
 

 

 

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, রাজবাড়ী জজলা কার্ যালয়য়র ২০২০-২০২১ অর্ যবছয়রর প্রধিক্ষণ প্রাপ্ত যুবয়দর তথ্য : 

ক) প্রাধতষ্ঠাধনক প্রধিক্ষণ : 

 

নং  প্রধিক্ষণার্ীর নাম  ঠিকানা জমাবাইল নম্বর প্রধিক্ষণ জকায়স যর নাম জময়াদ মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ মধদনা মাধিম মীম 

 

গ্রাম-ধুলধদ জয়পুর, রাজবাড়ী 

রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী  

০১৪০৫১৮২৫০৮ জ াষাক ততরী ৩ মাস  

০২ িামীমা ইয়াসধমন  

 

গ্রাম-দ যনারায়নপুর,জ ায়ালন্দয়মাড় 

রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী | 

০১৭৬০৫৪৩১৬৭ ঐ ৩ মাস  

০৩ জমাছাাঃ কাকলী খাতুন 

 

গ্রাম-বা মারা, জ াাঃ সূর্যন য র 

রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী | 

০১৭৭৮৩৪৪৯৫৬   ঐ ৩ মাস  

০৪ জরাকসানা 

 

গ্রাম-জমািাম্মদপুর, রাজবাড়ী 

রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী | 

০১৩০৫৪০৮১৪০ ঐ ৩ মাস  

০৫ তাধনয়া খাতুন 

 

গ্রাম: শ্রীরামপুর, জ াাঃ বাওনারা 

কালুখালী, রাজবাড়ৗ 

০১৭৫৪৬৮১০৯৮ ঐ ৩ মাস  

০৬ খাধদজা আক্তার 

 

গ্রাম-সজ্জনকান্দা, জ াাঃ রাজবাড়ী 

রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী | 

০১৬৩৪৫৬৫৭১১ ঐ ৩ মাস  

০৭ স্বন যালী ইসলাম 

 

গ্রাম-জছাট নুরপুর, জ াাঃ রাজবাড়ী 

রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী | 

০১৭৮৫৫৫৪১৬১ ঐ ৩ মাস  

০৮ জমাছাাঃ মুক্তা খাতুন 

 

গ্রাম- জমািাম্মদপুর, রাজবাড়ী 

রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী | 

০১৭৩৬৬৯১৫৭৭ ঐ ৩ মাস  

০৯ তািধমনা আক্তার 

 

গ্রাম- আিলাধদপুর,জ াাঃ িমদমপুর 

রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী | 

০১৯৬০০৭৮৭৯০ ঐ ৩ মাস  

১০ িায়জরা খাতুন 

 

গ্রাম- বৃচাত্রা, জ াাঃ বানীবি 

রাজবাড়ী সসদর, রাজবাড়ী | 

০১৭৬১৬৮৪৭৪২ ঐ ৩ মাস  

১১ জরিমা খাতুন 

 

গ্রাম-আটদাপুধনয়া, জ াাঃ বানীবি 

রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী | 

০১৭৬১৯৯৬১৫১ ঐ ৩ মাস  



১২ নাধিদ িাসান 

 

গ্রাম- জিাসনাবাদ, জ াাঃ রাজবাড়ী 

রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী  

০১৭৪৪১২০৮৩৬ ঐ ৩ মাস  

১৩ জমাাঃ কামরুল ইসলাম 

 

গ্রাম- িাওয়া াড়া, জ াাঃ জজৗকুরা 

রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী | 

০১৭৭৮৩৪৪৯৫৬ ঐ ৩ মাস  

১৪ রাধিদা খাতুন 

 

গ্রাম-নছরউধিন সরদার াড়া 

জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী 

০১৭৬৩২১৭৩৭৯ ঐ ৩ মাস  

১৫ সায়জদা খাতুন 

 

গ্রাম-নছরউধিন সরদার াড়া 

জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী 

০১৭৪৬৮২৩১১৭ ঐ ৩ মাস  

১৬ আসমা 

 

জছাট রঘুনার্পুর, জ া: জ ারকাধনয়া 

বায়কর ঞ্জ, জজলা - বধরিাল 

০১৩০৭১০৯৩৭১ ঐ ৩ মাস  

১৭ জমাাঃ আধলম জিখ 

 

গ্রাম-ধুলধদজয়পুর, জ াাঃ রাজবাড়ী 

রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী  

০১৭৭২১৭১৩৬১ ঐ ৩ মাস  

১৮  ারজানা খাতুন গ্রাম-দ যনারায়নপুর,জ াাঃরাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭২১৫৬৫১৩৫ ঐ ৩ মাস  

১৯ কাকধল খাতুন গ্রাম- পূব য ভবধদয়া, জ াাঃ রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৯৫৫৯৮২৮৪ ঐ ৩ মাস  

২০ ছাধবনা খাতুন গ্রাম-

আিলাধদপুর,জ াাঃয় ায়ালন্দয়মাড় 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৯৮৪৭৪৯৬৭২ ঐ ৩ মাস  

২১ শ্রাবন্তী সুলতানা গ্রাম+জ াাঃ কসবা মাজাইল 

 াংিা, রাজবাড়ী 

০১৭৭৭৬০৪৯০৬ ঐ ৩ মাস  

২২ জান্নাতুল জসতু গ্রাম-আ মাড়াই, জ াাঃ রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৮৭০১৪৪১২৭ ঐ ৩ মাস  

২৩ িাধিনা আক্তারী ধুলদীজয়পুর, জ াাঃ জ ায়ালন্দয়মাড় 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৫২২৬৪৭৬১ ঐ ৩ মাস  

২৪ ধরয়াজুল ধুলদীজয়পুর, জ াাঃ জ ায়ালন্দয়মাড় 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৯৪৫৬০১৭৫৩ ঐ ৩ মাস  

২৫ আধতকুর রিমান গ্রাম-নধলয়া, জ াাঃ জামালপুর ০১৬২৫২০২৯০৭ ঐ ৩ মাস  



বাধলয়াকাধন্দ, রাজবাড়ী  

 

২৬ ধবজয় কুমার ভাজন দধক্ষন াড়া খানখানাপুর 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৩৫৫৪১৪৪৪ ঐ ৩ মাস  

২৭ নাজরীন আক্তার গ্রাম-জকানাইল, জ াাঃ মুকুধন্দয়া 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৬৪৪৬৭৬৫৯ ঐ ৩ মাস  

২৮ জমাছাাঃ নীিার খাতুন গ্রাম-বিয়রর 

কালুখালী,জ া:রতনধদয়া 

কালূখালী, রাজবাড়ী 

০১৭৪৭৬৭১৩২৭ ঐ ৩ মাস  

২৯ লুৎফুন নািার ধলর্ী গ্রাম-রামকান্তপুর, জ াাঃ রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭২৫-৯৪৫১৮১ ঐ ৩ মাস  

৩০ িাধস গ্রাম-রামকান্তপুর, জ াাঃ রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৩০৬৯৪৮৫৯৫ ঐ ৩ মাস  

৩১ জমাাঃ নাজমুল আলম গ্রাম-রামকান্তপুর, জ াাঃ রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৪৮৫৮৯৪৮৬ ঐ ৩ মাস  

৩২ আয়িা খাতুন গ্রাম-বারবাকপুর, জ াাঃ আলীপুর 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৪৯৪২১৯৫৮ ঐ ৩ মাস  

৩৩ জ রয়দৗধস খাতুন গ্রাম-বানীবি, জ াাঃ রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৬৭৮৫১৫২৭ ঐ ৩ মাস  

৩৪ কধল আক্তার গ্রাম-ধুলিী জয়পুর 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭২০০৮৬৩৬৮ ঐ ৩ মাস  

৩৫ ধরতা আক্তার গ্রাম-আলাধদপুর, জ াাঃ িমদমপুর 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৮৪৪৩৫৯১৩ ঐ ৩ মাস  

৩৬ ধমনা আক্তার গ্রাম-আলাধদপুর, জ াাঃ িমদমপুর 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৯৩৬৭৩৭৮৮৪ ঐ ৩ মাস  

৩৭ তাধনয়া আক্তার গ্রাম-রসুলপুর, জ াাঃ খানখানাপুর 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৮৫৭১১৮৬৪৭ ঐ ৩ মাস  

৩৮ জমঘলা আক্তার গ্রাম-জ াধ নার্ধদয়া,জ াাঃরাজবাড়ী ০১৩০০৬১৬৭৯৭ ঐ ৩ মাস  



সদর, রাজবাড়ী 

৩৯ মমতা মনসুর গ্রাম-চরলক্ষীপুর, জ াাঃ রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭১৪১২১২৭২ ঐ ৩ মাস  

৪০ মধনরা আক্তার গ্রাম-আলাধদপুর, জ াাঃ িমদমপুর 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৩৬৭২০৭৩৮ ঐ ৩ মাস  

৪১ জজসধমন খাতুন গ্রাম- াটিকাবাড়ী,জ াাঃবািাদুরপুর 

 াংিা, রাজবাড়ী 

০১৭৮৭১৫০২০৯ ঐ ৩ মাস  

৪২ কামরুন জনছা গ্রাম-ইন্দ্রনারায়নপুর, জ াাঃ 

িমদমপুর 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৮৩৪৯২৪২৯০ ঐ ৩ মাস  

৪৩ আ য়রাজা খাতুন গ্রাম-আলীপুর, জ াাঃ মুকুধন্দয়া 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৯১৫০৯৪৯৩ ঐ ৩ মাস  

৪৪ জমৗসুমী আক্তার গ্রাম- াটিকাবাড়ী,জ াাঃবািাদুরপুর 

 াংিা, রাজবাড়ী 

০১৭৯৮০৩২৩৬৬ ঐ ৩ মাস  

৪৫ জমাাঃ আয়নায়ার জিায়সন দ যনারায়নপুর, জ াাঃ 

জ ায়ালন্দয়মাড় 

সদর , রাজবাড়ী 

০১৮৩৪২৯৮৯৩৪ ঐ ৩ মাস  

৪৬ ইব্রািীম জিখ গ্রাম-ধ ঙ্গালীয়া, জ াাঃ কাধিয়ানী 

কাধিয়ানী, জ া াল ঞ্জ 

০১৭৮৪৬০৪৮১১ ঐ ৩ মাস  

৪৭ ইয়াধছর আরা াত আিলাদীপুর, জ াাঃ জ ায়ালন্দয়মাড় 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৪০০৪৫৬৭১৩ ঐ ৩ মাস  

৪৮ নুরুল ইসলাম গ্রাম-আলাদীপুর, জ াাঃ িমদমপুর 

সসদর, রাজবাড়ী 

০১৯৩৩-০৫৮২২২ ঐ ৩ মাস  

৪৯ আধিক ধিকদার গ্রাম-আলাদীপুর, জ াাঃ িমদমপুর 

সসদর, রাজবাড়ী 

০১৭৫১৪৪৩৩০৪ ঐ ৩ মাস  

৫০ সম্পা আক্তার গ্রাম-বাড়াধদ, জ াাঃ বিরপুর 

বাধলয়াকাধন্দ, রাজবাড়ী 

০১৩১৩১৪০২৭১ ঐ ৩ মাস  

৫১ ইধত খাতুন বকধিয়াবাড়ী, জ াাঃ জসানাপুর ০১৯১৪৯০৭৬৩৭ ঐ ৩ মাস  



বাধলয়াকাধন্দ, রাজবাড়ী 

৫২ তািধসনা আক্তার গ্রাম-আলাধদপুর, জ াাঃ িমদমপুর 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৩১৬৬০৮১১৩ ঐ ৩ মাস  

 

 

 

 

নং প্রধিক্ষণার্ীর নাম  ঠিকানা জমাবাইল নম্বর প্রধিক্ষণ জকায়স যর নাম জময়াদ মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ ধরমন জমাল্লা 

 

গ্রাম+ জ াাঃ লধক্ষয়কাল 

রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী  

০১৭৪৫৫২৮৫৯৯ জরধিজায়রিন এন্ড 

এয়ারকধন্ডিধনং 

৬ মাস  

০২ সালাউধিন জিাসাইন 

 

গ্রাম+ জ াাঃ লধক্ষয়কাল 

রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী  

০১৯৮৫৬৩৬২২৫ ঐ ৬ মাস  

০৩ আল আধমন জিখ 

 

গ্রাম- র্দুপুর আড়কাধন্দ 

বাধলয়াকাধন্দ, রাজবাড়ী 

০১৭৩৫৩৮৮৪৫৬ ঐ ৬ মাস  

০৪ িারুন অর রধিদ 

 

গ্রাম-বিলাডাঙ্গা, জ াাঃ িাটবনগ্রাম 

 াংিা, রাজবাড়ী 

০১৮৯২১৫৯৬৪৫ ঐ ৬ মাস  

০৫ রাধি জমাল্লা 

 

গ্রাম-বার্ যা, জ াাঃ খানখানাপুর 

রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী | 

০১৭৪৩৪৭৬২৮৯ ঐ ৬ মাস  

০৬ আধতকুর রিমান 

 

গ্রাম-সাঙ্গুরা, জ াাঃ লক্ষণধদয়া 

বাধলয়াকাধন্দ, রাজবাড়ী 

০১৬২৫২০২৯০৭ ঐ ৬ মাস  

০৭ জমাাঃ ধ য়রাজ জিখ 

 

গ্রাম-সাঙ্গুরা, জ াাঃ লক্ষণধদয়া 

বাধলয়াকাধন্দ, রাজবাড়ী 

০১৭৯৩১১০৪৫৭ ঐ ৬ মাস  

০৮ ধলখন মন্ডল 

 

গ্রাম- কালুখালী, জ াাঃ কালুখালী 

কালুখালী, রাজবাড়ী 

০১৭৬২৩৬৭৪৫৫ ঐ ৬ মাস  

০৯ আধিক ধসকদার 

 

গ্রাম- আলাধদপুর, জ াাঃ িমদমপুর 

রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী  

০১৭৫১৪৪৩৩০৬ ঐ ৬ মাস  

১০ জমাাঃ আল আধমন 

 

গ্রাম- + জ াাঃ নধলয়া 

বাধলয়াকাধন্দ, রাজবাড়ী 

০১৭৫৩৩১৫৬৩৯ ঐ ৬ মাস  



১১ নাজমুল রধকব 

 

গ্রাম-বাড়াইজুড়ী , জ াাঃ সূর্যন য র 

রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী 

০১৮৩৫২১২৩০৯ ঐ ৬ মাস  

১২ জমাাঃ অধভ ধবম্বাস 

 

গ্রাম-ধনমতলা, জ াাঃ 

জ ায়ালন্দয়মাড় 

রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী 

০১৬৩২০৯০৪৮৭ ঐ ৬ মাস  

১৩  ধরদ জিায়সন 

 

গ্রাম-কাঁচরন্দ, জ াাঃ বরাট 

রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৯৪৭০১০৬৮ ঐ ৬ মাস  

১৪ নাজমুল িক 

 

গ্রাম-জ া ালবাড়ী,জ াাঃ ভবধদয়া 

রাজবাড়ী সসদর, রাজবাড়ী 

০১৭৮৭৩৩৩৬৮৬ ঐ ৬ মাস  

১৫ অধনক কুমার দাস 

 

বামনীপুর, জ াাঃ রাজবাড়ী 

রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী | 

০১৭৩২৮৯০১৯৯ ঐ ৬ মাস  

১৬ জমাাঃ িাধিন জমাল্লা 

 

গ্রাম- মীর াড়া, জ াাঃ খানখানাপুর 

রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী  

০১৭৮২৯৫৪১১৯ ঐ ৬ মাস  

১৭ জমাাঃ মুরাদ সরদার 

 

গ্রাম- জসানাকান্দর,জ াাঃ রাজবাড়ী 

রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী 

০১৩০৬৫২৬২০৪ ঐ ৬ মাস  

১৮ এমদাদুল ইসলাম 

 

গ্রাম-ধনভাএনায়য়তপুর, রাময়কালা 

 াংিা, রাজবাড়ী 

০১৭২০০৩০৪৭৫ ঐ ৬ মাস  

১৯ জমাাঃ িাসান ধমধজ 

 

গ্রাম-নয়নধদয়া,জ াাঃ সূর্যন য র 

রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী 

০১৯৯৪৫৫৩৬৬৪ ঐ ৬ মাস  

২০ জমাাঃ জয়নুল আয়বদীন 

 

গ্রাম-বার্ যা, জ াাঃ বানীবি 

রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী 

০১৭০৯২২৫৬৯০ ঐ ৬ মাস  

২১ উৎস কুমার সািা 

 

গ্রাম- এলাইল, জ াাঃ  াঁচুধরয়া 

রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী 

০১৮৫০৬৪৭৫৭৩ ঐ ৬ মাস  

২২ িাধকল সরদার 

 

গ্রাম-দয়াল ন র, জ াাঃ সূর্যন য র 

রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী  

০১৯০৩৭৯১৪০১ ঐ ৬ মাস  

২৩ সাধির মধল্লক 

 

গ্রাম-খাখানাপুর,জ াাঃ খানখানাপুর 

রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী 

০১৪০৩৭৭৯৮৯৮ ঐ ৬ মাস  

২৪ জধন জব ারী গ্রাম-খাখানাপুর,জ াাঃ খানখানাপুর ০১৭৫১৫৯৬১২১ ঐ ৬ মাস  



 রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী 

২৫ আরা াত আিয়ম্মদ তধনম 

 

গ্রাম-রঘুনন্দনপুর, শ্রী অঙ্গন 

 ধরদপুর সদর,  ধরদপুর 

০১৯৩০৯৪৭১১১ ঐ ৬ মাস  

২৬ রুয়বল মন্ডল 

 

গ্রাম-কালী ন র, জ াাঃ সূর্যন য র 

রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী 

০১৯৫৭৯৫৭৫৯৭ ঐ ৬ মাস  

২৭ ইমরান জিায়সন 

 

গ্রাম-জমঘনা, জ াাঃ জমঘনা 

 াংিা, রাজবাড়ী 

০১৭৬৩৪৯৭৩৯৫ ঐ ৬ মাস  

২৮ জমাাঃ জমািার  জিখ গ্রাম-মধিষয়খালা, জ াাঃ মুকুধন্দয়া 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৮০৪১৮৭১৭ ঐ ৬ মাস  

২৯  ারয়ভজ জমাল্লা গ্রাম-রায়জন্দ্রপুর, জ াাঃ মাটি াড়া 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৮৮০৭৬২৩৭৬ ঐ ৬ মাস  

৩০ জমাাঃ ধরয়াদ জিখ গ্রাম-আধলপুর, জ াাঃ মুকুধন্দয়া 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৪৫৫৭৯৭৯৬ ঐ ৬ মাস  

৩১ জমিকাত গ্রাম-ইন্দ্রনারায়নপুর, জ াাঃ বনগ্রাম 

বাধলয়াকাধন্দ, রাজবাড়ী 

০১৭৫৩৫৮১২৫৩ ঐ ৬ মাস  

৩২ জমাাঃ মঞ্জু জমাল্লা গ্রাম-জ াধ নার্পুর, জ াাঃ সুর্র্ন যর 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৮৮৭৯৫৪৯২ ঐ ৬ মাস  

৩৩ জমাাঃ আধমর িামজাল গ্রাম-জয়য়দবপুর, জ াাঃ বারাংকুলা 

আল াডাং া,  ধররদপুর 

০১৩০৬৮৬৯৭৫৫ ঐ ৬ মাস  

৩৪ জমাাঃ জরজাউল ইসলাম ১ নং জবড়াডাং া, জ াাঃ  রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৪৪৬৩৬৭৪৬ ঐ ৬ মাস  

৩৫ জমাাঃ আধর  মুধি গ্রাম-রসুলপুর, জ াাঃ খানখানাপুর 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৯০২৮২৮৮৯৩ ঐ ৬ মাস  

৩৬ রধ ক তিধিলদার গ্রাম-রসুলপুর, জ াাঃ খানখানাপুর 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৯২৮৯৪০২৩৭ ঐ ৬ মাস  

৩৭ জমাাঃ আবু তালিা গ্রাম-ভবানীপুর, জ াাঃ খা জানা 

কালুখালী, রাজবাড়ী 

০১৭৪৮৭৯৫৯২৭ ঐ ৬ মাস  



৩৮ জমাাঃ সবুজ ব্যা ারী গ্রাম-মধিষয়খালা, জ াাঃ মুকুধন্দয়া 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৭৮৬২৩৭৭৪ ঐ ৬ মাস  

৩৯ জমাাঃ ধরমন গ্রাম-স্ব যয়বতাঙ্গা, জ াাঃ আড়কাধন্দ 

বাধলয়াকাধন্দ, রাজবাড়ী 

০১৭৬৮৭১০৯৫৩ ঐ ৬ মাস  

৪০ জমাাঃ িামীম ব্যা ারী গ্রাম-জিাসনাবাদ, জ াাঃ রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৮৩৭৬৩৯৮৯৩ ঐ ৬ মাস  

৪১ নুরুজ্জামান নুর গ্রাম-দয়াল ন র, জ াাঃ রাজবাড়ী  

সদর, রাজবাড়ী 

০১৮৬৫৬৭৬০৮৮ ঐ ৬ মাস  

৪২ জমাাঃ িাওন জিখ গ্রাম-শ্রীপুর, জ াাঃ রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী  

০১৭৩০২৪৬২৯৩ ঐ ৬ মাস  

 

 

 

নং প্রধিক্ষণার্ীর নাম  ঠিকানা জমাবাইল নম্বর প্রধিক্ষণ জকায়স যর নাম জময়াদ মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ জমাাঃ রধকবুল ইসলাম 

 

গ্রাম + জ াাঃ-  াছ চারান 

কাধলিাধত, টাঙ্গাইল 

০১৮৪১৩৬৩২৫৩ ইয়লকট্রধনক্স ৬ মাস  

০২ রাজু 

 

গ্রাম-

জনভাএনায়য়তপুর,জ াাঃমাছ াড়া 

 াংিা, রাজবাড়ী | 

০১৭৩৪২৫৩৩১১ ঐ ৬ মাস  

০৩ আব্দুল্লাি আল বাকী 

 

গ্রাম-

জনভাএনায়য়তপুর,জ াাঃমাছ াড়া 

 াংিা, রাজবাড়ী | 

০১৭৪৬৪১৪১৯৬ ঐ ৬ মাস  

০৪ জময়িদী িাসান 

 

গ্রাম-জমঘনা খামার াড়া,মাছ াড়া 

 াংিা, রাজবাড়ী 

০১৭৯১৭২৯০৭৪ ঐ ৬ মাস  

০৫ ইয়াধছন আরা াত 

 

গ্রাম-

জনভাএনায়য়তপুর,জ াাঃমাছ াড়া 

 াংিা, রাজবাড়ী | 

০১৭৬২৫৩৮২০৯ ঐ ৬ মাস  

০৬ জ ৗরব কুমার সরকার 

 

গ্রাম-ধবয়নাদপুর, জ াাঃ রাজবাড়ী 

রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী 

০১৭০৭১৫৭০০৬ ঐ ৬ মাস  



০৭ এমদাদুল ইসলাম 

 

গ্রাম-

জনভাএনায়য়তপুর,জ াাঃমাছ াড়া 

 াংিা, রাজবাড়ী | 

০১৮৪৫৭০০৩২৮ ঐ ৬ মাস  

০৮ জমাাঃ ইয়াধছন জিখ 

 

গ্রাম-উত্তর চর াচুধরয়া,জদবগ্রাম 

জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী 

০১৭০৫৫৭৯৬৮৮ ঐ ৬ মাস  

০৯ ইধলয়াস জমাল্লা 

 

গ্রাম-ভধ রর্পুর, জ াাঃ রয়িাড়া 

রাজবজাড়ী সদর, রাজবাড়ী 

০১৩১৩১৪০৩৮৮ ঐ ৬ মাস  

১০ জমাাঃ জুয়য়ল মন্ডল 

 

গ্রাম-ভধ রর্পুর, জ াাঃ রয়িাড়া 

রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৭১৯২৩০৬২ ঐ ৬ মাস  

১১ জমাাঃ জাকাধরয়া জমাল্লা 

 

গ্রাম-আধলপুর, জ াাঃ িমদমপুর 

রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী 

০১৩০১৭৫২৩৫৩ ঐ ৬ মাস  

১২ জময়িদী িাসান 

 

গ্রাম-জিা লাডাধঙ্গ, জ াাঃ আধলপুর 

রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী 

০১৮৫৮৩৩৪১২৫ ঐ ৬ মাস  

১৩ ইয়াছধমন আক্তার 

 

গ্রাম-আধলপুর, জ াাঃ িমদমপুর 

রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৩১২১৩৯২২৯ ঐ ৬ মাস  

১৪ িামীম জিখ 

 

গ্রাম-চন্দনী, জ াাঃ আ ড়া 

রাজিবাড়ী সদর, রাজবাড়ী 

০১৭০৩২০৮৬২৬ ঐ ৬ মাস  

১৫ তন্ময় কুমার দাস 

 

গ্রাম-সজ্জনকান্দা, জ াাঃ রাজবাড়ী 

রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী 

 ঐ ৬ মাস  

১৬ জময়িদী িাসান 

  

গ্রাম-বা দুধল, জ াাঃ জমৗরাট 

 াংিা, রাজবাড়ী 

০১৭১৬৩৯৪০৪০ ঐ ৬ মাস  

১৭ জক,এম আব্দুল্লা 

 

গ্রাম-কাজীবাড়ী, জ াাঃ ভাটিয়া াড়া 

কাধিয়ানী, জ া াল ঞ্জ | 

০১৭২৩৩৩৫১৪০ ঐ ৬ মাস  

১৮ হৃদয় জিখ গ্রাম-জিা লাডা ঙ্গী, জ াাঃ রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৮৬৮৬১৮৭৮২ ঐ ৬ মাস  

১৯ তধড়ৎ দাস গ্রাম-আটদাপুধনয়া, জ াাঃ বানীবি 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৮৯৭৮৭৬০০ ঐ ৬ মাস  

২০ জমাাঃ আলাধমন িক গ্রাম- রামচন্দ্রপুর, জ াাঃ রাজবাড়ী ০১৯৯১৮৩৫৬৮২ ঐ ৬ মাস  



সদর, রাজবাড়ী 

২১ তাকবীর িাসান রািাত গ্রাম-বারবাকপুর, জ াাঃ িমদমপুর 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৬৩৯৮৭৭৫৫৭ ঐ ৬ মাস  

২২ জমাাঃ অধভ ধবশ্বাস গ্রাম-+ জ াাঃ  জ ায়ালন্দয়মাড়,  

সদর, রাজবাড়ী 

০১৬৩২০৯০৪৮৭ ঐ ৬ মাস  

২৩ সুমন খান গ্রাম-বারবাকপুর, জ াাঃ িমদমপুর 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৩০০২৩৩৫১৫০ ঐ ৬ মাস  

২৪ আধরফুল ইসলাম ইন্দ্রনারায়নপুর, জ াাঃ িমদমপুর 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭১৫৯৪৭৬০০ ঐ ৬ মাস  

২৫ িধরফুল ইসলাম গ্রাম-+ জ াাঃ  জ ায়ালন্দয়মাড়,  

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৩৫৫৫৪৫৫৯ ঐ ৬ মাস  

২৬ জমাাঃ রাধকব  াজী গ্রাম- কল্যানপুর, জ াাঃ িমদমপুর 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৬৬১৯৭৫৫৪ ঐ ৬ মাস  

২৭ জমাাঃ জুলিাস সরদার গ্রাম-বড়নুরপুর, জ াাঃয় ায়ালন্দয়মাড় 

সসদর, রাজবাড়ী 

০১৭২৮৭৫০৭৪৬ ঐ ৬ মাস  

২৮ জমাাঃ ইমন জমাল্লা গ্রাম-জ া ালপুর, জ াাঃ মুলঘর 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৩৯২৪৬০৩৬ ঐ ৬ মাস  

২৯ জমাাঃ ধ য়রাজ খান গ্রাম- কল্যানপুর, জ াাঃ িমদমপুর 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৬৭৪৫৫০৪১ ঐ ৬ মাস  

৩০ আসলাম  াজী গ্রাম- াঁচথুধ , জ াাঃ িমদমপুর 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৯৪৭৭২০৯২০ ঐ ৬ মাস  

৩১ আ য়রাজা খাতুন গ্রাম-আধলপুর, জ াাঃ মুকুধন্দয়া 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৯১৫৬০৯৪৯৩ ঐ ৬ মাস  

৩২ জমাাঃ বাদল ধময়া গ্রাম- আলাধদপুর, জ াাঃ িমদমপুর 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৭২৭৪৭০৩৫ ঐ ৬ মাস  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

নং প্রধিক্ষণার্ীর নাম ঠিকানা জমাবাইল নম্বর প্রধিক্ষণ 

জকায়স যর নাম 

জময়াদ মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ আব্দুর কাধদর 

 

গ্রাম: ময়নািরপুর, জ া: তালমা, উ য়জলা : 

ন রকান্দা, জজলা:  ধরদপুর । 

০১৭১৪-৭০৬৭৭৭ কধম্পউটার  

জবধসক এন্ড 

আইধসটি 

এধিয়কিন 

৬ মাস ১ম 

ব্যাচ 

০২ জমা: রাইসুল ইসলাম 

 

গ্রাম : চরবা াট, জ া: বা াট, উ য়জলা: মধুখালী, 

জজলা :  ধরদপুর। 

০১৩০৩-

৩৬৩৩৫৯ 

ঐ ৬ মাস  

০৩ জমা: িাধ জুর রিমান 

 

সজ্জযনকান্দা, ৩ নংয়বড়াডাঙ্গা, রাজবাড়ী সদর, 

রাজবাড়ী। 

০১৭১৬-৪৮৯১০১ ঐ ৬ মাস  

০৪ জমাছা: ধবউটি খাতুন 

 

গ্রাম: চন্দনী, জ া: আ ড়া, রাজবাড়ীসদর, রাজবাড়ী। ০১৭২০-৩৭২৬৪২ ঐ ৬ মাস  

০৫ সুধম আক্তার 

 

গ্রাম: জদওয়ান াড়া, জ া:+উ য়জলা : জ ায়ালন্দ, 

জজলা : রাজবাড়ী। 

০১৭৯১-৩৩৫৭৫১ ঐ ৬ মাস  

০৬ আব্দুল্লাি-আল বাকী 

 

গ্রাম: ধনভাএনায়য়তপুর, জ া: মাছ াড়া, উ য়জলা: 

 াংিা, জজলা: রাজবাড়ী। 

০১৭৪৬-৪১৪১৯৬ ঐ ৬ মাস  

০৭ মুরাদ জিখ 

 

গ্রাম: জছাটভাকলা, জ া: + উ য়জলা: জ ায়ালন্দ, 

জজলা: রাজবাড়ী। 

০১৭৫৭-৫১৮২১৬ ঐ ৬ মাস  

০৮ ইয়াধসন আরা াত 

 

গ্রাম: ধনভাএনায়য়তপুর, জ া: রাময়কাল, উ য়জলা: 

 াংিা, রাজবাড়ী। 

০১৭৬২-৫৩৮২০৯ ঐ ৬ মাস  

০৯ রাজু 

 

গ্রাম: ধনভাএনায়য়তপুর, জ া: রাময়কাল, উ য়জলা: 

 াংিা, রাজবাড়ী। 

০১৭৩৪-২৫৩৩১১ ঐ ৬ মাস  

১০ ধিলা খাতুন 

 

গ্রাম: ধনভাএনায়য়তপুর, জ া: রাময়কাল, উ য়জলা: 

 াংিা, রাজবাড়ী। 

০১৭৪২-৭৫৭৮৭৭ ঐ ৬ মাস  



১১ জময়িদী িাসান 

 

গ্রাম: জমঘনাখামার াড়া, জ া: জমঘনা, উ য়জলা: 

 াংিা, রাজবাড়ী। 

০১৭৯১-৭২৯০৭৪ ঐ ৬ মাস  

১২ িায়জরা খাতুন 

 

গ্রাম: বৃচাত্রা, জ া: বানীবি, রাজবাড়ী সদর, 

রাজবাড়ী। 

০১৭৬১-৬৮৪৭৪২ ঐ ৬ মাস  

১৩ জরিমা খাতুন 

 

গ্রাম: আটদাপুধনয়া, জ া: বানীবি, রাজবাড়ী সদর, 

রাজবাড়ী। 

০১৭৬১-৯৯৬১৫১ ঐ ৬ মাস  

১৪ িাধমম জিখ 

 

গ্রাম: চন্দনী, জ া: আ ড়া, রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী। ০১৭০৩-

২০৮৬২৬ 

ঐ ৬ মাস  

১৫ জময়িদী িাসান 

 

গ্রাম: বা দুধল, জ া: জমৗরাট, উ য়জলা:  াংিা, 

রাজবাড়ী। 

০১৭১৬-৩৯৪০৪০ ঐ ৬ মাস  

১৬ িধ কুল ইসলাম 

 

গ্রাম: তসয়দ াচুধরয়া, জ া: বানীবি, রাজবাড়ী সদর, 

রাজবাড়ী। 

০১৭২২-২৮০৮৫৮ ঐ ৬ মাস  

১৭ সাইফুল ইসলাম 

 

গ্রাম: জিাসনাবাদ, ওয়াডনং ০৫, রাজবাড়ী সদর, 

রাজবাড়ী। 

০১৯৭৬-৮৬২৫০২ ঐ ৬ মাস  

১৮ জমা: আলাধমন জব ারী 

 

গ্রাম: জটংরা াড়া, জ া: বরাট, উ য়জলা : জ ায়ালন্দ, 

রাজবাড়ী। 

০১৭৫৫-৮৫৪৯৩৫ ঐ ৬ মাস  

১৯ নাধ সা আিরাধ  

 

৩নং জবড়াডাঙ্গা, ব্লকধব, রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী। ০১৭৩৭-০৪৫৪০০ ঐ ৬ মাস  

২০ জমা: মুরাদ আলী  ধকর 

 

গ্রাম: বড়লক্ষীপুর, ওয়াডনং ০৫, রাজবাড়ী সদর, 

রাজবাড়ী। 

০১৭৪২-০০৯৩৬৩ ঐ ৬ মাস  

২১ সুজন ধবশ্বাস 

 

গ্রাম: িাটগ্রাম, জ া: খা জানা, উ য়জলা: কালুখালী, 

রাজবাড়ী। 

০১৭৩৪-৩১০৪২৪ ঐ ৬ মাস  

২২ জমা: িান্ত জিখ 

 

গ্রাম: জকামরপুর, জ া: খা জানা, উ য়জলা: 

কালুখালী, রাজবাড়ী। 

০১৯১৫-৮২২৭৬৯ ঐ ৬ মাস  

২৩ চম্পা রানী িম যা 

 

গ্রাম: িায়য়স্তাপুর, জ া: উদয়পুর রাজবাড়ী সদর, 

রাজবাড়ী। 

০১৭৮৪-৬৬৬৪৮০ ঐ ৬ মাস  

২৪ তন্ময় কুমার দাস গ্রাম : সজ্জযনকান্দা, রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী। ০১৭৫০-০৩২১৪৪ ঐ ৬ মাস  



 

২৫ উয়ম্মসু মাইয়া 

 

গ্রাম : সজ্জযনকান্দা, রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী। ০১৭১০-০১৫৩০১ ঐ ৬ মাস  

২৬ জুবায়য়র জিায়সন 

 

গ্রাম : সজ্জযনকান্দা, রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী। ০১৭৪৭-৯৫৩৭৫৬ ঐ ৬ মাস  

২৭ আব্দুল্লা আল ধমলন 

 

গ্রাম: মধিষবার্ান, জ া: বানীবি রাজবাড়ী সদর, 

রাজবাড়ী। 

০১৭৪৬-৭২৬৮৮৮ ঐ ৬ মাস  

২৮ আধনসুর রিমান 

 

গ্রাম: কদমতলী, জ া: + উ য়জলা : জ ায়ালন্দ, 

রাজবাড়ী। 

০১৭৪৬-৪৭১২৮৩ ঐ ৬ মাস  

২৯ জমা: রধন সরদার 

 

গ্রাম : উজানখানখানাপুর,জ া: খানখানাপুর, রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী। 

০১৭৮২-৪০৪০৬৯ ঐ ৬ মাস  

৩০ আল –আধদ  খান 

 

গ্রাম: সাতটা, জ া: রায়ন র, উ য়জলা: কালুখালী, 

রাজবাড়ী। 

০১৬২৫-৯৪২৫৬২ ঐ ৬ মাস  

৩১ জিখর কুমার  াল 

 

গ্রাম: জকামরপুর, জ া: খা জানা উ য়জলা : 

কালুখালী, রাজবাড়ী। 

০১৭৫৮-৩৩০৭৮১ ঐ ৬ মাস  

৩২ িামীমা ইয়াসমীন 

 

গ্রাম: দ রায়নপুর, জ া: জ ায়ালন্দয়মাড়, 

রাজবাড়ীসদর, রাজবাড়ী। 

০১৭৬০-৫৪৩১৬৭ ঐ ৬ মাস  

৩৩ সধজবুর রিমান 

 

গ্রাম: শ্রীপুর ( ারট) রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী। ০১৭৭৬-৫১৮৫৫৫ ঐ ৬ মাস  

৩৪ ধিধরনা আক্তার 

 

গ্রাম : জরলওয়য়সড়ক, জ া: + উ য়জলা : জ ায়ালন্দ, 

রাজবাড়ী। 

০১৩১৯-৪৮১৩৩৪ ঐ ৬ মাস  

৩৫ আধবদ জিায়সন রাতুল 

 

সজ্জযকান্দা, রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী । ০১৩০৩-

৬০৫৫৭৫ 

ঐ ৬ মাস  

৩৬ সা র জমাল্যা 

 

গ্রাম : বড়রঘুনার্পুর, জ া: ধিবরামপুর, রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী। 

০১৩০৫-৩৫৪২৭৩ ঐ ৬ মাস  

৩৭ তধড়ৎ দাস 

 

গ্রাম : আটদাপুধনয়া, জ া: বানীবি, রাজবাড়ী সদর, 

রাজবাড়ী। 

০১৭৮৯-৭৮৭৬০০ ঐ ৬ মাস  



৩৮ জমা: কাউছার জিখ 

 

গ্রাম: রধিমপুর, জ া: িমদমপুর, রাজবাড়ী সদর, 

রাজবাড়ী। 

০১৭৭৭-৩৬৩১৫০ ঐ ৬ মাস  

৩৯ রধবন ধবশ্বাস 

 

গ্রাম: তকডাঙ্গা, জ া: মাটি াড়া, রাজবাড়ী সদর, 

রাজবাড়ী। 

০১৭৪৯-৩৮২৭৮০ ঐ ৬ মাস  

৪০ জরাকসানা 

 

গ্রাম: জমািাম্মদপুর, ওয়াডনং ০৬, রাজবাড়ী সদর, 

রাজবাড়ী। 

০১৩০৫-৪০৮১৪০ ঐ ৬ মাস  

৪১ জদবরাজ দত্ত 

 

গ্রাম: ধবয়নাদপুর, রাজবাড়ীসদর, রাজবাড়ী। ০১৭৫৯-০২৮৪১৫ ঐ ৬ মাস  

৪২ জমা: তুষার জিখ 

 

গ্রাম: চরখানখানাপুর, জ া: খানখানাপুর, সদর, 

রাজবাড়ী। 

০১৭৭৮-৩৪৪৭৮৫ ঐ ৬ মাস  

 

৪৩ আ ছানা খাতুন 

ধ তা: আ ছার জিখ 

মাতা : মাছুমা জব ম 

গ্রাম: ধনমতলা, জ া: জ ায়ালন্দয়মাড়, 

রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী। 

০১৯৩৫-৯৭৫৪০০ কধম্পউটার 

জবধসক 

এধন্ডআইধসটি 

এধিয়কিন 

৬ মাস ২য় 

ব্যাচ 

৪৪ িাধকল  াজী 

ধ তা: জমাাঃ জায়য়দ আলী কাজী 

মাতা:  ায়তমা জব ম 

গ্রাম: বামধনপুর, জ া:  াচুধরয়া, রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী। 

০১৭৭৭০৩০৪৭১ ঐ ঐ  

৪৫ ধর াত খান 

ধ তা: আব্দুর রধিম খান 

মাতা: চম্পা খান 

সজ্জযনকান্দা, ওয়যাড নং-০৫, রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী। 

০১৮৬৫-

৯০০৩০৯ 

ঐ ঐ  

৪৬ জমা: জসায়িল জমাল্লা 

ধ তা: জমা: জমাধমন জমাল্লা 

মাতা: ধমনারা জব ম 

সজ্জযনকান্দা, ওয়যাড নং-০৫, রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী। 

০১৭৭৫-০০০২২১ ঐ ঐ  

৪৭ আব্দুল্লা মন্ডল 

ধ তা: জসারাব মন্ডল 

মাতা: আয়নায়ারা জব ম 

গ্রাম: চন্দনী, জ া: আ ড়া, রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী। 

০১৭১০-৬০৩৯৩২ ঐ ঐ  

৪৮ তাধনয়া জ রয়দীধস 

ধ তা: আয়নায়ার জিায়সন 

গ্রাম: আলাদীপুর, জ া: িমদমপুর, 

রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী। 

০১৭৯৪-৪৪৫৪০২ ঐ ঐ  



মাতা: জরায়কয়া জব ম 

৪৯ জমাাঃ ঈিানুর রিমান 

ধ তা: মুিী আব্দুল কায়দর 

মাতা: সায়লিা জব ম 

গ্রাম: পূরবা দুলী, জ া: জমৗরাট, 

উ য়জলা:  াংিা, রাজবাড়ী। 

০১৭১৬-৩৯৪০৪০ ঐ ঐ  

৫০ জজধরনা আক্তার ধমথুন 

ধ তা: জমাাঃ মুরাদ জমাল্লা 

মাতা: জরাধজনা আক্তার 

গ্রাম: রামকান্তপুর, ওয়াড নং ০৫, 

রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী। 

০১৭৩১-

৩৫৮৩৮২ 

ঐ ঐ  

৫১ জমাাঃ জািাঙ্গীর জিখ 

ধ তা: জমাাঃ আলতাব জিখ 

মাতা: জমাছাাঃ সায়জদা জব ম 

গ্রাম: ধসং া, জ া: দাদিী, রাজবাড়ী সদর, 

রাজবাড়ী। 

০১৭৮১-৪৯২৫৮৭ ঐ ঐ  

৫২ রায়বয়া আক্তার ঊষা 

ধ তা: জমাাঃ উধজর ধময়া 

মাতা: সানধজদাা্  ইসলাম 

গ্রাম: জ াধ নার্ধদয়া, রাজবাড়ী সদর, 

রাজবাড়ী। 

০১৭৮১-৭৭১৪১৭ ঐ ঐ  

৫৩  ারজানা আক্তার লাবণী 

ধ তা: জমাাঃ জ রয়দৗস জদওয়ান 

মাতা: আজয়মরী সুলতানা 

গ্রাম: জদওয়ান াড়া, জ া: +উ য়জলা: 

জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী। 

০১৭২২-৮১২১১৯ ঐ ঐ  

৫৪ ধিউলী আক্তার 

ধ তা: জমাাঃ সায়িব আলী জিখ 

মাতা: ময়নায়ারা জব ম 

চরখানখানাপুর, জ া: খানখানাপুর, 

রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী। 

০১৭৩৬-

৬৭৯২৫৬ 

ঐ ঐ  

৫৫  ারিানা ধমম 

ধ তা: ধড, এম  াধিমুর রিমান 

মাতা: আক্তারী জব ম 

গ্রাম: বড়ভবানীপুর, জ া: বসন্তপুর, 

রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী। 

০১৭৩৩-৯৪৯১৪৪ ঐ ঐ  

৫৬ জমাছাাঃ মুবাধশ্বরা আক্তার 

ধ তা: জমাস্ত া সরদার 

মাতা: তায়িরা জব ম 

গ্রাম: ভধ রর্পুর, জ া: রয়িাড়া, রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী। 

০১৭৭২-

৩৬৩০৬৯ 

ঐ ঐ  

৫৭ জমাছা: জসাধনয়া খাতুন 

ধ তা: জমাাঃ ছালাম জিখ 

গ্রাম: ধবলনয়াবাদ, জ া: রয়িাড়া, 

রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী। 

০১৯০৬-১১৮৫৪৭ ঐ ঐ  



মাতা: সুধ য়া জব ম 

৫৮ সামান্তা সাবধরনা 

ধ তা: জমাাঃ আব্দুল মান্নান 

মাতা: নাধ যস জব ম 

গ্রাম: ধভটি, জ া: ধঘ-কমলা, উ য়জলা: 

কালুখালী, রাজবাড়ী। 

০১৭৩৫-

০৩৬৩৬৪ 

ঐ ঐ  

৫৯ সীমা খাতুন 

ধ তা: বকু জিখ 

মাতা: জধরনা জব ম 

গ্রাম: জকানাইল, জ া: মুকুধন্দয়া, রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী। 

০১৭৬৬-০৬৩৭৯১ ঐ ঐ  

৬০ ইয়ানা খাতুন 

ধ তা: জমাাঃ মজনু জিাসাইন 

জবলী জব ম 

গ্রাম: জকানাইল, জ া: মুকুধন্দয়া, রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী। 

০১৩০৪-

৮৬৪৮৮০ 

ঐ ঐ  

৬১ সুমাইয়া রওিন 

ধ তা: রওিন আলী 

মাতা: সািানা জব ম 

গ্রাম: শ্রীপুর, ওয়াড নং-৫, রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী। 

০১৭৫৩-১১৩৩৮৫ ঐ ঐ  

৬২ জমাাঃ কাওছার ধময়া 

ধ তা: আয়নায়ার জিায়সন 

মাতা: কুলছুম জব ম 

গ্রাম: ধবলনয়াবাদ, জ া: রয়িাড়া, 

রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী। 

০১৭১৯-২০৯৩১৫ ঐ ঐ  

৬৩ জমাাঃ জধমরুল প্রামাধনক 

ধ তা: জতা ায়য়ল আিয়মদ 

মাতা: জয়মলা জব ম 

গ্রাম: আলীপুর, জ া: মুকুধন্দয়া, রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী। 

০১৭০৬-৬৯৮১২৩ ঐ ঐ  

৬৪ জমাাঃ ইমরুল জমাল্যা 

ধ তা: জমা: আক্তার জমাল্যা 

মাতা: জমাছাাঃ  ধরদা জব ম 

গ্রাম: ধবলয়নায়াবাদ, জ া: রয়িাড়া, 

রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী। 

০১৭৮৪-৭০৩০৪৪ ঐ ঐ  

৬৫ কাজী ইমাম মুত্তাধক 

ধ তা: কাজী আব্দুল মধজদ 

মাতা: জরখা জব ম 

গ্রাম: ডাউকী, জ া:আ ড়া, রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী। 

০১৭৩৬-২৫৭১৯১ ঐ ঐ  

৬৬ আধমন আরা আজম 

ধ তা: আধমনুল আজম 

গ্রাম: দধক্ষন ভবানীপুর, রাজবাড়ী সদর, 

রাজবাড়ী। 

০১৬৩০-৪৮৮২৪১ ঐ ঐ  



মাতা: আয়নায়ারা আজম 

৬৭ জক, এম জুনায়য়দ 

ধ তা: জক, এম, মাসুদ 

মাতা: খন্দকার জজসধমন আরা 

গ্রাম: দধক্ষন ভবানীপুর, রাজবাড়ী সদর, 

রাজবাড়ী। 

০১৭১০-৫৫৬৫২১ ঐ ঐ  

৬৮ সাধবিা নাজনীন 

ধ তা: জমাাঃ রমজান আলী 

মাতা: ধময়সস ধবলধকস নািার 

গ্রাম: সবুজ বাংলা আবাধসক এলাকা, 

রামকান্তপুর, রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী। 

০১৫৩৭-৪৬০১৮০ ঐ ঐ  

৬৯ জমাাঃ ইমরান জিায়সন 

ধ তা: জমাাঃ জািাঙ্গীর জিায়সন 

মাতা: জমাছাাঃ মুধক্ত খাতুন 

গ্রাম : ধবয়নাদপুর, নুর ছাত্রাবাস, 

কয়লজ াড়া, রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী। 

০১৮৮৫-

৯২৬৬৬৭ 

ঐ ঐ  

৭০ জসধলনা আক্তার 

ধ তা: ধলয়াকত আলী জসক 

মাতা: জখায়দজা জব ম 

গ্রাম: চন্দনী, জ া: আ ড়া, রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী। 

০১৭৫২-৫৫৪৭৭৩ ঐ ঐ  

৭১ সুমাইয়া খন্দকার 

ধ তা: খন্দকার আব্দুল িাই 

মাতা: খন্দকার  ধরদা ইয়াসধমন 

গ্রাম: ধুধি, ৯ নং ওয়াড, জসানাকান্দর, 

রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী। 

০১৭১৪-৭০৬৭৭৭ ঐ ঐ  

৭২ জজসধমন খাতুন 

ধ তা: আলাউধিন সরদার 

মাতা: জরায়কয়া জব ম 

গ্রাম:  াটিকাবাড়ী, জ া: বািাদুরপুর, 

উ য়জলা:  াংিা, রাজবাড়ী। 

০১৭৮৭-১৫০২০৯ ঐ ঐ  

৭৩ সাইফুল ইসলাম 

ধ তা:  ধন ধবশ্বাস 

মাতা: ময়নায়ারা জব ম 

গ্রাম: আলাধদপুর, জ া: িমদমপুর, 

রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী। 

০১৭৭২-৪২৫৬০৭ ঐ ঐ  

৭৪ রুন খাতুন 

ধ তা: আবুল কায়িম 

মাতা: ময়না জব ম 

গ্রাম: মধিষয়খালা, জ া: মুকুধন্দয়া, 

রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী। 

০১৩০০-৫৮০৮৭১ ঐ ঐ  

৭৫ ইসয়মাতারা আক্তারী গ্রাম: জ ৗরীপুর, জ া: জ ায়ালন্দয়মাড়, 

রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী। 

০১৩০৫-৪০৭৯৭০ ঐ ঐ  



ধ তা: ইধিস জমাল্লা 

মাতা: খায়লদা জব ম 

৭৬ জমাাঃ িািাবুধিন আিয়মদ 

ধ তা: জমাাঃ ওয়ায়জদ আলী 

মাতা: িািানা খাতুন 

গ্রাম: বাঁিগ্রাম, জ া: র্িাই, উ য়জলা: 

 াংিা, রাজবাড়ী। 

০১৭৯৯-২৮১২৩২ ঐ ঐ  

৭৭ জমাাঃ আনারুল জিখ 

ধ তা: িাজািান জিখ 

মাতা: সায়জদা খাতুন 

কাজীকান্দা, ওয়যাড নং-০৫, রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী। 

০১৭৩৩-৭৪৫৮০৪ ঐ ঐ  

৭৮ জমাাঃ জরয়দায়ান ধসধিকী ধসয়াম 

ধ তা: জমাাঃ আবু বকর ধসধিক 

মাতা: কামরুন্নািার খানম 

দধক্ষন ভবানীপুর, রাজবাড়ী সদর, 

রাজবাড়ী। 

০১৯০৩-

০৭৩৯৩৯ 

ঐ ঐ  

৭৯ তানভীর ইসলাম 

ধ তা: আব্দুল িাধলম 

মাতা: রুনু 

সজ্জযনকান্দা, ডাাঃ আবুল জিায়সন কয়লজ 

জরাড়, রাজবাড়ী। 

০১৭০১-৪০৫৫১৯ ঐ ঐ  

৮০ জমাছাাঃ জিাসয়ন আরা খাতুন 

ধ তা: ইব্রাধিম জজায়ািার 

মাতা: জমাছাাঃ জায়মলা জব ম 

গ্রাম: অম্বরপুর, জ া: + উ য়জলা: 

জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী। 

০১৭৪১-২৫৮৪৯৭ ঐ ঐ  

৮১ জমাাঃ রধিদ হুসাইন 

ধ তা: সামসুল সরদার 

মাতা: নুর জািান জব ম 

গ্রাম: অম্বরপুর, জ া: + উ য়জলা: 

জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী। 

০১৩১৬-৯১১৪৭৬ ঐ ঐ  

৮২ জ াধবন্দ কুমার  াল 

ধ তা: জ ৗরাঙ্গ  াল 

মাতা: অচনা রানী  াল 

গ্রাম: কাঁচরন্দ, জ া: বরাট, রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী। 

০১৭২৫-৯০৩৪৮৫ ঐ ঐ  

৮৩ জমাাঃ মধনরুল ইসলাম 

ধ তা: নবাব আলী ধবশ্বাস 

মাতা: ময়নায়ারা জব ম 

গ্রাম: জেধিঁ াড়া, জ া:+উ য়জলা:  াংিা, 

রাজবাড়ী। 

০১৭৪৩-১০৩৫০৮ ঐ ঐ  

৮৪ আকতার জিায়সন গ্রাম: বল্লভপুর, জ া: রতনধদয়া, উ য়জলা: 

কালুখালী, রাজবাড়ী। 

০১৭৫৯-৪১৮৩৫৫ ঐ ঐ  



ধ তা: বাবু ধময়া 

মাতা: আকধলমা খাতুন 

৮৫ মধনরুল  ইসলাম  

ধ তা: আধমনুল ইসলাম 

মাতা: ধর া জব ম 

গ্রাম: চরকুলটিয়া, জ া: মাজবাড়ী, 

উ য়জলা: কালুখালী, রাজবাড়ী। 

০১৭৫২-৭৩১৫৭৮ ঐ ঐ  

৮৬ জমাাঃ ধ য়াল মৃিা 

ধ তা: ধদদার মৃিা 

মাতা: জমাছাাঃ িাওয়া জব ম 

গ্রাম: ব্যা াড়ী াড়া, জ া: খানখানাপুর, 

রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী। 

০১৭৭১-২৯৫৫৩৯ ঐ ঐ  

৮৭ হ্নদয়  ারয়ভজ 

ধ তা:  জমাাঃ  ধরদউধিন 

মাতা: মৃধজযনা জব ম 

গ্রামাঃ আলাধদপুর, জ া:িমদমপুর,  

রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী। 

০১৭২৩-৩৩৫১৪০ ঐ ঐ  

৮৮ জিখ সাধির আিয়মদ 

ধ তা: জমাাঃ আব্দুর রধিদ 

মাতা: িামছুনািার 

গ্রাম: কাজীকান্দা, রাজবাড়ী সদর, 

রাজবাড়ী। 

০১৭৬৫-৫৪০০৯২ ঐ ঐ  

৮৯ সাধকব জমাল্লা 

ধ তা: জালাল জমাল্লা 

মাতা: সায়মা জব ম 

গ্রাম: নাধজমুধিন াড়া, জ া: খানখানাপুর, 

রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী। 

০১৭৪৯-৫৯৭৬০৬ ঐ ঐ  

৯০ অধনক কুমার মন্ডল 

ধ তা: শ্রীকান্ত মন্ডল 

মাতা: ফুধতয মন্ডল 

গ্রাম: নটা াড়া, জ া: নধলয়া, উ য়জলা: 

বাধলয়াকাধন্দ, জজলা: রাজবাড়ী। 

০১৭৮২-৬১৭৯১৪ ঐ ঐ  

৯১ তাধনয়া আক্তার 

ধ তা: জমাাঃ ইমান আলী ধবশ্বাস 

মাতা: জমাছাাঃ মমতাজ জব ম 

গ্রাম: জছাট ভাকলা, জ া:  াঁচুধরয়া, 

উ য়জলা: জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী। 

০১৭৪৬-৩০৭৬৪০ ঐ ঐ  

৯২  ায়তমা খাতুন 

ধ তা: এ, কায়দর প্রামাধনক 

মাতা: জমায়মনা জব ম 

গ্রাম: আিলাধদপুর, জ া: জ ায়ালন্দয়মাড়, 

রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী। 

০১৭৮৭-২২৬০২৭ ঐ ঐ  

৯৩ িামীম সরদার গ্রাম: ডির াচুধরয়া, জ া: বিরপুর, 

উ য়জলা: বাধলয়াকাধন্দ, রাজবাড়ী। 

০১৭৩৮-৮৭৭৪৭৭ ঐ ঐ  



ধ তা: মৃত: জমাাঃ ির র্ সরদার 

মাতা: নূরজািান জব ম 

৯৪ জময়িদী িাসান 

ধ তা: জমা: আব্দুল মান্নান 

মাতা: জমাছাাঃ িাধমদা জব ম 

গ্রাম:  াঁড়াল, জ া: রাময়কাল, উ য়জলা: 

 াংিা, রাজবাড়ী। 

০১৭৮৭-৯৩৪১২১ ঐ ঐ  

৯৫ রতন কুমার দাস 

ধ তা: রনধজত কুমার দাস 

মাতা: ধমনতী রানী দাস 

গ্রাম: জ ীরীপুর, জ া: জ ায়ালন্দয়মাড়, 

রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী। 

০১৬৩৩-

৩৩৪৪৮৮ 

ঐ ঐ  

৯৬ জিখর কুমার দাস 

ধ তা: জকামল কুমার দাস 

মাতা: ধিবানী রানী দাস 

গ্রাম: আড়াবাড়ীয়া, জ া: মাটি াড়া, 

রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী। 

০১৭৪৬-৫৫৮৭৬৪ ঐ ঐ  

৯৭ তারধমনা খাতুন 

ধ তা: আনছার আলী 

মাতা: জমায়মনা জব ম 

গ্রাম: দীঘলিাট, জ া: কিবামাজাইল, 

উ য়জলা:  াংিা, রাজবাড়ী। 

০১৮১৯-১৬৯১০৭ ঐ ঐ  

৯৮ কামরুল ইসলাম 

ধ তা: জমাাঃ মধমন উল্লাি 

মাতা: আয়নায়ারা জব ম 

গ্রাম: শ্রীপুর, রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী। ০১৫২১-৫৮৪৭৩৬ ঐ ঐ  

৯৯ জরাকসানা আক্তার 

ধ তা: আব্দুর রধিদ 

মাতা: সায়জদা জব ম 

গ্রাম: ১নং জবড়াডাঙ্গা, চরয়কষ্টপুর, 

রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী। 

০১৭৫৭-৫২৯০৪৪ ঐ ঐ  

১০০ বন্যা 

ধ তা: কালাম মন্ডল 

মাতা: কল্পনা 

গ্রাম: ধিকজান, জ া: চন্ডীপুর, উ য়জলা: 

কালুখালী, রাজবাড়ী। 

০১৭৯৫-১০৭৭৮২ ঐ ঐ  

১০১ আধজন যা ইসলাম আিা 

ধ তা: জমা: আজািার আলী জমাল্লা 

মাতা: ঝন যা জব ম 

গ্রাম: ধুধি, জ া: লক্ষীয়কাল, রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী। 

০১৭০৬-৫৪৫১৭৬ ঐ ঐ  

১০২ স্বপ্না আক্তার গ্রাম: বড়চাউবাধড়য়া, জ া: জমৗরাট, 

উ য়জলা:  াংিা, রাজবাড়ী। 

০১৭৭৯-০৮০৪৩১ ঐ ঐ  



ধ তা: আব্দুল বায়রক 

মাতা: মায়জদা জব ম 

১০৩ সায়িদা 

ধ তা: ইউনুস জিখ 

মাতা: মমতাজ জব ম 

গ্রাম: ছাত্তার জমম্বর াড়া, জ া: 

জদৗলতধদয়া, উ য়জলা: জ ায়ালন্দ, 

রাজবাড়ী। 

০১৭৪৬-৫৩২৭০৬ ঐ ঐ  

১০৪ জমাাঃ ইব্রাধিম জমাল্লা 

ধ তা: জমাাঃ মায়লক জমাল্লা 

মাতা: সায়য়লা জব ম 

গ্রাম: বারলাহুধরয়া, জ া: মাটি াড়া, 

রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী। 

০১৭৪৪-৯৬১৭৬৬ ঐ ঐ  

১০৫ জসািা  প্রামাধনক 

ধ তা: সুলতান প্রামাধনক 

মাতা: আয়লয়া জব ম 

গ্রাম: আলাধদপুর, জ া: িমদমপুর, 

রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী। 

০১৩১৪-০২৯২৬৬ ঐ ঐ  

১০৬ দু যজয় কুমার 

ধ তা: অধজত কুমার ধবশ্বাস 

মাতা: সুষমা রানী 

গ্রাম: তমিালা, জ া: + উ য়জলা:  াংিা, 

রাজবাড়ী। 

০১৭৩৫-৬৫৮৪৫৪ ঐ ঐ  

১০৭ সুলতানা রাধজয়া 

ধ তা: জমাাঃ আয়নায়ার জিায়সন 

মাতা: আয়লয়া জব ম 

গ্রাম: লক্ষীপুর, রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী। ০১৭৮৮-

৭৯৬৩৩৩ 

ঐ ঐ  

১০৮ জমাাঃ রাধকব জিখ 

ধ তা: জমাাঃ আইয়ুর আলী 

মাতা: আকধলমা জব ম 

গ্রাম: ইন্দুরধদ, জ া:  দমদী, উ য়জলা: 

বাধলয়াকাধন্দ, রাজবাড়ী। 

০১৭৭৭-০২৫২৩৫ ঐ ঐ  

১০৯ জমাাঃ িামীম  ায়টায়ারী 

ধ তা: জমাাঃ নধজর আিম্মদ 

মাতা: খাধদজা জব ম 

গ্রাম: আধলপুর, জ া: মুকুধন্দয়া, রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী। 

০১৭৩৫-৬৩৯৮১১ ঐ ঐ  

১১০ জমাাঃ আবু তায়লব জিলাল 

ধ তা: ওমর আলী জসখ 

মাতা: জধরনা জব ম 

গ্রাম: আলাধদপুর, জ া: িমদমপুর, 

রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী। 

০১৭৮৯-৩৬০৯৭৬ ঐ ঐ  

১১১ ধলটন জিখ গ্রাম: জ ৎপুর, জ া: মুকুধন্দয়া, রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী। 

০১৩১৫-৪৩৪০৮৩ ঐ ঐ  



ধ তা: জয়নিীন জিখ 

মাতা: আয়মনা জব ম 

১১২ তাধনয়া সুলতানা 

ধ তা: জমাাঃ জতা ায়জ্জল জমাল্লা 

মাতা: ধবলধকছ জব ম 

গ্রাম: জ ৗর জামতলা, জ া: + উ য়জলা : 

জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী। 

০১৯১৬-৮৪১৪৬৯ ঐ ঐ  

 

নং প্রধিক্ষণার্ীর নাম  ঠিকানা জমাবাইল নম্বর প্রধিক্ষণ জকায়স যর নাম জময়াদ মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ ধনজাম জিখ 

 

গ্রাম-রয়িাড়া, জ াাঃ রয়িাড়া 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৭৫২৮৮২৭৩ ইয়লকধট্রকযাল এন্ড 

িাউজওয়যাধরং 

৬ মাস  

০২ ইমরান প্রামাধনক 

 

গ্রাম-আলাধদপুর, জ াাঃ িমদমপুর 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৮২৯৫৪৪৩৯ ঐ ৬ মাস  

০৩ জমাাঃ ধরজাউল ইসলাম 

 

গ্রাম- মধিষায়খালা,  াঁচুধরয়া 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৯২৩৯৯৮৬৭ ঐ ৬ মাস  

০৪ জমাাঃ জসািানুর রিমান 

 

গ্রাম- কাধজকান্দা, জ াাঃ রাজবাড়ী 

রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী | 

০১৭১০৪০৮৬৪০ ঐ ৬ মাস  

০৫ জমাাঃ মনছুর আিয়মদ 

 

গ্রাম- কাধজকান্দা, জ াাঃ রাজবাড়ী 

রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী | 

০১৭৮১৭৮১৬৬৭ ঐ ৬ মাস  

০৬ আলম প্রিান 

 

গ্রাম-রামকান্তপুর, জ াাঃ রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭১১৯৫৫৪৯৫ ঐ ৬ মাস  

০৭ জমাাঃ িান্ত জমাল্লা 

 

গ্রাম-জছাটভাকলা, জ ায়ালন্দ 

জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী 

০১৭৩১৭৩২৬৯৬ ঐ ৬ মাস  

০৮ জমাাঃ ধমজান জিখ 

 

গ্রাম-মদাপুর, জ াাঃ িাটমদাপুর 

কালুখালী, রাজবাড়ী  

০১৩০৭০৭৬৮০৯ ঐ ৬ মাস  

০৯ জমাাঃ জরািান জমাল্লা 

 

গ্রাম- ধবষ্ণপুর,  াঁচুধরয়া 

জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী 

০১৭৫১৭৩১৪২২ ঐ ৬ মাস  

১০ জমাাঃ জসািান িাসান 

 

গ্রাম-ধবলমানুষমারী, িাটমদাপুর 

কালুখালী, রাজবাড়ী 

০১৩১৩১৪০৪৯৯ ঐ ৬ মাস  



১১ সুমন জিখ 

 

গ্রাম-কালী ন র, জ াাঃ সূর্যন য র 

রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী 

০১৯৬৭৭৪৭৩৬০ ঐ ৬ মাস  

১২ জমাাঃ রায়িদ মন্ডল 

 

গ্রাম-ধবলমানুষমারী, িাটমদাপুর 

কালুখালী, রাজবাড়ী 

০১৭৮০১০৯৮৫৫ ঐ ৬ মাস  

১৩ আধিক ধসকদার 

 

গ্রাম-আলাধদপুর, জ াাঃ িমদমপুর 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৫১৪৪৩৩০৬ ঐ ৬ মাস  

১৪ জমাাঃ ইমরান খান 

 

গ্রাম- ধবয়নাদপুর, জ াাঃ রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৬০২৫৭৫১৪ ঐ ৬ মাস  

১৫ জমা: জতৗধিদুল ইসলাম ইমন 

 

গ্রাম- ধবয়নাদপুর, জ াাঃ রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৬১৩৩০৯৪২ ঐ ৬ মাস  

১৬ জমাাঃ ধমজযা রায়সল 

 

গ্রাম-খাণখানাপুর,জ াাঃখানখানাপুর 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৩৪৩৯৪৬৪৯ ঐ ৬ মাস  

১৭ প্রধদ  কুমার রায়(অপু) 

 

গ্রাম-ধবয়নাদপুর, জ াাঃ রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী | 

০১৩০১৭৫২৪১১ ঐ ৬ মাস  

১৮ রায়সল জিখ 

 

গ্রাম- মধিষায়খালা, জ াাঃ  াঁচুধরয়া 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৭১৫৯৯৫৬৩ ঐ ৬ মাস  

১৯ আধস  খান 

 

গ্রাম-ধবয়নাদপুর, জ াাঃ রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী | 

০১৭৫৩৬৮৭৮০২ ঐ ৬ মাস  

২০ ইব্রাধিম  াজী 

 

গ্রাম + জ াাঃ রয়িাড়া 

সদর, রাজবাড়ী | 

০১৯৬৫১৯৭৮৩৭ ঐ ৬ মাস  

২১ জমাছাাঃ ধলজা আক্তার 

 

গ্রাম-দধক্ষন ভবানীপুর, রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৯৬৬৭৬৭২৯৬ ঐ ৬ মাস  

২২ তািধমনা আ ধরন 

 

গ্রাম-দধক্ষন ভবানীপুর, রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৩১১১৫১৩৩৯ ঐ ৬ মাস  

২৩ আধতয়ার  জদওয়ান গ্রাম-বড় ভবানীপুর, জ াাঃবসন্দপুর 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৭৬২৭৮৩০৪ ঐ ৬ মাস  

২৪ আব্দুল কায়দর গ্রাম-ধুধি, জ াাঃ রাজবাড়ী ০১৭১৪৭০৬৭৭৭ ঐ ৬ মাস  



সদর, রাজবাড়ী 

২৫ িধিদুল জিখ গ্রাম-বড় ভবানীপুর, জ াাঃবসন্দপুর 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৬১১৭৫৯৮২ ঐ ৬ মাস  

২৬ আরজু জিখ গ্রাম-বড় ভবানীপুর, জ াাঃবসন্দপুর 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৫৯৯২২৬৩৬ ঐ ৬ মাস  

২৭ জমাাঃ  ায়ভল আিয়মদ গ্রাম-সজ্জনকান্দা, জ াাঃ রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৯৯১৬৫২৫৩৩ ঐ ৬ মাস  

২৮ আলাধমন মন্ডল গ্রাম-ধবলমানুষমারী, 

জ া:িাটমদাপুর 

কালূখালী, রাজবাড়ী 

০১৭৯২৮৮৭০৯৬ ঐ ৬ মাস  

২৯ িামীম জিায়সন গ্রাম-কয়াধদ, জ াাঃ মাজবাড়ী 

কালুখালী, রাজবাড়ী 

০১৭৮২৮৬২৯৯৭ ঐ ৬ মাস  

৩০ জমাাঃ সধজব জমাল্লা গ্রাম-সজ্জনকান্দা, জ াাঃ রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৯৩০১০৫২০৭ ঐ ৬ মাস  

৩১ জমাাঃ আবু তায়লব জিলাল  গ্রাম-আলাধদপুর, জ াাঃ িমদমপুর 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৮৯৩৬০৯৭৩ ঐ ৬ মাস  

৩২ জমাাঃ আধমনুল ইসলাম গ্রাম-রামকান্তপুর, জ াাঃ রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৯১৭২৯৪৭৪৪ ঐ ৬ মাস  

৩৩ জমাাঃ সুলতান জিায়সন গ্রাম-বা মারা, জ াাঃ সুর্য্যন র 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৮৬৭৩৭৩০১৫ ঐ ৬ মাস  

৩৪ নাজমুল িক গ্রাম-জ া ালবাড়ী, জ াাঃ ভবধদয়া 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৩১১৭২৬৪৫৯ ঐ ৬ মাস  

৩৫ জমাাঃ  ধরদ জিায়সন গ্রাম- কাচরন্দ্র, জ াাঃ বরাট 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৯৪৭০১০৬৮ ঐ ৬ মাস  

৩৬ নুর ইব্রাধিম গ্রাম-লধক্সয়কাল, জ াাঃ রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৯৯৭৩৩১৭৭৯ ঐ ৬ মাস  

৩৭ আধর  িাসান গ্রাম-রয়িাড়া, জ াাঃ রয়িাড়া 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৯০৭১৩৮৮২৪ ঐ ৬ মাস  



৩৮ জমাাঃ  রিাদ জরজা গ্রাম-িািাধমরপুর,জ াাঃ 

কাচারী াড়া 

 াংিা, রাজবাড়ী 

০১৭২৫৩৫৭৪৪৩ ঐ ৬ মাস  

৩৯ নাজমুর রাধকব গ্রাম-বারইজুধর, জ াাঃ সূর্য্যন র 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৮৩৫২১২৩০৯ ঐ ৬ মাস  

৪০  াধদন মািমুদ গ্রাম-সজ্জনকান্দা, জ াাঃ রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৯৫৩১৮৬৩৮ ঐ ৬ মাস  

৪১ জমাাঃ িধিদুল ইসলাম গ্রাম- + জ াাঃ মুকুধন্দয়া 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৮৩৬৯৭০৭৫২ ঐ ৬ মাস  

৪২ আলম ীর জিায়সন রানা গ্রাম-রধবউল্লা জব ারী াড়া 

জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী 

০১৭৫০৬৯৭৪৯২ ঐ ৬ মাস  

৪৩ জমাাঃ সায়য়দুর মন্ডল আিলাধদপুর, জ াাঃ জ ায়ালন্দয়মাড় 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৩৪৮৭৪৮৯০ ঐ ৬ মাস  

৪৪ ইয়াধমন ইসলাম গ্রাম-ব্রাহ্মনধদয়া, জ াাঃ  াঁচুধরয়া 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৮৮২৫২২৬৯ ঐ ৬ মাস  

৪৫ জমাাঃ জসালায়মান গ্রাম- + জ াাঃ খানখানাপুর 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৩০৭০৬৩০৯৯ ঐ ৬ মাস  

৪৬ ধমজানুর রিমান গ্রাম-িাটমদাপুর, জ াাঃ িাটমদাপুর 

কালুখালী, রাজবাড়ী 

০১৭৬১৪০০১৭৫ ঐ ৬ মাস  

৪৭ জময়িদী জমাল্লা গ্রাম-জ ায়াল াড়া, জ াাঃ িাটমদাপুর 

কালুখালী, রাজবাড়ী 

০১৩০৭০৬৩১১৭ ঐ ৬ মাস  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

নং প্রধিক্ষণার্ীর নাম  ঠিকানা জমাবাইল নম্বর প্রধিক্ষণ জকায়স যর নাম জময়াদ মন্তব্য 



১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ জসানালী আক্তার 

 

গ্রাম-জছাট নুরপুর, রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী 

 মৎস্যচাষ ১ মাস  

০২ িারধমন আক্তার ঐ  মৎস্যচাষ ১ মাস  

০৩ জমাছাাঃ সার্ী খাতুন ঐ  মৎস্যচাষ ১ মাস  

০৪ িাধমদা খাতুন ঐ  মৎস্যচাষ ১ মাস  

০৫ ধলয়ন জিায়সন ঐ  মৎস্যচাষ ১ মাস  

০৬ কািন জব ম ঐ  মৎস্যচাষ ১ মাস  

০৭ ধরধচ খাতুন গ্রাম-ধবয়নাদপুর, জ াাঃ রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী 

 মৎস্যচাষ ১ মাস  

০৮ চুমধক খাতুন জছাট নুরপুর, রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী 

 মৎস্যচাষ ১ মাস  

০৯ আবু সাইদ গ্রাম-শ্রীপুর,জ াাঃ রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী 

 মৎস্যচাষ ১ মাস  

১০ ইয়াধছন খান জ ৗরীপুর, জ ায়ালন্দয়মাড় 

সদর, রাজবাড়ী 

 মৎস্যচাষ ১ মাস  

১১ জমাাঃ রধবউল ইসলাম বনগ্রাম, মুধিবাজার 

 াংিা, রাজবাড়ী 

 মৎস্যচাষ ১ মাস  

১২ জমাাঃ িা ায়াত িাসান জবথুধলয়া, মাটি াড়া 

সদর, রাজবাড়ী 

 মৎস্যচাষ ১ মাস  

১৩ জমাাঃ জরদুয়ান ধসধিকী ধসয়াম বনগ্রাম, মুধিবাজার 

 াংিা, রাজবাড়ী 

০১৭৯২৬৯৬৬৫৫ মৎস্যচাষ ১ মাস  

১৪ জমাাঃ আল আধমন ধবয়নাদপুর, জ াাঃ রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭২৬৯২৯৮১০ মৎস্যচাষ ১ মাস  

১৫ জসধলম জমাল্লা ধিবরামপুর, জ াাঃ বানীবি 

সদর, রাজবাড়ী 

 মৎস্যচাষ ১ মাস  

১৬ রাধজব মন্ডল কাউধরয়া, জ াাঃ মাটি াড়া  মৎস্যচাষ ১ মাস  



সদর, রাজবাড়ী 

১৭ জমাছাাঃ  ায়তমা জব ম লক্ষীনারায়নপুর,জ াাঃ বানীবি 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৫৬২২৮৪৭৫ মৎস্যচাষ ১ মাস  

১৮ আল আধমন  াজী লক্ষীনারায়নপুর,জ াাঃ বানীবি 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৯৬৯৩৩২১১৬ মৎস্যচাষ ১ মাস  

১৯ িধ কুল ইসলাম গ্রাম+ জ াাঃ- উদয়পুর 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৯০৪৪১৩০৭১ মৎস্যচাষ ১ মাস  

২০ ধকবধরয়া জব  গ্রাম+ জ াাঃ- উদয়পুর 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৯২৩০৭০৯৫৮ মৎস্যচাষ ১ মাস  

২১ জমাাঃ মামুন জসক গ্রাম+ জ াাঃ- উদয়পুর 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭১২২৬৪৭৫২ মৎস্যচাষ ১ মাস  

২২ িাধছব মািমুদ কাউন্নাইর, রামধদয়া 

বাধলয়াকাধন্দ, রাজবাড়ী 

০১৭১০৫০৭২৮৯ মৎস্যচাষ ১ মাস  

২৩ রায় জা খাতুন মধুরধদয়া,  াঁচুধরয়া 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭০৩৮৪৬৪৩৮ মৎস্যচাষ ১ মাস  

২৪ জমাাঃ তানধভর খান জকউটিল, জ াাঃ  াচুধরয়া 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭১৫৯৮২৪১৪ মৎস্যচাষ ১ মাস  

২৫  ায়তমা খাতুন মধুরধদয়া, জ াাঃ  াঁচুধরয়া 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৭০৮০৯৮৫১ মৎস্যচাষ ১ মাস  

২৬ জধল আক্তার মধুরধদয়া, জ াাঃ  াঁচুধরয়া 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭০৩৪৮৪৯৩০ মৎস্যচাষ ১ মাস  

২৭ জয়া আক্তার মধুরধদয়া, জ াাঃ  াঁচুধরয়া 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৯৫১৭৪১৭৯ মৎস্যচাষ ১ মাস  

২৮ ময়না খাতুন মধুরধদয়া, জ াাঃ  াঁচুধরয়া 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৩৪৭১১৭৬৭ মৎস্যচাষ ১ মাস  

২৯ তাছধলমা আক্তার মধুরধদয়া, জ াাঃ  াঁচুধরয়া 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৩৬৪২৫৭৮৩ মৎস্যচাষ ১ মাস  



৩০ নাধছমা খাতুন মধতয়া াধছ, জ াাঃ বরাট 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৯৬০৫১৫৯৫ মৎস্যচাষ ১ মাস  

৩১ িধিদুল ইসলাম মধুরধদয়া, জ াাঃ  াঁচুধরয়া 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭২৪১৪৫১৩৫ মৎস্যচাষ ১ মাস  

৩২ জমাাঃ রািাত সরদার মধুরধদয়া, জ াাঃ  াঁচুধরয়া 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৩০৬৯০০৮৮২ মৎস্যচাষ ১ মাস  

৩৩ রায় জা খাতুন মধুরধদয়া, জ াাঃ  াঁচুধরয়া 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৯৪৪৩৪১৪৫৫ মৎস্যচাষ ১ মাস  

৩৪ রায়সল মধুরধদয়া, জ াাঃ  াঁচুধরয়া 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৪৯০৯৮৩১৩ মৎস্যচাষ ১ মাস  

৩৫ ভানু জব ম মধতয়া াধছ, জ াাঃ বরাট 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৯৬০৫১৫৯৫ মৎস্যচাষ ১ মাস  

৩৬ জমাাঃ জরজাউর রিমান মধুরধদয়া, জ াাঃ  াঁচুধরয়া 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭১৮৯১৮৮৩৬ মৎস্যচাষ ১ মাস  

৩৭ জমাসাাঃ জমৗসুমী খাতুন মধুরধদয়া, জ াাঃ  াঁচুধরয়া 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৩৮৪২৯৬৫৯ মৎস্যচাষ ১ মাস  

৩৮ সুধ য়া আক্তার সুমী মধুরধদয়া, জ াাঃ  াঁচুধরয়া 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৭৮৬৮৫৫৩০ মৎস্যচাষ ১ মাস  

৩৯ জমাাঃ িধ কুল ইসলাম লক্ষীয়কাল, রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী 

 মৎস্যচাষ ১ মাস  

৪০ জািানারা জব ম মধুরধদয়া, জ াাঃ  াঁচুধরয়া 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৬১৭৯৫১৭৯ মৎস্যচাষ ১ মাস  

৪১ জমাাঃ আধতয়ার রিমান মধুরধদয়া, জ াাঃ  াঁচুধরয়া 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৭৫৪৪৭০৭৪ মৎস্যচাষ ১ মাস  

৪২ আকাি জিখ মধুরধদয়া, জ াাঃ  াঁচুধরয়া 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৬৫০১৫৩২৪০ মৎস্যচাষ ১ মাস  

৪৩ মুধক্ত মধুরধদয়া, জ াাঃ  াঁচুধরয়া ০১৭১৫২৬৯৪৪২ মৎস্যচাষ ১ মাস  



সদর, রাজবাড়ী 

৪৪ জমাাঃ রধন ধিকদার মধুরধদয়া, জ াাঃ  াঁচুধরয়া 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৯৯০৩৩৬৬৫৭ মৎস্যচাষ ১ মাস  

৪৫ জমাাঃ জসািা  জমাল্লা মধুরধদয়া, জ াাঃ  াঁচুধরয়া 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৮৬৩৫৬৪৬৩ মৎস্যচাষ ১ মাস  

৪৬ জিখ ওয়াধলদ ধবন আলতা  মধুরধদয়া, জ াাঃ  াঁচুধরয়া 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৬৫৩৬৯০১১ মৎস্যচাষ ১ মাস  

৪৭ জমাাঃ ধমজানুর রিমান (জধন) মধুরধদয়া, জ াাঃ  াঁচুধরয়া 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৭৭৩৬২০৯১ মৎস্যচাষ ১ মাস  

৪৮ জমাাঃ জদৗলত জিখ গ্রাম- বনগ্রাম, জ াাঃ  াচুধরয়া 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৫৮৪৯৫৯৩২ মৎস্যচাষ ১ মাস  

৪৯ জরখা জব ম গ্রাম-ধবলনয়াবাদ, জ াাঃ রয়িাড়া 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৭৫২৮৮০১১ মৎস্যচাষ ১ মাস  

৫০ জরিমা  ারভীন  ধিম মূলঘর, রয়িাড়া 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭২২৮১২০৩১ মৎস্যচাষ ১ মাস  

৫১ জমাাঃ িাধিন ভূইয়া গ্রাম-বৃচাত্রা, জ াাঃ বানীবি 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৯৪২৬১০৯৪৬ মৎস্যচাষ ১ মাস  

৫২ জমাাঃ রধবঊল ইসলাম গ্রাম-জকালা, গ্রাম-উদয়পুর 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৫৯১৫৭৮৯৯ মৎস্যচাষ ১ মাস  

৫৩ রাজীব জমাল্লা গ্রাম-জকালা, গ্রাম-উদয়পুর 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৭৬৬১১০২০ মৎস্যচাষ ১ মাস  

৫৪ জমাাঃ আয়নায়ার খান গ্রাম+ জ াাঃ উদয়পুর 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৬০৯১৮০৭১০ মৎস্যচাষ ১ মাস  

৫৫ তাছধলমা খাতুন গ্রাম-জকালা, গ্রাম-উদয়পুর 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৩১২৩৩৫১৭০ মৎস্যচাষ ১ মাস  

৫৬ মািফুজা খানম গ্রাম-জকালা, গ্রাম-উদয়পুর 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৪৪১৭২০৬৮ মৎস্যচাষ ১ মাস  



৫৭ জমাাঃ রায়সল খান গ্রাম-জকালা, গ্রাম-উদয়পুর 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৯৫৭৮৪৪৯৭৮ মৎস্যচাষ ১ মাস  

৫৮ জমাাঃ কাউছার খান গ্রাম-জকালা, গ্রাম-উদয়পুর 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৯৭৫৯৪৫০৯ মৎস্যচাষ ১ মাস  

৫৯ রাধকবুল জিখ বড় ভবানীপুর, জ াাঃ বসন্তপুর 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৩৬১৯৬৩০০ মৎস্যচাষ ১ মাস  

৬০ ধরয়াদ জদওয়ান বড় ভবানীপুর, জ াাঃ বসন্তপুর 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৮১০২১৫১৪৫ মৎস্যচাষ ১ মাস  

৬১ জমাাঃ নাইম জিখ বড় ভবানীপুর, জ াাঃ বসন্তপুর 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৫০৬৫৩৪২১ মৎস্যচাষ ১ মাস  

৬২ আব্দুল্লাি খান বড় ভবানীপুর, জ াাঃ বসন্তপুর 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৮৭৮৬২৭২২৫ মৎস্যচাষ ১ মাস  

৬৩ িািীন মন্ডল গ্রাম+ জ াাঃ রয়িাড়া 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৯৬০৬৯৭০৬৪ মৎস্যচাষ ১ মাস  

৬৪ আসাদুজ্জামান বড় ভবানীপুর, জ াাঃ বসন্তপুর 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৬৪৫৫৭২২৬০ মৎস্যচাষ ১ মাস  

৬৫ ধজ এম তসকতউজ্জান গ্রাম+ জ াাঃ উদয়পুর 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৩১৬১৭৫৫১০ মৎস্যচাষ ১ মাস  

৬৬ জমাাঃ রাধকব মুধি গ্রাম+ জ াাঃ উদয়পুর 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৯৫৭২৭৬৬৬২ মৎস্যচাষ ১ মাস  

৬৭ জমাাঃ রায়সল  ায়টায়ারী গ্রাম+ জ াাঃ উদয়পুর 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৮৮৪৪০১৩৪৮ মৎস্যচাষ ১ মাস  

৬৮ জমাাঃ মাসুদ  ায়টায়ারী গ্রাম+ জ াাঃ উদয়পুর 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৮৯৫৩৪৮৫৯ মৎস্যচাষ ১ মাস  

৬৯ সা র গ্রাম+ জ াাঃ উদয়পুর 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৩১৬১৭৫৫১০ মৎস্যচাষ ১ মাস  

৭০ জমাবারক হুসাইন বড় ভবানীপুর, জ াাঃ বসন্তপুর ০১৬৩৭০১৬০৯১ মৎস্যচাষ ১ মাস  



সদর, রাজবাড়ী 

৭১ জমাাঃ রায়িদ জিখ ধবলনয়াবাদ, জ াাঃ রয়িাড়া 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৬৩৮৬৩৭১৩৯ মৎস্যচাষ ১ মাস  

৭২ জমাছাাঃ  ারুল জব ম ভধ রর্পুর, জ াাঃ রয়িাড়া 

সদর, রাজবাড়ী 

 মৎস্যচাষ ১ মাস  

৭৩ জমাছাাঃ খাইরুন জনছা টুম্পা জছাট ভাকলা, জ াাঃ জ ায়ালন্দ 

জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী 

০১৯১৪৯৭৩২০৫ মৎস্যচাষ ১ মাস  

৭৪ জমাছাাঃ মাধিরুন জনছা আড়ৎ ধি, জ াাঃ জ ায়ালন্দ 

জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী 

০১৭১০৮৮০৪৭১ মৎস্যচাষ ১ মাস  

৭৫ আধমন আরা আজম দধক্ষনভবানীপুর, রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৬৩০৪৮৮২৪১ মৎস্যচাষ ১ মাস  

৭৬ জমাাঃ িামসুল িক গ্রাম- জকালা, জ াাঃ উদয়পুর 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৯৪৬৮০৫৩৯২ মৎস্যচাষ ১ মাস  

৭৭ জমাাঃ জসায়িল প্রামাধনক গ্রাম- জকালা, জ াাঃ উদয়পুর 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৮০২৮৫৭২৯ মৎস্যচাষ ১ মাস  

৭৮ তাছধলমা জব ম তভরবয়কাল, জ াাঃ রয়িাড়া 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৯৬৬৩২৫১৬১ মৎস্যচাষ ১ মাস  

৭৯ আলাউধিন ধবশ্বাস গ্রাম-  াবলা, জ াাঃ উদয়পুর 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৯২০৬৩৮৫০৫ মৎস্যচাষ ১ মাস  

৮০ ধজ,এম মািমুদুর রিমান বড় ভবানীপুর, জ াাঃ বসন্দপুর 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৮৮৭১০৯২৫০ মৎস্যচাষ ১ মাস  

৮১ জমাছাাঃ নাজমা আক্তার কাধলচরণপুর, জ াাঃ িমদমপুর 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৮৭৩৭০২৩৪৭ মৎস্যচাষ ১ মাস  

৮২ কাজী নাধ স উধিন জয় বড় ভবানীপুর, জ াাঃ বসন্দপুর 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭২৬৭৫৩১০৪ মৎস্যচাষ ১ মাস  

৮৩ লাইলী আক্তার বড় ভবানীপুর, জ াাঃ বসন্দপুর 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭২৬০৮৯৫৫৫ মৎস্যচাষ ১ মাস  



৮৪ রধবউল জিখ বড় ভবানীপুর, জ াাঃ বসন্দপুর 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৮৯০২২১৫০১ মৎস্যচাষ ১ মাস  

৮৫ জমাাঃ সাইদুর রিমান খান গ্রাম + জ াাঃ উদয়পুর 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭১১৪৭৩৪১৯ মৎস্যচাষ ১ মাস  

৮৬ জময়িদী িাসান ছাধির বড় ভবানীপুর, জ াাঃ বসন্দপুর 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৮৭৩৭০৫৫৭১ মৎস্যচাষ ১ মাস  

৮৭ জমাাঃ রায়িান তালুকদার গ্রাম- জকালা, জ াাঃ উদয়পুর 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৩৯৩৪০৫২৩ মৎস্যচাষ ১ মাস  

৮৮ আব্দুল  কায়দর মুধি গ্রাম+ জ াাঃ উদয়পুর 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৩১৩২২৫১৭৬ মৎস্যচাষ ১ মাস  

৮৯ জমাাঃ িাসমত খান মিারাজপুর, জ াাঃ উদয়পুর 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৩১৫৩৩৩৬২৬ মৎস্যচাষ ১ মাস  

৯০ জমাাঃ সািাম  ায়টায়ারী গ্রাম- জকালা, জ াাঃ উদয়পুর 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৩৩৮১৩৭৬৪ মৎস্যচাষ ১ মাস  

৯১ সামাদ সরদার মজধলসপুর, জ াাঃ বসন্তপুর 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭১২৮৫১৫২৪ মৎস্যচাষ ১ মাস  

৯২ স্মৃধত খাতুন জ া ালপুর, রয়িাড়া 

সদর, রাজবাড়ী 

 মৎস্যচাষ ১ মাস  

৯৩ জমাাঃ তছধলম সরদার গ্রাম- জকালা, জ াাঃ উদয়পুর 

সদর, রাজবাড়ী 

 মৎস্যচাষ ১ মাস  

৯৪ জমাাঃ মামুন মৃিা জ া ালপুর, জ াাঃ  রয়িাড়া 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৮৪৪৫৬৭২১৩ মৎস্যচাষ ১ মাস  

৯৫ মাসরা  জিায়সন  ধিম মূলঘর, রয়িাড়া 

সদর, রাজবাড়ী 

 মৎস্যচাষ ১ মাস  

৯৬ জমাাঃ আলীম ধিকদার বাঘমারা, জ াাঃ সূর্য্যন র 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৯৬৬৩২৫১৬১ মৎস্যচাষ ১ মাস  

৯৭ জমাাঃ অধনক জমাল্লা বড়নুরপুর, জ াাঃ জ ায়ালন্দয়মাড়  মৎস্যচাষ ১ মাস  



সদর, রাজবাড়ী 

৯৮ ধজ, এম জসৗরভ গ্রাম + জ াাঃ উদয়পুর 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৪৮৩৬৪৩৭৪ মৎস্যচাষ ১ মাস  

৯৯ তামান্না নাজধনন জরিমী গ্রাম + জ াাঃ উদয়পুর 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭২৪০৫৭৯৯৭ মৎস্যচাষ ১ মাস  

১০০ নাধছরুজ্জামান ধরয়ান বড় ভবানীপুর, জ াাঃ বসন্তপুর 

সদ, রাজবাড়ী 

০১৬১৮৯১৪০৫২ মৎস্যচাষ ১ মাস  

১০১ জমাাঃ ধমরাজুল ইসলাম গ্রাম-ব্রাহ্মনধদয়া, জ াাঃ  াচুধরয়া 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৭৯৮৩৩১৭০ মৎস্যচাষ ১ মাস  

১০২ আিরাফুল আলম কামালপুর, জ াাঃ রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭০৭২০৩৩৯১ মৎস্যচাষ ১ মাস  

১০৩ তসকত জিখ গ্রাম-ব্রাহ্মনধদয়া, জ াাঃ  াচুধরয়া 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭২৭১২৬১৩১ মৎস্যচাষ ১ মাস  

১০৪ ধিউলী সুলতানা রামকান্তপুর, জ াাঃ রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৬৪২১৪৩৫২৯ মৎস্যচাষ ১ মাস  

১০৫ আরধজনা খাতুন গ্রাম-ব্রাহ্মনধদয়া, জ াাঃ  াচুধরয়া 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৬১৯৪৯০৫৬ মৎস্যচাষ ১ মাস  

১০৬ জমাাঃ ইমন তালূকদার গ্রাম-ব্রাহ্মনধদয়া, জ াাঃ  াচুধরয়া 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৬২৫২৯১৪০ মৎস্যচাষ ১ মাস  

১০৭ সালমা সুলতানা রামকান্তপুর, জ াাঃ রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৯৫৩৬৮৮৩৮ মৎস্যচাষ ১ মাস  

১০৮ জমাাঃ ধজয়ারুল জমাল্লা মধিষায়খালা, জ াাঃ মুকুধন্দয়া 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৯২০৫৮৩২০ মৎস্যচাষ ১ মাস  

১০৯ জমাাঃ আাঃ আলীম গ্রাম-ব্রাহ্মনধদয়া, জ াাঃ  াচুধরয়া 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭১৯৯৯৪২০৪ মৎস্যচাষ ১ মাস  

১১০ রজব আলী রামকান্তপুর, জ াাঃ রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭১৪৭৭৬০৭৯ মৎস্যচাষ ১ মাস  



১১১ জমাাঃ নাধসর কাজী গ্রাম-ব্রাহ্মনধদয়া, জ াাঃ  াচুধরয়া 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭০১০১৯৮০৯ মৎস্যচাষ ১ মাস  

১১২ আব্দুল্লাি আল মাসুম গ্রাম-ব্রাহ্মনধদয়া, জ াাঃ  াচুধরয়া 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৩৫৫১২৬১১ মৎস্যচাষ ১ মাস  

১১৩ আধিক িাওলাদার গ্রাম-ব্রাহ্মনধদয়া, জ াাঃ  াচুধরয়া 

সদর, রাজবাড়ী 

 মৎস্যচাষ ১ মাস  

১১৪ জমাছাাঃ ইয়াসধমন জািান গ্রাম-ব্রাহ্মনধদয়া, জ াাঃ  াচুধরয়া 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৬৬৩৬৭৩২০ মৎস্যচাষ ১ মাস  

১১৫ জমাছাাঃ সধখনা জব ম গ্রাম-ব্রাহ্মনধদয়া, জ াাঃ  াচুধরয়া 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৬৬৩৬৭৩২০ মৎস্যচাষ ১ মাস  

১১৬ জমািাাঃ িধিদুল ইসলাম গ্রাম- আলীপুর, জ াাঃ মুকুধন্দয়া 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৪৫৫১৫২৫৫ মৎস্যচাষ ১ মাস  

১১৭ জমাছাাঃ ধরতু খাতুন শুকয়দবপুর, জ াাঃ জজৗকুড়া 

সদর, রাজবাড়ী 

 মৎস্যচাষ ১ মাস  

১১৮ নুপুর রানী দাস গ্রাম- চন্দনী, জ াাঃ আ ড়া 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭২৬৫৮৯৬৯৪ মৎস্যচাষ ১ মাস  

১১৯ জমাাঃ জময়িদী িাসান আলীপুর, জ াাঃ মুকুধন্দয়া 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৪৫৬৭৫৪১৬ মৎস্যচাষ ১ মাস  

১২০ জমাাঃ আলম ীর জিায়সন জমঘনা খামার াড়া, জমঘনা 

 াংিা, রাজবাড়ী 

 মৎস্যচাষ ১ মাস  

১২১ জমাাঃ মাধনক জিায়সন জমঘনা খামার াড়া, জমঘনা 

 াংিা, রাজবাড়ী 

 মৎস্যচাষ ১ মাস  

১২২ সার্ী জব ম জছাট নুরপুর, জ াাঃ রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী 

 মৎস্যচাষ ১ মাস  

১২৩ ধবর্ী খাতুন ব্রাহ্মনধদয়া, জ াাঃ  াঁচুধরয়া 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৯৪২৮৬৭১৫ মৎস্যচাষ ১ মাস  

১২৪ জমাাঃ মধমন খধল া ব্রাহ্মনধদয়া, জ াাঃ  াঁচুধরয়া ০১৭৪৯০৯৮১৩৪ মৎস্যচাষ ১ মাস  



সদর, রাজবাড়ী 

১২৫ ধরয়াদুল ইসলাম মধুরধদয়া , জ াাঃ  াঁচুধরয়া 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৯৯৫৩৭০৮৮ মৎস্যচাষ ১ মাস  

১২৬ জমাাঃ জরজাউল কধরম গ্রাম- রামচন্দ্রপুর, জ াাঃ রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৪৮১৫৪৭৮৭ মৎস্যচাষ ১ মাস  

১২৭ জমাাঃ আব্দুল জমাধমন ব্রাহ্মনধদয়া , জ াাঃ  াঁচুধরয়া 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৯১৮৩৫১৪৪০ মৎস্যচাষ ১ মাস  

১২৮ নাজমুল জতৗধিদ মধুরধদয়া, জ াাঃ  াঁচুধরয়া 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৩০০৩২৭০১৫ মৎস্যচাষ ১ মাস  

১২৯ িধরফুল ইসলাম গ্রাম- জবথুধলয়া , জ াাঃ মাটি াড়া 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭১৪০১৫৯০৩ মৎস্যচাষ ১ মাস  

১৩০ জমাাঃ সাধমউল ইসলাম মধিষায়খালা, জ াাঃ মুকুধন্দয়া 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭০৫৩৭৩১০১ মৎস্যচাষ ১ মাস  

১৩১ জমাাঃ তাজুম ইসলাম 

 ায়টায়ারী 

ব্রাহ্মনধদয়া, জ াাঃ  াঁচুধরয়া 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৮২২২০০৫৩ মৎস্যচাষ ১ মাস  

১৩২ জমাাঃ আল আধমন মুধি মধিষবার্ান, জ াাঃ বানীবি 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৪৮৫৯৪১৩২ মৎস্যচাষ ১ মাস  

১৩৩ বৃধষ্ট আক্তার র্দু- ধকর াড়া, জ াাঃ জ ায়ালন্দ 

জ ায়ালন্দ , রাজবাড়ী 

০১৭৪৩৪৬৯৩৯৮ মৎস্যচাষ ১ মাস  

১৩৪ ধলধল খাতুন গ্রাম- জতনা চা, জ াাঃ বরাট 

জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী 

০১৭৬৬২৫৯৫৫৬ মৎস্যচাষ ১ মাস  

১৩৫ িধরফুল ইসলাম শুভ জছাট ভাকলা, জ াাঃ জ ায়ালন্দ 

জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী 

০১৬১১৫৯৪১২৬ মৎস্যচাষ ১ মাস  

১৩৬ িারধমন আক্তার জছাট ভাকলা, জ াাঃ জ ায়ালন্দ 

জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী 

০১৮৪৫৫৭৩৭৮১ মৎস্যচাষ ১ মাস  

১৩৭ জমাাঃ জমাক্তার ধময়া ইন্দ্রনারায়নপুর, জ াাঃ িমদমপুর 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৩৩১৫৩০২৬ মৎস্যচাষ ১ মাস  



১৩৮ জমাাঃ আকাি মািমুদ কুমড়াকাধন্দ, জ াাঃ জ ায়ালন্দ 

জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী 

০১৭৬৮২৫৪৪৯৫ মৎস্যচাষ ১ মাস  

১৩৯ জমাাঃ ততয়বুর রিমান জদওয়ান াড়া, জ াাঃ জ ায়ালন্দ 

জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী 

০১৯৭১৫৫৫০৩৭ মৎস্যচাষ ১ মাস  

১৪০ জমাাঃ তুধিন আলম জচৗধুরী  াড়া , জ ায়ালন্দ 

জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী 

০১৭৫২৩৯২৮৩১ মৎস্যচাষ ১ মাস  

১৪১ আলী আজ র কুমড়াকাধন্দ, জ াাঃ জ ায়ালন্দ 

জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী 

০১৭৭০০৬১৫৫৮ মৎস্যচাষ ১ মাস  

১৪২ ইমরান জিখ জুড়ান জমাল্লার  াড়া, জ ায়ালন্দ 

জ ায়ারন্দ, রাজবাড়ী 

০১৭২৫৭১৯৫১১ মৎস্যচাষ ১ মাস  

১৪৩ জমাাঃ রায়িান জচৗধুরী কাইমধিন  ধকর  াড়া, জ ায়ালন্দ 

জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী 

০১৯১৫৬৫৯৯৪২ মৎস্যচাষ ১ মাস  

১৪৪ জমাাঃ সাখাওয়াত জিায়সন ধবয় ন রায়য়র  াড়া, জ ায়ালন্দ 

জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী 

০১৭০৪৫২৭৭৮৬ মৎস্যচাষ ১ মাস  

১৪৫ রধবউল ইসলাম ধবয় ন রায়য়র  াড়া, জ ায়ালন্দ 

জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী 

০১৭৪৩৫১৫১০৪ মৎস্যচাষ ১ মাস  

১৪৬ জমাাঃ তুধিনুর রিমান বািাদুরপুর, জ াাঃ জ ায়ালন্দ 

জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী 

০১৫১৮৪২৮৭৯৮ মৎস্যচাষ ১ মাস  

১৪৭ আওসাদ আলম সািাদ বাধলয়াডাঙ্গা, জ াাঃ জ ায়ালন্দ 

জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী 

০১৭৫২৪৪০০০৭ মৎস্যচাষ ১ মাস  

১৪৮ রাধকব িাসান কুমড়াকাধন্দ, জ াাঃ জ ায়ালন্দ 

জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী 

০১৭৮৪২৬৪৫৪৮ মৎস্যচাষ ১ মাস  

১৪৯ সজীব ধবশ্বাস জুড়ানয়মাল্লার  াড়া, জ ায়ালন্দ 

জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী 

০১৫১৫২৯১৪৮৭ মৎস্যচাষ ১ মাস  

১৫০ আবু বকর ধছধিক বাধলয়াডাঙ্গা, জ াাঃ জ ায়ালন্দ 

জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী 

০১৭৭৬৫৮৩১৮৬ মৎস্যচাষ ১ মাস  

১৫১ জমাাঃ ইমরান জমাল্লা গ্রাম- বািাদুরপুর, জ াাঃ জ ায়ালন্দ ০১৭৭৮৬০৯০৮৫ মৎস্যচাষ ১ মাস  



জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী 

১৫২ শুভ মন্ডল ধবধ ন রায়য়র  াড়া, জ ায়ালন্দ 

জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী 

০১৭০৭৮০৭৪৮১ মৎস্যচাষ ১ মাস  

১৫৩ ধিধরন আক্তার জুড়ান জমাল্লার  াড়া, জ ায়ালন্দ 

জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী 

০১৯৪৫৬০১১৮৪ মৎস্যচাষ ১ মাস  

১৫৪ ইলা আক্তার জুড়ান জমাল্লার  াড়া, জ ায়ালন্দ 

জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী 

০১৯৪৮০৫২৯৪৩ মৎস্যচাষ ১ মাস  

১৫৫ জমাাঃ নয়ন রিমান গ্রাম- জব ারী াড়া, জ াাঃ জ ায়ালন্দ 

জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী 

০১৮৬২২১৬৫৩৪ মৎস্যচাষ ১ মাস  

১৫৬ জমাাঃ রাধজব মন্ডল কুমড়াকাধন্দ, জ াাঃ জ ায়ালন্দ 

জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী 

০১৭৯৫৬৯০৪৬৪ মৎস্যচাষ ১ মাস  

১৫৭ আব্দুল্লাি জিখ জদওয়ান াড়া, জ াাঃ জ ায়ালন্দ 

জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী 

০১৩১৬২৩৬৭৩৯ মৎস্যচাষ ১ মাস  

১৫৮ সাইফুল্লাি গ্রাম-কুমড়াকাধন্দ, জ াাঃ জ ায়ালন্দ 

জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী 

০১৯৫৬৬৮২৩১১ মৎস্যচাষ ১ মাস  

১৫৯ বরকত মন্ডল জদওয়ান াড়া, জ াাঃ জ ায়ালন্দ 

জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী 

০১৭৯৬৪৬৬২৫০ মৎস্যচাষ ১ মাস  

১৬০ ধরতু আক্তার গ্রাম-বািাদুরপুর,জ াাঃ জ ায়ালন্দ 

জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী 

০১৭৯১০৩২৯৮৬ মৎস্যচাষ ১ মাস  

১৬১ জমাাঃ আকাি মন্ডল আলম জচৗদুরী  াড়া,জ ায়ালন্দ 

জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী 

০১৭৫২৮৬৭৪৫৭ মৎস্যচাষ ১ মাস  

১৬২ জমাাঃ আলমাছ  ায়ান গ্রাম-ধরয়াজউধিন  াড়া, জ ায়ালন্দ 

জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী 

০১৭৮১২৫১৫৬৬ মৎস্যচাষ ১ মাস  

১৬৩ জমাাঃ িাধকল খান কুমড়াকাধন্দ, জ াাঃ জ ায়ালন্দ 

জ ায়ালন্দ রাজবাড়ী 

০১৮৬৩৯৬২১৮৪ মৎস্যচাষ ১ মাস  

১৬৪ সায়লি আিয়মদ গ্রাম + জ াাঃ খানখানাপুর 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৮১৫৫৭৩৫৬ মৎস্যচাষ ১ মাস  



১৬৫ কধবর জিখ জদওয়ান  াড়া, জ াাঃ জ ায়ালন্দ 

জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী 

০১৭১৬৮৪৪২৯৩ মৎস্যচাষ ১ মাস  

১৬৬ িধ ক মন্ডল জদওয়ান  াড়া, জ াাঃ জ ায়ালন্দ 

জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী 

০১৯৩৩১৩৬২৫২ মৎস্যচাষ ১ মাস  

১৬৭ জমাাঃ জুবায়য়র জিায়সন ধবজয় বাবুর  াড়া,জ াাঃ জ ায়ালন্দ 

জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী  

০১৭৩৩৪৫১৩৫৮ মৎস্যচাষ ১ মাস  

১৬৮  ীতা রানী দাস ধবজয় বাবুর  াড়া, জ াাঃ জ ায়ালন্দ 

জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী 

 ০১৭৫৯৩৯৪২৬২ মৎস্যচাষ ১ মাস  

১৬৯ বধবতা মন্ডল ধবজয় বাবুর  াড়া, জ াাঃ জ ায়ালন্দ 

জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী 

০১৭২৭৫৯৩৩৫ মৎস্যচাষ ১ মাস  

১৭০ জমাাঃ রধন জমাল্লা জুড়ান জমাল্লার  াড়া, জ ায়ালন্দ 

জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী 

০১৭৬৭৩৮৮০৭১ মৎস্যচাষ ১ মাস  

১৭১ রজনী কান্ত ধবশ্বাস ধবজয় বাবুর  াড়া, জ াাঃ জ ায়ালন্দ 

জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী 

০১৭০৫৬৭৭০৪৭ মৎস্যচাষ ১ মাস  

১৭২ আধজম জিখ জুড়ান জমাল্লার  াড়া, জ ায়ালন্দ 

জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী 

০১৯১৫৮৪৭৯৯৬ মৎস্যচাষ ১ মাস  

১৭৩ জমাাঃ মৃদুল জিায়সন ক্ষুধদরাম সরকার াড়া,জ ায়ালন্দ 

জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী 

০১৩১১১৫১৪৯৬ মৎস্যচাষ ১ মাস  

১৭৪ নাধজনুর ইসলাম ক্ষুধদরাম সরকার াড়া,জ ায়ালন্দ 

জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী 

০১৯৫৭০১৫১৬০ মৎস্যচাষ ১ মাস  

১৭৫ আয়নায়ার জিায়সন জদৗলতধদয়া জিায়সন মন্ডল  াড়া 

জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী 

০১৭৩৫৩০১৭০৩ মৎস্যচাষ ১ মাস  

                         এক নজয়র : 

 

১) জ াষাক ততরী জট্রড : ------------  ৫২ জন 

২) জরধিজায়রিন এন্ড এয়ারকধন্ডিধনং : ---  ৪২ জন 

৩) ইয়লকট্রধনক্স : ----------------  ৩২ জন 

৪) কধম্পউটার জবধসক এন্ড আইধসটি এধিয়কিন : ১১২ জন 

৫) ইয়লকধট্রকযাল এন্ড িাউজওয়যাধরং : -----  ৪৭ জন 

৬) মৎস্য চাষ : ------------------  ১৭৫ জন 

                              ----------  

                           জমাট = ৪৬০ জন 



 

 

  



যুব প্রধিক্ষণ জকন্দ্র,যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, রাজবাড়ী এর ২০২০-২০২১ অর্ যবছয়রর প্রধিক্ষণ প্রাপ্ত যুবয়দর তথ্য : 

 

নং প্রধিক্ষণার্ীর নাম  ঠিকানা জমাবাইল নম্বর প্রধিক্ষণ জকায়স যর নাম জময়াদ মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ আলম প্রিান 

 

গ্রাম-রামকান্তপুর, রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭১১৯৫৫৪৯৫  বাধদ শু,িাঁসমুর ী  ালন, 

প্রার্ধমক ধচধকৎসা,মৎস্যচাষ ও 

কৃধষ ধবষয়ক 

৩ মাস  

০২ জমাাঃ আধমরুল ধসকদার 

 

গ্রাম-দধক্ষণ ভবাধনপুর, রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭১৯১২০৮৩৪ ঐ ঐ  

০৩ জমাাঃ জসািানুর রিমান 

 

গ্রাম-কাজী কান্দা , রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭১০৪০৮৬৪০ ঐ ঐ  

০৪ খাইরুল ইসলাম 

 

গ্রাম-বা মারা , জ াাঃ সূর্যন য র 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৯১৩১৫০৪০৩ ঐ ঐ  

০৫ রাধকবুল ইসলাম 

 

গ্রাম-বা মারা , জ াাঃ সূর্যন য র 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৫৯৪১৭৭৩৭ ঐ ঐ  

০৬ জিখ জমাাঃ নাঈম জামান 

 

গ্রাম-চক জকস্টপুর, রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৭৮২১৮৭০৭ ঐ ঐ  

০৭ অধনক কুমার দাস 

 

গ্রাম-বামনীপুর, জ াাঃ  াঁচুধরয়া 

সদর, রাজবাড়ী | 

০১৭৩২৮৯০১৯৯ ঐ ঐ  

০৮ মামুন মন্ডল 

 

গ্রাম-জঘারামাড়া, জ াাঃ  দমদী 

বাধলয়াকাধন্দ, রাজবাড়ী 

০১৭২৮৯৬৫৬৪৩ ঐ ঐ  

০৯ জমাাঃ িামীম জিায়সন 

 

গ্রাম-চরলক্ষীপুর, জ াাঃ রাজবাড়ী 

সদ, রাজবাড়ী 

০১৭৪৫০৩১২৯৬ ঐ ঐ  

১০ হৃদয় সরকার 

 

গ্রাম-সজ্জনকান্দা, জ াাঃ রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৯৩৭৬৬৪৫৯৯ ঐ ঐ  

১১ জমাাঃ আলাধমন মািমুদ 

 

গ্রাম-দাঃ ভবানীপুর, জ াাঃ 

রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৪৯৫৩৬৪৪৮ ঐ ঐ  

১২ সবুজ মৃিা গ্রাম-জলাকমান জচয়ারম্যান াড়া ০১৯৪৬৩২৫৬৭৫ ঐ ঐ  



 জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী 

১৩ জমাাঃ ধমজানুর রিমান ধমজান 

 

গ্রাম- বািাদুরপুর, জ ায়ালন্দ 

জ ায়ালন্দ , রাজবাড়ী 

০১৬৪৪৫০৯১৩৮ ঐ ঐ  

১৪ ধরয়াজুল ইসলাম 

 

গ্রাম-কাটাবাড়ীয়া 

কালুখালী, রাজবাড়ী 

০১৭৩৪৭৩৪০৯৮ ঐ ঐ  

১৫ জমাাঃ ধরয়াদ  ধকর 

 

গ্রাম-কাটাবাড়ীয়া 

কালুখালী, রাজবাড়ী 

০১৭৩৮১৩০৬৭২ ঐ ঐ  

১৬ তসয়দ জমাাঃ িািয়নওয়াজ 

 

গ্রাম- জবড়াডাং া , জ াাঃ রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭১১৭০১৩০০ ঐ ঐ  

১৭ জমাাঃ মধিউধিন আিম্মদ 

 

গ্রাম-রু পুর জমাড় 

কালুখালী , রাজবাড়ী 

০১৭৬৭৪৫৪৭৩৪ ঐ ঐ  

১৮ ধর ন আলী 

 

গ্রাম- ধলমারা, জ াাঃ 

জিায়সনডাঙ্গা 

 াংিা, রাজবাড়ী 

০১৭৬০৪২৪৫৬১ ঐ ঐ  

১৯ আকাি খান 

 

গ্রাম-         জ াাঃউদয়পুর 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৩১৬৫৫৫৬৪৪ ঐ ঐ  

২০ জমাাঃ  ধরদুজ্জামান 

 

গ্রাম-িধরনিরা, জ াাঃ চন্দনী 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৩০২৩৯১৭৫ ঐ ঐ  

২১ ইসমত আরা ইধত 

 

গ্রাম- াটিকাবাড়ী, জ াাঃ 

বািাদুরপুর 

 াংিা, রাজবাড়ী 

০১৭৬৪৪৬১৮২৩ ঐ ঐ  

২২ নাম; জমাাঃ ধমন্টু রিমান 

 

গ্রাম-বংকুর, জ াাঃ বিরপুর 

বাধলয়াকাধন্দ, রাজবাড়ী 

০১৯২০২০৪১৮৬ ঐ ঐ  

২৩ জময়িদী িাসান 

 

গ্রাম-+ জ াাঃ বািাদুরপুর 

 াংিা, রাজবাড়ী 

০১৭৯০৯২৪৬৯১ ঐ ঐ  

২৪ জজসধমন খাতুন 

 

গ্রাম- াটিকাবাড়ী, জ াাঃ 

বািাদুরপুর 

 াংিা, রাজবাড়ী 

০১৩০২৪১৯৯৬১ ঐ ঐ  

২৫ জসািান জিায়সন গ্রাম-তারাপুর ,জ াাঃ বািাদুরপুর ০১৭২২৫৫৬১৩৭ ঐ ঐ  



  াংিা, রাজবাড়ী 

২৬ আধিক খান 

 

গ্রাম-       জ াাঃ  দমদী 

বাধলয়াকাধন্দ, রাজবাড়ী 

০১৭৬০০৫৭১৬১ ঐ ঐ  

২৭ ইসলাম মৃিা 

 

গ্রাম-গুলাবাড়ী, জ াাঃ পুইজুর 

 াংিা, রাজবাড়ী 

০১৫১৮৬৮১১০১ ঐ ঐ  

২৮ বায়য়ধজদ জবাস্তামী 

 

গ্রাম-চরধঝকরী, জ াাঃ কাচারী াড়া 

 াংিা, রাজবাড়ী 

০১৭৮৪২৬৪৯০৮ ঐ ঐ  

২৯ জমাাঃ জময়িদী িাসান 

 

গ্রাম- জবড়াডাং া , জ াাঃ রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৮১১১২৮২৯ ঐ ঐ  

 

 

নং প্রধিক্ষণার্ীর নাম  ঠিকানা জমাবাইল নম্বর প্রধিক্ষণ জকায়স যর নাম জময়াদ মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৩০ িাধকলা সুলতানা 

 

গ্রাম-এয়ড়ন্দা, জ াাঃ রয়িাড়া 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭১৪৬৬৫৬৯৬  বাধদ শু,িাঁসমুর ী  ালন, 

প্রার্ধমক ধচধকৎসা,মৎস্যচাষ ও 

কৃধষ ধবষয়ক 

৩ মাস  

৩১ কাজী আবুল বাসার 

 

গ্রাম-জবড়াডাং া, জ াাঃ রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৮১৯০০২৭১২ ঐ ঐ  

৩২ সাইদুর রিমান 

 

গ্রাম+জ াাঃ বািাদুরপুর 

 াংিা, রাজবড়ী 

০১৯৩৯৪৪১০৭৮ ঐ ঐ  

৩৩ ইয়াকুব 

 

গ্রাম-খালকুলা , জ াাঃ বিরপুর 

বাধলয়াকাধন্দ, রাজবাড়ী 

০১৯৮৭৬২৩৫৬০ ঐ ঐ  

৩৪ ধরয়াজুল ইসলাম 

 

গ্রাম-কাটাবাধড়য়া, িাটমদাপুর 

কালুখালী, রাজবাড়ী 

০১৭৭১১৬৮০০২ ঐ ঐ  

৩৫ নুরুল ইসলাম 

 

গ্রাম-আলাধদপুর, জ াাঃ িমদমপুর 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৯৩৩০৫৮২২২ ঐ ঐ  

৩৬ নাসধরন আক্তার 

 

গ্রাম-ধত্রয়লাচনাপুর,জ াাঃ জসানাপুর 

বাধলয়াকাধন্দ, রাজবাড়ী | 

 ঐ ঐ  



৩৭ জমাাঃ আলাধমন 

 

গ্রাম-ধসরাজখার  াড়া, 

জদৗলতধদয়া 

জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী 

০১৭৩১২১৫৬৯৪ ঐ ঐ  

৩৮ জমাাঃ আলতা  জিাসাইন 

 

গ্রাম-ধজতু মাতুিয়রর  াড়া 

জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী 

০১৯১৬৬১৬২১৮ ঐ ঐ  

৩৯ সাধদক আ দাল 

 

গ্রাম-সজ্জনকান্দা , জ াাঃ রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী 

 ঐ ঐ  

৪০ জসাধনয়া আক্তার 

 

গ্রাম-+ জ াাঃ িাবাসপুর 

 াংিা, রাজবাড়ী 

 ঐ ঐ  

৪১ জরজাউল ইসলাম 

 

গ্রাম-চরলধক্ষপুর, জ াাঃ রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী 

 ঐ ঐ  

৪২ জমাাঃ রাধমম জিখ 

 

গ্রাম-জঘারামারা, জ াাঃ  দমদী 

বাধলয়াকাধন্দ, রাজবাড়ী 

০১৩০৪১২৯৯০২ ঐ ঐ  

৪৩ জমাাঃ মনছুর আিয়মদ 

 

গ্রাম- ীরতলা, জ াাঃ রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী | 

০১৭৮১৭৮১৬৬৭ ঐ ঐ  

৪৪ জমাাঃ ইসমাইল জিায়সন 

 

গ্রাম-+ জ াাঃ মাটি াড়া 

সদর, রাজবাড়ী 

 ঐ ঐ  

৪৫ আওয়াল খান 

 

গ্রাম-সজ্জনকান্দা , জ াাঃ রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৮৭০৯৮৪৭০৮ ঐ ঐ  

৪৬ ধ য়াল মািমুদ 

 

গ্রাম- রতনধদয়া , রতনধদয়া 

কালূখালী, রাজবাড়ী 

 ঐ ঐ  

৪৭ জমাাঃ িধর  জিায়সন 

 

গ্রাম-ধুধি, জ াাঃ রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৬১৭৪৬১৪৪ ঐ ঐ  

৪৮  ায়তমাতুজ জজািরা 

 

গ্রাম- াইককাধন্দ, খানপুরা 

জবড়া ,  াবনা 

 ঐ ঐ  

৪৯ জমাাঃ জাধিদুল ইসলাম 

 

গ্রাম-বার্ যা, জ াাঃ বানীবি 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭২৬৬৩৪৪৭২ ঐ ঐ  

৫০ সালাউধিন জিখ গ্রাম-বািাদুরপুর, জ াাঃ জ ায়ালন্দ ০১৭৫২৩৯৩২১৩ ঐ ঐ  



 জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী 

৫১ নাজমুল রাধকব 

 

গ্রাম-বাড়াইজুরী, আ ড়া 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৮৩৫২১২৩০৯ ঐ ঐ  

৫২ সবুজ জসক 

 

গ্রাম-+জ াাঃ বিরপুর 

বাধলয়াকাধন্দ , রাজবাড়ী 

০১৭৩৭৪৫৬৮৮৪ ঐ ঐ  

৫৩ জমাাঃ লুৎ র রিমান 

 

গ্রাম-লক্ষীয়কাল , জ াাঃ রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৮০৩৫৭১০৯ ঐ ঐ  

৫৪ জমাাঃ আসাদুজ্জামান 

 

গ্রাম- ঙ্গাপ্রসাদপুর, রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী 

 ঐ ঐ  

৫৫ জমাাঃ আধস  জনওয়াজ খান 

 

গ্রাম-িধিদ ন র, জ াাঃ বিরপুর 

বাধলয়াকাধন্দ, রাজবাড়ী 

০১৭৩২৩৪২২১১ ঐ ঐ  

৫৬ ধ য়রাজ জিায়সন 

 

গ্রাম-বাওইয়খালা, জ াাঃ 

িাটমদাপুর 

কালুখালী, রাজবাড়ী 

 ঐ ঐ  

৫৭ জরজাউল কধরম 

 

গ্রাম-কৃষ্ণপুর , জ াাঃ বািাদুরপুর 

 াংিা, রাজবাড়ী 

০১৭২৩৭৯৪৯৪৩ ঐ ঐ  

 

 

নং প্রধিক্ষণার্ীর নাম  ঠিকানা জমাবাইল নম্বর প্রধিক্ষণ জকায়স যর নাম জময়াদ মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৫৮ জমাাঃ আধর  উধিন 

 

গ্রাম-রামকৃষ্ণপুর, জ াাঃ রাজবাড়ী 

সদর , রাজবাড়ী 

০১৭৩৪১৮৪১৩  বাধদ শু,িাঁসমুর ী  ালন, 

প্রার্ধমক ধচধকৎসা,মৎস্যচাষ ও 

কৃধষ ধবষয়ক 

৩ মাস  

৫৯ িাধববুর রিমান 

 

গ্রাম-জঘারামারা, জ াাঃ  দমদী 

বাধলয়াকাধন্দ, রাজবাড়ী 

০১৭৩৬৬৭৯৩৮০ ঐ ঐ  

৬০ জমৗসুমী আক্তার 

 

গ্রাম- াটিকাবাড়ী, জ াাঃ 

বািাদুরপুর 

 াংিা, রাজবাড়ী 

০১৭৯৪০৩২৩৬৬ ঐ ঐ  

 



০১ জমাাঃ িধরফুল ইসলাম 

 

গ্রাম-দামুকধদয়া,জ াাঃিাটমদাপুর 

কালুখালী, রাজবাড়ী  

০১৭৩০-৯২০০০৪  বাধদ শু  ালন ১ মাস  

০২ িাধ জুল ইসলাম 

 

গ্রাম-জ ায়াল াড়া, মদাপুর 

কালুখালী, রাজবাড়ী 

০১৭২৪-৩৬৫৪২৫ ঐ ঐ  

০৩ জমাছাাঃ সালমা খাতুন 

 

গ্রাম-বা মারা, জ াাঃ সূর্র্ন যর 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭২৮-৯৬৯৫৯৩ ঐ ঐ  

০৪ জমাাঃ আবজাল উধিন  ধকর 

 

গ্রাম-িাটবাড়ীয়া, জ াাঃ খান ঞ্জ 

সদর, রাজবাড়ী  

০১৭৩২-৪৯০৬৬২ ঐ ঐ  

০৫ জমাাঃ সুজন ধবশ্বাস 

 

গ্রাম- ধিম ভবানীপুর, রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৮৫-৯৪২৮৫০ ঐ ঐ  

০৬ িধর  ব্যা ারী 

 

গ্রাম-জিাসনাবাদ, জ াাঃ রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৭৮-৩৭৯৫৩০ ঐ ঐ  

০৭ ধমঠুন মন্ডল 

 

গ্রাম-সায়বক মিায়দবপুর 

সদর, রাজজবাড়ী 

০১৯০৩-

৬৮৩৩৪৭ 

ঐ ঐ  

০৮ আাঃ িাধমদ ধময়া 

 

গ্রাম-রামকান্তপুর,রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৯২৬-

৯৭২৬৬৬ 

ঐ ঐ  

০৯ আব্দুল্লাি আল মামুন 

 

গ্রাম- ারয়ভল্লাবাধড়য়া, াংিা 

 াংিা, রাজবাড়ী 

০১৭৯৯-২৮১২১৫ ঐ ঐ  

১০ আধরফুল ইসলাম 

 

গ্রাম-চরলধক্ষপুর, জ াাঃ  াংিা 

 াংিা, রাজবাড়ী 

০১৮৮৭-১৪৭৭৫০ ঐ ঐ  

১১ িতাধি মন্ডল 

 

গ্রাম-ধ রালী াড়া, িাটবনগ্রাম 

 াংিা, রাজবাড়ী 

০১৩০৩-৪৮৮১৫১ ঐ ঐ  

১২ জমাাঃ জসায়িল  

 

গ্রাম-  ড় ধড়য়া,জ াাঃ জসানাপুর 

বাধলয়াকাধন্দ, রাজবাড়ী 

০১৯৯১-৯২৪৬৩৫ ঐ ঐ  

১৩ জমাাঃ রুয়বল জিাসাইন 

 

গ্রাম-পুরান ধিকজান, চধন্ডপুর 

কালুখালী, রাজবাড়ী 

০১৯৫২-৫১২৮৮৩ ঐ ঐ  

১৪ জমাাঃ  রিাদ জিখ গ্রাম-হুলাইল, জ াাঃ বিরপুর ০১৮৫৬-

২৪০৩৫৮ 

ঐ ঐ  



 বাধলয়াকাধন্দ, রাজবাড়ী 

১৫ সুব্রত দাস 

 

গ্রাম-ভাগুটিয়া আড়কাধন্দ 

বাধলয়াকাধন্দ, রাজবাড়ী 

০১৭০৬-৭২৭৯৭৫ ঐ ঐ  

১৬ মধন কুমার জসন 

 

গ্রাম- জসানাইমুধড়, নারুয়া 

বাধলয়াকাধন্দ, রাজবাড়ী 

০১৩০৩-

৩৩৭১৭৮ 

ঐ ঐ  

১৭ আবু মুসা 

 

গ্রাম- জকালান র , জ াাঃয়প্রমটিয়া 

 াংিা, রাজবাড়ী 

০১৭৪৬-৬৫১৩৪৭ ঐ ঐ  

১৮ আছাদুজ্জামান 

 

গ্রাম-জভল্লাবাধড়য়া,  াংিা 

 াংিা, রাজবাড়ী 

০১৭১০০০৬৭১৬ ঐ ঐ  

১৯ িাধলমা খাতুন 

 

গ্রাম- নারায়নপুর  জ াাঃ  াংিা 

 াংিা, রাজবাড়ী  

০১৭৫৭-৩৫০৪২৬ ঐ ঐ  

২০ জমাাঃ আরা াত জিায়সন 

 

গ্রাম- জবজ াড়া, জ াাঃ জপ্রমটিয়া 

 াংিা, রাজবাড়ী 

০১৭১৯-৭০১৪২০ ঐ ঐ  

২১ জমাাঃ মুরাদ জিায়সন 

 

গ্রাম-চরয়দলুনধদ,জ াাঃ বরাট 

জ ায়ালন্দ , রাজবাড়ী 

০১৩১৫-

৩৩৩৮৫০ 

ঐ ঐ  

২২ ঝন যা খাতুন 

 

গ্রাম-সাধদপুর, জ াাঃ 

জ ায়ালন্দয়মাড় 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৯৩২-৪১৩৪৩৩ ঐ ঐ  

২৩ সুজন জমাল্লা 

 

গ্রাম-রামকান্তপুর, জ াাঃ রাজবাড়ী 

রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী  

০১৭৬১-৮৬৮৭৫৩ ঐ ঐ  

২৪ সঞ্জয় সরকার 

 

গ্রাম-ধবয়নাদপুর, রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৭০-৫৫৯২০৭ ঐ ঐ  

২৫ িধরফুল ইসলাম 

 

গ্রাম- দধক্ষণ জচৗবাধড়য়া, আ ড়া 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৫৩-৩৩২৯৭১ ঐ ঐ  

২৬ নাধিদ মািমুদ 

 

গ্রাম-িাউধল জকউটিল, জছাটভাকলা 

জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী 

০১৯৩১-৫৪০৭৭৭ ঐ ঐ  

 

নং প্রধিক্ষণার্ীর নাম  ঠিকানা জমাবাইল নম্বর প্রধিক্ষণ জকায়স যর নাম জময়াদ মন্তব্য 



১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২৭ মাসুদ রানা 

 

গ্রাম-জবথুধলয়া, জ াাঃ মাটি াড়া 

সদর, রাজবাড়ী  

০১৭৪৮-২৩২৯৬৫  বাধদ শু  ালন ১ মাস  

২৮ রজনী আক্তার 

 

গ্রাম-নুরপুর, জ াাঃ রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭০৬-৬৯৭৯৭৪ ঐ ঐ  

২৯ আল আধমন 

 

গ্রাম-রামকান্তপুর, জ াাঃ রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭১৪-৯০৪৪৬৬ ঐ ঐ  

৩০ সুজাত খান 

 

গ্রাম- চন্দনী, জ াাঃ আ ড়া 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৬২৭৮৩৮৪৬৩ ঐ ঐ  

৩১ ধজয়াউর রিমান 

 

গ্রাম-শ্রীপুর, জ াাঃ রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭০৭১৬৬৪৩৩ ঐ ঐ  

৩২ জমাাঃ ইব্রািীম খান 

 

গ্রাম- লধক্ষয়কাল, জ াাঃ রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭০৩-৬৪৮৩৫৪ ঐ ঐ  

৩৩ জমাাঃ জরজাঋুল ইসলাম 

 

গ্রাম- মাইশ্যায়খালা,জ াাঃ মুকুধন্দয়া 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৯২-৩৯৯৮৬৭ ঐ ঐ  

৩৪ জমাাঃ জাধিদুল ইসলাম জিখ 

 

গ্রাম-সয়মিপুর, জ াাঃ রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৮২-৯৭৮২৭৮ ঐ ঐ  

৩৫ জমাাঃ ধর ন ধবশ্বাস 

 

গ্রাম-সংগ্রামপুর, জ াাঃ িাটমদাপুর 

কালুখালী, রাজবাড়ী 

০১৭৫১-৫৮৬১১৯ ঐ ঐ  

৩৬ রধবউল ইসলাম 

 

গ্রাম-উদয়পুর, জ াাঃ িাবাসপুর 

 াংিা, রাজবাড়ী 

০১৮৮৮-৭৬১২১৪ ঐ ঐ  

৩৭ জমাাঃ জসৗরভ মন্ডল 

 

গ্রাম- জতনা চা , জ াাঃ বরাট 

জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী 

০১৭৪৫-৭৭৪৪১৯ ঐ ঐ  

৩৮ িাধকল প্রামাধনক 

 

গ্রাম-চরলধক্ষপুর, জ াাঃ  াংিা 

 াংিা, রাজবাড়ী 

০১৮৫২-৩৫৪৮৭৪ ঐ ঐ  

৩৯ জমাাঃ আবু তালিা 

 

গ্রাম- ভবানীপুর, জ াাঃ খা জানা 

কালুখালী, রাজবাড়ী 

০১৭৪৮-৭৯৫৯২৭ ঐ ঐ  



৪০ ইমরান জিায়সন 

 

গ্রাম- জসনগ্রাম, জ াাঃ বািাদুরপুর 

 াংিা, রাজবাড়ী  

০১৭৮৪-১২৮০৬২ ঐ ঐ  

 

 

নং প্রধিক্ষণার্ীর নাম  ঠিকানা জমাবাইল নম্বর প্রধিক্ষণ জকায়স যর নাম জময়াদ মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ িাধিদুল িক জসািান 

 

 ঙ্গাপ্রসাদপুর, জ াাঃ রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৯১৫৮৭৪২৮৮ িাঁস-মুর ী  ালন ১ মাস  

০২ জমাাঃ িধিদুল ইসলাম 

 

িধরসভা লধক্ষয়কাল, রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৭৫৩৪৩৯৮৪ ঐ ঐ  

০৩ মঞ্জুরুল িক 

 

গ্রাম-মািব লধক্ষয়কাল, রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী 

 ঐ ঐ  

০৪ জতৗধিদুর রিমান 

 

লধক্ষয়কাল,  রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৭১৯১১৯৫৩ ঐ ঐ  

০৫ জমাাঃ জাধিদুল ইসলাম 

 

গ্রাম-আলাধদপুর, জ াাঃিমদমপুর 

সদর, রাজবাড়ী | 

০১৭৫১৪১৯৪৯০ ঐ ঐ  

০৬ ধমম খাতুন 

 

গ্রাম-খালকুলা,জ াাঃিলুদবাড়ীয়া 

 াংিা, রাজবাড়ী 

০১৭২৭৮৪৪০৯৫ ঐ ঐ  

০৭ জমাাঃ আরা াত হুসাইন 

 

গ্রাম-

দধড়য়চৗবাড়ীয়া,জ াাঃয়িা লাডাঙ্গী 

 াংিা, রাজবাড়ী 

০১৭৭৯৪৩৭৪৭৪ ঐ ঐ  

০৮ িামীম জিায়সন 

 

গ্রাম-কয়াদী, জ াাঃ মাজবাধড় 

কালুখালী, রাজবাড়ী 

০১৭৮২৮৬২৯৯৭ ঐ ঐ  

০৯ জমাছাাঃ রুমা আক্তার 

 

গ্রাম-অম্বলপুর, জ াাঃ জ ায়ালন্দ 

জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী 

০১৭৪১১৫৬৪৮০ ঐ ঐ  

১০ ধরনা আক্তার 

 

গ্রাম-জছাট ভাকলা, জ ায়ালন্দ 

জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী 

০১৭৪১১৫৬৪৮০ ঐ ঐ  

১১ জমাাঃ জামাল ধময়া গ্রাম-বড়মুরারীপুর, মাটি াড়া ০১৭১৬৮৩০৭৭১ ঐ ঐ  



 সদর, রাজবাড়ী 

১২ জমাাঃ আ াজ জমাল্লা 

 

গ্রাম-ধুধি , জ াাঃ রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৫২৩৮০৭৫৯ ঐ ঐ  

 

 

নং প্রধিক্ষণার্ীর নাম  ঠিকানা জমাবাইল নম্বর প্রধিক্ষণ জকায়স যর নাম জময়াদ মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৩ জমাাঃ তাজু আিয়মদ 

 

গ্রাম-মাছ াড়া, জ াাঃরাময়কাল 

 াংিা, রাজবাড়ী 

০১৭৭৪০৮১৫৫৮ িাঁস-মুর ী  ালন ১ মাস  

১৪ জমাাঃ ওয়াধিদুল ইসলাম 

 

গ্রাম- ঙ্গানন্দধদয়া,জ াাঃিাবাসপুর 

 াংিা, রাজবাড়ী | 

০১৭৫৪৭২৬৬৭৯ ঐ ঐ  

১৫ জমাাঃ আকাি সরদার 

 

গ্রাম-সায়বক মিায়দবপুর,সূর্যন য র 

সদর, রাজবাড়ী | 

০১৬৪৩৭৫৪৯৫৪ ঐ ঐ  

১৬ জমািাম্মদ িাধিদুল ইসলাম 

 

গ্রাম-আলাধদপুর, িমদমপুর 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৪৫৫১৫২৫৫ ঐ ঐ  

১৭ জমাাঃ জসািা  জিায়সন 

 

গ্রাম- ারকুলা,জ াাঃ 

কসবামাজাইল 

 াংিা, রাজবাড়ী 

০১৯৩২৯৩৩৭৯৩ ঐ ঐ  

১৮ িারধমন সুলতানা 

 

গ্রাম-কমলাপুর, জ াাঃ জাধনপুর 

জখাকসা, কুধষ্টয়া 

 ঐ ঐ  

১৯ জমাাঃ রায়সদুল ইসলাম 

 

গ্রাম-জবড়াডাঙ্গা, জ াাঃ রামধদয়া 

বাধলয়াকাধন্দ, রাজবাড়ী 

০১৭৮০৫২৪৫৬৭ ঐ ঐ  

২০ জমাাঃ বাপ্পী 

 

গ্রাম-আড় াড়া,জ াাঃ  াঁচুধরয়া 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭১৬৫৩১৩৬০ ঐ ঐ  

২১ জখান্দকার িাধকবুজ্জামান 

 

গ্রাম-রূ সা, জ াাঃ  

কালুখালী, রাজবাড়ী 

 ঐ ঐ  

২২ ধজল্লুর রিমান 

 

গ্রাম-বসাকুধষ্টয়া, জ াাঃকধলমির 

 াংিা, রাজবাড়ী 

০১৭৫৮৯০৯৬১৯ ঐ ঐ  



২৩ জুলিাস উধিন 

 

গ্রাম- াটিকাবাড়ী, জ াাঃবািাদুরপুর 

 াংিা, রাজবাড়ী 

০১৭৮০৪৬৬২৯৫ ঐ ঐ  

২৪ নাজমুল জিায়সন 

 

গ্রাম-চর-ধঝকরী,জ াাঃ 

কাচারী াড়া 

 াংিা, রাজবাড়ী 

০১৭৩৪৯৯২৫৯০ ঐ ঐ  

২৫ জসািা  কুমার 

 

গ্রাম-ধনয়ামতপুর, জ াাঃ চধন্ডপুর 

কালুখালী, রাজবাড়ী 

০১৭৮৯৯৬৫৯২৪ ঐ ঐ  

২৬ মুিাম্মদ সুমন মধল্লক 

 

গ্রাম-আধলপুর, জ াাঃ মুকুধন্দয়া 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৩৮৬৯০৭২৭ ঐ ঐ  

২৭ জমাাঃ ওসমান  ধন 

 

গ্রাম-িাওয়া াড়া, জ াাঃ জজৗকুড়া 

সদর, রাজবাড়ী 

১০৯২৬৬৬৮৮৭০ ঐ ঐ  

২৮ জমাাঃ জািাঙ্গীর মন্ডল 

 

গ্রাম-ডাউকী, জ াাঃ আ ড়া 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭১৬৮০১০১৫ ঐ ঐ  

২৯ জমাাঃ রাধকবুল ইসলাম 

 

গ্রাম-িধরনিরা, জ াাঃ আ ড়া 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৪৯২৯৭৬৫৬ ঐ ঐ  

৩০ নাধিদ িাসান ( জধন ) 

 

গ্রাম-বড়মুরারীপুর, জ াাঃমাটি াড়া 

সদর, রাজবাড়ী | 

০১৩০২৬১৫৫৭৬ ঐ ঐ  

 

নং প্রধিক্ষণার্ীর নাম  ঠিকানা জমাবাইল নম্বর প্রধিক্ষণ জকায়স যর নাম জময়াদ মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ জ ালাম রািী 

 

আিলাধদপুর,জ াাঃ 

জ ায়ালন্দয়মাড় 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৫৯২৮৫৩১৬ মৎস্য চাষ ১ মাস  

০

২ 

ইমরান ধময়া 

 

জঘারামারা, জ াাঃ  দমদী 

বাধলয়াকাধন্দ, রাজবাড়ী 

০১৯৯২৮৯৭৫৫১ ঐ ঐ  

০

৩ 

িাধকব মন্ডল 

 

জঘারামারা, জ াাঃ  দমদী 

বাধলয়াকাধন্দ, রাজবাড়ী 

০১৭৯৩৪৯০১১৯ ঐ ঐ  

০৪ জমাাঃ আবুল িাসান গ্রাম-খাটাগ্রাম,জ াাঃবিরপুর ০১৭৮৫৮৬৩৭৮৬ ঐ ঐ  



 বাধলয়াকাধন্দ, রাজবাড়ী 

০

৫ 

আবুল কালাম আজাদ 

 

গ্রাম-বনগ্রাম, জ াাঃ বাধলয়াকাধন্দ 

বাধলয়াকাধন্দ, রাজবাড়ী 

০১৭৭২৩৩০৮৭৬ ঐ ঐ  

০

৬ 

জমাাঃ রধ কুল ইসলাম 

 

গ্রাম- ঙ্গাপ্রসাদপুর,জ াাঃ 

রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৪৯৪৫৭৭৩৯ ঐ ঐ  

০৭ জমাাঃ ধরমন 

 

গ্রাম-স্বয়বয়তঙ্গা,জ াাঃ আড়কাধন্দ 

বাধলয়াকাধন্দ, রাজবাড়ী 

০১৭৬৮৭১০৯৫৩ ঐ ঐ  

০

৮ 

আধরফুল ইসলাম 

 

গ্রাম-বকধিপুর,জ াাঃ বািাদুরপুর 

 াংিা, রাজবাড়ী 

০১৩১৪৭২২০৪০ ঐ ঐ  

 

 

নং প্রধিক্ষণার্ীর নাম  ঠিকানা জমাবাইল নম্বর প্রধিক্ষণ জকায়স যর নাম জময়াদ মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০৯ ইব্রাধিম জিায়সন 

 

গ্রাম-চার াড়া, জ াাঃিাবাসপুর 

 াংিা, রাজবাড়ী 

 মৎস্য চাষ ১ মাস  

১০ জমাাঃ বাধপ্প 

 

গ্রাম-আড় ারা, জ াাঃ মুকুধন্দয়া 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৩১২৭৪৫১০৪ ঐ মৎস্য 

চাষ 

 

১১ জসািা  কুমার 

 

গ্রাম-ধনয়ামতপুর,জ াাঃ চধন্ডপুর 

কালুখালী, রাজবাড়ী 

০১৭৮৯৯৬৫৯২৪ ঐ মৎস্য 

চাষ 

 

১২ তািধমনা আক্তার 

 

আিলাদীপুর,জ াাঃ 

জ ায়ালন্দয়মাড় 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৯৮৪৭৪৯৬৭২ ঐ মৎস্য 

চাষ 

 

১৩ লাবনী সরকার 

 

গ্রাম-নটা াড়া, জ াাঃ লক্ষণধদয়া 

বাধলয়াকাধন্দ, রাজবাড়ী 

০১৭৪৬৮৪৩৩৬৯ ঐ মৎস্য 

চাষ 

 

১৪ জরায়কয়া খাতুন 

 

গ্রাম-রায়পুর, জ াাঃ বাধলয়াকাধন্দ 

বাধলয়াকাধন্দ, রাজবাড়ী 

০১৭৫৯৮৯৫৪৫৬ ঐ মৎস্য 

চাষ 

 

১৫ ধরয়া আক্তার গ্রাম-রায়পুর, জ াাঃ বাধলয়াকাধন্দ ০১৭৫৯৮৯৫৪৫৬ ঐ মৎস্য 

চাষ 

 



 বাধলয়াকাধন্দ, রাজবাড়ী 

১৬ জ ৗর কুমার সরকার 

 

গ্রাম-জদওয়কাল,জ াাঃ 

বাধলয়াকাধন্দ 

বাধলয়াকাধন্দ, রাজবাড়ী 

০১৭৯৯২৮০৩০৯ ঐ মৎস্য 

চাষ 

 

১৭ জমাাঃ িাধববুর রিমান 

 

গ্রাম-জ া াল, জ াাঃ রয়িাড়া 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৩১৫৩৩০৯৯৩ ঐ মৎস্য 

চাষ 

 

১৮ জমাাঃ িাসান ধমধজ 

 

গ্রাম-ধনমতলা, 

জ াাঃয় ায়ালন্দয়মাড় 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭২৬৮৭৮১৮৩ ঐ মৎস্য 

চাষ 

 

১৯ আব্দুল্লাি জিখ 

 

গ্রাম-ধনমতলা, 

জ াাঃয় ায়ালন্দয়মাড় 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৭৭৩৬২৯৮৭ ঐ মৎস্য 

চাষ 

 

২০ অপু িাসান 

 

গ্রাম-ধনমতলা, 

জ াাঃয় ায়ালন্দয়মাড় 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৮৩৭৯৪১০৮২ ঐ মৎস্য 

চাষ 

 

২১ নাজমুল জিায়সন 

 

চরধঝকধর,জ াাঃ কাচারী াড়া 

 াংিা, রাজবাড়ী 

০১৭৩৪৯৯২৫৯০ ঐ মৎস্য 

চাষ 

 

২২ ধবর্ী রায় গ্রাম- ঝাউডাঙ্গী, জ াাঃ  দমদী 

বাধলয়াকাধন্দ, রাজবাড়ী 

০১৯২৭৬৭৫২৬৭ ঐ মৎস্য 

চাষ 

 

২৩ নূপুর রানী দাস 

 

গ্রাম-চন্দনী, জ াাঃ আ ড়া 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭২৬৫৮৯৬৯৪ ঐ মৎস্য 

চাষ 

 

২৪ জমািাম্মদ প্রামাধনক 

 

গ্রাম-আড় াড়া, জ াাঃ মুকুধন্দয়া 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭০৫১৭৮৭৯২ ঐ মৎস্য 

চাষ 

 

২৫ রাধসবুল িাসান অধনক 

 

গ্রাম-রামকান্তপুর,জ াাঃ রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৬৪২৮৯১৯৬৬ ঐ মৎস্য 

চাষ 

 

২৬ হৃদয়  ধকর 

 

গ্রাম-বনগ্রাম, জ াাঃ বাধলয়াকাধন্দ 

বাধলয়াকাধন্দ, রাজবাড়ী 

০১৯৩২১৫০৪৯৫ ঐ মৎস্য 

চাষ 

 

২৭ জমাাঃ মজনু জিখ 

 

োলামালদি, জ াাঃ োলারচর 

জবড়া,  াবনা 

০১৭৮৬৬৭৯২৩৬ ঐ মৎস্য 

চাষ 

 



২৮ জমাাঃ আিরাফুল িক নাধদম 

 

গ্রাম-চরলধক্ষপুর, জ াাঃ রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী  

০১৭৬০৪৬৪৪৭১ ঐ মৎস্য 

চাষ 

 

২৯ সাধির আিয়মদ 

 

গ্রাম-চরলধক্ষপুর, জ াাঃ রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী  

০১৭৩১৮৪৭৩৫৮ ঐ মৎস্য 

চাষ 

 

৩০ জমাাঃ িাধববুর রিমান 

 

গ্রাম-চরলধক্ষপুর,জ াাঃ রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৯৮১২৪৪৩৮৭ ঐ মৎস্য 

চাষ 

 

৩১ জমাাঃ ই তাদুর রিমান 

 

গ্রাম-চরলধক্ষপুর,জ াাঃ রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৮৩৯৮৮১৬৫ ঐ মৎস্য 

চাষ 

 

৩২ সুমন কুমার 

 

গ্রাম-ধনয়ামতপুর, জ াাঃ চধন্ডপুর 

কালুখালী, রাজবাড়ী 

০১৭৭৬২৫০৩৪০ ঐ মৎস্য 

চাষ 

 

৩৩ জমাাঃ রায়িদুল ইসলাম 

 

জবড়াডাং া, জ াাঃ রামধদয়া 

বাধলয়াকাধন্দ, রাজবাড়ী 

০১৭৮০৫২৪৫৬৭ ঐ মৎস্য 

চাষ 

 

৩৪ িামীম জিায়সন 

 

কয়াদী, জ াাঃ মাজবাড়ী 

কালূখালী, রাজবাড়ী 

০১৭৮২৮৬২৯৯৭ ঐ মৎস্য 

চাষ 

 

৩৫ িািীনুল িক জসািান 

 

 ঙ্গাপ্রসাদপুর, জ াাঃ রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৯১৫৮৭৪২৪৪ ঐ মৎস্য 

চাষ 

 

৩৬ জমাাঃ তধরকুল ইসলাম 

 

ধনমতলা, জ াাঃ জ ায়ালন্দয়মাড় 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৮৬৮৯৮৫২৯২ ঐ মৎস্য 

চাষ 

 

৩৭ জমাাঃ িামীম আিয়মদ 

 

গ্রাম-চরলধক্ষপুর, জ াাঃ রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৮৩৫৪৯৪২৯ ঐ মৎস্য 

চাষ 

 

৩৮ এিসান িািধরয়ার সাধকব 

 

গ্রাম-চরলধক্ষপুর, জ াাঃ রাজবাড়ী 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৭৮৯৫৩৫২০১ ঐ মৎস্য 

চাষ 

 

৩৯ জধির রায়িান 

 

গ্রাম-নাওডুবী, জ াাঃ সূর্র্ন যর 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৯৮৭৩৮৬২০৫ ঐ মৎস্য 

চাষ 

 

৪০ িধ কুল  

 

গ্রাম-কল্যানপুর, জ াাঃ িমদমপুর 

সদর, রাজবাড়ী 

০১৩১৪৭২২২৮২ ঐ মৎস্য 

চাষ 

 

 

 



উ য়জলা যুব উন্নয়ন কম যকতযার কার্ যালয় 

জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। 

 

খ) অপ্রাধতষ্ঠাধনক প্রধিক্ষণাঃ 

নং প্রধিক্ষণার্ীর নাম ঠিকানা জমাবাইল নম্বর প্রধিক্ষণ জকায়স যর নাম জময়াদ মন্তব্য 

১ ধস রা মন্ডল চরআন্ধারমাধনক,  াঁচুধরয়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী ০১৭৩৬৫৭০৮৪৪  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

২ নাছধরন আক্তার বাধলয়াকাধন্দ,কুঠি  াঁচুধরয়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৫০৮১৪৭০১  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

৩ আইধরন খাতুন চরআন্ধারমাধনক,  াঁচুধরয়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৫৭২০৫৩৮৯৯  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

৪ সাবধরনা িক ধমতু বাধলয়াকাধন্দ,কুঠি  াঁচুধরয়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৬০৯৭৩৭১৪  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

৫ ধবিব চক্রবতী বাধলয়াকাধন্দ,কুঠি  াঁচুধরয়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৪৫৩৪৭১৭৬  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

৬ ধরয়া কম যকার বাধলয়াকাধন্দ,কুঠি  াঁচুধরয়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৬৭২৮১০৩০  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

৭ নুর জমািাম্মাদ নয়ন বাধলয়াকাধন্দ,কুঠি  াঁচুধরয়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৯৬৯৮৬৯১৬  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

৮ জসধলনা আক্তার বাধলয়াকাধন্দ,কুঠি  াঁচুধরয়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭২৪৯৬৩১৯৯  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

৯ িধরফুল ইসলাম বাধলয়াকাধন্দ,কুঠি  াঁচুধরয়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৮৮৮২৮৬৭৯  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

১০ আধতকুর রিমান বাধলয়াকাধন্দ,কুঠি  াঁচুধরয়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৪৯০৫২৯৫৬  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

১১ আমান জিখ বাধলয়াকাধন্দ,কুঠি  াঁচুধরয়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৯২৩৫৬২৩৩  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

১২ জসয়কন মীর মালত চরবাধলয়াকাধন্দ,কুঠি  াঁচুধরয়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৪৯৫৯৮৫৭৭  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

১৩ মীর ধস াত ধনলয় বাধলয়াকাধন্দ,কুঠি  াঁচুধরয়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৭৬৭৮৯০৫৪  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

১৪ ইমন মধল্লক  চরবাধলয়াকাধন্দ,কুঠি  াঁচুধরয়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৩৯৮৬৪৬৭০  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

১৫ জসায়াইব মধল্লক চরবাধলয়াকাধন্দ,কুঠি  াঁচুধরয়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭০৫৩৫১৮৫৮  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

১৬ নাজমুল িাসান বাধলয়াকাধন্দ,কুঠি  াঁচুধরয়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৪৫২১৩১৪৮  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  



১৭ অ যন মধল্লক চরবাধলয়াকাধন্দ,কুঠি  াঁচুধরয়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭০৬৩৩৪৯০৯  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

১৮ সুরুজ চরবাধলয়াকাধন্দ,কুঠি  াঁচুধরয়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৬৪১৮৫৩০৩  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

১৯ ধবল্লাল জিখ চরবাধলয়াকাধন্দ,কুঠি  াঁচুধরয়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭২২৭৯৪৭৫৩  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

২০ সঞ্জীব কম যকার বাধলয়াকাধন্দ,কুঠি  াঁচুধরয়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৬৭২৮১০৩০  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

২১ আধজজুল িাধকম চরআন্ধারমাধনক,  াঁচুধরয়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৪৫৯০৫৯৯৭  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

২২ িধিদুল ইসলাম বাধলয়াকাধন্দ,কুঠি  াঁচুধরয়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৬৫৪৮১৮০২  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

২৩ রাজু সরদার বাধলয়াকাধন্দ,কুঠি  াঁচুধরয়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৯৪৭৬৪১৭১  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

২৪ ইমন জিখ চরকৃষ্ণ ধি,  াঁচুধরয়া, জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী। ০১৭৩৪৫০৭৮৪২  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

২৫ সীমা রানী প্রামাধনক জকউটিল, াঁচুধরয়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৯৫১৭৪৩৮০  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি   

২৬ তাধনয়া খাতুন চরআন্ধারমাধনক,  াঁচুধরয়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৯৬৬৫৮৮৩৭  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

২৭ জমাাঃ ধমঠুন জসক চরআন্ধারমাধনক,  াঁচুধরয়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৯৬৬৫৮৮৩৭  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

২৮ জমাছাাঃ ত্রযাধন জব ম চরকৃষ্ণ ধি, কুটি াঁচুধরয়া, জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী। ০১৯২৭৯০৭০২৭  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

২৯ জমাাঃ তানভীর জমাল্লা চরকৃষ্ণ ধি, কুটি াঁচুধরয়া, জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী। ০১৭৩৬৫৩৮৭২৭  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

৩০ মধজযনা আক্তার জসতু চরকৃষ্ণ ধি, কুটি াঁচুধরয়া, জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী। ০১৭৩৪৭১৩৮৬৬  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

৩১ জরানা জব ম চরকৃষ্ণ ধি, কুটি াঁচুধরয়া, জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী। ০১৯৫৪৮১৭৪৩৮  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

৩২ জমাাঃ সধ কুল ইসলাম চরকৃষ্ণ ধি, কুটি াঁচুধরয়া, জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী। ০১৭৫৭৩৯৭৪৩৯  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

৩৩ জমাছাাঃ  ারভীন আক্তার চরকৃষ্ণ ধি, কুটি াঁচুধরয়া, জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী। ০১৭৫৩২৪৭৩৩০  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

৩৪ ডাধলয়া  চরকৃষ্ণ ধি,  াঁচুধরয়া, জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী। ০১৭২৪২৫৩৭৪৩  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

৩৫ ধিউলী জব ম চরকৃষ্ণ ধি,  াঁচুধরয়া, জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী। ০১৯১৪২৯০১৩৬  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

৩৬ বাবু খাঁন চরকৃষ্ণ ধি,  াঁচুধরয়া, জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী। ০১৭২২৭৭৮৭৩৬  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  



৩৭ ধিউলী আক্তার চরকৃষ্ণ ধি,  াঁচুধরয়া, জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী। ০১৭১৭১৯৯৮১০১  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

৩৮ জালাল জমাল্লা চরকৃষ্ণ ধি,  াঁচুধরয়া, জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী। ০১৭১০১৮৯৭২৫  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

৩৯ নাজমা খাতুন চরকৃষ্ণ ধি,  াঁচুধরয়া, জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী। ০১৩১৩৮২৮১৪৩  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

৪০ রুধবয়া আক্তার চরকৃষ্ণ ধি,  াঁচুধরয়া, জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী। ০১৭০৩১০৬৯১৪  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

৪১ জমাাঃ িধর  জমাল্লা চরকৃষ্ণ ধি,  াঁচুধরয়া, জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী। ০১৭১০১৮৯৭২৫  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

৪২ উধম যলা খাতুন চরকৃষ্ণ ধি,  াঁচুধরয়া, জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী। ০১৯৪৬৮১১২৯৭  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

৪৩ জমাাঃ জসধলম খাঁন চরআন্ধারমাধনক,  াঁচুধরয়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৩১৩৮২৪০২৬  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

৪৪ জমাছাাঃ আয়মনা খাতুন চরআন্ধারমাধনক,  াঁচুধরয়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৩১৩৮২৪০২৬  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

৪৫ রধবউল আওয়াল চরকৃষ্ণ ধি,  াঁচুধরয়া, জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী। ০১৩০২৩৩৫০৯৬  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

৪৬ টিপু সুলতান চরকৃষ্ণ ধি,  াঁচুধরয়া, জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী। ০১৭৭৮৫৯৫৩০২  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

৪৭ িারধমন খাতুন চরকৃষ্ণ ধি,  াঁচুধরয়া, জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী। ০১৭২৭৪৩৬৩৭৮  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

৪৮ আ ছানা ধমধম চরকৃষ্ণ ধি,  াঁচুধরয়া, জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী। ০১৩১০৯৪৩৩৮৮  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

৪৯ ধরতু আক্তার চরকৃষ্ণ ধি,  াঁচুধরয়া, জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী। ০১৭১০৬০৫৪৯২  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

৫০ সানধজদা জসায়িনী চরকৃষ্ণ ধি,  াঁচুধরয়া, জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী। ০১৭৩৮৭৫৭৫৩৪  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

৫১ মধজযনা আক্তার বাধলয়াডাঙ্গা, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৯১৬১২২৬৫  াভী  ালন এক সপ্তাি  

৫২ জমাছাাঃ আিা আক্তার বাধলয়াডাঙ্গা, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৮৪৭৬৫৬৯১  াভী  ালন এক সপ্তাি  

৫৩ জমাছাাঃ আকধলমা খাতুন বাধলয়াডাঙ্গা, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৯১৫০২৭৬০  াভী  ালন এক সপ্তাি  

৫৪ িান্তা জব ম বাধলয়াডাঙ্গা, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৫৭৮৮২৮৮৪  াভী  ালন এক সপ্তাি  

৫৫ জমাাঃ রানা প্রামাধনক বাধলয়াডাঙ্গা, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৪৫৬৭১৩৬৬  াভী  ালন এক সপ্তাি  

৫৬ জমাছাাঃ ধবলধকছ আক্তার বাধলয়াডাঙ্গা, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭২৮৩১৩৭৯৭  াভী  ালন এক সপ্তাি  



৫৭ জমাছাাঃ জরিমা খাতুন বাধলয়াডাঙ্গা, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৮৭৬২৮৫৪৭৯  াভী  ালন এক সপ্তাি  

৫৮ জমাছাাঃ জসাধনয়া  বাধলয়াডাঙ্গা, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৮৯০৯০১২  াভী  ালন এক সপ্তাি  

৫৯ জমাছাাঃ মধজযনা বাধলয়াডাঙ্গা, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৭৫২৩২২০৬  াভী  ালন এক সপ্তাি  

৬০ জরয়িনা বাধলয়াডাঙ্গা, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৫৬৫৩১২১৭  াভী  ালন এক সপ্তাি  

৬১ ধিল্পী আক্তার বাধলয়াডাঙ্গা, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৪২৩৫৭১৩০  াভী  ালন এক সপ্তাি  

৬২  ধল বাধলয়াডাঙ্গা, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৯৫৫০২৫৬৬  াভী  ালন এক সপ্তাি  

৬৩ জমাছাাঃ  ারজানা বাধলয়াডাঙ্গা, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৪৫৬৮১৩৬৬  াভী  ালন এক সপ্তাি  

৬৪ জমাছাাঃ সুধম আক্তার বাধলয়াডাঙ্গা, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৮৩১৬০৬৪৫  াভী  ালন এক সপ্তাি  

৬৫ জমাছাাঃ সায়মলা খাতুন বাধলয়াডাঙ্গা, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৮৪ ২৬৫০১১  াভী  ালন এক সপ্তাি  

৬৬ নুরজািান খাতুন ধবশ্বনার্  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৬৮০৯৯৩৮৩  াভী  ালন এক সপ্তাি  

৬৭ আিরা ী আক্তার ধবশ্বনার্  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৯১২৪৩০৭৩  াভী  ালন এক সপ্তাি  

৬৮ আয়মনা জব ম ধবশ্বনার্  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৬৩৪৯৪২৬৭  াভী  ালন এক সপ্তাি  

৬৯ জমাছাাঃ নুরজািান ধবশ্বনার্  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৬৭৫৬৯৯৭৯  াভী  ালন এক সপ্তাি  

৭০ আয়িা আক্তার ধবশ্বনার্  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৬১১৭৪২৩৫  াভী  ালন এক সপ্তাি  

৭১ আল আধমন  ধকর ধবশ্বনার্  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৮২৯৫৮৭১১  াভী  ালন এক সপ্তাি  

৭২ িারধমন আক্তার ধবশ্বনার্  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৮১৭৩৯৯০৩  াভী  ালন এক সপ্তাি  

৭৩ জমাাঃ জাধিদুল ইসলাম ধবশ্বনার্  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৩৫১২৯৭৪২  াভী  ালন এক সপ্তাি  

৭৪ জমাছাাঃ আধর া খাতুন ধবশ্বনার্  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৩৫১২৯৭৪২  াভী  ালন এক সপ্তাি  

৭৫ জময়িরুন জনছা ধবশ্বনার্  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৩৫৬৫১৫৩৪  াভী  ালন এক সপ্তাি  

৭৬ ই য়তখার আহ্জমদ ধবশ্বনার্  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৪৩৯৯৪৬৯৪  াভী  ালন এক সপ্তাি  



৭৭ ধবনা খাতুন ধবশ্বনার্  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৮৮৪১৪৪৫৯  াভী  ালন এক সপ্তাি  

৭৮ ধরয়াজুল জিখ বাধলয়াডাঙ্গা,জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৩১৩৫০০২৩৩  াভী  ালন এক সপ্তাি  

৭৯ জমাাঃ তুষার জিায়সন ধবশ্বনার্  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৯১২৪৩০৭৩  াভী  ালন এক সপ্তাি  

৮০ জমাাঃ সাধকব জিায়সন ধবশ্বনার্  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৪৩৬৩২১২০  াভী  ালন এক সপ্তাি  

৮১ সারধমন আক্তার ধবশ্বনার্  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭১৫৭৬১৮৭৬  াভী  ালন এক সপ্তাি  

৮২ ধরক্তা আক্তার ধবশ্বনার্  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৯৪৭৬৮৫১১৯  াভী  ালন এক সপ্তাি  

৮৩ ধরনা জব ম ধবশ্বনার্  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭১৫৫৪০৯৮৬৪  াভী  ালন এক সপ্তাি  

৮৪ রুমা জব ম ধবশ্বনার্  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৯৯০৩১১২৬৯  াভী  ালন এক সপ্তাি  

৮৫ কনক আরা ধবশ্বনার্  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৫৯৮৫৬৯০৮  াভী  ালন এক সপ্তাি  

৮৬ জসধলনা জব ম ধবশ্বনার্  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৭৪৪৫৭৫০০  াভী  ালন এক সপ্তাি  

৮৭ জজসধমন জব ম ধবশ্বনার্  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭০৩৩৬২০৫৮  াভী  ালন এক সপ্তাি  

৮৮ জমাছাাঃ নাছধরন আক্তার ধবশ্বনার্  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৬০৪৬১৭৩৮  াভী  ালন এক সপ্তাি  

৮৯ ধলমা আক্তার বাধলয়াডাঙ্গা,জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৭৫৭৬৭৮৫২  াভী  ালন এক সপ্তাি  

৯০ জ রয়দৗধস  ারভীন ধবশ্বনার্  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৯১৬৮৯২৮০৫  াভী  ালন এক সপ্তাি  

৯১ জমাছাাঃ মধিমা খাতুন বাধলয়াডাঙ্গা,জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৬৭৭৩২০৭৬  াভী  ালন এক সপ্তাি  

৯২ জমাছাাঃ রুমা আক্তার বাধলয়াডাঙ্গা,জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৭৯১০৭৪৭৮  াভী  ালন এক সপ্তাি  

৯৩ জমাছাাঃ তানধজলা খাতুন ধবশ্বনার্  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৫৫৪১৩১০৯  াভী  ালন এক সপ্তাি  

৯৪ জমাছাাঃ সার্ী সুলতানা ধবশ্বনার্  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৭৯৬২১৭৪৮  াভী  ালন এক সপ্তাি  

৯৫ জমাছাাঃ নুসরাত জািান ধবশ্বনার্  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৪৩১৬৫৫৫৩  াভী  ালন এক সপ্তাি  

৯৬ জমাছাাঃ কুলসুম আক্তার ধবশ্বনার্  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৯৫৩১৬৩১১৭  াভী  ালন এক সপ্তাি  



৯৭ ধবিব ধবশ্বনার্  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৯৭৩৬৬৬৯০৫  াভী  ালন এক সপ্তাি  

৯৮ তাধনয়া আক্তার নছর উধিন সরদার  াড়া,জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৬৫৭৬৬৪০২  াভী  ালন এক সপ্তাি  

৯৯ জাধকর জিায়সন রমজান মাতুিার  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭২৯৪৯১৬২৬  াভী  ালন এক সপ্তাি  

১০০ জরায়কয়া সুলতানা  নছর উধিন সরদার  াড়া,জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৫৬৫১৯৯৪২  াভী  ালন এক সপ্তাি  

১০১ ধল া আক্তার জদওয়ান  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৮৩২৮২১২৪০  াভী  ালন এক সপ্তাি  

১০২ জজধল জদওয়ান  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৮৪২৬৪৮৯৭  াভী  ালন এক সপ্তাি  

১০৩ ধদধত আক্তার জদওয়ান  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৯২৪৭৬২৯৪৭  াভী  ালন এক সপ্তাি  

১০৪ আয়লা ধবশ্বাস জদওয়ান  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৬৩৭৮৬০০৬৭  াভী  ালন এক সপ্তাি  

১০৫ ধঝনুক মালা জদওয়ান  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৮৭২৬৩৯৮০  াভী  ালন এক সপ্তাি  

১০৬  াবতী জদ জদওয়ান  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭১৮১৩২০৪৬  াভী  ালন এক সপ্তাি  

১০৭ সুমাইয়া আক্তার সুমা জদওয়ান  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৩১৪০২৯৫৫৬  াভী  ালন এক সপ্তাি  

১০৮ নুপুর দাস জদওয়ান  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭০৯৩৬৫৩২৬  াভী  ালন এক সপ্তাি  

১০৯ ধপ্রয়া িালদার জদওয়ান  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭১৮১৩২০৪৬  াভী  ালন এক সপ্তাি  

১১০ নু র আক্তার জদওয়ান  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৩১২৩১৯২৪  াভী  ালন এক সপ্তাি  

১১১ নাজনীন সুলতানা জদওয়ান  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৪৭০১৫৩৯২  াভী  ালন এক সপ্তাি  

১১২ কধল আক্তার জদওয়ান  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৪৯৮৮৩৫৬১  াভী  ালন এক সপ্তাি  

১১৩ ঝণ যা জব ম জদওয়ান  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৮৫৬২২৬০৯৪  াভী  ালন এক সপ্তাি  

১১৪ তুলসী জদওয়ান  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৮৫৩৮৯৯৪২৫  াভী  ালন এক সপ্তাি  

১১৫ মাধবয়া জদওয়ান  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৩০৬৮৩৪৪৪৯  াভী  ালন এক সপ্তাি  

১১৬ ইয়াসধমন আক্তার জমৗ জদওয়ান  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭০১৬৮৬৪৯৫  াভী  ালন এক সপ্তাি  



১১৭ তাসধলমা আক্তার জদওয়ান  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৩১৩৯৭৭৪৪৯  াভী  ালন এক সপ্তাি  

১১৮ ধমনতী রানী জদওয়ান  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৯২৯২৫৭৫১৫  াভী  ালন এক সপ্তাি  

১১৯ জরায়কয়া খাতুন জদওয়ান  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৪৩১৯৩০৫৬  াভী  ালন এক সপ্তাি  

১২০ সাধদয়া আক্তার িমী জদওয়ান  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। -------  াভী  ালন এক সপ্তাি  

১২১ সুধম আক্তার জদওয়ান  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। -------  াভী  ালন এক সপ্তাি  

১২২ টুনটুধন আক্তার জদওয়ান  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৪৩১৯৩০৫৬  াভী  ালন এক সপ্তাি  

১২৩ ধিধরন জব ম জদওয়ান  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৯৫০২৭১২৬৫  াভী  ালন এক সপ্তাি  

১২৪ আকাি জসক জদওয়ান  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৯৫০২৭১২৬৫  াভী  ালন এক সপ্তাি  

১২৫ রুয়বল আিয়ম্মদ জদওয়ান  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৩০০৩২৬৮৮৬  াভী  ালন এক সপ্তাি  

১২৬ জমাাঃ মামুন ধিকদার  ফুর মাতুিার  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৬১৩৭৮৯৫৪  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

১২৭ জমাছাাঃ আয়লা খাতুন  ফুর মাতুিার  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৮৪৬৮০৭২২  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

১২৮ জমাাঃ সুজা উধিন জিখ  ফুর মাতুিার  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৮৫০৮৯৯২৪  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

১২৯ জমাাঃ আয়নায়ার জিখ  ফুর মাতুিার  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭১৯৫৫২৬২৪  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

১৩০ জমাছাাঃ রু ালী খাতুন  ফুর মাতুিার  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ------  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

১৩১ জমাাঃ তসয়দ জিখ  ফুর মাতুিার  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৫২১৩৪৪৩৬  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

১৩২ ধজয়াসধমন আক্তার ইছাক মুিীর  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭০৯১১২০৯১  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

১৩৩ জমাাঃ আজাদ জসক ইছাক মুিীর  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৯৪৪০৮১৬৫  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

১৩৪ জমাাঃ জা র জসক মঙ্গলপুর,জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৮৪১৩৯৯০৭০  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

১৩৫ জমাাঃ আ জাল জসক পূব য উজানচর, জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী। ০১৮২৬৩৮৪৮৩৬  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

১৩৬ রধবউল ইসলাম পূব য উজানচর, জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী। ০১৬২৩৬৪৫৬৪২  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  



১৩৭ জমাাঃ িাছান জিখ  ফুর মাতুিার  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৮৬১২০৪৯৬  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

১৩৮ জমাাঃ কাওছার জসক  ফুর মাতুিার  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৮২৪৫৯০৪১  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

১৩৯ জামাল জসক  ফুর মাতুিার  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৬৮০২৭৫৬৯০  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

১৪০ জমাছাাঃ সূরর্ জব ম  ফুর মাতুিার  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৮৮৩৪৭৭৮৯৮  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

১৪১ জরিমা খাতুন ত জুধিন মাতুিার  াড়া,জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৮৭২৮৩৭০৫৬  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

১৪২ ধিলা খাতুন  ফুর মাতুিার  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৮২১৩২৬৭৪০  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

১৪৩ সম্পা খাতুন  ফুর মাতুিার  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৯৬৬৫৮৫৫২  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

১৪৪ জমাছাাঃ নধবরুন জব ম  ফুর মাতুিার  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৮৪১৩৬১৫৫৩  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

১৪৫ আকধলমা জব ম পূব য উজানচর, জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী। ০১৭৪৫৬৭৪১৮৬  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

১৪৬ জমাছাাঃ লাইলী আক্তার  ফুর মাতুিার  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭২৯৪৯২২৩৫  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

১৪৭ ধলটন ধিকদার পূব য উজানচর, জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী। ০১৭৮৯৮৩৭২২০  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

১৪৮ ধরক্তা আক্তার পূব য উজানচর, জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী। ০১৭৪৯৮১১৬৮৯  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

১৪৯ মাসুদ ধিকদার  ফুর মাতুিার  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৮২৫২৫৭৯৬৬  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

১৫০ জসধলম  সায়ির মন্ডল  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭১৫৪১২৯৬৪  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

১৫১ জমাাঃ আলম মন্ডল সায়ির মন্ডল  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৫১৭৫৭৫৩২  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

১৫২ ধপ্রয়া আক্তার সায়ির মন্ডল  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৫১৭৫৭৫৩২  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

১৫৩ জুবায়য়র ইসলাম সায়ির মন্ডল  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৬৩৩৫৭২১৩  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

১৫৪ জমাাঃ সাজ্জাদ ধময়া নধলয়া  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭২৮৯১৬৬৬২  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

১৫৫ আব্দুর রাজ্জাক সায়ির মন্ডল  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৬৬৯৭৮৯৯৫  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

১৫৬ ধলটন খালাসী সায়ির মন্ডল  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭১৮১১১৯৫২  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  



১৫৭ সাধমউল জব ারী মধতন তবদ্য  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৭৮৬০৭৩৭৭  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

১৫৮ ধনজাম উধিন জিখ মধতন তবদ্য  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৬০০৬৬১৭২  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

১৫৯ রািাদ জিখ সায়ির মন্ডল  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭০৯৮৩১১০৪  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

১৬০ সা র জিখ সায়ির মন্ডল  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৬৬৩১৮৭৪৭  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

১৬১  ারুক ধিকদার বকারটিলা,জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৯১৩৬৭৬৯১  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

১৬২  জলু ধিকদার জধতন তবদ্য  াড়া,জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৩০৩৪৬৮৮২৯  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

১৬৩ জমাাঃ লুৎ র রিমান বকারটিলা,জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৩১০৪৮৯০৮০  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

১৬৪ িাধিদা জব ম সায়ির মন্ডল  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭১০৮০১৯২৯  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

১৬৫ ধরক্তা আক্তার জধতন তবদ্য  াড়া,জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৩১০৪৮৯০৮০  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

১৬৬ আজাদ খালাসী সায়ির মন্ডল  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৮৬১৮৫২০৭  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

১৬৭ জমাাঃ সুজাত খালাসী সায়ির মন্ডল  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৬১৪০০১৩৯  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

১৬৮ িািনাজ খাতুন সায়ির মন্ডল  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭১২২৫৮৬৫২  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

১৬৯ িায়জদা  র্ধতন তবদ্যর  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৬১৯৮১৩৮৭  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

১৭০ আয়নায়ার বকারটিলা,জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৯০৬৬৩৩৪৩  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

১৭১ সজীব খালাসী সায়ির মন্ডল  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৭৮৬১১৮৬৭  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

১৭২ আন্না জব ম র্ধতন তবদ্যর  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৯৮২২৫৫২৮৩  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

১৭৩ মাসুদ জিখ বকারটিলা,জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৮৭৮৩২৮৯৫  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

১৭৪ মধমন জিখ সায়ির মন্ডল  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৯৮২৫৬০৩৮  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

১৭৫ লাভলু জিখ  ফুর মাতুিার  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৩১২৫১৯৮৩২  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

১৭৬ ধি ালী খাতুন মজধলিপুর, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭১৭২৬৫৮৪৬  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  



১৭৭ জাধকয়া খাতুন িাউলী জকউটিল,জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭২৭৪৫৩০৯৬  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

১৭৮ জমাাঃ িধ ক জিখ  ফুর মাতুিার  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৮৭৮০৭৯৭৩১  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

১৮৯ রওিনারা জব ম  ফুর মাতুিার  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৮৪৪২২৭৯৫  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

১৯০ জমাাঃ মামুন জিখ মনয়ছর খার  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৭৪৬৩৯৪৭৫  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

১৯১ জমাছাাঃ নাধছমা জব ম মঙ্গলপুর, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৯৭৪৭৪৬০০  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

১৯২ মাধরয়া আক্তার  ফুর মাতুিার  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৫৭২৫২৮৮৩  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

১৯৩ সাজ্জাদ জিায়সন  ফুর মাতুিার  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৮৩৪১৪৩৭৭৯৪  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

১৯৪ জজাসনা জব ম  ফুর মাতুিার  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৪৯৩৮৩৭৮২  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

১৯৫ জমাাঃ িধ কুল ইসলাম মঙ্গলপুর, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৪২২৭৫১৯৬  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

১৯৬ মুক্তা আক্তারী মঙ্গলপুর, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৪২১৯১২৩১  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

১৯৭ বন্যা আক্তার মঙ্গলপুর, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৪২১৯১২৩১  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

১৯৮ নাসধরন আক্তার মঙ্গলপুর, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৪২১৯১২৩১  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

১৯৯ আ সানা ধমম  ফুর মাতুিার  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৭৮৬৮৫২৪৮  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

২০০ জমাাঃ রাজ্জাক জিখ  ফুর মাতুিার  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৭৮৬৮৫২৪৮  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

২০১ িাধমমা সুলতানা  ফুর মাতুিার  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭২০০৪৫৫২৫  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

২০২ ধজয়াসধমন আক্তার দরায় র ডাঙ্গী, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৮৪১৩৯৯০৭০  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

২০৩ িধর া খাতুন  ফুর মাতুিার  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৮৪৭১৮১৬৪  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

২০৪ রাধজয়া  ফুর মাতুিার  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৯৩৫৬১৩৮২  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

২০৫ আল আধমন জিখ মনয়ছর খার  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৮১৩৫৬৮৪৭৫  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

২০৬ জমাাঃ নজরুল জমাল্লা মজধলিপুর, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৬৬২৯০৭৩৬  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  



২০৭ আয়িা জব ম ধরয়াজউধিন  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৫৭১৪১৪৭২ জ াষাক ততরী   ১৫ধদন  

২০৮ জসধলনা খাতুন ধরয়াজউধিন  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭০৪৫২৭৫৪৪ জ াষাক ততরী ১৫ধদন  

২০৯ মধরয়ম জব ম ধরয়াজউধিন  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭০৯৩০৫৬৮৫ জ াষাক ততরী ১৫ধদন  

২১০ নাধছমা জব ম ধরয়াজউধিন  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৪৮১০৮০৯৫ জ াষাক ততরী ১৫ধদন  

২১১ আয়নায়ারা জব ম ধরয়াজউধিন  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৯০৯৩০৬৬২ জ াষাক ততরী ১৫ধদন  

২১২ ধরয়া খাতুন ধরয়াজউধিন  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৮১৮১৪৮৮০ জ াষাক ততরী ১৫ধদন  

২১৩ িারমীন আক্তার ধরয়াজউধিন  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৪৬৮৭৯০৮৬ জ াষাক ততরী ১৫ধদন  

২১৪ িাধকলা আক্তার ধরয়াজউধিন  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৮৭৮৮৭৯১১৮ জ াষাক ততরী ১৫ধদন  

২১৫ আয়িা আক্তার ধরয়াজউধিন  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৩১৫৯৪৭৬০৫ জ াষাক ততরী ১৫ধদন  

২১৬ জসধলনা আক্তার ধরয়াজউধিন  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৪৮২০৩১১২ জ াষাক ততরী ১৫ধদন  

২১৭ মায়জদা জব ম ধরয়াজউধিন  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭২২২৭৩৫১০ জ াষাক ততরী ১৫ধদন  

২১৮ জমাছাাঃ জকাধিনুর ধরয়াজউধিন  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৮৩৬০২৭৯৮০ জ াষাক ততরী ১৫ধদন  

২১৯ আধখ আক্তার ধরয়াজউধিন  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৯৭১০৮২৩৬৬ জ াষাক ততরী ১৫ধদন  

২২০ তাসধমনআক্তার ধরয়াজউধিন  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৪২১৭৫৭৪৬ জ াষাক ততরী ১৫ধদন  

২২১ আিা আক্তার ধরয়াজউধিন  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৩০১২০৩৭৩৬৮ জ াষাক ততরী ১৫ধদন  

২২২ জময়িরুন জনছা ধিল্পী ধবশ্বনায়র্র  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৮৫৬৫১৫৩৫ জ াষাক ততরী ১৫ধদন  

২২৩ আন্না খাতুন তুল্লা মৃিা  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৮৭৮৮৭৯১১৮ জ াষাক ততরী ১৫ধদন  

২২৪ ধমনা খাতুন নাদুধরয়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৯০৯০৬৭২১ জ াষাক ততরী ১৫ধদন  

২২৫ িধর া খাতুন ধরয়াজউধিন  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৩৬৭০৩১৮৫ জ াষাক ততরী ১৫ধদন  

২২৬ নাছধরন আক্তার কাধছম উধিন  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৬০৪৬১৭৩৮ জ াষাক ততরী ১৫ধদন  



২২৭ রত্না আক্তার কাধছম উধিন  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৭৮০৯২৯১১ জ াষাক ততরী ১৫ধদন  

২২৮ ঝণ যা আক্তারী কাধছম উধিন  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৭৯৪৩৮৫৪৩ জ াষাক ততরী ১৫ধদন  

২২৯ রায়বয়া জব ম কাধছম উধিন  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭০৮৬৮৩৫৭১ জ াষাক ততরী ১৫ধদন  

২৩০ চম্পা খাতুন কাধছম উধিন  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৬৩৭৭২৭২৪৭ জ াষাক ততরী ১৫ধদন  

২৩১ ধবলধকছ আক্তার ধরয়াজউধিন  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৩৯৪৯৮৪৮২ জ াষাক ততরী ১৫ধদন  

২৩২ জময়িরুন ধনছা জদওয়ান  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৯১৬৮৯২৭৮৫ িাঁস-মুরধ   ালন এক সপ্তাি  

২৩৩ জমাছাাঃ ময়না জব ম নীলু জিয়খর  াড়া, জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী। ০১৯৮৭৬১৫৭৮৮ িাঁস-মুরধ   ালন এক সপ্তাি  

২৩৪ অনাধমকা খাতুন নীলু জিয়খর  াড়া, জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী। ০১৯১৬৮৯২২৬৪ িাঁস-মুরধ   ালন এক সপ্তাি  

২৩৫ ধদপ্তী  ধিখা সািা ধবজয় বাবুর  াড়া, জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী। ০১৭৮৪৭৫৮২৪২ িাঁস-মুরধ   ালন এক সপ্তাি  

২৩৬  ারুল আক্তার চর জদৗলতধদয়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭২২৪৮০০৬৫ িাঁস-মুরধ   ালন এক সপ্তাি  

২৩৭ জমাছাাঃ রত্না খাতুন নীলু জিয়খর  াড়া, জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী। ০১৬২৭১২২৬৭৮ িাঁস-মুরধ   ালন এক সপ্তাি  

২৩৮ ধবলধকছ আক্তার নীলু জিয়খর  াড়া, জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী। ০১৫৫৯২০৮৫৮ িাঁস-মুরধ   ালন এক সপ্তাি  

২৩৯ ধরমা খাতুন নীলু জিয়খর  াড়া, জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী। ০১৮৪৯৭৬৮৮৯৬ িাঁস-মুরধ   ালন এক সপ্তাি  

২৪০ জসাধনয়া আক্তার নীলু জিয়খর  াড়া, জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী। ০১৭০৮৯৫৮৪৯০ িাঁস-মুরধ   ালন এক সপ্তাি  

২৪১ কাকধল আক্তার নীলু জিয়খর  াড়া, জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী। ০১৯৮২৩৯৪১১৮ িাঁস-মুরধ   ালন এক সপ্তাি  

২৪২ জমাছাাঃ  ারভীন আক্তার নীলু জিয়খর  াড়া, জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী। ০১৭৫১৬৬৯১৭০ িাঁস-মুরধ   ালন এক সপ্তাি  

২৪৩ রুমা আক্তারী ধবজয় বাবুর  াড়া, জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী। ০১৪০৪৯৭৪৪০১ িাঁস-মুরধ   ালন এক সপ্তাি  

২৪৪ ধিউলী জব ম নীলু জিয়খর  াড়া, জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী। ০১৭১৮৭৪৩০৪২ িাঁস-মুরধ   ালন এক সপ্তাি  

২৪৫ জমৗসুমী আক্তার নীলু জিয়খর  াড়া, জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী। ০১৭২৯৯২৭১০০ িাঁস-মুরধ   ালন এক সপ্তাি  

২৪৬ খুধি আক্তার নীলু জিয়খর  াড়া, জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী। ০১৭৯১৩৪৭৩০১ িাঁস-মুরধ   ালন এক সপ্তাি  



২৪৭ আইধরন আক্তার তমা নীলু জিয়খর  াড়া, জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী। ০১৩০০৫০৩৯৫৫ িাঁস-মুরধ   ালন এক সপ্তাি  

২৪৮ ধবর্ীকা রানী ধবজয় বাবুর  াড়া, জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী। ০১৭৯৪২৯৭২৫১ িাঁস-মুরধ   ালন এক সপ্তাি  

২৪৯ জমাছাাঃ চায়না খাতুন কুমড়াকাধন্দ, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৪৩৭১৩০৫৪ িাঁস-মুরধ   ালন এক সপ্তাি  

২৫০ জমাছাাঃ ধিলা আক্তারী নীলু জিয়খর  াড়া, জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী। ০১৭৯৩৫১৫০২৭ িাঁস-মুরধ   ালন এক সপ্তাি  

২৫১ ছালমা খাতুন জদওয়ান  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৯১৬৮৯২৭৮৫ িাঁস-মুরধ   ালন এক সপ্তাি  

২৫২ জমাছাাঃ িাধসনা আক্তার জুড়ান জমাল্লার  াড়া, জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী। ০১৩১৪০২৯৫৫৬ িাঁস-মুরধ   ালন এক সপ্তাি  

২৫৩ জমাছাাঃ ধন া আক্তার নীলু জিয়খর  াড়া, জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী। ০১৩১৯৯৫৬৫৩৫ িাঁস-মুরধ   ালন এক সপ্তাি  

২৫৪ ধরতু আক্তার জদওয়ান  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৪৩৭১৩০৫৪ িাঁস-মুরধ   ালন এক সপ্তাি  

২৫৫ মদীনা জব ম িাউধল জকউটিল, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৪২৮৫১৫৩৬ িাঁস-মুরধ   ালন এক সপ্তাি  

২৫৬ শ্রাবনী আক্তার িারধমন নীলু জিয়খর  াড়া, জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী। ০১৭৯৮৪৬৯৭২৪ িাঁস-মুরধ   ালন এক সপ্তাি  

২৫৭ আধমরুল মৃিা  ওমর আলী জমাল্লা  াড়া,জদৗলতধদয়া ,জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৮২৮৪৪৯৪১  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

২৫৮ জমাছাাঃ ছধকনা জব ম বরকত সরদার  াড়া, জদৗলতধদয়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৪৫১৮৩২১৭  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

২৫৯ ধবল্লাল জিখ ওমর আলী জমাল্লা  াড়া,জদৗলতধদয়া ,জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৯৮৮৩৭৩৯৫৮  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

২৬০ জমাছাাঃ ধনলু া আক্তার বরকত সরদার  াড়া, জদৗলতধদয়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৪৫১৮৩২১৭  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

২৬১ মুন্না ধময়া ওমর আলী জমাল্লা  াড়া,জদৗলতধদয়া ,জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৯৯০৫৯৭১৩৯  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

২৬২ জমাছাাঃ ধপ্রয়া আক্তার ওমর আলী জমাল্লা  াড়া,জদৗলতধদয়া ,জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৯৯০৫৯৭১৩৯  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

২৬৩ জমাাঃ সুজন জিখ ওমর আলী জমাল্লা  াড়া,জদৗলতধদয়া ,জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৮২৮৪৪৯৪১  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

২৬৪ চায়না  ওমর আলী জমাল্লা  াড়া,জদৗলতধদয়া ,জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৯২৮৩৫০০৫৯  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

২৬৫ জমাছাাঃ জজসধমন আক্তার ওমর আলী জমাল্লা  াড়া,জদৗলতধদয়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৩০৫০৩৬৫০০  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

২৬৬ লাবনী আক্তার ওমর আলী জমাল্লা  াড়া,জদৗলতধদয়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭২৮১১০১৭২  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  



২৬৭ রুধবয়া  ওমর আলী জমাল্লা  াড়া,জদৗলতধদয়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৯৫৭৪৩৬৭২৭  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

২৬৮ সারধমন আক্তার ওমর আলী জমাল্লা  াড়া,জদৗলতধদয়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭০৫১১২৬৯৮  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

২৬৯ আলম ীর জিায়সন জসানাউল্লা  ধকর  াড়া,জদৗলতধদয়া,জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৪৩১৪১৫২৭  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

২৭০ মাসুদ জমাল্লা ওমর আলী জমাল্লা  াড়া,জদৗলতধদয়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৪৯৭৪০০৯৭  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

২৭১ আধনছুর রিমান জসানাউল্লা  ধকর  াড়া,জদৗলতধদয়া,জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৯১০৪০৯৫৯৭  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

২৭২ রিানী মৃিা ওমর আলী জমাল্লা  াড়া,জদৗলতধদয়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৫৭৭১৫২১৫  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

২৭৩ জমাাঃ মারু  খান ওমর আলী জমাল্লা  াড়া,জদৗলতধদয়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৮২৮৪৪৯৪১  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

২৭৪ বৃধষ্ট  ওমর আলী জমাল্লা  াড়া,জদৗলতধদয়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৪২৬৯১৪২৩  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

২৭৫ মধনরা  ওমর আলী জমাল্লা  াড়া,জদৗলতধদয়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৯৯৪৫২৮৯১৫  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

২৭৬ সুমাইয়া আ ধরন বরকত সরদার  াড়া,জদৗলতধদয়া,জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৯৯৫৩০৯১০৭  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

২৭৭ জাধিদ  ওমর আলী জমাল্লা  াড়া,জদৗলতধদয়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৯৮৪৩৪১৭৫৫  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

২৭৮ নুরজািান জব ম আইনুধিন  াড়া,জদৗলতধদয়া, জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী। ০১৩১৪৭২১৩৮৩  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

২৭৯ আলম সরদার বরকত সরদার  াড়া,জদৗলতধদয়া,জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৮২৮৪৪৯৪১  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

২৮০ জরৗিনারা বরকত সরদার  াড়া,জদৗলতধদয়া,জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৯৯৪৫২৮৯১৫  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

২৮১  ারুল আক্তার ওমর আলী জমাল্লা  াড়া,জদৗলতধদয়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৬৪২৫৫২৭৬  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

২৮২ আধখরুয়ন্নসা জছাটভাকলা (অম্বলপুর),জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৫১৭৮০০৩০২  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

২৮৩ মাসুদ কাজী জছাটভাকলা (অম্বলপুর),জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৬২৫৮৬৬৭২  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

২৮৪ ধঝন্টু খাঁ জছাটভাকলা (অম্বলপুর),জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৪৭৪১৭২২৫  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

২৮৫ জমাছাাঃ জিাসয়ন আরা  জছাটভাকলা (অম্বলপুর),জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ---------  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

২৮৬ ঝণ যা  জছাটভাকলা (অম্বলপুর),জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৮৩৪৩৬১৮০৩  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  



২৮৭ জমাছাাঃ জরখা জব ম জছাটভাকলা (অম্বলপুর),জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৩১০৪৮৭৬২৭  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

২৮৮ জমাছাাঃ ধর া খাতুন জছাটভাকলা (অম্বলপুর),জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৪২৭৫৮০৪৬  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

২৮৯ তাছধলমা জব ম জছাটভাকলা (অম্বলপুর),জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৯০৯২৩২৫১  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

২৯০ জমায়মনা জব ম জছাটভাকলা (অম্বলপুর),জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৩১২৯৮৪৮৫৩  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

২৯১ জরিমা খাতুন জছাটভাকলা (অম্বলপুর),জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৩২১৩৭৭৭৮১  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

২৯২ নাজমুল ইসলাম জছাটভাকলা (অম্বলপুর),জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৯৩৩৬১৯৪৪১  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

২৯৩ মায়জদা জব ম জছাটভাকলা (অম্বলপুর),জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৯৫০৪০৬২০১  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

২৯৪ আকধলমা জব ম জছাটভাকলা (অম্বলপুর),জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭০৭৭৭৭৬৩৪  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

২৯৫ সুবন্যযা আক্তার জছাটভাকলা (অম্বলপুর),জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৯৪৬৮০২২৫২  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

২৯৬  ারয়ভজ খাঁন জছাটভাকলা (অম্বলপুর),জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭২০২৯৪১৮৭  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

২৯৭ জাকাধরয়া খান জছাটভাকলা (অম্বলপুর),জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭০৬১২৬২৫৬  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

২৯৮ রাধজয়া জব ম জছাটভাকলা (অম্বলপুর),জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৮৮৪১৪৪৯৭  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

২৯৯ িাধকল খান জছাটভাকলা (অম্বলপুর),জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭০৬১২৬২৫৬  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

৩০০ মুরাদ জিখ জছাটভাকলা (অম্বলপুর),জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৫৭৫১৮২১৬  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

৩০১ জমাসাাঃ মধনকা জছাটভাকলা (অম্বলপুর),জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৯৪৬০১৩০৪  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

৩০২ রুমা জব ম জছাটভাকলা (অম্বলপুর),জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭২১০৯৫৮১৭  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

৩০৩ ধলটন খাঁ জছাটভাকলা (অম্বলপুর),জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭২০২৯৮১৮৭  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

৩০৪ জমাছাাঃ রু া খাতুন জছাটভাকলা (অম্বলপুর),জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৫৮৬৭৬১২৮  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

৩০৫ জি ালী আক্তার জছাটভাকলা (অম্বলপুর),জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৩৮৮৯৩৭৭১১  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

৩০৬ জমাছাাঃ নদী জব ম জছাটভাকলা (অম্বলপুর),জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৪৭৪৮৭০৭২  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  



৩০৭ িধরফুল ইসলাম শুভ জছাটভাকলা (অম্বলপুর),জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৬১১৫৯৪১২৬  াধরবাধরক িাস-মুরধ   ালন এক সপ্তাি  

৩০৮ িারধমন আক্তার জছাটভাকলা (অম্বলপুর),জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৮৪৫৫৭৩৭৮১  াধরবাধরক িাস-মুরধ   ালন এক সপ্তাি  

৩০৯ জমাাঃ আকাি মািমুদ কুমড়াকাধন্দ, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৬৮২৫৪৪৯৫  াধরবাধরক িাস-মুরধ   ালন এক সপ্তাি  

৩১০ জমাাঃ ততয়বুর রিমান জদওয়ান  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৯৭১৫৫৫০৫৭  াধরবাধরক িাস-মুরধ   ালন এক সপ্তাি  

৩১১ জমাাঃ তুধিন আলম জচৗধুরী  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৫২৩৯২৮৩১  াধরবাধরক িাস-মুরধ   ালন এক সপ্তাি  

৩১২ আলী আজ র কুমড়াকাধন্দ, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৭০০৬১৫৫৮  াধরবাধরক িাস-মুরধ   ালন এক সপ্তাি  

৩১৩ ইমরান জিখ জুড়ান জমাল্লার  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭২৫৭১৯৫১১  াধরবাধরক িাস-মুরধ   ালন এক সপ্তাি  

৩১৪ জমাাঃ রায়িান জচৗধুরী কাইমধিন মাতুির  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭১৪৭৭৮৯১১  াধরবাধরক িাস-মুরধ   ালন এক সপ্তাি  

৩১৫ সাখাওয়াত জিায়সন ধবয় ন রায়য়র  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭০৪৫২৭৭৮৬  াধরবাধরক িাস-মুরধ   ালন এক সপ্তাি  

৩১৬ রধবউল ইসলাম ধবয় ন রায়য়র  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৪৩৫১৫১০৪  াধরবাধরক িাস-মুরধ   ালন এক সপ্তাি  

৩১৭ জমাাঃ তুধিনুর রিমান বািাদুরপুর,জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৫১৮৪২৮৭৯৮  াধরবাধরক িাস-মুরধ   ালন এক সপ্তাি  

৩১৮ আওসাদ আলম সািাদ বাধলয়াডাঙ্গা, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৫২৪৪০০০৭  াধরবাধরক িাস-মুরধ   ালন এক সপ্তাি  

৩১৯ রাধকব িাসান জ ায়ালন্দ ০১৭৮৪২৬৪৫৪৮  াধরবাধরক িাস-মুরধ   ালন এক সপ্তাি  

৩২০ সজীব ধবশ্বাস জুড়ান জমাল্লার  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৫১৫২৯১৪৮৭  াধরবাধরক িাস-মুরধ   ালন এক সপ্তাি  

৩২১ আবু বক্কর ধসধিক জ ায়ালন্দ ০১৭৭৬৫৮৩১৮৬  াধরবাধরক িাস-মুরধ   ালন এক সপ্তাি  

৩২২ শুভ মন্ডল ধবয় ন রায়য়র  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭০৭৮০৭৪৮১  াধরবাধরক িাস-মুরধ   ালন এক সপ্তাি  

৩২৩ ধিধরন আক্তার জুড়ান জমাল্লার  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৯৪৫৬০১১৮৪  াধরবাধরক িাস-মুরধ   ালন এক সপ্তাি  

৩২৪ ইলা আক্তার জুড়ান জমাল্লার  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৯৪৮০৫২৯৪৩  াধরবাধরক িাস-মুরধ   ালন এক সপ্তাি  

৩২৫ ইমরান জমাল্লা বািাদুরপুর,জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৭৮৬০৯০৮৫  াধরবাধরক িাস-মুরধ   ালন এক সপ্তাি  

৩২৬ জমাাঃ নয়ন রিমান জব ারী  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৮৬২২১৬৫৩৪  াধরবাধরক িাস-মুরধ   ালন এক সপ্তাি  



৩২৭ জমাাঃ রাধজব মন্ডল কুমড়াকাধন্দ,জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৯৫৬৯০৪৬৪  াধরবাধরক িাস-মুরধ   ালন এক সপ্তাি  

৩২৮ আব্দুল্লাহ্ জিখ জদওয়ান  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৩১৬২৩৬৭৩৯  াধরবাধরক িাস-মুরধ   ালন এক সপ্তাি  

৩২৯ সাইফুল্লাি উত্তর উজানচর, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৯৫৬৬৮২৩১১  াধরবাধরক িাস-মুরধ   ালন এক সপ্তাি  

৩৩০ বরকত মন্ডল  জদওয়ান  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৯৬৪৬৬২৫০  াধরবাধরক িাস-মুরধ   ালন এক সপ্তাি  

৩৩১ ধরতু আক্তার বািাদুরপুর,জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৯১০৩২৯৮৬  াধরবাধরক িাস-মুরধ   ালন এক সপ্তাি  

৩৩২ জসানালী রানী ধবশ্বাস জুড়ান জমাল্লার  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৪৬৭২৩৫৩৫  াধরবাধরক িাস-মুরধ   ালন এক সপ্তাি  

৩৩৩ তচতী জচৗধুরী দাস ধি,জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৮২৮৩৫৫৯৪৩  াধরবাধরক িাস-মুরধ   ালন এক সপ্তাি  

৩৩৪ জয়নব আক্তার মীম বাধলয়াডাঙ্গা, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৫২৪৪০০০৭  াধরবাধরক িাস-মুরধ   ালন এক সপ্তাি  

৩৩৫ ধজন্নাত আরা তৃষা বািাদুরপুর,জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৪৬০০২৮৪৯  াধরবাধরক িাস-মুরধ   ালন এক সপ্তাি  

৩৩৬ বাসনা িালদার ধবজয় বাবুর  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৯৫৬৭৩৯১৫৮  াধরবাধরক িাস-মুরধ   ালন এক সপ্তাি  

৩৩৭ জমাসতাধ জুর রিমান কুমড়াকাধন্দ,জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৩৩২৭২০৫৪  াধরবাধরক িাস-মুরধ   ালন এক সপ্তাি  

৩৩৮ আয়মনা খাতুন ধনলু জিয়খর  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৬২৮৮৮৫৭২৯  াধরবাধরক িাস-মুরধ   ালন এক সপ্তাি  

৩৩৯ আয়নায়ার জিায়সন জিায়সন মন্ডল  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৩৫৩০১৭০৩  াধরবাধরক িাস-মুরধ   ালন এক সপ্তাি  

৩৪০ সুধনতা রানী দাস ধবজয় বাবুর  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৯১৮৩৫১৬২৪  াধরবাধরক িাস-মুরধ   ালন এক সপ্তাি  

৩৪১ নাধজনুর ইসলাম আধবর ক্ষুধদরাম সরকার  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৯৫৭১০৫১৬০  াধরবাধরক িাস-মুরধ   ালন এক সপ্তাি  

৩৪২ জমাাঃ মৃদুল জিায়সন ক্ষুধদরাম সরকার  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৩১১১৫১৪৯৬  াধরবাধরক িাস-মুরধ   ালন এক সপ্তাি  

৩৪৩ আধজম জিখ জুড়ান জমাল্লার  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৯১৫৮৪৭৯৯৬  াধরবাধরক িাস-মুরধ   ালন এক সপ্তাি  

৩৪৪ মারু  িাসান জুড়ান জমাল্লার  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৮৬৩৯০৫৫৮৪  াধরবাধরক িাস-মুরধ   ালন এক সপ্তাি  

৩৪৫ রজনী কান্ত ধবশ্বাস ধবজয় বাবুর  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭০৫৬৭৭০৪৭  াধরবাধরক িাস-মুরধ   ালন এক সপ্তাি  

৩৪৬  ীতা রানী দাস ধবজয় বাবুর  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৫৯৩৯৪২৬২  াধরবাধরক িাস-মুরধ   ালন এক সপ্তাি  



৩৪৭ জমাাঃ রধন জমাল্লা জুড়ান জমাল্লার  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৬৭৩৮৮০৭১  াধরবাধরক িাস-মুরধ   ালন এক সপ্তাি  

৩৪৮ বধবতা মন্ডল ধবজয় বাবুর  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭২৭৫৯৩৩৩৫  াধরবাধরক িাস-মুরধ   ালন এক সপ্তাি  

৩৪৯ জমাাঃ জুবায়য়র জিায়সন ধবজয় বাবুর  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৩৩৪৫১৩৫৮  াধরবাধরক িাস-মুরধ   ালন এক সপ্তাি  

৩৫০ িধ ক মন্ডল  জদওয়ান  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৯৩৩১৩৬২৫২  াধরবাধরক িাস-মুরধ   ালন এক সপ্তাি  

৩৫১ কধবর জিখ জদওয়ান  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭১৬৮৪৪২৯৩  াধরবাধরক িাস-মুরধ   ালন এক সপ্তাি  

৩৫২ সায়লি আিয়মদ চাদপুর, জ ায়ালন্দ, রাজবাড়ী। ০১৭১৮৫৫৭৩৫৬  াধরবাধরক িাস-মুরধ   ালন এক সপ্তাি  

৩৫৩ জমাাঃ িাধকল খান কুমড়াকাধন্দ,জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৮৬৩৯৬২১৮৪  াধরবাধরক িাস-মুরধ   ালন এক সপ্তাি  

৩৫৪ জমাাঃ আলমাছ  ায়য়ন ধরয়াজ উধিন  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৮১২৫১৫৬৬  াধরবাধরক িাস-মুরধ   ালন এক সপ্তাি  

৩৫৫ আকাি মন্ডল আলম জচৗধুরী   াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৫২৮৬৭৪৫৭  াধরবাধরক িাস-মুরধ   ালন এক সপ্তাি  

৩৫৬ প্রতা  সরকার ধবজয় বাবুর  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৭৫৩৭৫৪১২  াধরবাধরক িাস-মুরধ   ালন এক সপ্তাি  

৩৫৭  ায়তমা আক্তার রাধখ জবানী  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৯৫৬৮৭০২৮৪  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

৩৫৮ নাজমা জব ম নছর উধিন সরদার  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৭৫২৪৪৯৪২  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

৩৫৯ ধিখা আক্তার জবানী  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৩২১৯০২১৫৬  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

৩৬০ ধ ংধক আক্তার নছর উধিন সরদার  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৭৪৩০৯২৭৭  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

৩৬১ জরধজয়া জব ম জবানী  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৫৬৪৭৩৮৫৭  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

৩৬২ সুইটি জব ম নছর উধিন সরদার  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৫৪৬৩৪২৩৮  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

৩৬৩ ধিখা আক্তার জবানী  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৩৬৩৪৯১৮৩  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

৩৬৪ ধিমা খাতুন নছর উধিন সরদার  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৮৬১৫৩৬৫৮  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

৩৬৫ ধিল্পী আক্তার নছর উধিন সরদার  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৫১৪৩৫৭১৯  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

৩৬৬ ধরনা  ারভীন অধলমধিন সরকার  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৫২৩২৫৬৮২  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  



৩৬৭ ধিউধল আক্তার জবানী  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৯৭৪৬৭২৬০  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

৩৬৮ ধরনা জব ম নছর উধিন সরদার  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৯৬৬৪০৮৪২৮  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

৩৬৯ ধিলা আক্তার নছর উধিন সরদার  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৯১১৮২০৬১৪  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

৩৭০ িাধন্ত জব ম নছর উধিন সরদার  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৩১৪৭১৫৮৩  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

৩৭১ আ য়রাজা খাতুন  নছর উধিন সরদার  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭০৯০৬১৮১২  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

৩৭২ জরিমা জব ম জবানী  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৫৮৬০৬৮৪১৩  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

৩৭৩ মামুন জিক কধছমধিন  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৪০৭৪৬২৩৭৪  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

৩৭৪ ময়মনা জব ম জবানী  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ----------  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

৩৭৫ আছমা জব ম জবানী  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৮৪৭১৭৭২৪  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

৩৭৬ জরয়িনা খাতুন নছর উধিন সরদার  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। -------  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

৩৭৭ কয়মলা জব ম জবানী  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৩১৪০২৯৬৩৪  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

৩৭৮ তুধল আক্তার কধছমধিন  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৩১৪০২৯৬৩৬  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

৩৭৯ মুধন্ন আক্তার কধছমধিন  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৩০৪৮৬৬৪৪২  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

৩৮০ রাধকব জমাল্লা কধছমধিন  াড়া, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৪০২৪৫৮৬৪৯  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

৩৮১ রত্না খাতুন নলডুধব,জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৬২৩০৭৯৮০  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

৩৮২ নাধসর উধিন নলডুধব,জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৬২৩০৭৯৮০  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

৩৮৩ আ য়রাজা জব ম নলডুধব,জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৩১২৭৫৩১৯১  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

৩৮৪ মধজযনা জব ম নলডুধব,জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৫৭২৫৫২৩৫  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

৩৮৫ সবজাল জিাসাইন নলডুধব,জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৩১৪৭২১৪০৬  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

৩৮৬ জরজাউল ইসলাম রাজু নলডুধব,জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৮০৪০৯৮২৮  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  



৩৮৭ ইকবাল জিায়সন নলডুধব,জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৩০০৬১৬৬৯৩  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

৩৮৮ লাধখ আক্তার নলডুধব,জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৩৫১১৮৫৯৮  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

৩৮৯ জ ালা ী আক্তার জরয়িনা নলডুধব,জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৪০৩৪৭৮৫৭  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

৩৯০ জরয়িনা আকতার নলডুধব,জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৩৬৬০১৭৩৪  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

৩৯১ ছাধবনা চরমাইটয়কারা, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৯৭৮১৩৭৪৪৬  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

৩৯২ নাজমা আক্তার নলডুধব,জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৩০৭৬৩৩১৯৯  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

৩৯৩ রধকব খান নলডুধব,জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৯৭২৬১৪৫০  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

৩৯৪ রওিনারা নলডুধব,জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৩১১৭৫১৫০২  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

৩৯৫ নাসধরন আকতার নলডুধব,জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৫৩১৪৩৮৩৮  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

৩৯৬ আবু বক্কার চরমাইটয়কারা, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৩৫০৮৮১৭৫  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

৩৯৭ জরয়িনা জব ম চরমাইটয়কারা, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৯৫৪১৮৯৫৭  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

৩৯৮ জিাভা খাতুন চরমাইটয়কারা, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭২৮৫৪২১৩৩  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

৩৯৯ জুয়লখা খাতুন চর দয়াল বন্ধু ,জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৭৪৩৫২৪১২৬  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

৪০০ সুমাইয়া খাতুন চরমাইটয়কারা, জ ায়ালন্দ,রাজবাড়ী। ০১৩১৮৭৭৬৬০৫  রু জমাটাতাজাকরণ এক সপ্তাি  

 

 

 

 

 

 

  



অপ্রাধতষ্ঠাধনক প্রধিক্ষণাঃ  অর্ যবছর (2020-2021) 

নং প্রধিক্ষণার্ীর নাম ঠিকানা জমাবাইল নম্বর প্রধিক্ষণ জকায়স যর নাম জময়াদ মন্তব্য 

1 2 3 4 5 6 7 

1 আব্দুল বারেক  

  

গ্রামঃ কাওয়ার ালা 

ডাকঃ বব-কয়া  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

01758650124  াধরবধরক িাঁস-মুর ী 

 ালন 

07 ধদন  

2 োবকবুল ইসলাম সুমন  

  

গ্রামঃ কাওয়ার ালা 

ডাকঃ বব-কয়া  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

01787080728  াধরবধরক িাঁস-মুর ী 

 ালন 

07 ধদন  

3 মমাঃ োনা ববশ্বাস  

  

গ্রামঃ কাওয়ার ালা 

ডাকঃ বব-কয়া  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  াধরবধরক িাঁস-মুর ী 

 ালন 

07 ধদন  

4 েবিদ  ান  

  

গ্রামঃ কাওয়ার ালা 

ডাকঃ বব-কয়া  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  াধরবধরক িাঁস-মুর ী 

 ালন 

07 ধদন  

5 মমাঃ ম ােরিদ আলম  

  

গ্রামঃ কাওয়ার ালা 

ডাকঃ বব-কয়া  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  াধরবধরক িাঁস-মুর ী 

 ালন 

07 ধদন  

6 ইউনুস আলী  

 

গ্রামঃ কাওয়ার ালা 

ডাকঃ বব-কয়া  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  াধরবধরক িাঁস-মুর ী 

 ালন 

07 ধদন  

7 মমাঃ আব্দুল োজ্জাক 

  

গ্রামঃ কাওয়ার ালা 

ডাকঃ বব-কয়া  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  াধরবধরক িাঁস-মুর ী 

 ালন 

07 ধদন  

8 নুরুল ইসলাম 

  

গ্রামঃ কাওয়ার ালা 

ডাকঃ বব-কয়া  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

01720977045  াধরবধরক িাঁস-মুর ী 

 ালন 

07 ধদন  

9 মমাঃ দুলাল ম ারসন  

  

গ্রামঃ কাওয়ার ালা 

ডাকঃ বব-কয়া  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  াধরবধরক িাঁস-মুর ী 

 ালন 

07 ধদন  



10 মমাঃ বসোজুল ইসলাম  

  

গ্রামঃ কাওয়ার ালা 

ডাকঃ বব-কয়া  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  াধরবধরক িাঁস-মুর ী 

 ালন 

07 ধদন  

11 বি াবুে ে মান  

  

গ্রামঃ কাওয়ার ালা 

ডাকঃ বব-কয়া  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  াধরবধরক িাঁস-মুর ী 

 ালন 

07 ধদন  

12 রুরবল  াঁন  

  

গ্রামঃ কাওয়ার ালা 

ডাকঃ বব-কয়া  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  াধরবধরক িাঁস-মুর ী 

 ালন 

07 ধদন  

13 মমাঃ আলমগীে ম ারসন  

  

গ্রামঃ কাওয়ার ালা 

ডাকঃ বব-কয়া  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  াধরবধরক িাঁস-মুর ী 

 ালন 

07 ধদন  

14 জাব দ  াসান  

  

গ্রামঃ কাওয়ার ালা 

ডাকঃ বব-কয়া  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  াধরবধরক িাঁস-মুর ী 

 ালন 

07 ধদন  

15 মমাঃ আল াজ  

  

গ্রামঃ কাওয়ার ালা 

ডাকঃ বব-কয়া  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  াধরবধরক িাঁস-মুর ী 

 ালন 

07 ধদন  

16 মমাঃ েববউল ইসলাম  

  

গ্রামঃ কাওয়ার ালা 

ডাকঃ বব-কয়া  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

01731177929  াধরবধরক িাঁস-মুর ী 

 ালন 

07 ধদন  

17 িামীম  

  

গ্রামঃ কাওয়ার ালা 

ডাকঃ বব-কয়া  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  াধরবধরক িাঁস-মুর ী 

 ালন 

07 ধদন  

18 মমাঃ ববপুল ববশ্বাস  

  

গ্রামঃ কাওয়ার ালা 

ডাকঃ বব-কয়া  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  াধরবধরক িাঁস-মুর ী 

 ালন 

07 ধদন  

19 নাইম ইসলাম  

  

গ্রামঃ কাওয়ার ালা 

ডাকঃ বব-কয়া  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  াধরবধরক িাঁস-মুর ী 

 ালন 

07 ধদন  



20 মমাঃ মমর দী  াসান পলাি  

  

গ্রামঃ কাওয়ার ালা 

ডাকঃ বব-কয়া  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  াধরবধরক িাঁস-মুর ী 

 ালন 

07 ধদন  

21 কাববল ম ারসন  

  

গ্রামঃ কাওয়ার ালা 

ডাকঃ বব-কয়া  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  াধরবধরক িাঁস-মুর ী 

 ালন 

07 ধদন  

22 মমাঃ মমর দী  াসান  

  

গ্রামঃ কাওয়ার ালা 

ডাকঃ বব-কয়া  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  াধরবধরক িাঁস-মুর ী 

 ালন 

07 ধদন  

23 কুসুম ববশ্বাস  

 

গ্রামঃ কাওয়ার ালা 

ডাকঃ বব-কয়া  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  াধরবধরক িাঁস-মুর ী 

 ালন 

07 ধদন  

24 নুরুল ইসলাম  

  

গ্রামঃ কাওয়ার ালা 

ডাকঃ বব-কয়া  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

01763147818  াধরবধরক িাঁস-মুর ী 

 ালন 

07 ধদন  

25 ওয়াবলদ  াসান  

  

গ্রামঃ কাওয়ার ালা 

ডাকঃ বব-কয়া  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  াধরবধরক িাঁস-মুর ী 

 ালন 

07 ধদন  

26 বলমা আক্তাে  

  

গ্রামঃ পাতুবেয়া  

ডাকঃ বি-কমলা  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

27 আ রেদ বিবিে  

  

গ্রামঃ পাতুবেয়া  

ডাকঃ বি-কমলা  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

01994240341 গাভী পালন 07 ধদন  

28 মব নুে  

 

গ্রামঃ পাতুবেয়া  

ডাকঃ বি-কমলা  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

29 োবি মমাল্লা  

  

গ্রামঃ পাতুবেয়া  

ডাকঃ বি-কমলা  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

30 সাগে ম ারসন  গ্রামঃ পাতুবেয়া   গাভী পালন 07 ধদন  



  ডাকঃ বি-কমলা  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

31 ফাইম মুন্তাবিে ো াত  

  

গ্রামঃ পাতুবেয়া  

ডাকঃ বি-কমলা  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

32 সাবিে ম ারসন  

  

গ্রামঃ পাতুবেয়া  

ডাকঃ বি-কমলা  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

33 হৃদয় ম ারসন  

  

গ্রামঃ পাতুবেয়া  

ডাকঃ বি-কমলা  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

34 মমাঃ িবেফুল ইসলাম  

  

গ্রামঃ পাতুবেয়া  

ডাকঃ বি-কমলা  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

35 মমাঃ মরনায়াে ম ারসন  

  

গ্রামঃ পাতুবেয়া  

ডাকঃ বি-কমলা  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

36 েববউল ইসলাম  

  

গ্রামঃ পাতুবেয়া  

ডাকঃ বি-কমলা  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

37 মগালাম বকববেয়া  

  

গ্রামঃ পাতুবেয়া  

ডাকঃ বি-কমলা  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

01999796047 গাভী পালন 07 ধদন  

 

38 মমাঃ োরসল মমাল্যা  

  

গ্রামঃ পাতুবেয়া  

ডাকঃ বি-কমলা  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

39 মমাঃ আল আবমন মস   

  

গ্রামঃ পাতুবেয়া  

ডাকঃ বি-কমলা  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  



40 মমাঃ বেিংকু মমাল্লা  

  

গ্রামঃ পাতুবেয়া  

ডাকঃ বি-কমলা  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

41 আইবেন  াতুন  

  

গ্রামঃ পাতুবেয়া  

ডাকঃ বি-কমলা  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

42 মমািাঃ নাবগ িস আকতাে 

  

গ্রামঃ পাতুবেয়া  

ডাকঃ বি-কমলা  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

43 মমাঃ মতায়ারজ্জম ম ারসন  

  

গ্রামঃ পাতুবেয়া  

ডাকঃ বি-কমলা  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

44 মমাঃ বমলন ম ারসন  

  

গ্রামঃ পাতুবেয়া  

ডাকঃ বি-কমলা  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

45 অবনক  াসান  

  

গ্রামঃ পাতুবেয়া  

ডাকঃ বি-কমলা  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

46 মমাঃ মবনরুল ইসলাম  

  

গ্রামঃ পাতুবেয়া  

ডাকঃ বি-কমলা  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

47 বমলন ম ারসন  

  

গ্রামঃ পাতুবেয়া  

ডাকঃ বি-কমলা  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

48 তাবনয়া  াতুন  

  

গ্রামঃ পাতুবেয়া  

ডাকঃ বি-কমলা  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

01407259232 গাভী পালন 07 ধদন  

49 আব্দুে োজ্জাক  

  

গ্রামঃ পাতুবেয়া  

ডাকঃ বি-কমলা  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

50 আব্দুল্লা  আল মা মুদ  গ্রামঃ পাতুবেয়া   গাভী পালন 07 ধদন  



  ডাকঃ বি-কমলা  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

51 মাসুদ বসকদাে  

 

গ্রামঃ গবড়য়ানা 

ডাকঃ  াটমদাপুে 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

52 মমাঃ বমলন  াঁ  

  

গ্রামঃ গবড়য়ানা 

ডাকঃ  াটমদাপুে 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

53 মমািাঃ স্বর্ িা আক্তাে  

  

গ্রামঃ গবড়য়ানা 

ডাকঃ  াটমদাপুে 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

54 সুবর্ িা  াতুন  

  

গ্রামঃ গবড়য়ানা 

ডাকঃ  াটমদাপুে 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

55 মমািাঃ স্বপ্না আক্তাে  

  

গ্রামঃ গবড়য়ানা 

ডাকঃ  াটমদাপুে 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

56 নাবসরুল সেদাে  

  

গ্রামঃ গবড়য়ানা 

ডাকঃ  াটমদাপুে 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

 

57 মমাঃ দাউদ উবিন মন্ডল  

  

গ্রামঃ গবড়য়ানা 

ডাকঃ  াটমদাপুে 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

58 মমাঃ চুন্নু সেদাে  

  

গ্রামঃ গবড়য়ানা 

ডাকঃ  াটমদাপুে 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

59 মমািাঃ ওজুফা  াতুন  

  

গ্রামঃ গবড়য়ানা 

ডাকঃ  াটমদাপুে 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  



60 মমািাঃ ফাব মা  

  

গ্রামঃ গবড়য়ানা 

ডাকঃ  াটমদাপুে 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

61 মমাঃ কাইিাে মন্ডল  

  

গ্রামঃ গবড়য়ানা 

ডাকঃ  াটমদাপুে 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

62 বববতা আক্তাে  

  

গ্রামঃ গবড়য়ানা 

ডাকঃ  াটমদাপুে 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

63 মমািাঃ জুরল া মবগম  

  

গ্রামঃ গবড়য়ানা 

ডাকঃ  াটমদাপুে 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

64 মমািাঃ মোবজনা আক্তাে  

  

গ্রামঃ গবড়য়ানা 

ডাকঃ  াটমদাপুে 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

65 মমািাঃ  বেনা 

  

গ্রামঃ গবড়য়ানা 

ডাকঃ  াটমদাপুে 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

66 মজবা  াতুন  

  

গ্রামঃ গবড়য়ানা 

ডাকঃ  াটমদাপুে 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

67 িালমা  আক্তাে  

  

গ্রামঃ গবড়য়ানা 

ডাকঃ  াটমদাপুে 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

68 রুমা আক্তাে  

  

গ্রামঃ গবড়য়ানা 

ডাকঃ  াটমদাপুে 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

69 মমাস্তফা মন্ডল  

  

গ্রামঃ গবড়য়ানা 

ডাকঃ  াটমদাপুে 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

70 অর্ িনা োনী প্রামাবনক  গ্রামঃ গবড়য়ানা  গাভী পালন 07 ধদন  



  ডাকঃ  াটমদাপুে 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

71 মমাঃ মমাক্তাে মন্ডল  

  

গ্রামঃ গবড়য়ানা 

ডাকঃ  াটমদাপুে 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

72 বফরুজা  াতুন  

  

গ্রামঃ গবড়য়ানা 

ডাকঃ  াটমদাপুে 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

73 মমাঃ মা ফুজুে ে মান  

  

গ্রামঃ গবড়য়ানা 

ডাকঃ  াটমদাপুে 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

74 মমািাঃ উবম ি  াতুন  

  

গ্রামঃ গবড়য়ানা 

ডাকঃ  াটমদাপুে 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

75 ডবল োনী  

 

গ্রামঃ গবড়য়ানা 

ডাকঃ  াটমদাপুে 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

 

76 জমাাঃ আয়নায়ার জিায়সন  

  

গ্রামঃ মদাপুে 

ডাকঃ  াটমদাপুে 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  াধরবধরক িাঁস-মুর ী 

 ালন 

07 ধদন  

77 শ্রীমধত চায়না সরকার  

  

গ্রামঃ মদাপুে 

ডাকঃ  াটমদাপুে 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  াধরবধরক িাঁস-মুর ী 

 ালন 

07 ধদন  

78 শ্রীমধত ধিলা সরকার  

  

গ্রামঃ মদাপুে 

ডাকঃ  াটমদাপুে 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  াধরবধরক িাঁস-মুর ী 

 ালন 

07 ধদন  

79 রধ কুজ্জামান ইমন  

  

গ্রামঃ মদাপুে 

ডাকঃ  াটমদাপুে 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  াধরবধরক িাঁস-মুর ী 

 ালন 

07 ধদন  



80 জমাছাাঃ িাধলমা জব ম  

  

গ্রামঃ মদাপুে 

ডাকঃ  াটমদাপুে 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  াধরবধরক িাঁস-মুর ী 

 ালন 

07 ধদন  

81 সুমাইয়া আক্তার  

  

গ্রামঃ মদাপুে 

ডাকঃ  াটমদাপুে 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  াধরবধরক িাঁস-মুর ী 

 ালন 

07 ধদন  

82 জমাসাাঃ সার্ী আক্তার  

  

গ্রামঃ মদাপুে 

ডাকঃ  াটমদাপুে 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  াধরবধরক িাঁস-মুর ী 

 ালন 

07 ধদন  

83 জমাছাাঃ জরখা জব ম 

 

গ্রামঃ মদাপুে 

ডাকঃ  াটমদাপুে 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  াধরবধরক িাঁস-মুর ী 

 ালন 

07 ধদন  

84 জমাছাাঃ রায়বয়া খাতুন  

  

গ্রামঃ মদাপুে 

ডাকঃ  াটমদাপুে 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  াধরবধরক িাঁস-মুর ী 

 ালন 

07 ধদন  

85 ধবলধকস জব ম  

  

গ্রামঃ মদাপুে 

ডাকঃ  াটমদাপুে 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  াধরবধরক িাঁস-মুর ী 

 ালন 

07 ধদন  

86 জমাছাাঃ আঁধখ আক্তার  

  

গ্রামঃ মদাপুে 

ডাকঃ  াটমদাপুে 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  াধরবধরক িাঁস-মুর ী 

 ালন 

07 ধদন  

87 জমাাঃ তুষার জমাল্লা  

  

গ্রামঃ মদাপুে 

ডাকঃ  াটমদাপুে 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  াধরবধরক িাঁস-মুর ী 

 ালন 

07 ধদন  

88 জমাছাাঃ  ধরদা জব ম  

 

গ্রামঃ মদাপুে 

ডাকঃ  াটমদাপুে 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  াধরবধরক িাঁস-মুর ী 

 ালন 

07 ধদন  

89 জমাাঃ কামাল  

 

গ্রামঃ মদাপুে 

ডাকঃ  াটমদাপুে 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  াধরবধরক িাঁস-মুর ী 

 ালন 

07 ধদন  



90 জমাছাাঃ ধবর্ী  ারভীন  

  

গ্রামঃ মদাপুে 

ডাকঃ  াটমদাপুে 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  াধরবধরক িাঁস-মুর ী 

 ালন 

07 ধদন  

91 তুধিন জিখ  

  

গ্রামঃ মদাপুে 

ডাকঃ  াটমদাপুে 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  াধরবধরক িাঁস-মুর ী 

 ালন 

07 ধদন  

92 িাধিদুল  

  

গ্রামঃ মদাপুে 

ডাকঃ  াটমদাপুে 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  াধরবধরক িাঁস-মুর ী 

 ালন 

07 ধদন  

93 জদয়লায়ার জিায়সন  

  

গ্রামঃ মদাপুে 

ডাকঃ  াটমদাপুে 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  াধরবধরক িাঁস-মুর ী 

 ালন 

07 ধদন  

94 তাধনয়া আ য়রাজ  

  

গ্রামঃ মদাপুে 

ডাকঃ  াটমদাপুে 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  াধরবধরক িাঁস-মুর ী 

 ালন 

07 ধদন  

 

95 জমাছাাঃ নাজমা আক্তার  

  

গ্রামঃ মদাপুে 

ডাকঃ  াটমদাপুে 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  াধরবধরক িাঁস-মুর ী 

 ালন 

07 ধদন  

96 জমাছাাঃ মাফুজা খাতুন  

  

গ্রামঃ মদাপুে 

ডাকঃ  াটমদাপুে 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  াধরবধরক িাঁস-মুর ী 

 ালন 

07 ধদন  

97 জমাছাাঃ রানু খাতুন  

  

গ্রামঃ মদাপুে 

ডাকঃ  াটমদাপুে 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  াধরবধরক িাঁস-মুর ী 

 ালন 

07 ধদন  

98 িাধ জুল ইসলাম  

  

গ্রামঃ মদাপুে 

ডাকঃ  াটমদাপুে 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  াধরবধরক িাঁস-মুর ী 

 ালন 

07 ধদন  

99 আব্দুর রধিদ  

  

গ্রামঃ মদাপুে 

ডাকঃ  াটমদাপুে 

  াধরবধরক িাঁস-মুর ী 

 ালন 

07 ধদন  



কালু ালী, োজবাড়ী। 

100 জমাছাাঃ রু া খাতুন  

  

গ্রামঃ মদাপুে 

ডাকঃ  াটমদাপুে 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  াধরবধরক িাঁস-মুর ী 

 ালন 

07 ধদন  

101 বর্েনবজৎ কুমাে ববশ্বাস  

  

গ্রামঃ কাওয়ার ালা 

ডাকঃ বব-কয়া  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

01756236329  াধরবধরক িাঁস-মুর ী 

 ালন 

07 ধদন  

102 মমর দী   াসান মন্ডল  

  

গ্রামঃ কাওয়ার ালা 

ডাকঃ বব-কয়া  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  াধরবধরক িাঁস-মুর ী 

 ালন 

07 ধদন  

103 মমাঃ োবি ববশ্বাস  

  

গ্রামঃ কাওয়ার ালা 

ডাকঃ বব-কয়া  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  াধরবধরক িাঁস-মুর ী 

 ালন 

07 ধদন  

104 মমাঃ  ারসম  

  

গ্রামঃ কাওয়ার ালা 

ডাকঃ বব-কয়া  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  াধরবধরক িাঁস-মুর ী 

 ালন 

07 ধদন  

105 মমাঃ জাব দুল ইসলাম  

  

গ্রামঃ কাওয়ার ালা 

ডাকঃ বব-কয়া  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  াধরবধরক িাঁস-মুর ী 

 ালন 

07 ধদন  

106 িাব দ আবিদী 

  

গ্রামঃ কাওয়ার ালা 

ডাকঃ বব-কয়া  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

01733194881  াধরবধরক িাঁস-মুর ী 

 ালন 

07 ধদন  

107 োয় ান উবিন   

  

গ্রামঃ কাওয়ার ালা 

ডাকঃ বব-কয়া  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  াধরবধরক িাঁস-মুর ী 

 ালন 

07 ধদন  

108 মমািাঃ রু সানা ইয়াসবমন  

  

গ্রামঃ কাওয়ার ালা 

ডাকঃ বব-কয়া  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  াধরবধরক িাঁস-মুর ী 

 ালন 

07 ধদন  

109 উজ্জল ম ারসন  

  

গ্রামঃ কাওয়ার ালা 

ডাকঃ বব-কয়া  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  াধরবধরক িাঁস-মুর ী 

 ালন 

07 ধদন  



110 জবসম উবিন  

  

গ্রামঃ কাওয়ার ালা 

ডাকঃ বব-কয়া  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

01776023007  াধরবধরক িাঁস-মুর ী 

 ালন 

07 ধদন  

111 মমাঃ মমাবমনুল ইসলাম  

 

গ্রামঃ কাওয়ার ালা 

ডাকঃ বব-কয়া  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  াধরবধরক িাঁস-মুর ী 

 ালন 

07 ধদন  

112 ফারুক আ রমদ  

  

গ্রামঃ কাওয়ার ালা 

ডাকঃ বব-কয়া  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  াধরবধরক িাঁস-মুর ী 

 ালন 

07 ধদন  

113 মমাঃ বাবলু  

  

গ্রামঃ কাওয়ার ালা 

ডাকঃ বব-কয়া  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  াধরবধরক িাঁস-মুর ী 

 ালন 

07 ধদন  

 

114 মমাঃ বমোজ ম ারসন  

  

গ্রামঃ কাওয়ার ালা 

ডাকঃ বব-কয়া  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  াধরবধরক িাঁস-মুর ী 

 ালন 

07 ধদন  

115 সজল ববশ্বাস  

  

গ্রামঃ কাওয়ার ালা 

ডাকঃ বব-কয়া  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  াধরবধরক িাঁস-মুর ী 

 ালন 

07 ধদন  

116 বন্যা আক্তাে  

  

গ্রামঃ কাওয়ার ালা 

ডাকঃ বব-কয়া  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  াধরবধরক িাঁস-মুর ী 

 ালন 

07 ধদন  

117 নজরুল ইসলাম  

  

গ্রামঃ কাওয়ার ালা 

ডাকঃ বব-কয়া  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  াধরবধরক িাঁস-মুর ী 

 ালন 

07 ধদন  

118 মমাক্তাে ম ারসন  

  

গ্রামঃ কাওয়ার ালা 

ডাকঃ বব-কয়া  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  াধরবধরক িাঁস-মুর ী 

 ালন 

07 ধদন  

119 মমাঃ মেজাউল কবেম  

  

গ্রামঃ কাওয়ার ালা 

ডাকঃ বব-কয়া  

  াধরবধরক িাঁস-মুর ী 

 ালন 

07 ধদন  



কালু ালী, োজবাড়ী। 

120 মাবনক ম ারসন  

  

গ্রামঃ কাওয়ার ালা 

ডাকঃ বব-কয়া  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  াধরবধরক িাঁস-মুর ী 

 ালন 

07 ধদন  

121 এনামুল  ক  

  

গ্রামঃ কাওয়ার ালা 

ডাকঃ বব-কয়া  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  াধরবধরক িাঁস-মুর ী 

 ালন 

07 ধদন  

122 মি  মমা ােদ আবজজুল 

ইসলাম  

  

গ্রামঃ কাওয়ার ালা 

ডাকঃ বব-কয়া  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  াধরবধরক িাঁস-মুর ী 

 ালন 

07 ধদন  

123 োরিদ আ রেদ 

  

গ্রামঃ কাওয়ার ালা 

ডাকঃ বব-কয়া  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  াধরবধরক িাঁস-মুর ী 

 ালন 

07 ধদন  

124 মমাঃ িাচ্চু মি   

  

গ্রামঃ কাওয়ার ালা 

ডাকঃ বব-কয়া  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  াধরবধরক িাঁস-মুর ী 

 ালন 

07 ধদন  

125 মমাঃ িাবকল ববশ্বাস  

  

গ্রামঃ কাওয়ার ালা 

ডাকঃ বব-কয়া  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  াধরবধরক িাঁস-মুর ী 

 ালন 

07 ধদন  

126 মামুন ম ারসন  

  

গ্রামঃ পাতুবেয়া  

ডাকঃ বি-কমলা  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 জভড়া  ালন 07 ধদন  

127 বলবভনা  

  

গ্রামঃ পাতুবেয়া  

ডাকঃ বি-কমলা  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 জভড়া  ালন 07 ধদন  

128 জায়দুল ইসলাম  

  

গ্রামঃ পাতুবেয়া  

ডাকঃ বি-কমলা  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 জভড়া  ালন 07 ধদন  

129 হৃদয়  

  

গ্রামঃ পাতুবেয়া  

ডাকঃ বি-কমলা  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 জভড়া  ালন 07 ধদন  



130 মমাঃ আল আবমন মস   

  

গ্রামঃ পাতুবেয়া  

ডাকঃ বি-কমলা  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 জভড়া  ালন 07 ধদন  

131 মমাঃ োরসল মমাল্যা  

  

গ্রামঃ পাতুবেয়া  

ডাকঃ বি-কমলা  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 জভড়া  ালন 07 ধদন  

132 যমুনা মবগম  

  

গ্রামঃ পাতুবেয়া  

ডাকঃ বি-কমলা  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 জভড়া  ালন 07 ধদন  

 

133 পবল  াতুন  

  

গ্রামঃ পাতুবেয়া  

ডাকঃ বি-কমলা  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 জভড়া  ালন 07 ধদন  

134 শ্রীমবত বেতা োনী িীল  

  

গ্রামঃ পাতুবেয়া  

ডাকঃ বি-কমলা  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 জভড়া  ালন 07 ধদন  

135 সাধনা অবধকােী  

  

গ্রামঃ পাতুবেয়া  

ডাকঃ বি-কমলা  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 জভড়া  ালন 07 ধদন  

136 আকবলমা  াতুন  

  

গ্রামঃ পাতুবেয়া  

ডাকঃ বি-কমলা  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 জভড়া  ালন 07 ধদন  

137 কামনা  

  

গ্রামঃ পাতুবেয়া  

ডাকঃ বি-কমলা  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 জভড়া  ালন 07 ধদন  

138 অবনতা োনী িীল  

  

গ্রামঃ পাতুবেয়া  

ডাকঃ বি-কমলা  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 জভড়া  ালন 07 ধদন  

139 েব ম  

  

গ্রামঃ পাতুবেয়া  

ডাকঃ বি-কমলা  

 জভড়া  ালন 07 ধদন  



কালু ালী, োজবাড়ী। 

140 মমাঃ কাওিাে  

  

গ্রামঃ পাতুবেয়া  

ডাকঃ বি-কমলা  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 জভড়া  ালন 07 ধদন  

141 মবলনা পােভীন 

  

গ্রামঃ পাতুবেয়া  

ডাকঃ বি-কমলা  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 জভড়া  ালন 07 ধদন  

142 বনিাত নুঝাত অনন্যা  

  

গ্রামঃ পাতুবেয়া  

ডাকঃ বি-কমলা  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 জভড়া  ালন 07 ধদন  

143 রুহুল আবমন  

  

গ্রামঃ পাতুবেয়া  

ডাকঃ বি-কমলা  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 জভড়া  ালন 07 ধদন  

144 র্াঁদনী সুলতানা  

  

গ্রামঃ পাতুবেয়া  

ডাকঃ বি-কমলা  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 জভড়া  ালন 07 ধদন  

145 নাঈম ম াসাইন দুজিয়  

  

গ্রামঃ পাতুবেয়া  

ডাকঃ বি-কমলা  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 জভড়া  ালন 07 ধদন  

146 িবফকুল  

  

গ্রামঃ পাতুবেয়া  

ডাকঃ বি-কমলা  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

01949573750 জভড়া  ালন 07 ধদন  

147 বিলা  াতুন  

  

গ্রামঃ পাতুবেয়া  

ডাকঃ বি-কমলা  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 জভড়া  ালন 07 ধদন  

148 মমজবা আ ােদ  

  

গ্রামঃ পাতুবেয়া  

ডাকঃ বি-কমলা  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 জভড়া  ালন 07 ধদন  

149 মমাঃ োবজবুল ইসলাম  

  

গ্রামঃ পাতুবেয়া  

ডাকঃ বি-কমলা  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 জভড়া  ালন 07 ধদন  



150 সুরুজ  

  

গ্রামঃ পাতুবেয়া  

ডাকঃ বি-কমলা  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 জভড়া  ালন 07 ধদন  

151  াসান আলী  

  

গ্রামঃ  াগজানা 

ডাকঃ  াগজানা 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

01749061280 গাভী পালন 07 ধদন  

 

152 মমাঃ সািাম ম ারসন  

  

গ্রামঃ  াগজানা 

ডাকঃ  াগজানা 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

153 মমাঃ আবেফুল ইসলাম  

  

গ্রামঃ  াগজানা 

ডাকঃ  াগজানা 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

154 মমাঃ উবকল আলী মস   

  

গ্রামঃ  াগজানা 

ডাকঃ  াগজানা 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

155 পােরভজ পারটায়ােী  

  

গ্রামঃ  াগজানা 

ডাকঃ  াগজানা 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

01910227312 গাভী পালন 07 ধদন  

156 মমািাঃ মসা াগী  

 

গ্রামঃ  াগজানা 

ডাকঃ  াগজানা 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

157 মমাকরিদ সেদাে  

  

গ্রামঃ  াগজানা 

ডাকঃ  াগজানা 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

158 আল আবমন  

  

গ্রামঃ  াগজানা 

ডাকঃ  াগজানা 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

159 মমাঃ সাব দুল  

  

গ্রামঃ  াগজানা 

ডাকঃ  াগজানা 

 গাভী পালন 07 ধদন  



কালু ালী, োজবাড়ী। 

160 ববপ্লব কম িকাে  

  

গ্রামঃ  াগজানা 

ডাকঃ  াগজানা 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

01732743427 গাভী পালন 07 ধদন  

161 মমাঃ কুতব উবিন  

  

গ্রামঃ  াগজানা 

ডাকঃ  াগজানা 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

162 সাগে মি   

  

গ্রামঃ  াগজানা 

ডাকঃ  াগজানা 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

163 হৃদয় মন্ডল  

  

গ্রামঃ  াগজানা 

ডাকঃ  াগজানা 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

164 বেপন  ন্দকাে  

  

গ্রামঃ  াগজানা 

ডাকঃ  াগজানা 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

165 কববতা োনী পাল  

  

গ্রামঃ  াগজানা 

ডাকঃ  াগজানা 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

166 মমাঃ সুমন  

  

গ্রামঃ  াগজানা 

ডাকঃ  াগজানা 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

167 রুপা বিকদাে  

  

গ্রামঃ  াগজানা 

ডাকঃ  াগজানা 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

168 মমািাঃ বসথু  াতুন  

  

গ্রামঃ  াগজানা 

ডাকঃ  াগজানা 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

169 মমাঃ সাবকব মস   

  

গ্রামঃ  াগজানা 

ডাকঃ  াগজানা 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  



170 সুরুজ মি   

  

গ্রামঃ  াগজানা 

ডাকঃ  াগজানা 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

 

171 মমািাঃ লাব   াতুন 

  

গ্রামঃ  াগজানা 

ডাকঃ  াগজানা 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

172 োরসল মন্ডল  

  

গ্রামঃ  াগজানা 

ডাকঃ  াগজানা 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

173 অরুপ কুমাে দাস  

  

গ্রামঃ  াগজানা 

ডাকঃ  াগজানা 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

174 সুজন ববশ্বাস  

  

গ্রামঃ  াগজানা 

ডাকঃ  াগজানা 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

01734310424 গাভী পালন 07 ধদন  

175 মবনরুল ইসলাম  

  

গ্রামঃ  াগজানা 

ডাকঃ  াগজানা 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

176 রাধজব কুমার সরকার  

 

 

গ্রামঃ  াগজানা 

ডাকঃ  াগজানা 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

177 জমাছাাঃ িারধমন খাতুন  

  

গ্রামঃ  াগজানা 

ডাকঃ  াগজানা 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

178 ধলটন কুমার িম যা  

  

গ্রামঃ  াগজানা 

ডাকঃ  াগজানা 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

179 জমাছাাঃ ইসয়মাতারা  

  

গ্রামঃ  াগজানা 

ডাকঃ  াগজানা 

 গাভী পালন 07 ধদন  



কালু ালী, োজবাড়ী। 

180 মুধি যদা খানম 

  

গ্রামঃ  াগজানা 

ডাকঃ  াগজানা 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

181 জজয়লখা জব ম  

  

গ্রামঃ  াগজানা 

ডাকঃ  াগজানা 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

182 আধরফুল  ইসলাম  

  

গ্রামঃ  াগজানা 

ডাকঃ  াগজানা 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

183 জমাাঃ আল-আধমন ধবশ্বাস  

  

গ্রামঃ  াগজানা 

ডাকঃ  াগজানা 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

184 আসাদুজ্জামান  

  

গ্রামঃ  াগজানা 

ডাকঃ  াগজানা 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

185 নাজমুল ইসলাম (রাধজব)  

  

গ্রামঃ  াগজানা 

ডাকঃ  াগজানা 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

186 জমাাঃ সাধকব ধবশ্বাস  

  

গ্রামঃ  াগজানা 

ডাকঃ  াগজানা 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

187 জমাাঃ বাচ্চু জিখ  

  

গ্রামঃ  াগজানা 

ডাকঃ  াগজানা 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

188 জমাাঃ ির্রত জমাল্যা  

  

গ্রামঃ  াগজানা 

ডাকঃ  াগজানা 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

189 জমাাঃ ধসরাজুল ইসলাম  

  

গ্রামঃ  াগজানা 

ডাকঃ  াগজানা 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  



 

190 ধিউলী খাতুন  

  

গ্রামঃ  াগজানা 

ডাকঃ  াগজানা 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

191 বন্যা আক্তার  

  

গ্রামঃ  াগজানা 

ডাকঃ  াগজানা 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

192 জমাাঃ জমাসয়লম জিখ  

 

গ্রামঃ  াগজানা 

ডাকঃ  াগজানা 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

193 আব্দুল সালাম জিখ  

 

গ্রামঃ  াগজানা 

ডাকঃ  াগজানা 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

194 জমাাঃ আিকার কাজী  

  

গ্রামঃ  াগজানা 

ডাকঃ  াগজানা 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

195 জমাাঃ জালাল জমাল্লা  

  

গ্রামঃ  াগজানা 

ডাকঃ  াগজানা 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

196 জমাাঃ ছায়দুল জমাল্লা  

  

গ্রামঃ  াগজানা 

ডাকঃ  াগজানা 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

197 জমাাঃ কধরম মন্ডল  

  

গ্রামঃ  াগজানা 

ডাকঃ  াগজানা 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

198 জমাাঃ বদর উধিন জিখ  

  

গ্রামঃ  াগজানা 

ডাকঃ  াগজানা 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

199 ধমজানুর রিমান  

 

গ্রামঃ  াগজানা 

ডাকঃ  াগজানা 

 গাভী পালন 07 ধদন  



কালু ালী, োজবাড়ী। 

200 জমাাঃ িধর  ব্যা ারী 

 

গ্রামঃ  াগজানা 

ডাকঃ  াগজানা 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

201 উজ্জল জমাল্লা 

  

গ্রামঃরিা: কলকবলয়া 

ডাকঃ মৃগী বাজাে 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

202 ধিখা জব ম  

  

গ্রামঃরিা: কলকবলয়া 

ডাকঃ মৃগী বাজাে 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

203 জমাাঃ রায়িদুল ইসলাম  

  

গ্রামঃরিা: কলকবলয়া 

ডাকঃ মৃগী বাজাে 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

204 ছায়লিা  

 

গ্রামঃরিা: কলকবলয়া 

ডাকঃ মৃগী বাজাে 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

205 মহুয়া খাতুন 

  

গ্রামঃরিা: কলকবলয়া 

ডাকঃ মৃগী বাজাে 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

206 জমায়মনা  

  

গ্রামঃরিা: কলকবলয়া 

ডাকঃ মৃগী বাজাে 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

207 কাজল জরখা  

  

গ্রামঃরিা: কলকবলয়া 

ডাকঃ মৃগী বাজাে 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

208 জমাাঃ রতন জিখ  

  

গ্রামঃরিা: কলকবলয়া 

ডাকঃ মৃগী বাজাে 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

 

209 আসমা খাতুন  গ্রামঃরিা: কলকবলয়া  গাভী পালন 07 ধদন  



  ডাকঃ মৃগী বাজাে 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

210 জমাছাাঃ  ধ  জব ম  

  

গ্রামঃরিা: কলকবলয়া 

ডাকঃ মৃগী বাজাে 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

211 জমাছাাঃ ধিউধল  

  

গ্রামঃরিা: কলকবলয়া 

ডাকঃ মৃগী বাজাে 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

212 জমাাঃ আধিকুর রিমান  

  

গ্রামঃরিা: কলকবলয়া 

ডাকঃ মৃগী বাজাে 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

213 জরাধজনা আক্তার  

  

গ্রামঃরিা: কলকবলয়া 

ডাকঃ মৃগী বাজাে 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

214 জমাছাাঃ  ারুলী খাতুন  

  

গ্রামঃরিা: কলকবলয়া 

ডাকঃ মৃগী বাজাে 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

215 জসধলনা  

  

গ্রামঃরিা: কলকবলয়া 

ডাকঃ মৃগী বাজাে 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

216 জমাছাাঃ িাবানা আক্তার (ধরনা) 

  

গ্রামঃরিা: কলকবলয়া 

ডাকঃ মৃগী বাজাে 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

217 জজধরন সুলতানা অন্তরা  

  

গ্রামঃরিা: কলকবলয়া 

ডাকঃ মৃগী বাজাে 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

218 নাধছমা জব ম  

  

গ্রামঃরিা: কলকবলয়া 

ডাকঃ মৃগী বাজাে 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

219 িাওয়া  

 

গ্রামঃরিা: কলকবলয়া 

ডাকঃ মৃগী বাজাে 

 গাভী পালন 07 ধদন  



কালু ালী, োজবাড়ী। 

220 কাধনজ মুধক্ত  

  

গ্রামঃরিা: কলকবলয়া 

ডাকঃ মৃগী বাজাে 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

01725849594 গাভী পালন 07 ধদন  

221 জমাছাাঃ  ারুল জব ম 

 

গ্রামঃরিা: কলকবলয়া 

ডাকঃ মৃগী বাজাে 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

222 জরয়িনা  ারভীন 

  

গ্রামঃরিা: কলকবলয়া 

ডাকঃ মৃগী বাজাে 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

223 মধনরা  

  

গ্রামঃরিা: কলকবলয়া 

ডাকঃ মৃগী বাজাে 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

224 জিয়লনা খাতুন  

  

গ্রামঃরিা: কলকবলয়া 

ডাকঃ মৃগী বাজাে 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

225 জমাছাাঃ  ারভীন  

 

গ্রামঃরিা: কলকবলয়া 

ডাকঃ মৃগী বাজাে 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

 গাভী পালন 07 ধদন  

226 জমাাঃ আব্দুল কায়দর  

  

গ্রামঃ েতনবদয়া 

ডাকঃ েতনবদয়া 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  বাধদ শু  ালন 07 ধদন  

227 জমাছাাঃ শ্যামলী খাতুন  

  

গ্রামঃ েতনবদয়া 

ডাকঃ েতনবদয়া 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  বাধদ শু  ালন 07 ধদন  

 

228 জমাাঃ মারু  িাসান  

  

গ্রামঃ েতনবদয়া 

ডাকঃ েতনবদয়া 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  বাধদ শু  ালন 07 ধদন  

229 জমাাঃ জময়িদী িাসান  গ্রামঃ েতনবদয়া   বাধদ শু  ালন 07 ধদন  



  ডাকঃ েতনবদয়া 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

230 জমাাঃ টিপু ধবশ্বাস 

  

গ্রামঃ েতনবদয়া 

ডাকঃ েতনবদয়া 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  বাধদ শু  ালন 07 ধদন  

231 মুধন্ন আক্তার  

  

গ্রামঃ েতনবদয়া 

ডাকঃ েতনবদয়া 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  বাধদ শু  ালন 07 ধদন  

232 মামুন ধবশ্বাস  

  

গ্রামঃ েতনবদয়া 

ডাকঃ েতনবদয়া 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  বাধদ শু  ালন 07 ধদন  

233 রানা ধবশ্বাস  

  

গ্রামঃ েতনবদয়া 

ডাকঃ েতনবদয়া 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  বাধদ শু  ালন 07 ধদন  

234 রুয়বল ধবশ্বাস  

  

গ্রামঃ েতনবদয়া 

ডাকঃ েতনবদয়া 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  বাধদ শু  ালন 07 ধদন  

235 ধরমা  

  

গ্রামঃ েতনবদয়া 

ডাকঃ েতনবদয়া 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  বাধদ শু  ালন 07 ধদন  

236 িাি ধ য়রাজ আিয়মদ  

  

গ্রামঃ েতনবদয়া 

ডাকঃ েতনবদয়া 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  বাধদ শু  ালন 07 ধদন  

237 জমাাঃ জাধকর জিায়সন ধবশ্বাস  

  

গ্রামঃ েতনবদয়া 

ডাকঃ েতনবদয়া 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  বাধদ শু  ালন 07 ধদন  

238 সাধদয়া আক্তার  

  

গ্রামঃ েতনবদয়া 

ডাকঃ েতনবদয়া 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  বাধদ শু  ালন 07 ধদন  

239 জমাাঃ জাধিদুল  িাসান  

  

গ্রামঃ েতনবদয়া 

ডাকঃ েতনবদয়া 

  বাধদ শু  ালন 07 ধদন  



কালু ালী, োজবাড়ী। 

240  ধরদ ধবশ্বাস  

  

গ্রামঃ েতনবদয়া 

ডাকঃ েতনবদয়া 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  বাধদ শু  ালন 07 ধদন  

241 অন্তরা আক্তার  

  

গ্রামঃ েতনবদয়া 

ডাকঃ েতনবদয়া 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  বাধদ শু  ালন 07 ধদন  

242 হৃদয় ধবশ্বাস  

  

গ্রামঃ েতনবদয়া 

ডাকঃ েতনবদয়া 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  বাধদ শু  ালন 07 ধদন  

243 জমাছাাঃ আয়মনা খাতুন  

  

গ্রামঃ েতনবদয়া 

ডাকঃ েতনবদয়া 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  বাধদ শু  ালন 07 ধদন  

244 জুয়লখা নাসধরন জুুঁই 

  

গ্রামঃ েতনবদয়া 

ডাকঃ েতনবদয়া 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  বাধদ শু  ালন 07 ধদন  

245 জমাসাাঃ জিয়লনা জব ম  

  

গ্রামঃ েতনবদয়া 

ডাকঃ েতনবদয়া 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  বাধদ শু  ালন 07 ধদন  

246 জমাছাাঃ ধমনু জব ম  

 

গ্রামঃ েতনবদয়া 

ডাকঃ েতনবদয়া 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  বাধদ শু  ালন 07 ধদন  

 

247 জমাাঃ সািাম ধবশ্বাস  

  

গ্রামঃ েতনবদয়া 

ডাকঃ েতনবদয়া 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  বাধদ শু  ালন 07 ধদন  

248 জমাাঃ ধজয়ারুল রিমান ধবশ্বাস  

  

গ্রামঃ েতনবদয়া 

ডাকঃ েতনবদয়া 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  বাধদ শু  ালন 07 ধদন  

249 জমাাঃ  ধরদ ধবশ্বাস  গ্রামঃ েতনবদয়া   বাধদ শু  ালন 07 ধদন  



  ডাকঃ েতনবদয়া 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

250 নাধ যস সুলতানা 

  

গ্রামঃ েতনবদয়া 

ডাকঃ েতনবদয়া 

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  বাধদ শু  ালন 07 ধদন  

251 জমাাঃ সুমন ধবশ্বাস  

  

গ্রামঃ েতনবদয়া 

ডাকঃ রতনধদয়া  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  বাধদ শু  ালন 07 ধদন  

252 জমাছাাঃ জরাধজনা জব ম  

  

গ্রামঃ েতনবদয়া 

ডাকঃ রতনধদয়া  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  বাধদ শু  ালন 07 ধদন  

253 লাভলী আক্তার  

  

গ্রামঃ েতনবদয়া 

ডাকঃ রতনধদয়া  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  বাধদ শু  ালন 07 ধদন  

254 রায়িান ধবশ্বাস  

  

গ্রামঃ েতনবদয়া 

ডাকঃ রতনধদয়া  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  বাধদ শু  ালন 07 ধদন  

255 আলাধমন ধবশ্বাস রাহুল  

  

গ্রামঃ েতনবদয়া 

ডাকঃ রতনধদয়া  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  বাধদ শু  ালন 07 ধদন  

256 জমাাঃ সাইম উধিন ধবশ্বাস  

  

গ্রামঃ েতনবদয়া 

ডাকঃ রতনধদয়া  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  বাধদ শু  ালন 07 ধদন  

257 জমাাঃ িান্ত ধবশ্বাস  

  

গ্রামঃ েতনবদয়া 

ডাকঃ রতনধদয়া  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  বাধদ শু  ালন 07 ধদন  

258 আধমর  য়সাল িাওন  

 

গ্রামঃ েতনবদয়া 

ডাকঃ রতনধদয়া  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  বাধদ শু  ালন 07 ধদন  

259 জধল আক্তার  

  

গ্রামঃ েতনবদয়া 

ডাকঃ রতনধদয়া  

  বাধদ শু  ালন 07 ধদন  



কালু ালী, োজবাড়ী। 

260 িািানাজ আক্তার  

  

গ্রামঃ েতনবদয়া 

ডাকঃ রতনধদয়া  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  বাধদ শু  ালন 07 ধদন  

261 কাজলী খাতুন  

  

গ্রামঃ েতনবদয়া 

ডাকঃ রতনধদয়া  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  বাধদ শু  ালন 07 ধদন  

262 জমাছাাঃ ধর া জব ম  

  

গ্রামঃ েতনবদয়া 

ডাকঃ রতনধদয়া  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  বাধদ শু  ালন 07 ধদন  

263 জমাছাাঃ মঞ্জু জব ম  

  

গ্রামঃ েতনবদয়া 

ডাকঃ রতনধদয়া  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  বাধদ শু  ালন 07 ধদন  

264 জিনা আক্তার  

  

গ্রামঃ েতনবদয়া 

ডাকঃ রতনধদয়া  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  বাধদ শু  ালন 07 ধদন  

265 রুমানা আক্তার 

  

গ্রামঃ েতনবদয়া 

ডাকঃ রতনধদয়া  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  বাধদ শু  ালন 07 ধদন  

 

266 জমাছাাঃ ধরধত খাতুন  

  

গ্রামঃ েতনবদয়া 

ডাকঃ রতনধদয়া  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  বাধদ শু  ালন 07 ধদন  

267 জুয়লখা খাতুন  

  

গ্রামঃ েতনবদয়া 

ডাকঃ রতনধদয়া  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  বাধদ শু  ালন 07 ধদন  

268 বৃধষ্ট আক্তার  

  

গ্রামঃ েতনবদয়া 

ডাকঃ রতনধদয়া  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  বাধদ শু  ালন 07 ধদন  

269 জমাছাাঃ জসাধনয়া খাতুন  গ্রামঃ েতনবদয়া   বাধদ শু  ালন 07 ধদন  



  ডাকঃ রতনধদয়া  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

270 ধি ালী জব ম  

  

গ্রামঃ েতনবদয়া 

ডাকঃ রতনধদয়া  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  বাধদ শু  ালন 07 ধদন  

271 জমাছাাঃ জকয়া খাতুন  

  

গ্রামঃ েতনবদয়া 

ডাকঃ রতনধদয়া  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  বাধদ শু  ালন 07 ধদন  

272 জমাছাাঃ ধনলু া ইয়াসধমন  

  

গ্রামঃ েতনবদয়া 

ডাকঃ রতনধদয়া  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  বাধদ শু  ালন 07 ধদন  

273 জসাধনয়া আক্তার  

  

গ্রামঃ েতনবদয়া 

ডাকঃ রতনধদয়া  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  বাধদ শু  ালন 07 ধদন  

274 জমাসাাঃ  ারভীন  

  

গ্রামঃ েতনবদয়া 

ডাকঃ রতনধদয়া  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  বাধদ শু  ালন 07 ধদন  

275 জমাছাাঃ রায়বয়া খাতুন  

  

গ্রামঃ েতনবদয়া 

ডাকঃ রতনধদয়া  

কালু ালী, োজবাড়ী। 

  বাধদ শু  ালন 07 ধদন  

 

 

 

(জমাাঃ আবুল বাসার জচৗধুরী) 

উ য়জলা যুব উন্নয়ন কম যকতযা 

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর 

কালুখালী, রাজবাড়ী। 

 

  



           ২০২০-২০২১ অর্ য বছয়রর শুরু জর্য়ক প্রধিক্ষণ প্রাপ্ত যুবক ও যুবনারীয়দর নায়মর তাধলকা  

 

নং প্রধিক্ষণার্ীর 

 নাম  

ঠিকানা  জমাবাইল নম্বর প্রধিক্ষণ 

জকায়স যর নাম 

জময়াদ মন্তব্য 

  

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

০১। মমািাঃ নািবেন  াতুন গ্রামঃ ম াসনাবাদ,ডাকিে-

োজবাবড়  সদে,োজবাবড়   

০১৭৪৫১২৫৬২৫  াভা  ালন ০৭ 

ধদন 

১ম 

ব্যাচ 

০২। জুরল া মবগম  ঐ ০১৭৩৩০৯৮০৪৯ ঐ ঐ ঐ 

০৩।  বনিাদ মি   ঐ ০১৭৪৯৭৬৮০৩৭ ঐ ঐ ঐ 

০৪।  মকএম মগালাম আজম  ঐ ০১৭৩৭১৯৬১৬০ ঐ ঐ ঐ 

০৫।  ইয়ািবমন আক্তাে  ঐ ০১৭৭৮১৬৪৯৮৬ ঐ ঐ ঐ 

০৬।  তাবনয়া আক্তাে  গ্রামঃসজ্জন কান্দা, মপাঃ-

োজবাবড় সদে,োজবাবড়   

০১৪০৭৪৬১৯৩৮ ঐ ঐ ঐ 

০৭।  িাফারয়ত  ঐ ০১৭১৪২২২৫২৪ ঐ ঐ ঐ 

০৮।  োবি বময়া  ঐ ০১৭৪৭৭০৮৬৩৭ ঐ ঐ ঐ 

০৯। পবপ আক্তাে  ঐ ০১৩১৬১৭৫০৬৩ ঐ ঐ ঐ 

১০।  মসবলনা  ঐ ০১৭৬৫১৩৭৩৯৯ ঐ ঐ ঐ 

১১।  মমাঃ মাবনক মন্ডল  ঐ ০১৯৪২২৯৩৯৬৯ ঐ ঐ ঐ 

১২ মমাঃ ম লাল মি   ঐ ০১৯৪৮৩৬১৪৪৪ ঐ ঐ ঐ 

১৩। মারজদা আক্তাে  ঐ ০১৭৩৬৩৭৩১১৭ ঐ ঐ ঐ 

১৪।  মমািাঃ সুলতানা  াতুন  ঐ ০১৩০৬৭৯৮৯৪২ ঐ ঐ ঐ 

১৫।  নাজমুল ম ারসন  ঐ ০১৭৯৬২৪০৪৩১ ঐ ঐ ঐ 

১৬।  মমািাঃ মেিমা আক্তাে  ঐ ০১৯৮৮৩০৪২৫৮ ঐ ঐ ঐ 

১৭।  বিবেন আক্তাে  ঐ ০১৭৫৮৯০৭৭৮৪ ঐ ঐ ঐ 

১৮ মমািাঃ স্বর্ িা  াতুন   ০১৩০৫৮৬২২৯৩ ঐ ঐ ঐ 

১৯ িােমীন আক্তাে  ঐ ০১৭০০৬২৬৩৬৬ ঐ ঐ ঐ 

২০। মমাঃ সুজন সেদাে  গ্রামঃসজ্জন কান্দা, মপাঃোজবাবড় 

সদে,োজবাবড় । 

০১৭৬৫১৩৭৩৯৯ ঐ ঐ ঐ 



২১। আফরোজা আক্তাে  গ্রামঃ কামাল পুে, মপাঃ পাঁচুবেয়া 

োজবাবড় সদে,োজবাবড় ।   

০১৭৩৭২৯৯২৯৬ ঐ ঐ ঐ 

২২। মেজাউল সেদাে  ঐ ০১৪০৪৯০২৬৭৭ ঐ ঐ ঐ 

২৩। মমাঃ োবি মমাল্লা  ঐ ০১৭৮৩৪৫৭২০২ ঐ ঐ ঐ 

২৪।  মমাঃ সুমন বময়া  গ্রামঃশ্রীপুে , মপাঃোজবাবড় 

সদে,োজবাবড় ।  

০১৯৩৮০৬৮৪৯৭ ঐ ঐ ঐ 

২৫। সুমন মি   গ্রামঃরগাপীনাথপুে, 

মপাঃ সূযনগে, সদে,োজবাবড় 

০১৮৬৭৭৫৪৮৬৬ ঐ ঐ ঐ 

 

 

 

 

 

 

 াতা-০২ 

 

নং প্রধিক্ষণার্ীর 

 নাম  

ঠিকানা  জমাবাইল নম্বর প্রধিক্ষণ 

জকায়স যর নাম 

জময়াদ মন্তব্য 

  

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

২৬ মদবী  ালদাে  

 

 

গ্রামঃ  াটবাবড়য়া,মপাঃ  ানগঙ্জ 

োজবাবড় সদে,োজবাবড় ।  

০১৭০৩৪৪৯৬  াভী ালন ০৭ ধদন ২য় ব্যাচ 

২৭ প্রিান্ত  লদাে  ঐ ০১৭৭৭২৯৩৭৯৬ ঐ ঐ ঐ 

২৮ সুজন কুমাে  লদাে  ঐ ০১৯৩৩৬১৪০৪২ ঐ ঐ ঐ 

২৯ বিপ্রা োনী  ালদাে  ঐ ০১৮৫০৮৩৩৬০১ ঐ ঐ ঐ 

৩০ কল্পনা  লদাে  ঐ ০১৭০৫০৩১৩০৬ ঐ ঐ ঐ 

৩১ উত্তম কুমাে ববশ্বাস ঐ ০১৭২১৯৩৪৩৭০ ঐ ঐ ঐ 

৩২ ফবেদ মন্ডল  ঐ ০১৭৮৭৫১৫৯৭৪ ঐ ঐ ঐ 

৩৩ মমাঃ েবিদ মি   ঐ ০১৭০৬৬২৬১৪২ ঐ ঐ ঐ 

৩৪ কৃষ্ণা োর্ী ববশ্বাস  ঐ ০১৭৪০৬৮৮৬ ঐ ঐ ঐ 



৩৫ অবনক কুমাে ববশ্বাস  ঐ ০১৭০৭৯০১৯৪২ ঐ ঐ ঐ 

৩৬ বিল্পী োনী িীল  ঐ ০১৭১৯৬২৭৫১৮ ঐ ঐ ঐ 

৩৭ বলবপ োনী  লদাে  ঐ ০১৭৭৯৩০৪৬৩৭ ঐ ঐ ঐ 

৩৮ পলাি কুমাে পাল  ঐ ০১৭৪৩৫১০৩২৮ ঐ ঐ ঐ 

৩৯ িাওলী ইসলাম  ঐ --- ঐ ঐ ঐ 

৪০ মমািাঃ খুবি মবগম  ঐ --- ঐ ঐ ঐ 

৪১ বপ্রয়া বালা  লদাে  ঐ ০১৮৫০৮৩৩৬০১ ঐ ঐ ঐ 

৪২ নূেজা ান  ঐ ০১৪০৭৯৪১৮০৭ ঐ ঐ ঐ 

৪৩ মমািাঃ আব  আক্তাে  ঐ ০১৭০৩৬১৪২৫৯ ঐ ঐ ঐ 

৪৪ মমাঃ ইব্রাব ম মমাল্লা  ঐ ০১৭৫৮৮১৭৩২১ ঐ ঐ ঐ 

৪৫ মসবলনা আক্তাে  গ্রামঃ ম ািবাবড় মপাঃ  ানগঞ্জ 

 ানগঞ্জ সদে,োজবাবড় ।  

 ঐ ঐ ঐ 

৪৬ অবসত  ালদাে  গ্রামঃ  াটবাবড়য়া,মপাঃ  ানগঙ্জ 

োজবাবড় সদে,োজবাবড় ।  

০১৩১৪৮৯৪২৭১ ঐ ঐ ঐ 

৪৭ মমাঃ আবমন  াঁ ঐ ০১৭৮৯৫০৫০০১ ঐ ঐ ঐ 

৪৮ ববউটি আক্তাে গ্রামঃ  াটবাবড়য়া,মপাঃ  ানগঙ্জ 

োজবাবড় সদে,োজবাবড় । 

০১৯৮৭৮৪০৭৫৪ ঐ ঐ ঐ 

৪৯ সবিতা দাস 

 

গ্রামঃ  াটবাবড়য়া,মপাঃ  ানগঙ্জ 

োজবাবড় সদে,োজবাবড় । 

০১৭৭৭১৯৫৩৪২ ঐ ঐ ঐ 

৫০ পােভীন আক্তাে 

 

গ্রামঃ  াটবাবড়য়া,মপাঃ  ানগঙ্জ 

োজবাবড় সদে,োজবাবড় । 

--- ঐ ঐ ঐ 

 

 

 

 

 

 

নং প্রধিক্ষণার্ীর 

 নাম  

ঠিকানা  জমাবাইল নম্বর প্রধিক্ষণ 

জকায়স যর নাম 

জময়াদ মন্তব্য 

  



০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

৫১ র্ম্পা গ্রামঃভান্ডাবেয়া,মপাঃপাঁচুবেয়া 

োজবাবড় সদে,োজবাবড় । 

০১৭০৭৮০৬২৭৬  াভা  ালন ০৭ ধদন ৩য় 

ব্যাচ 

৫২ কাকবল মবগম ঐ ০১৭৭৯৫৫২৭৪৬ ঐ ঐ ঐ 

৫৩ মোবজনা  াতুন  ঐ ০১৭৫৯৩৭৬২৫৯ ঐ ঐ ঐ 

৫৪ মমািাঃ আনজু মবগম  ঐ ০১৩০০৯১৮৬১৯ ঐ ঐ ঐ 

৫৫  াবফজা মবগম  ঐ ০১৩০০৯১৮৬১৯ ঐ ঐ ঐ 

৫৬ বপিংবক মবগম  ঐ ০১৭৭৯৪৩৬৯৮৫ ঐ ঐ ঐ 

৫৭ িাববয়া  াতুন  ঐ ০১৭৫৮১৩৪১৪৩ ঐ ঐ ঐ 

৫৮ মমািাঃ মবেয়ম মবগম  ঐ ০১৭৩৯৯৫৩৮০০ ঐ ঐ ঐ 

৫৯ মমািাঃ মবজিনা মবগম  ঐ ০১৭৪০৮৭৪৭৯৮ ঐ ঐ ঐ 

৬০ মমািাঃ বজয়ািবমন  ঐ ০১৭৯০৯০৬৮২৮ ঐ ঐ ঐ 

৬১ লক্ষী োনী ববশ্বাস ঐ ০১৭৬৩৭৬৩০৩৮ ঐ ঐ ঐ 

৬২ মোরকয়া মবগম ঐ ০১৯৯৪৩০২৫৬৬ ঐ ঐ ঐ 

৬৩ সাওদা সুলতানা হুসনা ঐ ০১৩১২২০৫৭৪৩ ঐ ঐ ঐ 

৬৪ মেিমা  াতুন ঐ ০১৩১০৪৮৮৬৯৬ ঐ ঐ ঐ 

৬৫ িীলা মবগম  ঐ ০১৭৭৪৭৯৭৩৪১ ঐ ঐ ঐ 

৬৬ মমািাঃ কনা সুলতানা ঐ ০১৭৫৭০০১৫৩৭ ঐ ঐ ঐ 

৬৭ মমৌসুমী আক্তাে  ঐ ০১৮৩৪৫৪২২৬৪ ঐ ঐ ঐ 

৬৮ সুমনা  ঐ ০১৭৪৩৬৮৭৩৫০ ঐ ঐ ঐ 

৬৯ সাবফয়া  াতুন  ঐ ০১৮৬৫৮৯৮৬৪৬ ঐ ঐ ঐ 

৭০ মিফালী গ্রামঃভান্ডাবেয়া, মপাঃ পাঁচুবেয়া, 

োজবাবড় সদে, োজবাবড়। 

০১৯৮২২২৬৬০৩৭ ঐ ঐ ঐ 

৭১ িাববনা  াতুন ঐ ০১৭৪৬৮৭৬১৪১ ঐ ঐ ঐ 

৭২ োবিদা মবগম  ঐ ০১৯৪৩৫৭১৮৯১ ঐ ঐ ঐ 

৭৩ বলমা আক্তাে 

 

গ্রামঃ ম ালাবাবড়য়া,মপাঃ  ান ানাপুে 

োজবাবড় সদে,োজবাবড় । 

০১৮১০৪৮৮৬৯৬ ঐ ঐ ঐ 



৭৪ সীমা মবগম ঐ ০১৭৫০২৭৫৬৯৫ ঐ ঐ ঐ 

৭৫ মোবজনা মবগম গ্রামঃভান্ডাবেয়া, মপাঃ পাঁচুবেয়া, 

োজবাবড় সদে, োজবাবড়। 

০১৮৩৮৪০৭২৫ ঐ ঐ ঐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 াতা-৪ 

 

নং প্রধিক্ষণার্ীর 

 নাম  

ঠিকানা  জমাবাইল নম্বর প্রধিক্ষণ 

জকায়স যর নাম 

জময়াদ মন্তব্য 

  

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

৭৬ মমািাঃ নাজমা আক্তাে  গ্রামঃদবক্ষন,মর্ৌবাড়ীয়া,মপাঃআফড়া 

    োজবাবড় সদে,োজবাবড় ।  

০১৭২৫৭৩০২১৮ জ াষাক ততরী  ০৭ ধদন ৪র্ য ব্যাচ 

৭৭ মমািাঃ কামনা মবগম  ঐ --- ঐ ঐ ঐ 

৭৮ আলপনা আক্তাে ঐ ০১৭৪২২১৫১১২ ঐ ঐ ঐ 

৭৯ মমািাঃ মাব নুে মবগম  ঐ --- ঐ ঐ ঐ 

৮০ তুবল আক্তাে  ঐ ০১৯৩৫৯৪৩১৮৫ ঐ ঐ ঐ 

৮১ মব মা আক্তাে  ঐ ০১৭৩৯৪৮১৫৬৯ ঐ ঐ ঐ 

৮২ সুমাইয়া আক্তাে  ঐ ০১৮৭৩৭০৪৫৭৮ ঐ ঐ ঐ 

৮৩ মমািাঃ সারজদা আক্তাে  ঐ --- ঐ ঐ ঐ 

৮৪ বনলুফা আক্তাে  ঐ ০১৩০৮২১০৬৫৬ ঐ ঐ ঐ 

৮৫ মমািাঃ মোবজনা  াতুন  ঐ ০১৭৬৫৭৬৭৫৭২ ঐ ঐ ঐ 

৮৬  াবলমা আক্তাে  ঐ ০১৭৮৪৬৭২৯৪৪ ঐ ঐ ঐ 

৮৭ িােবমন  াতুন  গ্রামঃবাগমাো, মপাঃ সূর্য্িনগে, 

োজবাবড় সদে,োজবাবড় । 

০১৭০০৬২৬১২০ ঐ ঐ ঐ 

৮৮ ববউটি  াতুন  গ্রামঃজুকাই,মপাঃআফড়া , 

সদে,োজবাবড় । 

০১৭১৬৫৫৭৪৬৩ ঐ ঐ ঐ 



৮৯ অঞ্জনা  াতুন  ঐ ০১৭৯১০৪৮০১৫ ঐ ঐ ঐ 

৯০ তুবল আক্তাে  ঐ ১৯১৪৫৬২৬২৭ ঐ ঐ ঐ 

৯১ বমতােী  াতুন  ঐ ০১৭৪৬৯৩৬০৩৪ ঐ ঐ ঐ 

৯২ মমািাঃ বপিংবক  াতুন  ঐ --- ঐ ঐ ঐ 

৯৩ বেবন আক্তাে  গ্রামঃদবক্ষন,মর্ৌবাড়ীয়া,মপাঃআফড়া, 

োজবাবড় সদে,োজবাবড় । 

০১৭৮০৬৩৭৩৪০ ঐ ঐ ঐ 

৯৪ পােভীন আক্তাে  গ্রামঃ ঝাউকুড়া,মপাঃআফড়া  

 োজবাবড় সদে,োজবাবড় ।  

০১৩০০৮৮৩৮২৮ ঐ ঐ ঐ 

৯৫ শুকজান আক্তাে  গ্রামঃদবক্ষন,মর্ৌবাড়ীয়া,মপাঃআফড়া, 

োজবাবড় সদে,োজবাবড় । 

০১৯৯৩৪৪৫০৪৯ ঐ ঐ ঐ 

৯৬ মমািাঃ ছুোইয়া  গ্রামঃ ডাউবক,মপাঃ 

আফড়া,সদে,োজবাবড় ।  

০১৭২০৩৪৫৪৬১ ঐ ঐ ঐ 

৯৭ সুবম  াতুন  গ্রামঃ মব ষার ালা ,মপাঃ 

মুকুবন্দয়া,সদে,োজবাবড় ।  

০১৭৪৩৯৯৪৭২৮ ঐ ঐ ঐ 

৯৮ ববথী পােভীন  গ্রামঃকাজীকান্দা 

,মপাঃোজবাবড়,সদে,োজবাবড় ।  

০১৭৮২৫৬০২০২ ঐ ঐ ঐ 

৯৯ বমতা  াতুন  গ্রামঃ সুলতানপুে,মপাঃরিারষে কুঠি 

োজবাবড় সদে,োজবাবড় ।  

--- ঐ ঐ ঐ 

১০০ িেবম সুলতানা  ঐ --- ঐ ঐ ঐ 

 

 

 

 

 

 াতা-৫ 

 

নং প্রধিক্ষণার্ীর 

 নাম  

ঠিকানা  জমাবাইল নম্বর প্রধিক্ষণ 

জকায়স যর নাম 

জময়াদ মন্তব্য 

  

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

১০১ মমািাঃ ফারতমা আক্তাে  গ্রামঃ মগাপালবাবড়, মপাঃ ভববদয়া 

োজবাবড় সদে,োজবাবড় । 

০১৭৮৮৮৯৯৯৬২ জ াষাক ততরী ০৭ 

ধদন 

৫ম 

ব্যাচ 

১০২ মমািাঃ রুপা  াতুন  ঐ ০১৭৫৯৫৭৬৭১৪ ঐ ঐ ঐ 



১০৩ মমাঃ েববউল ইসলাম গ্রামঃ কাঁর্েন্দ, মপাঃ ভববদয়া, 

োজবাবড় সদে, োজবাবড়। 

০১৭০৪৩৮৫২০০ ঐ ঐ ঐ 

১০৪ মমািাঃ তাবনয়া  াতুন  গ্রামঃ ভবানীপুে, মপাঃ বোট, 

উপঃ মগায়ালন্দ, োজবাবড়। 

০১৭৯৯৪৪৭৯৩৫ ঐ ঐ ঐ 

১০৫ বিমু আক্তাে  গ্রামঃ মগাপালবাবড়, মপাঃ ভববদয়া 

োজবাবড় সদে,োজবাবড় । 

০১৯১৬৫৫২৮৬১ ঐ ঐ ঐ 

১০৬ আবিঁ মবগম  গ্রামঃ উড়াকান্দা, মপাঃ ভববদয়া, 

োজবাবড় সদে, োজবাবড়। 

০১৭৬৪০৯৯৮৯৭ ঐ ঐ ঐ 

১০৭ মমািাঃ বেক্তা  াতুন  গ্রামঃ মগাপালবাবড়, মপাঃ ভববদয়া 

োজবাবড় সদে,োজবাবড় । 

০১৭৫৯৮০০৫৬৭ ঐ ঐ ঐ 

১০৮ মন্জজুয়াো মবগম  গ্রামঃ মগাপালবাবড়, মপাঃ ভববদয়া 

োজবাবড় সদে,োজবাবড় । 

০১৭০৩৮৫৩৯২৩ ঐ ঐ ঐ 

১০৯ মমািাঃ স্বাপ্না মবগম গ্রামঃ মগাপালবাবড়, মপাঃ ভববদয়া 

োজবাবড় সদে,োজবাবড় । 

০১৭০৫৭৩৯৮৩০ ঐ ঐ ঐ 

১১০ মমািাঃ সুমাইয়া  াতুন গ্রামঃ কাঁর্েন্দ, মপাঃ ভববদয়া, 

োজবাবড় সদে, োজবাবড়। 

০১৭১৫৯৮৯৫৪১ ঐ ঐ ঐ 

১১১ মিফালী মবগম  গ্রামঃ োধাকান্তপুে, মপাঃ ভববদয়া, 

োজবাবড় সদে, োজবাবড়। 

০১৭৪১৭৩৬৫৬৪ ঐ ঐ ঐ 

১১২ আবিয়া মবগম  ঐ ০১৮৭৪৯৮২৮৭০ ঐ ঐ ঐ 

১১৩ ইবাদত ম ারসন  ঐ ০১৮৭৫৮৫৭০১৪ ঐ ঐ ঐ 

১১৪ বনবিতা  াতুন  ঐ ০১৯৪৫৭৭৫ ঐ ঐ ঐ 

১১৫ মফেরদৌসী আক্তাে োনী ঐ ০১৩০৩৫৪২৬২৯ ঐ ঐ ঐ 

১১৬ িাববনা মবগম ঐ ০১৭৪৩৯৬২৩৩৭ ঐ ঐ ঐ 

১১৭ সাথী   াতুন  ঐ ০১৭৫৮৫৮০১২৫ ঐ ঐ ঐ 

১১৮ মমািাঃ ফাব মা  াতুন  ঐ ০১৭৬৪৯৭৭৩৯১ ঐ ঐ ঐ 

১১৯ জান্নাতুল মফেরদৌস ঐ  ঐ ঐ ঐ 

১২০ ববথী  াতুন  গ্রামঃ উড়াকান্দা, মপাঃ ভববদয়া, 

োজবাবড় সদে,োজবাবড় । 

০১৮৮০৪৬৪৫২৯ ঐ ঐ ঐ 

১২১ মমািাঃ বি া মবগম   ঐ ০১৭৭২৫৯৩২১৮ ঐ ঐ ঐ 

১২২ কাকলী আক্তাে  ঐ ০১৭২৬৪১৯৯৫০ ঐ ঐ ঐ 



১২৩ পবল মবগম  ঐ ০১৭৫৮৪৯১০২৯ ঐ ঐ ঐ 

১২৪ মমািাঃ আেবজনা াতুন  ঐ ০১৭৮২৯৮৪২৮৩ ঐ ঐ ঐ 

১২৫ আফরোজা মবগম  ঐ ০১৭৭৬৮২৪৫৮৫ ঐ ঐ ঐ 

 

 

 াতা-৬ 

নং প্রধিক্ষণার্ীর 

 নাম  

ঠিকানা  জমাবাইল নম্বর প্রধিক্ষণ 

জকায়স যর নাম 

জময়াদ মন্তব্য 

  

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

১২৬ োবজয়া সুলতানা  গ্রামঃোয়নগে,মপাঃমাটিপাড়া, 

োজবাবড় সদে,োজবাবড় । 

---  রু জমাটা 

তাজা করন 

০৭ ধদন ৬ষ্ঠ 

ব্যাচ 

১২৭ মমা ােদ বেপন   গ্রামঃমব ষ বাথান মপাঃবানীব  

োজবাবড় সদে,োজবাবড় । 

--- ঐ ঐ ঐ 

১২৮ মমাঃ জাব দুল ইসলাম গ্রামঃআলাদীপুে,মপাঃ মদমপুে 

োজবাবড় সদে,োজবাবড় । 

--- ঐ ঐ ঐ 

১২৯ ইমোন মি   ঐ ০১৭৩৩১৫৩০২৬ ঐ ঐ ঐ 

১৩০ মমাঃোবকবুল ইসলাম  ঐ ০১৯০০২১৫০৮৯                                                                                                                                                                              ঐ ঐ ঐ 

১৩১ মমাঃ সাইফুল ইসলাম  গ্রামঃকদম তলা মপাঃ  ান ানাপুে 

োজবাবড় সদে,োজবাবড় । 

০১৭০৮৬১০১৮০  ঐ ঐ ঐ 

১৩২ সবজব মমাল্লা  গ্রামঃব্রাকপাড়া, মপাঃ ান ানাপুে, 

োজবাবড় সদে,োজবাবড় । 

০১৭৯১৪৩৬০৮৬ ঐ ঐ ঐ 

১৩৩ বিপন পারটায়ােী  গ্রামঃ ান ার্াপুে,মপাঃ ান ানাপুে 

োজবাবড় সদে,োজবাবড় ।  

০১৭০৬১৭১৭৬২ ঐ ঐ ঐ 

১৩৪ মোকসানা গ্রামঃআলাবদপুে,মপাঃ মদমপুে, 

োজবাবড় সদে,োজবাবড় ।  

০১৭৭৮১৮৬২৮০ ঐ ঐ ঐ 

১৩৫ সাবফয়া ইয়াসবমন  গ্রামঃবােবাকপুে,মপাঃ মদমপুে 

োজবাবড় সদে,োজবাবড় ।  

০১৭৬৭১৯৬৮৪১ ঐ ঐ ঐ 

১৩৬ মুবনয়া  াতুন  ঐ ০১৩১৪৫৬৩৯৩১ ঐ ঐ ঐ 

১৩৭ িাবকলা আক্তাে িান্ত ঐ ০১৩০১৮৬৬১৫৫ ঐ ঐ ঐ 



১৩৮ তব দুে ে মান গ্রামঃলক্ষীরকাল ,মপাঃোজবাবড়  

োজবাবড় সদে,োজবাবড় । 

০১৭৭১৯১১৯৫৩ ঐ ঐ ঐ 

১৩৯ িামীমা ইয়াসমীন  গ্রামঃ ান ার্াপুে,মপাঃ ান ানাপুে 

োজবাবড় সদে,োজবাবড় । 

০১৭৬০৫৪৩১৬৭ ঐ ঐ ঐ 

১৪০ মোরকয়া  াতুন  গ্রামঃ শ্রীপুে,মপাঃোজবাবড়, 

োজবাবড় সদে,োজবাবড় ।  

০১৯৬৮১২১৮৫২ ঐ ঐ ঐ 

১৪১ বপ্রয়া  াতুন  

বপিং- িাজা ান মি   

গ্রামঃআলীপুে,মপাঃ মদমপুে, 

োজবাবড় সদে,োজবাবড় ।  

০১৫৮৬২২৯৯২১ ঐ ঐ ঐ 

১৪২ স্বর্ িা বসবিকা  গ্রামঃ মব ষ বাথান,মপাঃ বানীব  

োজবাবড় সদে, োজবাবড়।  

০১৯৩০৬২৩৩৩৪ ঐ ঐ ঐ 

১৪৩ লাবণ্য  গ্রামঃ শ্রীপুে,মপাঃ োজবাবড় 

 সদে, োজবাবড়।  

০১৯৫০৪০৬১৬৭ ঐ ঐ ঐ 

১৪৪ মেিমা  াতুন  গ্রামঃ +মপাঃ পাঁচুবেয়া ,  

োজবাবড় সদে ,োজবাবড়। 

০১৩১০৪৮৮৬৯৬ ঐ ঐ ঐ 

১৪৫ মবেয়ম আক্তাে মীম  গ্রামঃ শ্রীপুে, োজবাবড়  ০১৩০২৮৯০৮১৭ ঐ ঐ ঐ 

১৪৬ বমবথলা ফােজানা ঐ --- ঐ ঐ ঐ 

১৪৭ মমািাঃটুম্পা  ঐ --- ঐ ঐ ঐ 

১৪৮ ম ান্দকাে আোফাত ম ারসন গ্রামঃ ৩নিং মবড়াডাঙ্গা , 

োজবাবড় সদে, োজবাবড়।  

--- ঐ ঐ ঐ 

১৪৯ মমাঃ মমর দী আসাদুজ্জামান অবভ গ্রামঃ কাজী কান্দা, োজবাবড় 

সদে , োজবাবড়। 

--- ঐ ঐ ঐ 

১৫০  ন্দকাে োবকবুে ে মান ইপু ঐ --- ঐ ঐ ঐ 

 াতা-৭ 

 

নং প্রধিক্ষণার্ীর 

 নাম  

ঠিকানা  জমাবাইল নম্বর প্রধিক্ষণ 

জকায়স যর নাম 

জময়াদ মন্তব্য 

  

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

১৫১ মমাঃ মবনরুল ইসলাম গ্রাম- াটবাড়ীয়া,মপাঃ ানগঞ্জ 

োজবাবড় সদে,োজবাবড় ।  

---  াভা  ালন ০৭ 

ধদন 

৭ম ব্যাচ 

১৫২ ভানু র্ন্দ্র  ালদাে ঐ ০১৭২১৪৯২২৫৯ ঐ ঐ ঐ 



১৫৩ উজ্জল  ালদাে ঐ ০১৮৭৬১৩০৯৮০ ঐ ঐ ঐ 

১৫৪ বদপিংকে  লদাে  ঐ --- ঐ ঐ ঐ 

১৫৫ সঞ্জয়  লদাে  ঐ ০১৭৮২৯৮৬১১৪ ঐ ঐ ঐ 

১৫৬ আব্দুল আবলম  ঐ ০১৮৮০৪৬০১৩৯ ঐ ঐ ঐ 

১৫৭ ম ান্দকাে ইবলয়াস  ঐ ০১৭৪৬৭৫১৪৫৩ ঐ ঐ ঐ 

১৫৮ যুথী োনী পাল  ঐ ০১৭৫১৮৪৬৬০৪ ঐ ঐ ঐ 

১৫৯ মোবজনা মবগম  ঐ --- ঐ ঐ ঐ 

১৬০ বকরিাে কুমাে  লদাে  ঐ ০১৭২৬০৩৮৭৬৬ ঐ ঐ ঐ 

১৬১ মমাঃ নাব দ মমাল্লা  ঐ ০১৬১৯৭০৭৭৬৬ ঐ ঐ ঐ 

১৬২ সাগে  ালদাে  ঐ ০১৭৭০৫৩৭২৯২ ঐ ঐ ঐ 

১৬৩ ইন্দ্রবজত কুমাে  লদাে  ঐ ০১৭৪২৫৪২০৬০ ঐ ঐ ঐ 

১৬৪ কবনকা োনী িীল  ঐ --- ঐ ঐ ঐ 

১৬৫ ইসমাইল মমাল্লা  ঐ --- ঐ ঐ ঐ 

১৬৬ বেনা  াতুন  ঐ ০১৭৩২০০২৪০৮ ঐ ঐ ঐ 

১৬৭ ম লাল মস   ঐ ০১৮৭৬২০৭৫৭২ ঐ ঐ ঐ 

১৬৮ ফবেদা আক্তাে  ঐ ০১৮৭৬১৯৭০৩৬ ঐ ঐ ঐ 

১৬৯ মমাঃ আবজাল  উিীন ফবকে  ঐ ০১৭৩২৪৯০৬৬২ ঐ ঐ ঐ 

১৭০ সুমী পােভীন  ঐ ০১৭২৫১৫৮১১৭ ঐ ঐ ঐ 

১৭১ পবল মদবনাথ  ঐ ০১৭০৬৫৪৩৬৮৭ ঐ ঐ ঐ 

১৭২ মমািাঃ ইসমত আো মবগম  ঐ --- ঐ ঐ ঐ 

১৭৩ মমাঃ িব দুল ইসলাম  ঐ --- ঐ ঐ ঐ 

১৭৪  ন্দকাে আব্দুল্লা ঐ ০১৭৯১৫৫৯৮১৫ ঐ ঐ ঐ 

১৭৫ মমাঃ আেরিদ আলী মন্ডল  ঐ --- ঐ ঐ ঐ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 াতা-৮ 

 

নং প্রধিক্ষণার্ীর 

 নাম  

ঠিকানা  জমাবাইল নম্বর প্রধিক্ষণ 

জকায়স যর নাম 

জময়াদ মন্তব্য 

  

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

১৭৬ মগালাম োবি গ্রামঃআলাবদপুে,মপাঃরগায়ালন্দরমাড়, 

োজবাবড় সদে,োজবাবড় ।  

---  রু জমাটা 

তাজা করন 

০৭ 

ধদন 

৮ম 

ব্যাচ 

১৭৭ ইব্রাব ম মি   ঐ --- ঐ ঐ ঐ 

১৭৮ মমাঃ ইয়াবিে আোফাত  ঐ --- ঐ ঐ ঐ 

১৭৯ মমাঃ ইকবাল মি   ঐ --- ঐ ঐ ঐ 

১৮০ আফরোজা  াতুন  গ্রামঃ িারয়স্তাপুে,মপাঃ বসন্তপুে, 

োজবাবড় সদে,োজবাবড় ।  

--- ঐ ঐ ঐ 

১৮১ মমাঃ জাব দ সেদাে  গ্রামঃব্রাকপাড়া,মপাঃ ান ানাপুে, 

োজবাবড় সদে,োজবাবড় ।  

০১৮৫৭৯১৬৫২৯ ঐ ঐ ঐ 

১৮২ ফারুক  াঁ ঐ --- ঐ ঐ ঐ 

১৮৩ মমািাঃ সা ানা  াতুন  গ্রামঃদপ িনাোয়নপুে,মপাঃ মগায়ালন্দ 

মমাড়,োজবাবড় সদে,োজবাবড় ।  

--- ঐ ঐ ঐ 

১৮৪ মমািাঃ মাছুমা মবগম  ঐ --- ঐ ঐ ঐ 

১৮৫ বলমা আক্তাে  ঐ --- ঐ ঐ ঐ 

১৮৬ মমািাঃ  যাবপ  াতুন  গ্রামঃদপ িনাোয়নপুে,মপাঃ মগায়ালন্দ 

মমাড়,োজবাবড় সদে,োজবাবড় । 

--- ঐ ঐ ঐ 

১৮৭ মমািাঃমাছুমা আক্তাে ঐ ০১৭৫২৮৮৩৭২০ ঐ ঐ ঐ 

১৮৮ ইবত মবগম  গ্রামঃদপ িনাোয়নপুে,মপাঃ মগায়ালন্দ 

মমাড়,োজবাবড় সদে,োজবাবড় । 

০১৭২১৯৩৭০২৬ ঐ ঐ ঐ 

১৮৯ লাবনী  াতুন  গ্রামঃদপ িনাোয়নপুে,মপাঃ মগায়ালন্দ 

মমাড়,োজবাবড় সদে,োজবাবড় । 

০১৭১০৫৯৮৫৬৮ ঐ ঐ ঐ 

১৯০ মমাঃ বেপন  ন্দকাে  ঐ ০১৭২১৯৩৭০২৬ ঐ ঐ ঐ 



১৯১ মমািাঃ বেমা মবরগম  ঐ ০১৭২৯৯৭৫৬৬০ ঐ ঐ ঐ 

১৯২ োববয়া মবগম  ঐ ০১৭৭০০৩৯০৮২ ঐ ঐ ঐ 

১৯৩ মমা আসাদুজ্জামান বজতু  গ্রামঃআলাবদপুে,মপাঃরগায়ালন্দরমাড়, 

োজবাবড় সদে,োজবাবড় । 

--- ঐ ঐ ঐ 

১৯৪ মমািাঃ আরমনা মবগম  গ্রামঃদপ িনাোয়নপুে,মপাঃ মগায়ালন্দ 

মমাড়,োজবাবড় সদে,োজবাবড় । 

০১৭২৯৯৭৫৬৬০ ঐ ঐ ঐ 

১৯৫ মমািাঃ ফবেদা মবগম গ্রামঃদপ িনাোয়নপুে,মপাঃ মগায়ালন্দ 

মমাড়,োজবাবড় সদে,োজবাবড় । 

০১৮৭৫৬১৯৯৮৯ ঐ ঐ ঐ 

১৯৬ মমািাঃ  াবদজা  াতুন  ঐ ০১৭২৯৯৭৫৬৬০ ঐ ঐ ঐ 

১৯৭ ময়ুেী  াতুন  ঐ ০১৮৭৫৬১৯৯৮৯ ঐ ঐ ঐ 

১৯৮ আয়িা  াতুন  গ্রামঃমীেপাড়া,মপাঃোজবাবড়, 

সদে,োজবাবড় ।  

০১৩০৬৩২০০২৯ ঐ ঐ ঐ 

১৯৯ মমািাঃ জাব দা মবগম  গ্রামঃদপ িনাোয়নপুে,মপাঃ মগায়ালন্দ 

মমাড়,োজবাবড় সদে,োজবাবড় 

--- ঐ ঐ ঐ 

২০০ পােভীন  াতুন  ঐ ০১৭২৮৪৭২০৯৮ ঐ ঐ ঐ 

 

 

 

 

 াতা-৯ 

 

নং প্রধিক্ষণার্ীর 

 নাম  

ঠিকানা  জমাবাইল নম্বর প্রধিক্ষণ 

জকায়স যর নাম 

জময়াদ মন্তব্য 

  

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

২০১ মমািাঃ মের না  াতুন  গ্রামঃআ লাদীপুে,মপাঃরগায়ালন্দ 

মমাড়,োজবাবড় সদে,োজবাবড় ।  

০১৭৫৫৯২০৬১৮ জ াষাক ততরী ০৭ 

ধদন 

৯ম 

ব্যাচ 

২০২ মমািাঃ  াবসনা  াতুন  ঐ ০১৭২৯৪২৯৩২৫ ঐ ঐ ঐ 

২০৩ জুবল  াতুন  ঐ --- ঐ ঐ ঐ 

২০৪ মমািাঃ সুমা আক্তাে  ঐ --- ঐ ঐ ঐ 

২০৫ োবিদা মবগম  ঐ ০১৯১০৪০৯৭১৮ ঐ ঐ ঐ 

২০৬ ফােজানা ইয়াসবমন বমম ঐ --- ঐ ঐ ঐ 

২০৭ মমািাঃ আকবলমা মবগম  ঐ ০১৭১৪১৫০২৫৫ ঐ ঐ ঐ 



২০৮ মমািা তািবলমা  াতুন  ঐ ০১৯৮৫২১৭০২০ ঐ ঐ ঐ 

২০৯ মমািাঃ তা বমনা আক্তাে ঐ ০১৯৮৪৭৪৯৬৭২ ঐ ঐ ঐ 

২১০                                                                                                              েওিনাো মবগম  ঐ --- ঐ ঐ ঐ 

২১১ পবল  াতুন  ঐ --- ঐ ঐ ঐ 

২১২ আকবলমা মবগম  ঐ ০১৭১৪১৫৩০৬৪ ঐ ঐ ঐ 

২১৩ মমািাঃ আিমা মবগম  ঐ --- ঐ ঐ ঐ 

২১৪ মমািাঃ মোবজনা  াতুন  ঐ ০১৮৮৪৩৪৫১২৯ ঐ ঐ ঐ 

২১৫ বলজা আক্তাে  ঐ --- ঐ ঐ ঐ 

২১৬ ঝর্ িা  াতুন  ঐ ০১৭২৬১৮৬৫৫৫ ঐ ঐ ঐ 

২১৭ মমািাঃ আফরোজা  াতুন  ঐ ০১৩০১৭৫২৩৮১ ঐ ঐ ঐ 

২১৮ মসাবনয়া আক্তাে স্মৃবত ঐ --- ঐ ঐ ঐ 

২১৯ মমািাঃ সালমা  াতুন ঐ ০১৭০৭৮০৭৪১৮ ঐ ঐ ঐ 

২২০ বনবিতা  াতুন  ঐ ০১৭০৮৬৮১৩৩৬ ঐ ঐ ঐ 

২২১ সাথী  াতুন  ঐ ০১৩০৫৫৪১৭৬১ ঐ ঐ ঐ 

২২২ মমািাঃ িাব নুে   াতুন  ঐ ০১৭৭৫৯৭০৫৬৮ ঐ ঐ ঐ 

২২৩ আসমা  াতুন  ঐ --- ঐ ঐ ঐ 

২২৪ মমািাঃ মোকিানা  াতুন  ঐ ০১৭৫২০৮৭৪৪৮ ঐ ঐ ঐ 

২২৫ বফরোজা  াতুন  ঐ --- ঐ ঐ ঐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   াতা-১০ 

 

নং প্রধিক্ষণার্ীর 

 নাম  

ঠিকানা  জমাবাইল নম্বর প্রধিক্ষণ 

জকায়স যর নাম 

জময়াদ মন্তব্য 

  



০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

২২৬ সাইফুল ইসলাম 

 

গ্রামঃ কদমতলা মপাঃ ান ানাপুে, 

োজবাবড় সদে,োজবাবড় ।  

০১৭০৮৬১০১৮০  রু জমাটা 

তাজা করন 

০৭ 

ধদন 

১০তম 

ব্যাচ 

২২৭ আবেফুরন্নিা পবে ঐ ০১৭৪৭৩০৩৭৯৭ ঐ ঐ ঐ 

২২৮ আববদুরন্নিা মুবক্ত ঐ ০১৭৪৭৩০৩৭৯৭ ঐ ঐ ঐ 

২২৯ পােভীন আক্তাে  ঐ ০১৩১২৫৭২০৪২ ঐ ঐ ঐ 

২৩০ মমাঃ িা জা ান  ন্দকাে  ঐ ০১৭২৮৪৭২০৯৮ ঐ ঐ ঐ 

২৩১ সজীব মমাল্লা 

 

গ্রামঃব্রাকপাড়া,মপাঃ ান ানাপুে 

োজবাবড় সদে,োজবাবড় ।  

০১৭৯৭৪৩৬০৮৬ ঐ ঐ ঐ 

২৩২ সবজব সেদাে ঐ ০১৫৩৩৯৭৫২২৫ ঐ ঐ ঐ 

২৩৩ মমািাঃ আসমা মবগম ঐ ০১৯৫০৪০০৪৮৮ ঐ ঐ ঐ 

২৩৪ বিপন পারটায়ােী  ঐ  ০১৭০৬১৭১৭৬২ ঐ ঐ ঐ 

২৩৫ আফিানা  াতুন  গ্রামঃ বনমতলা, মপাঃ মগায়ালন্দরমাড়, 

োজবাবড় সদে  ,োজবাবড়।  

০১৭৯১৫০৯৪৯৩ ঐ ঐ ঐ 

২৩৬ মমাঃ েবিদ মি  

 

গ্রামঃ দপ িনাোয়নপুে, মপাঃ 

মগায়ালন্দরমাড়,  সদে, োজবাবড়।  

০১৯৯১২৯০৮১৭ ঐ ঐ ঐ 

২৩৭ মমািাঃ মমারমনা মবগম  ঐ  ০১৯৬৪০৮৪৪১৪ ঐ ঐ ঐ 

২৩৮ মমাঃ বেফাত মি   ঐ  ০১৭৭২৩৫৪৪৮৩ ঐ ঐ ঐ 

২৩৯ বদিা ঐ  ০১৭৫৭৫৩০৪৯৮ ঐ ঐ ঐ 

২৪০ মমািাঃ  াবদজা  াতুন  ঐ ০১৭৫৭৫৩০৪৯৮ ঐ ঐ ঐ 

২৪১ মমািাঃ েব মা মবগম ঐ  ০১৯১২১২৩৩২১ ঐ ঐ ঐ 

২৪২ মমািাঃ আফরোজা 

 াতুন  

গ্রামঃ ইজাোপাড়া, মপাঃ  ান ানাপুে 

, োজবাবড় সদে, োজবাবড়।  

--- ঐ ঐ ঐ 

২৪৩ মমা াোদ আলাবমন ঐ --- ঐ ঐ ঐ 

২৪৪ মমািাঃরসবলনা মবগম  গ্রামঃকৃষ্ণপুে,মপাঃ  ান ানাপুে 

, োজবাবড় সদে,োজবাবড় । 

০১৯৬৯৩৩৪০২৪ ঐ ঐ ঐ 

২৪৫ িামীমা ইয়াসবমন   ০১৭৬০৯৪৩১৬৪ ঐ ঐ ঐ 

২৪৬ আিা আক্তাে   ০১৭৯৯০০২৮৯৫ ঐ ঐ ঐ 



২৪৭ মমাঃ নয়ন মি   ০১৮১৫২২৯১৩৩ ঐ ঐ ঐ 

২৪৮ আফরোজা   াতুন   ০১৭৯১৫০৪৪৯৩ ঐ ঐ ঐ 

২৪৯ বলমা  াতুন   ০১৭৯৯০০২৮৯৫ ঐ ঐ ঐ 

২৫০ িাবকল পাট্টাদাে  --- ঐ ঐ ঐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 াতা-১১ 

 

নং প্রধিক্ষণার্ীর 

 নাম  

ঠিকানা  জমাবাইল নম্বর প্রধিক্ষণ 

জকায়স যর নাম 

জময়াদ মন্তব্য 

  

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

২৫১ মমািাঃমব মা আক্তাে  গ্রামঃ আফড়া,মপাঃ আফড়া 

োজবাবড় সদে,োজবাবড় ।  

০১৮১৯৮৫৮৭০৯ মপাষাক 

ততেী 

০৭ 

ধদন 

১১তম 

ব্যাচ 

২৫২ মমািাঃ সু জান  াতুন  ঐ ০১৭৪০৭২৮০৩০ ঐ ঐ ঐ 

২৫৩ অন্তো  াতুন  ঐ ০১৮২৯০৫৫৪৮০ ঐ ঐ ঐ 

২৫৪ বসমা আক্তাে  ঐ ০১৭৫৪৩১৮৪৪১ ঐ ঐ ঐ 

২৫৫ কববতা  াতুন  ঐ ০১৭৬৪০৯২৪৪৮ ঐ ঐ ঐ 

২৫৬ বেনা মবগম  ঐ ০১৬২৫৭৫৯৩০৪ ঐ ঐ ঐ 

২৫৭ নািবেন  আক্তাে  ঐ ০১৭৭২৭০৫৩০৬ ঐ ঐ ঐ 

২৫৮ মসাবনয়া আক্তাে  ঐ ০১৯৮৬৫৫১৪০৭ ঐ ঐ ঐ 

২৫৯ ববথী আকতাে  ঐ ০১৭৮১৫৩১৫৮৯ ঐ ঐ ঐ 

২৬০ রুমা আক্তাে ঐ ০১৭৫২১৩৭২১২ ঐ ঐ ঐ 

২৬১ নাজমা মবগম  ঐ ০১৭৯৭১৫৪০৪৭ ঐ ঐ ঐ 

২৬২ বিউলী আক্তাে  ঐ ০১৭৭৬০৯০২৯৩ ঐ ঐ ঐ 

২৬৩ ম াসরনআো মবগম ঐ ০১৭২২২৪৯৪৮৮ ঐ ঐ ঐ 



২৬৪ মমারমনা  াতুন   ঐ ০১৭৬৪০৯২৪৪৮ ঐ ঐ ঐ 

২৬৫ মমািাঃ ডবল  াতুন   ঐ ০১৩০৭৭১৮১৫২ ঐ ঐ ঐ 

২৬৬ সুবফয়া মবগম ঐ ০১৫৮৬৩৩৪৫১৪ ঐ ঐ ঐ 

২৬৭ কুলছুম মবগম  ঐ ০১৭২৭৭০৭৯৩৮ ঐ ঐ ঐ 

২৬৮ মবজিনা মবগম  ঐ ০১৭৩৬৭০০৫৪০ ঐ ঐ ঐ 

২৬৯ আরনায়াো  ঐ ০১৭৮৪৭৫৭৯৬৯ ঐ ঐ ঐ 

২৭০ জরবদা মবগম  ঐ ০১৭০৮২৩৫২২ ঐ ঐ ঐ 

২৭১ মসতু  আক্তাে  ঐ --- ঐ ঐ ঐ 

২৭২ আকবলমা আক্তাে লতা ঐ --- ঐ ঐ ঐ 

২৭৩ আরলয়া মবগম  ঐ --- ঐ ঐ ঐ 

২৭৪ মবেয়ম মবগম  ঐ --- ঐ ঐ ঐ 

২৭৫ মবজিনা মবগম  ঐ --- ঐ ঐ ঐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 াতা-১২ 

 

নং প্রধিক্ষণার্ীর 

 নাম  

ঠিকানা  জমাবাইল নম্বর প্রধিক্ষণ 

জকায়স যর নাম 

জময়াদ মন্তব্য 

  

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

২৭৬ বৃবি আক্তাে  গ্রামঃসারবক ম ারদবপুে, 

মপাঃ সূযনগে,োজবাবড় 

সদে,োজবাবড় ।  

০১৬৪৩৭৫৪৯৪৫  াভা  ালন ০৭ ধদন ১২তম 

ব্যাচ 

২৭৭ মমািাঃ সরজা  াতুন  ঐ ০১৯৫৪৪৯৪২১৯ ঐ ঐ ঐ 



২৭৮ মমাঃ মবতন সেদাে  ঐ ০১৯৪৯৫৭১৮৯৫ ঐ ঐ ঐ 

২৭৯ মমাঃরমাজারেল  ঐ ০১৪০৭৯৪০৮৪৯ ঐ ঐ ঐ 

২৮০ মমাঃ আেমান বমবজ  ঐ ০১৯৫২৯৪৬০৯৪ ঐ ঐ ঐ 

২৮১ মমাঃ আবমে সেদাে  ঐ ০১৮৬৫০২৬৭৫২ ঐ ঐ ঐ 

২৮২ মমাঃ আকাি সেদাে ঐ ০১৬৪৩৫৭৪৯৫৪ ঐ ঐ ঐ 

২৮৩ েবফকুল ইসলাম  ঐ ০১৯১৭২৫০৩৫৭ ঐ ঐ ঐ 

২৮৪ আল-আবমন মন্ডল  ঐ ০১৭৮৫৯৪২৬২২ ঐ ঐ ঐ 

২৮৫ মমাঃ নাজমুল হুদা  ঐ ০১৭১৬৮৬৯৫৭৩ ঐ ঐ ঐ 

২৮৬ ইসমাইল  ান  ঐ ০১৯৬০৬৩৮০১৩ ঐ ঐ ঐ 

২৮৭ মমাঃ আব্দুল্লা মন্ডে  ঐ ০১৭৮৪৬৮৫৩৯১ ঐ ঐ ঐ 

২৮৮ ইলমন  াতুন ঐ ০১৭৭৬৫৮৪৭৪২ ঐ ঐ ঐ 

২৮৯ আসমানী  াতুন  ঐ ০১৯০৩৬৮৩৩৪৭ ঐ ঐ ঐ 

২৯০ র্ন্দন কুমাে  ালদাে  ঐ ০১৭৭৭০২৩১২৯ ঐ ঐ ঐ 

২৯১ স্বর্ িা আক্তাে  ঐ ০১৮৯০২২০৮১৯ ঐ ঐ ঐ 

২৯২ মমািাঃ িােমীন 

আক্তাে  

ঐ ০১৯৮৪৬৩৬০৯৮ ঐ ঐ ঐ 

২৯৩ মমাঃ সাইফুল ইসলাম  ঐ ০১৭৬৬৯৪৫০৫১ ঐ ঐ ঐ 

২৯৪ মেিমা মবগম  ঐ ০১৯২৪৮৬৪৭৩২ ঐ ঐ ঐ 

২৯৫ েবন  আ রমদ  গ্রামঃরগাপীনাথপুে,মপাঃসূর্য্িনগে, 

োজবাবড় সদে,োজবাবড় ।  

০১৮৭১৯১১০৬৯ ঐ ঐ ঐ 

২৯৬ মমাঃ  াবববুে ো ামান  ঐ ০১৭৩৪২১৫১৫১ ঐ ঐ ঐ 

২৯৭ হৃদয় মমাল্লা  ঐ ০১৮৬৪৬৭৫৫৪৪ ঐ ঐ ঐ 

২৯৮  াবসবুল  াসান  ঐ ০১৮৬৪৬৬১৮৯৩ ঐ ঐ ঐ 

২৯৯  মমাঃ হৃদয় সেদাে   ০১৩১৬৬০৭৪৮২ ঐ ঐ ঐ 

৩০০ সাথী আক্তাে  গ্রামঃ র্েনাোয়নপুে, মপাঃ 

োজবাবড়, োজবাবড় সদে,োজবাবড় 

।  

--- ঐ ঐ ঐ 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                         াতা-১৩ 

 

নং প্রধিক্ষণার্ীর 

 নাম  

ঠিকানা  জমাবাইল নম্বর প্রধিক্ষণ 

জকায়স যর নাম 

জময়াদ মন্তব্য 

  

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

৩০১ মমািাঃ রুবম  াতুন  

 

গ্রাম- ান ানাপুে,মপাঃ ান ানাপুে 

োজবাবড় সদে,োজবাবড় ।   

০১৭২৮৩১২৯১০  াভা  ালন ০৭ 

ধদন 

১৩তম 

ব্যাচ 

৩০২ সানবজদা ইসলাম পবপ ঐ ০১৪০৫১৮২৪৫৮ ঐ ঐ ঐ 

৩০৩ মমািাঃ োরবয়া  াতুন  ঐ --- ঐ ঐ ঐ 

৩০৪ মমািাঃ সুমা আক্তাে  ঐ ০১৭৭২৬৯৪১৫২ ঐ ঐ ঐ 

৩০৫ মমািাঃ আকবলমা  াতুন  ঐ ০১৭৫৮৮১৭১২৪ ঐ ঐ ঐ 

৩০৬ মমািাঃ বুলবুবল  াতুন  ঐ ০১৪০০৭৫৪৮৭৬ ঐ ঐ ঐ 

৩০৭ ববথী আকতাে  ঐ ০১৮৮৯৬৬৭০৪০ ঐ ঐ ঐ 

৩০৮ মমাঃ নুে আলম বময়া  ঐ ০১৭৪৬৬২০৪৯১ ঐ ঐ ঐ 

৩০৯ নাজমা মবগম  ঐ --- ঐ ঐ ঐ 

৩১০ ইয়ািবমন মবগম  ঐ --- ঐ ঐ ঐ 

৩১১ জরখা  াতুন  গ্রামঃমীেপাড়া,মপাঃ  ান ানাপুে 

োজবাবড় সদে,োজবাবড় ।  

--- ঐ ঐ ঐ 

৩১২ জমাছাাঃ মারু া খাতুন গ্রামঃ দপ িনাোয়নপুে,মপাঃ ি ীদ 

ও াবপুে,োজবাবড় সদে,োজাবড় ।  

--- ঐ ঐ ঐ 

৩১৩ মমািাঃ বমনু  াতুন  ঐ ০১৭৭১১৪১৭০৪ ঐ ঐ ঐ 

৩১৪ মমািাঃ িালমা মবগম  ঐ --- ঐ ঐ ঐ 

৩১৫ মমািাঃ রুমা মবগম  ঐ --- ঐ ঐ ঐ 

৩১৬ মবেয়ম  ঐ --- ঐ ঐ ঐ 

৩১৭ মমাঃ মাসুদ োনা  ঐ ০১৭১৫৯৬৮০৭৯ ঐ ঐ ঐ 

৩১৮ মমািাঃ বেয়া আক্তাে  ঐ  ঐ ঐ ঐ 



৩১৯ জমাাঃ সাইফুল মন্ডল ঐ --- ঐ ঐ ঐ 

৩২০ জমাাঃ মুন্না খন্দকার গ্রামঃ দপ িনাোয়নপুে,মপাঃ ি ীদ 

ও াবপুে,োজবাবড় সদে,োজাবড় । 

--- ঐ ঐ ঐ 

৩২১ জমৗসুমী আক্তাে  গ্রামঃনবুওবিমবিন পাড়া,মপাঃ 

মগায়ালন্দউপঃরগায়ালন্দ,োজবাবড় ।  

০১৫১৬১৯১৬৩৪ ঐ ঐ ঐ 

৩২২ মমাঃ বমোজুল কববে  গ্রামঃ িারয়স্তাপুে,মপাঃ িারয়স্তাপুে 

োজবাবড় সদে,োজবাবড় ।  

০১৭৩৪৭৭৫৪০০ ঐ ঐ ঐ 

৩২৩ রুমা  াতুন  ঐ ০১৭৪৬৬২০৪৯১ ঐ ঐ ঐ 

৩২৪ মমাঃ বসোজুল ইসলাম  ঐ ০১৭৩৪৭৭৫৪০০ ঐ ঐ ঐ 

৩২৫ মীে মমা ােদ ম াসাইন 

আলী  

গ্রামঃকল্যানপুে,মপাঃ মদমপুে, 

োজবাবড় সদে,োজবাবড় ।  

০১৭৫৩৩৩১৫৫৫ ঐ ঐ ঐ 

 

 

 

 

 

 

                                                 াতা-১৪ 

 

নং প্রধিক্ষণার্ীর 

 নাম  

ঠিকানা  জমাবাইল নম্বর প্রধিক্ষণ 

জকায়স যর নাম 

জময়াদ মন্তব্য 

  

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

৩২৬ ঝণ যা খাতুন  গ্রাম-বসু াড়া, জ াাঃ বাধনবি , 

রাজবাধড় সদর, রাজবাধড়। 

০১৯১৩০৫১৩২৭ জ াষাক ততরী ০৭ ধদন ১৪তম 

ব্যাচ 

৩২৭ ছালমা জব ম গ্রামাঃ + জ াাঃ বাধনবি, 

রাজবাধড় সদর, রাজবাধড়। 

০১৯৪২৮২০১৭২ ঐ ঐ ঐ 

৩২৮ জববী নাসধরন িায়িান ঐ --- ঐ ঐ ঐ 

৩২৯ জরৗিন আরা জব ম ঐ ০১৭৩৪৮৪৮৩৭৪ ঐ ঐ ঐ 

৩৩০ জমাছাাঃ  রী বানু শ্ররাবণী ঐ --- ঐ ঐ ঐ 

৩৩১ সাধবনা জব ম ঐ ০১৭২৫৩৬৭৮২৫ ঐ ঐ ঐ 

৩৩২ জমাছাাঃ খাধদজা জব ম  গ্রাম-বসু াড়া, জ াাঃ বাধনবি , 

রাজবাধড় সদর, রাজবাধড়। 

--- ঐ ঐ ঐ 



৩৩৩ মরমনা  াতুন  ঐ --- ঐ ঐ ঐ 

৩৩৪ োরবয়া  াতুন ঐ --- ঐ ঐ ঐ 

৩৩৫ তাছধলমা জব ম গ্রামাঃ + জ াাঃ বাধনবি, 

রাজবাধড় সদর, রাজবাধড়। 

--- ঐ ঐ ঐ 

৩৩৬ বমবল মবগম গ্রামাঃ + জ াাঃ বাধনবি,  

রাজবাধড় সদর, রাজবাধড়। 

--- ঐ ঐ ঐ 

৩৩৭ িাবকলা মবগম ঐ  ঐ ঐ ঐ 

৩৩৮ মবজিনা মবগম  ঐ ০১৭৩৯২২৯২৮১ ঐ ঐ ঐ 

৩৩৯ বমতা মবগম ঐ --- ঐ ঐ ঐ 

৩৪০ ো ীমা মবগম ঐ --- ঐ ঐ ঐ 

৩৪১ মফেরদৌবস ঐ --- ঐ ঐ ঐ 

৩৪২ রুকসানা মবগম ঐ ০১৯২৬০৪৫৬৬৭ ঐ ঐ ঐ 

৩৪৩ বফরোজা মবগম ঐ --- ঐ ঐ ঐ 

৩৪৪ বলবপ  ঐ --- ঐ ঐ ঐ 

৩৪৫ িাব না মবগম ঐ --- ঐ ঐ ঐ 

৩৪৬ িারল া মবগম ঐ ০১৭৯৩০৭৪০১৬ ঐ ঐ ঐ 

৩৪৭ মজরল া আক্তাে ঐ --- ঐ ঐ ঐ 

৩৪৮ সীমা  াতুন  ঐ --- ঐ ঐ ঐ 

৩৪৯ আন্না মবগম ঐ ০১৬৪২১৪৩৩৫০ ঐ ঐ ঐ 

৩৫০ মোবজনা  ঐ --- ঐ ঐ ঐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 াতা-১৫ 

নং প্রধিক্ষণার্ীর ঠিকানা  জমাবাইল নম্বর প্রধিক্ষণ 

জকায়স যর নাম 

জময়াদ মন্তব্য 



 নাম    

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

৩৫১ আবিয়া  াতুন  

 

গ্রাম-ববরনাদপুে,মপাঃোজবাবড় 

োজবাবড় সদে,োজবাবড় ।   

০১৭০৭৮০৭০৪৪  াভা  ালন ০৭ ধদন ১৫তম 

ব্যাচ 

৩৫২ সারমলা আক্তাে ঐ ০১৭৯২৫৬৮৬৪০ ঐ ঐ ঐ 

৩৫৩ মমািাঃ আিমা  ঐ --- ঐ ঐ ঐ 

৩৫৪ মাকসুদা  াতুন  ঐ ০১৮৭৩৭০২৬৭০ ঐ ঐ ঐ 

৩৫৫ কাকলী আক্তাে র্ম্পা ঐ ০১৭৭৭৩৬১৩৩২ ঐ ঐ ঐ 

৩৫৬ বেমন মন্ডল ঐ ০১৭০৫৩০৪২৭৪ ঐ ঐ ঐ 

৩৫৭ মমািাঃ রুবময়া আক্তাে ঐ ০১৮৩৯৬৪১৮৩৯ ঐ ঐ ঐ 

৩৫৮ আকবলমা  াতুন আবিঁ ঐ ০১৭৩১৬৪৫০২৬ ঐ ঐ ঐ 

৩৫৯ মমািাঃ মুক্তা মবগম  ঐ ০১৭৯২৫৬৮৬৪০ ঐ ঐ ঐ 

৩৬০ মমাঃ রুহুল আবমন ঐ --- ঐ ঐ ঐ 

৩৬১ আজম আলী ঐ ০১৭৯৭৬৬২৭৭০ ঐ ঐ ঐ 

৩৬২ মমািাঃ ববউটি মনিা ঐ ০১৪১২৯৭৪৩৮৮ ঐ ঐ ঐ 

৩৬৩ বি া আক্তাে ববউটি  ঐ --- ঐ ঐ ঐ 

৩৬৪ মমািাঃ নাজমা মবগম  ঐ ০১৭৮০১৭৩৩৯৮ ঐ ঐ ঐ 

৩৬৫ মৃদুল ফবকে ঐ --- ঐ ঐ ঐ 

৩৬৬ মমািাঃ িা ানাো মবগম  ঐ ০১৭৮৭২৯৭৩১৯ ঐ ঐ ঐ 

৩৬৭ মমৌসুমী আকতাে ঐ ০১৭৫৯৮০০৯৬৩ ঐ ঐ ঐ 

৩৬৮ মমাঃ মসবলম  ান ঐ ০১৯৮৪৬৩৮৭২২ ঐ ঐ ঐ 

৩৬৯ মোকসানা  াতুন  ঐ ০১৭২০৫৪৫৯১৬ ঐ ঐ ঐ 

৩৭০ মুবক্ত আক্তাে  গ্রামঃববরনাদপুে,মপাঃোজবাবড় 

োজবাবড় সদে,োজবাবড়। 

০১৯৬১২১০৮০৭ ঐ ঐ ঐ 

৩৭১ রুমা মবগম ঐ ০১৭৮১৭৫৪৩০২ ঐ ঐ ঐ 

৩৭২ মমািাঃ মারুফা মবগম ঐ ০১৮১২৫০০৯০৭৮ ঐ ঐ ঐ 

৩৭৩ বলটন  ান  ঐ ০১৮৪৮৪৬২০৪৫ ঐ ঐ ঐ 



৩৭৪ মমািাঃ মসাবনয়া আক্তাে  ঐ ০১৭৮৯১১৬৮৩৩ ঐ ঐ ঐ 

৩৭৫ েিানী সেদাে ঐ ০১৮৮৮৩৬৪০৫৩ ঐ ঐ ঐ 

 

 

নং প্রধিক্ষণার্ীর 

 নাম  

ঠিকানা  জমাবাইল নম্বর প্রধিক্ষণ 

জকায়স যর নাম 

জময়াদ মন্তব্য 

  

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

৩৭৬ আন্না খাতুন  

 

গ্রামাঃিাটবাড়ীয়া,জ াাঃ খান ঞ্জ 

রাজবাধড় সদর,রাজবাধড় ।  

০১৭৮২৯৫৬৪০৬  াভা  ালন ০৭ ধদন ১৬তম 

ব্যাচ 

৩৭৭ সুধম আক্তার  ঐ ০১৭০৮৭৬২০২৫ ঐ ঐ ঐ 

৩৭৮ ইধত ইয়াসধমন  ঐ ০১৮২৫০৪৮১৪৮ ঐ ঐ ঐ 

৩৭৯ আকমল খাঁ ঐ --- ঐ ঐ ঐ 

৩৮০ ধলটন মন্ডল  ঐ --- ঐ ঐ ঐ 

৩৮১ নাজমা জব ম  ঐ ০১৯৬৪৫১২৮১১ ঐ ঐ ঐ 

৩৮২ িাধলমা আক্তার  ঐ ০১৭৪৫৫১৫১৯৮ ঐ ঐ ঐ 

৩৮৩ জমাছাাঃ ধিউধল আক্তার  ঐ ০১৭৩৩১৫০৫৮৪ ঐ ঐ ঐ 

৩৮৪ জমাছাাঃ রায়বয়া জব ম  ঐ --- ঐ ঐ ঐ 

৩৮৫ জমাাঃ জয়নাল আলী খাঁ  ঐ ০১৮২৫০৪৮১৪৮ ঐ ঐ ঐ 

৩৮৬ প্রসনধজৎ  াল  ঐ ০১৭৮১৮৪৬৬৯৪ ঐ ঐ ঐ 

৩৮৭ জমাাঃ আলাধমন খাঁ ঐ ০১৩০৫৫৪১৮০৯ ঐ ঐ ঐ 

৩৮৮ জমাছাাঃ চম্পা জব ম  ঐ ০১৮১০৯৮৭৯৫১ ঐ ঐ ঐ 

৩৮৯ জমাাঃ জাধকর জিখ  ঐ ০১৭২৪৫৭৬৫৫১ ঐ ঐ ঐ 

৩৯০ রাধজয়া খাতুন  ঐ ০১৭৪৬৭১২৯৯৩ ঐ ঐ ঐ 

৩৯১ শ্রাবন কুমুার  াল  ঐ ০১৭২৮৫১২২৬৫ ঐ ঐ ঐ 

৩৯২ জমাছাাঃ রুমা খাতুন  ঐ ০১৭৪৯২৪৯৫৭৪ ঐ ঐ ঐ 

৩৯৩ মধনরা জব ম  ঐ --- ঐ ঐ ঐ 

৩৯৪ আধজরন জনছা  ঐ ০১৭২৯৯৩৪০১৯ ঐ ঐ ঐ 

৩৯৫ জমাাঃ ধনকবার খান  গ্রামাঃিাটবাড়ীয়া,জ াাঃ খান ঞ্জ --- ঐ ঐ ঐ 



রাজবাধড় সদর,রাজবাধড় । 

৩৯৬ বলাই কুমার িীল ঐ ০১৭৪০০৪০৯৯৩ ঐ ঐ ঐ 

৩৯৭ জমাছাাঃ ধিধরন আক্তার  ঐ ০১৯৯৯৮৬৫৯৮১ ঐ ঐ ঐ 

৩৯৮ জমাছাাঃ ধিধল জব ম  ঐ ০১৮৭৮৮৫৯৯৯৭ ঐ ঐ ঐ 

৩৯৯  ারুক জমাল্লা  ঐ ০১৭৫০৬৮৯৫৯৪ ঐ ঐ ঐ 

৪০০ জমাাঃ  ারুক মন্ডল  ঐ --- ঐ ঐ ঐ 

   

(জমাাঃ আতািার আলী ) 

উ য়জলা যুব উন্ন য়ন কম যকতযা 

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর 

রাজবাধড় সদর,রাজবাধড় । 

জ ানাঃ০৬৪১-৬৫৯৭৬ 

জমাবাইল নং-০১৭০৯৩৩০৪৯৭ 

অপ্রাধতষ্ঠাধনক প্রধিক্ষণ ২০২০-২০২১ অর্ যবছয়রর শুরু জর্য়ক মাচ য/২০২১ মায়সর অগ্র ধত 

µwgK 

bs 

প্রবিক্ষনাথীে নাম  স্থায়ী ঠিকানা  মমাবাইল নিং cÖwkÿY ‡Kv‡m©i bvg ‡gqv` মন্তব্য 

01 মমাঃ মমাস্তফা কামাল গ্রাম-মমিনা  ামাে পাড়া 

মপাঃ মমিনা, 

পািংিা,োজবাড়ী  

০১৭৩২১০১৪০৫ পা.  াঁসমুেগী পালন ০৭ধদন   

02 আব্দুল  লধত  গ্রাম-মমিনা  ামাে পাড়া 

মপাঃ মমিনা, 

পািংিা,োজবাড়ী  

০১৩২২৬০৯১৪১ পা.  াঁসমুেগী পালন ০৭ধদন   

03 ববকাি কুমাে িম িা     গ্রাম-র্েলক্ষীপুে,  মপাঃ 

িষাই ,পািংিা, 

োজবাড়ী  

০১৭৮৪১২৯০৩৪ পা.  াঁসমুেগী পালন ০৭ধদন   

04 সুবজত কুমাে  াওলাদাে  গ্রাম-মমিনা  ামাে পাড়া 

মপাঃ মমিনা, 

পািংিা,োজবাড়ী 

০১৮৮৮৭৬০০৫৮ পা.  াঁসমুেগী পালন ০৭ধদন   

05  মমাঃ ববপুল প্রামাবনক    গ্রাম-মমিনা      মপাঃ 

মমিনা, পািংিা,োজবাড়ী 

০১৭৩৬১৮১৫২৩ পা.  াঁসমুেগী পালন ০৭ধদন   

06 জুলবফকাে আলী মন্ডল   গ্রাম-মমিনা  ামাে পাড়া 

মপাঃ মমিনা, 

পািংিা,োজবাড়ী 

০১৭৭৬৭১৬৯৭২ পা.  াঁসমুেগী পালন ০৭ধদন   

07 রুহুল আবমন গ্রাম-মমিনা  ামাে পাড়া 

মপাঃ মমিনা, 

পািংিা,োজবাড়ী 

০১৩১০৪৭১৭৭০ পা.  াঁসমুেগী পালন ০৭ধদন   



08 আলাধমন        গ্রাম-মমিনা  ামাে পাড়া 

মপাঃ মমিনা, 

পািংিা,োজবাড়ী 

০১৭৬৩৬৫০৩৯৩ পা.  াঁসমুেগী পালন ০৭ধদন   

09  মমাঃ আরনায়াে মন্ডল     গ্রাম-মমিনা  ামাে পাড়া 

মপাঃ মমিনা, 

পািংিা,োজবাড়ী 

০১৯৯৪৫৩৪৬২১ পা.  াঁসমুেগী পালন ০৭ধদন   

   10 জমাাঃ ধলটন জিায়সন   গ্রাম-মমিনা  ামাে পাড়া 

মপাঃ মমিনা, 

পািংিা,োজবাড়ী 

০১৭৪২৪৭২৪৬৫ পা.  াঁসমুেগী পালন ০৭ধদন   

11  িবেফুল ইসলাম    গ্রাম-মমিনা  ামাে পাড়া 

মপাঃ মমিনা, 

পািংিা,োজবাড়ী 

০১৭২৫৩৫৭৮৪৮ পা.  াঁসমুেগী পালন ০৭ধদন   

12 বমোজুল ইসলাম      গ্রাম-মমিনা  ামাে পাড়া 

মপাঃ মমিনা, 

পািংিা,োজবাড়ী 

০১৭৪২৩৫৭৮৪৮ পা.  াঁসমুেগী পালন ০৭ধদন   

13 ছায়নায়ার জিাসাইন গ্রাম-মমিনা  ামাে পাড়া 

মপাঃ মমিনা, 

পািংিা,োজবাড়ী 

০১৭৮৪৮৭৫৫৫৮ পা.  াঁসমুেগী পালন ০৭ধদন   

14 আল আবমন      গ্রাম-মমিনা  ামাে পাড়া 

মপাঃ মমিনা, 

পািংিা,োজবাড়ী 

০১৭১৬৩৮৬০১৮ পা.  াঁসমুেগী পালন ০৭ধদন   

15 মমাঃ ব রল্লাল মৃধা      গ্রাম-মমিনা  ামাে পাড়া 

মপাঃ মমিনা, 

পািংিা,োজবাড়ী 

০১৭৭৫৩৮০০১০ পা.  াঁসমুেগী পালন ০৭ধদন   

 

µwgK 

bs 

প্রবিক্ষনাথীে নাম  স্থায়ী ঠিকানা  মমাবাইল নিং cÖwkÿY ‡Kv‡m©i bvg ‡gqv` মন্তব্য 

১৬ মমাঃ  িাসমত     গ্রাম-মমিনা  ামাে পাড়া 

মপাঃ মমিনা, 

পািংিা,োজবাড়ী 

০১৯৪৬৮৫৬৭০২ পা.  াঁসমুেগী 

পালন 

০৭ধদন   

১৭  বমজানুে ে মান       গ্রাম-মমিনা  ামাে পাড়া 

মপাঃ মমিনা, 

পািংিা,োজবাড়ী 

০১৭৮৪৭৫৬৪২৭ পা.  াঁসমুেগী 

পালন 

০৭ধদন   

১৮ মমািাঃ মসা াগী    গ্রাম-মমিনা  ামাে পাড়া 

মপাঃ মমিনা, 

পািংিা,োজবাড়ী 

০১৯৯৫৩০০৭৭১ পা.  াঁসমুেগী 

পালন 

০৭ধদন   



১৯ বিপ্রা োনী  িম িা  গ্রাম-মমিনা  ামাে পাড়া 

মপাঃ মমিনা, 

পািংিা,োজবাড়ী 

০১৭৭৮১৮৭৫৮৩ পা.  াঁসমুেগী 

পালন 

০৭ধদন   

২০  বনিীত কুমাে ববশ্বাস    গ্রাম-মমিনা  ামাে পাড়া 

মপাঃ মমিনা, 

পািংিা,োজবাড়ী 

০১৭৪২৩৫৭৫৯৯ পা.  াঁসমুেগী 

পালন 

০৭ধদন   

২১  শ্রী- ববজয় কুমাে 

ববশ্বাস  

গ্রাম-মমিনা  ামাে পাড়া 

মপাঃ মমিনা, 

পািংিা,োজবাড়ী 

০১৭৮২৯৮৫৬৯৭ পা.  াঁসমুেগী 

পালন 

০৭ধদন   

২২ মমাঃ মিে আলী মন্ডল গ্রাম-মমিনা  ামাে পাড়া 

মপাঃ মমিনা, 

পািংিা,োজবাড়ী 

০১৭৭১৬৮২৫৫৮ পা.  াঁসমুেগী 

পালন 

০৭ধদন   

২৩ জমাাঃ আয়নায়ার জিায়সন  গ্রাম- লুদবাড়ীয়া মপাঃ 

 লুদবাড়ীয়া, 

পািংিা,োজবাড়ী 

০১৭৬২৫৮১৪১৬ পা.  াঁসমুেগী 

পালন 

০৭ধদন   

২৪ মমাঃ আকাি মা মুদ  গ্রাম-তমিালা মপাঃ  

পািংিা,োজবাড়ী  

০১৭৫৪৩৩২০২১ পা.  াঁসমুেগী 

পালন 

০৭ধদন   

   ২৫ আ াজ উধিন ধবশ্বাস গ্রাম-নওপাড়া মপাঃ 

োমরকাল, পািংিা 

,োজবাড়ী 

০১৭১২৩৮৬০৮০    
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০১ ধরধম খাতুন সাজুধরয়া  জ াাঃকধলমির 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৭০৯২৭৪৪৭ জ ািাক ততধর ০৭ধদন  

০২ জমাছাাঃ ধমরা  খাতুন                        ঐ ০১৭৩৫২৩৬৮০৪ জ ািাক ততধর ০৭ধদন  

০৩ জমায়মনা খাতুন  ঐ ০১৭৫০১৯৫৯৫৯ জ ািাক ততধর ০৭ধদন  

০৪ তাছধলমা খাতুন  ভুরকুধলয়া জ াাঃবাবু াড়া 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭২১৩১১৭৫৯ জ ািাক ততধর ০৭ধদন  

০৫ জমাছাাঃ ধরতু আক্তার                ঐ ০১৭২৬৩৫৩৫৪৭ জ ািাক ততধর ০৭ধদন  

০৬ মালা খাতুন       জবছ াড়া জ া; বাবু াড়া ০১৯১৬২০৪৮৮৩ জ ািাক ততধর ০৭ধদন  

০৭ জমধরনা ইয়াসধমন     পু ুঁইয়জার জ া; পু ুঁয়জার উ -

 াংিা,রাজবাড়ী। 

০১৬৮৫২৮০৯৫৩ জ ািাক ততধর ০৭ধদন  

০৮ কাধনজ  ায়তমা  ঐ ০১৭৪৬৬৬৮৬৬৬ জ ািাক ততধর ০৭ধদন  

০৯ ধনলু ার ইয়াসধমন ঐ ০১৭৪৭৫৯৩২৮০ জ ািাক ততধর ০৭ধদন  

১০ মধন্দরা সািা   মাগুড়াডং ী  জ াাঃ াংিা ০১৭২৫২০৯৬২৭ জ ািাক ততধর ০৭ধদন  



উ - াংিা,রাজবাড়ী 

১১ জরামা কুন্ডু তমাকুড়ী  জ াাঃ াংিা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৪৮০৩৯২৪৮ জ ািাক ততধর ০৭ধদন  

১২ রায়বয়া খাতুন   মাগুড়াডং ী  জ াাঃ াংিা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৬২৮৮০৫৭৪৪ জ ািাক ততধর ০৭ধদন  

১৩ ফুলমালা সমািার বাধিরচর  জ াাঃবাবু াড়া 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৮৯১৬০২০৬ জ ািাক ততধর ০৭ধদন  

১৪ সম্পা আক্তার  মাগুড়াডাঙ্গী জ াাঃ াংিা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৫৬১৪১৩০১ জ ািাক ততধর ০৭ধদন  

১৫ ধনলু া ইয়াসধমন  মাগুড়াডাঙ্গী  জ াাঃ াংিা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৩৫৩০১৬১১ জ ািাক ততধর ০৭ধদন  

 

১৬ জরয়িনা  ারভীন  মাগুড়াডাঙ্গী  জ াাঃ াংিা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৩২২৩৩২৬৮ জ ািাক ততধর ০৭ধদন  

১৭ চাঁদনী আক্তার                   ঐ ০১৭১৪৮৬৯৭২৪ জ ািাক ততধর ০৭ধদন  

১৮ সধবতা রানী                    ঐ ০১৭৮৯১৬০২০৬ জ ািাক ততধর ০৭ধদন  

১৯ জমাছাাঃনাধছমা জব ম    খান্দুয়া  জ াাঃ তমারাট 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৮৫৮১০৫৭৭৬ জ ািাক ততধর ০৭ধদন  

২০ সৃধত রানী দত্ত  মাগুড়াডাঙ্গী  জ াাঃ াংিা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭২৩২০২৫৬১ জ ািাক ততধর ০৭ধদন  

২১ রুধবনা আক্তার    মাগুড়াডাঙ্গী  জ াাঃ াংিা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৫৬১৪১৩০১ জ ািাক ততধর ০৭ধদন  

২২ মধনরা অক্তার  িািধমরপুর জ াাঃকাচারী াড়া 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৩২২৩৩২৬৮ জ ািাক ততধর ০৭ধদন  

২৩ জমাছাাঃ কামরুন্নািার   খান্দুয়া  জ াাঃ তমারাট 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৫৬১৪১৩০১ জ ািাক ততধর ০৭ধদন  

২৪ আধ য়া  ারজানা ধনঝুম   নারায়নপুর  জ াাঃ  াংিা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭২৩৭০৪১৫৪ জ ািাক ততধর ০৭ধদন  

২৫ ধরতা খাতুন  কধলমির  জ াাঃ কধলমির 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭২০৩২০৭৬০ জ ািাক ততধর ০৭ধদন  
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০১ লবনী আক্তার  মাগুড়াডাঙ্গী  জ াাঃ াংিা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৩৯০৮৯১৪৬ যুব নারীয়দর 

জসলাই প্রধিক্ষণ 

০৭ধদন  

০২ িাধস  অধিকারী       নরায়নপুর  জ াাঃ াংিা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৩২২৩৩২৬৮ যুব নারীয়দর 

জসলাই প্রধিক্ষণ 

০৭ধদন  

০৩ নাছধরন আক্তার ধমতু কুরা াড়া  জ াাঃ াংিা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৩৯০৮৯১৪৬ যুব নারীয়দর 

জসলাই প্রধিক্ষণ 

০৭ধদন  

০৪ আধদলা আধখ   জ ালাবাড়ী বনগ্রাম জ া:পু ুঁইয়জার 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৮৪৭৭৫৩৩২ যুব নারীয়দর 

জসলাই প্রধিক্ষণ 

০৭ধদন  

০৫ ধতধর্ দত্ত   নারায়নপুর  জ াাঃ  াংিা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৩০২৬৬৪৪১৩ যুব নারীয়দর 

জসলাই প্রধিক্ষণ 

০৭ধদন  

০৬ ধবনু দত্ত  নারায়নপুর  জ াাঃ  াংিা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৩০২৬৬৪৪১৩ যুব নারীয়দর 

জসলাই প্রধিক্ষণ 

০৭ধদন  

০৭  ধল সরকার                 

মাগুড়াডাঙ্গীয় াাঃ াংিা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী  

০১৭২৬৯৯৬২২৯ যুব নারীয়দর 

জসলাই প্রধিক্ষণ 

০৭ধদন  

০৮ আধম্বয়া খাতুন  মাগুড়াডাঙ্গী  জ াাঃ াংিা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৯৯০৩৪০২৩৩ যুব নারীয়দর 

জসলাই প্রধিক্ষণ 

০৭ধদন  

০৯ মুক্তা রাসী জচৗধুরী   গুিীবাড়ী   জ াাঃ াংিা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৬৮০৪৩৪৫১ যুব নারীয়দর 

জসলাই প্রধিক্ষণ 

০৭ধদন  

১০ জমাছাাঃ জরয়িনা 

আক্তার    

ধ  লবাড়ীয়া জ াাঃয়মৗরাট 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭০৬৪১৩৫৮৮ যুব নারীয়দর 

জসলাই প্রধিক্ষণ 

০৭ধদন  

১১ সাবধরনা মমতাজ 

স্বন যা   

নারায়নপুর  জ াাঃ াংিা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৮৯২৯৯১৪৮ যুব নারীয়দর 

জসলাই প্রধিক্ষণ 

০৭ধদন  

১২ উয়ম্ম আছমা    নারায়নপুর   জ াাঃ াংিা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৮০১০৯৭০৮ যুব নারীয়দর 

জসলাই প্রধিক্ষণ 

০৭ধদন  

১৩ ধিউলী রানী কুন্ডু  খান্দুয়া  জ াাঃ জমৗরাট  

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৭৩৫১৩৬৪১ যুব নারীয়দর 

জসলাই প্রধিক্ষণ 

০৭ধদন  

১৪ তাসধলমা খাতুন   মাগুড়াডাঙ্গী জ াাঃ াংিা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৪০১০৯৭০৪ যুব নারীয়দর 

জসলাই প্রধিক্ষণ 

০৭ধদন  
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১৬ বন্যা রানী  রায়  মাগুড়াডাঙ্গী জ াাঃ াংিা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৮৭২০১০০৩৩ যুব নারীয়দর 

জসলাই প্রধিক্ষণ 

০৭ধদন  

১৭ খুরধিদা জািান ধমতা   মাগুড়াডাঙ্গী জ াাঃ াংিা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৩৬১৮১৩৭১ যুব নারীয়দর 

জসলাই প্রধিক্ষণ 

০৭ধদন  

১৮ জরাধজনা  ারভীন ঝন যা                   ঐ ০১৭৩৫৩০১৬২২ যুব নারীয়দর 

জসলাই প্রধিক্ষণ 

০৭ধদন  

১৯ জমাছাাঃ ধিল্পী খাতুন     মাগুড়াডাঙ্গী জ াাঃ াংিা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৮৫৮১০৫৭৭৬ যুব নারীয়দর 

জসলাই প্রধিক্ষণ 

০৭ধদন  

২০  ল্লধব রানী কুন্ডু  কধলমির   জ াাঃ কধলমির  

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭২০৬৬৫২৫৪ যুব নারীয়দর 

জসলাই প্রধিক্ষণ 

০৭ধদন  

২১ উয়ম্ম িাধববা। তচতী    নারায়নপুর  জ াাঃ াংিা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৯৯০৩৪০২৩৩ যুব নারীয়দর 

জসলাই প্রধিক্ষণ 

০৭ধদন  

২২ আ য়রাজা খাতুন    িাজরা ারা   জ াাঃবাবু াড়া 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭২৫২২৯১৬৪ যুব নারীয়দর 

জসলাই প্রধিক্ষণ 

০৭ধদন  

২৩ আিা আক্তার    িাজরা াড়া জ াাঃবাবু াড়া 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৮৪৪৩৮৪৬১ যুব নারীয়দর 

জসলাই প্রধিক্ষণ 

০৭ধদন  

২৪ মুধি যদা খাতুন     মাগুড়াডাঙ্গী জ াাঃ াংিা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী       

০১৭৩৫৩০১৬২২ যুব নারীয়দর 

জসলাই প্রধিক্ষণ 

০৭ধদন  

২৫ তাধরনা  ারভীন     মাগুড়াডাঙ্গী জ াাঃ াংিা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৩২২৩৩২৬৮ যুব নারীয়দর 

জসলাই প্রধিক্ষণ 

০৭ধদন  

 

 

 

 

 

 

 

১৫ ধসমা আক্তার  জডমনামারা   

জ াাঃকসবামাজইল,উ - াংিা- 

০১৭২৪০৪১২৪৮ যুব নারীয়দর 

জসলাই প্রধিক্ষণ 

০৭ধদন  
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০১ তাধরনা  ারভীন  মাগুড়াডাঙ্গী  জ াাঃ াংিা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৩২২৩৩২৬৮ মসলাই প্রবিক্ষর্ ১৫ বদন  

০২ মধনকা কুন্ডু       নরায়নপুর  জ াাঃ াংিা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৪৮১০৬৭৬৯ মসলাই প্রবিক্ষর্ ১৫ বদন   

০৩ জমাছাাঃ সুধম খাতুন   মাগুড়াডাঙ্গী  জ াাঃ াংিা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৯৪৫৬০১৫২০ মসলাই প্রবিক্ষর্ ১৫ বদন   

০৪ কাধনজ  ায়তমা   তমিালা  জ াাঃ াংিা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৮৪৭৭৫৩৩২ মসলাই প্রবিক্ষর্ ১৫ বদন   

০৫ মধনরা আক্তার   িািমীরপুর  জ াাঃ 

কাচারী াড়া 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭২৮৮০৫৭৪৪ মসলাই প্রবিক্ষর্ ১৫ বদন   

০৬ ধনলু ার ইয়াসমীন  মাগুড়াডাঙ্গী  জ াাঃ াংিা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৩৩৬৩১৩০৪ মসলাই প্রবিক্ষর্ ১৫ বদন   

০৭ মুধি যদা খাতুন                   ঐ ০১৭১০৪১০৩১৭ মসলাই প্রবিক্ষর্ ১৫ বদন   

০৮ আধ য়া  ারজানা ধনঝুম  মাগুড়াডাঙ্গী  জ াাঃ াংিা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৩০৮৮২১৩২৩ মসলাই প্রবিক্ষর্ ১৫ বদন   

০৯ জমধরনা আক্তার ধরতা   গুিীবাড়ী   জ াাঃ াংিা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৫৬৯৮৪১৬২ মসলাই প্রবিক্ষর্ ১৫ বদন   

১০ জমাছাাঃ আইধভ আক্তার    গুিীবাড়ী জ াাঃ াংিা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭০৬৪১৩৫৮৮ মসলাই প্রবিক্ষর্ ১৫ বদন   

১১ মুধনমীন জািান   নারায়নপুর  জ াাঃ াংিা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৪৭৫৯৩২৮০ মসলাই প্রবিক্ষর্ ১৫ বদন   

১২ মধনরা আক্তার    মাগুরাডাঙ্গী   জ াাঃ াংিা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৮০১০৯৭০৮ মসলাই প্রবিক্ষর্ ১৫ বদন   

১৩ জমাছাাঃ কামরুন্নািার  খান্দুয়া  জ াাঃ জমৗরাট  

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৮৪২৫৮১৮৩৯ মসলাই প্রবিক্ষর্ ১৫ বদন   

১৪ তিধমনা আক্তার    মাগুড়াডাঙ্গী জ াাঃ াংিা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৮৯২৯৯১৪৮ মসলাই প্রবিক্ষর্ ১৫ বদন   
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১৬ সুমাইয়া আক্তার সুম্মা  জসনগ্রাম  জ াাঃয়সনগ্রাম  

 উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৮৭২০১০০৩৩ মসলাই প্রবিক্ষর্ ১৫ বদন   

১৭ আন্না খাতুন   মাগুড়াডাঙ্গী জ াাঃ াংিা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৩৬১৮১৩৭১ মসলাই প্রবিক্ষর্ ১৫ বদন   

১৮ তাসধলমা খাতুন                      ঐ ০১৭৩৫৩০১৬২২ মসলাই প্রবিক্ষর্ ১৫ বদন   

১৯ জমাছাাঃ ধিল্পী খাতুন     মাগুড়াডাঙ্গী জ াাঃ াংিা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৮৫৮১০৫৭৭৬ মসলাই প্রবিক্ষর্ ১৫ বদন   

২০  ধ  কম যকার   কধলমির   জ াাঃ কধলমির  

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭২০৬৬৫২৫৪ মসলাই প্রবিক্ষর্ ১৫ বদন   

২১ সুরাইয়া ইয়াসধমন (মুধন্ন)     মাগুড়াডাঙ্গী  জ াাঃ াংিা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৯৯০৩৪০২৩৩ মসলাই প্রবিক্ষর্ ১৫ বদন   

২২ মািমুদা খাতুন      ারয়ভল্লাবাড়ীয়া   জ াাঃ 

 াংিা  

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৮২৯৮১২৩২ মসলাই প্রবিক্ষর্ ১৫ বদন   

২৩ নুসরাত জািান      মাগুড়াডাঙ্গী  জ াাঃ াংিা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৮২৯৮১২৩২ মসলাই প্রবিক্ষর্ ১৫ বদন   

২৪ মাকছু     ারয়ভল্লাবাড়ীয়া   জ াাঃ 

 াংিা  

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৮২৯৮১২৩২ মসলাই প্রবিক্ষর্ ১৫ বদন   

২৫ আরধজনা আক্তার  তধত্তপুর  জ াাঃ জিায়সনডাঙ্গা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৫৪৯২০৮৯০ মসলাই প্রবিক্ষর্ ১৫ বদন   
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01 মবমন  ান   গ্রাম-র্েদুভিবদয়া মপাঃ 

পািংিা,োজবাড়ী  

০১৭২২১৭৫২৩৫ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

02  মগালাম মমাস্তফা   গ্রাম-র্েবঝকেী  মপাঃ 

কার্ােীপাড়া ,পািংিা, 

০১৯১৫১৫৭৪১৮ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

১৫ জবলী খাতুন   জসনগ্রাম   জ াাঃয়সনগ্রাম  

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৮৭২০১০০৩৩ মসলাই প্রবিক্ষর্ ১৫ বদন   



োজবাড়ী  

03 আকাি হুসাইন     গ্রাম-র্েবঝকেী  মপাঃ 

কার্ােীপাড়া ,পািংিা, 

োজবাড়ী  

০১৩০৩৬৩৭১৬৮ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

04 এেিাদ আলী   গ্রাম-র্েবঝকেী  মপাঃ 

কার্ােীপাড়া ,পািংিা, 

োজবাড়ী  

০১৭৪৯৬৬১৮৬৪ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

05  আবতকুে ে মান    গ্রাম-র্েবঝকেী  মপাঃ 

কার্ােীপাড়া ,পািংিা, 

োজবাড়ী  

০১৭২৮৬৭০৪৪২ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

06 সুমী আক্তাে   গ্রাম-র্েবঝকেী  মপাঃ 

কার্ােীপাড়া ,পািংিা, 

োজবাড়ী  

০১৭৫৭৯০৪১৯৩ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

07 মমা ােদ আলী  গ্রাম-র্েবঝকেী  মপাঃ 

কার্ােীপাড়া ,পািংিা, 

োজবাড়ী  

০১৭৭৮৮৫৫৮৪২ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

08  ফবেদ  াসান      গ্রাম-র্েবঝকেী  মপাঃ 

কার্ােীপাড়া ,পািংিা, 

োজবাড়ী  

০১৭৯৮১১৮৪৭০ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

09  িাবকল  ান     গ্রাম-র্েবঝকেী  মপাঃ 

কার্ােীপাড়া ,পািংিা, 

োজবাড়ী  

০১৭৯৩৮৬৯২৮০ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

   10  ইিােত ম ারসন   গ্রাম-র্েবঝকেী  মপাঃ 

কার্ােীপাড়া ,পািংিা, 

োজবাড়ী  

০১৭৪৩১৭০৮১১ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

11  নাজমুল ম াসাইন    গ্রাম-র্েবঝকেী  মপাঃ 

কার্ােীপাড়া ,পািংিা, 

োজবাড়ী  

০১৭৬০৭৮৮০৪৫ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

12  াবসবুল ইসলাম     গ্রাম-র্েবঝকেী  মপাঃ 

কার্ােীপাড়া ,পািংিা, 

োজবাড়ী  

০১৪০৫০২২৮৮৫ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

13 মমাঃ সাবিে আ রেদ       গ্রাম-র্েবঝকেী  মপাঃ 

কার্ােীপাড়া ,পািংিা, 

০১৭৪৯৬৬১৮৬৪ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  



োজবাড়ী  

14 আব্দুল আলীম   গ্রাম-র্েবঝকেী  মপাঃ 

কার্ােীপাড়া ,পািংিা, 

োজবাড়ী  

০১৭৯২৫৫৪০৭৯ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

15 মমাঃ বাচ্চু মমাল্লা      গ্রাম-র্েবঝকেী  মপাঃ 

কার্ােীপাড়া ,পািংিা, 

োজবাড়ী  

০১৭৬৭৯১৮৬৬৬ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

 

µwgK 

bs 

প্রবিক্ষনাথীে নাম  স্থায়ী ঠিকানা  মমাবাইল নিং cÖwkÿY ‡Kv‡m©i bvg ‡gqv` gšÍe¨ 

১৬ মমাঃ ইকবাল ম ারসন     গ্রাম-বািংলাট  মপাঃ বয়োট 

মাদ্রাসা ,পািংিা, 

োজবাড়ী  

০১৯২৪৯৪৫৮৬৭ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

১৭  মমাঃ আবমরুল ইসলাম     গ্রাম-িা মীেপুে  মপাঃ 

কার্ােীপাড়া ,পািংিা, 

োজবাড়ী  

০১৭৭৮৫৫১৬০৬ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

১৮ মমাঃ ব লাল উবিন    গ্রাম-র্েবঝকেী  মপাঃ 

কার্ােীপাড়া ,পািংিা, 

োজবাড়ী  

০১৭৭৭৫৩৩৩৩৭ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

১৯ িাব ন আলম  গ্রাম-র্েবঝকেী  মপাঃ 

কার্ােীপাড়া ,পািংিা, 

োজবাড়ী  

০১৭৯৩৮৬৯২৮০ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

২০  আবতক  াসান    গ্রাম-র্েবঝকেী  মপাঃ 

কার্ােীপাড়া ,পািংিা, 

োজবাড়ী  

০১৭২৪২৪২৩৩১ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

২১  মুজাব দ ম ারসন  গ্রাম-র্েদুভিবদয়া  মপাঃ 

কার্ােীপাড়া ,পািংিা, 

োজবাড়ী  

০১৩০৩৪৩৩৩২৭ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

২২ মমাঃ আলমগীে কববে   গ্রাম-র্েবঝকেী  মপাঃ 

কার্ােীপাড়া ,পািংিা, 

োজবাড়ী  

০১৭১২৭৮৫০৪৭ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  



২৩  নয়ন ম ারসন     গ্রাম-র্েবঝকেী  মপাঃ 

কার্ােীপাড়া ,পািংিা, 

োজবাড়ী  

০১৭৫১৪৫৬১৩৩ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

২৪ আকমল আলী মৃধা      গ্রাম-সতযবজৎপুে মপাঃ  

,পািংিা, 

োজবাড়ী  

০১৭০৭১৬২৫৭৯ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

   ২৫  মমাঃ মলাকমান ম ারসন     গ্রাম-র্েরমৌবদপুে মপাঃ 

পািংিা,োজবাড়ী  

০১৯১৭৪৫২১৫২ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

 

µwgK 

bs 

প্রবিক্ষনাথীে নাম  স্থায়ী ঠিকানা  মমাবাইল নিং cÖwkÿY ‡Kv‡m©i bvg ‡gqv` gšÍe¨ 

01 বদপিংকে বিকদাে  গ্রাম-ম ারনডাঙ্গা মপাঃ 

ম ারসনডাঙ্গা,পািংিা, 

োজবাড়ী  

০১৯৭২৭৮৯৬৮০ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

02  সাধন সেকাে  গ্রাম-ম ারনডাঙ্গা মপাঃ 

ম ারসনডাঙ্গা,পািংিা, 

োজবাড়ী  

০১৩০৯০৬৪০৭০ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

03  ববপ্লব ববশ্বাস   গ্রাম-ম ারনডাঙ্গা মপাঃ 

ম ারসনডাঙ্গা,পািংিা, 

োজবাড়ী  

০১৭২৪৫১৬৪৪১ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

04 বমমলা মন্ডল  গ্রাম-ম ারনডাঙ্গা মপাঃ 

ম ারসনডাঙ্গা,পািংিা, 

োজবাড়ী  

০১৭২৪৫১৬৪৪১ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

05  পূবন িমা োনী   গ্রাম-ববল পদমবদয়া মপাঃ 

 াটবনগ্রাম ,পািংিা, 

োজবাড়ী  

০১৯৫৬৬৮১৭৩৫ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

06  সুব্রত ববশ্বাস   গ্রাম-ম ারনডাঙ্গা মপাঃ 

ম ারসনডাঙ্গা,পািংিা, 

োজবাড়ী  

০১৯৮৭৪৯৮৯৪৯ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

07 আব্দুল  াবমদ  গ্রাম-বসাকুবিয়া মপাঃ 

কবলম ে ,পািংিা, 

োজবাড়ী  

০১৭৫০৯৮৮৩০৭ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  



08  সাগে মভৌবমক    গ্রাম-ম ারনডাঙ্গা মপাঃ 

ম ারসনডাঙ্গা,পািংিা, 

োজবাড়ী  

০১৭০৩৫২১৪৪৯ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

09  হুমায়ন সেদাে    গ্রাম-সাজুবেয়া  মপাঃ 

ম ারসনডাঙ্গা,পািংিা, 

োজবাড়ী  

০১৩০১২১৮২৫১ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

   10  বনবিতা সেকাে  গ্রাম-ম ারনডাঙ্গা মপাঃ 

ম ারসনডাঙ্গা,পািংিা, 

োজবাড়ী  

০১৭৪৩১৭০৮১১ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

11  বেপন আলী মুন্সী   গ্রাম-ম ারনডাঙ্গা মপাঃ 

ম ারসনডাঙ্গা,পািংিা, 

োজবাড়ী  

০১৭৬৮২৪৪৯২০ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

12 সমরেন কুমাে 

মন্ডল    

গ্রাম-ম ারনডাঙ্গা মপাঃ 

ম ারসনডাঙ্গা,পািংিা, 

োজবাড়ী  

০১৪০৫০২২৮৮৫ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

13 বনবিকান্ত মন্ডল     গ্রাম-ম ারনডাঙ্গা মপাঃ 

ম ারসনডাঙ্গা,পািংিা, 

োজবাড়ী  

০১৯৫১৬১৫০৯৪ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

14 অনুপ কুমাে  গ্রাম-ম ারনডাঙ্গা মপাঃ 

ম ারসনডাঙ্গা,পািংিা, 

োজবাড়ী  

০১৭০৫৭৭৪১৩৬ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

15 মদবব্রত ববশ্বাস     গ্রাম-ম ারনডাঙ্গা মপাঃ 

ম ারসনডাঙ্গা,পািংিা, 

োজবাড়ী  

০১৯৮০৫১৭৯০৪ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

 

µwgK 

bs 

প্রবিক্ষনাথীে নাম  স্থায়ী ঠিকানা  মমাবাইল নিং cÖwkÿY ‡Kv‡m©i bvg ‡gqv` gšÍe¨ 

১৬ মদবাষীষ ববশ্বাস   গ্রাম-ম ারনডাঙ্গা মপাঃ 

ম ারসনডাঙ্গা,পািংিা, 

োজবাড়ী  

০১৯৩৮২৮২৬৯৯ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

১৭  আরনায়াে ম ারসন   গ্রাম-বসাকুবিয়া  মপাঃ 

কবলম ে ,পািংিা, 

োজবাড়ী  

০১৭৬০৭৮৮০২৪ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  



১৮ মমর দী  াসান   গ্রাম-ম ারনডাঙ্গা মপাঃ 

ম ারসনডাঙ্গা,পািংিা, 

োজবাড়ী  

০১৭৬২৪৭০৯৬১ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

১৯ শ্রাবন্তী ববশ্বাস  গ্রাম-ম ারনডাঙ্গা মপাঃ 

ম ারসনডাঙ্গা,পািংিা, 

োজবাড়ী  

০১৯৬০১৭৩৩৪৯ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

২০  মমাঃ জাব দ ম াসাইন   গ্রাম-সাজুবেয়া 

মপাঃর ারসনডাঙ্গা 

,পািংিা, 

োজবাড়ী  

০১৭৪৫৬০৯৬০৪ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

২১  মবল্লকা মন্ডল গ্রাম-ম ারনডাঙ্গা মপাঃ 

ম ারসনডাঙ্গা,পািংিা, 

োজবাড়ী  

০১৭০৪৫৩২২৬২ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

২২ অবভবজদ র্ক্রববতি  গ্রাম-ম ারসনডাঙ্গা মপাঃ 

ম ারসনডাঙ্গা ,পািংিা, 

োজবাড়ী  

০১৪০৮৯০২৯৬৪ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

২৩  মায়া  াতুন    গ্রাম-মকওয়াগ্রাম  মপাঃ 

কবলম ে ,পািংিা, 

োজবাড়ী  

০১৭১৮৮৭৮২১৭ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

২৪ বদপ্ত  মসন    গ্রাম-ম ার নডাঙ্গা  মপাঃ 

ম ারসনডাঙ্গা ,পািংিা, 

োজবাড়ী  

০১৭৮২৯৮১৩২ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

   ২৫   বলল সেদাে    গ্রাম-ম ারনডাঙ্গা মপাঃ 

ম ারসনডাঙ্গা,পািংিা, 

োজবাড়ী  

০১৭৪৩১৭০৮১১ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

অপ্রাধতষ্ঠাধনক প্রধিক্ষণ (২০২০-২০২১) 

নং প্রধিক্ষনার্ীর নাম ঠিকানা  জমাবাইল নম্বর  প্রধিক্ষণ 

জকায়স যর নাম  

জময়াদ  মন্তব্য 

১ মাকছু  স্থায়ী ঠিকানা  জমাবাইল নম্বর  গাভী পালন  ০৭ধদন  

২ মািমুদা খাতুন      ারয়ভল্লাবাড়ীয়া  

জ াাঃ াংিা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৫৮৪৯৩২৭১ গাভী পালন  ০৭ধদন  

৩ আজধমরা 

সুলতানা    

                  ঐ ০১৭৯৪১৬৯১৫৩ গাভী পালন  ০৭ধদন  

৪ জহুরা খাতুন    ধব. মালধি  জ াাঃয়মৗরাট 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭২৫২২৯১৬৪ গাভী পালন  ০৭ধদন  

৫ িামীম ধবশ্বাস      ারয়ভল্লাবাড়ীয়া  

জ াাঃ াংিা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭২৯৫৫৮৮৫৫ গাভী পালন  ০৭ধদন  

৬ আধলমুজ্জামান  ধবষ্ণুপুর জ াাঃ াংিা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭২৬৩৫৩৫৪৭ গাভী পালন  ০৭ধদন  

৭ জমাাঃ ধমরন          িাজরা াড়া জ াাঃবাবু াড়া 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৯৭৬১৪৫১৪৬ গাভী পালন  ০৭ধদন  

৮ রধবউল    ারয়ভল্লাবাড়ীয়া  

জ াাঃ াংিা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৬৬৬২৪১৩৫ গাভী পালন  ০৭ধদন  

৯ আিা আক্তার জেধক াড়া  জ াাঃ াংিা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৩১৩৮১৭৬২৫ গাভী পালন  ০৭ধদন  

১০ িাধলমা খাতুন    ারয়ভল্লাবাড়ীয়া  

জ াাঃ াংিা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৬৬২৪৩৫২১ গাভী পালন  ০৭ধদন  

১১ জমাাঃ 

রাধকবুজ্জামান  

নারায়নপুর  জ াাঃ াংিা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৩৬৩৭১২৬৮ গাভী পালন  ০৭ধদন  

১২ আব্দুল্লাি  ঐ ০১৯৯৭৯৪৩৯০০ গাভী পালন  ০৭ধদন  

১৩ িাধমদা খাতুন     দুরশুনধদয়া 

জ াাঃয়িায়সনডাঙ্গা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭১২৬৫৬১০৩ গাভী পালন  ০৭ধদন  



১৪ এনামুল ইসলাম গ্রধম ;নারায়নপুর, াংিা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৬২৪৯৩২১২ গাভী পালন  ০৭ধদন  

১৫ জমািাম্মদ আব্দুল  

মামুন    

চরলক্ষীপুর  জ াাঃ র্িাই 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৩৪৮০৫৫৩৪ গাভী পালন  ০৭ধদন  

১৬ ইয়াসধমন 

সুলতানা   

ধব. মালধি জ াাঃয়মৗরাট 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৫৭৬০৪৫১৩ গাভী পালন  ০৭ধদন  

১৭ ইমধতয়াজ 

সুলতান   

ধব. মালধি জ াাঃয়মৗরাট 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৯৫৪২৭১৯২ গাভী পালন  ০৭ধদন 

 

 

১৮ িামীমা নাজনীন   িাজরা াড়া জ াাঃবাবু াড়া 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৯৪১৬৯১৫৩ গাভী পালন  ০৭ধদন  

১৯ আইধরন সুলতানা  মাগুড়াডাঙ্গী জ াাঃ াংিা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৩৪৮০৫৫৩৪ গাভী পালন  ০৭ধদন  

২০ আসাদুজ্জামান     ারয়ভল্লাবাড়ীয়া  

জ াাঃ াংিা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৫৮৪৯৩২৭১ গাভী পালন  ০৭ধদন  

২১ ধমজযা আধস  

রিমান 

র্িাই জ াাঃ র্িাই 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭০৬০৫২১৭১ গাভী পালন  ০৭ধদন  

২২ আধমরুল ইসলাম  জমঘনা জ াাঃ জমঘনা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৬৬৬২৪১৩৫ গাভী পালন  ০৭ধদন  

২৩ ধিলা আক্তার গ্রাম:- ািা জ া:-জজানা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৬৩১৯৯৪১৪৮ গাভী পালন  ০৭ধদন  

২৪ জমাাঃ সুমন ধবশ্বাস বাংলাট জ া:-বয়রাট 

মিাসা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৬২৪৯৩২১২ গাভী পালন  ০৭ধদন  

২৫ সুমন ধবশ্বাস গুধিবাধর জ া:  াংিা, 

রাজবাড়ী। 

০১৭৬৬৬২৪১৩৫ গাভী পালন  ০৭ধদন  

অপ্রাধতষ্ঠাধনক প্রধিক্ষণ (২০২০-২০২১) 

নং প্রধিক্ষনার্ীর নাম ঠিকানা  জমাবাইল নম্বর  প্রধিক্ষণ জকায়স যর নাম  জময়াদ  মন্তব্য 

১ সাবধরনা মমতাজ স্বন যা মাগুড়াডাঙ্গী  

জ াাঃ াংিা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৮৯২৯৯১

৪৮ 

গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

২ জমাছাাঃ তাসধলমা খাতুন                        ঐ ০১৭৮০১০৯৭

০৮ 

গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  



৩ সুধম খাতুন  বিলাডাঙ্গা 

জ াাঃিাটবনগ্রাম 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৮৪৮১৮৮

৭৫ 

গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

৪ মধনরা আক্তার  গুধিবাড়ী জ াাঃ াংিা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭১৭৬৬০৬

৮৯ 

গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

৫ জমাছাাঃ রধিমা খাতুন  মাগুড়াডাঙ্গী  

জ াাঃ াংিা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭২৬৩৫৩

৫৪৭ 

গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

৬ তাধরনা  ারভীন                    ঐ ০১৭৩২২৩৩

২৬৮ 

গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

৭ সীমা আক্তার                  ঐ ০১৭২৪০৪১২

৪৮ 

গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

৮ আসমাউল হুসনা  নারায়নপুর জ াাঃ াংিা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৬৩১৯৯৪১

৪৮ 

গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

৯ মুন মীন জািান  মাগুড়াডাঙ্গী  

জ াাঃ াংিা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৪৭৫৯৩২

৮০ 

গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

১০  ধ  কম যকার   নারায়নপুর  জ াাঃ াংিা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭০৬৪১৩৫

৮৮ 

গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

১১ মধনকা কুন্ডু  নারায়নপুর  জ াাঃ াংিা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৩৬৩৭১

২৬৮ 

গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

১২  ািধমদা ইয়াসধমন   গুধিবাড়ী  জ াাঃ াংিা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৯৪১৪৯২

৪৯ 

গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

১৩ জমধরনা আক্তার ধরতা গুধিবাড়ী  জ াাঃ াংিা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৫৮৯৮৪১

৬২ 

গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

১৪ নুসরাত জািান  মাগুড়াডাঙ্গী 

জ াাঃ াংিা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৭৯৮০৬২

৪৪ 

গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

১৫ মুধি যদা খাতুন  মাগুড়াডাঙ্গী  

জ াাঃ াংিা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭১০৪১০৩

১৭ 

গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

১৬ ধনলু া ইয়াসধমন  মাগুড়াডাঙ্গী  

জ াাঃ াংিা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৩৩৬৩১

৩০৪ 

গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  



১৭ লাবনী আক্তার                   ঐ ০১৬০৯১৬৯

৮১১ 

গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

১৮ আধ য়া  া রজানা ধনঝুম                    ঐ ০১৩০৮৮২১

৩২৩ 

গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

১৯ মধনরা আক্তার    িািমীরপুর  জ াাঃ 

কাচারী াড়া 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৮৫৮১০৫৭

৭৬ 

গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

২০ ধরতা খাতুন  কধলমির   জ াাঃ 

কধলমির  

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

 গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

২১ জরিানা আক্তার    মাগুড়াডাঙ্গী  

জ াাঃ াংিা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৯১০৪১০৫

০৯ 

গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

২২ বন্দনা অধিকারী   নারায়নপুর জ াাঃ াংিা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭১০৩৫৮০

১০ 

গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

২৩ রু  কুমার মন্ডল    কুঠিমাধলয়াট  জ াাঃ 

িাটবনগ্রাম 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৮২৯৮১২

৩২ 

গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

২৪ জমাাঃ সা র মন্ডল  র্িাই জ াাঃ র্িাই 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৯৭৫৩০৫৯

৯২ 

গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

২৫ জসধলনা  জমঘনা  জ াাঃ জমঘনা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৬৬৬২৪১

৩৫ 

গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

 

অপ্রাধতষ্ঠাধনক প্রধিক্ষণ (২০২০-২০২১) 

নং প্রধিক্ষনার্ীর নাম ঠিকানা  জমাবাইল নম্বর  প্রধিক্ষণ জকায়স যর নাম  জময়াদ  মন্তব্য 

১  লাি কুমার ধবশ্বাস   গ্রাম: জচাড়া াড়া 

জ া: জমৗরাটউ -

 াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৩৮৬০৯০৯৮ গাভীপালন  ০৭ধদন  

২   সুজন   গ্রাম: ধুধলয়াট জ া: 

জমৗরাটউ -

 াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৪৬৬৭১১৫০ গাভীপালন  ০৭ধদন  

৩ অপুব য কুমার  াইন    গ্রাম: বা দুধল জ া: 

জমৗরাটউ -

 াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৪৩৫৩৫৩১২ গাভীপালন  ০৭ধদন  



৪ জধসম ধময়া    গ্রাম: ধুধলয়াট জ া: 

জমৗরাটউ -

 াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৪০৪০৪৪১৭ গাভীপালন  ০৭ধদন  

৫ ধবনয় কুমার জসন  গ্রাম: বা দুধল জ া: 

জমৗরাট উ -

 াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৪৫৪৫৩৭২৮ গাভীপালন  ০৭ধদন  

৬ অজয় কুমার সরকার    জমৗরাট গ্রাম:পুব য 

বা দুধল জ া:  উ -

 াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭২৭১৪১৫৬৩ গাভীপালন  ০৭ধদন  

৭ ধমজযা জ ালাম  াউস গ্রাম: মালিী জ া: 

জমৗরাটউ -

 াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৩৮৬০৯০৯৮ গাভীপালন  ০৭ধদন  

৮ ধতধর্ সরকার     জমৗরাট গ্রাম:পুব য 

বা দুধল জ া:উ -

 াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭২৩৯৬২৩৭৭ গাভীপালন  ০৭ধদন  

৯ হ্নদয় কুমার সরকার  ঐ ০১৭৩৬৪২১২৭৩ গাভীপালন  ০৭ধদন  

১০ িাধ জুল জজায়াদ যার  গ্রাম: ধুধলয়াট জ া: 

জমৗরাট উ -

 াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৫৭৮৭৪১৮১ গাভীপালন  ০৭ধদন  

১১ শুক্লা মজুমদার   গ্রাম: ধুধলয়াট জ া: 

জমৗরাটউ -

 াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭২১৯৩৪০৬৯ গাভীপালন  ০৭ধদন  

১২ অন্তরা রানী জঘাষ    গ্রাম: বা দুধল জ া: 

জমৗরাট উ -

 াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭২৯৩৭৬৩৬১ গাভীপালন  ০৭ধদন  

১৩ জমাাঃ রায়ছল মন্ডল  জমৗরাট গ্রাম:পুব য 

বা দুধল জ া: উ -

 াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭০৩৪১১৩৬৩ গাভীপালন  ০৭ধদন  

১৪ ধবজয় কুমার সরকার গ্রাম: বা দুধল জ া: 

জমৗরাট  উ -

 াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৪৫৮৩৪৫৮৩ গাভীপালন  ০৭ধদন  

১৫ বাপ্পা ধবশ্বাস গ্রাম: ধুধলয়াট জ া: 

জমৗরাট উ -

 াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৪৭২১২২২৩ গাভীপালন  ০৭ধদন  

১৬ আজাদ খান    গ্রাম: ধুধলয়াট জ া: 

জমৗরাট উ -

 াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭১৪৪১২১৮৬ গাভীপালন  ০৭ধদন  

১৭ ধবউটি রানী              ঐ ০১৭০৩৪১১৩৬৩ গাভীপালন  ০৭ধদন  



১৮ ইমদাদ খান  গ্রাম: বড়য়চৗবাড়ীয়া  

জ া: জমৗরাট উ -

 াংিা,রাজবাড়ী 

০১৯৬৬৩১৯৮৯০ গাভীপালন  ০৭ধদন  

১৯ রায়িান মািমুদ               ঐ ০১৫১৮৩৩৮৭২৫ গাভীপালন  ০৭ধদন  

২০ জমাাঃ জয়নাল আয়বদীন  ঐ ০১৭৪৮৯১৬৬৭৬ গাভীপালন  ০৭ধদন  

২১ আধরফুল ইসলাম  ঐ ০১৯১৪৩৫৩১৩৫ গাভীপালন  ০৭ধদন  

২২ িািধরয়ার খান রাতুল  ঐ ০১৭৪৯১৭১৯৬৩ গাভীপালন  ০৭ধদন  

২৩ কুমারী কধনকা রানী  গ্রাম:পুব য বা দুধল 

জ া: জমৗরাটউ -

 াংিা,রাজবাড়ী 

০১৮৬৬৭৪২৯১৬ গাভীপালন  ০৭ধদন  

২৪ িধরফুল ইসলাম  গ্রাম: বা দুধল জ া: 

জমৗরাট  উ -

 াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৮৯৯৪৫৯৪৭৭ গাভীপালন  ০৭ধদন  

২৫ িারধমন সুলতানা  

 

গ্রাম:নারায়নপুর  

 জ া:  াংিা  উ -

 াংিা,রাজবাড়ী 

০১৩১৩২৪০৮৭৮ গাভীপালন  ০৭ধদন  

 

অপ্রাধতষ্ঠাধনক প্রধিক্ষণ (২০২০-২০২১) 

নং প্রধিক্ষনার্ীর নাম ঠিকানা  জমাবাইল নম্বর  প্রধিক্ষণ জকায়স যর নাম  জময়াদ  মন্তব্য 

১ জমাাঃ ময়নায়ার জিায়সন   গ্রাম:বড় াধছ জ া: 

 াংিা উ -

 াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭১৬৫৫৩৯৫৫ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

২ জমাাঃ সাধিদুল ইসলাম  ঐ ০১৭২২৯৮৫৬৪২ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

৩ ইকবাল আিয়ম্মদ  ঐ ০১৭৫৬৫৩৬২৯৬ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

৪ জধসম উধিন    গ্রাম:ভিযাচার্য্ জ যা: 

বাবু াড়াf   উ -

 াংিা,রাজবাড়ী 

০১৩১৯৮৮১৮১৮ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

৫ রাধকব হুসাইন     গ্রাম:মাগুড়াডাঙ্গী 

জ া:  াংিা 

 উ াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৫৭৫৭১৬৯১ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

৬        জমাাঃ জধন                   ঐ ০১৪০৩৭৭৮৭৩২ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

৭ ইমরান আিয়ম্মদ  ঐ ০১৭২৪৪৮২৪৪২ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

৮ আনারুল ইসলাম  ঐ ০১৭৫৭৪৫৪৪৪৫ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  



৯ জমাাঃ ইমদাদুল িক   গ্রাম:সতযধজৎপুর 

জ া:  াংিf  উ -

 াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৪৮১৭১৭৪০ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

১০ ধ য়ারুল  ঐ ০১৭৮২৮০৯৫৬০ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

১১ সায়লিা খাতুন  গ্রাম:ধবষ্ণুপুর জ া: 

 াংিাউ -

 াংিা,রাজবাড়ী 

০১৯৩৩১২৫৪৯৫ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

১২ জময়িদী ইকবাল    গ্রাম:বিলাডাঙ্গা  

জ া: িাটবনগ্রাম 

উ  াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৩২৭৪৬৪৭২ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

১৩ জজসধমন আক্তার  ঐ ০১৭২৭৫৩৩৩৬৫ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

১৪ রুকসানা খাতুন  ঐ ০১৪০৩৬৯৭৫৬৯ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

১৫ নাসধরন আক্তার  ধ  ঐ 

 

 

 

০১৭৫০৬৫২৬২৫ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

১৬ আধম্বয়া খাতুন   গ্রাম:মাগুড়াডাঙ্গী 

 জ া:  াংিf উ -

 াংিা,রাজবাড়ী 

০১৯৯০৩৪০২৩৩ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

১৭ িারধমন আক্তার               ঐ ০১৭৯০৬৯৩৫১০ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন 

 

 

 

 

 

 

১৮ জমাাঃ রুয়বল জিায়সন  ঐ ০১৭৪৬৩৮৩২৪৬  গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

১৯ তাধনয়া খাতুন  ঐ ০১৭০১৪২০৩৬২ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

২০ জমাছাাঃ  ধল আক্তার  ঐ ০১৩১৫৪৩৫৪১৯ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

২১ জমাাঃ আলম ীর জিায়সন  ঐ ০১৯২১৭১৮৮৬৮ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

২২ জমাছাাঃ বৃধষ্ট ঐ ০১৭৮৯৯৪৬১৬৭ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

২৩ জমাাঃ জসায়াইব জমািমুদ  গ্রাম:সতযধজৎপুর ০১৬৩১৯৯৪১৪৮ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  



 জ া:  াংিাউ -

 াংিা,রাজবাড়ী 

২৪ জমাছাাঃ িারধমন আক্তার  গ্রাম:মাগুড়াডাঙ্গী 

 জ া:  াংিাউ -

 াংিা,রাজবাড়ী 

০১৪০৭২৫৫৮০৮ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

২৫ রাধিদুল ইসলাম  গ্রাম:মাগুড়াডাঙ্গী 

জ া:  াংিা  উ -

 াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭২৪০৪১২৪৮ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

 

অপ্রাধতষ্ঠাধনক প্রধিক্ষণ (২০২০-২০২১) 

নং প্রধিক্ষনার্ীর নাম ঠিকানা  জমাবাইল নম্বর  প্রধিক্ষণ জকায়স যর নাম  জময়াদ  মন্তব্য 

১ উজ্জল কুমার ধবশ্বাস  গ্রম:ধবলয়জানা 

জ াাঃবয়রাট মািাসা 

উ -

 াংিা,রাজবাড়ী 

০১৯২৬৫৪৮৭৫৪ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

২ সধজব কুমার  ঐ ০১৭৩৭-২৮৭৫৪৬ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

৩ অপুব য কুমার মন্ডল  ঐ ০১৭৭৯-০৯৫২০৪ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

৪ ধত্রধদব কুমার িাজরা  ঐ ০১৭২৮-০৪৬৮১১ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

৫ ধলটন ধবশ্বাস ঐ ০১৭০৩-৪৪৩৯১৪ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

৬ পুজা ধবশ্বাস ঐ ০১৮৩৫১৫০৩৫২ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

৭ ময়নায়তাষ ধবশ্বাস ঐ ০১৮৭৬-৪০২৪৩৮ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

৮ অল্পনা িীল ঐ ০১৭৩৫-৪১৬৭৪২ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

৯ যুর্ী িীল     ঐ ০১৮১৮-৫৭১৪৮০ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

১০ জসতু রানী ঐ ০১৭১৯-৩৩১৫৬২ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

১১ সধবতা রানী ঐ ০১৭৭৫-৪৩২২৬৩ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

১২ ধমথুন ধবশ্বাস ঐ ০১৭৩৭-২৮৭৫৪৬ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

১৩ সধিতা রানী মন্ডল  ঐ ০১৭৫০-৩০৪৩১৬ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

১৪ সমীর ধবশ্বাস  ঐ ০১৩০৫-৬৬৫৬৮৬ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

১৫ জসৗরভ ধবশ্বাস  ঐ ০১৬২৪-২৫৪৭৫৫ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  



১৬ প্রয়সনধজৎ জজায়ািযার গ্রম:ধবলয়জানা 

জ াাঃ বয়রাট 

মািাসা 

উ -

 াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৩৯-৮৩১২১১ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

১৭ মধন কুমার                    ঐ ০১৭৪১-৭১২৬২২ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

১৮ রঞ্জন কুমার মন্ডল  ঐ ০১৭৪০-৪০৪২২৫ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

১৯ দুজযয় কুমার  ঐ ০১৭৩৭-৩৬১০৯৩ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

২০ ইসধমতা জজায়ািযার  ঐ ০১৭১৭-৬০৭৬৫৫ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

২১ বাসন্তী রায়  ঐ ০১৯০৮-৩৭১১৯৪ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

২২ চধন্দ্রকা জজায়ািযার  ঐ ০১৭১৮-৯৬৬৫৬০ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

২৩ কানন বালা মন্ডল  ঐ ০১৭৪৫-৯৩৭৪০৩ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

২৪ জয় কুমার ধবশ্বাস              ঐ ০১৭১৭-৬০৭৬৫৫ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

২৫ িতািী রানী জজায়াদ যার ঐ ০১৭৮৬-৪২২১৭৮ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

অপ্রাধতষ্ঠাধনক প্রধিক্ষণ (২০২০-২০২১) 

নং প্রধিক্ষনার্ীর নাম ঠিকানা  জমাবাইল নম্বর  প্রধিক্ষণ জকায়স যর নাম  জময়াদ  মন্তব্য 

১ জমাাঃ জধসম জিখ গ্রম: ািা জ াাঃ জজানা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৬৩৮৯৭৮৬৯৮ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

২ জমাাঃ জমাবারক 

আধল মন্ডল 

ঐ ০১৭২৯-৮০৫৮০৯ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

৩ জমাাঃ  ধরদ ইসলাম  ঐ ০১৭৯০-৭৫৮৯২২ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

৪ জমাাঃ মধনরুল 

ইসলাম  

ঐ ০১৮২১-৭৭৭৬৯৬ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

৫ জমাাঃ দাউদ মন্ডল    গ্রম:ধনভা জ াাঃ জজানা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৮২৪-৩৩৬৪৪৩ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

৬  মনজুর রিমান  গ্রম: ািা জ াাঃ জজানা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৮৭৬-৪০২৪৩৮ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

৭ সা র খা         গ্রাম:জতবাড়ীয়া জ াাঃ 

জজানা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৭১-৮৬৯৯৮৪ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

৮ জমাাঃ নয়ন মন্ডল   গ্রাম: ািা জ াাঃ জজানা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৪৫-১৬২২৭৬ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  



৯ জমাাঃ সুজন মন্ডল    গ্রাম:ধনভা জ াাঃ জজানা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭২০-৩৮৭৬৬২ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

১০ জরাকন জিায়সন  গ্রাম:জতবাড়ীয়া জ াাঃ 

জজানা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৮৫৮-০৩৬২৫৮ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

১১ অপূব য মন্ডল    গ্রাম:মাদুধলয়া জ াাঃ জজানা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৮১- গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

১২ আধনচ মন্ডল গ্রাম:  ািা,জ া: জজানা 

 াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭০৩৪৪৩৯৩১ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

১৩ জমাাঃ আলমধ র 

জিায়সন   

গ্রম:বীরমন্ডব জ াাঃ জজানা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৫২৪৩৯৯৪৩ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

১৪ মুন্নু আলী গ্রম:বীরমন্ডব জ াাঃ জজানা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৮৯৮৩৮৩৫০  গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

১৫ সািন ধবশ্বাস  গ্রম:জজানা জ াাঃ জজানা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৪৯৮৯৭০৩৪ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

১৬ সুব্রত কুমার ধবশ্বাস গ্রাম:-জজানা,জ া: জজানা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৫১৫১৭৪৭৫ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

১৭ সুকান্ত রায়                   ঐ ০১৭৬৫২৯০২৭৫ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

১৮ আনন্দ প্রামাধনক  গ্রাম:-মাদুধলয়া,জ া: 

জজানা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৫৩১৪৩২৪৪ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

১৯ ধবজয় মন্ডল  গ্রাম:-ধনভা জ া: জজানা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭২২৪১১৩৩৯ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

২০  ধরদা ইয়াসধমন গ্রাম:-বয়রাট জ া: বয়রাট 

মািাসা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭২৪১৪৪২৪৯ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

২১ জরাকনুজ্জামান  গ্রাম:-বীলমন্ডব জ া: 

জজানা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭০৬৫১৯২৯২ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

২২ রায়িদুল কধবর   গ্রাম:- ািা জ া: জজানা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৯৬৫১৭২৫৩২ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

২৩ জতৗধদর জিাসাইন 

তুধিন   

ঐ ০১৮৭৩৭০১৬৮৮ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  



২৪ রর্ীন্দ্র নার্ মন্ডল গ্রাম;- ধনভা  জ াাঃ জজানা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৩১২৯৬৬৬৮ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

২৫ প্রধমলা  রানী  ঐ ০১৭৭৭৮৫১৫৫৪ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

 

অপ্রাধতষ্ঠাধনক প্রধিক্ষণ (২০২০-২০২১) 

নং প্রধিক্ষনার্ীর নাম ঠিকানা  জমাবাইল নম্বর  প্রধিক্ষণ জকায়স যর নাম  জময়াদ  মন্তব্য 

১ কামরুল িাসান রািী লাধিড়ী রঘুনার্পুর  

জ াাঃয়িায়সনডাঙ্গা 

উ  াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৩৯-৮৪৮৭৮৯ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

২ সাধির িাসান লাধিড়ী রঘুনার্পুর  

জ াাঃয়িায়সনডাঙ্গা 

উ  াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৭৮-৪২৯২৬০ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

৩ মুন্নী আক্তার লাধিড়ী রঘুনার্পুর  

জ াাঃয়িায়সনডাঙ্গা 

উ  াংিা,রাজবাড়ী 

০১৯৫৯-৯৫২৯৭৮ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

৪ সাইদুর রিমান ঐ ০১৭১০-৯৬৫৯৩৪ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

৫ টুটুল জিায়সন ঐ ০১৭৮৫-৬২৩৪৬৮ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

৬ মাসুদ রানা জ া ালপুর  

জ াাঃয়িায়সনডাঙ্গা 

উ - াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭২৪-৯২০৬১৪ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

৭ ধিলা আক্তার ঐ ০১৭৯৪-৯২০১৯০ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

৮ জমাছাাঃ বধবতা খাতুন ঐ ০১৭২৬-৩৯০১২৪ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

৯ িারধমন সুলতানা ঐ ০১৯১৪-২৬৪৩২০ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

১০ ধরমাখাতুন ঐ ০১৭৪৭-১২১২৪১ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

১১ হৃদয় খান ঐ ০১৭৪৭-০৬২৩১৯ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

১২ আলাউধিন মন্ডল ঐ ০১৭২১-১৯১৮৫৫ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

১৩ রধবউল ইসলাম ঐ ০১৭২৫-২২৫৫৪৪ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

১৪ নাজমুল ইসলাম রধন ঐ ০১৯১৬৬০৯৬৪৫   গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

১৫ তাধনয়া খাতুন মাধসধলয়া, জ াাঃ 

জিায়সনডাঙ্গা 

উ -

 াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৫৭-২৪৯৩৩৯ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  



১৬ কুতুব উধিন   মাধসধলয়া, জ াাঃ 

জিায়সনডাঙ্গা 

উ -

 াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৪০-২১০২৭৯ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

১৭ রধন আলম ধ ড়ালী াড়া, 

জ াাঃিাটবনগ্রাম 

উ -

 াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৫৮৯০৭২৯০ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন 

 

 

 

১৮ মালা রানী মন্ডল   লাধিড়ী রঘুনার্পুর  

জ াাঃয়িায়সনডাঙ্গা 

উ -

 াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭১২-৬২৭৩৬৩ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

১৯ জমাাঃ ধজসান মািমুদ  লাধিড়ী রঘুনার্পুর  

জ াাঃয়িায়সনডাঙ্গা 

উ -

 াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৯৮-৮৭৭৫০৩ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

২০ মানসী নাজনীন খান  লাধিড়ী রঘুনার্পুর  

জ াাঃয়িায়সনডাঙ্গা 

উ -

 াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৫৩-২৫০৫৫৫ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

২১ মািাফুজ খান  জ া ালপুর  

জ াাঃয়িায়সনডাঙ্গা 

উ -

 াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭২৯৯২১৪৫১ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

২২ তািধমনা আক্তার   লাধিড়ী রঘুনার্পুর  

জ াাঃয়িায়সনডাঙ্গা 

উ -

 াংিা,রাজবাড়ী 

০১৯২১২১৭১০৪ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

২৩ ধর া খাতুন   লাধিড়ী রঘুনার্পুর  

জ াাঃয়িায়সনডাঙ্গা 

উ -

 াংিা,রাজবাড়ী 

০১৯২১-১৫৩০২৫ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

২৪ মুরাদ িরী   লাধিড়ী রঘুনার্পুর  

জ াাঃয়িায়সনডাঙ্গা 

উ -

 াংিা,রাজবাড়ী 

০১৩১১৩৭০৫৭০ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  



২৫ মাইনুল ইসলাম  মাধসধলয়া, জ াাঃ 

জিায়সনডাঙ্গা 

উ -

 াংিা,রাজবাড়ী 

০১৭৫৭-২৪৯৩৩৯ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

 

অপ্রাধতষ্ঠাধনক প্রধিক্ষণ (২০২০-২০২১) 

নং প্রধিক্ষনার্ীর নাম ঠিকানা  জমাবাইল নম্বর  প্রধিক্ষণ জকায়স যর নাম  জময়াদ  মন্তব্য 

১ জমাাঃিধরফুল ইসলাম গ্রম:সুজান র জ া: 

বাবু াড়া 

        উ -

 াংিা,রাজবাড়ী 

০১৯২৬৫৪৮৭৫৪ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

২ রজু আিয়ম্মদ       ঐ ০১৭১৯৮০৫৭৭৪ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

৩ জমাাঃ রায়ছল খান  ঐ ০১৭২০৮২৭১৮৭ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

৪ জমাাঃ িাধছবুর রিমান   ঐ ০১৯৮২৪২২৪২৯ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

৫ জমাাঃ আসরাফুল প্রাাঃ    ঐ ০১৭৩৯০৪০৩৯০ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

৬     জমাাঃ রাধকবুল ইসলাম                   ঐ ০১৩১৫৬৫৬৫৭০ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

৭ জমাাঃ জয়নাল মন্ডল         ঐ ০১৭৫৭৫৭১৬৯৬ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

৮ জমাাঃ আধর   ধকর   ঐ ০১৯০৩৭০১১১৬ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

৯ জমাাঃ িাধলম ঐ ০১৭৮৫৫৯১১১৯ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

১০ জমাাঃ ধমজানুর রিমান  ঐ ০১৭৭০২৩৩২২১ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

১১ জমাাঃ জালাল মুধি    ঐ ০১৯৮৫৬৩৩১৬০ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

১২ জমাাঃ ধমলন মন্ডল                     ঐ ০১৭৪১১১৮৭০০ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

১৩ জমাাঃ নাধসর জিখ   ঐ ০১৭০৭৯৫৪০৩২ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

১৪ জমাাঃ রবউল ইসলাম ঐ ০১৭৭৭৩৩৭৯৩৭  গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

১৫ মধনরুল মন্ডল  ঐ ০১৯৪৬৩৭৯৩৫৮ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

১৬ জমাাঃ জালাল মুধি      গ্রাম- সুজান র 

জ া;-বাবু াড়া 

, াংিা, রাজবাড়ী 

০১৯৩৪৫২১৭৭১ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

১৭ জমাাঃ ধমলন মন্ডল  ঐ ০১৭০১৭৫৯২৯০ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

১৮ জমাাঃ নাধসর জিখ   ঐ ০১৭৮২৭২৬৫৬৮ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

১৯ জমাাঃ রবউল ইসলাম ঐ ০১৯০৭৩৭৮৫০১ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  



২০ মধনরুল মন্ডল  ঐ ০১৭৮৫৫৯১৪৩৩ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

২১ জমাাঃ জালাল মুধি    ঐ ০১৭৭৬৭১৬৫১৬ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

২২ জমাাঃ ধমলন মন্ডল  ঐ ০১৬৪৫৭৭০০৪৮০ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

২৩ জমাাঃ নাধসর জিখ   ঐ ০১৩০১০৭৩৮১৬ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

২৪ জমাাঃ রবউল ইসলাম ঐ ০১৭৩১৫৫৮৭১৫ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

২৫ মধনরুল মন্ডল    গ্রাম- সুজান র 

জ া;-বাবু াড়া 

, াংিা, রাজবাড়ী 

০১৯৩৪৫২১৭৭১ গরু মমাটাতাজাকের্  ০৭ধদন  

 

 

 

 

            

 

 


