066816 

ÕÕ ÕÕ  

27 BwZ Av³vi MÖvgtAvkªvdcyi,WvK+Dct wkecyi, 

‡Rjvt biwms`x| 

 

01712891055 

ÕÕ ÕÕ  

28 wgbwZ ivbx `vm MÖvgtAvkªvdcyi,WvK+Dct wkecyi, 

‡Rjvt biwms`x| 

 

01796650024 

ÕÕ ÕÕ  

 

ভননোযদী, নযসিংদী 

 

ব্যোচ নিং-০১, কেনেয নোভঃ- চোরোেচয, তোসযখঃ- ২০/০৯/২০২০-২৬/০৯/২০২০  
ক্র. 

নিং 
প্রসক্ষনোথীয নোভ ঠিেোনো কভোফোইর নম্বয প্রসক্ষণ কেোন েয নোভ কভয়োদ ভন্তব্য 

০১ ফসন আসভন 
চেতোতোযসদ, কনখযগোও, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭৯৭২২৭২৪৮ গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন  

০২ 
কভোঃ োসফবুয যভোন 
 

চেতোতোযসদ, কনখযগোও, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭৫৬৫৯৬৫৪০ গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 

০৩ 
কভোঃ কভোফোযে কোনন 
 

চেতোতোযসদ, কনখযগোও, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭৭৫৮৮৫৩৯৯ গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 

০৪ 
কভোঃ ভোমুদুর োোন 
 

চেতোতোযসদ, কনখযগোও, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭৪৩৮৯৯৭৪১ গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 

০৫ 
ইভোইর 
 

চেতোতোযসদ, কনখযগোও, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭৩১৫৫২৭৫৩ গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 

০৬ 
কভোঃ কভোত্মোসপজুয 

যভোন 
 

চেতোতোযসদ, কনখযগোও, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৬৩৮৫৭২৮১২ গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 

০৭ 
আঃ আসজজ 
 

চেতোতোযসদ, কনখযগোও, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৩০৩৪৪৯১৮৮ গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 

০৮ 
কভোঃ আপজোর কোোইন 
 

চেতোতোযসদ, কনখযগোও, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৮৩৭৮০৫৮২৭ গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 

০৯ 
কভোঃ যোসেফ কোনন 
 

চেতোতোযসদ, কনখযগোও, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭৮৫৮১১১৭৯ গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 



ক্র. 

নিং 
প্রসক্ষনোথীয নোভ ঠিেোনো কভোফোইর নম্বয প্রসক্ষণ কেোন েয নোভ কভয়োদ ভন্তব্য 

১০ 
কভোঃ আোদুল্লো 
 

চেতোতোযসদ, কনখযগোও, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৬৩৫১০১৩১৫ গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 

১১ 
কুরসুভ আক্তোয 
 

ক োভনভোযো, সখসদযপুয, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭৭৬৪১৮৭৩৭ গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 

১২ 
সযটন সভয়ো 
 

চেতোতোযসদ, কনখযগোও, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭৪২৪৯৩১৬১ গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 

১৩ 
োসফবুয যভোন 
 

চেতোতোযসদ, কনখযগোও, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৩০৭৫২০২০০ গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 

১৪ 
যসপকুর ইরোভ 
 

তুরীসবটো, সভজেোপুয ফোজোয, 

গোজীপুয দয, গোজীপুয 
০১৭৭৬৪১৮৭৩৭ গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 

১৫ 
ভোবুয যভোন 
 

চেতোতোযসদ, কনখযগোও, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭৩২৩১১৮৮৯ গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 

১৬ 
জোোঙ্গীয আরভ 
 

চেতোতোযসদ, কনখযগোও, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭৪১১০৩৯৩৬ গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 

১৭ 
োইফুর ইরোভ 
 

সদঘীয োড়, ননযেপুয, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭৬৪০১৮০৫৬ গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 

১৮ 
কভোঃ েসফয কোনন 
 

কনখয গাঁও, ভননোযদী, 

নযসিংদী 
০১৭৩৯৪০১০২৯ গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 

১৯ কভোঃ কভোপোজ্জর কোনন 
চেতোতোযসদ, কনখযগোও, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭৯১৬২৯৮১৫ গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 

২০ 
কভোঃ আসভয কোনন 
 

চেতোতোযসদ, কনখযগোও, 

ভননোযদী, নযসিংদীননখয 

গাঁও, ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭০৭১৪০০৬৮ গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 

২১ 
োীন আরভ 
 

চেতোতোযসদ, কনখযগোও, 

ভননোযদী, নযসিংদীসদঘীয 

োড়, ননযেপুয, ভননোযদী, 

নযসিংদী 

০১৭৩৪৮৫২৮২৪ গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 
 

২২ 
কভোঃ কফরোনয়ত কোনন 

(রুনফর) 
 

চেতোতোযসদ, কনখযগোও, 

ভননোযদী, নযসিংদীননখয 

গাঁও, ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭৩৫১৫৩৯৮১ গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 

২৩ 
কভোঃ ভোজোরুর ইরোভ 

যোসেফ 
 

চেতোতোযসদ, কনখযগোও, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭২৫৩৯২৪২৯ গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 

২৪ 
কভোঃ আবু োসনপ 
 

চেতোতোযসদ, কনখযগোও, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭১৬২৪৭৯৩৯ গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 

২৫ 
কভোঃ কভোফোযে কোনন 
 

চেতোতোযসদ, কনখযগোও, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭৩৯৬০৫৩৫৩ গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 

 



ব্যোচ নিং-০২, কেনেয নোভঃ- ফীযগাঁও, তোসযখঃ- ০৪/১০/২০২০ ইনত ১০/১০/২০২০ ম েন্ত  

ক্র. 

নিং 
প্রসক্ষনোথীয নোভ ঠিেোনো কভোফোইর নম্বয প্রসক্ষণ কেোন েয নোভ কভয়োদ ভন্তব্য 

০১ 
েোজী োসফফয কোনন 
 

ীযপুয, চোরোেচয, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭৫০৩৩৭৯৭১ গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন  

০২ 
কভোঃ োসের সভয়ো 
 

ীযপুয, চোরোেচয, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭৩৩৯৫২০৬২ গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 

০৩ 
আসফুয যভোন 
 

ীযপুয, চোরোেচয, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৬৪৩৯৯৬৬৯৫ গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 

০৪ 
সেযন যসফ দো 
 

আোদনগয, কভৌরবীফোজোয, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭০৬৭৮৩১৪৩ গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 

০৫ 
শ্যোভর যসফদো 
 

আোদনগয, কভৌরবীফোজোয, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭৬২৫৪৮২৩৯ গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 

০৬ 
কভোঃ আসভনুর ইরোভ 
 

নলুয়ো, ভননোযদী, নযসিংদী ০১৭৪৩০৯৯২৩৮ গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 
 

০৭ 
কভোঃ ইভোইর কোনন 
 

নলুয়ো, ভননোযদী, নযসিংদী ০১৭১৭৯৬৭২৭৭ গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 
 

০৮ 
োন্ত যসফ দো 
 

আোদনগয, কভৌরবীফোজোয, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭৮২৮৫০৪২৬ গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 

০৯ 
উজ্জ্বর যসফদো 
 

আোদনগয, কভৌরবীফোজোয, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭৫৬৫৬০৬৮৩ গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 

১০ 
যোসজফ যসফ দো 
 

আোদনগয, কভৌরবীফোজোয, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৩১০৮৬৬৩৮৩ গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 

১১ 
শ্রী যোভ প্রোদ 
 

আোদনগয, কভৌরবীফোজোয, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭৮৯৭৮৮২৭৭ গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 

১২ 
যনসজত যসফদো 
 

আোদনগয, কভৌরবীফোজোয, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭০৭৭০৩৪১৫ গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 

১৩ 
িংেয যসফ দো 
 

আোদনগয, কভৌরবীফোজোয, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৩০২৮৬৯৭৪২ গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 

১৪ 
আসতকুয যভোন 
 

চোরোেচয, ভননোযদী, 

নযসিংদী 
০১৬৮২৬৮২৯৯৮ গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 

১৫ 
যোসেফ আনভদ কোোগ 
 

চোরোেচয, ভননোযদী, 

নযসিংদী 
০১৭৯৬৩৭৪৮১৮ গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 

১৬ 
ভোমুদুর োোন 
 

ফোঘুয়ো, েোোসয়ো, গোজীপুয ০১৬৮৩২০৮৪০৮ গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 
 

১৭ 
কভোঃ সভজোনুয যভোন 
 

ক োভনভোযো, সখসদযপুয, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৯২৪৪৮০৭২২ গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 

১৮ 
আরী আেফয 
 

ীযপুয, চোরোেচয, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭১১৫১৬৫৩৭ গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 

১৯ 
েোউোয আনভদ 
 

ীযপুয, চোরোেচয, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭৪৯৯০৪৪৫০ গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 

২০ 
েোজী কভোছোনেে কোনন 
 

নলুয়ো, কভৌরবী ফোজোয, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৬৮৪৩৪০৩৩০ গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 

২১ 
ওভয পোরুে 
 

ীযপুয, চোরোেচয, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭২৭৩৩০১৫৫ গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 



ক্র. 

নিং 
প্রসক্ষনোথীয নোভ ঠিেোনো কভোফোইর নম্বয প্রসক্ষণ কেোন েয নোভ কভয়োদ ভন্তব্য 

২২ 
কভোঃ সফল্লোর সভয়ো 
 

নলুয়ো, কভৌরবী ফোজোয, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭৫৮৪৬৩৮৮৩ গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 

২৩ 
যোসেবুর োোন 
 

নলুয়ো, কভৌরবী ফোজোয, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭৫৮৪৪৩২৬৯ গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 

২৪ 
কভোঃ কোনর সভয়ো 
 

নলুয়ো, কভৌরবী ফোজোয, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৩০২৮৬৭৯৪৯ গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 

২৫ 
কভোঃ কভোযোদ 
 

আোদনগয, কভৌরবীফোজোয, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৩০০২৪৮৬৮৬ গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 

 
ব্যোচ নিং-০৩, কেনেয নোভঃ- ফীযগাঁও, তোসযখঃ- ১২/১০/২০২০ ইনত ১৮/১০/২০২০ ম েন্ত  

ক্র. 

নিং 
প্রসক্ষনোথীয নোভ ঠিেোনো কভোফোইর নম্বয প্রসক্ষণ কেোন েয নোভ কভয়োদ ভন্তব্য 

০১ 
পোজোনয়র আর নোসজফ  
 

চন্দনফোসড়, 

ভননোযদী,ভননোযদী, 

নযসিংদী 

০১৭৭৯৬৬৭৭৭৯  
 

ভৎ চোল 
৭ সদন  

০২ 
ভোবুফো আরভ করোফো  
 

চন্দনফোসড়, ভননোযদী, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৬৭৯০৩৪০২২  ভৎ চোল ৭ সদন 

 

০৩ 
কভোঃ সফররোর কোনন  
 

চয নোযোন্দী, নোযোন্দী, 

ভননোযদী, নযসিংদী  
ভৎ চোল ৭ সদন 

 

০৪ 
কভোঃ েোউোয সভয়ো  
 

চন্দনপুয, চোরোেচয, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭৯৮৮৫১৩০০  ভৎ চোল ৭ সদন 

 

০৫ 
কযনদোয়োন োোন  
 

চন্দনফোসড়, ভননোযদী, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭১২৮২১৬৬৩  ভৎ চোল ৭ সদন 

 

০৬ 
কনৌসযন জোোন চচসত  
 

চন্দনফোসড়, ভননোযদী, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭৬৮৩৭৫৬৩৩  ভৎ চোল ৭ সদন 

 

০৭ 
নয়ন চে যেোয  
 

চন্দনবোন্ডো, োসতযসদয়ো, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭৮০২৫৯৬২০  ভৎ চোল ৭ সদন 

 

০৮ 
ভসনয কোনন  
 

নলুয়ো, কচৌ যোতো কভৌরফী 

ফোজোয, ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৬২৯৮২৭০৪৩  ভৎ চোল ৭ সদন 

 

০৯ 
সপকুর ইরোভ  
 

ভননোযদী, শুকুন্দী, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭০১৮৮২২৯২  ভৎ চোল ৭ সদন 

 

১০ 
েোইয়ুভ  
 

েোচীেোটো, ভননোযদী, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭০১৮৮২২৯২  ভৎ চোল ৭ সদন 

 

১১ 
োনরো  
 

চযভোন্দোরীয়ো, চযভোন্দোরীয়ো, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭৬৪৯২২২৮১  ভৎ চোল ৭ সদন 

 

১২ 
োযসভন সুরতোনো  
 

চন্দনপুয, চোরোেচড়, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭৪৯৩৯১৫৫৩ ভৎ চোল ৭ সদন 

 

১৩ 
ভোসুভো আক্তোয  
 

নলুয়ো, কচৌযোতো কভৌরফী 

ফোজোয, ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭৭১৬১৪২৮৪  ভৎ চোল ৭ সদন 

 

১৪ 
ইউসুপ সভয়ো  
 

ভোধুোর, কগোতোসয়ো,     

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭৬৮০০২৫৪৩  ভৎ চোল ৭ সদন 

 

১৫ 
আবুর েোনভ  
 

ভোধুোর, কগোতোসয়ো, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭৪১৮৭৭৮৮৪  ভৎ চোল ৭ সদন 

 



ক্র. 

নিং 
প্রসক্ষনোথীয নোভ ঠিেোনো কভোফোইর নম্বয প্রসক্ষণ কেোন েয নোভ কভয়োদ ভন্তব্য 

১৬ 
সদপু  
 

ওসুরপুয, 

োসতযসদয়ো,ভননোযদী, 

নযসিংদী 
০১৩০০২৮৮২২২  ভৎ চোল ৭ সদন 

 

১৭ 
নোজনীন আক্তোয স  
 

সিভ চযভোন্দোসরয়ো, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭৩৪৫৩৯২০৮  ভৎ চোল ৭ সদন 

 

১৮ 
সুভোইয়ো আক্তোয  
 

ফীয গোও, চযভোন্দোসরয়ো, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৩০৯৩৬১৩০২  ভৎ চোল ৭ সদন 

 

১৯ 
কোসনয়ো আক্তোয  
 

খোসরয়ো ফোইদ, েষ্ণপুয, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭৫৬৫৯৬৩৯০  ভৎ চোল ৭ সদন 

 

২০ 
জোসেয কোনন  
 

খোসরয়ো ফোইদ, কৃষ্ণপুয, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭২৪২৯৩১৮৩  ভৎ চোল ৭ সদন 

 

২১ 
আসতে োোন  
 

ভোধুোর, কগোতোসয়ো, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭১৯৮৯১৬৩০  ভৎ চোল ৭ সদন 

 

২২ 
পসযদ সভয়ো  
 

চোরোেচয, চোরোেচয, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭৩৭৮০৪০৩৬  ভৎ চোল ৭ সদন 

 

২৩ 
নুযোত জোোন সঝনুে  
 

কনোয়োনগয, ফীয ভোইজসদয়ো, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭৩৩৯১২৩১৭  ভৎ চোল ৭ সদন 

 

২৪ 
ইব্রোসভ 

  
আোদনগয, কচৌযোতো, 

কভৌরবী ফোজোয, ভননোযদী, 

নযসিংদী 
০১৭৭৯৯৫৮১৯৮ ভৎ চোল ৭ সদন 

 

২৫ 
সযনো আক্তোয 
 

কদৌরতপুয, ভননোযদী, 

নযসিংদী 
০১৭৩৩৯১২৩১৭ ভৎ চোল ৭ সদন 

 

 

ব্যোচ নিং-০৪, কেনেয নোভঃ- অজুেনচয, তোসযখঃ- ২১/১০/২০২০ ইনত ২৭/১০/২০২০ ম েন্ত  

ক্র. 

নিং 
প্রসক্ষনোথীয নোভ ঠিেোনো কভোফোইর নম্বয প্রসক্ষণ কেোন েয নোভ কভয়োদ ভন্তব্য 

০১ 
োসফনো ইয়োসভন সনো 
 

অজুেনচয, ভননোযদী, 

নযসিংদী 
০১৭৩৮২৪৯৭৩৯ কোলোে চতসয 

৭ সদন  

০২ 
োসদয়ো আপসযন 
 

অজুেনচয, ভননোযদী, 

নযসিংদী 
০১৭৫১৭৩৬৮১১ কোলোে চতসয ৭ সদন 

 

০৩ 
নোজমুন্নোোয সভতু 
 

ভননোযদী, নযসিংদী ০১৭২৭৪২০১১১ কোলোে চতসয ৭ সদন 
 

০৪ 
সজভো আক্তোয তৃলো 
 

ভননোযদী, নযসিংদী ০১৮১৫৪৭৭৭২২ কোলোে চতসয ৭ সদন 
 

০৫ 
োসরভো আক্তোয সরজো 
 

অজুেনচয, ভননোযদী, 

নযসিংদী 
০১৯৫৪২৫২৩২০ কোলোে চতসয ৭ সদন 

 

০৬ 
তোভোন্নো 
 

অজুেনচয, ভননোযদী, 

নযসিংদী 
০১৯৯০৯৫৫০৫২ কোলোে চতসয ৭ সদন 

 

০৭ 
যম্নফোইয়ো আক্তোয 
 

অজুেনচয, ভননোযদী, 

নযসিংদী 
০১৭৯৪৭৯৪৮৮৩ কোলোে চতসয ৭ সদন 

 

০৮ 
কোোগী ী োথী 
 

কোড়োসদয়ো, কফরোনফো, 

নযসিংদী 
০১৩১৭৫৯৭৬১৬ কোলোে চতসয ৭ সদন 

 

০৯ 
অনোসভেো আক্তোয ইভো 
 

চয সখযোটি, সখযোটি, 

েোোসয়ো, গোজীপুয 
০১৭১৭৭৬৬৮৭৭ কোলোে চতসয ৭ সদন 

 



ক্র. 

নিং 
প্রসক্ষনোথীয নোভ ঠিেোনো কভোফোইর নম্বয প্রসক্ষণ কেোন েয নোভ কভয়োদ ভন্তব্য 

১০ 
তোসভনো তন্নী 
 

চয সখযোটি, সখযোটি, 

েোোসয়ো, গোজীপুয 
০১৬৪২২২৮৭০৫ কোলোে চতসয ৭ সদন 

 

১১ 
কভোোঃ তোসনয়ো সুরতোনো 
 

সভজেোনগয, েোোসয়ো, 

গোজীপুয 
০১৩১৯৩৪০৮১৯ কোলোে চতসয ৭ সদন 

 

১২ 
সদরযম্নফো আক্তোয 
 

কফোইদুয়োয, সসযজপুয, 

েোোসয়ো, গোজীপুয 
০১৭২০৬৪৫২৪৭ কোলোে চতসয ৭ সদন 

 

১৩ 
কযখো আক্তোয 
 

সবেোয কটে, েোোসয়ো, 

গোজীপুয 
০১৭৮৪৮০৯৯৩২ কোলোে চতসয ৭ সদন 

 

১৪ 
সভো আক্তোয 
 

সখযোটি, েোোসয়ো, গোজীপুয ০১৩১৮৫২৪১৪৯ কোলোে চতসয ৭ সদন 
 

১৫ 
সযয়ো কফগভ 
 

অজুেনচয, ভননোযদী, 

নযসিংদী 
০১৭৪৮৪৩৬৮৪৬ কোলোে চতসয ৭ সদন 

 

১৬ 
োযভীন 
 

জোফ, ঘোগুটিয়ো, েোোসয়ো, 

গোজীপুয 
০১৬৩২২০৩৫১৫ কোলোে চতসয ৭ সদন 

 

১৭ 
তোসরভো আক্তোয 
 

সজুসরয়ো, ইকুসযয়ো, 

েোোসয়ো, গোজীপুয 
০১৯৬৭২৩৯২৬৮ কোলোে চতসয ৭ সদন 

 

১৮ 
পোনতভো আক্তোয 
 

কৃষ্ণপুয, ভননোযদী, 

নযসিংদী 
০১৭৭৯১৬৭৩৩৮ কোলোে চতসয ৭ সদন 

 

১৯ 
কযোফোইয়ো আক্তোয 
 

অজুেনচয, ভননোযদী, 

নযসিংদী 
০১৭৭৭২৪৯০৬৩ কোলোে চতসয ৭ সদন 

 

২০ 
কভোোঃ োপোতুর 

তোনযো 
 

অজুেনচয, ভননোযদী, 

নযসিংদী 
০১৯৮০৪৬৪৯৭৯ কোলোে চতসয ৭ সদন 

 

২১ 
কজোনোেী আক্তোয 
 

চন্দনফোসড়, ভননোযদী, 

নযসিংদী 
০১৩১২৪৯৩৭৬৮ কোলোে চতসয ৭ সদন 

 

২২ 
পোনতভো আক্তোয স্বণ েোরী 
 

অজুেনচয, ভননোযদী, 

নযসিংদী 
০১৯৪৮৯৯১৭৫০ কোলোে চতসয ৭ সদন 

 

২৩ 
োযো তুর কজোযো 
 

অজুেনচয, ভননোযদী, 

নযসিংদী 
০১৩০৩২৩৭১৯৬ কোলোে চতসয ৭ সদন 

 

২৪ 
উনে োনী 
 

অজুেনচয, ভননোযদী, 

নযসিংদী 
০১৫১৬০৯৩৬৪৩ কোলোে চতসয ৭ সদন 

 

২৫ 
কজসভন আক্তোয 
 

চন্দনফোসড়, ভননোযদী, 

নযসিংদী 
 কোলোে চতসয ৭ সদন 

 

 

ব্যোচ নিং-০৫, কেনেয নোভঃ- ভোধুোর, তোসযখঃ- ০৪/১১/২০২০ ইনত ১০/১১/২০২০ ম েন্ত  

ক্র. 

নিং 
প্রসক্ষনোথীয নোভ ঠিেোনো কভোফোইর নম্বয প্রসক্ষণ কেোন েয নোভ কভয়োদ ভন্তব্য 

০১ 
কভোঃ োসের সভয়ো 
 

ভোধুোর, কগোতোসয়ো, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭০৯১৫৬৬৩৬ 

োসযফোসযে াঁমুযসগ 

োরন ৭ সদন  

০২ 
কভোজোনের কোনন 
 

ভোধুোর, কগোতোসয়ো, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭২৫৬৪১৩৩৩ 

োসযফোসযে াঁমুযসগ 

োরন 
৭ সদন 

 



ক্র. 

নিং 
প্রসক্ষনোথীয নোভ ঠিেোনো কভোফোইর নম্বয প্রসক্ষণ কেোন েয নোভ কভয়োদ ভন্তব্য 

০৩ 
কভোজোনের কোনন 
 

ভোধুোর, কগোতোসয়ো, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৩০০২৯৮৭২৬ 

োসযফোসযে াঁমুযসগ 

োরন 
৭ সদন 

 

০৪ 
কভোঃ োগয 
 

ভোধুোর, কগোতোসয়ো, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭৬২১০৪২৪৬ 

োসযফোসযে াঁমুযসগ 

োরন 
৭ সদন 

 

০৫ 
করোেভোন কোনন 
 

ভোধুোর, কগোতোসয়ো, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭৪৬৭৮৫২৫৮ 

োসযফোসযে াঁমুযসগ 

োরন 
৭ সদন 

 

০৬ 
কভোঃ োীন সভয়ো 
 

ভোধুোর, কগোতোসয়ো, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭০৪৪৬৪৫০১ 

োসযফোসযে াঁমুযসগ 

োরন 
৭ সদন 

 

০৭ 
তুসন ভুইয়ো 
 

ভোধুোর, কগোতোসয়ো, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭১৫৪৯৩৭৭৬ 

োসযফোসযে াঁমুযসগ 

োরন 
৭ সদন 

 

০৮ 
কভোঃ োীন ভুইয়ো 
 

ভোধুোর, কগোতোসয়ো, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭৬৪৩৪৮৩১৮ 

োসযফোসযে াঁমুযসগ 

োরন 
৭ সদন 

 

০৯ 
কভোঃ কযোভোন সভয়ো 
 

ভোধুোর, কগোতোসয়ো, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭২০৯৯০৩৬২ 

োসযফোসযে াঁমুযসগ 

োরন 
৭ সদন 

 

১০ 
োোদোত কোনন ভুইয়ো 
 

ভোধুোর, কগোতোসয়ো, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭৬১৪৬৫২৭২ 

োসযফোসযে াঁমুযসগ 

োরন 
৭ সদন 

 

১১ 
কভোঃ বুজ সভয়ো 
 

কদোয়ো গোও, কগোতোসয়ো, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭৪৯৪৬৫০৩৩ 

োসযফোসযে াঁমুযসগ 

োরন 
৭ সদন 

 

১২ 
কভোঃ কভোখনরছু যভোন 
 

ভোধুোর, কগোতোসয়ো, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭৪১৯১৮৯৯৯৯ 

োসযফোসযে াঁমুযসগ 

োরন 
৭ সদন 

 

১৩ 
কভোঃ কোনফ সভয়ো 
 

ভোধুোর, কগোতোসয়ো, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৬৩৮৬৩৯৯১৭ 

োসযফোসযে াঁমুযসগ 

োরন 
৭ সদন 

 

১৪ 
আসযফুর ইরোভ 
 

ভোধুোর, কগোতোসয়ো, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭৫৭৬৫৪৪৬৪ 

োসযফোসযে াঁমুযসগ 

োরন 
৭ সদন 

 

১৫ 
কভোঃ সনভর আেন্দ 
 

ভোধুোর, কগোতোসয়ো, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭৫৮৬৩২০১৩ 

োসযফোসযে াঁমুযসগ 

োরন 
৭ সদন 

 

১৬ 
পোযজোনো আক্তোয 
 

ভোধুোর, কগোতোসয়ো, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭১৭৯৯৩৪১৯ 

োসযফোসযে াঁমুযসগ 

োরন 
৭ সদন 

 



ক্র. 

নিং 
প্রসক্ষনোথীয নোভ ঠিেোনো কভোফোইর নম্বয প্রসক্ষণ কেোন েয নোভ কভয়োদ ভন্তব্য 

১৭ 
কভোঃ আবু োসনপ 
 

ভোধুোর, কগোতোসয়ো, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭৬৬৪৪৭৯০৮ 

োসযফোসযে াঁমুযসগ 

োরন 
৭ সদন 

 

১৮ 
কভোঃ োসযয়োয ফোদর 
 

ভোধুোর, কগোতোসয়ো, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭৯৩৯০০৫৭৪ 

োসযফোসযে াঁমুযসগ 

োরন 
৭ সদন 

 

১৯ 
কভোঃ ভোমুন সভয়ো 
 

ভোধুোর, কগোতোসয়ো, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭৮৮৮২১৩৭৬ 

োসযফোসযে াঁমুযসগ 

োরন 
৭ সদন 

 

২০ 
কভোঃ রুহুর আসভন 
 

ভোধুোর, কগোতোসয়ো, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭১৫৭৫৬৩৩৪ 

োসযফোসযে াঁমুযসগ 

োরন 
৭ সদন 

 

২১ 
কভোঃ যোয়োন উসেন 
 

ভোধুোর, কগোতোসয়ো, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭১৭৮৩৮০১৯ 

োসযফোসযে াঁমুযসগ 

োরন 
৭ সদন 

 

২২ 
োইদুর ইরোভ 
 

ভোধুোর, কগোতোসয়ো, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭১৪৬০৭৬৪৮ 

োসযফোসযে াঁমুযসগ 

োরন 
৭ সদন 

 

২৩ 
কভোঃ যোয়োন উসেন 
 

ভোধুোর, কগোতোসয়ো, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭২৬৫২৭৮৩২ 

োসযফোসযে াঁমুযসগ 

োরন 
৭ সদন 

 

২৪ 
কভোঃ ভসন সভয়ো 
 

ভোধুোর, কগোতোসয়ো, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৬১০৯১২২২১ 

োসযফোসযে াঁমুযসগ 

োরন 
৭ সদন 

 

২৫ 
কভোঃ কোনন 
 

ভোধুোর, কগোতোসয়ো, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭৯০৬৪৬৬৯৭ 

োসযফোসযে াঁমুযসগ 

োরন 
৭ সদন 

 

 

ব্যোচ নিং-০৬, কেনেয নোভঃ- ফোঘনফয, তোসযখঃ- ১২/১১/২০২০ ইনত ১৮/১১/২০২০ ম েন্ত  

ক্র. 

নিং 
প্রসক্ষনোথীয নোভ ঠিেোনো কভোফোইর নম্বয প্রসক্ষণ কেোন েয নোভ কভয়োদ ভন্তব্য 

০১ 
মুন্নী 

  
যসুরপুয, োসতযসদয়ো, ভননোযদী, 

নযসিংদী 
০১৮২২২৫৪০৮৮ কোলোে চতসয 

৭ সদন  

০২ 
আসপয়ো সভতু 
 

চয়নদযগোও, োসতযসদয়ো, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭০৮৯৮২৭৯২ কোলোে চতসয ৭ সদন 

 

০৩ 
কভোছোঃ পসযদো কফগভ 
 

চয়নদযগোও, োসতযসদয়ো, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭০৮৯৮২৭৯২ কোলোে চতসয ৭ সদন 

 

০৪ 
আসছয়ো সুরতোনো আসখ 

  
যসুরপুয, োসতযসদয়ো, ভননোযদী, 

নযসিংদী 
০১৭৫৮২০৮৭১৪ কোলোে চতসয ৭ সদন 

 

০৫ 
সুসভ আক্তোয 
 

যসুরপুয, োসতযসদয়ো, ভননোযদী, 

নযসিংদী 
০১৩০০২৮৮২২২ কোলোে চতসয ৭ সদন 

 

০৬ 
খোসদজো আক্তোয 
 

যসুরপুয, োসতযসদয়ো, ভননোযদী, 

নযসিংদী  
কোলোে চতসয ৭ সদন 

 



ক্র. 

নিং 
প্রসক্ষনোথীয নোভ ঠিেোনো কভোফোইর নম্বয প্রসক্ষণ কেোন েয নোভ কভয়োদ ভন্তব্য 

০৭ 
পোযোনো আক্তোয োন্তো 
 

ফোসুরীেোসন্দ, োসতযসদয়ো, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৬১০৯৯৪৫৪৬ কোলোে চতসয ৭ সদন 

 

০৮ 
পোযজোনো আক্তোয 
 

সফপুয, নযসিংদী ০১৭৩১৩৬৯৩০০ কোলোে চতসয ৭ সদন 
 

০৯ 
আযোফুন নোোয 
 

যসুরপুয, োসতযসদয়ো, ভননোযদী, 

নযসিংদী  
কোলোে চতসয ৭ সদন 

 

১০ 
োযসভন আক্তোয 
 

নগযফোইদ, শুকুন্দী, ভননোযদী, 

নযসিংদী 
০১৮৮২৬৮৯০৬৬ কোলোে চতসয ৭ সদন 

 

১১ 
োসফনো কফগভ 
 

যসুরপুয, োসতযসদয়ো, ভননোযদী, 

নযসিংদী 
০১৭১৪৪১৭৭৬৪ কোলোে চতসয ৭ সদন 

 

১২ 
খোসদজো আক্তোয 
 

চয়নদযগোও, োসতযসদয়ো, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
 কোলোে চতসয ৭ সদন 

 

১৩ 
োনসজদো আপনযোজো  
 

শুকুন্দী, োসতযসদয়ো, ভননোযদী, 

নযসিংদী  
কোলোে চতসয ৭ সদন 

 

১৪ 
শ্রী জয়ভোরো দো 
 

কেোনচযচয, কদৌরতপুয, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭৪৮৭০৬৯১৭ কোলোে চতসয ৭ সদন 

 

১৫ 
ভোছুভো কফগভ 
 

চয়নদযগোও, োসতযসদয়ো, 

ভননোযদী, নযসিংদী  
কোলোে চতসয ৭ সদন 

 

১৬ 
ভোনছুযো কফগভ 
 

চয়নদযগোও, োসতযসদয়ো, 

ভননোযদী, নযসিংদী  
কোলোে চতসয ৭ সদন 

 

১৭ 
কুসনুয আক্তোয 
 

চয়নদযগোও, োসতযসদয়ো, 

ভননোযদী, নযসিংদী  
কোলোে চতসয ৭ সদন 

 

১৮ 
োোনোজ কফগভ 
 

চয়নদযগোও, োসতযসদয়ো, 

ভননোযদী, নযসিংদী  
কোলোে চতসয ৭ সদন 

 

১৯ 
তোসনয়ো আক্তোয 
 

যসুরপুয, োসতযসদয়ো, ভননোযদী, 

নযসিংদী  
কোলোে চতসয ৭ সদন 

 

২০ 
নোছসযন 
 

োসতযসদয়ো, ভননোযদী, নযসিংদী  কোলোে চতসয ৭ সদন 
 

২১ 
ছোসফনো খোতুন 
 

শ্যোভপুয, ঘোগুটিয়ো, েোোসয়ো, 

গোজীপুয 
 কোলোে চতসয ৭ সদন 

 

২২ 
কখ নোজভো  
 

যসুরপুয, োসতযসদয়ো, ভননোযদী, 

নযসিংদী 
০১৭৪৬২০৮৬৩২ কোলোে চতসয ৭ সদন 

 

২৩ 
সরভো আক্তোয 
 

নধোইয,উত্তয 

কনোয়োসদয়ো,ভননোযদী 
নযসিংদী 

০১৯২৩৬৯১০৩০ কোলোে চতসয ৭ সদন 
 

২৪ 
যম্নভো  আক্তোয 
 

সেসতেফোসদ,নদৌরতপুয,ভননোযদী 
নযসিংদী 

০১৯২১৩১২০৬৫ কোলোে চতসয ৭ সদন 
 

২৫ 
োথী 
 

চয়নদযগোও, োসতযসদয়ো, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
 কোলোে চতসয ৭ সদন 

 

 



ব্যোচ নিং-০৭, কেনেয নোভঃ- যসুরপুয, তোসযখঃ- ২২/১১/২০২০ ইনত ২৮/১১/২০২০ ম েন্ত  

ক্র. 

নিং 
প্রসক্ষনোথীয নোভ ঠিেোনো কভোফোইর নম্বয প্রসক্ষণ কেোন েয নোভ কভয়োদ ভন্তব্য 

০১ 
কভোঃ আসকুয যভোন 
 

উঃেোসচেোটো, ভননোযদী, 

নযসিংদী 
০১৭৫২৮৯৪১৩৯ 

 

োসযফোসযে াঁমুযগী 

োরন ৭ সদন  

০২ 
আরআসভন 
 

পূফ েচযভোন্দোসরয়ো, ভননোযদী, 

নযসিংদী 
০১৮২৫৪৫৮১৪০ 

োসযফোসযে াঁমুযগী 

োরন 
৭ সদন 

 

০৩ 
োসফনো ইয়োসভন 
 ভোসছভপুয,ভননোযদী,নযসিংদী  

োসযফোসযে াঁমুযগী 

োরন 
৭ সদন 

 

০৪ 
কভোোঃ সফউটি আক্তোয 
 চযভোন্দোসরয়ো,ভননোযদী,নযসিংদী  

োসযফোসযে াঁমুযগী 

োরন 
৭ সদন 

 

০৫ 
তোসরভো আক্তোয সমু 
 ফীযগঁাোও,ভননোযদী,নযসিংদী ০১৭২৫৫৯২৪০৭ 

োসযফোসযে াঁমুযগী 

োরন 
৭ সদন 

 

০৬ 
সযোভসন 
 কদৌরতপুয,ভননোযদী,নযসিংদী ০১৭২৯৯২৪৯২৯ 

োসযফোসযে াঁমুযগী 

োরন 
৭ সদন 

 

০৭ 
তোসভনো সুরতোনো  
 ফীযগঁাোও, ভননোযদী,নযসিংদী  

োসযফোসযে াঁমুযগী 

োরন 
৭ সদন 

 

০৮ 
 তোসনয়ো আক্তোয 
 ফীযগঁাোও, ভননোযদী,নযসিংদী ০১৩০৩৯০৮১০ 

োসযফোসযে াঁমুযগী 

োরন 
৭ সদন 

 

০৯ 
সপকুর ইরোভ 
 চযতোযোেোসন্দ,ভননোযদী,নযসিংদী ০১৭৪৪২৪৬৩৫৬ 

োসযফোসযে াঁমুযগী 

োরন 
৭ সদন 

 

১০ 
কসরনো 
 চযতোযোেোসন্দ,ভননোযদী,নযসিংদী ০১৩০৩৮৯৭৩১৭ 

োসযফোসযে াঁমুযগী 

োরন 
৭ সদন 

 

১১ 
তোসনয়ো কজসভন 
 ফীযগঁাোও,ভননোযদী,নযসিংদী  

োসযফোসযে াঁমুযগী 

োরন 
৭ সদন 

 

১২ 
কভোঃ নোসয উসেন 
 ফীযগাঁও,ভননোযদী,নযসিংদী ০১৭৭৫৫০১৭২১ 

োসযফোসযে াঁমুযগী 

োরন 
৭ সদন 

 

১৩ 
সফস্দফী কফগভ 
 ফড়চোো,ভননোযদী,নযসিংদী ০১৭২০৪৭১৯২৪ 

োসযফোসযে াঁমুযগী 

োরন 
৭ সদন 

 

১৪ 
সছসেে আনেদ জয় 
 চযভোন্দোসরয়ো,ভননোযদী,নযসিংদী ০১৭৭৫৭৮২৭৫৯ 

োসযফোসযে াঁমুযগী 

োরন 
৭ সদন 

 



ক্র. 

নিং 
প্রসক্ষনোথীয নোভ ঠিেোনো কভোফোইর নম্বয প্রসক্ষণ কেোন েয নোভ কভয়োদ ভন্তব্য 

১৫ 
কভোোঃ যম্ননো আক্তোয 
 কৃৃ্ষ্ণপুয,ভননোযদী,নযসিংদী ০১৬৩৭০২৩৭৪৪ 

োসযফোসযে াঁমুযগী 

োরন 
৭ সদন 

 

১৬ 
সউসর কফগভ 
 কদৌরতপুয,ভননোযদী,নযসিংদী ০১৯৪৩৩০১৭৯৬ 

োসযফোসযে াঁমুযগী 

োরন 
৭ সদন 

 

১৭ 
আনয়ো  
 কদৌরতপুয,ভননোযদী,নযসিংদী  

োসযফোসযে াঁমুযগী 

োরন 
৭ সদন 

 

১৮ 
কভোোঃ যোসভো আক্তোয 
 ধযোভোন্দো,ভননোযদী,নযসিংদী ০১৭১৩৫৩১৭৬৯ 

োসযফোসযে াঁমুযগী 

োরন 
৭ সদন 

 

১৯ 
কপযনদৌী কফগভ 
 ফোঘনফয,ভননোযদী,নযসিংদী ০১৭৭৯০৮০৯৮৯ 

োসযফোসযে াঁমুযগী 

োরন 
৭ সদন 

 

২০ 
ইপযোনো আক্তোয 
 ফীযগাঁও,ভননোযদী,নযসিংদী  

োসযফোসযে াঁমুযগী 

োরন 
৭ সদন 

 

২১ 
সযন 
 ধযোফোন্দো,ভননোযদী,নযসিংদী ০১৭৪৩৯৫৩২৯০ 

োসযফোসযে াঁমুযগী 

োরন 
৭ সদন 

 

২২ 
কভোঃ সযয়োদ কভোন েদ 
 ফড়চোো,ভননোযদী,নযসিংদী  

োসযফোসযে াঁমুযগী 

োরন 
৭ সদন 

 

২৩ 
কভোঃ ইোে কোনন 
 ভননোযদী,ভননোযদী,নযসিংদী ০১৭৬০৭৫০৫৭৪ 

োসযফোসযে াঁমুযগী 

োরন 
৭ সদন 

 

২৪ 
কভোঃ সপকুর ইরোভ 
 কদৌরতপুয,ভননোযদী,নযসিংদী ০১৭৭৮৪১৩২১০ 

োসযফোসযে াঁমুযগী 

োরন 
৭ সদন 

 

২৫ 
হৃদয় খোন 
 ফোঘনফয,ভননোযদী,নযসিংদী  

োসযফোসযে াঁমুযগী 

োরন 
৭ সদন 

 

 

ব্যোচ নিং-০৮, কেনেয নোভঃ- ভননোযদী, তোসযখঃ- ০৬/১২/২০২০ ইনত ১২/১২/২০২০ ম েন্ত  

ক্র. 

নিং 
প্রসক্ষনোথীয নোভ ঠিেোনো কভোফোইর নম্বয প্রসক্ষণ কেোন েয নোভ কভয়োদ ভন্তব্য 

০১ 
তোনসজনো জোোন  
 

নোযোন্দী, নোযোন্দী, ভননোযদী, 

নযসিংদী  
০১৩১৫০৭৫৬৫৭  কভোফোইর োসব েসিং 

৭ সদন  

০২ 
োসফনো আক্তোয  
 

ঞ্চো কুড়, ভননোযদী, 

ভননোযদী, নযসিংদী  
০১৭৭৯৩০৩৮০৪  কভোফোইর োসব েসিং ৭ সদন 

 

০৩ 
সুভোইয়ো আক্তোয কযসভ  
 

রোভপুয, ভননোযদী, 

ভননোযদী, নযসিংদী   
কভোফোইর োসব েসিং ৭ সদন 

 



ক্র. 

নিং 
প্রসক্ষনোথীয নোভ ঠিেোনো কভোফোইর নম্বয প্রসক্ষণ কেোন েয নোভ কভয়োদ ভন্তব্য 

০৪ 
সযবো  
 

োসপজপুয, োসপজপুয, 

ভননোযদী, নযসিংদী  
০১৭০৩৬৬৬০৯  কভোফোইর োসব েসিং ৭ সদন 

 

০৫ 
োসথ    
 

চন্দনফোসড়, ভননোযদী, 

ভননোযদী, নযসিংদী  
০১৩১১৯৩৪০৯৬  কভোফোইর োসব েসিং ৭ সদন 

 

০৬ 
নোইভো আক্তোয  
 

ভননোযদী, ভননোযদী, 

নযসিংদী  
০১৭৫৯৯০২৬১১  কভোফোইর োসব েসিং ৭ সদন 

 

০৭ 
তোনসজন জোোন সভতু  
 

শুকুন্দী, ভননোযদী, নযসিংদী  
০১৭১৬০৩১৪৮১  কভোফোইর োসব েসিং ৭ সদন 

 

০৮ 
পোসভদো আক্তোয পুসথ  
 

চন্দনফোসড়, ভননোযদী, 

নযসিংদী  
০১৬৩১৮১১৮৪৪  কভোফোইর োসব েসিং ৭ সদন 

 

০৯ 
পোসভদো ইরোভ ইবো  
 

চন্দনফোসড়, ভননোযদী, 

ভননোযদী, নযসিংদী  
০১৭৫৫৮৮৬২৪০  কভোফোইর োসব েসিং ৭ সদন 

 

১০ 
সযভো আক্তোয  
 

োসপজপুয, োসপজপুয, 

ভননোযদী, নযসিংদী  
০১৭২৬৫৫০১২১  কভোফোইর োসব েসিং ৭ সদন 

 

১১ 
আসনেো সুরতোনো  
 

নোযোন্দী, ভননোযদী, 

নযসিংদী  
০১৭৩৪৬৯৬৩৭  কভোফোইর োসব েসিং ৭ সদন 

 

১২ 
তোসভনো সুরতোনো  
 

নোযোন্দী, ভননোযদী, 

নযসিংদী  
০১৭১৭৩৮৮৬২৭  কভোফোইর োসব েসিং ৭ সদন 

 

১৩ 
ঝুভো কফগভ  
 

নোযোন্দী, ভননোযদী, 

ভননোযদী, নযসিংদী  
০১৩১৪৮৩৭০৫৬  কভোফোইর োসব েসিং ৭ সদন 

 

১৪ 
স্বন েো আক্তোয  
 

ভননোযদী, ভননোযদী, 

নযসিংদী  
০১৭৪৪২১৩৭৫৫  কভোফোইর োসব েসিং ৭ সদন 

 

১৫ 
কভোঃ আসেেনভস   
 

  োযযসদয়ো, ভননোযদী, 

ভনযদী, নযসিংদী    
০১৭০৮৮৫৬০১০  কভোফোইর োসব েসিং ৭ সদন 

 

১৬ 
কভোঃ যোসজফ সভয়ো  
 

োযযসদয়ো, ভননোযদী, 

নযসিংদী  
০১৭৬৩৬৭৩৮৬২  কভোফোইর োসব েসিং ৭ সদন 

 

১৭ 
আরপোজ উেীন  
 

নোযোন্দী, ভননোযদী, 

নযসিংদী  
০১৭২৬৪৯৫০৯৫  কভোফোইর োসব েসিং ৭ সদন 

 

১৮ 
নোসয উেীন  
 

ফোদুয়োয চয, গোফতরী, 

ভননোযদী, নযসিংদী   
কভোফোইর োসব েসিং ৭ সদন 

 

১৯ 
টুটুর  
 

চযসন্দুয, চযসন্দুয,রো, 

নযসিংদী   
কভোফোইর োসব েসিং ৭ সদন 

 

২০ 
কভোঃ সরজন  
 

চযনোযোন্দী, নোযোন্দী, 

ভননোযদী, নযসিংদী  
০১৭৯২৩৯৪২১২  কভোফোইর োসব েসিং ৭ সদন 

 

২১ 
কভোতোসপজুয যভোন  
 

রোখপুয, চোরোেচড়, 

ভননোযদী, নযসিংদী   
 

কভোফোইর োসব েসিং ৭ সদন 
 

২২ 
যোোত কোনন  
 

কছোটশুকুন্দী, োসতযসদয়ো, 

ভননোযদী, নযসিংদী  
০১৭৭৯৩০৩৬১৬  কভোফোইর োসব েসিং ৭ সদন 

 

২৩ 
োইদুর ইরোভ  
 

েীসতেফোদী, কদৌরতপুয, 

ভননোযদী, নযসিংদী  
০১৯১১৪২৯৫৬৯  কভোফোইর োসব েসিং ৭ সদন 

 

২৪ 
কপযনদৌী খোনভ  
 

খোসরয়ো ফোইদ, চযনোযোন্দী, 

ভননোযদী, নযসিংদী  
০১৭৭৯৯৫৮৩০৮  কভোফোইর োসব েসিং ৭ সদন 

 

২৫ 
নোজমুর ে  
 

শুকুন্দী, শুকুন্দী, ভননোযদী, 

নযসিংদী  
০১৭৩৪২২২১৯১  কভোফোইর োসব েসিং ৭ সদন 

 



ব্যোচ নিং-০৯, কেনেয নোভঃ- চোরোেচয, তোসযখঃ- ২৪/১২/২০২০ ইনত ৩১/১২/২০২০ ম েন্ত  

ক্র. 

নিং 
প্রসক্ষনোথীয নোভ ঠিেোনো কভোফোইর নম্বয প্রসক্ষণ কেোন েয নোভ কভয়োদ ভন্তব্য 

০১ 
কভোঃ মুতোসেভ 
 

খোসরয়োফোইদ, কৃষ্ণপুয, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭৬৮৭৪০৯১৪ গরু কভোটোতোজোেযযণ 

৭ সদন  

০২ 
কভোঃ পজলুর ে 

যেোয 
 

কগোতোসয়ো, চুরো ফোজোয, 

ভননোযদী, নযসিংদী  
গরু কভোটোতোজোেযযণ ৭ সদন 

 

০৩ 
কভোঃ োসযয়োয েসফয  
 

নোভোনগোতোসয়ো, চুরো ফোজোয, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭১৪৩৮৪৮০১ গরু কভোটোতোজোেযযণ ৭ সদন 

 

০৪ 
হৃদয় খোন 
 

ফোঘনফয, ভননোযদী, 

নযসিংদী 
০১৭৫৩৩১০৪৫৩ গরু কভোটোতোজোেযযণ ৭ সদন 

 

০৫ 
সরস 
 

চন্দনপুয, চোরোেচয, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭৭৯৯৫৭৯০৮ 

গরু কভোটোতোজোেযযণ ৭ সদন 
 

০৬ 
আবুর েোরোভ আজোদ 
 

তোভোেেোন্দো, োসপজপুয, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭১৫৫৮৫১১৪ গরু কভোটোতোজোেযযণ ৭ সদন 

 

০৭ 
কভোঃ োোদোত কোনন 
 

চোরোেচয, ভননোযদী, 

নযসিংদী 
০১৭৪৭৫৮৬৭৭৮ গরু কভোটোতোজোেযযণ ৭ সদন 

 

০৮ 
কভোছোঃ োন্নো 
 

চোরোেচয, ভননোযদী, 

নযসিংদী 
০১৭৩১২৯৬০৪১ গরু কভোটোতোজোেযযণ ৭ সদন 

 

০৯ 
ভোসুদো আক্তোয 
 

কৃষ্ণপুয, ভননোযদী, 

নযসিংদী 
০১৭৯৮২৬৭৪৫১ গরু কভোটোতোজোেযযণ ৭ সদন 

 

১০ 
রুভো আক্তোয 
 

খোসরয়োফোইদ, কৃষ্ণপুয, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭৬৮০০২৯১৩ গরু কভোটোতোজোেযযণ ৭ সদন 

 

১১ 
কভোঃ আসজজুর ে 
 

কনোয়োেোসন্দ, কনখযগোও, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭১৮৭৫৮৮৯৮ 

গরু কভোটোতোজোেযযণ ৭ সদন 
 

১২ 
কভোঃ োনদকুয যভোন 

খোন 
 

খোসরয়োফোইদ, কৃষ্ণপুয, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭৫৩১৮৯০৬৪ গরু কভোটোতোজোেযযণ ৭ সদন 

 

১৩ 
ওেত আরী 
 

খোসরয়োফোইদ, কৃষ্ণপুয, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭৯৭৪৩৯৮৬৬ গরু কভোটোতোজোেযযণ ৭ সদন 

 

১৪ 
ইয়োছসভন আক্তোয 
 

খোসরয়োফোইদ, কৃষ্ণপুয, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭৮৫৮১০৮৮২ গরু কভোটোতোজোেযযণ ৭ সদন 

 

১৫ 
কভোঃ েোভরুর োোন 
 

খোসরয়োফোইদ, কৃষ্ণপুয, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭৩২০০১৯৩২ গরু কভোটোতোজোেযযণ ৭ সদন 

 

১৬ 
কভোছোঃ সুভো আক্তোয 
 

খোসরয়োফোইদ, কৃষ্ণপুয, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭৪১৭৬১০১০ গরু কভোটোতোজোেযযণ ৭ সদন 

 

১৭ 
োসফনো ইয়োছসভন 
 

ভোসছভপুয, োসপজপুয, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭৯২০৭৫৬৫৫ গরু কভোটোতোজোেযযণ ৭ সদন 

 

১৮ 
কভোঃ কোোগ সভয়ো 
 

খোসরয়োফোইদ, কৃষ্ণপুয, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭৮৭৮৪৭৯০৫ গরু কভোটোতোজোেযযণ ৭ সদন 

 

১৯ 
আেযোভ 
 

পূফ ে ফীযগাঁও, কৃষ্ণপুয, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৬৭৯০৯৫৯৫১ গরু কভোটোতোজোেযযণ ৭ সদন 

 

২০ 
আসভনো আক্তোয 
 

খোসরয়োফোইদ, কৃষ্ণপুয, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৬৩৩১৯২০১৭ গরু কভোটোতোজোেযযণ ৭ সদন 

 



ক্র. 

নিং 
প্রসক্ষনোথীয নোভ ঠিেোনো কভোফোইর নম্বয প্রসক্ষণ কেোন েয নোভ কভয়োদ ভন্তব্য 

২১ 
কভোঃ সযয়োদ কভোন েদ 
 

ফড়চোো, ভননোযদী, 

নযসিংদী   
গরু কভোটোতোজোেযযণ ৭ সদন 

 

২২ 
কভোঃ েোনভ সভয়ো 
 

ফীযগাঁও, কৃষ্ণপুয, ভননোযদী, 

নযসিংদী 
০১৭২৪৯৫১৬৪ গরু কভোটোতোজোেযযণ ৭ সদন 

 

২৩ 
কভোঃ আব্দুল্লো 
 

ফীযগাঁও, কৃষ্ণপুয, ভননোযদী, 

নযসিংদী 
০১৭৬৫৫২৩৪৩৯ গরু কভোটোতোজোেযযণ ৭ সদন 

 

২৪ 
োসনো আক্তোয 
 

ভোসছভপুয, চোরোেচয, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
 গরু কভোটোতোজোেযযণ ৭ সদন 

 

২৫ 
শ্রী জয় যসফ দো 
 

আোদনগয, কচৌযোস্তো কভৌরবী 

ফোজোয, ভননোযদী, নযসিংদী  
 গরু কভোটোতোজোেযযণ ৭ সদন 

 

 

ব্যোচ নিং-১০, কেনেয নোভঃ- চোরোেচয, তোসযখঃ- ০৩/০১/২০২১ ইনত ১০/০১/২০২১ ম েন্ত  

ক্র. 

নিং 
প্রসক্ষনোথীয নোভ ঠিেোনো কভোফোইর নম্বয 

প্রসক্ষণ কেোন েয 

নোভ 
কভয়োদ ভন্তব্য 

০১ 
োনোজ আক্তোয 
 

সফরোগী, ভননোযদী, নযসিংদী ০১৭০৯১৫৮৭৮০ কোলোে চতসয 
৭ সদন  

০২ 
তোসনয়ো কফগভ 
 

চনদযগঁাোও, ভননোযদী, নযসিংদী ০১৩১৯৫৬৮৮৪১ কোলোে চতসয ৭ সদন 
 

০৩ 
আসছয়ো আক্তোয 
 

ফড়ভোইোসদ,  নযসিংদী  
কোলোে চতসয ৭ সদন 

 

০৪ 
কোসনয়ো আক্তোয 
 

চনদযগঁাোও, ভননোযদী, নযসিংদী ০১৭৭২৩৮২১৭৯ কোলোে চতসয ৭ সদন 
 

০৫ 
কখ োথী 
 

যসুরপুয,ভননোযদী,নযসিংদী  
কোলোে চতসয ৭ সদন 

 

০৬ 
ভোযসজয়ো কফগভ 
 

যেোযচয,গজোসযয়ো,রো,নযসিংদী  
কোলোে চতসয ৭ সদন 

 

০৭ 
োসভভো আক্তোয 
 

 
চদরতপুয,ভননোযদী,নযসিংদী 

 
কোলোে চতসয ৭ সদন 

 

০৮ 
পোনতভোতুনে্জোযো 
 

 
চযনভোসনয়ো,েোোসয়ো,গোজীপুয 

০১৭১৬২১১৮৭৩ কোলোে চতসয ৭ সদন 
 

০৯ 
সুভী আক্তোয 
 

 
চনদযগঁাোও, ভননোযদী, নযসিংদী 

 
 

কোলোে চতসয ৭ সদন 
 

১০ 
সফউটি 
 

চনদযগঁাোও, ভননোযদী, নযসিংদী 
 

 
কোলোে চতসয ৭ সদন 

 

১১ 
আসয়ো সুরতোনো 
 

গ্রীননযো  ধোনভন্ডী,ঢোেো  
কোলোে চতসয ৭ সদন 

 

১২ 
জয়ধনভোরো দো 
 

কেোনচযচয,ভননোযদী,নযসিংদী ০১৭০০৯৮৫৮০২ কোলোে চতসয ৭ সদন 
 

১৩ 
সুভো  
 

চনদযগঁাোও, ভননোযদী, নযসিংদী 
 

 কোলোে চতসয ৭ সদন 
 

১৪ 
মুসরভো আক্তোয 

 
েোসরয়োকুসড়,ভননোযদী,নযসিংদী ০১৭২১৩৭৩৭০৩ কোলোে চতসয ৭ সদন 

 



ক্র. 

নিং 
প্রসক্ষনোথীয নোভ ঠিেোনো কভোফোইর নম্বয 

প্রসক্ষণ কেোন েয 

নোভ 
কভয়োদ ভন্তব্য 

১৫ 
কভৌসুভী 
 

যসুরপুয,ভননোযদী,নযসিংদী ০১৭২৪৩১৬৬৪৬ কোলোে চতসয ৭ সদন 
 

১৬ 
কভোোঃ যম্ননু কফগভ 
 

চনদযগঁাোও, ভননোযদী, নযসিংদী 
 

০১৮১০৫০৭৩৭৫ কোলোে চতসয ৭ সদন 
 

১৭ 
কযোসজনো আক্তোয োথী 
 

নোযোন্দী, ভননোযদী, নযসিংদী ০১৭১৪৪২৭৭৬৪ কোলোে চতসয ৭ সদন 
 

১৮ 
যোনফয়ো কফগভ 
 

চনদযগঁাোও, ভননোযদী, নযসিংদী 
 

০১৮১৫৫১৭৭৬৪ কোলোে চতসয ৭ সদন 
 

১৯ 
অনোসভেো যোনী 
 

কচচযী,েোসচেোটো,ভননোদযী,নযসিংদী  
কোলোে চতসয ৭ সদন 

 

২০ 
সযো আক্তোয 
 

াঁচেোসন্দ,ভননোযদী,নযসিংদী  
কোলোে চতসয ৭ সদন 

 

২১ 
যোসদো আক্তোয 
 

চনদযগঁাোও, ভননোযদী, নযসিংদী 
 

০১৭০৮৯৮২৭৯২ কোলোে চতসয ৭ সদন 
 

২২ 
ভোফুজো ইয়োসভন ইভো 
 

চনদযগঁাোও, ভননোযদী, নযসিংদী 
 

 
কোলোে চতসয ৭ সদন 

 

২৩ 
কভোন েদো 
 

তোরতরো,এেদুসযয়ো,ভননোযদী,নযসিংদী  কোলোে চতসয ৭ সদন 
 

২৪ 
োযসভন সুরতোনো 
 

যসুরপুয,ভননোযদী,নযসিংদী ০১৭১৪৩৫১৭৭৫৬ কোলোে চতসয ৭ সদন 
 

২৫ 
পোযজোনো যোনী 
 

সখলুয়ো,ভননোযদী,নযসিংদী ০১৭৩৩১৪৬৭৮৯ কোলোে চতসয ৭ সদন 
 

 

ব্যোচ নিং-১১, কেনেয নোভঃ- ভননোযদী, তোসযখঃ- ২৪/০১/২০২১ ইনত ৩১/০১/২০২১ ম েন্ত  

ক্র. 

নিং 
প্রসক্ষনোথীয নোভ ঠিেোনো কভোফোইর নম্বয 

প্রসক্ষণ কেোন েয 

নোভ 
কভয়োদ ভন্তব্য 

০১ 
আবু ফক্কয সছসেে 
 

নলুয়ো, কভৌরবী ফোজোয, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭৭১২০৬৭৫১ গরু কভোটোতোজোেযণ 

৭ সদন  

০২ 
েোজী োসনপ 
 

নলুয়ো, কভৌরবী ফোজোয, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭৪৭৩৫৭৬৫৯ 

গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 
 

০৩ 
কভোঃ ওভোনয়দ োোন 
 

নভোসনয়ো, েোোসয়ো, গোজীপুয ০১৭৭৩০৯৫৭৪২ গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 
 

০৪ 
কভোঃ যোসেবুর োোন 
 

নলুয়ো, কভৌরবী ফোজোয, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭৫৩০৯৩৬১৯ গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 

০৫ 
কভোঃ কোনফ েোউছোয 
 

নলুয়ো, কভৌরবী ফোজোয, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৬২৩৯৩৭৬৬২ গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 

০৬ 
ছোসফফয কোনন 
 

নলুয়ো, কভৌরবী ফোজোয, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭৬০৩২১০৬৫ গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 

০৭ 
যসভো আক্তোয 
 

কৃষ্ণপুয, ভননোযদী, নযসিংদী ০১৭৪৫৬০৩৯১৯ গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 
 

০৮ 
সপোতুন্নোোয 
 

নলুয়ো, কভৌরবী ফোজোয, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭৪২৯০৬৯১৭ গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 



ক্র. 

নিং 
প্রসক্ষনোথীয নোভ ঠিেোনো কভোফোইর নম্বয 

প্রসক্ষণ কেোন েয 

নোভ 
কভয়োদ ভন্তব্য 

০৯ 
রোবরী আক্তোয 
 

চেতোতোযসদ, কনখযগোও, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭৩১০৫৫৩৯৬ গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 

১০ 
নোযসগছ আক্তোয 
 

খোসরয়োফোইদ, ভননোযদী, 

নযসিংদী 
০১৭৮৭৫৪৯০০৬ গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 

১১ 
কভোঃ ভোনজদুর ইরোভ  
 

ফোযম্নসদয়ো,ভননোযদী,নযসিংদী ০১৭০৩৩৫০২৭৮ গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 
 

১২ 
কভোঃ যোয়োন সভয়ো 
 

নলুয়ো, কভৌরবী ফোজোয, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৩০১৮১৪৪৩৭ গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 

১৩ 
শ্রী কৃষ্ণ োর 
 

ভননোযদী, নযসিংদী  গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 
 

১৪ 
কভোঃ সছসেকুয যভোন 
 

োসপজপুয, ভননোযদী, নযসিংদী  গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 
 

১৫ 
কভোঃ োনদে কোোইন 
 

নোযোন্দী, ভননোযদী, নযসিংদী  
গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 

১৬ 
কেোসনুয  আক্তোয 
 

ভোসছভপুয, চোরোেচয, ভননোযদী, 

নযসিংদী 
০১৮৬৭৭৪৫৭৫০ গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 

১৭ 
যীভো আক্তোয সযতো 
 

খোসরয়োফোইদ, কৃষ্ণপুয, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭৩১০৮২৮৭০ গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 

১৮ 
কভোঃ সফল্লোর কোনন 
 

চয নোযোন্দী, ভননোযদী, নযসিংদী ০১৭০৮৯২৭০৪৬ গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 
 

১৯ 
োসদকুর ইরোভ 
 

ননযেপুয, ভননোযদী, নযসিংদী ০১৭১৫৩২০৬২৭ গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 
 

২০ 
আসফদ কোনন 
 

নোযোন্দী, ভননোযদী, নযসিংদী  
গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 

২১ 
কভোঃ যোনদুয যভোন  
 

নলুয়ো, কভৌরবী ফোজোয, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৯২৪২৪২৩৩৩ গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 

২২ 
েোজী কভোোনেে 

কোনন 
 

নলুয়ো, কভৌরবী ফোজোয, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৬৮৪৩৪০৩৩০ গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 

২৩ 
কভোঃ কোনর আেন্দ 
 

নলুয়ো, কভৌরবী ফোজোয, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৯১৪২১৬২১৬ গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 

২৪ 
জীফ কদফনোথ 
 

চোরোেচয, ভননোযদী, নযসিংদী ০১৭৩৬৬২৭২৮০ গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 
 

২৫ 
কভোঃ কোনর সভয়ো 
 

কদৌরতপুয, ভননোযদী, নযসিংদী ০১৩০০২৮৮২১৯ গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 
 

 



ব্যোচ নিং-১২, কেনেয নোভঃ- সফ.আয.স .সফ, তোসযখঃ- ০৬/১২/২০২০ ইনত ১২/১২/২০২০ ম েন্ত  

ক্র. 

নিং 
প্রসক্ষনোথীয নোভ ঠিেোনো কভোফোইর নম্বয 

প্রসক্ষণ কেোন েয 

নোভ 
কভয়োদ ভন্তব্য 

০১ 
কুদ্দু সভয়ো  
 

ফড়চোো, ফড়চোো, ভননোযদী, 

নযসিংদী  
০১৭১৯৭১৭২৫৮  গরু কভোটোতোজোেযণ 

৭ সদন  

০২ 
যোয়োন  
 

চযনগোোর ফোসড়য়ো, কৃষ্ণোড়ো, 

ভননোযদী, নযসিংদী  
০১৩০০২৮২৩২৮  গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 

০৩ 
েোভোর কোনন  
 

বযোসদয়ো, ফড়চোো, ভননোযদী, 

নযসিংদী  
০১৭৬২৫৯৫৬১৮  গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 

০৪ 
সুভন সভয়ো  
 

চযনগোোর ফোসড়য়ো, কৃষ্ণপুড়, 

ভননোযদী, নযসিংদী  
০১৭৩৬৭৬৬৫৭১  গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 

০৫ 
নোজমুর ে  
 

চযনগোোর ফোসড়য়ো, কৃষ্ণপুড়, 

ভননোযদী, নযসিংদী  
০১৭৫৮৩৬৩৪০০  গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 

০৬ 
সজফ সভয়ো  
 

চযনগোরভোমুদ, কৃষ্ণপুয, 

ভননোযদী, নযসিংদী  
০১৮৭৩৯৬৭৭০৪  গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 

০৭ 
োথী আক্তোয  
 

চযনগোরভোমুদ, কৃষ্ণপুড়, 

ভননোযদী, নযসিংদী  
০১৮৭৯৪৫২৪৭১  গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 

০৮ 
সপকুর ইরোভ  
 

চযনগোোর ফোসড়য়ো, কৃষ্ণপুড়, 

ভননোযদী, নযসিংদী  
০১৭৭৬০৩১৬৯৬  গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 

০৯ 
োইফুর ইরোভ  
 

চযনগোোর ফোসড়য়ো, কৃষ্ণপুড়, 

ভননোযদী, নযসিংদী  
০১৭৭৫৪৪৭১৩৮  গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 

১০ 
োযসভন  
 

চযনগোোর ফোড়ীয়ো, কৃষ্ণপুড়, 

ভননোযদী, নযসিংদী  
০১৮৭৭৭৮৯৪১২  গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 

১১ 
ইভযোন সভয়ো  
 

চযনগোোর ফোসড়য়ো, কৃষ্ণপুড়, 

ভননোযদী, নযসিংদী  
০১৭২৭৩২৪৭৯৮  গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 

১২ 
রুনো 

  
চযনগোোর ফোসড়য়ো, কৃষ্ণপুড়, 

ভননোযদী, নযসিংসদ  
০১৩০২২৫৫৮৩৪  গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 

১৩ 
ভোমুদো কফগভ  
 

চযনগোোর ফোসড়য়ো, কৃষ্ণপুড়, 

ভননোযদী, নযসিংদী  
০১৭৩৯৫২৯৪২৪  গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 

১৪ 
আযভোন হুোইন  
 

চযনগোোর ফোসড়য়ো, কৃষ্ণপুড়, 

ভননোযদী, নযসিংদী  
০১৭৭৬৬৫১৯৭৬  গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 

১৫ 
কোোন  
 

চযনগোোর ফোসড়য়ো, কৃষ্ণপুড়, 

ভনযদী, নযসিংদী  
০১৬৪৪৪১৪৯৯১  গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 

১৬ 
স আক্তোয  
 

চযনগোোরফোসড়য়ো, কৃষ্ণপুড়, 

ভননোযদী, নযসিংদী  
০১৭২৪০৪৯৭১৩  গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 

১৭ 
মুনসজর সভয়ো  
 

েোরী োড়ো, কৃষ্ণপুড়, 

ভননোযদী, নযসিংদী   
গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 

১৮ 
ইয়োসন সভয়ো  
 

োইেোন, ফড়চোো, ভননোযদী, 

নযসিংদী  
০১৭১৫৬৮১৪০৮  গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 

১৯ 
োযসভন আক্তোয োন্তো  
 

চযনগোোর ফোসড়য়ো, কৃষ্ণপুড়, 

ভননোযদী, নযসিংদী  
০১৭৩৩১৫০১৫৪  গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 

২০ 
সযতু আক্তোয  
 

োইেোন, ফড়চোো, ভননোযদী, 

নযসিংদী  
০১৭২৯০৫৪৩৯৪  গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 

২১ 
আপনযোজো আক্তোয  সর  
 

চযনগোোর ফোসড়য়ো, কৃষ্ণপুড়, 

ভননোযদী, নযসিংদী  
০১৭৫৪৪৩৬৪৯৯  গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 



ক্র. 

নিং 
প্রসক্ষনোথীয নোভ ঠিেোনো কভোফোইর নম্বয 

প্রসক্ষণ কেোন েয 

নোভ 
কভয়োদ ভন্তব্য 

২২ 
সল্পী আক্তোয  
 

চযনগোোর ফোসড়য়ো, কৃষ্ণপুড়, 

ভননোযদী, নযসিংদী  
০১৭৯৮৫৮০৮৪১  গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 

২৩ 
সফল্লোর  কোনন  
 

চযনগোোর ফোসড়য়ো, কৃষ্ণপুড়, 

ভননোযদী, নযসিংদী  
০১৭৪২২৪৯২০৭   গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 

২৪ 
পোনতভো আক্তোয  
 

কবোগযো, জোতীয় সফশ্বসফদ্যোরয়, 

গোজীপুয দয, গোজীপুয  
০১৭১০৮৩২১১২  গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 

২৫ 
নুপো আক্তোয  
 

চযনগোোর ফোসড়য়ো, কৃষ্ণপুড়, 

ভননোযদী, নযসিংদী  
০১৩১৬৯১০৭০৮  গরু কভোটোতোজোেযণ ৭ সদন 

 

ব্যোচ নিং-১৩, কেনেয নোভঃ- ভননোযদী, তোসযখঃ- ২২/০২/২০২১ ইনত ২৮/০২/২০২১ ম েন্ত  

ক্র. 

নিং 
প্রসক্ষনোথীয নোভ ঠিেোনো কভোফোইর নম্বয 

প্রসক্ষণ কেোন েয 

নোভ 
কভয়োদ ভন্তব্য 

০১ 
নোসদয়ো সুরতোনো সদপু 

 
গ্রোভ-চন্দনফোড়ী, ভননোযদী, নযসিংদী ০১৭৫৯৫১৩৯৬৭ 

কোলোে চতসয 
৭ সদন  

০২ 
সদরযম্নফো আক্তোয 

 

গ্রোভ-

চন্দনফোড়ীচযোড়ো,ভননোযদী,নযসিংদী 
০১৯২৭৩৮২৮৯৭ 

কোলোে চতসয ৭ সদন 
 

০৩ 
োযবীন খোনভ 

 

গ্রোভ-খোড়োফয,েোটোফোসড়য়ো,ভননোযদী 

নযসিংদী 
 

কোলোে চতসয ৭ সদন 
 

০৪ 
সযভো আক্তোয 

 
গ্রোভ-চন্দনফোড়ী,ভননোযদী,নযসিংদী ০১৭৩৯৬৮১৫৪২ 

কোলোে চতসয ৭ সদন 
 

০৫ 
তোসনয়ো আক্তোয 

 
গ্রোভ-চন্দনফোড়ী,ভননোযদী,নযসিংদী ০১৭৯৮৪৪৬৩৯৬ 

কোলোে চতসয ৭ সদন 
 

০৬ 
            

 
গ্রোভ-চন্দনফোড়ী,ভননোযদী,নযসিংদী ০১৭৪৯৭৫০১১৯ 

কোলোে চতসয ৭ সদন 
 

০৭ 
           

 

                              

                   
০১৭৫৯৬৮৪৬১৮ 

কোলোে চতসয ৭ সদন 
 

০৮ 
              

 
গ্রোভ-চন্দনফোড়ী,ভননোযদী,নযসিংদী ০১৩০৯৯৫৩৭৫৫ 

কোলোে চতসয ৭ সদন 
 

০৯ 
            

 

                              

                   
০১৭৮২০১৩৮৭২ 

কোলোে চতসয ৭ সদন 
 

১০ 
              

 
                   

কোলোে চতসয ৭ সদন 
 

১১ 
                 

 
গ্রোভ-চন্দনফোড়ী,ভননোযদী,নযসিংদী ০১৯৮৮৯০৩২৫৯ 

কোলোে চতসয ৭ সদন 
 

১২ 
      

 
                          ০১৭৬৪১৭৯৮০১ 

কোলোে চতসয ৭ সদন 
 

১৩ 
       

 
গ্রোভ-চন্দনফোড়ী,ভননোযদী,নযসিংদী ০১৯৯২৭০০৭৩২ 

কোলোে চতসয ৭ সদন 
 

১৪ 
             

 
                  ০১৮৩৩৫৫৭৭২৪ 

কোলোে চতসয ৭ সদন 
 

১৫ 
              

 
                  ০১৭৩৬৫৬১১৭৯ 

কোলোে চতসয ৭ সদন 
 

১৬ 
           

 

                          

        
০১৭৭২৩৫৭৬৩৪ 

কোলোে চতসয ৭ সদন 
 

১৭ 
            

 
                           ০১৩১৭৫৯৭৬১৭ 

কোলোে চতসয ৭ সদন 
 



ক্র. 

নিং 
প্রসক্ষনোথীয নোভ ঠিেোনো কভোফোইর নম্বয 

প্রসক্ষণ কেোন েয 

নোভ 
কভয়োদ ভন্তব্য 

১৮ 
        

 
                           ০১৭৮২৮৪৫৫৬৫ 

কোলোে চতসয ৭ সদন 
 

১৯ 
                 

 
                           ০১৬৩১৮১১৮৪৪ 

কোলোে চতসয ৭ সদন 
 

২০ 
                 

 
                           ০১৭৫৫৮৮৬২৪০ 

কোলোে চতসয ৭ সদন 
 

২১ 
                 

 
                           ০১৬৭৬০৮৯০৫৩ 

কোলোে চতসয ৭ সদন 
 

২২ 
             

 
                           ০১৭৯৬২৩৬৩৫৯ 

কোলোে চতসয ৭ সদন 
 

২৩ 
                

 
                           ০১৩০৩১৬৯৭১৩ 

কোলোে চতসয ৭ সদন 
 

২৪ 
              

 
                  ০১৯০৮০২৬২২৬ 

কোলোে চতসয ৭ সদন 
 

২৫ 
             

 
                           ০১৭৮০৩০০৬৪৯ 

কোলোে চতসয ৭ সদন 
 

 

ব্যোচ নিং-১৪, কেনেয নোভঃ- করবুতরো, তোসযখঃ- ২২/০২/২০২১ ইনত ২৮/০২/২০২১ ম েন্ত  

ক্র. 

নিং 
প্রসক্ষনোথীয নোভ ঠিেোনো কভোফোইর নম্বয 

প্রসক্ষণ কেোন েয 

নোভ 
কভয়োদ ভন্তব্য 

০১ 
নোসদয়ো সুরতোনো সদপু 

 গ্রোভ-চন্দনফোড়ী, ভননোযদী, নযসিংদী ০১৭৫৯৫১৩৯৬৭ 

োসযফোসযে ো-

মুযগী োরন ৭ সদন  

০২ 
সদরযম্নফো আক্তোয 

 
গ্রোভ-

চন্দনফোড়ীচযোড়ো,ভননোযদী,নযসিংদী 
০১৯২৭৩৮২৮৯৭ 

োসযফোসযে ো-

মুযগী োরন 
৭ সদন 

 

০৩ 
োযবীন খোনভ 

 
গ্রোভ-খোড়োফয,েোটোফোসড়য়ো,ভননোযদী 

নযসিংদী 
 

োসযফোসযে ো-

মুযগী োরন 
৭ সদন 

 

০৪ 
সযভো আক্তোয 

 গ্রোভ-চন্দনফোড়ী,ভননোযদী,নযসিংদী ০১৭৩৯৬৮১৫৪২ 

োসযফোসযে ো-

মুযগী োরন 
৭ সদন 

 

০৫ 
তোসনয়ো আক্তোয 

 গ্রোভ-চন্দনফোড়ী,ভননোযদী,নযসিংদী ০১৭৯৮৪৪৬৩৯৬ 

োসযফোসযে ো-

মুযগী োরন 
৭ সদন 

 

০৬ 
            

 গ্রোভ-চন্দনফোড়ী,ভননোযদী,নযসিংদী ০১৭৪৯৭৫০১১৯ 

োসযফোসযে ো-

মুযগী োরন 
৭ সদন 

 

০৭ 
           

 
                              

                   
০১৭৫৯৬৮৪৬১৮ 

োসযফোসযে ো-

মুযগী োরন 
৭ সদন 

 

০৮ 
              

 
গ্রোভ-চন্দনফোড়ী,ভননোযদী,নযসিংদী ০১৩০৯৯৫৩৭৫৫ োসযফোসযে ো-

৭ সদন 
 



ক্র. 

নিং 
প্রসক্ষনোথীয নোভ ঠিেোনো কভোফোইর নম্বয 

প্রসক্ষণ কেোন েয 

নোভ 
কভয়োদ ভন্তব্য 

মুযগী োরন 

০৯ 
            

 
                              

                   
০১৭৮২০১৩৮৭২ 

োসযফোসযে ো-

মুযগী োরন 
৭ সদন 

 

১০ 
              

                    

োসযফোসযে ো-

মুযগী োরন 
৭ সদন 

 

১১ 
                 

 গ্রোভ-চন্দনফোড়ী,ভননোযদী,নযসিংদী ০১৯৮৮৯০৩২৫৯ 

োসযফোসযে ো-

মুযগী োরন 
৭ সদন 

 

১২ 
      

                           ০১৭৬৪১৭৯৮০১ 

োসযফোসযে ো-

মুযগী োরন 
৭ সদন 

 

১৩ 
       

 গ্রোভ-চন্দনফোড়ী,ভননোযদী,নযসিংদী ০১৯৯২৭০০৭৩২ 

োসযফোসযে ো-

মুযগী োরন 
৭ সদন 

 

১৪ 
             

                   ০১৮৩৩৫৫৭৭২৪ 

োসযফোসযে ো-

মুযগী োরন 
৭ সদন 

 

১৫ 
              

                   ০১৭৩৬৫৬১১৭৯ 

োসযফোসযে ো-

মুযগী োরন 
৭ সদন 

 

১৬ 
           

 
                          

        
০১৭৭২৩৫৭৬৩৪ 

োসযফোসযে ো-

মুযগী োরন 
৭ সদন 

 

১৭ 
            

                            ০১৩১৭৫৯৭৬১৭ 

োসযফোসযে ো-

মুযগী োরন 
৭ সদন 

 

১৮ 
        

                            ০১৭৮২৮৪৫৫৬৫ 

োসযফোসযে ো-

মুযগী োরন 
৭ সদন 

 

১৯ 
                 

                            ০১৬৩১৮১১৮৪৪ 

োসযফোসযে ো-

মুযগী োরন 
৭ সদন 

 

২০ 
                 

                            ০১৭৫৫৮৮৬২৪০ 

োসযফোসযে ো-

মুযগী োরন 
৭ সদন 

 

২১ 
                 

                            ০১৬৭৬০৮৯০৫৩ 

োসযফোসযে ো-

মুযগী োরন 
৭ সদন 

 

২২ 
             

 
                           ০১৭৯৬২৩৬৩৫৯ োসযফোসযে ো-

৭ সদন 
 



ক্র. 

নিং 
প্রসক্ষনোথীয নোভ ঠিেোনো কভোফোইর নম্বয 

প্রসক্ষণ কেোন েয 

নোভ 
কভয়োদ ভন্তব্য 

মুযগী োরন 

২৩ 
                

                            ০১৩০৩১৬৯৭১৩ 

োসযফোসযে ো-

মুযগী োরন 
৭ সদন 

 

২৪ 
              

                   ০১৯০৮০২৬২২৬ 

োসযফোসযে ো-

মুযগী োরন 
৭ সদন 

 

২৫ 
             

                            ০১৭৮০৩০০৬৪৯ 

োসযফোসযে ো-

মুযগী োরন 
৭ সদন 

 

 

ব্যোচ নিং-১৫, কেনেয নোভঃ- ভননোযদী, তোসযখঃ- ০১/০৩/২০২১ ইনত ০৮/০৩/২০২১ ম েন্ত  

ক্র. 

নিং 
প্রসক্ষনোথীয নোভ ঠিেোনো কভোফোইর নম্বয 

প্রসক্ষণ কেোন েয 

নোভ 
কভয়োদ ভন্তব্য 

০১ 
তোভোন্নো আক্তোয  

 

চযভোন্দোসরয়ো, ভননোযদী, 

নযসিংদী  
০১৭৩৩৫৫১৬৫৩ 

কোলোে চতসয 
৭ সদন  

০২ 
োযভীন সুরতোনো 

 

চযভোন্দোসরয়ো, ভননোযদী, 

নযসিংদী  
০১৪০১৮৭১০৮৯ 

কোলোে চতসয ৭ সদন 
 

০৩ 
ভোসযয়ো আক্তোয সভতু 

 

চযভোন্দোসরয়ো, ভননোযদী, 

নযসিংদী  
০১৮২৩৭০৯২২৭ 

কোলোে চতসয ৭ সদন 
 

০৪ 
সরো আক্তোয 

 

চযভোন্দোসরয়ো, ভননোযদী, 

নযসিংদী  
০১৭৪৮৯১৪৫৬১ 

কোলোে চতসয ৭ সদন 
 

০৫ 
আপনযোজো আক্তোয 

 

চযভোন্দোসরয়ো, ভননোযদী, 

নযসিংদী  
০১৯১০৫৭০৪৩২ 

কোলোে চতসয ৭ সদন 
 

০৬ 
আনজুভো আক্তোয 

 

চযভোন্দোসরয়ো, ভননোযদী, 

নযসিংদী  
০১৭৮২১৩৭৪২৩ 

কোলোে চতসয ৭ সদন 
 

০৭ 
আেসরভো আক্তোয 

 

চযভোন্দোসরয়ো, ভননোযদী, 

নযসিংদী  
০১৭১৮৮২৯৬৬১ 

কোলোে চতসয ৭ সদন 
 

০৮ 
কভোছোঃ সফথী আক্তোয 

 

চযভোন্দোসরয়ো, ভননোযদী, 

নযসিংদী  
০১৭১৮৮২৯৬৬১ 

কোলোে চতসয ৭ সদন 
 

০৯ 
মুক্তো আক্তোয 

 

চযভোন্দোসরয়ো, ভননোযদী, 

নযসিংদী  
০১৭৩৫৯৯৪৩৬১ 

কোলোে চতসয ৭ সদন 
 

১০ 
ভোসজেয়ো আক্তোয 

 

চযভোন্দোসরয়ো, ভননোযদী, 

নযসিংদী  
০১৭৪৩২৪২১০৩ 

কোলোে চতসয ৭ সদন 
 

১১ 
কযোসজনো কফগভ 

 

চযভোন্দোসরয়ো, ভননোযদী, 

নযসিংদী  
০১৮২৩৭০৯২২৭ 

কোলোে চতসয ৭ সদন 
 

১২ 
কযোসজনো 

 

চযভোন্দোসরয়ো, ভননোযদী, 

নযসিংদী  
০১৮৭৫৮৪৮০৫৮ 

কোলোে চতসয ৭ সদন 
 

১৩ 
ভোরো আক্তোয 

 

চযভোন্দোসরয়ো, ভননোযদী, 

নযসিংদী  
০১৬৩১৮০০০৫০ 

কোলোে চতসয ৭ সদন 
 

১৪ 
সফউটি 

 

চযভোন্দোসরয়ো, ভননোযদী, 

নযসিংদী  
০১৯৬৫৩২৫৫৬৭ 

কোলোে চতসয ৭ সদন 
 



ক্র. 

নিং 
প্রসক্ষনোথীয নোভ ঠিেোনো কভোফোইর নম্বয 

প্রসক্ষণ কেোন েয 

নোভ 
কভয়োদ ভন্তব্য 

১৫ 
জোোনোযো আক্তোয 

 

চযভোন্দোসরয়ো, ভননোযদী, 

নযসিংদী  
০১৭২৪৩১১৮০২ 

কোলোে চতসয ৭ সদন 
 

১৬ 
পোনতভো আক্তোয 

 

চযভোন্দোসরয়ো, ভননোযদী, 

নযসিংদী  
০১৭৭৬৬৫২২৯১ 

কোলোে চতসয ৭ সদন 
 

১৭ 
 োসরয়ো আক্তোয 

 

চযভোন্দোসরয়ো, ভননোযদী, 

নযসিংদী  
০১৭৬৪৪৩৩৬৯৪ 

কোলোে চতসয ৭ সদন 
 

১৮ 
কোসনয়ো আক্তোয 

 

চযভোন্দোসরয়ো, ভননোযদী, 

নযসিংদী  
০১৭৯০২৫৯৯৪০ 

কোলোে চতসয ৭ সদন 
 

১৯ 
কভোোঃ োরভো আক্তোয 

 

চযভোন্দোসরয়ো, ভননোযদী, 

নযসিংদী  
০১৮২৩৭০৯২২৭ 

কোলোে চতসয ৭ সদন 
 

২০ 
কভোছোঃ খোসদজো আক্তোয 

আল্পনো 

 

চযভোন্দোসরয়ো, ভননোযদী, 

নযসিংদী  
০১৭১৫৫৪৩৬৩৮ 

কোলোে চতসয ৭ সদন 
 

২১ 
আয়ো সছেীেো তোভোন্নো 

 

চযভোন্দোসরয়ো, ভননোযদী, 

নযসিংদী  
০১৭৭১৮৬৩৮১৫ 

কোলোে চতসয ৭ সদন 
 

২২ 
পোযজোনো কফগভ 

 

চযভোন্দোসরয়ো, ভননোযদী, 

নযসিংদী  
০১৭১৫৫৪৩৬৩৮ 

কোলোে চতসয ৭ সদন 
 

২৩ 
আো ভসন 

 

চযভোন্দোসরয়ো, ভননোযদী, 

নযসিংদী  
০১৯৫৯৩২৩৯৭৮ 

কোলোে চতসয ৭ সদন 
 

২৪ 
োসনো আক্তোয 

 
অজুেনচয, ভননোযদী, নযসিংদী   

কোলোে চতসয ৭ সদন 
 

২৫ 
কভোোঃ রুনু কফগভ 

 
োসতযসদয়ো, ভননোযদী, নযসিংদী  ০১৭০৮৯৮২৭৯২ 

কোলোে চতসয ৭ সদন 
 

 

ব্যোচ নিং-১৬, কেনেয নোভঃ- ভননোযদী, তোসযখঃ- ০৭/১২/২০২০ ইনত ১৩/১২/২০২০ ম েন্ত  

ক্র. 

নিং 
প্রসক্ষনোথীয নোভ ঠিেোনো কভোফোইর নম্বয 

প্রসক্ষণ কেোন েয 

নোভ 
কভয়োদ ভন্তব্য 

০১ 
              

 
যসুরপুয, োসতযসদয়ো, ভননোযদী, 

নযসিংদী 
০১৭১৪৪১৭৭৬৪ 

যুফ নোযীনদয দক্ষতো 

বৃসি িংক্রোন্ত ৭ সদন  

০২ 
মুন্নী 

  
যসুরপুয, োসতযসদয়ো, ভননোযদী, 

নযসিংদী 
০১৮২২২৫৪০৮৮ 

যুফ নোযীনদয দক্ষতো 

বৃসি িংক্রোন্ত 
৭ সদন 

 

০৩ 
আসপয়ো সভতু 
 

চয়নদযগোও, োসতযসদয়ো, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭০৮৯৮২৭৯২ 

যুফ নোযীনদয দক্ষতো 

বৃসি িংক্রোন্ত 
৭ সদন 

 

০৪ 
কভোছোঃ পসযদো কফগভ 
 

চয়নদযগোও, োসতযসদয়ো, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭০৮৯৮২৭৯২ 

যুফ নোযীনদয দক্ষতো 

বৃসি িংক্রোন্ত 
৭ সদন 

 

০৫ 
আসছয়ো সুরতোনো আসখ 

  
যসুরপুয, োসতযসদয়ো, ভননোযদী, 

নযসিংদী 
০১৭৫৮২০৮৭১৪ 

যুফ নোযীনদয দক্ষতো 

বৃসি িংক্রোন্ত 
৭ সদন 

 

০৬ 
সুসভ আক্তোয 
 

যসুরপুয, োসতযসদয়ো, ভননোযদী, 

নযসিংদী 
০১৩০০২৮৮২২২ যুফ নোযীনদয দক্ষতো 

৭ সদন 
 



ক্র. 

নিং 
প্রসক্ষনোথীয নোভ ঠিেোনো কভোফোইর নম্বয 

প্রসক্ষণ কেোন েয 

নোভ 
কভয়োদ ভন্তব্য 

বৃসি িংক্রোন্ত 

০৭ 
খোসদজো আক্তোয 
 

যসুরপুয, োসতযসদয়ো, ভননোযদী, 

নযসিংদী  
যুফ নোযীনদয দক্ষতো 

বৃসি িংক্রোন্ত 
৭ সদন 

 

০৮ 
পোযোনো আক্তোয োন্তো 
 

ফোসুরীেোসন্দ, োসতযসদয়ো, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৬১০৯৯৪৫৪৬ 

যুফ নোযীনদয দক্ষতো 

বৃসি িংক্রোন্ত 
৭ সদন 

 

০৯ 
আযোফুন নোোয 
 

যসুরপুয, োসতযসদয়ো, ভননোযদী, 

নযসিংদী  
যুফ নোযীনদয দক্ষতো 

বৃসি িংক্রোন্ত 
৭ সদন 

 

১০ 
োযসভন আক্তোয 
 

নগযফোইদ, শুকুন্দী, ভননোযদী, 

নযসিংদী 
০১৮৮২৬৮৯০৬৬ 

যুফ নোযীনদয দক্ষতো 

বৃসি িংক্রোন্ত 
৭ সদন 

 

১১ 
পোযজোনো আক্তোয 
 সফপুয, নযসিংদী ০১৭৩১৩৬৯৩০০ 

যুফ নোযীনদয দক্ষতো 

বৃসি িংক্রোন্ত 
৭ সদন 

 

১২ 
োসফনো কফগভ 
 

যসুরপুয, োসতযসদয়ো, ভননোযদী, 

নযসিংদী 
০১৭১৪৪১৭৭৬৪ 

যুফ নোযীনদয দক্ষতো 

বৃসি িংক্রোন্ত 
৭ সদন 

 

১৩ 
খোসদজো আক্তোয 
 

যসুরপুয, োসতযসদয়ো, ভননোযদী, 

নযসিংদীসয়নদযগোও, 

োসতযসদয়ো, ভননোযদী, নযসিংদী 
 

যুফ নোযীনদয দক্ষতো 

বৃসি িংক্রোন্ত 
৭ সদন 

 

১৪ 
োনসজদো আপনযোজো  
 

শুকুন্দী, োসতযসদয়ো, ভননোযদী, 

নযসিংদী  
যুফ নোযীনদয দক্ষতো 

বৃসি িংক্রোন্ত 
৭ সদন 

 

১৫ 
শ্রী জয়ভোরো দো 
 

কেোনচযচয, কদৌরতপুয, 

ভননোযদী, নযসিংদী 
০১৭৪৮৭০৬৯১৭ 

যুফ নোযীনদয দক্ষতো 

বৃসি িংক্রোন্ত 
৭ সদন 

 

১৬ 
ভোছুভো কফগভ 
 

কেোনচযচয, কদৌরতপুয, 

ভননোযদী, নযসিংদী  
যুফ নোযীনদয দক্ষতো 

বৃসি িংক্রোন্ত 
৭ সদন 

 

১৭ 
ভোনছুযো কফগভ 
 

কেোনচযচয, কদৌরতপুয, 

ভননোযদী, নযসিংদী  
যুফ নোযীনদয দক্ষতো 

বৃসি িংক্রোন্ত 
৭ সদন 

 

১৮ 
কুসনুয আক্তোয 
 

কেোনচযচয, কদৌরতপুয, 

ভননোযদী, নযসিংদী  
যুফ নোযীনদয দক্ষতো 

বৃসি িংক্রোন্ত 
৭ সদন 

 

১৯ 
োোনোজ কফগভ 
 

কেোনচযচয, কদৌরতপুয, 

ভননোযদী, নযসিংদী  
যুফ নোযীনদয দক্ষতো 

বৃসি িংক্রোন্ত 
৭ সদন 

 

২০ 
তোসনয়ো আক্তোয 
 

যসুরপুয, োসতযসদয়ো, ভননোযদী, 

নযসিংদী  যুফ নোযীনদয দক্ষতো 
৭ সদন 

 



ক্র. 

নিং 
প্রসক্ষনোথীয নোভ ঠিেোনো কভোফোইর নম্বয 

প্রসক্ষণ কেোন েয 

নোভ 
কভয়োদ ভন্তব্য 

বৃসি িংক্রোন্ত 

২১ 
নোছসযন 
 োসতযসদয়ো, ভননোযদী, নযসিংদী  

যুফ নোযীনদয দক্ষতো 

বৃসি িংক্রোন্ত 
৭ সদন 

 

২২ 
ছোসফনো খোতুন 
 

শ্যোভপুয, ঘোগুটিয়ো, েোোসয়ো, 

গোজীপুয 
 

যুফ নোযীনদয দক্ষতো 

বৃসি িংক্রোন্ত 
৭ সদন 

 

২৩ 
কখ নোজভো  
 

যসুরপুয, োসতযসদয়ো, ভননোযদী, 

নযসিংদী 
০১৭৪৬২০৮৬৩২ 

যুফ নোযীনদয দক্ষতো 

বৃসি িংক্রোন্ত 
৭ সদন 

 

২৪ 
সরভো আক্তোয 
 

নধোইয,উত্তয 

কনোয়োসদয়ো,ভননোযদী 
নযসিংদী 

০১৯২৩৬৯১০৩০ 
যুফ নোযীনদয দক্ষতো 

বৃসি িংক্রোন্ত 
৭ সদন 

 

২৫ 
রুভো  আক্তোয 
 

সেসতেফোসদ,নদৌরতপুয,ভননোযদী 
নযসিংদী 

০১৯২১৩১২০৬৫ 
যুফ নোযীনদয দক্ষতো 

বৃসি িংক্রোন্ত 
৭ সদন 
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 ০৭  

     

 

৪  †gvt iægvb 

wgqv 

     bRicyi                           01822214368 “mewR 

Pvl” 

 ০৭  

     

 

৫  gwiqg †eMg      ‡gw_Kv›`v                           01922688352 “mewR 

Pvl” 

 ০৭  

     

 

৬  ZvQwjgv      ‡gw_Kv›`v                           01303493113 “mewR 

Pvl” 

 ০৭  

     

 

৭  g‡bvqvi 

†nv‡mb 

     ‡gw_Kv›`v                           01777522926 “mewR 

Pvl” 

 ০৭  

     

 

৮  KweZv     ivRcÖvmv`     ivRcÖvmv`                01302435674 “mewR 

Pvl” 

 ০৭  

     

 

৯  Wwj Av³vi      ‡gw_Kv›`v                           01317459600 “mewR 

Pvl” 

 ০৭  

     

 

১০  ‡gviv` ingvb      ‡gw_Kv›`v                           01629160027 “mewR 

Pvl” 

 ০৭  

     

 

১১  ‡kdvjx †eMg      ‡jvPbcyi     evLibMi                01910087600 “mewR 

Pvl” 

 ০৭  

     

 



১২  gnwmb wgqv      ‡gw_Kv›`v                           01786365882 “mewR 

Pvl” 

 ০৭  

     

 

১৩  Ave ỳjøvn 

Avj nvw` 

     P›`ªxivgcyi                           01818508033 “mewR 

Pvl” 

 ০৭  

     

 

১৪  wjwc †eMg      bRicyi                           01719075690 “mewR 

Pvl” 

 ০৭  

     

 

১৫  wejøvj †nv‡mb      bRicyi                           01628889251 “mewR 

Pvl” 

 ০৭  

     

 

১৬  ‡gvQvt 

ggZvR 

Av³vi 

     ‡jvPbcyi     evLibMi                01820078832 “mewR 

Pvl” 

 ০৭  

     

 

১৭  Kvgiæbœvnvi      ‡gw_Kv›`v                           01756579328 “mewR 

Pvl” 

 ০৭  

     

 

১৮  meyR wgqv      ‡gw_Kv›`v                           01746152882 “mewR 

Pvl” 

 ০৭  

     

 

১৯  ‡ivwRbv      ‡gw_Kv›`v                           01799517157 “mewR 

Pvl” 

 ০৭  

     

 

২০  BqvQwgb 

LvZzb 

     ‡gw_Kv›`v                           01637585152 “mewR 

Pvl” 

 ০৭  

     

 

২১  ¯^b©vjx †eMg      ‡gw_Kv›`v                           01306434058 “mewR 

Pvl” 

 ০৭  

     

 

২২  ‡gvt LveŸve 

nvmvb 

     ‡gw_Kv›`v                           01305802286 “mewR 

Pvl” 

 ০৭  

     

 

২৩  AvQgv †eMg      ‡gw_Kv›`v                           01929073243 “mewR 

Pvl” 

 ০৭  

     

 

২৪  kvwnbyi 

Av³vi gxg 

     ‡gw_Kv›`v                           01724787602 “mewR 

Pvl” 

 ০৭  

     

 

২৫  ‡gvt jv‡`b 

wgqv 

     wgR©vbMi     wgR©vbMi                01731212388 “mewR 

Pvl” 

 ০৭  

     

 

 

                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                        

(                            

                       

                

     ০২-৯৪৪৮০৪০       



 

                                                                               

                                                                                              

       ‘  ’ 

                            “‡cvkvK •Zwi”  

                     ২৫           

                  ০৭ ১২ ২০২০     ১৩ ১২ ২০২০          ০৭               “১০     ” 

                                           

        

    

          

 

১  ‡RvbvwK 

†eMg 

     ivqcyiv                           01850886644 “‡cvkvK 

•Zwi” 

 ০৭  

     

 

২  dz‡jQv †eMg      

ivgbMi     cvovZjx                

017354 

91730 

“‡cvkvK 

•Zwi” 

 ০৭  

     

 

৩  Avd‡ivRv      gwnl 

gviv                           

01817283831 “‡cvkvK 

•Zwi” 

 ০৭  

     

 

৪  dv‡Zgv Av³vi      mv‡ni Pi      mv‡ni 

Pi                

01870246540 “‡cvkvK 

•Zwi” 

 ০৭  

     

 

৫  bymivZ Bmjvg 

mvw`qv 

     eªvþb 

eayqv     bexcyi                

01707971552 “‡cvkvK 

•Zwi” 

 ০৭  

     

 

৬  bvwM©m Av³vi      mvnvi 

†Lvjv     nvwmgcyi                

01730238000 “‡cvkvK 

•Zwi” 

 ০৭  

     

 

৭  Lvw`Rv Av³vi      ivqcyiv c~t 

cvov                           

01788852430 “‡cvkvK 

•Zwi” 

 ০৭  

     

 

৮  wbqvkv †eMg      gwnl 

gviv                           

01870246547 “‡cvkvK 

•Zwi” 

 ০৭  

     

 

৯  mv_x †eMg      ivqcyiv c~t 

cvov                           

01780395717 “‡cvkvK 

•Zwi” 

 ০৭  

     

 

১০  AvwL Zviv      ivqcyiv c~t 

cvov                           

01876675303 “‡cvkvK 

•Zwi” 

 ০৭  

     

 

১১  RvbœvZ  Aviv 

wbZz 

     ivqcyiv c~t 

cvov                           

01858633070 “‡cvkvK 

•Zwi” 

 ০৭  

     

 

১২  Zvgvbœv Av³vi      ivgbMi 

nvwU                           

01861834140 “‡cvkvK 

•Zwi” 

 ০৭  

     

 



১৩  Zvwbqv †eMg      wcwiR Kvw›`      wcwiR 

Kvw›`                

01736908331 “‡cvkvK 

•Zwi” 

 ০৭  

     

 

১৪  mvwgqv Rvgvb 

ZvbwR 

     ivqcyiv c~t 

cvov                           

01314689102 “‡cvkvK 

•Zwi” 

 ০৭  

     

 

১৫  ‡Rvniv LvZzb      ivqcyiv c~t 

cvov                           

01871638001 “‡cvkvK 

•Zwi” 

 ০৭  

     

 

১৬  dvnwg`v 

myjZvbv 

     ivqcyiv c~t 

cvov                           

01833560256 “‡cvkvK 

•Zwi” 

 ০৭  

     

 

১৭  mvbRvbv 

Bmjvg mvqgv 

                         01626321859 “‡cvkvK 

•Zwi” 

 ০৭  

     

 

১৮  kvigxb Av³vi      ivqcyiv c~t 

cvov                           

01735491730 “‡cvkvK 

•Zwi” 

 ০৭  

     

 

১৯  Av‡gbv LvZzb     ivqcyiv 

c~tcvov                           

01870248336 “‡cvkvK 

•Zwi” 

 ০৭  

     

 

২০  Avdmvbv 

Avdixb 

     ivgbMi 

nvwU                           

 “‡cvkvK 

•Zwi” 

 ০৭  

     

 

২১  Zvgvbœv Av³vi      mvq`vev`      

mvq`vev`,               

01870161153 “‡cvkvK 

•Zwi” 

 ০৭  

     

 

২২  Avj bymivZ      ivgbMi 

nvwU                           

01611313174 “‡cvkvK 

•Zwi” 

 ০৭  

     

 

২৩  AvQgv LvZzb      ga¨ bMi      ga¨ 

bMi                

01708482691 “‡cvkvK 

•Zwi” 

 ০৭  

     

 

২৪  AvKwjgv 

Av³vi 

     bweqvev`      

ZzjvZzjx                

01922858340 “‡cvkvK 

•Zwi” 

 ০৭  

     

 

২৫  ZvQwjgv 

Av³vi 

     ivgbMi 

nvwU                           

01708982691 “‡cvkvK 

•Zwi” 

 ০৭  

     

 

 

                                                                                                                        

                                                                                                                           

                                                                                                                                        

(                            

                       

                

     ০২-৯৪৪৮০৪০       



 

                                                                                            

       ‘  ’ 

                            “           ”  

                     ২৫           

                  ১৫ ১২ ২০২০     ২১ ১২ ২০২০          ০৭               “১১      ” 

             

    

                          

        

    

          

 

১  iægv LvZzb      ivqcyiv c~e© 

cvov                           

01853284377 “       

    ” 

 ০৭  

     

 

২  bxwjgv Rvnvb 

bxjv 

     _vbv 

nvwU                           

01755060571 “       

    ” 

 ০৭  

     

 

৩  iwngv †eMg      _vbv 

nvwU                           

01779222123 “       

    ” 

 ০৭  

     

 

৪  dv‡Zgv 

RvbœvZ 

     _vbv 

nvwU                           

01787119808 “       

    ” 

 ০৭  

     

 

৫  mvbwR`v 

Av³vi 

     _vbv 

nvwU                           

01732781288 “       

    ” 

 ০৭  

     

 

৬  bvRgyb 

myjZvbv KvuKb 

     _vbv 

nvwU                           

01869099849 “       

    ” 

 ০৭  

     

 

৭  k¨vgjx Av³vi      _vbv 

nvwU                           

01301969933 “       

    ” 

 ০৭  

     

 

৮  wbjxgv Av³vi 

AvwL 

     _vbv 

nvwU                           

01312939640 “       

    ” 

 ০৭  

     

 

৯  P¤úv Av³vi      _vbv 

nvwU                           

01882522154 “       

    ” 

 ০৭  

     

 

১০  AvwKbv Av³vi      _vbv 

nvwU                           

01846373006 “       

    ” 

 ০৭  

     

 

১১  ‡mvwbqv 

Av³vi 

     _vbv 

nvwU                           

01832788060 “       

    ” 

 ০৭  

     

 

১২  ivwKqv †eMg      

Awjcyiv                           

01876060923 “       

    ” 

 ০৭  

     

 

১৩  gwiqg      _vbv 01850814805 “        ০৭   



nvwU                               ”      

১৪  kviwgb 

Av³vi 

     ev‡ni 

Pi                           

01871716621 “       

    ” 

 ০৭  

     

 

১৫  gwiqg      _vbv 

nvwU                           

01319417261 “       

    ” 

 ০৭  

     

 

১৬  ‡gvQvt Zvmwgb 

Av³vi 

      v‡ni Pi      mv‡ni 

Pi                

01928368649 “       

    ” 

 ০৭  

     

 

১৭  mv_x Av³vi      _vbv 

nvwU                           

01812124362 “       

    ” 

 ০৭  

     

 

১৮  ‡iLv Av³vi      w`Nwjqv 

Kvw›`                            

01714410729 “       

    ” 

 ০৭  

     

 

১৯  mvwn`v †eMg      _vbv 

nvwU                           

01764192385 “       

    ” 

 ০৭  

     

 

২০  e„wó †eMg      _vbv 

nvwU                           

01758947330 “       

    ” 

 ০৭  

     

 

২১  iægv Av³vi      _vbv 

nvwU                           

01726526592 “       

    ” 

 ০৭  

     

 

২২  gvZ‡bvev 

gvngy`v 

     _vbv 

nvwU                           

01917451232 “       

    ” 

 ০৭  

     

 

২৩  nvdmv Av³vi      bweqvev`      

ivqcyiv                

01876937883 “       

    ” 

 ০৭  

     

 

২৪  bIwkb      bweqvev`      

ivqcyiv                

01710991303 “       

    ” 

 ০৭  

     

 

২৫  mylgv ivbx 

jvfjx 

     

‡gw_Kv›`v                           

01706622772 “       

    ” 

 ০৭  

     

 

 

                                                                                 

 

 

(                            

                       

                

     ০২-৯৪৪৮০৪০       
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                            “‡cvkvK •Zwi”  
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১  wgZv †eMg      ‡`․jZKvw›`,†cvt 

mvcgviv                

 “‡cvkvK 

•Zwi” 

 ০৭  

     

 

২  ‡iKmvbv 

†eMg 

     ‡`․jZKvw›`,†cvt 

mvcgviv                

01850207684 “‡cvkvK 

•Zwi” 

 ০৭  

     

 

৩  mygv †eMg      ‡`․jZKvw›`,†cvt 

mvcgviv                

01781416372 “‡cvkvK 

•Zwi” 

 ০৭  

     

 

৪  Zûiv †eMg      ‡`․jZKvw›`,†cvt 

mvcgviv                

01714435512 “‡cvkvK 

•Zwi” 

 ০৭  

     

 

৫  kvnxbyi 

Av³vi e„wó 

     ‡`․jZKvw›`,†cvt 

mvcgviv                

 “‡cvkvK 

•Zwi” 

 ০৭  

     

 

৬  iæwg Av³vi      ‡`․jZKvw›`,†cvt 

mvcgviv                

 “‡cvkvK 

•Zwi” 

 ০৭  

     

 

৭  Avwidv 

†eMg 

     ‡`․jZKvw›`,†cvt 

mvcgviv                

01866007940 “‡cvkvK 

•Zwi” 

 ০৭  

     

 

৮  ‡RvbvwK 

Av³vi 

     ‡`․jZKvw›`,†cvt 

mvcgviv                

 “‡cvkvK 

•Zwi” 

 ০৭  

     

 

৯  mywg Av³vi      ‡`․jZKvw›`,†cvt 

mvcgviv                

 “‡cvkvK 

•Zwi” 

 ০৭  

     

 

১০  ‡iv‡Kqv 

Av³vi 

     ‡`․jZKvw›`,†cvt 

mvcgviv                

 “‡cvkvK 

•Zwi” 

 ০৭  

     

 

১১  wbjydv 

Av³vi bxjv 

           , ‡cvt mvcgviv                 “‡cvkvK 

•Zwi” 

 ০৭  

     

 

১২  AvKwjgv 

†eMg 

          , ‡cvt mvcgviv                01747526392 “‡cvkvK 

•Zwi” 

 ০৭  

     

 



১৩  kvigxb 

Av³vi 

           , ‡cvt mvcgviv                01813139298 “‡cvkvK 

•Zwi” 

 ০৭  

     

 

১৪  wkLv †eMg            , ‡cvt mvcgviv                01747881038 “‡cvkvK 

•Zwi” 

 ০৭  

     

 

১৫  ‡gQvt Pvqbv 

Av³vi 

              ,   :                       “‡cvkvK 

•Zwi” 

 ০৭  

     

 

১৬  Qvwbqv               ,   :                       “‡cvkvK 

•Zwi” 

 ০৭  

     

 

১৭         

     

                                     01752540218 “‡cvkvK 

•Zwi” 

 ০৭  

     

 

১৮  wigv Av³vi           ,‡cvt wgR©vcyi,                 “‡cvkvK 

•Zwi” 

 ০৭  

     

 

১৯  QvwKbv 

Av³vi 

              , ‡cvt 

mvcgviv                

01747881038 “‡cvkvK 

•Zwi” 

 ০৭  

     

 

২০  cwj Av³vi 

wcÖqv 

     ‡`․jZKvw›`                 “‡cvkvK 

•Zwi” 

 ০৭  

     

 

২১  iæcvjx      ‡`․jZKvw›`                01888598584 “‡cvkvK 

•Zwi” 

 ০৭  

     

 

২২  jyebv 

Av³vi 

     ‡`․jZKvw›`                01893852466 “‡cvkvK 

•Zwi” 

 ০৭  

     

 

২৩  ‡ivKmvbv 

†eMg 

                     icyi,                01778042381 “‡cvkvK 

•Zwi” 

 ০৭  

     

 

২৪  gqbv †eMg            Kv›`x,        ,                01778042381 “‡cvkvK 

•Zwi” 

 ০৭  

     

 

২৫  dv‡Zgv 

†eMg 

            ,    mvcgviv                 “‡cvkvK 

•Zwi” 

 ০৭  

     

 

 

                                                                                                                         

                                                                                                                          

                                                                                                                                        

(                            

                       

                

     ০২-৯৪৪৮০৪০       

        ০১৭০৯-৩৩০৩৬৫ 

E-mail:raipura@dyd.gov.bd 



 

 

                                                                                         

       ‘  ’ 

                            “cyuwZi KvR”  

                     ২৫           

                  ০৪ ০১ ২০২০     ১০ ০১ ২০২০          ০৭               “১৩      ” 

                                           

        

    

          

 

১  b~i RvbœvZ            ,†cvt 

evLibMi,ivqcyiv,biwms`x 

01316456368 “cyuwZi 

KvR” 

 ০৭  

     

 

২  Bmbvnvi            ,†cvt 

evLibMi,ivqcyiv,biwms`x 

01865159306 “cyuwZi 

KvR” 

 ০৭  

     

 

৩  mvbwR`v 

Av³vi AiwZ 

     

                                     

01937805034 “cyuwZi 

KvR” 

 ০৭  

     

 

৪  kviwgb Av³vi      

                                     

01813142069 “cyuwZi 

KvR” 

 ০৭  

     

 

৫  ivwKev Av³vi      

                                    

01758576449 “cyuwZi 

KvR” 

 ০৭  

     

 

৬  bvRgyb bvnvi      

                                     

01732736318 “cyuwZi 

KvR” 

 ০৭  

     

 

৭  cwc Av³vi             iv, †cvt 

ZzjvZjx,ivqcyiv,biwms`x 

01304448156 “cyuwZi 

KvR” 

 ০৭  

     

 

৮  ivwRqv Av³vi             iv, †cvt 

ZzjvZjx,ivqcyiv,biwms`x 

01726294405 “cyuwZi 

KvR” 

 ০৭  

     

 

৯  ‡ivwRbv Av³vi             iv, †cvt 

ZzjvZjx,ivqcyiv,biwms`x 

01865159092 “cyuwZi 

KvR” 

 ০৭  

     

 

১০  gv‡jKv Av³vi            ,†cvt 

evLibMi,ivqcyiv,biwms`x 

01739353321 “cyuwZi 

KvR” 

 ০৭  

     

 

১১  wjwc †eMg      

                                     

01917740916 “cyuwZi 

KvR” 

 ০৭  

     

 

১২  ZvbwRbv †eMg      

                                    

01778852403 “cyuwZi 

KvR” 

 ০৭  

     

 

১৩  mvwn`v Av³vi             iv, †cvt 01865234485 “cyuwZi  ০৭   



ZzjvZjx,ivqcyiv,biwms`x KvR”      

১৪  mygv †eMg             iv, †cvt 

ZzjvZjx,ivqcyiv,biwms`x 

01704636398 “cyuwZi 

KvR” 

 ০৭  

     

 

১৫  iæcvjx             iv, †cvt 

ZzjvZjx,ivqcyiv,biwms`x 

01985076168 “cyuwZi 

KvR” 

 ০৭  

     

 

১৬  bqbgwb             iv, †cvt 

ZzjvZjx,ivqcyiv,biwms`x 

01717035599 “cyuwZi 

KvR” 

 ০৭  

     

 

১৭  ‡gvQvt Lvw`Rv 

Av³vi ¯̂cœv 

            iv, †cvt 

ZzjvZjx,ivqcyiv,biwms`x 

01912296071 “cyuwZi 

KvR” 

 ০৭  

     

 

১৮  kvgxgv †eMg      

                                     

01712582349 “cyuwZi 

KvR” 

 ০৭  

     

 

১৯  gy³v Av³vi      

                                     

01798186112 “cyuwZi 

KvR” 

 ০৭  

     

 

২০  ‡gvQvt AvQgv 

Av³vi 

            iv, †cvt 

ZzjvZjx,ivqcyiv,biwms`x 

01927624387 “cyuwZi 

KvR” 

 ০৭  

     

 

২১  ‡gvQvt †nv‡mbv 

Av³vi 

            iv, †cvt 

ZzjvZjx,ivqcyiv,biwms`x 

01789609999 “cyuwZi 

KvR” 

 ০৭  

     

 

২২  wkjv Av³vi             iv, †cvt 

ZzjvZjx,ivqcyiv,biwms`x 

01866523911 “cyuwZi 

KvR” 

 ০৭  

     

 

২৩  wjRv Av³vi      

                                     

01402187860 “cyuwZi 

KvR” 

 ০৭  

     

 

২৪  dv‡Zgv †eMg      

                                     

01778977958 “cyuwZi 

KvR” 

 ০৭  

     

 

২৫      Rv Av³vi      

                                     

01707236947 “cyuwZi 

KvR” 

 ০৭  
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     ০২-৯৪৪৮০৪০       
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১  bvRgv                                           01726320008 “‡cvkvK 

•Zwi” 

 ০৭        

২  m~Pbv Av³vi               ,                          01781746279 “‡cvkvK 

•Zwi” 

 ০৭        

৩  mvabv Av³vi                                           01867192281 “‡cvkvK 

•Zwi” 

 ০৭        

৪  kvgxgv Av³vi                                           01734120844  “‡cvkvK 

•Zwi” 

 ০৭        

৫                                 iv, †cvt ZzjvZjx,ivqcyiv,biwms`x 01773754492 “‡cvkvK 

•Zwi” 

 ০৭        

৬                                                       01827980356 “‡cvkvK 

•Zwi” 

 ০৭        

৭                       iv, †cvt ZzjvZjx,ivqcyiv,biwms`x 01892825485 “‡cvkvK 

•Zwi” 

 ০৭        

৮                                                        01307708368 “‡cvkvK 

•Zwi” 

 ০৭        

৯                        iv, †cvt ZzjvZjx,ivqcyiv,biwms   01300316478 “‡cvkvK 

•Zwi” 

 ০৭        

১০                     iv, †cvt ZzjvZjx,ivqcyiv,biwms   01929242300 “‡cvkvK 

•Zwi” 

 ০৭        

১১                          iv, †cvt ZzjvZjx,ivqcyiv,biwms   01753921463 “‡cvkvK 

•Zwi” 

 ০৭        

১২                                                   01842636228 “‡cvkvK 

•Zwi” 

 ০৭        

১৩                           iv, †cvt ZzjvZjx,ivqcyiv,biwms   01727289754 “‡cvkvK 

•Zwi” 

 ০৭        

১৪                          iv, †cvt ZzjvZjx,ivqcyiv,biwms   01926925118 “‡cvkvK  ০৭        



•Zwi” 

১৫                                                     01920490297 “‡cvkvK 

•Zwi” 

 ০৭        

১৬                                                        01872449602 “‡cvkvK 

•Zwi” 

 ০৭        

১৭                                                           01776230896 “‡cvkvK 

•Zwi” 

 ০৭        

১৮                                iv, †cvt ZzjvZjx,ivqcyiv,biwms   01721596460 “‡cvkvK 

•Zwi” 

 ০৭        

১৯                        iv, †cvt ZzjvZjx,ivqcyiv,biwms   01719012494 “‡cvkvK 

•Zwi” 

 ০৭        

২০                          iv, †cvt ZzjvZjx,ivqcyiv,biwms   01967478568 “‡cvkvK 

•Zwi” 

 ০৭        

২১                                 :                      01827691148 “‡cvkvK 

•Zwi” 

 ০৭        

২২                                                     01318554657 “‡cvkvK 

•Zwi” 

 ০৭        

২৩                                                         01814903078 “‡cvkvK 

•Zwi” 

 ০৭        

২৪                                                      01884871748 “‡cvkvK 

•Zwi” 

 ০৭        

২৫                                                       01742145028 “‡cvkvK 

•Zwi” 

 ০৭        

 

                                                                                                                       

                                                                                                                          

                                                                                                                                        

(                            

                       

                

     ০২-৯৪৪৮০৪০       

        ০১৭০৯-৩৩০৩৬৫ 

E-mail:raipura@dyd.gov.bd 
 

 

 

 



 

                                                                            

       ‘  ’ 

                            “           ”  

                     ২৫           

                  ১৬ ১১ ২০২০     ৩০ ১১ ২০২০          ১৫                 

             

    

                          

        

    

          

 

১          

     

                                              01726993490 “       

    ” 

 ০৭  

     

 

২         

      

       wgR©vbMi c~e©cvov,‡cvt   

wgR©vbMi,               

01727504714 “       

    ” 

 ০৭  

     

 

৩         

          

       wgR©vbMi 

c~e©cvov,‡cvt  wgR©vbMi,               

01716823479 “       

    ” 

 ০৭  

     

 

৪                     wgR©vbMi 

c~e©cvov,‡cvt  wgR©vbMi,               

01760219680 “       

    ” 

 ০৭  

     

 

৫         

        

     

       wgR©vbMi 

c~e©cvov,‡cvt  wgR©vbMi,               

01715756000 “       

    ” 

 ০৭  

     

 

৬                wgR©vbMi 

c~e©cvov,‡cvt  wgR©vbMi,               

01310920731 “       

    ” 

 ০৭  

     

 

৭                   wgR©vbMi 

c~e©cvov,‡cvt  wgR©vbMi,               

01705035782 “       

    ” 

 ০৭  

     

 

৮          

         

       wgR©vbMi 

c~e©cvov,‡cvt  wgR©vbMi,               

01756042615 “       

    ” 

 ০৭  

     

 

৯          

     

       wgR©vbMi 

c~e©cvov,‡cvt  wgR©vbMi,               

01765377686 “       

    ” 

 ০৭  

     

 

১০         

     

       wgR©vbMi 

c~e©cvov,‡cvt  wgR©vbMi,               

01757012248 “       

    ” 

 ০৭  

     

 

১১         

       

     c~e©        wgR©vbMi, 

‡cvt  wgR©vbMi,               

01762025183 “       

    ” 

 ০৭  

     

 

১২                 c~e©      ‡cvt  wgR©vbMi,               01781860481 “       

    ” 

 ০৭  

     

 



১৩                   c~e©      ‡cvt  wgR©vbMi,               01762025183 “       

    ” 

 ০৭  

     

 

১৪          

     

                               

                     

01772637225 “       

    ” 

 ০৭  

     

 

১৫                                            

                     

01404256889 “       

    ” 

 ০৭  

     

 

১৬                                           

                     

01736441734 “       

    ” 

 ০৭  

     

 

১৭           

   

                               

                     

01794501793 “       

    ” 

 ০৭  

     

 

১৮         

     

                               

                     
01727042387 “       

    ” 

 ০৭  

     

 

১৯                

           ‡cvt  wgR©vbMi,               

01317372420 “       

    ” 

 ০৭  

     

 

২০         

     

     

           ‡cvt  wgR©vbMi,               

01853786411 “       

    ” 

 ০৭  

     

 

২১            

    

     

           ‡cvt  wgR©vbMi,               

01798281728 “       

    ” 

 ০৭  

     

 

২২          

     

     

           ‡cvt  wgR©vbMi,               

01643505274 “       

    ” 

 ০৭  

     

 

২৩               

           ‡cvt  wgR©vbMi,               

01792075646 “       

    ” 

 ০৭  

     

 

২৪          

     

                                    

                     

01759959074 “       

    ” 

 ০৭  

     

 

২৫                                             

                     

01735942359 “       

    ” 

 ০৭  

     

 

 

                                                                                                                      

                                                                                                                           

                                                                                                                                        

(                            

                       

                

     ০২-৯৪৪৮০৪০       

        ০১৭০৯-৩৩০৩৬৫ 

E-mail:raipura@dyd.gov.bd 



 

                                           

   

                

       ‘  ’ 

                            “           ”  

                     ২৫           

                  ০৮ ১২ ২০২০     ১৪ ১২ ২০২০          ০৭               “            ” 

                                                   

    

           

 

১                                                             01303307737 “           ”  ০৭        

২                                                   01794088167 “           ”  ০৭        

৩                                                              01312870820 “           ”  ০৭        

৪                                                               01306433594 “           ”  ০৭        

৫                                              01781609494 “           ”  ০৭        

৬                                                    01630450376 “           ”  ০৭        

৭                                                      01763710831 “           ”  ০৭        

৮                                                        01300316478 “           ”  ০৭        

৯                                                                0131887343 “           ”  ০৭        

১০                       ½x      †cvt       ,               01756062952 “           ”  ০৭        

১১                                                        01311418887 “           ”  ০৭        

১২                       ½x      †cvt       ,               01712582349 “           ”  ০৭        

১৩                              ½x      †cvt       ,               01890298406 “           ”  ০৭        

১৪                                                      01782828322 “           ”  ০৭        

১৫                       ½x      †cvt       ,               01705718449 “           ”  ০৭        

১৬                                                                01768546530 “           ”  ০৭        

১৭                                                       01779848242 “           ”  ০৭        

১৮                                                          01778925351 “           ”  ০৭        

১৯                                                     01741154654 “           ”  ০৭        



২০                                                       01748636398 “           ”  ০৭        

২১                                                    01865234485 “           ”  ০৭        

২২                                                        01777310768 “           ”  ০৭        

২৩                     ½x      †cvt       ,               01949769554 “           ”  ০৭        

২৪                                                         01928425414 “           ”  ০৭        

২৫                                                           01798433682 “           ”  ০৭        

 

                                                                                                                         

                                                                                                                           

                                                                                                                                        

(                            

                       

                

     ০২-৯৪৪৮০৪০       

        ০১৭০৯-৩৩০৩৬৫ 

E-mail:raipura@dyd.gov.bd 

 

              

 

 

নিং প্রসক্ষণোথীয নোভ ঠিেোনো কভোফোইর নম্বয প্রসক্ষণ কেোন েয নোভ কভয়োদ ভভত্মব্য 

১ কপযনদৌস ইছোখোসর ০১৬৮৭৬৩৯১৩৭ কোোে চতযী সফলয়ে ২২/০৯/২০ - ২৮/০৯/২০  

২ সভসথরো োোন সুভনো ইছোখোসর ০১৯৯৩২৫৯৬৬৬ কোোে চতযী সফলয়ে ২২/০৯/২০ - ২৮/০৯/২০  

৩ কোসনয়ো কফগভ ইছোখোসর ০১৭০৯১৬৪৩১০ কোোে চতযী সফলয়ে ২২/০৯/২০ - ২৮/০৯/২০  

৪ সনসথরো োোন সুজোনো ইছোখোসর ০১৭৭৫৫২৫১০৪ কোোে চতযী সফলয়ে ২২/০৯/২০ - ২৮/০৯/২০  

৫ তোসরভো ইছোখোসর ০১৮৩১৩৭৯১২৭ কোোে চতযী সফলয়ে ২২/০৯/২০ - ২৮/০৯/২০  

৬ কেোসনুয আক্তোয ইছোখোসর ০১৯৪০৩৩৩৮২৭ কোোে চতযী সফলয়ে ২২/০৯/২০ - ২৮/০৯/২০  

৭ যোসভো ইছোখোসর ০১৫৩২৩৭০৯২৮ কোোে চতযী সফলয়ে ২২/০৯/২০ - ২৮/০৯/২০  

৮ েোেরী কফগভ ইছোখোসর ০১৯৩২৩৭০৮৬০ কোোে চতযী সফলয়ে ২২/০৯/২০ - ২৮/০৯/২০  

৯ োসফনো ইছোখোসর ০১৮১৮০৭২০২৫ কোোে চতযী সফলয়ে ২২/০৯/২০ - ২৮/০৯/২০  



১০ খোসদজো কফগভ ইছোখোসর  কোোে চতযী সফলয়ে ২২/০৯/২০ - ২৮/০৯/২০  

১১ কজসভন ইছোখোসর ০১৬৮৭৬৩৯১৩৭ কোোে চতযী সফলয়ে ২২/০৯/২০ - ২৮/০৯/২০  

১২ ভননোয়োযো কফগভ ইছোখোসর ০১৭৮৭০২৩৮৯৭ কোোে চতযী সফলয়ে ২২/০৯/২০ - ২৮/০৯/২০  

১৩ কুরসুভ কফগভ ইছোখোসর ০১৭৯৩১১৫৬৫৩ কোোে চতযী সফলয়ে ২২/০৯/২০ - ২৮/০৯/২০  

১৪ ীভো আক্তোয ইছোখোসর ০১৭৯৩১১৫৬৫৩ কোোে চতযী সফলয়ে ২২/০৯/২০ - ২৮/০৯/২০  

১৫ মুস েদো আক্তোয ইছোখোসর ০১৬৮৭৬৩৯১৩৭ কোোে চতযী সফলয়ে ২২/০৯/২০ - ২৮/০৯/২০  

১৬ পোনতভো আক্তোয ইছোখোসর ০১৮২৭৬২৪৯৪৬ কোোে চতযী সফলয়ে ২২/০৯/২০ - ২৮/০৯/২০  

১৭ নোজনীন ইছোখোসর ০১৯৯২৩০০৭১২ কোোে চতযী সফলয়ে ২২/০৯/২০ - ২৮/০৯/২০  

১৮ নোসছভো আক্তোয ইছোখোসর ০১৭১০১৪৯২৩২ কোোে চতযী সফলয়ে ২২/০৯/২০ - ২৮/০৯/২০  

১৯ কদনরোয়োযো আক্তোয ইছোখোসর ০১৮৩১৩৭৯১২৭ কোোে চতযী সফলয়ে ২২/০৯/২০ - ২৮/০৯/২০  

২০ োসনুয কফগভ ইছোখোসর ০১৯৯৮৬২৯৩৩৪ কোোে চতযী সফলয়ে ২২/০৯/২০ - ২৮/০৯/২০  

২১ োন্নো কফগভ ইছোখোসর  কোোে চতযী সফলয়ে ২২/০৯/২০ - ২৮/০৯/২০  

২২ ভোযসজয়ো কফগভ ইছোখোসর ০১৭৫৫৮৯৯৫৩৯ কোোে চতযী সফলয়ে ২২/০৯/২০ - ২৮/০৯/২০  

২৩ োসনুয আক্তোয ইছোখোসর ০১৯১৭১৫৯৫০১ কোোে চতযী সফলয়ে ২২/০৯/২০ - ২৮/০৯/২০  

২৪ আখী আরভগীয ইছোখোসর  কোোে চতযী সফলয়ে ২২/০৯/২০ - ২৮/০৯/২০  

২৫ ভসন আক্তোয ইছোখোসর ০১৯৩২৩৭০৮৬০ কোোে চতযী সফলয়ে ২২/০৯/২০ - ২৮/০৯/২০  

 

নিং প্রসক্ষণোথীয নোভ ঠিেোনো কভোফোইর নম্বয প্রসক্ষণ কেোন েয 
নোভ 

কভয়োদ ভভত্মব্য 

১ সল্পী কফগভ ভোনঝযচয ০১৯৪৬৪০৯০০৭ নেী োঁথো চতযী 

সফলয়ে 
০৭/১০/২০ - ১৩/১০/২০  

২ োসরভো আক্তোয ভোনঝযচয ০১৭৩০২৩৯৬৫৩ নেী োঁথো চতযী 

সফলয়ে 
০৭/১০/২০ - ১৩/১০/২০  

৩ ভভতোজ আক্তোয ভোনঝযচয ০১৭৩০২৩৯৬৫৩ নেী োঁথো চতযী 

সফলয়ে 
০৭/১০/২০ - ১৩/১০/২০  

৪ ছোরভো  ভোনঝযচয ০১৭৫৭০১৫২১৮ নেী োঁথো চতযী 

সফলয়ে 
০৭/১০/২০ - ১৩/১০/২০  



৫ সরস আক্তোয ভোনঝযচয ০১৯৩৭৩৭১৩৭৮ নেী োঁথো চতযী 

সফলয়ে 
০৭/১০/২০ - ১৩/১০/২০  

৬ খোসদজো কফগভ ভোনঝযচয ০১৯৫২৩৮০৮৮৩ নেী োঁথো চতযী 

সফলয়ে 
০৭/১০/২০ - ১৩/১০/২০  

৭ োযম্নর আক্তোয ভোনঝযচয ০১৯১১৫০১৩৬৬ নেী োঁথো চতযী 

সফলয়ে 
০৭/১০/২০ - ১৩/১০/২০  

৮ সরভো আক্তোয ভোনঝযচয ০১৪০১৯১৪৫৮৯ নেী োঁথো চতযী 

সফলয়ে 
০৭/১০/২০ - ১৩/১০/২০  

৯ আসনছো ভোনঝযচয ০১৩১৪৪৯১১১৫ নেী োঁথো চতযী 

সফলয়ে 
০৭/১০/২০ - ১৩/১০/২০  

১০ খোসদজো কফগভ ভোনঝযচয ০১৯৪১১৮৫৬৩৫ নেী োঁথো চতযী 

সফলয়ে 
০৭/১০/২০ - ১৩/১০/২০  

১১ সসযনো কফগভ ভোনঝযচয ০১৭১৭৬২৯২৭৮ নেী োঁথো চতযী 

সফলয়ে 
০৭/১০/২০ - ১৩/১০/২০  

১২ পোযজোনো আক্তোয ভোনঝযচয ০১৭২০৮১৩৭৪১ নেী োঁথো চতযী 

সফলয়ে 
০৭/১০/২০ - ১৩/১০/২০  

১৩ োসফফো আক্তোয ভোনঝযচয  নেী োঁথো চতযী 

সফলয়ে 
০৭/১০/২০ - ১৩/১০/২০  

১৪ কযননো আক্তোয ভোনঝযচয ০১৭৬৬২৬৯৮৪৬ নেী োঁথো চতযী 

সফলয়ে 
০৭/১০/২০ - ১৩/১০/২০  

১৫ নোসছভো আক্তোয ভোনঝযচয ০১৭৩০২৩৯৬৫৩ নেী োঁথো চতযী 

সফলয়ে 
০৭/১০/২০ - ১৩/১০/২০  

১৬ োসভদো  ভোনঝযচয ০১৯৯২৮৪৭০৮০ নেী োঁথো চতযী 

সফলয়ে 
০৭/১০/২০ - ১৩/১০/২০  

১৭ োসছনো কফগভ ভোনঝযচয ০১৯৪০০৯৫১৮৪ নেী োঁথো চতযী 

সফলয়ে 
০৭/১০/২০ - ১৩/১০/২০  

১৮ কযোেোনো আক্তোয ভোনঝযচয ০১৭৫৭৫০৯২১২ নেী োঁথো চতযী 

সফলয়ে 
০৭/১০/২০ - ১৩/১০/২০  

১৯ মুক্তো আক্তোয ভোনঝযচয  নেী োঁথো চতযী 

সফলয়ে 
০৭/১০/২০ - ১৩/১০/২০  

২০ কপোরী কফগভ ভোনঝযচয ০১৭৬০৩৭৫২৭৩ নেী োঁথো চতযী 

সফলয়ে 
০৭/১০/২০ - ১৩/১০/২০  

২১ ভোযম্নপো খোনভ ভোনঝযচয ০১৯২৮৪৮৪৭৫৬ নেী োঁথো চতযী 

সফলয়ে 
০৭/১০/২০ - ১৩/১০/২০  



২২ সযভো আক্তোয ভোনঝযচয ০১৭৮২৭৮৬৩০১ নেী োঁথো চতযী 

সফলয়ে 
০৭/১০/২০ - ১৩/১০/২০  

২৩ ক সজ আক্তোয ভোনঝযচয ০১৭৮০৭৬০৮৭৭ নেী োঁথো চতযী 

সফলয়ে 
০৭/১০/২০ - ১৩/১০/২০  

২৪ কযোসজ কফগভ ভোনঝযচয ০১৭৮০৭৬০৮৭৭ নেী োঁথো চতযী 

সফলয়ে 
০৭/১০/২০ - ১৩/১০/২০  

২৫ ঋতু কফগভ ভোনঝযচয ০১৭৮০৭৬০৮৭৭ নেী োঁথো চতযী 

সফলয়ে 
০৭/১০/২০ - ১৩/১০/২০  

 

 প্রসক্ষণোথীয নোভ ঠিেোনো কভোফোইর নম্বয প্রসক্ষণ কেোন েয 
নোভ 

কভয়োদ ভভত্মব্য 

১ নোসছভো আক্তোয ফুরফোসড়য়ো ০১৭০৩৮৭৫৫২৮ কোোে চতযী সফলয়ে ১৫/১০/২০ - ২১/১০/২০  

২ সদনো কফগভ ফুরফোসড়য়ো  কোোে চতযী সফলয়ে ১৫/১০/২০ - ২১/১০/২০  

৩ নোছসযন কফগভ ফুরফোসড়য়ো  কোোে চতযী সফলয়ে ১৫/১০/২০ - ২১/১০/২০  

৪ ঝুভো আক্তোয ফুরফোসড়য়ো ০১৭৮৬১৫১০১৭ কোোে চতযী সফলয়ে ১৫/১০/২০ - ২১/১০/২০  

৫ নোজভো কফগভ ফুরফোসড়য়ো ০১৭০১৪৬০৭০৩ কোোে চতযী সফলয়ে ১৫/১০/২০ - ২১/১০/২০  

৬ বৃসি আক্তোয ফুরফোসড়য়ো ০১৭১৭৭৮২৭৫৯ কোোে চতযী সফলয়ে ১৫/১০/২০ - ২১/১০/২০  

৭ কভোোঃ সরজো আক্তোয ফুরফোসড়য়ো ০১৭৮৬১৫১০১৭ কোোে চতযী সফলয়ে ১৫/১০/২০ - ২১/১০/২০  

৮ কভোো: সনলুপো কফগভ ফুরফোসড়য়ো ০১৮৭৪৩৮০১১৫ কোোে চতযী সফলয়ে ১৫/১০/২০ - ২১/১০/২০  

৯ োযসভন আক্তোয ফুরফোসড়য়ো ০১৬৪৮৩৮৭০৬৯    কোোে চতযী সফলয়ে ১৫/১০/২০ - ২১/১০/২০  

১০ কভোো: রোসে আক্তোয ফুরফোসড়য়ো ০১৭০৩৮৭৫৫২৮ কোোে চতযী সফলয়ে ১৫/১০/২০ - ২১/১০/২০  

১১ োথী আক্তোয ফুরফোসড়য়ো  কোোে চতযী সফলয়ে ১৫/১০/২০ - ২১/১০/২০  

১২ যম্নভো খোনভ ফুরফোসড়য়ো  কোোে চতযী সফলয়ে ১৫/১০/২০ - ২১/১০/২০  

১৩ তোছসরভো ফুরফোসড়য়ো ০১৭৮৬১৫১০১৭ কোোে চতযী সফলয়ে ১৫/১০/২০ - ২১/১০/২০  

১৪ ইয়োছসভন ফুরফোসড়য়ো ০১৭০১৪৬০৭০৩ কোোে চতযী সফলয়ে ১৫/১০/২০ - ২১/১০/২০  

১৫ মুস েদো কফগভ ফুরফোসড়য়ো ০১৭১৭৭৮২৭৫৯ কোোে চতযী সফলয়ে ১৫/১০/২০ - ২১/১০/২০  

১৬ আনয়ো ফুরফোসড়য়ো ০১৭৮৬১৫১০১৭ কোোে চতযী সফলয়ে ১৫/১০/২০ - ২১/১০/২০  



১৭ আনভনো ফুরফোসড়য়ো ০১৮৭৪৩৮০১১৫ কোোে চতযী সফলয়ে ১৫/১০/২০ - ২১/১০/২০  

১৮ কভোো: সুসভ আক্তোয ফুরফোসড়য়ো ০১৬৪৮৩৮৭০৬৯    কোোে চতযী সফলয়ে ১৫/১০/২০ - ২১/১০/২০  

১৯ কভোো: যোসদো আক্তোয ফুরফোসড়য়ো ০১৭০৩৮৭৫৫২৮ কোোে চতযী সফলয়ে ১৫/১০/২০ - ২১/১০/২০  

২০ ইয়োছসভন আক্তোয ফুরফোসড়য়ো  কোোে চতযী সফলয়ে ১৫/১০/২০ - ২১/১০/২০  

২১ কভোো: যম্নসজনো 

আক্তোয 

ফুরফোসড়য়ো  কোোে চতযী সফলয়ে ১৫/১০/২০ - ২১/১০/২০  

২২ োসদয়ো আপসযন ফুরফোসড়য়ো ০১৭৮৬১৫১০১৭ কোোে চতযী সফলয়ে ১৫/১০/২০ - ২১/১০/২০  

২৩ কসরনো কফগভ ফুরফোসড়য়ো ০১৭০১৪৬০৭০৩ কোোে চতযী সফলয়ে ১৫/১০/২০ - ২১/১০/২০  

২৪ যম্নসভ আক্তোয ফুরফোসড়য়ো ০১৭১৭৭৮২৭৫৯ কোোে চতযী সফলয়ে ১৫/১০/২০ - ২১/১০/২০  

২৫ অনোসভেো আক্তোয ফুরফোসড়য়ো ০১৭৮৬১৫১০১৭ কোোে চতযী সফলয়ে ১৫/১০/২০ - ২১/১০/২০  

 

নিং প্রসক্ষণোথীয নোভ ঠিেোনো কভোফোইর নম্বয প্রসক্ষণ কেোন েয নোভ কভয়োদ ভভত্মব্য 

১ েোসনজ কজোহুযো  দসড়োওরোোড়ো ০১৭৩২০১০১৭৬ স্থসল্প (পুসতয েোজ) সফলয়ে ২২/১০/২০ - ২৮/১০/২০  

২ তোসনয়ো কফগভ দসড়োওরোোড়ো ০১৭৪৩৪৫২৭৯০ স্থসল্প (পুসতয েোজ) সফলয়ে ২২/১০/২০ - ২৮/১০/২০  

৩ তোসভনো কফগভ দসড়োওরোোড়ো  স্থসল্প (পুসতয েোজ) সফলয়ে ২২/১০/২০ - ২৮/১০/২০  

৪ োসভয়ো সুরতোনো পুষ্প দসড়োওরোোড়ো ০১৭৩২০১০১৭৬ স্থসল্প (পুসতয েোজ) সফলয়ে ২২/১০/২০ - ২৮/১০/২০  

৫ আেসরভো আক্তোয দসড়োওরোোড়ো ০১৭৩৫৩৫২১৫৫ স্থসল্প (পুসতয েোজ) সফলয়ে ২২/১০/২০ - ২৮/১০/২০  

৬ নোসদযো কফগভ দসড়োওরোোড়ো ০১৭৩২১৪০২৯৭ স্থসল্প (পুসতয েোজ) সফলয়ে ২২/১০/২০ - ২৮/১০/২০  

৭ ভোনজদো দসড়োওরোোড়ো ০১৯২৪৭০২৮০০ স্থসল্প (পুসতয েোজ) সফলয়ে ২২/১০/২০ - ২৮/১০/২০  

৮ কভোোঃ আপোনো 

আক্তোয 

দসড়োওরোোড়ো ০১৭১৬৯২৩৫৩৮ স্থসল্প (পুসতয েোজ) সফলয়ে ২২/১০/২০ - ২৮/১০/২০  

৯ আসভনো আক্তোয দসড়োওরোোড়ো ০১৯৩০৫৬৩২০২ স্থসল্প (পুসতয েোজ) সফলয়ে ২২/১০/২০ - ২৮/১০/২০  

১০ আসম্বয়ো কফগভ দসড়োওরোোড়ো  স্থসল্প (পুসতয েোজ) সফলয়ে ২২/১০/২০ - ২৮/১০/২০  

১১ োযনবজ আক্তোয সুভনো দসড়োওরোোড়ো ০১৭৬৫৭০৮০৬০ স্থসল্প (পুসতয েোজ) সফলয়ে ২২/১০/২০ - ২৮/১০/২০  

১২ োসরভো কফগভ দসড়োওরোোড়ো ০১৭৪৪২৪৪০০৭ স্থসল্প (পুসতয েোজ) সফলয়ে ২২/১০/২০ - ২৮/১০/২০  



১৩ ভসন আক্তোয যম্ননো দসড়োওরোোড়ো ০১৯৩২৭২০৯৪২ স্থসল্প (পুসতয েোজ) সফলয়ে ২২/১০/২০ - ২৮/১০/২০  

১৪ যোনফয়ো আক্তোয দসড়োওরোোড়ো ০১৭৫৮৬৬৫১৬৫ স্থসল্প (পুসতয েোজ) সফলয়ে ২২/১০/২০ - ২৮/১০/২০  

১৫ োসদো আক্তোয দসড়োওরোোড়ো ০১৭৬৪১২৭০২৪ স্থসল্প (পুসতয েোজ) সফলয়ে ২২/১০/২০ - ২৮/১০/২০  

১৬ কজোৎণো কফগভ দসড়োওরোোড়ো ০১৩১৪৮৫৬৪৪৯ স্থসল্প (পুসতয েোজ) সফলয়ে ২২/১০/২০ - ২৮/১০/২০  

১৭ োসফনো ইয়োছসভন দসড়োওরোোড়ো ০১৭৩২০১০১০৭৬ স্থসল্প (পুসতয েোজ) সফলয়ে ২২/১০/২০ - ২৮/১০/২০  

১৮ লুৎপো কফগভ দসড়োওরোোড়ো ০১৮২৩৩০১৭৯২ স্থসল্প (পুসতয েোজ) সফলয়ে ২২/১০/২০ - ২৮/১০/২০  

১৯ কযোসজনো আক্তোয দসড়োওরোোড়ো ০১৩০০৮৮১০০৮ স্থসল্প (পুসতয েোজ) সফলয়ে ২২/১০/২০ - ২৮/১০/২০  

২০ সুসভত্রো যেোয দসড়োওরোোড়ো ০১৭৬৫৭০৮০৬০ স্থসল্প (পুসতয েোজ) সফলয়ে ২২/১০/২০ - ২৮/১০/২০  

২১ কভঘরো দসড়োওরোোড়ো ০১৯৫৬৭১১০০৫ স্থসল্প (পুসতয েোজ) সফলয়ে ২২/১০/২০ - ২৮/১০/২০  

২২ োসদয়ো আনযসপন তন্বী দসড়োওরোোড়ো ০১৭৬৫৭০৮০৬০ স্থসল্প (পুসতয েোজ) সফলয়ে ২২/১০/২০ - ২৮/১০/২০  

২৩ সুজরো আক্তোয দসড়োওরোোড়ো ০১৭৩২০১০১৭৬ স্থসল্প (পুসতয েোজ) সফলয়ে ২২/১০/২০ - ২৮/১০/২০  

২৪ কতোযো দসড়োওরোোড়ো ০১৭৬৫৭০৮০৬০ স্থসল্প (পুসতয েোজ) সফলয়ে ২২/১০/২০ - ২৮/১০/২০  

২৫ সুসপয়ো আক্তোয শুবো দসড়োওরোোড়ো ০১৭১২০০২২৫৭ স্থসল্প (পুসতয েোজ) সফলয়ে ২২/১০/২০ - ২৮/১০/২০  

 

নিং প্রসক্ষণোথীয নোভ ঠিেোনো কভোফোইর নম্বয প্রসক্ষণ কেোন েয নোভ কভয়োদ ভভত্মব্য 

১ মুসন্ন আতীোড়ো ০১৭৫৬২৬১২৩০ কোোে চতযী সফলয়ে ০১/১১/২০ - ১৫/১১/২০  

২ তৃষ্ণো সভত্র আতীোড়ো ০১৭৪২০৪৯০৭৪ কোোে চতযী সফলয়ে ০১/১১/২০ - ১৫/১১/২০  

৩ নূপুয কন আতীোড়ো ০১৭৩২৮৪৭৯৬৬ কোোে চতযী সফলয়ে ০১/১১/২০ - ১৫/১১/২০  

৪ োযম্নর যোনী আচোম ে আতীোড়ো ০১৭৫৬৫৭৯৮৪০ কোোে চতযী সফলয়ে ০১/১১/২০ - ১৫/১১/২০  

৫ চোনভরী যোনী আচোম ে আতীোড়ো ০১৭৫৭৭০৩৫২৪ কোোে চতযী সফলয়ে ০১/১১/২০ - ১৫/১১/২০  

৬ প্রীসত যোনী সূত্রধয আতীোড়ো ০১৩১৯৯০৬৯৩০ কোোে চতযী সফলয়ে ০১/১১/২০ - ১৫/১১/২০  

৭ সভতু কবৌসভে আতীোড়ো ০১৭৪৪৩৬৫৩৭১ কোোে চতযী সফলয়ে ০১/১১/২০ - ১৫/১১/২০  

৮ নয়ন তোযো সভত্র আতীোড়ো ০১৯২১৭২০৯৪২ কোোে চতযী সফলয়ে ০১/১১/২০ - ১৫/১১/২০  

৯ জসনতো বদ্র আতীোড়ো ০১৭৮১৫৮৩৯৬৬ কোোে চতযী সফলয়ে ০১/১১/২০ - ১৫/১১/২০  



১০ যস্বতী বদ্র আতীোড়ো ০১৭০৬১২৯৬৩৫ কোোে চতযী সফলয়ে ০১/১১/২০ - ১৫/১১/২০  

১১ সুপ্তো যোনী দত্ত আতীোড়ো ০১৭০৩৩৫৩৩২২ কোোে চতযী সফলয়ে ০১/১১/২০ - ১৫/১১/২০  

১২ ভয়নো নোগ আতীোড়ো ০১৭৮১৬৭৫২৭৮ কোোে চতযী সফলয়ে ০১/১১/২০ - ১৫/১১/২০  

১৩ েোেরী যোনী যেোয আতীোড়ো ০১৮৩৮৭১৯৪৪১ কোোে চতযী সফলয়ে ০১/১১/২০ - ১৫/১১/২০  

১৪ ঝযনো যেোয আতীোড়ো ০১৯২৮৫৫৮০১৮ কোোে চতযী সফলয়ে ০১/১১/২০ - ১৫/১১/২০  

১৫ েসণেো যেোয আতীোড়ো ০১৭২৫১০৩৮৯০ কোোে চতযী সফলয়ে ০১/১১/২০ - ১৫/১১/২০  

১৬ বৃসি কচৌধুযী আতীোড়ো ০১৩১৯৫৬৭৬১৪ কোোে চতযী সফলয়ে ০১/১১/২০ - ১৫/১১/২০  

১৭ চন্দনো কদফনোথ আতীোড়ো ০১৬৮০৩০৬৮৩৮ কোোে চতযী সফলয়ে ০১/১১/২০ - ১৫/১১/২০  

১৮ তফথী যোনী েভ েেোয আতীোড়ো ০১৭৪৬১৯৮০৬৪ কোোে চতযী সফলয়ে ০১/১১/২০ - ১৫/১১/২০  

১৯ ঋতু যোয় আতীোড়ো ০১৭১৬৫২৯৯৩৮ কোোে চতযী সফলয়ে ০১/১১/২০ - ১৫/১১/২০  

২০ কোভো যোনী োর আতীোড়ো ০১৩০১৫৭৮১১৪ কোোে চতযী সফলয়ে ০১/১১/২০ - ১৫/১১/২০  

২১ সযটো কন আতীোড়ো ০১৭৬২০২০৮৫৬ কোোে চতযী সফলয়ে ০১/১১/২০ - ১৫/১১/২০  

২২ যম্নভো কন আতীোড়ো ০১৭২৭২৭৯৯২৭ কোোে চতযী সফলয়ে ০১/১১/২০ - ১৫/১১/২০  

২৩ অপু দো আতীোড়ো ০১৭৯৫৬৬৪৭০৩ কোোে চতযী সফলয়ে ০১/১১/২০ - ১৫/১১/২০  

২৪ চচসত সভত্র আতীোড়ো ০১৭১৪৮৪০৪৩৭ কোোে চতযী সফলয়ে ০১/১১/২০ - ১৫/১১/২০  

২৫ তৃনো দত্ত আতীোড়ো ০১৭৯২৬০৫৭১২ কোোে চতযী সফলয়ে ০১/১১/২০ - ১৫/১১/২০  

 

নিং প্রসক্ষণোথীয নোভ ঠিেোনো কভোফোইর নম্বয প্রসক্ষণ কেোন েয নোভ কভয়োদ ভভত্মব্য 

১ োভীভো আক্তোয গোফতরী ০১৭৪২৯৬৫০০২ ফোটিে ও ফস্দে সপ্রসটিং  সফলয়ে ০৩/১১/২০ - ০৯/১১/২০  

২ কভোো: সযতো কফগভ গোফতরী ০১৭৪২৯৬৫০০২ ফোটিে ও ফস্দে সপ্রসটিং  সফলয়ে ০৩/১১/২০ - ০৯/১১/২০  

৩ তোসভনো আক্তোয গোফতরী ০১৭১৫২৪৮৩৫৫ ফোটিে ও ফস্দে সপ্রসটিং  সফলয়ে ০৩/১১/২০ - ০৯/১১/২০  

৪ কেোসনুয আক্তোয গোফতরী ০১৭২২৩৩০৪০৩ ফোটিে ও ফস্দে সপ্রসটিং  সফলয়ে ০৩/১১/২০ - ০৯/১১/২০  

৫ োসনুয আক্তোয গোফতরী ০১৯৩৬৫১০৮৮ ফোটিে ও ফস্দে সপ্রসটিং  সফলয়ে ০৩/১১/২০ - ০৯/১১/২০  

৬ োযম্নর আক্তোয কেয়ো গোফতরী ০১৮৪০৯৯৯৩০৮ ফোটিে ও ফস্দে সপ্রসটিং  সফলয়ে ০৩/১১/২০ - ০৯/১১/২০  



৭ ঝুভো আক্তোয গোফতরী ০১৪০২৪০৩৪৯৭ ফোটিে ও ফস্দে সপ্রসটিং  সফলয়ে ০৩/১১/২০ - ০৯/১১/২০  

৮ োনসজদো আক্তোয 

সরভো 

গোফতরী ০১৭৫৭৫০৯২০১ ফোটিে ও ফস্দে সপ্রসটিং  সফলয়ে ০৩/১১/২০ - ০৯/১১/২০  

৯ যোনফয়ো আক্তোয গোফতরী ০১৭১৫২৪৮৩৫৫ ফোটিে ও ফস্দে সপ্রসটিং  সফলয়ে ০৩/১১/২০ - ০৯/১১/২০  

১০ তোনসজনো আক্তোয গোফতরী ০১৭৯৫৮৫৮৩২৮ ফোটিে ও ফস্দে সপ্রসটিং  সফলয়ে ০৩/১১/২০ - ০৯/১১/২০  

১১ েোসযভো আক্তোয গোফতরী ০১৮২২২১২৩৬৩ ফোটিে ও ফস্দে সপ্রসটিং  সফলয়ে ০৩/১১/২০ - ০৯/১১/২০  

১২ সরভো কফগভ গোফতরী ০১৭৫৭৫০৯২০১ ফোটিে ও ফস্দে সপ্রসটিং  সফলয়ে ০৩/১১/২০ - ০৯/১১/২০  

১৩ পোসভদো ইরোভ গোফতরী ০১৭৫৭৭০৩৪৯৯ ফোটিে ও ফস্দে সপ্রসটিং  সফলয়ে ০৩/১১/২০ - ০৯/১১/২০  

১৪ োযসভন আক্তোয গোফতরী ০১৭৩৫২৮০৭৭৯ ফোটিে ও ফস্দে সপ্রসটিং  সফলয়ে ০৩/১১/২০ - ০৯/১১/২০  

১৫ তোনসজনো আক্তোয গোফতরী ০১৭১৫২৪৮৩৫৫ ফোটিে ও ফস্দে সপ্রসটিং  সফলয়ে ০৩/১১/২০ - ০৯/১১/২০  

১৬ নোসদযো কফগভ গোফতরী ০১৭৬৩৮৬২৪৮৪ ফোটিে ও ফস্দে সপ্রসটিং  সফলয়ে ০৩/১১/২০ - ০৯/১১/২০  

১৭ োসপয়ো কফগভ গোফতরী ০১৭৮৪৪২৯৮৫৬ ফোটিে ও ফস্দে সপ্রসটিং  সফলয়ে ০৩/১১/২০ - ০৯/১১/২০  

১৮ যম্নফো কফগভ গোফতরী ০১৩০৮৬৩৯৭১৫ ফোটিে ও ফস্দে সপ্রসটিং  সফলয়ে ০৩/১১/২০ - ০৯/১১/২০  

১৯ োযম্নর কফগভ গোফতরী ০১৮২২২১২৩৬৩ ফোটিে ও ফস্দে সপ্রসটিং  সফলয়ে ০৩/১১/২০ - ০৯/১১/২০  

২০ ভসনযো কফগভ গোফতরী ০১৭৫৭৫০৯২০১ ফোটিে ও ফস্দে সপ্রসটিং  সফলয়ে ০৩/১১/২০ - ০৯/১১/২০  

২১ োসফফো কফগভ গোফতরী ০১৭৯৫৮৫৮৩২৮ ফোটিে ও ফস্দে সপ্রসটিং  সফলয়ে ০৩/১১/২০ - ০৯/১১/২০  

২২ আসছয়ো গোফতরী ০১৭৫৭৫০৯২০১ ফোটিে ও ফস্দে সপ্রসটিং  সফলয়ে ০৩/১১/২০ - ০৯/১১/২০  

২৩ োযসভন আক্তোয ফন্যো গোফতরী ০১৭৩৩৩০৪৪৬১ ফোটিে ও ফস্দে সপ্রসটিং  সফলয়ে ০৩/১১/২০ - ০৯/১১/২০  

২৪ োসনুয কফগভ গোফতরী ০১৭৫৭৫০৯২০১ ফোটিে ও ফস্দে সপ্রসটিং  সফলয়ে ০৩/১১/২০ - ০৯/১১/২০  

২৫ নূয আক্তোয গোফতরী ০১৭৪১৬৬৬৫৯২ ফোটিে ও ফস্দে সপ্রসটিং  সফলয়ে ০৩/১১/২০ - ০৯/১১/২০  

 

নিং প্রসক্ষণোথীয নোভ ঠিেোনো কভোফোইর নম্বয প্রসক্ষণ কেোন েয নোভ কভয়োদ ভভত্ম

ব্য 

১ কসরনো কফগভ ধনোইযচয ০১৬৮৩৯৬৯৯৪৫ ফোটিে ও ফস্দে সপ্রসটিং  সফলয়ে ২৩/১১/২০ - ২৯/১১/২০  

২ আনযপো ধনোইযচয ০১৯৬৬১০৬৯৩০ ফোটিে ও ফস্দে সপ্রসটিং  সফলয়ে ২৩/১১/২০ - ২৯/১১/২০  



৩ কভোো: যোসদো কফগভ ধনোইযচয ০১৯৩৩৯৯০১৯ ফোটিে ও ফস্দে সপ্রসটিং  সফলয়ে ২৩/১১/২০ - ২৯/১১/২০  

৪ পসযদো কফগভ ধনোইযচয ০১৩১২৮৩৯৮৭৩ ফোটিে ও ফস্দে সপ্রসটিং  সফলয়ে ২৩/১১/২০ - ২৯/১১/২০  

৫ মুস েদো কফগভ ধনোইযচয ০১৯২৫৭৯৬১৯১ ফোটিে ও ফস্দে সপ্রসটিং  সফলয়ে ২৩/১১/২০ - ২৯/১১/২০  

৬ যম্নসভ আক্তোয ধনোইযচয ০১৭৭৬৬৭৫৭০১০ ফোটিে ও ফস্দে সপ্রসটিং  সফলয়ে ২৩/১১/২০ - ২৯/১১/২০  

৭ আেসরভো ধনোইযচয ০১৭৬৭৪১৮১৪৮ ফোটিে ও ফস্দে সপ্রসটিং  সফলয়ে ২৩/১১/২০ - ২৯/১১/২০  

৮ কভোো: পোনতভো 

কফগভ 

ধনোইযচয ০১৯৩৩৭৯৯০১৯ ফোটিে ও ফস্দে সপ্রসটিং  সফলয়ে ২৩/১১/২০ - ২৯/১১/২০  

৯ কজসভন সুরতোনো ধনোইযচয ০১৯২১৯৯৯২৮৪ ফোটিে ও ফস্দে সপ্রসটিং  সফলয়ে ২৩/১১/২০ - ২৯/১১/২০  

১০ নোজভো কফগভ ধনোইযচয ০১৭১৮৪৩৬৫৮০ ফোটিে ও ফস্দে সপ্রসটিং  সফলয়ে ২৩/১১/২০ - ২৯/১১/২০  

১১ কসরনো কফগভ ধনোইযচয ০১৬৮৩৯৬৯৯৪৫ ফোটিে ও ফস্দে সপ্রসটিং  সফলয়ে ২৩/১১/২০ - ২৯/১১/২০  

১২ রোবরী ধনোইযচয ০১৭৬৭৪১৮১৪৮ ফোটিে ও ফস্দে সপ্রসটিং  সফলয়ে ২৩/১১/২০ - ২৯/১১/২০  

১৩ সযপো খোতুন ধনোইযচয ০১৬৮৩৯৬৯৯৪৫ ফোটিে ও ফস্দে সপ্রসটিং  সফলয়ে ২৩/১১/২০ - ২৯/১১/২০  

১৪ োনোজ ধনোইযচয ০১৯২১৯৯৯২৮৪ ফোটিে ও ফস্দে সপ্রসটিং  সফলয়ে ২৩/১১/২০ - ২৯/১১/২০  

১৫ কভোো: যোনী কফগভ ধনোইযচয ০১৭৬৬৫৫৯০০৯ ফোটিে ও ফস্দে সপ্রসটিং  সফলয়ে ২৩/১১/২০ - ২৯/১১/২০  

১৬ পসযদো কফগভ ধনোইযচয ০১৩১২৮৩৯৮৭৩ ফোটিে ও ফস্দে সপ্রসটিং  সফলয়ে ২৩/১১/২০ - ২৯/১১/২০  

১৭ সযভো আক্তোয ধনোইযচয ০১৭৮২১৩৭৪৮৯ ফোটিে ও ফস্দে সপ্রসটিং  সফলয়ে ২৩/১১/২০ - ২৯/১১/২০  

১৮ সযপো আক্তোয ধনোইযচয ০১৯৬৬১০০৯৩০ ফোটিে ও ফস্দে সপ্রসটিং  সফলয়ে ২৩/১১/২০ - ২৯/১১/২০  

১৯ কজোণো আক্তোয ধনোইযচয ০১৭৫২৮০০৫৫০ ফোটিে ও ফস্দে সপ্রসটিং  সফলয়ে ২৩/১১/২০ - ২৯/১১/২০  

২০ সুভো কফগভ ধনোইযচয ০১৩০৮৪২৪৮৫৪ ফোটিে ও ফস্দে সপ্রসটিং  সফলয়ে ২৩/১১/২০ - ২৯/১১/২০  

২১ জয়নফ আক্তোয ধনোইযচয ০১৪০৪১২৩৬২০ ফোটিে ও ফস্দে সপ্রসটিং  সফলয়ে ২৩/১১/২০ - ২৯/১১/২০  

২২ কভোো: রোবরী কফগভ ধনোইযচয ০১৭৬৭৪১৮১৪৮ ফোটিে ও ফস্দে সপ্রসটিং  সফলয়ে ২৩/১১/২০ - ২৯/১১/২০  

২৩ সফরসেছ ধনোইযচয ০১৭৮২১৩৭৪৮৯ ফোটিে ও ফস্দে সপ্রসটিং  সফলয়ে ২৩/১১/২০ - ২৯/১১/২০  

২৪ আনয়ো সুরতোনো ধনোইযচয ০১৯২২৪০১৭৪৪ ফোটিে ও ফস্দে সপ্রসটিং  সফলয়ে ২৩/১১/২০ - ২৯/১১/২০  

২৫ তোভোন্নো আক্তোয ধনোইযচয ০১৯৫৭৪৯৪১৫১ ফোটিে ও ফস্দে সপ্রসটিং  সফলয়ে ২৩/১১/২০ - ২৯/১১/২০  

 



 

 প্রসক্ষণোথীয 
নোভ 

ঠিেোনো কভোফোইর নম্বয প্রসক্ষণ কেোন েয নোভ কভয়োদ ভভত্মব্য 

১ োভসুন্নোোয 

আক্তোয 

ফোলুচযোড়ো ০১৭৯৭৫০৯৪৪০ কোোে চতযী সফলয়ে ০৬/১২/২০ - ১২/১২/২০  

২ আনভনো আক্তোয ফোলুচযোড়ো ০১৯১২১৩৬৮২৬ কোোে চতযী সফলয়ে ০৬/১২/২০ - ১২/১২/২০  

৩ কভৌসুসভ ফোলুচযোড়ো ০১৯৬৯০১৯৬৯৪ কোোে চতযী সফলয়ে ০৬/১২/২০ - ১২/১২/২০  

৪ তোসনয়ো কফগভ ফোলুচযোড়ো ০১৭৫৭৫০৯২৫৫ কোোে চতযী সফলয়ে ০৬/১২/২০ - ১২/১২/২০  

৫ যুসথ আক্তোয ফোলুচযোড়ো ০১৯৮২৫৮৬২৯৬ কোোে চতযী সফলয়ে ০৬/১২/২০ - ১২/১২/২০  

৬ জসযনো কফগভ ফোলুচযোড়ো ০১৭৩১০৬০০৬৫ কোোে চতযী সফলয়ে ০৬/১২/২০ - ১২/১২/২০  

৭ আননো কফগভ ফোলুচযোড়ো ০১৯৮৭৭১৪২৯৭ কোোে চতযী সফলয়ে ০৬/১২/২০ - ১২/১২/২০  

৮ যোসজয়ো আক্তোয ফোলুচযোড়ো ০১৩১৯৪১৩৩০৮ কোোে চতযী সফলয়ে ০৬/১২/২০ - ১২/১২/২০  

৯ ভীভ ফোলুচযোড়ো ০১৩১৯৪১৩৩০৮ কোোে চতযী সফলয়ে ০৬/১২/২০ - ১২/১২/২০  

১০ তোসনয়ো কফগভ ফোলুচযোড়ো ০১৯৯৪০৮৫৪২০ কোোে চতযী সফলয়ে ০৬/১২/২০ - ১২/১২/২০  

১১ আপনযোজো আক্তোয 

কোনো 

ফোলুচযোড়ো ০১৭৩১৩১২৩৯৬ কোোে চতযী সফলয়ে ০৬/১২/২০ - ১২/১২/২০  

১২ োসদয়ো ফোলুচযোড়ো ০১৩১৯৪১৩৩০৮ কোোে চতযী সফলয়ে ০৬/১২/২০ - ১২/১২/২০  

১৩ আপনযোজো আক্তোয ফোলুচযোড়ো ০১৮৬৮৭০৪১৫৫ কোোে চতযী সফলয়ে ০৬/১২/২০ - ১২/১২/২০  

১৪ কভোোঃ  সর 

আক্তোয 

ফোলুচযোড়ো ০১৭৩১১৬৭৫২৪ কোোে চতযী সফলয়ে ০৬/১২/২০ - ১২/১২/২০  

১৫ োফনোজ আক্তোয ফোলুচযোড়ো ০১৭৮২৬০৩৭৩৯  কোোে চতযী সফলয়ে ০৬/১২/২০ - ১২/১২/২০  

১৬ কুযসছয়ো ফোলুচযোড়ো ০১৭৯৭৫০৯৪৪০ কোোে চতযী সফলয়ে ০৬/১২/২০ - ১২/১২/২০  

১৭ কভোোঃ যতনো 

খোতুন 

ফোলুচযোড়ো ০১৩১৭৪৫৯৯৫৫ কোোে চতযী সফলয়ে ০৬/১২/২০ - ১২/১২/২০  

১৮ পোনতভো আক্তোয 

ভসন 

ফোলুচযোড়ো ০১৩১৯৪১৩৩০৮ কোোে চতযী সফলয়ে ০৬/১২/২০ - ১২/১২/২০  

১৯ কভোোঃ নোজভো ফোলুচযোড়ো ০১৭৩১৩৭২৩৯৬ কোোে চতযী সফলয়ে ০৬/১২/২০ - ১২/১২/২০  



কফগভ 

২০ কভোোঃ সযভো 

আক্তোয 

ফোলুচযোড়ো ০১৯৪০৮২৮৮৬৮ কোোে চতযী সফলয়ে ০৬/১২/২০ - ১২/১২/২০  

২১ তোনসজনো আক্তোয ফোলুচযোড়ো ০১৭৪২০৪৩০৭৯ কোোে চতযী সফলয়ে ০৬/১২/২০ - ১২/১২/২০  

২২ সযো আক্তোয ফোলুচযোড়ো ০১৬৭৭৯৩৪২৪১ কোোে চতযী সফলয়ে ০৬/১২/২০ - ১২/১২/২০  

২৩ খুস খোতুন ফোলুচযোড়ো ০১৯৯০৬১২৮৯৫ কোোে চতযী সফলয়ে ০৬/১২/২০ - ১২/১২/২০  

২৪ মুনতোপ োসযন ফোলুচযোড়ো  কোোে চতযী সফলয়ে ০৬/১২/২০ - ১২/১২/২০  

২৫ আসখ আক্তোয ফোলুচযোড়ো ০১৯১৯৪৭৫৫৪৩ কোোে চতযী সফলয়ে ০৬/১২/২০ - ১২/১২/২০  

 

নিং প্রসক্ষণোথীয নোভ ঠিেোনো কভোফোইর নম্বয প্রসক্ষণ কেোন েয নোভ কভয়োদ ভভত্মব্য 

১ কভোো: পোযজোনো 

আক্তোয 

গোফতরী ০১৭৫৮৭৫৪৪২৭ ফোটিে ও ফস্দে সপ্রসটিং  সফলয়ে ১৪/১২/২০ - ২০/১২/২০  

২ যম্ননু আক্তোয গোফতরী ০১৯২৬৮৭৬৯৭৩ ফোটিে ও ফস্দে সপ্রসটিং  সফলয়ে ১৪/১২/২০ - ২০/১২/২০  

৩ ীভো আক্তোয গোফতরী ০১৭৬০৭৩২৩৯৫ ফোটিে ও ফস্দে সপ্রসটিং  সফলয়ে ১৪/১২/২০ - ২০/১২/২০  

৪ সফরসেছ কফগভ গোফতরী ০১৯২১৬৮৩৬৯৮ ফোটিে ও ফস্দে সপ্রসটিং  সফলয়ে ১৪/১২/২০ - ২০/১২/২০  

৫ কভোো: আছভো আক্তোয গোফতরী ০১৯১২০০৩৪৩৯ ফোটিে ও ফস্দে সপ্রসটিং  সফলয়ে ১৪/১২/২০ - ২০/১২/২০  

৬ নোছসযন কফগভ গোফতরী ০১৭০৬১৮৬৫২০ ফোটিে ও ফস্দে সপ্রসটিং  সফলয়ে ১৪/১২/২০ - ২০/১২/২০  

৭ যোসজয়ো সুরতোনো ঝুমু গোফতরী ০১৭৩৩৯৯৭৪৫৫ ফোটিে ও ফস্দে সপ্রসটিং  সফলয়ে ১৪/১২/২০ - ২০/১২/২০  

৮ নোসগ ে আক্তোয োথী গোফতরী ০১৯২১৬৮৩৬৯৮ ফোটিে ও ফস্দে সপ্রসটিং  সফলয়ে ১৪/১২/২০ - ২০/১২/২০  

৯ োথী আক্তোয গোফতরী ০১৮৫৯১০৪৬৯১ ফোটিে ও ফস্দে সপ্রসটিং  সফলয়ে ১৪/১২/২০ - ২০/১২/২০  

১০ কোভো আক্তোয গোফতরী ০১৯৮৩৪৬২৬৩৫ ফোটিে ও ফস্দে সপ্রসটিং  সফলয়ে ১৪/১২/২০ - ২০/১২/২০  

১১ ভসজেনো আক্তোয গোফতরী ০১৩১০৮৬৩৫১৭ ফোটিে ও ফস্দে সপ্রসটিং  সফলয়ে ১৪/১২/২০ - ২০/১২/২০  

১২ নুযোত জোোন গোফতরী ০১৭১০৫৮২৩৬০ ফোটিে ও ফস্দে সপ্রসটিং  সফলয়ে ১৪/১২/২০ - ২০/১২/২০  

১৩ জোোনোযো কফগভ গোফতরী ০১৭১০৫৮২৩৬০ ফোটিে ও ফস্দে সপ্রসটিং  সফলয়ে ১৪/১২/২০ - ২০/১২/২০  



১৪ আসম্বয়ো আক্তোয গোফতরী ০১৭৫৭২৪৬২৯১ ফোটিে ও ফস্দে সপ্রসটিং  সফলয়ে ১৪/১২/২০ - ২০/১২/২০  

১৫ পোনতভো কফগভ 

 

গোফতরী ০১৮১৫৬৯৫০০০ ফোটিে ও ফস্দে সপ্রসটিং  সফলয়ে ১৪/১২/২০ - ২০/১২/২০  

১৬ কভোছো:সুরতোনো আক্তোয গোফতরী ০১৭৩২১০০৭০৭ ফোটিে ও ফস্দে সপ্রসটিং  সফলয়ে ১৪/১২/২০ - ২০/১২/২০  

১৭ যোসদো কফগভ গোফতরী ০১৭৩২৯৫৯৫২৮ ফোটিে ও ফস্দে সপ্রসটিং  সফলয়ে ১৪/১২/২০ - ২০/১২/২০  

১৮ ঋতু আক্তোয গোফতরী ০১৭১৮৬৭৮৭৬৮ ফোটিে ও ফস্দে সপ্রসটিং  সফলয়ে ১৪/১২/২০ - ২০/১২/২০  

১৯ ভোছুভো গোফতরী  ফোটিে ও ফস্দে সপ্রসটিং  সফলয়ে ১৪/১২/২০ - ২০/১২/২০  

২০ কভোছো: নোজভো আক্তোয গোফতরী ০১৩০০২৯৮৫৯৮ ফোটিে ও ফস্দে সপ্রসটিং  সফলয়ে ১৪/১২/২০ - ২০/১২/২০  

২১ কভোছো পোসভদো আক্তোয 

নোজসভন 

গোফতরী  ফোটিে ও ফস্দে সপ্রসটিং  সফলয়ে ১৪/১২/২০ - ২০/১২/২০  

২২ পোসভো কফগভ গোফতরী ০১৭৩৩৯৯৭৪৫৫ ফোটিে ও ফস্দে সপ্রসটিং  সফলয়ে ১৪/১২/২০ - ২০/১২/২০  

২৩ কভোছো: নুযোত জোোন 

বৃসি 

গোফতরী ০১৯০৪৭৪২৮৭৫ ফোটিে ও ফস্দে সপ্রসটিং  সফলয়ে ১৪/১২/২০ - ২০/১২/২০  

২৪ কুরসুভ কফগভ োযবীন গোফতরী ০১৮১৫৬৯৫০০০ ফোটিে ও ফস্দে সপ্রসটিং  সফলয়ে ১৪/১২/২০ - ২০/১২/২০  

২৫ তোসনয়ো সুরতোনো গোফতরী ০১৭৩৩৯৯৭৪৫৫ ফোটিে ও ফস্দে সপ্রসটিং  সফলয়ে ১৪/১২/২০ - ২০/১২/২০  

 

নিং প্রসক্ষণোথীয নোভ ঠিেোনো কভোফোইর নম্বয প্রসক্ষণ কেোন েয 
নোভ 

কভয়োদ ভভত্মব্য 

১ তভো যোনী কচৌধুযী দসড়োওরোোড়ো ০১৭৫৪৮২৬৫৭৮ কোোে চতযী 

সফলয়ে 

২২/১২/২০ - ২৮/১২/২০  

২ সপ্রয়োিংেো সূত্রধয দসড়োওরোোড়ো ০১৭৮৭৮৮৫১৫৯ কোোে চতযী 

সফলয়ে 

২২/১২/২০ - ২৮/১২/২০  

৩ অসনতো যোনী যোয় দসড়োওরোোড়ো ০১৭৬৩৩৬৬৯৭১ কোোে চতযী 

সফলয়ে 

২২/১২/২০ - ২৮/১২/২০  

৪ সনো সূত্রধয দসড়োওরোোড়ো ০১৭০৬৪০৩৮০১ কোোে চতযী 

সফলয়ে 

২২/১২/২০ - ২৮/১২/২০  

৫ মমুনো সূত্রধয দসড়োওরোোড়ো ০১৮১২৬৭৬৮৪২ কোোে চতযী 

সফলয়ে 

২২/১২/২০ - ২৮/১২/২০  



৬ সযো যোনী সূত্রধয দসড়োওরোোড়ো ০১৭২০৮১৪৮০৮ কোোে চতযী 

সফলয়ে 

২২/১২/২০ - ২৮/১২/২০  

৭ স্মৃসত যোনী দসড়োওরোোড়ো ০১৭২৬১৮২৪৭৮ কোোে চতযী 

সফলয়ে 

২২/১২/২০ - ২৮/১২/২০  

৮ কভোো: স্মৃসত আক্তোয দসড়োওরোোড়ো ০১৯১৩৪৪১৭৬০ কোোে চতযী 

সফলয়ে 

২২/১২/২০ - ২৮/১২/২০  

৯ রসরতো যোনী সূত্রধয দসড়োওরোোড়ো ০১৩১৪৭৬৬৮৬৪ কোোে চতযী 

সফলয়ে 

২২/১২/২০ - ২৮/১২/২০  

১০ সুভো যোনী সূত্রধয দসড়োওরোোড়ো ০১৭৩২৬৭৪১৫৮ কোোে চতযী 

সফলয়ে 

২২/১২/২০ - ২৮/১২/২০  

১১ উলো যোনী সূত্রধয দসড়োওরোোড়ো ০১৮৫৬৮৯৯৬৯৪ কোোে চতযী 

সফলয়ে 

২২/১২/২০ - ২৮/১২/২০  

১২ সপ্রয়োিংেো যোনী দো দসড়োওরোোড়ো  কোোে চতযী 

সফলয়ে 

২২/১২/২০ - ২৮/১২/২০  

১৩ ভয়নো যোনী ীর দসড়োওরোোড়ো ০১৭৬৬০৬৫৪৬২ কোোে চতযী 

সফলয়ে 

২২/১২/২০ - ২৮/১২/২০  

১৪ োযসভন আক্তোয দসড়োওরোোড়ো ০১৯১৩৪৪১৭৬০ কোোে চতযী 

সফলয়ে 

২২/১২/২০ - ২৮/১২/২০  

১৫ ীভো যোনী সূত্রধয দসড়োওরোোড়ো ০১৭২৪৭৯০৪০১ কোোে চতযী 

সফলয়ে 

২২/১২/২০ - ২৮/১২/২০  

১৬ স্বপ্নো সূত্রধয দসড়োওরোোড়ো ০১৯১২৮৮৭৬৩৫ কোোে চতযী 

সফলয়ে 

২২/১২/২০ - ২৮/১২/২০  

১৭ ভসন যোনী সূত্রধয দসড়োওরোোড়ো ০১৭৫৩৬৬৩৩৮৪ কোোে চতযী 

সফলয়ে 

২২/১২/২০ - ২৮/১২/২০  

১৮ অসনভো যোনীোো দসড়োওরোোড়ো ০১৩০১৮১৫০৪৪ কোোে চতযী 

সফলয়ে 

২২/১২/২০ - ২৮/১২/২০  

১৯ স যোয় দসড়োওরোোড়ো ০১৭৬৩২২৬৬৯০ কোোে চতযী 

সফলয়ে 

২২/১২/২০ - ২৮/১২/২০  

২০ কভোো: ভোযসজয়ো 

আক্তোয 

দসড়োওরোোড়ো ০১৭১৮০৩৭২৯৩ কোোে চতযী 

সফলয়ে 

২২/১২/২০ - ২৮/১২/২০  

২১ সুসিতো যোনী কদ দসড়োওরোোড়ো ০১৭৯৩৫৬৩৯৬৩ কোোে চতযী 

সফলয়ে 

২২/১২/২০ - ২৮/১২/২০  



২২ তুলো দো দসড়োওরোোড়ো ০১৬৮৫৭০৯৩০৩ কোোে চতযী 

সফলয়ে 

২২/১২/২০ - ২৮/১২/২০  

২৩ অস যোনী যোয় দসড়োওরোোড়ো ০১৭৩২১৬০৮৯৪ কোোে চতযী 

সফলয়ে 

২২/১২/২০ - ২৮/১২/২০  

২৪ প্রথভো যোনী ফোসয দসড়োওরোোড়ো  কোোে চতযী 

সফলয়ে 

২২/১২/২০ - ২৮/১২/২০  

২৫ ঝুভো সূত্রধয দসড়োওরোোড়ো ০১৭৭০১৬০২২৮ কোোে চতযী 

সফলয়ে 

২২/১২/২০ - ২৮/১২/২০  

 

নিং প্রসক্ষণোথীয নোভ ঠিেোনো কভোফোইর নম্বয প্রসক্ষণ কেোন েয নোভ কভয়োদ ভভত্মব্য 

১ তোসরভো আক্তোয খোননপুয ০১৯০২১৬৩৯৮৮ কোোে চতযী সফলয়ে ০৭/০১/২১ - ১৩/০১/২১  

২ নোসদয়ো কফগভ খোননপুয ০১৭৯৮২৭৩১২৮ কোোে চতযী সফলয়ে ০৭/০১/২১ - ১৩/০১/২১  

৩ কুরসুভ আক্তোয োস খোননপুয ০১৯৫৬৮৮২৫৫৮ কোোে চতযী সফলয়ে ০৭/০১/২১ - ১৩/০১/২১  

৪ আপোনো আক্তোয 

ফন্যো 

খোননপুয ০১৯৫৬৮৮২৫৫৮ কোোে চতযী সফলয়ে ০৭/০১/২১ - ১৩/০১/২১  

৫ সনসথয়ো আক্তোয খোননপুয ০১৭৯১৩৭৬৭৪৭ কোোে চতযী সফলয়ে ০৭/০১/২১ - ১৩/০১/২১  

৬ কভোো: ভসন আক্তোয খোননপুয ০১৭৭৯৬২৮৮৬৬ কোোে চতযী সফলয়ে ০৭/০১/২১ - ১৩/০১/২১  

৭ যসন সুরতোনো খোননপুয  কোোে চতযী সফলয়ে ০৭/০১/২১ - ১৩/০১/২১  

৮ সুসভ কফগভ খোননপুয ০১৭৪৯৭৬৪৯৩৯ কোোে চতযী সফলয়ে ০৭/০১/২১ - ১৩/০১/২১  

৯ োযসভন আক্তোয স্বন েো খোননপুয ০১৭১৫৫০২২৫৬ কোোে চতযী সফলয়ে ০৭/০১/২১ - ১৩/০১/২১  

১০ োসদো আপসযন খোননপুয ০১৯৩৫৬৯৩০৮৪ কোোে চতযী সফলয়ে ০৭/০১/২১ - ১৩/০১/২১  

১১ সুভনো যোনী কদ খোননপুয ০১৭১৫৫০২২৫৬ কোোে চতযী সফলয়ে ০৭/০১/২১ - ১৩/০১/২১  

১২ ভোসুভো কফগভ খোননপুয  কোোে চতযী সফলয়ে ০৭/০১/২১ - ১৩/০১/২১  

১৩ ভোসযয়ো আক্তোয খোননপুয ০১৭৫৭৯৪৮৯৯৬ কোোে চতযী সফলয়ে ০৭/০১/২১ - ১৩/০১/২১  

১৪ োসনো আক্তোয খোননপুয ০১৭৬৪১১৪৯৮৯ কোোে চতযী সফলয়ে ০৭/০১/২১ - ১৩/০১/২১  

১৫ নোসদো আপসযন খোননপুয ০১৯৩৫৬৯৩০৮৪ কোোে চতযী সফলয়ে ০৭/০১/২১ - ১৩/০১/২১  



১৬ পোযজোনো ইয়োছসভন খোননপুয ০১৮৬৯২৮৮৬৪৬ কোোে চতযী সফলয়ে ০৭/০১/২১ - ১৩/০১/২১  

১৭ োযসভন আক্তোয  খোননপুয ০১৭৭০২৭১৩৩৫ কোোে চতযী সফলয়ে ০৭/০১/২১ - ১৩/০১/২১  

১৮ আছভো আক্তোয খোননপুয ০১৭৪২৩৭৮৯০৩ কোোে চতযী সফলয়ে ০৭/০১/২১ - ১৩/০১/২১  

১৯ আসনছো আক্তোয খোননপুয ০১৭৪৪২৩৭৬৯৬ কোোে চতযী সফলয়ে ০৭/০১/২১ - ১৩/০১/২১  

২০ ইয়োছসভন আক্তোয খোননপুয ০১৭১০২৯৩০৫৮ কোোে চতযী সফলয়ে ০৭/০১/২১ - ১৩/০১/২১  

২১ আনয়ো  আক্তোয খোননপুয ০১৯৮৬৯৬১৩৫২ কোোে চতযী সফলয়ে ০৭/০১/২১ - ১৩/০১/২১  

২২ কভোো: আনয়ো কফগভ খোননপুয ০১৭৬৩৩৬৫০৩০ কোোে চতযী সফলয়ে ০৭/০১/২১ - ১৩/০১/২১  

২৩ োসফনো ইয়োছসভন খোননপুয ০১৭৩৪৮৭৭৮৫১ কোোে চতযী সফলয়ে ০৭/০১/২১ - ১৩/০১/২১  

২৪ যোনফয়ো আক্তোয খোননপুয ০১৭২৮৫৬১৩০৭ কোোে চতযী সফলয়ে ০৭/০১/২১ - ১৩/০১/২১  

২৫ যীতো কফগভ খোননপুয ০১৭৯৪৬৭৬৬০৪ কোোে চতযী সফলয়ে ০৭/০১/২১ - ১৩/০১/২১  

 

নিং প্রসক্ষণোথীয নোভ ঠিেোনো কভোফোইর নম্বয প্রসক্ষণ কেোন েয নোভ কভয়োদ ভভত্মব্য 

১ আপসযনো যেোয 

সপ্রয়ো 

ধনোইযচয ০১৭৪৩৯৭১৮৮৭ কোোে চতযী সফলয়ে ১৪/০১/২১ - ২০/০১/২১  

২ যোনী আক্তোয ধনোইযচয ০১৭৭৯৩৬৭৯৩১ কোোে চতযী সফলয়ে ১৪/০১/২১ - ২০/০১/২১  

৩ োসভভো আক্তোয ধনোইযচয  কোোে চতযী সফলয়ে ১৪/০১/২১ - ২০/০১/২১  

৪ োভসুন্নোোয ধনোইযচয ০১৭৪৩৯৭১৮৮৭ কোোে চতযী সফলয়ে ১৪/০১/২১ - ২০/০১/২১  

৫ আনয়ো সছেেো 

স্বপ্নো 

ধনোইযচয ০১৯৫৬৫৩৩৭৫৬ কোোে চতযী সফলয়ে ১৪/০১/২১ - ২০/০১/২১  

৬ যোসফয়ো কফগভ ধনোইযচয ০১৯৫৫৯৬৫৬৪৪ কোোে চতযী সফলয়ে ১৪/০১/২১ - ২০/০১/২১  

৭ পসযদো ইয়োছসভন ধনোইযচয ০১৭২৩৮৬২৪৫৬ কোোে চতযী সফলয়ে ১৪/০১/২১ - ২০/০১/২১  

৮ জোসেয়ো সুরতোনো ধনোইযচয ০১৭৩৩৮৪৯৭০৫ কোোে চতযী সফলয়ে ১৪/০১/২১ - ২০/০১/২১  

৯ নোসফরো যেোয ধনোইযচয ০১৯৪৩০৪৭৫৪৩ কোোে চতযী সফলয়ে ১৪/০১/২১ - ২০/০১/২১  

১০ কসরনো কফগভ ধনোইযচয ০১৫২২৭৮১৬৬ কোোে চতযী সফলয়ে ১৪/০১/২১ - ২০/০১/২১  



১১ সুভোইয়ো যেোয ধনোইযচয ০১৭১৬৫০৩৯৮১ কোোে চতযী সফলয়ে ১৪/০১/২১ - ২০/০১/২১  

১২ জোসেয়ো সুরতোনো ধনোইযচয ০১৭৭৪৭৫৯২৯৪ কোোে চতযী সফলয়ে ১৪/০১/২১ - ২০/০১/২১  

১৩ সুভোইয়ো আক্তোয 

চচসত 

ধনোইযচয ০১৭৭৯৩৬৭৯৩১ কোোে চতযী সফলয়ে ১৪/০১/২১ - ২০/০১/২১  

১৪ উনে োসন কফগভ ধনোইযচয ০১৯৬২৭৩১১০৮ কোোে চতযী সফলয়ে ১৪/০১/২১ - ২০/০১/২১  

১৫ োনজযো কফগভ ধনোইযচয ০১৯৮৬৪৫২৭৮০ কোোে চতযী সফলয়ে ১৪/০১/২১ - ২০/০১/২১  

১৬ কযনফেো সুরতোনো 

জয়ো 

ধনোইযচয ০১৯৪৭৯৭৭১৫০ কোোে চতযী সফলয়ে ১৪/০১/২১ - ২০/০১/২১  

১৭ কযোেোনো কফগভ ধনোইযচয ০১৭৪৩৯৭১৮৮৬ কোোে চতযী সফলয়ে ১৪/০১/২১ - ২০/০১/২১  

১৮ ভয়নো কফগভ ধনোইযচয ০১৭৩৩৯৭১৮৮৭ কোোে চতযী সফলয়ে ১৪/০১/২১ - ২০/০১/২১  

১৯ যোনফয়ো আক্তোয 

কজসভ 

ধনোইযচয ০১৭৭৮৩০৩৩২৪ কোোে চতযী সফলয়ে ১৪/০১/২১ - ২০/০১/২১  

২০ ভোসভো আক্তোয 

যম্নভো 

ধনোইযচয ০১৯৯২৬৭৫৫৬৩ কোোে চতযী সফলয়ে ১৪/০১/২১ - ২০/০১/২১  

২১ যম্ননো কফগভ ধনোইযচয ০১৯৭৬৪৬৭১০৬ কোোে চতযী সফলয়ে ১৪/০১/২১ - ২০/০১/২১  

২২ আনভনো কফগভ ধনোইযচয ০১৯৮৯৫৬৬৬৫০ কোোে চতযী সফলয়ে ১৪/০১/২১ - ২০/০১/২১  

২৩ কোসনয়ো ধনোইযচয ০১৭৯১৫৬১০২৮ কোোে চতযী সফলয়ে ১৪/০১/২১ - ২০/০১/২১  

২৪ তোসভনো কফগভ ধনোইযচয ০১৩০৬৮১২১৯০ কোোে চতযী সফলয়ে ১৪/০১/২১ - ২০/০১/২১  

২৫ সভসথরো পোযসদন 

সযভো  

ধনোইযচয ০১৪০৯৫৬২৮০৯ কোোে চতযী সফলয়ে ১৪/০১/২১ - ২০/০১/২১  

 

নিং প্রসক্ষণোথীয 
নোভ 

ঠিেোনো কভোফোইর নম্বয প্রসক্ষণ কেোন েয নোভ কভয়োদ ভভত্মব্য 

১ আপসযন সুরতোনো ভোনঝযচয  ০১৯৪৫৭১৪৭৩৯ কোোে চতযী সফলয়ে ১৪/০২/২১ - ২০/০২/২১  

২ যম্নফোইমো আক্তোয 

কোোগী 

ভোনঝযচয  ০১৯২৪৪৭৪১৩৮ কোোে চতযী সফলয়ে ১৪/০২/২১ - ২০/০২/২১  

৩ পোসভো সুরতোনো ভোনঝযচয  ০১৯২২৭৯৯৯০৭ কোোে চতযী সফলয়ে ১৪/০২/২১ - ২০/০২/২১  



৪ সমু আক্তোয ভোনঝযচয  ০১৭৬৫৫৩০১৭০ কোোে চতযী সফলয়ে ১৪/০২/২১ - ২০/০২/২১  

৫ ইয়োছসভন ভোনঝযচয  ০১৭৬৩২১২৩৭৯ কোোে চতযী সফলয়ে ১৪/০২/২১ - ২০/০২/২১  

৬ োসভভো সুরতোনো 

মুন্নী 

ভোনঝযচয  ০১৯৮০১৮৮৪৫০ কোোে চতযী সফলয়ে ১৪/০২/২১ - ২০/০২/২১  

৭ োযম্নর কফগভ ভোনঝযচয  ০১৯৯৫১৬৮৫৭১ কোোে চতযী সফলয়ে ১৪/০২/২১ - ২০/০২/২১  

৮ স্বন েোরী আক্তোয ভোনঝযচয  ০১৭৫৮১৬৩৪৯৯ কোোে চতযী সফলয়ে ১৪/০২/২১ - ২০/০২/২১  

৯ কযভো আক্তোয ভোনঝযচয  ০১৮৭৫৪৬৫৮৬৩ কোোে চতযী সফলয়ে ১৪/০২/২১ - ২০/০২/২১  

১০ সুভোইয়ো ভোনঝযচয  ০১৭৫৮১৬৩৪৯৯ কোোে চতযী সফলয়ে ১৪/০২/২১ - ২০/০২/২১  

১১ এযসন আক্তোয ভোনঝযচয  ০১৯২৩৪৬৭৮১৩ কোোে চতযী সফলয়ে ১৪/০২/২১ - ২০/০২/২১  

১২ আনয়ো আক্তোয ভোনঝযচয  ০১৯৯৮৫৭৩১৮১ কোোে চতযী সফলয়ে ১৪/০২/২১ - ২০/০২/২১  

১৩ যীভো আক্তোয ভোনঝযচয  ০১৩০০৮৬৬৯১৬ কোোে চতযী সফলয়ে ১৪/০২/২১ - ২০/০২/২১  

১৪ যোসফয়ো ভোনঝযচয  ০১৯৫৩৭৪২৮৪৩ কোোে চতযী সফলয়ে ১৪/০২/২১ - ২০/০২/২১  

১৫ সঝসর আক্তোয 

 

ভোনঝযচয  ০১৭৫০৫৭০২৫২ কোোে চতযী সফলয়ে ১৪/০২/২১ - ২০/০২/২১  

১৬ যোসজয়ো ভোনঝযচয  ০১৭৬৮৪১৯৩৮৬ কোোে চতযী সফলয়ে ১৪/০২/২১ - ২০/০২/২১  

১৭ োরভো কফগভ ভোনঝযচয  ০১৯৫৬৭২২১১০ কোোে চতযী সফলয়ে ১৪/০২/২১ - ২০/০২/২১  

১৮ নীসরভো ইয়োছসভন ভোনঝযচয  ০১৭২৫৯১২১৪০ কোোে চতযী সফলয়ে ১৪/০২/২১ - ২০/০২/২১  

১৯ সরভো আক্তোয ভোনঝযচয  ০১৯৩২৩৭১৪৬৪ কোোে চতযী সফলয়ে ১৪/০২/২১ - ২০/০২/২১  

২০ োযসভন কফগভ ভোনঝযচয  ০১৯৫৯১০৬০৫৯ কোোে চতযী সফলয়ে ১৪/০২/২১ - ২০/০২/২১  

২১ সযপো আক্তোয ভোনঝযচয  ০১৭৭৪৮৩২৪৩৮ কোোে চতযী সফলয়ে ১৪/০২/২১ - ২০/০২/২১  

২২ নোসছভো কফগভ ভোনঝযচয  ০১৭০৬১১৫৯০৫ কোোে চতযী সফলয়ে ১৪/০২/২১ - ২০/০২/২১  

২৩ ফসফ আক্তোয ভোনঝযচয  ০১৭৫৯৩৪৩৭৩৭ কোোে চতযী সফলয়ে ১৪/০২/২১ - ২০/০২/২১  

২৪ আপনযোজো আক্তোয ভোনঝযচয  ০১৭৫৮১৬৩৩৩৯ কোোে চতযী সফলয়ে ১৪/০২/২১ - ২০/০২/২১  

২৫ কভোো: সদরযম্নফো ভোনঝযচয  ০১৭৫৮১৬৩৩৩৯ কোোে চতযী সফলয়ে ১৪/০২/২১ - ২০/০২/২১  

 



নিং প্রসক্ষণোথীয নোভ ঠিেোনো কভোফোইর নম্বয প্রসক্ষণ কেোন েয 
নোভ 

কভয়োদ ভভত্মব্য 

১ তোছসরভো আক্তোয োভত্মোনোড়ো ০১৬৪৫২৩৯৯৫০ কোোে চতযী 

সফলয়ে 

২০/০২/২১ - ২৬/০২/২১  

২ নোসদো সুরতোনো োভত্মোনোড়ো ০১৭৯৪৫৩৬২৭৩ কোোে চতযী 

সফলয়ে 

২০/০২/২১ - ২৬/০২/২১  

৩ ইয়োছসভন আক্তোয োভত্মোনোড়ো ০১৯৯১৮১৭৫৪৪ কোোে চতযী 

সফলয়ে 

২০/০২/২১ - ২৬/০২/২১  

৪ সযো আক্তোয োসদো োভত্মোনোড়ো ০১৭৫৬৯৪৪০৮২ কোোে চতযী 

সফলয়ে 

২০/০২/২১ - ২৬/০২/২১  

৫ সভসন আক্তোয োভত্মোনোড়ো ০১৭৬২৫৫৮৫০২ কোোে চতযী 

সফলয়ে 

২০/০২/২১ - ২৬/০২/২১  

৬  োসরয়ো আক্তোয োভত্মোনোড়ো ০১৯২৪০৯১৩০৯ কোোে চতযী 

সফলয়ে 

২০/০২/২১ - ২৬/০২/২১  

৭ ছসনয়ো োভত্মোনোড়ো ০১৯৮১০৭১৪২৩ কোোে চতযী 

সফলয়ে 

২০/০২/২১ - ২৬/০২/২১  

৮ কভোো: আপনযোজো 

কফগভ 

োভত্মোনোড়ো ০১৭৭২৪৭৭৭৮০ কোোে চতযী 

সফলয়ে 

২০/০২/২১ - ২৬/০২/২১  

৯ কভোো: ছোরভো আক্তোয োভত্মোনোড়ো ০১৯৪০৮১২৪৫ কোোে চতযী 

সফলয়ে 

২০/০২/২১ - ২৬/০২/২১  

১০ ঝুভো আক্তোয োভত্মোনোড়ো ০১৯৫৭৬৬৪০১৪ কোোে চতযী 

সফলয়ে 

২০/০২/২১ - ২৬/০২/২১  

১১ আনভনো কফগভ োভত্মোনোড়ো ০১৯৩৮৫১৬৯০৭ কোোে চতযী 

সফলয়ে 

২০/০২/২১ - ২৬/০২/২১  

১২ সভো আক্তোয োভত্মোনোড়ো ০১৮৭৯৭৮৮৩১৪ কোোে চতযী 

সফলয়ে 

২০/০২/২১ - ২৬/০২/২১  

১৩ সুভোইয়ো আক্তোয সমু োভত্মোনোড়ো ০১৭৪১৮০৩৭৬৫ কোোে চতযী 

সফলয়ে 

২০/০২/২১ - ২৬/০২/২১  

১৪ যত্নো োভত্মোনোড়ো ০১৯০৯০৪১৮৬৩ কোোে চতযী 

সফলয়ে 

২০/০২/২১ - ২৬/০২/২১  

১৫ কগোরনোোয োভত্মোনোড়ো ০১৯৫৯৯৩০২২০ কোোে চতযী 

সফলয়ে 

২০/০২/২১ - ২৬/০২/২১  



১৬ জোসেয়ো খোতুন োভত্মোনোড়ো ০১৭৩৪০৭২২৯১ কোোে চতযী 

সফলয়ে 

২০/০২/২১ - ২৬/০২/২১  

১৭ কভোো: োসনুয 

আক্তোয 

োভত্মোনোড়ো ০১৮২২৬০৩৪৩৯ কোোে চতযী 

সফলয়ে 

২০/০২/২১ - ২৬/০২/২১  

১৮ পুনভ স োভত্মোনোড়ো  কোোে চতযী 

সফলয়ে 

২০/০২/২১ - ২৬/০২/২১  

১৯ সভরো আক্তোয োভত্মোনোড়ো ০১৯৩৮৫১৬৯০৭ কোোে চতযী 

সফলয়ে 

২০/০২/২১ - ২৬/০২/২১  

২০ কজসভন োভত্মোনোড়ো ০১৭২০৯০৪৫৫২ কোোে চতযী 

সফলয়ে 

২০/০২/২১ - ২৬/০২/২১  

২১ আসখ আক্তোয োভত্মোনোড়ো ০১৩০২৭৩৪৫৮৪ কোোে চতযী 

সফলয়ে 

২০/০২/২১ - ২৬/০২/২১  

২২ আনয়ো আক্তোয োভত্মোনোড়ো ০১৭১৫০৭৭১৩৬ কোোে চতযী 

সফলয়ে 

২০/০২/২১ - ২৬/০২/২১  

২৩ পোযজোনো যেোয োভত্মোনোড়ো ০১৭৪২৯৫৩১০২ কোোে চতযী 

সফলয়ে 

২০/০২/২১ - ২৬/০২/২১  

২৪ আসযপো আক্তোয োভত্মোনোড়ো ০১৮১৩৩৪২৬৮৩ কোোে চতযী 

সফলয়ে 

২০/০২/২১ - ২৬/০২/২১  

২৫ সভতু োভত্মোনোড়ো ০১৮১৯৮১৮০২১ কোোে চতযী 

সফলয়ে 

২০/০২/২১ - ২৬/০২/২১  

 


