
১। �জলার নাম-ব�ড়া উপেজলা যবু উ�য়ন কম�কত� ার কায�ালয় 

২। উপেজলার নাম- দপুচাঁিচয়া যবুউ�য়ন অিধদ�র 

৩। অথ� বছর- ২০১১-১২ দপুচাঁিচয়া,ব�ড়া 

৪। মােসর নাম-জনু 

৫। ব�াচ নং- ১ 

৬। �িশ�েনর ��েডর নাম- মrস� চাষ 

৭। �িশ�েনর �ময়াদ- ০৩/৬/১২ ইং হেত ০৯/৬/১২ ইং৭(সাত) িদন �িশ�ন সং�া� তথ�ঃ- 

�িমক 

নং 

�িশ�ন �া� যুবক/যুব 

মিহলার নাম 

িপতা/�ামীর নাম মাতার নাম �কানা সনদ প� 

নং 

�মাবাই নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ �মাছাঃ জিরনা �াঃ �মাঃ রমজান �মাছাঃ উে�    MÖvg-কামাi“ 

   ‡cv-তালচু 

৬৬২৭১  

২ �মাছাঃ মিজ� না �াঃ �মাঃ সােনায়ার �মাছাঃ উিমরন ঐ ৬৬২৭২  

৩ �মাছাঃ প�ল �াঃ �মাঃ িমলটন �মাছাঃ িবলিকচ ঐ ৬৬২৭৩  

৪ �মাছাঃ িলিলখাতুন �াঃ �মাঃ আনছার আলী �মাছাঃ মেফলা ঐ ৬৬২৭৪  

৫ �মাছাঃ নািছমা �াঃ �মাঃ �মা�ফা �মাছাঃ আেবয়া ঐ ৬৬২৭৫  

৬ �মাছাঃ িবলিকছ �াঃ �মাঃ তছিলম �মাছাঃ ছািবয়া ঐ ৬৬২৭৬  

৭ �মাছাঃ �রজাউল �াঃ �মাঃ মবারক �মাছাঃ স�ুর ঐ ৬৬২৭৭  

৮ �মাঃ িমজান �মাঃ ইউনছু �মাছাঃ মিজ� না ঐ ৬৬২৭৮  



৯ �মাঃ সবজু �মাঃ রিহম �মাছাঃ মিজ� না ঐ ৬৬২৭৯  

১০ �মাছাঃ সনজ ু �াঃ �মাঃ ফজলু �মাছাঃ �সািকমন ঐ ৬৬২৮০  

১১ �মাঃ সিফ�ল �মাঃ আজাহার �মাছাঃ �ছােবদা ঐ ৬৬২৮১  

১২ �মাছাঃ ম�ুওয়ারা �াঃ �মাঃ আ�ুর রহ  �মাছাঃ তিছরন ঝািঝরা ৬৬২৮২  

১৩ �মাঃ �রজাউল �মাঃ আিছর �মাছাঃ �মাকেমান কামা�-তালচু ৬৬২৮৩  

১৪ �মাছাঃ আরিফনা �াঃ �মাঃ আজাহার  �মাছাঃ �জােবদা ঐ ৬৬২৮৪  

১৫ �মাছাঃ নরুবান ু �াঃ �মাঃ �মাসিলন �মাছাঃ আফুজা ঐ ৬৬২৮৫  

১৬ �মাছাঃ ফুলবানু �াঃ �মাঃ সবজু  �মাছাঃ জ��ল ঐ ৬৬২৮৬  



১৭ �মাছাঃ িশ�ী �াঃ �মাঃ রমজান  �মাছাঃ সেকলা ঐ ৬৬২৮৭  

১৮ �মাছাঃ �ছিলনা �াঃ �মাঃ �রজাউল  �মাছাঃ িজনা ঐ ৬৬২৮৮  

১৯ �মাছাঃ �রশমা �াঃ �মাঃ মজন ু �মাছাঃ গফুর ঐ ৬৬২৮৯  

২০ �মাছাঃ জেুলখা �াঃ �মাঃ সিফ�ল  �মাছাঃ ঝুরমন কামা�-তালচু ৬৬২৯০  

২১ �মাঃ িমলটন  �মাঃ আনছার  �মাছাঃ িললুফা ঐ ৬৬২৯১  

২২ �মাছাঃ �জােবদা �াঃ �মাঃ আজাহার  �মাছাঃ �মােবদা ঐ ৬৬২৯২  

২৩ �মাছাঃ ফিরদা �াঃ �মাঃ এমদাদুল  �মাছাঃ �পািল ঐ ৬৬২৯৩  

২৪ �মাছাঃ �পালী �াঃ �মাঃ ছয়ফুর  �মাছাঃ নরুজাহান ঐ ৬৬২৯৪  



২৫ �মাছাঃ জাহানারা �াঃ �মাঃ িসরাজলু  �মাছাঃ নরুজাহান ঐ ৬৬২৯৫  

২৬ �মাছাঃ রিহমা �াঃ �মাঃ রিফ�ল  �মাছাঃ জেমলা ঐ ৬৬২৯৬  

২৭ �মাছাঃ �মিরনা �াঃ �মাঃ িরিফ�ল  �মাছাঃ জেমলা ঐ ৬৬২৯৭  

২৮ �মাছাঃ মিশউর �াঃ �মাঃ আলহা� মি�ম �মাছাঃ মিজ� না ঐ ৬৬২৯৮  

২৯ �মাছাঃ িফেরাজা �াঃ �মাঃ আশরাফ  �মাছাঃ বােলা ঐ ৬৬২৯৯  

৩০ �মাছাঃ মেনায়ারা �াঃ �মাঃ মুনছুর  �মাছাঃ এেছনা ঐ ৬৬৩০০  

৩১ �মাঃ �মাহাতাব  �মাঃ জিমল  �মাছাঃ উিমরন ঐ ৬৬৩০১  

৩২ �মাছাঃ সামছুল �াঃ �মাঃ আহাদ  �মাছাঃ ছািবল ঐ ৬৬৩০২  



 

 

৩৩ �মাঃ �দেলায়ার �মাঃ মিজবর �মাছাঃ সােহরা ঐ ৬৬৩০৩  

৩৪ �মাঃ আছমা �াঃ �মাঃ �দেলায়ার  �মাছাঃ নরুজাহান ঐ ৬৬৩০৪  

৩৫ �মাছাঃ �বগম �াঃ �মাঃ গফুর  �মাছাঃ সিজদা ঐ ৬৬৩০৫  

৩৬ � শ�ামল দাস �মাঃ � কানাই   �মিত ঐ ৬৬৩০৬  

৩৭ �মাছাঃ িবি�স �াঃ �মাঃ আঃখােলক  �মাছাঃ আেমনা ঐ ৬৬৩০৭  

৩৮ �মাছাঃ আেবদা �াঃ �মাঃ িলটন  �মাছাঃ সুিফয়া ঐ ৬৬৩০৮  

৩৯ �মাঃ শািকল �মাঃ নরু ইসলাম  �মাছাঃ �গালািপ ইসলামপুর 

দপুচািচয়া 

৬৬৩০৯  

৪০ �মাছাঃ িশরাজান �াঃ �মাঃ ম�ুার  �মাছাঃ নািগ�স �বলঘিরয়াস 

তােলাড়া 

৬৬৩১০  



১। �জলার নাম-ব�ড়া উপেজলা যবু উ�য়ন কম�কত� ার কায�ালয় 

২। উপেজলার নাম- দপুচাঁিচয়া যবুউ�য়ন অিধদ�র 

৩। অথ� বছর- ২০১১-১২ দপুচাঁিচয়া,ব�ড়া 

৪। মােসর নাম-জনু 

৫। ব�াচ নং- ২ 

৬। �িশ�েনর ��েডর নাম- মৎস� চাষ 

৭। �িশ�েনর �ময়াদ- ০৩/৬/১২ ইং হেত ০৯/৬/১২ ইং৭(সাত) িদন �িশ�ন সং�া� তথ�ঃ- 

�িমক 

নং 

�িশ�ন �া� যুবক/যুব মিহলার 

নাম 

িপতা/�ামীর নাম মাতার নাম �কানা সনদ প� 

নং 

�মাবাই নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৪১ �মাঃআিম�ল �মাঃ ন�ুল �মাছাঃ �শফািল হাটসাজাপুর ৬৬৩১১  

৪২ �মাছাঃ জাহানারা �াঃ �মাঃ আিম�ল  �মাছাঃ �লসুম ঐ ৬৬৩১২  

৪৩ �মাছাঃ জা�াতুন �াঃ �মাঃ সাখাওয়াত  �মাছাঃ রাহাতুন ঐ ৬৬৩১৩  

৪৪ �মাছাঃ আদরুী �াঃ �মাঃ এরশাদ  �মাছাঃ আেলয়া ঐ ৬৬৩১৪  

৪৫ �মাছাঃ �লসুম �াঃ �মাঃ ইছাহাক  �মাছাঃ কিরমন ঐ ৬৬৩১৫  

৪৬ �মাঃ ��ল আিমন �মাঃ আিজজার �মাছাঃ ছােলমা ঐ ৬৬৩১৬  

৪৭ �মাঃ জালাল �মাঃ ফেজর �মাছাঃ সুিফয়া ঐ ৬৬৩১৭  

৪৮ �মাঃ হািবব �মাঃ মকবলু �মাছাঃ হািবয়া ঐ ৬৬৩১৮  



৪৯ �মাঃ হাসান �মাঃ ফজল ু �মাছাঃ হােছনা ঐ ৬৬৩১৯  

৫০ �মাঃ ওসমান �মাঃ �সকা�ার �মাছাঃ কােমলা ঐ ৬৬৩২০  

৫১ �মাঃ আঃমিতন �মাঃ আিবল �হােসন �মাছাঃ সােজদা ঐ ৬৬৩২১  

৫২ �মাছাঃ �ফনিছ �াঃ �মাঃ আঃমিতন �মাছাঃ সােজদা ঐ ৬৬৩২২  

৫৩ �মাঃজহা�ীর �মাঃ আকরাম �মাছাঃ জাহানারা ঐ ৬৬৩২৩  

৫৪ �মাঃ আঃখােলক �মাঃ আফসার �মাছাঃ �জােবদা ঐ ৬৬৩২৪  

৫৫ �মাঃ ইসমাইল �মাঃ আেবদ �মাছাঃ আয়শা ঐ ৬৬৩২৫  

৫৬ �মাঃ খাই�ল �মাঃ আমজাদ �মাছাঃ আেনায়ার ঐ ৬৬৩২৬  



৫৭ �মাঃ �মাকেলছার �মাঃ কাফর �মাছাঃ �জােবদা ঐ ৬৬৩২৭  

৫৮ �মাঃ িনজাম �মাঃ �তয়ব �মাছাঃ িকসুম ঐ ৬৬৩২৮  

৫৯ �মাঃ মিশউর �মাঃ মসিলম �মাছাঃ �জােবদা ঐ ৬৬৩২৯  

৬০ �মাঃ মাসদু �মাঃ লিবর �মাছাঃ �মাসেলমা ঐ ৬৬৩৩০  

৬১ �মাছাঃ িসমা �মাঃ মাসুদ �মাছাঃ সােজদা ঐ ৬৬৩৩১  

৬২ �মাছাঃ জয়নাব �মাঃ �মা�ািফজ  �মাছাঃ রােহলা ঐ ৬৬৩৩২  

৬৩ �মাঃ আলম �মাঃ জালাল �মাছাঃ মাসুমা ঐ ৬৬৩৩৩  

৬৪ �মাঃ িফ�জ �মাঃ �মাজাে�ল �মাছাঃ �ফেরজা ঐ ৬৬৩৩৪  



৬৫ �মাঃ রাজ ু �মাঃ মিতয়ার �মাছাঃ আেনায়ারা ঐ ৬৬৩৩৫  

৬৬ �মাঃ হািফজার �মাঃ আঃসামাদ �মাছাঃ কািশমাত ঐ ৬৬৩৩৬  

৬৭ �মাঃ �মাহা�াদ আলী �মাঃ আেবদ �মাছাঃ িশিরন ঐ ৬৬৩৩৭  

৬৮ �মাঃ আবুল কালাম �মাঃ শাহাদাত  �মাছাঃ আেমনা ঐ ৬৬৩৩৮  

৬৯ �মাঃআকাহার �মাঃ মিহর �মাছাঃ রােহলা ঐ ৬৬৩৩৯  

৭০ �মাছাঃ আেমনা �মাঃ আিমনুর �মাছাঃ আেনায়ার ঐ ৬৬৩৪০  

৭১ � িদিলপ � কিফর চ� � �সমিত রানী ঐ ৬৬৩৪১  

৭২ �মাছাঃ রিজনা �মাঃ �মেহ�ল �মাছাঃ ফাইমা ঐ ৬৬৩৪২  



 
 

৭৩ �মাছাঃ ছােলমা �মাঃ ওমর �মাছাঃ মেমনা ঐ ৬৬৩৪৩  

৭৪ �মাছাঃ �পালী �মাঃ ন�ুল �মাছাঃ মাহফুজা ঐ ৬৬৩৪৪  

৭৫ �মাঃ গাওছুল �মাঃ আঃরিশদ �মাছাঃ মাহফুজা ঐ ৬৬৩৪৫  

৭৬ �মাঃ ইয়া�প আলী �মাঃ আফছার �মাছাঃ জেুবদা ঐ ৬৬৩৪৬  

৭৭ �মাঃ আলফাজ �মাঃ ইউনছু �মাছাঃ ওমদা ঐ ৬৬৩৪৭  

৭৮ �মাঃ আিত�ল �মাঃ বলুু �মাছাঃ লাইলী ঐ ৬৬৩৪৮  

৭৯ �মাঃ ছািব�ন নাহার �মাঃ আঃসামাদ �মাছাঃ লাইলী ঐ ৬৬৩৪৯  

৮০ �মাঃ সাখাওয়াত �মাঃ আঃসামাদ �মাছাঃ লাইলী ঐ ৬৬৩৫০  



১। �জলার নাম-ব�ড়া                                 উপেজলা যবু উ�য়ন কম�কত� ার কায�ালয় 

২। উপেজলার নাম- দপুচাঁিচয়া যবুউ�য়ন অিধদ�র 

৩। অথ� বছর- ২০১১-১২ দপুচাঁিচয়া,ব�ড়া 

৪। মােসর নাম-জনু 

৫। ব�াচ নং- ৩ 

৬। �িশ�েনর ��েডর নাম- মrস� চাষ 

৭। �িশ�েনর �ময়াদ- ০৩/৬/১২ ইং হেত ০৯/৬/১২ ইং৭(সাত) িদন �িশ�ন সং�া� তথ�ঃ- 

�িমক 

নং 

�িশ�ন �া� যুবক/যুব মিহলার 

নাম 

িপতা/�ামীর নাম মাতার নাম �কানা সনদ প� 

নং 

�মাবাই নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৮১ �মাঃ ইনছানা �মাঃ �গালাম �মাছাঃ �মিরনা MÖvg-ZvjyP 
†cv-ZvjyP, 
`yc/e¸ov 

৬৬৩৫১  

৮২ �মাছাঃ �রিজয়া �মাঃ শিরফ �মাছাঃ মােজদা ঐ ৬৬৩৫২  

৮৩ �মাছাঃ িবনেছর �মাঃ ইয়াজ ফিকর �মাছাঃ ছেলয়ারা ঐ ৬৬৩৫৩  

৮৪ �মাছাঃ আয়শা �মাঃ �বলাল �মাছাঃ রওশনা আরা ঐ ৬৬৩৫৪  

৮৫ �মাঃ বাবলু �মাঃ আহাদ আলী �মাছাঃ িবলিকছ ঐ ৬৬৩৫৫  

৮৬ �মাঃ �মা�ফা �মাঃ আিনছুর �মাছাঃ িশিরনা ঐ ৬৬৩৫৬  

৮৭ �মাছাঃ �হেলনা �মাঃ বাবল ু �মাছাঃ ছােলহা ঐ ৬৬৩৫৭  

৮৮ �মাঃ �মা�ফা �মাঃ খয়বর �মাছাঃ চান বান ু ঐ ৬৬৩৫

৮ 

 



৮৯ �মাছাঃ আেনায়ারা �মাঃ আ�াব আলী �মাছাঃ সেরাতন ঐ ৬৬৩৫৯  

৯০ �মাছাঃ �রাকা �মাঃ �মািমন �মাছাঃ মিজ� না ঐ ৬৬৩৬০  

৯১ �মাছাঃ �রেবকা �মাঃ শিহদলু �মাছাঃ �রােকয়া ঐ ৬৬৩৬১  

৯২ �মাছাঃ ফুলবানু �মাঃ ফজল ু �মাছাঃ সেকলা ঐ ৬৬৩৬২  

৯৩ �মাছাঃ কাজলা �মাঃ ইউনছু �মাছাঃ শিহদা ঐ ৬৬৩৬৩  

৯৪ �মাছাঃ আিকমা �মাঃ আজাদ �মাছাঃ আয়না ঐ ৬৬৩৬৪  

৯৫ �মাঃএমদাদুল �মাঃ �মাজাহার �মাছাঃ আেলফা ঐ ৬৬৩৬৫  

৯৬ �মাঃ মিমন �মাঃ হািফজার �মাছাঃ মিজ� না ঐ ৬৬৩৬৬  



৯৭ �মাছাঃ ই�ল �মাঃ �বলাল �মাছাঃ �িল ঐ ৬৬৩৬৭  

৯৮ �মাছাঃ িবলিকছ �মাঃ �গালাপ  �মাছাঃ �মিরনা ঐ ৬৬৩৬৮  

৯৯ �মাছাঃ ফাইমা �মাঃ �গালাম �ফরদস �মাছাঃ ক�নুর ঐ ৬৬৩৬৯  

১০০ �মাছাঃ �খােতজা �মাঃ সাইদলু �মাছাঃ নরুজাহান ঐ ৬৬৩৭০  

১০১ �মাছাঃ আেলদা �মাঃ আকরাম �মাছাঃ রােবয়া পাচুষা ৬৬৩৭১  

১০২ �মাছাঃ আ�ুরা �মাঃ আনছার �মাছাঃ সুিফয়া ঐ ৬৬৩৭২  

১০৩ �মাছাঃ িবলিকছ �মাঃ �দেলায়ার �মাছাঃ �রিজয়া ঐ ৬৬৩৭৩  

১০৪ �মাঃ মিতউর �মাঃ রিহচ �মাছাঃ মেমনা ঐ ৬৬৩৭৪  



১০৫ �মাছাঃ নরুজাহান �মাঃ আইন �মাছাঃ রিমদা ঐ ৬৬৩৭  

১০৬ �মাঃ আ�ুল �মাঃ সামাদ �মাছাঃ হািলমা ঐ ৬৬৩৭৬  

১০৭ �মাছাঃ মাফুজা �মাঃ আঃসািকদার �মাছাঃ �জাসনা ঐ ৬৬৩৭৭  

১০৮ �মাছাঃ �পািল �মাঃ মনুছর �মাছাঃ লা�ী �পাড়াপাড়া ৬৬৩৭৮  

১০৯ �মাঃ �ফরদস �মাঃ �সামজান আলী �মাছাঃ �জােমলা ঐ ৬৬৩৭৯  

১১০ �মাঃ ধল ুশাহ �মাঃ সমজান শাহ  �মাছাঃওেকজান ঐ ৬৬৩৮০  

১১১ �মাছাঃ কিহনুর �মাঃ শাহজান �মাছাঃ আেজমা ঐ ৬৬৩৮  

১১২ �মাছাঃ মমতাজ �মাঃ আরাফাত �মাছাঃ ফােতমা ঐ ৬৬৩৮২  



 
 

১১৩ �মাঃ �তারাফ �মাঃ িদরাজ �মাছাঃ সুিফয়া ঐ ৬৬৩৮৩  

১১৪ �মাঃ ছামছুল �মাঃ মাজবর �মাছাঃছােলহা  কািশয়া কড় ৬৬৩৮৪  

১১৫ �মাঃ �সিলম �মাঃ আমজাদ �মাছাঃ �সিলনা ঐ ৬৬৩৮৫  

১১৬ �মাঃ ফা�ক �মাঃ লেয়ব �মাছাঃ আফ�জা �ভবরা ৬৬৩৮৬  

১১ �মাঃ মজন ু �মাঃ মেবজ �মাছাঃ লাইমন ঐ ৬৬৩৮৭  

১১৮ �মাঃ সা�াত �মাঃ ছেবর �মাছাঃ �ছােমন ঐ ৬৬৩৮৮  

১১৯ �মাঃ �রজাউল �মাঃ জামাল �মাছাঃ লাইমন ঐ ৬৬৩৮৯  

১২০ �মাঃ সামাদুল �মাঃ িললবর �মাছাঃ আছমা ঐ ৬৬৩৯০  



১। �জলার নাম-ব�ড়া                                 উপেজলা যবু উ�য়ন কম�কত� ার কায�ালয় 

২। উপেজলার নাম- দপুচাঁিচয়া যবুউ�য়ন অিধদ�র 

৩। অথ� বছর- ২০১২-১৩ দপুচাঁিচয়া,ব�ড়া 

৪। মােসর নাম-নেভ�র 

৫। ব�াচ নং- ১ 

৬। �িশ�েনর ��েডর নাম- নতুন চুলা �তরী  

৭। �িশ�েনর �ময়াদ- ০১/১১/১২ ইং হেত ০৭/১১/১২ ইং৭(সাত) িদন �িশ�ন সং�া� তথ�ঃ- 

�িমক 

নং 

�িশ�ন �া� যুবক/যুব মিহলার 

নাম 

িপতা/�ামীর নাম মাতার নাম �কানা সনদ প� 

নং 

�মাবাই নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১২১ �মাছাঃ �বন ু �মাঃ হইবর �মাছাঃ �বলী তালচু ৬৬৩৯১  

১২২ �মাঃ িমজানুর �মাঃ ন�ূল �মাছাঃ জয়নাব ঐ ৬৬৩৯২  

১২৩ �মাছাঃ ম�ুরা �মাঃ �দেলায়ার �মাছাঃ জয়নাব ঐ ৬৬৩৯৩  

১২৪ �মাঃ�পন �মাঃ ছায়দার �মাছাঃ �বলী ঐ ৬৬৩৯৪  

১২৫ �গালাপী � িমলন  ফুলবান ু ঐ ৬৬৩৯৫  

১২৬ � িমলন � কানাই � মিত সুিফয়া ঐ ৬৬৩৯

৬ 

 

১২৭ �মাছাঃ নরুজাহান �মাঃ আঃমােলক �মাছাঃ আ�ুয়ারা ঐ ৬৬৩৯৭  

১২৮ �মাছাঃ তারা �মাঃ বারীক �মাছাঃ �বগম ঐ ৬৬৩৯

৮ 

 



১২৯ �মাছাঃ িমনিজনা �মাঃ আমজা �মাছাঃ �রােখয়া ঐ ৬৬৩৯৯  

১৩০ �মাছাঃ ছািবনা �মাঃ রাজাউল �মাছাঃ জইনাব ঐ ৬৬৪০০  

১৩১ �মাঃ রিশদ �মাঃ হােরজ �মাছাঃ রওসন ঐ ৮৫৫০১  

১৩২ �মাছাঃ রওশন আরা �মাঃ ছােরায়ার �মাছাঃ সুিফয়া ঐ ৮৫৫০২  

১৩৩ �মাছাঃ �শফািল �মাঃ রিহম �মাছাঃ জােহরা ঐ ৮৫৫০৩  

১৩৪ �মাছাঃ ইনছানা �মাঃ ফ�জ �মাছাঃ ির�া ঐ ৮৫৫০৪  

১৩৫ �মাছাঃ মরিজনা �মাঃ হািববর �মাছাঃ সুিফয়া ঐ ৮৫৫০৫  

১৩৬ �মাঃ ফজলুল �মাঃ আলতাফ �মাছাঃ আ�ীয়া ঐ ৮৫৫০৬  



১৩৭ �মাঃ আলাউ�ীন �মাঃ সােদক  �মাছাঃ উিমছা ঐ ৮৫৫০৭  

১৩৮ �মাঃ নরু বান ু �মাঃলতুফর �মাছাঃ জাহানারা ঐ ৮৫৫০৮  

১৩৯ �মাঃ হলাল �মাঃ নজ�ল �মাছাঃ রােবয়া ঐ ৮৫৫০৯  

১৪০ �মাঃ �হলাল  �মাঃ দিলল উ�ীন �মাছাঃ সুিখ ঐ ৮৫৫১০  

১৪১ �মাঃ িজয়া �মাঃ জিমর �মাছাঃ রিহমা ঐ ৮৫৫১১  

১৪২ �মাছাঃ �সিবয়া �মাঃ মিতউর �মাছাঃ উিমছা ঐ ৮৫৫১২  

১৪৩ �মাঃ �র�াক �মাঃ খিলল �মাছাঃ আেনায়ারা ঐ ৮৫৫১৩  

১৪৪ �মাছাঃ সেলখা �মাঃ মকবলু �মাছাঃ সেবদা ঐ ৮৫৫১৪  



১৪৫ �মাঃ ই�ীস আলী �মাঃ মিজবর �মাছাঃ �মলী ঐ ৮৫৫১৫  

১৪৬ �মাঃ িমজান �মাঃ িবনেছর �মাছাঃ িমনা ঐ ৮৫৫১৬  

১৪৭ �মাঃ মরুশীদা �মাঃ িছ�ীক �মাছাঃ মিজ� না ঐ ৮৫৫১৭  

১৪৮ �মাঃ চায়না �মাঃ হা�ন �মাছাঃ রিহমা �পাড়াপাড়া ৮৫৫১৮  

১৪৯ �মাছাঃশাপলা �মাঃ �েবল �মাছাঃ সেখলা ঐ ৮৫৫১৯  

১৫০ �মাছাঃ হাইদার �মাঃ নছীর উ�ীন �মাছাঃ আফেরাজা  ঐ ৮৫৫২০  

১৫১ �মাছাঃ �ডইিজ �মাঃ রা�াক �মাছাঃ �সফালী ঝািঝরা ৮৫৫২১  

১৫২ �মাছাঃ খােলদা �মাঃ জািহদলু �মাছাঃজয়না ঐ ৮৫৫২২  



 
 

১৫৩ �মাছাঃ সেখলা �মাঃ কিছর �মাছাঃ মিরয়ম ঐ ৮৫৫২৩  

১৫৪ �মাঃ র�া �মাঃ গফুর �মাছাঃ �বগম কািশয়া কড় ৮৫৫২৪  

১৫৫ �মাঃ �িকলা �মাঃ রিজব �মাছাঃ হািলমা ঐ ৮৫৫২৫  

১৫৬ �মাঃ �মা�ািফজরু �মাঃ আবু মসুা �মাছাঃ �হাসিন �ভবরা ৮৫৫২৬  

১৫৭ �মাছাঃ মােলকা �মাঃ রাজাউল �মাছাঃ হাজরা ঐ ৮৫৫২৭  

১৫৮ �মাছাঃ মাহফুজা �মাঃ উিলয়াম �মাছাঃ �জােবদা ঐ ৮৫৫২৮  

১৫৯ �মাছাঃ তছিলমা �মাঃ নজ�ল �মাছাঃ �নেহরা ডাংগা পাড়া ৮৫৫২৯  

১৬০ �মাছাঃ �রেহনা �মাঃ আঃকিরম �মাছাঃ হাওয়া  পাল�ুিড় ৮৫৫৩০  



১। �জলার নাম-ব�ড়া                                 উপেজলা যবু উ�য়ন কম�কত� ার কায�ালয় 

২। উপেজলার নাম- দপুচাঁিচয়া যবুউ�য়ন অিধদ�র 

৩। অথ� বছর- ২০১২-১৩ দপুচাঁিচয়া,ব�ড়া 

৪। মােসর নাম-নেভ�র 

৫। ব�াচ নং- ২ 

৬। �িশ�েনর ��েডর নাম- নাস�ারী  

৭। �িশ�েনর �ময়াদ- ০১/১১/১২ ইং হেত ১৫/১১/১২ ইং৭(সাত) িদন �িশ�ন সং�া� তথ�ঃ- 

�িমক 

নং 

�িশ�ন �া� যুবক/যুব মিহলার 

নাম 

িপতা/�ামীর নাম মাতার নাম �কানা সনদ প� 

নং 

�মাবাই নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৬১ �মাঃ  জাহা�ীর �মাঃ লালিময়া �মাছাঃ জােহদা মাটাই ৮৫৫৩১  

১৬২ �মাঃ হািকম �মাঃ ওসমান �মাছাঃ আকিলমা ঐ ৮৫৫৩২  

১৬৩ �মাঃ ম�ুার �মাঃ সুমন �মাছাঃ ির�া ঐ ৮৫৫৩৩  

১৬৪ �মাঃ এনামলু �মাঃ ওয়ােজদ �মাছাঃ শাহানাজ ঐ ৮৫৫৩৪  

১৬৫ �মাঃ কায়ছার �মাঃ রইচ �মাছাঃ মেনায়ারা ঐ ৮৫৫৩৫  

১৬৬ �মাঃ এফাজলু  �মাঃ আকবর �মাছাঃ আিবরন ঐ ৮৫৫৩৬  

১৬৭ �মাছাঃ �রশমা �মাঃ আ�ুল গফুর �মাছাঃ তাঁেহরা ঐ ৮৫৫৩৭  

১৬৮ �মাছাঃ �মা �মাঃ ব�ল �মাছাঃ জাি�  ঐ ৮৫৫৩৮  



১৬৯ �মাছাঃ �রাকছানা �মাঃ ওসমান �মাছাঃ আকিলমা ঐ ৮৫৫৩৯  

১৭০ �মাছাঃ মিজ� না �মাঃ কিছমদদীন �মাছাঃ সাহারা ঐ ৮৫৫৪০  

১৭১ �মাছাঃ কাজলী �মাঃ শাহীনরু �মাছাঃ তািহরা ঐ ৮৫৫৪১  

১৭২ �মাঃ সুমন �মাঃ আিমনুর �মাছাঃ জাহানারা ঐ ৮৫৫৪২  

১৭৩ �মাঃ রানা �মাঃ মিজদ �মাছাঃ সাজ ুিবিব ঐ ৮৫৫৪৩  

১৭৪ �মাঃ িমজানুর �মাঃ ইউনসু �মাছাঃ মেনায়ারা ঐ ৮৫৫৪৪  

১৭৫ �মাঃ িহ� �মাঃ িসি�ক �মাছাঃ �হলানা ঐ ৮৫৫৪৫  

১৭৬ �মাঃ মনুছুর আলী �মাঃ মা�ান �মাছাঃ মনুজ ু ঐ ৮৫৫৪৬  



১৭৭ �মাঃ রােসদুল �মাঃ হািববরু �মাছাঃ আ�ার বানু ঐ ৮৫৫৪৭  

১৭৮ �মাঃ িমজানুর �মাঃ মিজবর �মাছাঃ মনুয়রা ঐ ৮৫৫৪৮  

১৭৯ �মাঃ শািহনরু �মাঃ সমজান �মাছাঃ �খােতজা ঐ ৮৫৫৪৯  

১৮০ �মাঃ বাব ু �মাঃ �বলাল �মাছাঃ �জা�া ঐ ৮৫৫৫০  

১৮১ �মাঃ রােসল �মাঃ রইচ �মাছাঃ আনজয়ুরা ঐ ৮৫৫৫১  

১৮২ �মাঃ িরপন �মাঃ বাবল ু �মাছাঃ আেলয়া ঐ ৮৫৫৫২  

১৮৩ �মাঃ লালিময়া �মাঃ িমিছর �মাছাঃ হািলমা ঐ ৮৫৫৫৩  

১৮৪ �মাঃ মিজবর �মাঃ রিহম �মাছাঃ আেনায়ারা ঐ ৮৫৫৫৪  



১৮৫ �মাঃ রিন �মাঃ ই�ীস �মাছাঃ িবলিকছ ঐ ৮৫৫৫৫  

১৮৬ �মাঃ আল আিমন �মাঃ মা�ান �মাছাঃ �নমা ঐ ৮৫৫৫৬  

১৮৭ �মাঃ আ�ুল গফুর �মাঃ তছিলম �মাছাঃ হািলমা ঐ ৮৫৫৫৭  

১৮৮ �মাঃ শাজাহান �মাঃ খিল�র �মাছাঃ সাহারা ঐ ৮৫৫৫৮  

১৮৯ �মাঃ রিবউল �মাঃ মহুা�দ আলী �মাছাঃ আয়শা ঐ ৮৫৫৫৯  

১৯০ �মাঃ শিরফুল �মাঃ িমলন �মাছাঃ মনজয়ুারা �টমা ৮৫৫৬০  

১৯১ �মাঃ এমরান �মাঃ মা�ান �মাছাঃ �মাছেলমা ঐ ৮৫৫৬১  

১৯২ �মাঃ সহাগ �মাঃ নজ�ল �মাছাঃ ফােতমা ঐ ৮৫৫৬২  



 
 

১৯৩ �মাঃ রােসল �মাঃ �বলাল �মাছাঃ �রেহনা ঐ ৮৫৫৬৩  

১৯৪ �মাঃ �তিহদ �মাঃ �দেলায়ার �মাছাঃ জাহানারা ঐ ৮৫৫৬৪  

১৯৫ �মাছাঃ সুমাইয়া �মাঃ জাহা�ীর �মাছাঃ চেমলী �কাল�াম ৮৫৫৬৫  

১৯৬ �মাছাঃ কিহনুর �মাঃ মকবলু �মাছাঃ �রিজয়া ঐ ৮৫৫৬৬  

১৯৭ �মাছাঃ কিহনুর �মাঃ রইচ �মাছাঃ ছায়দা ঐ ৮৫৫৬৭  

১৯৮ �মাঃ রাজীব �মাঃ মকবলু �মাছাঃ �রখা ঐ ৮৫৫৬৮  

১৯৯ �মাঃ আবু ব�র �মাঃ আফতাব �মাছাঃ হাসনা সরদী পুড় ৮৫৫৬৯  

২০০ �মাছাঃ মাহমদুা �মাঃ ন�ুল �মাছাঃ �বগম িবিব �বারাই ৮৫৫৭০  



১। �জলার নাম-ব�ড়া                                 উপেজলা যবু উ�য়ন কম�কত� ার কায�ালয় 

২। উপেজলার নাম- দপুচাঁিচয়া যবুউ�য়ন অিধদ�র 

৩। অথ� বছর- ২০১২-১৩ দপুচাঁিচয়া,ব�ড়া 

৪। মােসর নাম-নেভ�র 

৫। ব�াচ নং- ৩ 

৬। �িশ�েনর ��েডর নাম- �পাষাক �তরী  

৭। �িশ�েনর �ময়াদ- ২৬/১২/১২ ইং হেত ০৮/১/১৩ ইং ৭(সাত) িদন �িশ�ন সং�া� তথ�ঃ- 

�িমক 

নং 

�িশ�ন �া� যুবক/যুব মিহলার 

নাম 

িপতা/�ামীর নাম মাতার নাম �কানা সনদ প� 

নং 

�মাবাই নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২০১ �মাছাঃ ফােতমা �মাঃ খায়�ল �মাছাঃ রওশনারা তারাজনু ৮৫৫৭১  

২০২ ম�রুী �গাকল চ� পু� রানী ঐ ৮৫৫৭২  

২০৩ �জাপিত �গা�ল চ� মায়ারানী ঐ ৮৫৫৭৩  

২০৪ সর�তী  নারায়ণ মায় রনী ঐ ৮৫৫৭৪  

২০৫  মাধবী  দুলাল িমনতী রানী ঐ ৮৫৫৭৫  

২০৬  ছায়া রানী �গাপাল পিব�া রানী ঐ ৮৫৫৭৬  

২০৭  �সাহাগী রানী সনাতন পুতুল ঐ ৮৫৫৭৭  

২০৮  িবথী রানী �গা�ল পু� রানী ঐ ৮৫৫৭৮  



২০৯ শাপলা জ��ল  বান ু ঐ ৮৫৫৭৯  

২১০  �রামানা আ�ুল হানান  ছািময়া ঐ ৮৫৫৮০  

২১১ �মাছাঃ �রেহনা �মাঃ হা�ান �মাছাঃ নরুজাহান ঐ ৮৫৫৮১  

২১২ �মাছাঃ রিহমা �মাঃ আেনায়ার �মাছাঃ নরুজাহান ঐ ৮৫৫৮২  

২১৩ �মাছাঃ �গালাপ ভানু �মাঃ মা�ান �মাছাঃ রিহম ঐ ৮৫৫৮৩  

২১৪ �মাছাঃ িসমা পারিভন �মাঃ জেুয়ল �মাছাঃ �খারেসদা ঐ ৮৫৫৮৪  

২১৫ �মাছাঃ �রেবকা �মাঃ �মা�ফা �মাছাঃ �মানী ঐ ৮৫৫৮৫  

২১৬ �মাছাঃ িরমা �মাঃ �েবল �মাছাঃ �িবয়া ঐ ৮৫৫৮৬  



২১৭ �মাছাঃ িনপা �মাঃ নজ�ল �মাছাঃ আ�ার বান ু ঐ ৮৫৫৮৭  

২১৮ �মাছাঃ নািহদা �মাঃ হাসান �মাছাঃ নরুজাহান ঐ ৮৫৫৮৮  

২১৯ �মাছাঃ নরুজাহান �মাঃ হাসান �মাছাঃ সােলহা ঐ ৮৫৫৮৯  

২২০ �মাছাঃ �ফরেদৗসী �মাঃ আ�াস �মাছাঃ �রেহনা ঐ ৮৫৫৯০  

২২১ �মাছাঃ শাপলা �মাঃ বাব ু �মাছাঃ সােবদা ঐ ৮৫৫৯১  

২২২ �মাছাঃ শাহনাজ �মাঃ মা�ান �মাছাঃ লিতফা ঐ ৮৫৫৯২  

২২৩ �মাছাঃ নরুী �মাঃ কাবীল �মাছাঃ আেয়শা ঐ ৮৫৫৯৩  

২২৪ �মাছাঃ বাবলী �মাঃ আ�ুস সা�ার �মাছাঃ �মােনায়ারা ঐ ৮৫৫৯৪  



২২৫ �মাছাঃ �ফ�ী �মাঃ সা�ার �মাছাঃ মেনায়ার ঐ ৮৫৫৯৫  

২২৬ �মাছাঃ শাপলা �মাঃ আমজাদ �মাছাঃ মেনায়ারা ঐ ৮৫৫৯৬  

২২৭ �মাছাঃ ফািতমা �মাঃ আমজাদ �মাছাঃ মািরয়া ঐ ৮৫৫৯৭  

২২৮ �মাছাঃ �রখা  �মাঃ জামাল �মাছাঃ �রনকুা ঐ ৮৫৫৯৮  

২২৯ �মাছাঃ �রশমা �মাঃ ইসমাইল �মাছাঃ িমনুকা ঐ ৮৫৫৯৯  

২৩০ �মাছাঃ �মাসেলমা �মাঃ ঈ�ীস �মাছাঃ আকিলমা ঐ ৮৫৬০০  

২৩১ �মাছাঃ �িজ �মাঃ �মাকেছদ �মাছাঃ �শফালী ঐ ৮৫৬০১  

২৩২ �মাছাঃ �ববী �মাঃ মজন ু �মাছাঃ জাহানারা ঐ ৮৫৬০২  



 
 

২৩৩ �মাছাঃ আিরফা �মাঃ আকরাম �মাছাঃ ফাইমা ঐ ৮৫৬০৩  

২৩৪ �মাছাঃ �পািল �মাঃ ��ল �মাছাঃ ফােতমা ঐ ৮৫৬০৪  

২৩৫ �মাছাঃ নু��াহার �মাঃ রা�াক �মাছাঃ রওশনারা ঐ ৮৫৬০৫  

২৩৬ �মাছাঃ ফাইমা �মাঃ আকরাম �মাছাঃ মিজ� না ঐ ৮৫৬০৬  

২৩৭ �মাছাঃ সােহলা �মাঃ কােদর �মাছাঃ আেনায়ারা ঐ ৮৫৬০৭  

২৩৮ �মাছাঃ মােলকা �-�মাঃ ম�ুার �মাছাঃ উিমছা ঐ ৮৫৬০৮  

২৩৯ �মাছাঃ জাহানারা �া-�মাঃ �মাফা�ল �মাছাঃ �মােমনা ঐ ৮৫৬০৯  

২৪০ �মাছাঃ ফারজানা িপ-�মাঃ আেনায়াড়  �মাছাঃ নাজমা ঐ ৮৫৬১০  



১। �জলার নাম-ব�ড়া                                  উপেজলা যবু উ�য়ন কম�কত� ার কায�ালয় 

২। উপেজলার নাম- দপুচাঁিচয়া যবুউ�য়ন অিধদ�র 

৩। অথ� বছর- ২০১২-১৩ দপুচাঁিচয়া,ব�ড়া 

৪। মােসর নাম-নেভ�র 

৫। ব�াচ নং- ৪ 

৬। �িশ�েনর ��েডর নাম- নাস�ারী  

৭। �িশ�েনর �ময়াদ- ২৬/১২/১২ ইং হেত ০৮/১/১৩ ইং ৭(সাত) িদন �িশ�ন সং�া� তথ�ঃ- 

�িমক 

নং 

�িশ�ন �া� যুবক/যুব মিহলার 

নাম 

িপতা/�ামীর নাম মাতার নাম �কানা সনদ প� 

নং 

�মাবাই নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২৪১ �মাছাঃ মােলকা �াঃেমাঃ লায়ছার �মাছাঃ মােজদা  পােচাষা ৮৫৬১১  

২৪২ �মাঃ ইমদাদুল  �মাঃ হােরজ �মাছাঃ আয়শা  ঐ ৮৫৬১২  

২৪৩ �মাছাঃ িমিল �াঃেমাঃ নজ�ল �মাছাঃ গফুর  ঐ ৮৫৬১৩  

২৪৪ �মাছাঃ �রেবকা �াঃেমাঃ আকতার �মাছাঃ জাহানারা  ঐ ৮৫৬১৪  

২৪৫ �মাছাঃ রািজয়া  �াঃেমাঃ ফজল ু �মাছাঃ �মাসেলমা ঐ ৮৫৬১৫  

২৪৬ �মাছাঃ �রেহনা �াঃেমাঃ িনজ�ল �মাছাঃ সইমন  ঐ ৮৫৬১৬  

২৪৭ �মাছাঃ �রেহনা  �াঃেমাঃ সােকায়াত �মাছাঃ নরুজাহান  ঐ ৮৫৬১৭  

২৪৮ �মাছাঃ আশরাফ �াঃেমাঃ ফেরজ �মাছাঃ আেবদা  ঐ ৮৫৬১৮  



২৪৯ �মাঃ আ�সু আিল �মাঃ আফসার আলী �মাছাঃ আেপলা  ঐ ৮৫৬১৯  

২৫০ �মাঃ সাইফুল �মাঃ �ফরদাউস �মাছাঃ সিখনা  ঐ ৮৫৬২০  

২৫১ �মাছাঃ নাজমা �াঃেমাঃ �লািমন �মাছাঃ আেবদা  ঐ ৮৫৬২১  

২৫২ �মাছাঃ আছমা �াঃেমাঃ িলটন �মাছাঃ �রিজয়া  ঐ ৮৫৬২২  

২৫৩ �মাছাঃ িপয়ারা �াঃেমাঃ খয়বর �মাছাঃ সুখী  ঐ ৮৫৬২৩  

২৫৪ �মাছাঃ আকিলমা �াঃেমাঃ িজয়া �ল �মাছাঃ রািবয়া ঐ ৮৫৬২৪  

২৫৫ �মাছাঃ �জাসনা �াঃেমাঃ আবরুাইহান �মাছাঃ আছুয়া  ঐ ৮৫৬২৫  

২৫৬ �মাছাঃ রিহমা  �াঃেমাঃ ইসমাইল �মাছাঃ সােবরন  ঐ ৮৫৬২৬  



২৫৭ �মাছাঃ �ফ�ী �বগম �াঃেমাঃ ম�ফা �মাছাঃ সােহরা  ঐ ৮৫৬২৭  

২৫৮ �মাছাঃ �রখা �বগম �াঃেমাঃ আজব �মাছাঃ ফালনী  ঐ ৮৫৬২৮  

২৫৯ �মাছাঃ নািসমা �াঃেমাঃ �ফরদুস �মাছাঃ �কাম   ঐ ৮৫৬২৯  

২৬০ �মাছাঃ �ফ�ী �াঃেমাঃ আলম �মাছাঃ �রেহনা  ঐ ৮৫৬৩০  

২৬১ �মাছাঃ �রিজয়া �াঃেমাঃ হােরজ �মাছাঃ আয়শা ঐ ৮৫৬৩১  

২৬২ �মাঃ �ফরদস  �মাঃ ছামাদ �মাছাঃ �জােবদা  ঐ ৮৫৬৩২  

২৬৩ �মাছাঃ  আিজরন �াঃেমাঃ আ�ুস ছা�ার �মাছাঃ �সির  ঐ ৮৫৬৩৩  

২৬৪ �মাঃ �দেলায়ার �মাঃ আবুল কােশম �মাছাঃ �িম  ঐ ৮৫৬৩৪  



২৬৫ �মাছাঃ িরনা �াঃেমাঃ সাইফুল �মাছাঃ মরিজনা  ঐ ৮৫৬৩৫  

২৬৬ �মাছাঃ আিনছুর  �াঃেমাঃ জইনাল �মাছাঃ মিজদা  ঐ ৮৫৬৩৬  

২৬৭ �মাছাঃ িমঠু �াঃেমাঃ জয়নাল �মাছাঃ মিজদা  ঐ ৮৫৬৩৭  

২৬৮ �মাছাঃ জ�রা �াঃেমাঃ রিশদ �মাছাঃ রােশদা  ঐ ৮৫৬৩৮  

২৬৯ �মাঃ খায়�ল �াঃেমাঃ খয়বর �মাছাঃ খাই�ে�ছা  ঐ ৮৫৬৩৯  

২৭০ �মাছাঃ সাহারা �াঃেমাঃ মুনছুর �মাছাঃ আলতাফ  তালচু ৮৫৬৪০  

২৭১ �মাছাঃ �মিরনা �াঃেমাঃ মিজবর �মাছাঃ মািবয়া  ঐ ৮৫৬৪১  

২৭২ �মাছাঃ ওয়ােহদ �াঃেমাঃ জািহ�িদন �মাছাঃ  ঐ ৮৫৬৪২  



 
 

২৭৩ �মাছাঃ সােজদা  �াঃেমাঃ তানিজলা �মাছাঃ সােলহা  ঐ ৮৫৬৪৩  

২৭৪ �মাছাঃ তানিজলা �মাঃ সােলহা �মাছাঃ জয়নব ঐ ৮৫৬৪  

২৭৫ �মাছাঃ পা�ল �াঃেমাঃ হােরজ �মাছাঃ মনজয়ুারা  ঐ ৮৫৬৪৫  

২৭৬ �মাঃ িসরাজলু �মাঃ িকনা �মাছাঃ ইনছানা  ঐ ৮৫৬৪৬  

২৭৭ �মাঃ আকরাম  �াঃেমাঃ আিছমি�ন �মাছাঃ মােজদা  হাপুিনয়া ৮৫৬৪৭  

২৭৮ �মাছাঃ ফােতমা �াঃেমাঃ িজ�রু �মাছাঃ হােজরা  ঐ ৮৫৬৪৮  

২৭৯ �মাঃ রানা �মাঃ �মাজাে�ল �মাছাঃ শিরফন  সুখান গাির ৮৫৬৪৯  

২৮০ �মাছাঃ আ�না �াঃেমাঃ বাবু চান �মাছাঃ �বেগাম  পােচাষা ৮৫৬৫০  



১। �জলার নাম-ব�ড়া                                 উপেজলা যবু উ�য়ন কম�কত� ার কায�ালয় 

২। উপেজলার নাম- দপুচাঁিচয়া যবুউ�য়ন অিধদ�র 

৩। অথ� বছর- ২০১২-১৩ দপুচাঁিচয়া,ব�ড়া 

৪। মােসর নাম-নেভ�র 

৫। ব�াচ নং- ৫ 

৬। �িশ�েনর ��েডর নাম- নাস�ারী  

৭। �িশ�েনর �ময়াদ- ৩০/৪/১২ ইং হেত ১৩/৫/১২ ইং ৭(সাত) িদন �িশ�ন সং�া� তথ�ঃ- 

�িমক 

নং 

�িশ�ন �া� যুবক/যুব মিহলার 

নাম 

িপতা/�ামীর নাম মাতার নাম �কানা সনদ প� 

নং 

�মাবাই নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২৮১ �মাঃ হাসান �মাঃ কায়ছার  �মাছাঃ হাছনা মনগইত ৮৫৬৫১  

২৮২ �মাঃ নািসর �মাঃ সমজান  �মাছাঃ নারিগজ ঐ ৮৫৬৫২  

২৮৩ �মাঃ নািজম  �মাঃ সমজান  �মাছাঃ নারিগজ ঐ ৮৫৬৫৩  

২৮৪ �মাঃ  আব ুব�র �মাঃ আঃছা�ার  �মাছাঃ ছফুরা ঐ ৮৫৬৫৪  

২৮৫ �মাঃ আেনায়ার �মাঃ আরমান  �মাছাঃ আ�ুয়ারা ঐ ৮৫৬৫৫  

২৮৬ �মাঃ মামনুুর রিশদ  �মাঃ মকবলু  �মাছাঃ মসেলমা ঐ ৮৫৬৫৬  

২৮৭ �মাঃ �মােমন �মাঃ কামাল  �মাছাঃ �বদানা ঐ ৮৫৬৫৭  

২৮৮ �মাঃ নরূ ইসলাম �মাঃ জামাল �মাছাঃ �রেহনা ঐ ৮৫৬৫৮  



২৮৯ �মাঃ ছিমছি�ন �মাঃ সরাপত �মাছাঃ সােদমন ঐ ৮৫৬৫৯  

২৯০ �মাছাঃ �রশমা �াঃেমাঃ কিলম উি�ন �মাছাঃ িবউ� ঐ ৮৫৬৬০  

২৯১ �মাছাঃ রােশদা �াঃেমাঃ আঃসামাদ  �মাছাঃ হািমদা ঐ ৮৫৬৬১  

২৯২ �মাছাঃ �রেহনা �াঃেমাঃ আব ুব�র �মাছাঃ �রশমা ঐ ৮৫৬৬২  

২৯৩ �মাছাঃ �িজনা �াঃেমাঃ আিজজলু �মাছাঃ সােলহা ঐ ৮৫৬৬৩  

২৯৪ �মাছাঃ ছােলহা �াঃেমাঃ আবলু �মাছাঃ হািলমা ঐ ৮৫৬৬৪  

২৯৫ �মাছাঃ �িবসা �াঃেমাঃ তারাজলু �মাছাঃ খকুী ঐ ৮৫৬৬৫  

২৯৬ �মাছাঃ তানিজলা �াঃেমাঃ িজয়া �মাছাঃ মাছুমা ঐ ৮৫৬৬৬  



২৯৭ �মাছাঃ �রােকয়া �াঃেমাঃ আফতাব �মাছাঃ আেনায়ারা ঐ ৮৫৬৬৭  

২৯৮ �মাছাঃ �রােকয়া �াঃেমাঃ আঃ গফুর �মাছাঃ রওশন আরা ঐ ৮৫৬৬৮  

২৯৯ �মাছাঃ শী�ী  �াঃেমাঃ িমজা�রু �মাছাঃ তারা বান ু ঐ ৮৫৬৬৯  

৩০০ �মাঃ জেুয়ল �মাঃ আজাহার �মাছাঃ আফুলা ঐ ৮৫৬৭০  

৩০১ �মাছাঃ আদরী �াঃেমাঃ ই�ািহম �মাছাঃ ছািবলা ঐ ৮৫৬৭১  

৩০২ �মাছাঃ ম�ুা �াঃেমাঃ হা�ন �মাছাঃ �মাসেলনা ঐ ৮৫৬৭২  

৩০৩ �মাছাঃ ক�না �াঃেমাঃ মিজবর �মাছাঃ �জােবদা ঐ ৮৫৬৭৩  

৩০৪ �মাছাঃ নাজ ু �াঃেমাঃ মামুন �মাছাঃ সিফয়া ঐ ৮৫৬৭৪  



৩০৫ �মাছাঃ িলিল �াঃেমাঃ মসিলম �মাছাঃ �জােবদা ঐ ৮৫৬৭৫  

৩০৬ �মাছাঃ �জােবদা �াঃেমাঃ শািহনূর �মাছাঃ িসরাজলু ঐ ৮৫৬৭৬  

৩০৭ �মাঃশািহনূর �মাঃ িসরাজুল  �মাছাঃ �দেলায়ারা ঐ ৮৫৬৭৭  

৩০৮ �মাঃ বাব ু �মাঃ তছিলম �মাছাঃ �রিজয়া সাজাপুর ৮৫৬৭৮  

৩০৯ �মাঃ বাব ু �মাঃ রিহম �মাছাঃ এিজয়া ঐ ৮৫৬৭৯  

৩১০ �মাছাঃ জািকয়া �াঃেমাঃ রিবউল �মাছাঃ �দােলনা ঐ ৮৫৬৮০  

৩১১ �মাছাঃ �শফালী �াঃেমাঃ বােছদ �মাছাঃ �জােলখা ঐ ৮৫৬৮১  

৩১২ �মাছাঃ িবউ� �াঃেমাঃ ই�াহীম �মাছাঃ রােহলা ঐ ৮৫৬৮২  



 
 

৩১৩ �মাছাঃ �ছিলনা �াঃেমাঃ আিমনরু �মাছাঃ লাইলী ঐ ৮৫৬৮৩  

৩১৪ �মাছাঃ ক�না �াঃেমাঃ িমলন �মাছাঃ রিহমা ঐ ৮৫৬৮  

৩১৫ �মাছাঃ �জােবদা �াঃেমাঃ বাবু �মাছাঃ চ�না ঐ ৮৫৬৮৫  

৩১৬ �মাছাঃ শ�ামলী �াঃেমাঃ জাহা�ীর �মাছাঃ আেনছা ঐ ৮৫৬৮৬  

৩১৭ �মাছাঃ জিরনা �াঃেমাঃ আহার �মাছাঃ সায়দা ঐ ৮৫৬৮৭  

৩১৮ �মাছাঃ �রােকয়া �াঃেমাঃ আরব �মাছাঃ আেনায়ারা ঐ ৮৫৬৮৮  

৩১৯ �মাছাঃ �মারেশদা �াঃেমাঃ ইয়ািছন �মাছাঃ ছাইর ঐ ৮৫৬৮৯  

৩২০ �মাছাঃ শাহারা �াঃেমাঃ �খারেশদ �মাছাঃ জাহানারা ঐ ৮৫৬৯০  



১। �জলার নাম-ব�ড়া                                  উপেজলা যবু উ�য়ন কম�কত� ার কায�ালয় 

২। উপেজলার নাম- দপুচাঁিচয়া যবুউ�য়ন অিধদ�র 

৩। অথ� বছর- ২০১২-১৩ দপুচাঁিচয়া,ব�ড়া 

৪। মােসর নাম-নেভ�র 

৫। ব�াচ নং- ৬ 

৬। �িশ�েনর ��েডর নাম- ছগল পালন  

৭। �িশ�েনর �ময়াদ- ৪/৬/১৩ইং হেত ১০/৬/১৩ ইং ৭(সাত) িদন �িশ�ন সং�া� তথ�ঃ- 

�িমক 

নং 

�িশ�ন �া� যুবক/যুব মিহলার 

নাম 

িপতা/�ামীর নাম মাতার নাম �কানা সনদ প� 

নং 

�মাবাই নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৩২১ �মাঃ �বলাল �মাঃ ফজল ু �মাছাঃ �দােলনা তােলাড়া ৮৫৬৯১  

৩২২ �মাঃ আিরফ �মাঃ �জাবােয়র �মাছাঃ লতুফর ঐ ৮৫৬৯২  

৩২৩ �মাঃ মাহবুব �মাঃ আফজাল �মাছাঃ আফ�জা ঐ ৮৫৬৯৩  

৩২৪ �মাঃ এনামল �মাঃ ইউনছু �মাছাঃ মেনায়ারা ঐ ৮৫৬৯৪  

৩২৫ �মাঃ �মেহিদ �মাঃ িসি�ক �মাছাঃ �হেলনা ঐ ৮৫৬৯৫  

৩২৬ �মাঃ আ�ুল বারী �মাঃ ইয়া�ব �মাছাঃ জােকরা ঐ ৮৫৬৯৬  

৩২৭ �মাঃ �সিলম �মাঃ মা�ান �মাছাঃ �সিলনা ঐ ৮৫৬৯৭  

৩২৮ �মাঃ আবু ব�র �মাঃ আঃছা�ার �মাছাঃ অজমু �নায়ারা ঐ ৮৫৬৯৮  



৩২৯ �মাঃ ওয়ােজদ �মাঃ আঃ ছা�ার �মাছাঃ আ� ু ঐ ৮৫৬৯৯  

৩৩০ �মাঃ শিকন �মাঃ ছা�ার �মাছাঃ রােশদা ঐ ৮৫৭০০  

৩৩১ �মাঃ নািহদ �মাঃ আবুল �মাছাঃ নারিগছ ঐ ৮৫৭০১  

৩৩২ �মাঃ �বলাল �মাঃ িছ�ীক �মাছাঃ িবলিকজ ঐ ৮৫৭০২  

৩৩৩ �মাঃ আবু হাসান �মাঃ ইয়ািছন �মাছাঃ তারা ঐ ৮৫৭০৩  

৩৩৪ �মাঃ জেয়ল �মাঃ আনছার �মাছাঃ িবউ� ঐ ৮৫৭০৪  

৩৩৫ �মাঃ নািছর �মাঃ বেদর �মাছাঃ আিছয়া ঐ ৮৫৭০৫  

৩৩৬ �মাঃ �সাহাগ �মাঃ ছালাম �মাছাঃ িবজলী ঐ ৮৫৭০৬  



৩৩৭ �মাঃ আ�াস �মাঃ আফছার �মাছাঃ �জােমলা ঐ ৮৫৭০৭  

৩৩৮ �মাঃ �সিক�ার �মাঃ আবুল �মাছাঃ সারা ঐ ৮৫৭০৮  

৩৩৯ �মাঃ শিহদলু �মাঃ রাইম �মাছাঃ আেনায়ারা ঐ ৮৫৭০৯  

৩৪০ �মাঃ �বারহান �মাঃ বাবল ু �মাছাঃ িবউ� ঐ ৮৫৭১০  

৩৪১ �মাঃ মােজদ �মাঃ বাবল ু �মাছাঃ মেফলা ঐ ৮৫৭১১  

৩৪২ �মাঃ সাইফুল �মাঃ আিজজার �মাছাঃ ছামছু�াহার ঐ ৮৫৭১২  

৩৪৩ �মাঃ ম�ুার �মাঃ �মাসেলমা �মাছাঃ রওসনারা ঐ ৮৫৭১৩  

৩৪৪ �মাঃ রািকবুল �মাঃ সাইফুল �মাছাঃ কাম��াহার ঐ ৮৫৭১৪  



৩৪৫ �মাঃ আঃহািমদ �মাঃ ছামছুল �মাছাঃ কাম��াহার ঐ ৮৫৭১৫  

৩৪৬ �মাঃ সাহাদত �মাঃ সালাম �মাছাঃ িবজলী ঐ ৮৫৭১৬  

৩৪৭ �মাঃ লিতফ �মাঃ িসরাজুল �মাছাঃ লাভিল ঐ ৮৫৭১৭  

৩৪৮ �মাঃ ছালাউ�ীন �মাঃ নরু আলম �মাছাঃ ঝরনা ঐ ৮৫৭১৮  

৩৪৯ �মাঃ এমরান �মাঃ বাবল ু �মাছাঃ িবউ� ঐ ৮৫৭১৯  

৩৫০ �মাঃ আল ইমরান �মাঃ একরাম �মাছাঃ নািছমা পাইক পাড়া ৮৫৭২০  

৩৫১ �মাছাঃ নািছমা �মাঃ জ��ল �মাছাঃ মিরয়াম ঐ ৮৫৭২১  

৩৫২ �মাঃ মাহফুজরু �মাঃ মিজবর �মাছাঃ আছমা ঐ ৮৫৭২২  



 
 

৩৫৩ �মাঃ �মেহ�ল �মাঃ খিলল �মাছাঃ মিরয়াম ঐ ৮৫৭২৩  

৩৫৪ �মাছাঃ ইফফাত আরা �মাঃ ইউনছু �মাছাঃ �িবযা ঐ ৮৫৭২৪  

৩৫৫ �মাঃ আঃ গফুর �মাঃ আকবর �মাছাঃ মিরয়াম ঐ ৮৫৭২৫  

৩৫৬ �মাছাঃ আকিলমা �মাঃ �মাকেছদ �মাছাঃ সােলহা ঐ ৮৫৭২৬  

৩৫৭ �মাঃ িরনা �মাঃ আ�াস �মাছাঃ নািছমা ঐ ৮৫৭২৭  

৩৫৮ �মাছাঃ �মেহ�বা �মাঃ মসিলম �মাছাঃ মােলকা ঐ ৮৫৭২৮  

৩৫৯ �মাঃ �মা�ফা �মাঃ মেয়ন �মাছাঃ মিরয়াম ঐ ৮৫৭২৯  

৩৬০ �মাঃ সািমম �মাঃ আঃছালাম �মাছাঃ দুলালী ঐ ৮৫৭৩০  



১। �জলার নাম-ব�ড়া                                   উপেজলা যবু উ�য়ন কম�কত� ার কায�ালয় 

২। উপেজলার নাম- দপুচাঁিচয়া যবুউ�য়ন অিধদ�র 

৩। অথ� বছর- ২০১৩-১৪ দপুচাঁিচয়া,ব�ড়া 

৪। মােসর নাম-নেভ�র 

৫। ব�াচ নং- ১ 

৬। �িশ�েনর ��েডর নাম- ছগল পালন  

৭। �িশ�েনর �ময়াদ- ১/১১/১৩ইং হেত ৭/১১/১৩ ইং ৭(সাত) িদন �িশ�ন সং�া� তথ�ঃ- 

�িমক 

নং 

�িশ�ন �া� যুবক/যুব মিহলার 

নাম 

িপতা/�ামীর নাম মাতার নাম �কানা সনদ প� 

নং 

�মাবাই নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৩৬১ �মাঃ হািফজার �মাঃ মিজবর �মাছাঃ �খাে�জা �পুর ৮৫৭৩১  

৩৬২ �মাঃ হািকম �মাঃ �বলাল �মাছাঃ হািসনা িশয়ালা ৮৫৭৩২  

৩৬৩ �মাছাঃ মােজদলু �মাঃ নািফজ �মাছাঃ মােজদা ঐ ৮৫৭৩৩  

৩৬৪ �মাছাঃ মনুিজলা �মাঃ হািফজার �মাছাঃ জেুয়ল ঐ ৮৫৭৩৪  

৩৬৫ � মিতচায়না রানী  পিরমল ক�না রানী কইল ৮৫৭৩৫  

৩৬৬ �মাছাঃ শারিমন �মাঃ আশরাফ �মাছাঃ রােহলা সাহার পু�র ৮৫৭৩৬  

৩৬৭ �মাছাঃ সুনয়না �মাঃ হািফজার �মাছাঃ আ�ার �পুর ৮৫৭৩৭  

৩৬৮ �মাছাঃ কাজিল �মাঃ আঃগফুর �মাছাঃন�ু�াহার ঐ ৮৫৭৩৮  



৩৬৯ �মাছাঃ টপী �মাঃ গফুর �মাছাঃ ন�ু�াহার ঐ ৮৫৭৩৯  

৩৭০ �মাছাঃ িরভা �াঃেমাঃ হা�ান �মাছাঃ মেনায়ারা ঐ ৮৫৭৪০  

৩৭১ �মাছাঃ রওশন আরা �াঃেমাঃ ইয়া�প �মাছাঃ জায়দা ঐ ৮৫৭৪১  

৩৭২ �মাছাঃ �মেহ�ে�ছা �াঃেমাঃ চানিময়া �মাছাঃ লাইলী ঐ ৮৫৭৪২  

৩৭ �মিত ক�না � মহােদব মায়ারানী ঐ ৮৫৭৪৩  

৩৭৪ ছায়া  �গাপাল আণঝলী রানী ঐ ৮৫৭৪৪  

৩৭৫ শ�ামলী রানী হিরদাস রানুবালা আম� ৮৫৭৪৫  

৩৭৬ ক�না �গাপাল িলভারানী ঐ ৮৫৭৪৬  



৩৭৭ �মাছাঃ ছালমা �াঃেমাঃ আতাউল �মাছাঃ সােহরা ঐ ৮৫৭৪৭  

৩৭৮ �মাছাঃ দলুািল �াঃেমাঃ �বলাল �মাছাঃ িলিল ঐ ৮৫৭৪৮  

৩৭৯ �মাছাঃ �ছিলনা �াঃেমাঃ হািফজার �মাছাঃ হােজরা ঐ ৮৫৭৪৯  

৩৮০ �মাছাঃ শাহারা �াঃেমাঃ আেলফ�র �মাছাঃ ছায়রা ঐ ৮৫৭৫০  

৩৮১ �মাছাঃ আছামা �াঃেমাঃ মুনছুর �মাছাঃ জাহা রানী সজন �ড়ী ৮৫৭৫১  

৩৮২ �মাছাঃ �মিরনা �াঃেমাঃ নুর ইসলাম �মাছাঃ ছুরতন ঐ ৮৫৭৫২  

৩৮৩ �মাছাঃ হািমদা �াঃেমাঃ আলতাফ �মাছাঃ নরুজাহান ঐ ৮৫৭৫৩  

৩৮৪ �মাছাঃ শািহদা �াঃেমাঃ রাজমহল �মাছাঃ শােফলা প�াপারা ৮৫৭৫৪  



৩৮৫ �মাছাঃ িমিন �াঃেমাঃ �রজাউল �মাছাঃ নািছমা ঐ ৮৫৭৫৫  

৩৮৬ �মাছাঃ �মা �াঃেমাঃ এমদাদুল �মাছাঃ জ�রা ঐ ৮৫৭৫৬  

৩৮৭ �মাছাঃ মরিজনা �াঃেমাঃ আনছার �মাছাঃ ছামছুন নাহার ঐ ৮৫৭৫৭  

৩৮৮ �মাছাঃ জয়নাব �াঃেমাঃ জয়নাল �মাছাঃ সুিফয়া ঐ ৮৫৭৫৮  

৩৮৯ �মাছাঃ িজেলখা �াঃেমাঃ আ�ুর রিশদ �মাছাঃ আেনায়ারা �পাওতা ৮৫৭৫৯  

৩৯০ িমতা রানী �াঃপরেম�র ম�রুািন ঐ ৮৫৭৬০  

৩৯১ অ�িল রািন �াঃ রওসন চ� িমনতী রানী ঐ ৮৫৭৬১  

৩৯২ কৃষনা রানী �াঃ মদন কালা রানী ঐ ৮৫৭৬২  



 
 

৩৯৩ চ�না রািন �াঃ জ�াত �বশািখ ঐ ৮৫৭৬৩  

৩৯৪ �মাছাঃউে��ল ছুম �াঃেমাঃ ওসমান �মাছাঃ লাকী কাটা গারী ৮৫৭৬৪  

৩৯৫ �মাছাঃ সােজদা �াঃেমাঃ চান �মাছাঃ �িবলা ম�ল পাড়া  

দপুচািচয়া 

৮৫৭৬৫  

৩৯৬ �মাছাঃ রািজয়া �াঃেমাঃ �েবল �মাছাঃ �মাসেলমা ঐ ৮৫৭৬৬  

৩৯৭ �মাছাঃ ক�না �াঃেমাঃ আিজজার �মাছাঃ জহরা ছািতয়া ৮৫৭৬৭  

৩৯৮ �মাছাঃ নরুবানু �াঃেমাঃ এমদাদ �মাছাঃ জােফলা ঐ ৮৫৭৬৮  

৩৯৯ �মাছাঃ খােলদা �াঃেমাঃ ম�ুল �মাছাঃ রােবয়া ঐ ৮৫৭৬৯  

৪০০ �মাছাঃ ছামছু�াহার �াঃেমাঃ জাইদুল �মাছাঃ �সিলনা ঐ ৮৫৭৭০  



১। �জলার নাম-ব�ড়া                                উপেজলা যবু উ�য়ন কম�কত� ার কায�ালয় 

২। উপেজলার নাম- দপুচাঁিচয়া যবুউ�য়ন অিধদ�র 

৩। অথ� বছর- ২০১৩-১৪ দপুচাঁিচয়া,ব�ড়া 

৪। মােসর নাম-জানয়ুাির 

৫। ব�াচ নং- ২ 

৬। �িশ�েনর ��েডর নাম- ছগল পালন  

৭। �িশ�েনর �ময়াদ- ২৭/১/১৪ইং হেত ২/২/১৪ ইং ৭(সাত) িদন �িশ�ন সং�া� তথ�ঃ- 

�িমক 

নং 

�িশ�ন �া� যুবক/যুব মিহলার 

নাম 

িপতা/�ামীর নাম মাতার নাম �কানা সনদ প� 

নং 

�মাবাই নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৪০১ �মাঃ গাফফার �মাঃ আঃবারী �মাছাঃ রািবয়া পারিথয়ট ৮৫৭৭১  

৪০২ �মাঃ জ��ল �মাঃ কিফর �মাছাঃ সুিফয়া পাইক পারা ৮৫৭৭২  

৪০৩ �মাঃ আেয়শা �মাঃ আ�াছ �মাছাঃ মািজদা  ৮৫৭৭৩  

৪০৪ �মাঃ রােসল �মাঃ আ্ততাসিল �মাছাঃ আিমনা পারিথয়ট ৮৫৭৭৪  

৪০৫ �মাছাঃ মাহফুজা �মাঃ মছুদ �মাছাঃ �রমা  ৮৫৭৭৫  

৪০৬ �মাছাঃ আরেজনা �মাঃ কােদর �মাছাঃ তাজমন  ৮৫৭৭৬  

৪০৭ �মাছাঃ �ফ�ী �মাঃ ছালাম �মাছাঃ জায়দা  ৮৫৭৭৭  

৪০৮ �মাছাঃ আদরী �মাঃ শিফ�ল �মাছাঃ সুিফয়া ঐ ৮৫৭৭৮  



৪০৯ �মাছাঃ সােহরা �মাঃ �সিলম �মাছাঃ তারা ঐ ৮৫৭৭৯  

৪১০ �মাছাঃ �জসিমন �মাঃ হা�ন �মাছাঃ নািছমা ঐ ৮৫৭৮০  

৪১১ �মাছাঃ �রখা �মাঃ কােশম �মাছাঃ জািময়া ঐ ৮৫৭৮১  

৪১২ �মাছাঃ শাপলা �মাঃ �মাহা�দ আলী �মাছাঃ মনজরুা ঐ ৮৫৭৮২  

৪১৩ �মাছাঃ মািতজা �মাঃ হামদুল ইসলাম �মাছাঃ লিতফা ঐ ৮৫৭৮৩  

৪১৪ �মাছাঃ আিজজার �মাঃ খয়বর �মাছাঃ কাচমন  ঐ ৮৫৭৮৪  

৪১৫ �মাছাঃ রািশদা �মাঃেছাবহান �মাছাঃ শািহদা ঐ ৮৫৭৮৫  

৪১৬ �মাছাঃ আছামা �মাঃ  �মাছাঃ মিজদা ঐ ৮৫৭৮৬  



৪১৭ �মাছাঃ �রােকয়া �মাঃ রইচ �মাছাঃ রিনচা ঐ ৮৫৭৮৭  

৪১৮ �মাছাঃ ফিজলা �মাঃ আমজাদ �মাছাঃ িশউিল ঐ ৮৫৭৮৮  

৪১৯ �মাছাঃ �রােকয়া �মাঃ কােশম �মাছাঃ �বলী ঐ ৮৫৭৮৯  

৪২০ �মাছাঃ িমনা �মাঃ কােশম �মাছাঃ বািল ঐ ৮৫৭৯০  

৪২১ �মাঃ শিরফুল �মাঃ মেয়ন �মাছাঃ শািহনা ঐ ৮৫৭৯১  

৪২২ �মাঃ িমজান �মাঃ বাবল ু �মাছাঃ মেনায়ারা ঐ ৮৫৭৯২  

৪২৩ �মাঃ হািমদুল �মাঃ �মাফা�ল �মাছাঃ হািফজা ঐ ৮৫৭৯৩  

৪২৪ �মাঃ নরুইসলাম �মাঃ জালাল �মাছাঃ নরুজাহান ঐ ৮৫৭৯৪  



৪২৫ �মাঃ �দেলায়ার �মাঃ মকবলু �মাছাঃ মেনায়ারা ঐ ৮৫৭৯৫  

৪২৬ �মাঃ ছালাম �মাঃ তুিমজ �মাছাঃ �শফালী ঐ ৮৫৭৯৬  

৪২৭ �মাঃ আশরাফুল �মাঃ মেয়ন �মাছাঃ শািহনা ঐ ৮৫৭৯৭  

৪২৮ �মাঃ আমজাদ �মাঃ ছামছুল �মাছাঃ আয়শা ঐ ৮৫৭৯৮  

৪২৯ �মাঃ আ�ুল ওহাব �মাঃ মনুছুর �মাছাঃ ছােবয়া ঐ ৮৫৭৯৯  

৪৩০ �মাঃ �ছােলমান �মাঃ �সিক�ার �মাছাঃ ছােলহা ঐ ৮৫৮০০  

৪৩১ �মাছাঃ বানু খাতুন �মাঃ সামছুল �মাছাঃ আয়শা ঐ ৯৫৯৮৫  

৪৩২ �মাঃ আবু আজাদ �মাঃ আিজজার �মাছাঃ আছমা ঐ ৯৫৯৮৬  



 
 

৪৩ �মাঃ আ�ুল সা�ার �মাঃ তিমজ �মাছাঃ �শফালী ঐ ৯৫৯৮৭  

৪৩৪ �মাঃ আেনায়ার �মাঃ আিজজার �মাছাঃ আেমনা ঐ ৯৫৯৮৮  

৪৩৫ �মাঃ হািবব �মাঃ কােশম �মাছাঃ �বলী ঐ ৯৫৯৮৯  

৪৩৬ �মাঃ �সিমন �মাঃ িদলবর �মাছাঃ �বগম ঐ ৯৫৯৯০  

৪৩৭ �মাঃ �মাজাে�ল �মাঃ ইসমাইল �মাছাঃ নািছমা ঐ ৯৫৯৯১  

৪৩৮ �মাঃ �রা�ম আলী �মাঃ রইচ উ�ীন �মাছাঃ �রােকয়া ঐ ৯৫৯৯১  

৪৩৯ �মাঃ হা�ন �মাঃ �মাসেলম �মাছাঃ হািমরন ঐ ৯৫৯৯৩  

৪৪০ �মাঃ ইউসুফ �মাঃ ইসমাইল �মাছাঃ নািছমা ঐ ৯৫৯৯৪  



১। �জলার নাম-ব�ড়া                                উপেজলা যবু উ�য়ন কম�কত� ার কায�ালয় 

২। উপেজলার নাম- দপুচাঁিচয়া যবুউ�য়ন অিধদ�র 

৩। অথ� বছর- ২০১৩-১৪ দপুচাঁিচয়া,ব�ড়া 

৪। মােসর নাম-জানয়ুাির 

৫। ব�াচ নং- ৩ 

৬। �িশ�েনর ��েডর নাম- ছগল পালন  

৭। �িশ�েনর �ময়াদ- ২৭/১/১৪ইং হেত ২/২/১৪ ইং ৭(সাত) িদন �িশ�ন সং�া� তথ�ঃ- 

�িমক 

নং 

�িশ�ন �া� যুবক/যুব মিহলার 

নাম 

িপতা/�ামীর নাম মাতার নাম �কানা সনদ প� 

নং 

�মাবাই নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৪৪১ �মাঃ নািহদ হাসান �মাঃ নরু ইসলাম �মাছাঃ নািছমা আলতাফ নগর ২০৫৫০১  

৪৪২ �মাঃ রাইহান �মাঃ শািহদুল �মাছাঃ কািরমা �ফবরা শান ২০৫৫০২  

৪৪৩ �মাঃ িহেমল �মাঃ হািমদুল �মাছাঃনাজমা ঐ ২০৫৫০৩  

৪৪৪ �মাঃ সুমন �মাঃ �রজাউল �মাছাঃ মিজ� না ঐ ২০৫৫০৪  

৪৪৫ �মাঃ �রজাউল �মাঃ একরাম �মাছাঃ �িল ঐ ২০৫৫০৫  

৪৪৬ �মাছাঃ জা�ািত �মাঃ ফজলুর  �মাছাঃ �রেবকা ঐ ২০৫৫০৬  

৪৪৭ �মাছাঃ �মাছাে�ক �মাঃ ফজল ু �মাছাঃ �রেবকা ঐ ২০৫৫০৭  

৪৪৮ �মাছাঃ �রেব আকতার �মাঃ আল�ীর �মাছাঃ ফিরদা ঐ ২০৫৫০৮  



৪৪৯ �মাঃ �সােহল রানা �মাঃ  হিববর �মাছাঃ ছােলহা ঐ ২০৫৫০৯  

৪৫০ �মাঃ সােরায়ার �মাঃ আঃলিতফ �মাছাঃ ফািহমা ঐ ২০৫৫১০  

৪৫ �মাঃ জ��ল �মাঃ হা�ন �মাছাঃ জেুলখা ঐ ২০৫৫১১  

৪৫২ �মাঃ রােসল �মাঃ িজয়া �মাছাঃ �মেহরন ঐ ২০৫৫১২  

৪৫৩ �মাঃ িরপন �মাঃ জাহা�ীর �মাছাঃ �রখা ঐ ২০৫৫১৩  

৪৫৪ �মাঃ আজমল �মাঃ আলী �মাছাঃ িবলিকছ ঐ ২০৫৫১৪  

৪৫৫ �মাঃ আবুল �মাঃ ফেজর �মাছাঃ ছােলহা ঐ ২০৫৫১৫  

৪৫৬ �মাছাঃ শািমমা �মাঃ আঃ ছালাম �মাছাঃ �হেলনা ঐ ২০৫৫১৬  



৪৫৭ �মাছাঃ এলমা �মাঃ আঃ ছালাম �মাছাঃ মাহফুজা ঐ ২০৫৫১৭  

৪৫৮ �মাছাঃ �হেলনা �মাঃ আঃছালাম �মাছাঃ রিহমা ঐ ২০৫৫১৮  

৪৫৯ �মাছাঃ সইু� �মাঃ ছালাউল �মাছাঃ �বলী ঐ ২০৫৫১৯  

৪৬০ �মাছাঃ সািবনা �মাঃ এনমুল �মাছাঃ আেয়শা ঐ ২০৫৫২০  

৪৬১ �মাঃ পলাশ �মাঃ জািহদলু �মাছাঃ পারিভন ঐ ২০৫৫২১  

৪৬২ �মাঃ আশরফ �মাঃ আঃ রা�াক �মাছাঃ আ�া ঐ ২০৫৫২২  

৪৬৩ �মাঃ শািকল �মাঃ হা�ন �মাছাঃ ইি� খাতুন ঐ ২০৫৫২  

৪৬৪ �মাঃ ��ল �মাঃ হা�ন �মাছাঃ উি� ঐ ২০৫৫২৪  



৪৬৫ �মাঃ কামাল �মাঃ �রা�ম �মাছাঃ �মােনায়ারা ঐ ২০৫৫২৫  

৪৬৬ �মাঃ আল আিমন �মাঃ আিজজার �মাছাঃ আফেরাজা ঐ ২০৫৫২৬  

৪৬৭ �মাঃ আ� �মাঃ আিজজার �মাছাঃ শািহনা ঐ ২০৫৫২৭  

৪৬৮ �মাঃ আিরফুল �মাঃ আিজজার �মাছাঃ আি�য়া ঐ ২০৫৫২  

৪৬৯ �মাঃ ওয়ােহদ �মাঃ আরফান �মাছাঃ �রােকয়া ঐ ২০৫৫২৯  

৪৭০ �মাঃ ��ল �মাঃ আবু ওয়াদদু �মাছাঃ আি�য়া ঐ ২০৫৫৩০  

৪৭১ �মাছাঃ তাহিমদা �মাঃ জােহর �মাছাঃ �শফািল ঐ ২০৫৫৩১  

৪৭২ �মাঃ �মেহিদ �মাঃ ই�া িহম �মাছাঃ �মােনায়রা ঐ ২০৫৫৩২  



 
 

৪৭৩ �মাছাঃ ময়না �মাঃ �মেহিদ �মাছাঃ আেনায়ারা ঐ ২০৫৫৩৩  

৪৭৪ �মাঃ হক ওয়ােরিসম �মাঃ নজ�ল �মাছাঃ হাসানা  ঐ ২০৫৫৩৪  

৪৭৫ �মাঃ িহরানরু �মাঃ আ�া� �মাছাঃ জাহানারা ঐ ২০৫৫৩৫  

৪৭৬ �মাছাঃ সুিনয়া �মাঃ আিজম �মাছাঃ িমলন ঐ ২০৫৫৩৬  

৪৭৭ �মাঃ মাসদু রানা �মাঃ আঃহািকম �মাছাঃ নািছমা ঐ ২০৫৫৩৭  

৪৭৮ �মাঃ ওমর ফা�ক �মাঃ ন�ুল �মাছাঃ �িলয়া িডমশহর ২০৫৫৩৮  

৪৭৯ �মাঃ �রজাউল �মাঃ হজরত �মাছাঃ �সেফলা চকসকুান গারী ২০৫৫৩৯  

৪৮০ �মাঃ আঃরা�াক �মাঃ মমতাজ �মাছাঃ আিফলা সাজাপুর ২০৫৫৪০  



১। �জলার নাম-ব�ড়া                                 উপেজলা যবু উ�য়ন কম�কত� ার কায�ালয় 

২। উপেজলার নাম- দপুচাঁিচয়া যবুউ�য়ন অিধদ�র 

৩। অথ� বছর- ২০১৩-১৪ দপুচাঁিচয়া,ব�ড়া 

৪। মােসর নাম-এি�ল 

৫। ব�াচ নং- ৪ 

৬। �িশ�েনর ��েডর নাম- ছগল পালন  

৭। �িশ�েনর �ময়াদ- ১/৪/১৪ইং হেত ৭/৪/১৪ ইং ৭(সাত) িদন �িশ�ন সং�া� তথ�ঃ- 

�িমক 

নং 

�িশ�ন �া� যুবক/যুব মিহলার 

নাম 

িপতা/�ামীর নাম মাতার নাম �কানা সনদ প� 

নং 

�মাবাই নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৪৮১ �মাঃ আিত�র �মাঃ ফিরদ �মাছাঃ আকতার  তালচূ ২০৫৫৪১  

৪৮২ �মাঃ িমলন �মাঃ আিকর �মাছাঃ ছােনায়ারা  ঐ ২০৫৫৪২  

৪৮৩ �মাঃ আসাদ�ুামান �মাঃ আফজাল �মাছাঃ �শফালী  ঝািঝরা ২০৫৫৪৩  

৪৮৪ �মাঃ �সিলম �মাঃ আ�াস �মাছাঃ চা�া  ঐ ২০৫৫৪৪  

৪৮৫ �মাঃ আহে�দ �মাঃ মকবলু �মাছাঃ আকিলমা  তালচু ২০৫৫৪৫  

৪৮৬ �মাঃ আ�ুল হািকম �মাঃ আমজাদ �মাছাঃ হাছনা  ঐ ২০৫৫৪৬  

৪৮৭ �মাঃ বােয়জীদ �মাঃ আ�ুললা �মাছাঃ লতুফর  করমজী ২০৫৫৪৭  

৪৮৮ �মাঃ মাহফুজরু �মাঃ আ�াস �মাছাঃ মাজীদা  তালচু ২০৫৫৪৮  



৪৮৯ �মাছাঃ �পালী �মাঃ আফজাল �মাছাঃ িশিরন  পু�র গাছা ২০৫৫৪৯  

৪৯০ �মাছাঃ ডািলয়া �মাঃ আবুল কােশম �মাছাঃ আয়শা  ঐ ২০৫৫৫০  

৪৯১ �মাঃ িমনহাজ �মাঃ মিতয়ার �মাছাঃ মেমনা  ঐ ২০৫৫৫১  

৪৯ �মাছাঃ মিনরা �মাঃ �মাজাহার �মাছাঃ রােবয়া  তালচু ২০৫৫৫২  

৪৯৩ �মাঃ মামনুুর �মাঃ তছিলন �মাছাঃ আে�াজা  ঐ ২০৫৫৫৩  

৪৯৪ �মাঃ নাইমুল �মাঃ মেনায়ার �মাছাঃ �লী  ঐ ২০৫৫৫৪  

৪৯৫ �মাঃ জহা�ীর �মাঃ আঃমিজদ �মাছাঃ রােবয়া  ঐ ২০৫৫৫৫  

৪৯৬ �মাঃ মাসদদুুর �মাঃ জাহা�ীর �মাছাঃ সােজদা  করমজী ২০৫৫৫৬  



৪৯৭ �মাঃ �বারহান �মাঃ রওশান �মাছাঃ �মােমনা তালচু ২০৫৫৫৭  

৪৯৮ �মাঃ নািছর �মাঃ জােবদ �মাছাঃ �জােবদা  ঐ ২০৫৫৫৮  

৪৯৯ �মাঃ আলমগীর �মাঃ িসরাজ �মাছাঃ �রেহনা  ঐ ২০৫৫৫৯  

৫০০ �মাঃ জেুয়ল �মাঃ �মাজাে�ল �মাছাঃ িজনাহার  �বরা�াম ২০৫৫৬০  

৫০১ �মাঃ উ�ল �মাঃ ফজলুল �মাছাঃ পারভীন  আমঝুিপ ২০৫৫৬১  

৫০২ �মাঃ সাকাওয়াত �মাঃ মকেছর �মাছাঃ �শফালী  আটুইল ২০৫৫৬২  

৫০৩ �মাঃ আ�ুল গফুর �মাঃ আিফর �মাছাঃ গিফরন  পােচাষা ২০৫৫৬৩  

৫০৪ �মাঃ বাবলু �মাঃ মিজবর �মাছাঃ মিজদা  ঐ ২০৫৫৬৪  



৫০৫ �মাঃ আলী �মাঃ সামাদ �মাছাঃ হািলমা  ঐ ২০৫৫৬৫  

৫০৬ �মাঃ সুমুন �মাঃ আফছার �মাছাঃ �জাসনা  ঐ ২০৫৫৬৬  

৫০৭ �মাঃ �গালাম �মাঃ খিছর �মাছাঃ আেবদা  ঐ ২০৫৫৬৭  

৫০৮ �মাঃ িফেরাজ �মাঃ আিতউর �মাছাঃ জিরনা  �ব�� ২০৫৫৬৮  

৫০৯ �মাঃ আঃকােদর �মাঃ ইসমাইল �মাছাঃ বিুল  চাম�ল ২০৫৫৬৯  

৫১০ �মাঃ মাহমদুুল �মাঃ আঃেজা�ার �মাছাঃ মেনায়ারা  ঐ ২০৫৫৭০  

৫১১ �মাঃ শামীম �মাঃ জােবদলু �মাছাঃ শাহানারা  ঐ ২০৫৫৭১  

৫১২ �মাঃ মােজদলু �মাঃ মিজবর �মাছাঃ সুিফয়া  �ব�� ২০৫৫৭২  



 
 

৫১৩ �মাঃ এমদাদুল �মাঃ রিজব �মাছাঃ আেবদা ঐ ২০৫৫৭৩  

৫১৪ �মাঃ �ফরদস রহমান �মাঃ �গাফফার �মাছাঃ সােজদা  ঐ ২০৫৫৭৪  

৫১৫ �মাঃ আরমান �মাঃআিম�ল �মাছাঃ লাইলী  ঐ ২০৫৫৭৫  

৫১৬ �মাঃ িজলুর �মাঃ আিজজার �মাছাঃ জাহানারা  ঐ ২০৫৫৭৬  

৫১৭ �মাছাঃ আছমা �মাঃ আশরাফ �মাছাঃ শােহরা  দপুচািচয়া ২০৫৫৭৭  

৫১৮ �মাছাঃ �রশমা �মাঃ মিতউর �মাছাঃ �শফালী  দপুচািচয়া ২০৫৫৭৮  

৫১৯ �মাঃ ��ল আিমন �মাঃ আঃমা�ান �মাছাঃ �বলী  দপুচািচয়া ২০৫৫৭৯  

৫২০ �মাঃ নরু আলম �মাঃ �লাকমান �মাছাঃ মাহমদু  দপুচািচয়া ২০৫৫৮০  



১। �জলার নাম-ব�ড়া                                  উপেজলা যুব উ�য়ন কম�কত� ার কায�ালয় 

২। উপেজলার নাম- দপুচাঁিচয়া যবুউ�য়ন অিধদ�র 

৩। অথ� বছর- ২০১৩-১৪ দপুচাঁিচয়া,ব�ড়া 

৪। মােসর নাম-জনু 

৫। ব�াচ নং- ৫ 

৬। �িশ�েনর ��েডর নাম- প� পালন  

৭। �িশ�েনর �ময়াদ- ২২/৬/১৪ইং হেত ২৮/৬/১৪ ইং ৭(সাত) িদন �িশ�ন সং�া� তথ�ঃ- 

�িমক 

নং 

�িশ�ন �া� যুবক/যুব মিহলার 

নাম 

িপতা/�ামীর নাম মাতার নাম �কানা সনদ প� 

নং 

�মাবাই নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৫২১ �মাঃ ফাহাদ �মাঃ আজাহার �মাছাঃ ফিরদা পােচাষা ২০৫৫৮১  

৫২২ �মাঃ সােদ�ল �মাঃ জালাল �মাছাঃ তােহরা পাল�ুির ২০৫৫৮২  

৫২৩ �মাঃ �েবল �মাঃ �মাফা�ল �মাছাঃ �ফ�ী তালচু ২০৫৫৮৩  

৫২৪ �মাঃ আিনছার �মাঃ আঃরা�াক �মাছাঃ মনয়ারা ঐ ২০৫৫৮৪  

৫২৫ �মাঃ রাইহান �মাঃ মকবলু �মাছাঃ রােহলা কামা� ২০৫৫৮৫  

৫২৬ �মাঃ ফরহাদ �মাঃ শািহদুল �মাছাঃ জেুলখা ঐ ২০৫৫৮৬  

৫২৭ �মাঃ আেনায়ারা �মাঃ আ�াস �মাছাঃ আেনায়ারা ঐ ২০৫৫৮৭  

৫২৮ �মাঃ ব�র �মাঃ ছামছ�ীন �মাছাঃ �রােকয়া ঐ ২০৫৫৮৮  



৫২৯ �মাঃ জাইদলু �মাঃ কিছমদদীন �মাছাঃ সাহারা ঐ ২০৫৫৮৯  

৫৩০ �মাঃ �মােমন �মাঃ শাহীনরু �মাছাঃ তািহরা ঐ ২০৫৫৯০  

৫৩১ �মাঃ মিতন �মাঃ আিমনুর �মাছাঃ জাহানারা ঐ ২০৫৫৯১  

৫৩২ �মাঃ ছামছুল �মাঃ মিজদ �মাছাঃ সাজ ুিবিব ঐ ২০৫৫৯২  

৫৩৩ �মাঃ মাহবুব �মাঃ ইউনসু �মাছাঃ মেনায়ারা ঐ ২০৫৫৯৩  

৫৩৪ �মাঃ আবতুােহর �মাঃ িসি�ক �মাছাঃ �হলানা ঐ ২০৫৫৯৪  

৫৩৫ �মাঃ ছামছুল �মাঃ মা�ান �মাছাঃ মনুজ ু ঐ ২০৫৫৯৫  

৫৩৬ �মাঃ ফজলু �মাঃ হািববরু �মাছাঃ আ�ার বানু ঐ ২০৫৫৯৬  



৫৩৭ �মাঃ শাহিরয়ার �মাঃ মিজবর �মাছাঃ মনুয়রা ঐ ২০৫৫৯৭  

৫৩৮ �মাঃ �দেলায়ার �মাঃ কিছমদদীন �মাছাঃ সাহারা ঐ ২০৫৫৯৮  

৫৩৯ �মাঃ সুমন �মাঃ শাহীনরু �মাছাঃ তািহরা ঐ ২০৫৫৯৯  

৫৪০ �মাঃ িফেরাজ �মাঃ আিমনুর �মাছাঃ জাহানারা ঐ ২০৫৬০০  

৫৪১ �মাঃ ছামছুল �মাঃ মিজদ �মাছাঃ সাজ ুিবিব ঐ ২৩৮৪৮১  

৫৪২ �মাঃ �মায়াে�ন �মাঃ ইউনসু �মাছাঃ মেনায়ারা ঐ ২৩৮৪৮২  

৫৪৩ �মাঃ আিজজার �মাঃ িসি�ক �মাছাঃ �হলানা ঐ ২৩৮৪৮৩  

৫৪৪ �মাঃ নজ�ল �মাঃ মা�ান �মাছাঃ মনুজ ু ঐ ২৩৮৪৮৪  



৫৪৫ �মাঃ  �দেলায়ার �মাঃ হািববরু �মাছাঃ আ�ার বানু ঐ ২৩৮৪৮৫  

৫৪৬ �মাঃ �সেক�ার �মাঃ মিজবর �মাছাঃ মনুয়রা ঐ ২৩৮৪৮৬  

৫৪৭ �মাঃ �েবল �মাঃ কিছমদদীন �মাছাঃ সাহারা ঐ ২৩৮৪৮৭  

৫৪৮ �মাঃ আ�ুর রশীদ �মাঃ শাহীনরু �মাছাঃ তািহরা ঐ ২৩৮৪৮৮  

৫৪৯ �মাঃ িলটন �মাঃ আিমনুর �মাছাঃ জাহানারা ঐ ২৩৮৪৮৯  

৫৫০ �মাঃ আবুব�র �মাঃ মিজদ �মাছাঃ সাজ ুিবিব ঐ ২৩৮৪৯০  

৫৫১ �মাঃ রিনশাহ �মাঃ ইউনসু �মাছাঃ মেনায়ারা ঐ ২৩৮৪৯১  

৫৫২ �মাঃ জািকর উ�ীন �মাঃ িসি�ক �মাছাঃ �হলানা পােলা�ির ২৩৮৪৯২  



 
 

৫৫৩ �মাঃ আঃরা�াক �মাঃ মা�ান �মাছাঃ মনুজ ু ঐ ২৩৮৪৯৩  

৫৫৪ �মাছাঃ ছােলহা �মাঃ হািববরু �মাছাঃ আ�ার বানু ঐ ২৩৮৪৯৪  

৫৫৫ �মাঃ �রজাউল �মাঃ মিজবর �মাছাঃ মনুয়রা ঐ ২৩৮৪৯৫  

৫৫৬ �মাছাঃ �ছিলনা �মাঃ কিছমদদীন �মাছাঃ সাহারা পােচাষা ২৩৮৪৯৬  

৫৫৭ �মাছাঃ িমনিজলা �মাঃ রিফ�ল �মাছাঃ আিফয়া ঐ ২৩৮৪৯৭  

৫৫৮ �মাঃ মাহমদু  �মাঃ ফজল ু �মাছাঃ ফােতমা ঐ ২৩৮৪৯৮  

৫৫৯ �মাঃ িজয়াউর �মাঃ সাইম�ুীন �মাছাঃ ফােতমা ছািতয়া গাড়ী ২৩৮৪৯৯  

৫৬০ �মাঃ মনুছুর �মাঃ �জা�ার �মাছাঃ রািবয়া কামা� ২৩৮৫০০  



১। �জলার নাম-ব�ড়া                                 উপেজলা যবু উ�য়ন কম�কত� ার কায�ালয় 

২। উপেজলার নাম- দপুচাঁিচয়া যবুউ�য়ন অিধদ�র 

৩। অথ� বছর- ২০১৪-১৫ দপুচাঁিচয়া,ব�ড়া 

৪। মােসর নাম-জানয়ুাির 

৫। ব�াচ নং- ১ 

৬। �িশ�েনর ��েডর নাম- প� পালন 

৭। �িশ�েনর �ময়াদ- ১/৪/১৪ইং হেত ৭/৪/১৪ ইং ৭(সাত) িদন �িশ�ন সং�া� তথ�ঃ- 

�িমক 

নং 

�িশ�ন �া� যুবক/যুব মিহলার 

নাম 

িপতা/�ামীর নাম মাতার নাম �কানা সনদ প� 

নং 

�মাবাই নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৫৬১ �মাঃ গফুর �মাঃ আবুল �মাছাঃ শািহদা আমঝুিপ ২৫৯৫০১  

৫৬২ �মাঃ �জেয়ল �মাঃ আ�ুল ছা�ার �মাছাঃ সজনা ঐ ২৫৯৫০২  

৫৬৩ �মাঃ ছাকাওয়াত �মাঃ মকেছদ �মাছাঃ �শফালী ঐ ২৫৯৫০৩  

৫৬৪ �মাঃ আিনছুর �মাঃ মিফদ �মাছাঃ �ফেরজা ঐ ২৫৯৫০৪  

৫৬৫ �মাঃ আঃ কাহার �মাঃ ছাইফুল �মাছাঃ আকিলমা ঐ ২৫৯৫০৫  

৫৬৬ �মাঃ শাহাজান �মাঃ দুিহর �মাছাঃ সুিফয়া ঐ ২৫৯৫০৬  

৫৬৭ �মাঃ রিবউল �মাঃ আ�াস �মাছাঃ ফাইমা ঐ ২৫৯৫০৭  

৫৬৮ �মাঃ সুমন �মাঃ তইবর �মাছাঃ ডিল খাগরা ২৫৯৫০৮  



৫৬৯ �মাঃ মামনু �মাঃ মহাতাব �মাছাঃ �রেহনা �বলহি� ২৫৯৫০৯  

৫৭০ �মাঃ ইনছান �মাঃ কাম�ল �মাছাঃ আয়শা ঐ ২৫৯৫১০  

৫৭১ �মাঃ �রেজউল �মাঃ আিছর �মাছাঃ রােবয়া পাচুষা ২৫৯৫১১  

৫৭২ �মাঃ আিনছুর �মাঃ আলতাফ �মাছাঃ রািবয়া তালচু ২৫৯৫১২১  

৫৭৩ �মাঃ �মাকেলছার �মাঃ লবীর �মাছাঃ রােহলা �বলহি� ২৫৯৫৩  

৫৭৪ �মাছাঃ আয়শা �মাঃ িফ�জ �মাছাঃ উরফন ঐ ২৫৯৫১৪  

৫৭৫ �মাঃ কায়ছার �মাঃ ই�ািহম �মাছাঃ কায়ফা ঐ ২৫৯৫১৫  

৫৭৬ �মাঃ রােসল �মাঃ �তাফা�ল �মাছাঃ ছািবয়া ঐ ২৫৯৫১৬  



৫৭৭ �মাঃ রােসল রানা �মাঃ ইয়া�প �মাছাঃ মিন  ঐ ২৫৯৫১৭  

৫৭৮ �মাছাঃ শাহানাজ �মাঃ রিশদ �মাছাঃ এসমা ঐ ২৫৯৫১৮  

৫৭৯ �মাছাঃ রািজয়া �মাঃ আলম �মাছাঃ আনজয়ুারা ঐ ২৫৯৫১৯  

৫৮০ �মাঃ সাহাজালাল �মাঃ আফাজ �মাছাঃ �বলী িসংগা ২৫৯৫২০  

৫৮১ �মাঃ ছােরায়ার �মাঃ তছিলম �মাছাঃ ছােলমা কাজীপাড়া ২৫৯৫২১  

৫৮২ �মাছাঃ হািববা �মাঃ নজ�ল �মাছাঃ �মাসেলমা পু�র গাসা ২৫৯৫২২  

৫৮৩ �মাছাঃ মিুনরা �মাঃ নজ�ল �মাছাঃ �মােসমা ঐ ২৫৯৫২৩  

৫৮৪ �মাঃ নাছিরন �মাঃ হািকম �মাছাঃ িমনুকা ঐ ২৫৯৫২৪  



৫৮৫ �মাছাঃ জািকয়া �মাঃ আকরাম �মাছাঃ কািহনুর হাপুিনয়া ২৫৯৫২৫  

৫৮৬ �মাঃ আকরাম �মাঃ আিছমিু�ন �মাছাঃ মােজদা ঐ ২৫৯৫২৬  

৫৮৭ �মাঃ আেনায়ার �মাঃ কিলম �মাছাঃ আ�ুয়ারা ঐ ২৫৯৫২৭  

৫৮৮ �মাঃ আ�ুর ছালাম �মাঃ খিলল �মাছাঃ সুিফয়া  পােচাষা ২৫৯৫২৮  

৫৮৯ �মাঃ জাহা�ীর �মাঃ দুল ু �মাছাঃ িজ�াহ কামা� ২৫৯৫২৯  

৫৯০ �মাঃ �গালাম র�ানী �মাঃ রইচ �মাছাঃ মােজদা ঐ ২৫৯৫৩০  

৫৯১ �মাঃ �েবল �মাঃ ইউসুফ আলী �মাছাঃ মিজদা ঐ ২৫৯৫৩১  

৫৯২ �মাঃ �মেহিদ �মাঃ আঃরা�াক �মাছাঃ মিরয়াম ঐ ২৫৯৫৩২  



 
 

৫৯৩ �মাঃ তাির�ল �মাঃ �গালাম �মাছাঃ তাহিমনা কামা� ২৫৯৫৩৩  

৫৯৪ �মাঃ জামাল �মাঃ আ�ুর রা�াক �মাছাঃ �রােকয়া ঝািঝরা ২৫৯৫৩৪  

৫৯৫ �মাছাঃ নািছমা �মাঃ জ��ল �মাছাঃ মিরয়াম পাইকপারা ২৫৯৫৩৫  

৫৯৬ �মাঃ মনুসুর �মাঃ আেবদ আলী �মাছাঃ ছিকনা মা�ার পারা ২৫৯৫৩৬  

৫৯৭ �মাঃ ইজার  �মাঃ জসীম �মাছাঃ িমরজান চা�াইল ২৫৯৫৩৭  

৫৯৮ �মাঃ আিজজার �মাঃ কােয়ম �মাছাঃ জােবদা �মরাই ২৫৯৫৩৮  

৫৯৯ �মাঃ িনজাম উ�ীন �মাঃ িকসমত �মাছাঃ �নছা মািজ�া ২৫৯৫৩৯  

৬০০ �মাঃ আিমর আলী �মাঃ সােহব �মাছাঃ আেমনা �মা��াম ২৫৯৫৪০  



১। �জলার নাম-ব�ড়া                                 উপেজলা যবু উ�য়ন কম�কত� ার কায�ালয় 

২। উপেজলার নাম- দপুচাঁিচয়া যবুউ�য়ন অিধদ�র 

৩। অথ� বছর- ২০১৪-১৫ দপুচাঁিচয়া,ব�ড়া 

৪। মােসর নাম-অ��ড়  

৫। ব�াচ নং- ২ 

৬। �িশ�েনর ��েডর নাম- প� পালন  

৭। �িশ�েনর �ময়াদ- ২৬/১০/১৪ইং হেত ৮/১১/১৪ ইং ৭(সাত) িদন �িশ�ন সং�া� তথ�ঃ- 

�িমক 

নং 

�িশ�ন �া� যুবক/যুব মিহলার 

নাম 

িপতা/�ামীর নাম মাতার নাম �কানা সনদ প� 

নং 

�মাবাই নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৬০১ �মাছাঃ শািহদা �মাঃ রাজ ু �মাছাঃ শেকলা পা�াপারা ২৫৯৫৪১  

৬০২ �মাছাঃ মেমনা �মাঃ আকরাম �মাছাঃ তহিমনা �পাওতা ২৫৯৫৪২  

৬০৩ �মাছাঃ �রিজনা �মাঃ আেনায়ার �মাছাঃ �িবয়া আম� ২৫৯৫৪৩  

৬০৪ �মাির িম�ী রািন হিরকাশ চ� শ�ামলী ঐ ২৫৯৫৪৪  

৬০৫ �মাছাঃ  ◌্পা�ল �মাঃ �দেলায়ার �মাছাঃ �রিজয়া চাম�ল ২৫৯৫৪৫  

৬০৬ �মাছাঃ মরিজনা �মাঃ আেনছা �মাছাঃ ছামছুনা হার ঐ ২৫৯৫৪৬  

৬০৭ �মাছাঃ সুলতানা �মাঃ ছামছুল �মাছাঃ আছমা �বরা�াম ২৫৯৫৪৭  

৬০৮ �মাছাঃ িরবা �মাঃ আঃহা�ান �মাছাঃ মেনায়ারা �গািব� পুর ২৫৯৫৪৮  



৬০৯ �মাছাঃ ��ল আিমন �মাঃ �রজাউল �মাছাঃ �বেদনা চাম�ল ২৫৯৫৪৯  

৬১০ �মাছাঃ আয়শা �মাঃ �রজাউল �মাছাঃ মনুজিুর ঐ ২৫৯৫৫০  

৬১১ �মাছাঃ দলুালী �মাঃ �ববাল �মাছাঃ িলিল ঐ ২৫৯৫৫১  

৬১২ �মাছাঃ শাহারা �মাঃ শিফ�ল �মাছাঃ মনুিজলা ঐ ২৫৯৫৫২  

৬১৩ �মাছাঃ আছামা �মাঃ মনুছুর �মাছাঃ জাহানারা সজ� ন �ির ২৫৯৫৫৩  

৬১৪ �মাছাঃ জাহারানা �মাঃ �ছাবহান �মাছাঃ �মাসেলমা ঐ ২৫৯৫৫৪  

৬১৫ �মাছাঃ আ�ুয়ারা �মাঃ রইচ �মাছাঃ িলিল চমরল ২৫৯৫৫৫  

৬১৬ �মাছাঃ আফছানা �মাঃ সািহদুল �মাছাঃ মাজদা আ�রা ২৫৯৫৫৬  



৬১৭ �মাছাঃ নাজনীন �মাঃ �বারহান �মাছাঃ �রাকছান �গািব� পুর ২৫৯৫৫৭  

৬১৮ �মাছাঃ �মিরনা �মাঃ নরু ইসলাম �মাছাঃ ছ� তন ঐ ২৫৯৫৫৮  

৬১৯ �মাছাঃ িজ�াতুন �মাঃ মিজবর �মাছাঃ রােবয়া ভ�ুরা ২৫৯৫৫৯  

৬২০ �মাছাঃ মিল খাতুন �মাঃ শাহাজান �মাছাঃ �মিরনা �পাওতা ২৫৯৫৬০  

৬২১ �মাছাঃ মি�জলা �মাঃ আেতায়ার �মাছাঃ ছােলমা ঐ ২৫৯৫৬১  

৬২২ �মাছাঃ �মৗসুিম �মাঃ নরু ইসলাম �মাছাঃ ঐ ২৫৯৫৬২  

৬২৩ �মাছাঃ জাহানারা �মাঃ ইয়া�ব �মাছাঃ �মােমনা চাম�ল ২৫৯৫৬৩  

৬২৪ �মাছাঃ আছমা �মাঃ আঃছা�ার �মাছাঃ ঐ ২৫৯৫৬৪  



৬২৫ �মাছাঃ চােমিল �মাঃ আেনায়ার �মাছাঃ �গােজলা ঐ ২৫৯৫৬৫  

৬২৬ �মাছাঃ পিল �মাঃ সােনায়ার �মাছাঃ জয়নাল �পা�া ২৫৯৫৬৬  

৬২৭ �মাছাঃ ফােতমা �মাঃ মামনু �মাছাঃ বািল �পাওতা ২৭৬৫৬৭  

৬২৮ �মাছাঃ শােহলী �মাঃ আ�ুর ছা�ার �মাছাঃ মাহফুজা পা�াপারা ২৫৯৮৬৮  

৬২৯ �মাছাঃ �নিন �মাঃ হািফজার �মাছাঃ মজুলা ঐ ২৫৯৫৬৯  

৬৩০ �মাছাঃ শ�ামলী �মাঃ মামনুুর �মাছাঃ �বগম �বরা�াম ২৫৯৫৭০  

৬৩১ �মাছাঃ ছামছুল �মাঃ মামনুুর �মাছাঃ রিহমা চাম�ল ২৫৯৫৭১  

৬৩২ �মাছাঃ দলুািল �মাঃ শােহরা �মাছাঃ হািলমা �পাওতা ২৫৯৫৭২  



 
 

৬৩৩ �মাছাঃ মনুিজলা �মাঃ হািফজার �মাছাঃ জেুলখা �পুর ২৫৯৫৭৩  

৬৩৪ �মিত চায়না পিরমল  ঐ ২৫৯৫৭৪  

৬৩৫ �মাছাঃ শারিমন �মাঃ আশরাফ �মাছাঃ রােহলা ঐ ২৫৯৫৭৫  

৬৩৬ বাসি� রানী সুপত চ� সুবাসী �পাওতা ২৫৯৫৭৬  

৬৩৭ অ�লী রানী রতন িমনতী ঐ ২৫৯৫৭৭  

৬৩৮ �মাছাঃ �হেলনা �মাঃ আকবর �মাছাঃ ফােতমা চাম�ল ২৫৯৫৭৮  

৬৩৯ �মাছাঃ �মৗসুিম �মাঃ আিনছুর �মাছাঃ �বেদনা ঐ ২৫৯৫৭৯  

৬৪০ �মাছাঃ নাসিরন �মাঃ জরি� �মাছাঃ মােলকা পা�াপারা ২৫৯৫৮০  



১। �জলার নাম-ব�ড়া                                 উপেজলা যবু উ�য়ন কম�কত� ার কায�ালয় 

২। উপেজলার নাম- দপুচাঁিচয়া যবুউ�য়ন অিধদ�র 

৩। অথ� বছর- ২০১৪-১৫ দপুচাঁিচয়া,ব�ড়া 

৪। মােসর নাম-িডেস�র  

৫। ব�াচ নং- ৩ 

৬। �িশ�েনর ��েডর নাম- গ� �মাটাতাজা  

৭। �িশ�েনর �ময়াদ- ৩/১২/১৪ইং হেত ৯/১২/১৪ ইং ৭(সাত) িদন �িশ�ন সং�া� তথ�ঃ- 

�িমক 

নং 

�িশ�ন �া� যুবক/যুব মিহলার 

নাম 

িপতা/�ামীর নাম মাতার নাম �কানা সনদ প� 

নং 

�মাবাই নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৬৪১ �মাঃ এনামলু �মাঃ মকেলছার �মাছাঃ হািলমা ছাি� ২৫৯৫৮১  

৬৪২ �মাঃ জাহা�ীর �মাঃ আমজাদ �মাছাঃ তহিমনা ঐ ২৫৯৫৮২  

৬৪৩ �মাঃ আবু ব� �মাঃ �মাকেলছার �মাছাঃ হািলমা ঐ ২৫৯৫৮৩  

৬৪৪ �মাঃ আিমনুর �মাঃ আশরাফ �মাছাঃ িবলিকছ  িনলাহািল ২৫৯৫৮৪  

৬৪৫ �মাঃ আকরাম �মাঃ আছামি�ন �মাছাঃ মােজদা হাপুিনয়া ২৫৯৫৮৫  

৬৪৬ �মাঃ িব�ব �মাঃ আজাহার �মাছাঃ মসেলমা ছাতিন ২৫৯৫৮৬  

৬৪৭ �মাঃ আকরাম �মাঃ িমরাজ �মাছাঃ মািরয়া ঐ ২৫৯৫৮৭  

৬৪৮ �মাঃ �হলাল �মাঃ নািজর �মাছাঃ �জােবদা পােচাষা ২৫৯৫৮৮  



৬৪৯ �মাঃ নাজমলু �মাঃ নজ�ল �মাছাঃ লাকী ছাতিন ২৫৯৫৮৯  

৬৫০ �মাঃ আেনায়ার �মাঃ আ�াব �মাছাঃ হািলমা ঐ ২৫৯৫৯০  

৬৫১ �মাঃ আঃরিহম �মাঃ �ছাবহান �মাছাঃ রিহমা ঐ ২৫৯৫৯১  

৬৫২ �মাঃ �মাফা�ল �মাঃ ফেজর আলী �মাছাঃ মিফজান ঐ ২৫৯৫৯২  

৬৫৩ �মাঃ �মেহিদ �মাঃ আজাহার �মাছাঃ �মিরনা ঐ ২৫৯৫৯৩  

৬৫৪ �মাঃ আিজজলু �মাঃ আঃগফুর  �মাছাঃ �রনকুা ঐ ২৫৯৫৯৪  

৬৫৫ �মাঃ রিফ�ল �মাঃ আফছার �মাছাঃ রওশন ঐ ২৫৯৫৯৫  

৬৫৬ �মাঃ বাবল ু �মাঃ �তারাফ �মাছাঃ �রেবয়া ঐ ২৫৯৫৯৬  



৬৫৭ �মাঃ আঃমিজদ �মাঃ আ�াছ �মাছাঃ মিজদা ঐ ২৫৯৫৯৭  

৬৫৮ �মাঃ জািহদলু �মাঃ ইয়ািছন �মাছাঃ �মােমনা ঐ ২৫৯৫৯৮  

৬৫৯ �মাঃ নরু আলম �মাঃ আনছর �মাছাঃ সােহরা ঐ ২৫৯৫৯৯  

৬৬০ �মাঃ মাহফুজা �মাঃ লতুফর �মাছাঃ মােজদা ঐ ২৫৯৬০০  

৬৬ �মাঃ �মাকেছদলু �মাঃ �মাফা�ল �মাছাঃ �মাসেলমা ঐ ২৫৯৬০১  

৬১৬২ �মাঃ ফিরদ �মাঃ মমতাজ �মাছাঃ িদলজান  ঐ ২৫৯৬০২  

৬৬৩ �মাঃ আবু কালাম �মাঃ মােছরা �মাছাঃ জায়দা ঐ ২৫৯৬০৩  

৬৬৪ �মাঃ দুলাল �মাঃ িমরাজান �মাছাঃ মািবয়া ঐ ২৫৯৬০৪  



৬৬৫ �মাঃইমরান �মাঃ আঃরিশদ �মাছাঃ �রনকুা ঐ ২৫৯৬০৫  

৬৬৬ �মাঃ জয়নাল �মাঃ িদরাজ �মাছাঃ জিরনা কইগাির ২৫৯৬০৬  

৬৬৭ �মাঃ �পন �মাঃ বাবলু  �মাছাঃ �রেহনা ঐ ২৫৯৬০৭  

৬৬৮ �মাঃ শাহীনলু �মাঃ আঃরিশদ �মাছাঃ শাহানারা ঐ ২৫৯৬০৮  

৬৬৯ �মাঃ মাছুদ �মাঃ আঃকােদর �মাছাঃ মাছুমা ঐ ২৫৯৬০৯  

৬৭০ �মাঃ মাহবুব �মাঃ হািফজার �মাছাঃ মােজদা ঐ ২৫৯৬১০  

৬৭১ �মাঃ মামনুুর �মাঃ �দেলায়ার �মাছাঃ আেনায়ারা ঐ ২৫৯৬১১  

৬৭২ �মাঃ মাহবুব �মাঃ �তাজাম �মাছাঃ ম�ুয়ারা ঐ ২৫৯৬১২  



 
 

৬৭৩ �মাঃ এনামুল �মাঃআঃরা�াক �মাছাঃ �হনা ঐ ২৫৯৬১৩  

৬৭৪ �মাঃ �গালজার �মাঃ কিফল �মাছাঃ িশিরন িনলাহািল ২৫৯৬১৪  

৬৭৫ �মাঃ মিজবর �মাঃ কিফল �মাছাঃ ফুলজান ছাি� ২৫৯৬১৫  

৬৭৬ �মাঃ আরাফাত �মাঃ �গালজার �মাছাঃ আনাফসু তালচু ২৫৯৬১৬  

৬৭৭ �মাঃ শিহদলু �মাঃ �জা�ার �মাছাঃ রিশদা কইগাির ২৫৯৬১৭  

৬৭৮ �মাঃ ওয়ােরছ �মাঃ ওয়ােজদ �মাছাঃ রািশদা তালচু ২৫৯৬১৮  

৬৭৯ �মাঃ আনছার �মাঃ মহসীনা �মাছাঃ স�ুরই ঐ ২৫৯৬১৯  

৬৮০ �মাঃ ই�ীস �মাঃ ইউসুফ �মাছাঃ ফােতমা কইগাির ২৫৯৬২০  



১। �জলার নাম-ব�ড়া                                 উপেজলা যবু উ�য়ন কম�কত� ার কায�ালয় 

২। উপেজলার নাম- দপুচাঁিচয়া যবুউ�য়ন অিধদ�র 

৩। অথ� বছর- ২০১৪-১৫ দপুচাঁিচয়া,ব�ড়া 

৪। মােসর নাম-িডেস�র  

৫। ব�াচ নং- ৪ 

৬। �িশ�েনর ��েডর নাম- গ� �মাটাতাজা করন 

৭। �িশ�েনর �ময়াদ- ৩০/১২/১৪ ইং হেত ৫/১/১৫ ইং ৭(সাত) িদন �িশ�ন সং�া� তথ�ঃ- 

�িমক 

নং 

�িশ�ন �া� যুবক/যুব মিহলার 

নাম 

িপতা/�ামীর নাম মাতার নাম �কানা সনদ প� 

নং 

�মাবাই নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৬৮১ �মাঃ আিমনুল �মাঃ িবনেছর  �মাছাঃ জােমলা  �ভবড়া ২৫৯৬২১  

৬৮২ �মাঃ হািমদুল �মাঃ িবনেছর  �মাছাঃ জােমলা  ঐ ২৫৯৬২২  

৬৮৩ �মাছাঃ মিশ�দা �মাঃ আঃফিকর  �মাছাঃ িশিরন  ঐ ২৫৯৬২৩  

৬৮৪ �মাছাঃ �সাহািগ �মাঃ রা�াক  �মাছাঃ �জা�া  ঐ ২৫৯৬২৪  

৬৮৫ �মাঃ লালচান  �মাঃ ছামছুি�ন  �মাছাঃ লাইিল  ঐ ২৫৯৬২৫  

৬৮৬ �মাঃ আরাউল �মাঃ �মাজাে�ল  �মাছাঃ আকিলনা  ঐ ২৫৯৬২৬  

৬৮৭ �মাঃ সা�াম �মাঃ িবনেছর �মাছাঃ �জাসনা  ঐ ২৫৯৬২৭  

৬৮৮ �মাঃ �বলাল �মাঃ আঃছা�ার �মাছাঃ �বিল  ঐ ২৫৯৬২৮  



৬৮৯ �মাছাঃ �হনা �মাঃ আলতাফ  �মাছাঃ আেলফজান  ঐ ২৫৯৬২৯  

৬৯০ �মাছাঃ আজাহার �মাঃ জাম�ল  �মাছাঃ আেবলা  ঐ ২৫৯৬৩০  

৬৯১ �মাঃ মাহবুব �মাঃ আ�ুল �ছাভান  �মাছাঃ মািবয়া ঐ ২৫৯৬৩১  

৬৯২ �মাঃ ছামছুল �মাঃ �রজাউল �মাছাঃ সাবান  ঐ ২৫৯৬৩২  

৬৯৩ �মাঃ সেনায়ার �মাঃ ই�ািহম  �মাছাঃ �দেলায়ারা  �পারাপারা ২৫৯৬৩৩  

৬৯৪ �মাছাঃ �সাহাগী �মাঃ আিনছুর  �মাছাঃ মমতাজ  �ভবরা ২৫৯৬৩৪  

৬৯৫ �মাঃ আিরফুল �মাঃ আেছর আলী �মাছাঃ আেবদা  ঐ ২৫৯৬৩৫  

৬৯৬ �মাঃ রিফিকল �মাঃ আ�াব  �মাছাঃ আিবয়া  ঐ ২৫৯৬৩৬  



৬৯৭ �মাঃ মনুছুর আিল �মাঃ �মাহা�দ আলী  �মাছাঃ আেনায়ারা  ঐ ২৫৯৬৩৭  

৬৯৮ �মাঃ আশরাফ �মাঃ আহে�দ আলী �মাছাঃ রােবয়া  ঐ ২৫৯৬৩৮  

৬৯৯ �মাঃ আঃরা�াক �মাঃ মািহনা  �মাছাঃ আিবয়া  ঐ ২৫৯৬৩৯  

৭০০ �মাঃ বজল ু �মাঃ নজ�ল  �মাছাঃ িবিল  ঐ ২৫৯৬৪০  

৭০১ �মাঃ রািশদুল  �মাঃ আিজজার �মাছাঃ রািশদা  ঐ ২৫৯৬৪১  

৭০২ �মাঃ �পন �মাঃ �লাকমান  �মাছাঃ সিকনা  �পারাপারা ২৫৯৬৪২  

৭০৩ �মাঃ জেুয়ল �মাঃ আেয়ব  �মাছাঃ ফােতমা  ঐ ২৫৯৬৪৩  

৭০৪ �মাঃ শাহজান �মাঃ িললবর  �মাছাঃ আেনছা  �ভবরা ২৫৯৬৪৪  



৭০৫ �মাঃ �সােহল �মাঃ মেছব আলী  �মাছাঃ নরুজাহান  ঐ ২৫৯৬৪৫  

৭০৬ �মাঃ রিফ�ল �মাঃ বলু ু �মাছাঃ জামাল  ঐ ২৫৯৬৪৬  

৭০৭ �মাঃ মহাতাব �মাঃ মকবুল  �মাছাঃ ◌্নুরজানা ঐ ২৫৯৬৪৭  

৭০৮ �মাঃ মাহবুব �মাঃ মাসদু রানা �মাছাঃ আশরাফ   ঐ ২৫৯৬৪৮  

৭০৯ �মাঃ আবু কালাম �মাঃ আশরাফ   �মাছাঃ �দােলনা  ঐ ২৫৯৬৪৯  

৭১০ �মাঃ মহাতাব  �মাঃ মজাহার  �মাছাঃ মািজদা  ঐ ২৫৯৬৫০  

৭১১ �মাঃ আবুল হেসন �মাঃ কাইর �মাছাঃ আেমজা  ঐ ২৫৯৬৫১  

৭১২ �মাঃ খাই�ল �মাঃ আেয়র �মাছাঃ মায়রা  ঐ ২৫৯৬৫২  



 
 

৭১৩ �মাঃ �সিলম �মাঃ আফজাল �মাছাঃ �জাসনা  ঐ ২৫৯৬৫৩  

৭১৪ �মাঃ ফা�ক �মাঃ লােয়ব �মাছাঃ আফেরাজা  ঐ ২৫৯৬৫৪  

৭১৫ �মাছাঃ আিজকা �মাঃ �করামত  �মাছাঃ আেবদা  ঐ ২৫৯৬৫৫  

৭১৬ �মাছাঃ ভান ু �মাঃ আিজজলু  �মাছাঃ আিবয়া  শহর কির ২৫৯৬৫৬  

৭১৭ �মাঃ িললচান �মাঃ ছামছি�ন �মাছাঃ লাইিল  ভবরা ২৫৯৬৫৭  

৭১৮ �মাঃ ছােদ�ল �মাঃ মিজব �মাছাঃ মােলকা  ঐ ২৫৯৬৫৮  

৭১৯ �মাঃ ন�ুল �মাঃ �মােছর আলী  �মাছাঃ নরুজাহান  ঐ ২৫৯৬৫৯  

৭২০ �মাঃ �দেলায়ার �মাঃ কােশম  �মাছাঃ দয়া িবিব  ঐ ২৫৯৬৬০  



১। �জলার নাম-ব�ড়া                                 উপেজলা যবু উ�য়ন কম�কত� ার কায�ালয় 

২। উপেজলার নাম- দপুচাঁিচয়া যবুউ�য়ন অিধদ�র 

৩। অথ� বছর- ২০১৪-১৫ দপুচাঁিচয়া,ব�ড়া 

৪। মােসর নাম-মাচ�  

৫। ব�াচ নং- ৫ 

৬। �িশ�েনর ��েডর নাম- �মাবাইল �ফান �মরামত 

৭। �িশ�েনর �ময়াদ- ১৮/৩/১৫ ইং হেত ৭/৪/১৫ ইং ৭(সাত) িদন �িশ�ন সং�া� তথ�ঃ- 

�িমক 

নং 

�িশ�ন �া� যুবক/যুব মিহলার 

নাম 

িপতা/�ামীর নাম মাতার নাম �কানা সনদ প� 

নং 

�মাবাই নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৭২১ �মাছাঃ নাজমা �াঃেমাঃ িব�ব  �মাছাঃ �মােমনা দপুচািচয়া ২৫৯৬৬১  

৭২২ �মাছাঃ লাবিন �াঃেমাঃ �বলাল �মাছাঃ �রেহনা মািঝপারা ২৫৯৬৬২  

৭২৩ �মাছাঃ �মসুিম �াঃেমাঃ আিজজলু  �মাছাঃ �জাসনা ��জ পারা ২৫৯৬৬৩  

৭২৪ �মাছাঃ তাি� �াঃেমাঃ আঃখােলক  �মাছাঃ �মািজদা সাজাপুর ২৫৯৬৬৪  

৭২৫ �মাছাঃ ফােতমা �াঃেমাঃ আজাহার  �মাছাঃ শাহারা বান ু ধাপ ২৫৯৬৬৫  

৭২৬ �মাছাঃ নরুজাহান �াঃেমাঃ িবন �ছর রহমা  �মাছাঃ �বগম কলজ পারা ২৫৯৬৬৬  

৭২৭ �মাছাঃ খািতজা �াঃেমাঃ শািহন  �মাছাঃ পিপ ধাপ ২৫৯৬৬৭  

৭২৮ �মাছাঃ এলমা খাতুন �াঃেমাঃ �খাকন  �মাছাঃ �রেহনা ঐ ২৫৯৬৬৮  



৭২৯ �পন �মার বসাক � সে��� পূরিব �বারাই ২৫৯৭০  

৭৩০ �মাছাঃ ক�না �াঃেমাঃ আঃসামাদ  �মাছাঃ মিজ� না ঐ ২৫৯৭১  

৭৩১ �মাছাঃ �নেহরা �াঃেমাঃ আব ুব�র �মাছাঃ বােলা ঐ ২৫৯৭২  

৭৩২ �মাছাঃ শাপলা �াঃেমাঃ আিজজলু �মাছাঃ এেছনা ঐ ২৫৯৭৩  

৭৩৩ �মাছাঃ িবলিকছ �াঃেমাঃ আবলু �মাছাঃ উিমরন ঐ ২৫৯৭৪  

৭৩৪৫ �মাছাঃ খািতজা �াঃেমাঃ তারাজলু �মাছাঃ ছািবল ঐ ২৫৯৭৫  

৭৩৫ �মাছাঃ �রনকুা �াঃেমাঃ িজয়া �মাছাঃ সােহরা ঐ ২৫৯৭৬  

৭৩৬ �মাছাঃ শাপলা �াঃেমাঃ আফতাব �মাছাঃ নরুজাহান ঐ ২৫৯৭৭  



৭৩৭ �মাছাঃ মন�ুয়ারা �াঃেমাঃ আঃ গফুর �মাছাঃ সিজদা ঐ ২৫৯৭৮  

৭৩৮ �মাঃ �গালাম রা�ানী �মাঃ মেকােছদ  �মাছাঃেরােকয়া ঐ ২৫৯৭৯  

৭৩৯ �মাঃ ইউনছু �মাঃ আজাহার �মাছাঃ আেমনা ঐ ২৫৯৮০  

৭৪০  �পন সুবাস লমী রানী প�র গাছা ২৫৯৮১  

৭৪১ পিরমল হিরদাস িবমলা ঐ ২৫৯৮২  

৭৪২ �মাঃ আঃহাই �াঃেমাঃ মিজবর �মাছাঃ নািগ�স ঐ ২৫৯৮৩  

৭৪৩ �মাঃ ফিরদুল �াঃেমাঃ মামুন �মাছাঃ জেমলা ঐ ২৫৯৮৪  

৭৪ �মাঃ �মেহিদ �াঃেমাঃ মসিলম �মাছাঃ মিজ� না ঐ ২৫৯৮৫  



৭৪৫ �মাঃ শিহদলু �াঃেমাঃ শািহনূর �মাছাঃ বােলা ঐ ২৫৯৮৬  

৭৪৬ �মাঃ �মািমনুর �মাঃ িসরাজলু  �মাছাঃ এেছনা ঐ ২৫৯৮৭  

৭৪৭ চ� সুবাস মাধাই �মার �াম ২৫৯৮৮  

৭৪৮ �মাঃ সহানুর �মাঃ রিহম �মাছাঃ ছািবল ঐ ২৫৯৮৯  

৭৪৯ �মাঃ মিতউর রিবউল �মাছাঃ সােহরা ঐ ২৫৯৯০  

৭৫০ �মাঃ �গালাম বােছদ �মাছাঃ নরুজাহান ঐ ২৫৯৯১  

৭৫১ �মাঃমাহবুব ই�াহীম �মাছাঃ সিজদা ঐ ২৫৯৯২  

৭৫২ �মাঃ আহাদ আিমনরু  ঐ ২৫৯৯৩  



 
 

৭৫৩ �মাঃ �সিলম িমলন �মাছাঃ আেমনা ঐ ২৫৯৯৪  

৭৫৪ �মাঃ ��ল বাবু �মাছাঃ সুিফয়া ঐ ২৫৯৯৫  

৭৫৫ �মাঃ ওমর জাহা�ীর �মাছাঃ �গালািপ ঐ ২৫৯৯৬  

৭৫৬ �মাঃ আিজজলু আহার �মাছাঃ নািগ�স ঐ ২৫৯৯৭  

৭৫৭ �মাঃ আইয়ুব আরব �মাছাঃ জেমলা ঐ ২৫৯৯৮  

৭৫৮ �মাঃ পা� ু ইয়ািছন �মাছাঃ মিজ� না ঐ ২৫৯৯৯  

৭৫৯ স�া বসাক সুিচ�া বুরাই ২৫৯  

৭৬০ �মাঃ বােতন   �মাঃ �মাসিলম  �মাছাঃ িজ�াতুন আট�াম ২৫৭০০  



১। �জলার নাম-ব�ড়া                                 উপেজলা যবু উ�য়ন কম�কত� ার কায�ালয় 

২। উপেজলার নাম- দপুচাঁিচয়া যবুউ�য়ন অিধদ�র 

৩। অথ� বছর- ২০১৪-১৫ দপুচাঁিচয়া,ব�ড়া 

৪। মােসর নাম-মাচ�  

৫। ব�াচ নং- ৬ 

৬। �িশ�েনর ��েডর নাম- উ�ত চুলাৈতরী 

৭। �িশ�েনর �ময়াদ- ২৯/৩/১৫ ইং হেত ৪/৪/১৫ ইং ৭(সাত) িদন �িশ�ন সং�া� তথ�ঃ- 

�িমক 

নং 

�িশ�ন �া� যুবক/যুব মিহলার 

নাম 

িপতা/�ামীর নাম মাতার নাম �কানা সনদ প� 

নং 

�মাবাই নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৭৬১ �মাঃ আবুরাইহান �মাঃ আবুল �মাছাঃ �মেহরা �নাহার ২৫৭০১  

৭৬২ �মাঃ িফেরাজ �মাঃ ফজল ু �মাছাঃ �রিজয়া ঐ ২৫৭০২  

৭৬৩ �মাঃ শিফ�ল �মাঃ আলতাফ �মাছাঃ ছামছুল �ব�� ২৫৭০৩  

৭৬৪ �মাঃ বা�ু �মাঃ ছিল �মাছাঃ িছি�ক ঐ ২৫৭০৪  

৭৬৫ �মাঃ শাহাদত �মাঃ খাকেছর �মাছাঃ শাহারা ঐ ২৫৭০৫  

৭৬ �মাঃ উ�ল �মাঃ �মাজাফফর �মাছাঃ শােজদা ঐ ২৫৭০৬  

৭৬৭ �মাঃ জাহা�ীর �মাঃ �নজাম �মাছাঃ মিরয়াম ঐ ২৫৭০৭  

৭৬৮ �মাঃ �গালাম �মা�ফা �মাঃ �সালাইমান �মাছাঃমিজদা ঐ ২৫৭০৮  



৭৬৯ �মাঃ আবু রাইহান �মাঃ আলতাফ  �মাছাঃ রওশান চাম�ল ২৫৭০৯  

৭৭০ �মাঃ হযরত �মাঃ জাম�ল  �মাছাঃ িছি�ক ঐ ২৫৭১০  

৭৭১ �মাঃ বাব ু �মাঃ আ�ুল �ছাভান  �মাছাঃ �মােমনা ঐ ২৫৭১১  

৭৭ �মাঃিজয়াউর �মাঃ �রজাউল �মাছাঃ শািহদা ঐ ২৫৭১২  

৭৭৩ �মাঃ �ফরদস �মাঃ ই�ািহম  �মাছাঃ হােজরা ঐ ২৫৭১৩  

৭৭৪ �মাঃ তােরক �মাঃ আিনছুর  �মাছাঃ হাইতুন ঐ ২৫৭১৪  

৭৭৫ �মাঃ ইউসুফ �মাঃ আেছর আলী �মাছাঃ �ফেরজা ঐ ২৫৭১৫  

৭৭৬ �মাঃ মাসদু �মাঃ আ�াব  �মাছাঃ মাসুমা ঐ ২৫৭১৬  



৭৭৭ �মাঃ ইউনছু �মাঃ �মাহা�দ আলী  �মাছাঃশাহারা ঐ ২৫৭১৭  

৭৭৮ �মাঃ শািহদুল �মাঃ আহে�দ আলী �মাছাঃ শািহদা ঐ ২৫৭১৮  

৭৭৯ �মাঃ আঃরা�াক �মাঃ মািহনা  �মাছাঃ �জাসনা ঐ ২৫৭১৯  

৭৮০ �মাঃ আিজজলু �মাঃ নজ�ল  �মাছাঃ আনিজয়ারা ঐ ২৫৭২০  

৭৮১ �মাঃ আবু সাইদ �মাঃ আিজজার �মাছাঃ জাহানারা ঐ ২৫৭২১  

৭৮২ �মাঃ মামনুুর রিশদ �মাঃ �লাকমান  �মাছাঃ মাহমদুা ঐ ২৫৭২২  

৭৮৩ রতন বসাক তারা পদ মালা রানী পূব�পারা ২৫৭২৩  

৭৮৪  কৃ�া রানী রতন  আ��া ঐ ২৫৭২৪  



৭৮৫ রয়� চ� বম�ন সুেদব  জয়� রািন মারাই ২৫৭২৫  

৭৮৬ �মাঃ িছি��ল �মাঃ বলু ু �মাছাঃ মহিসনা ঐ ২৫৭২৬  

৭৮৭ �মাঃ রিবউল �মাঃ মকবুল  �মাছাঃ রিশদা ঐ ২৫৭২৭  

৭৮৮ �মাঃ আঃ��সু �মাঃ মাসদু রানা �মাছাঃ খােলদা ঐ ২৫৭২৮  

৭৮৯ �মাঃ ইিলয়াস �মাঃ আশরাফ   �মাছাঃ মমতাজ ঐ ২৫৭২৯  

৭৯০ �মাঃ নরু আলম �মাঃ মজাহার  �মাছাঃ মমতাজ ঐ ২৫৭৩০  

৭৯১ �মাঃ ইকবাল �মাঃ কাইর �মাছাঃ আ�য়ুারা ভালী ২৫৭৩১  

৭৯২ �মাঃ এনামুল �মাঃ আেয়র �মাছাঃ মেনায়ারা চাম�ল ২৫৭৩২  



- 

 
 

৭৯৩ �মাঃিমনহাজলু �মাঃ �মাবারক �মাছাঃ জয়নাল ঐ ২৫৭৩৩  

৭৯৪ �মাঃ জাহাি�র �মাঃ �মাবারক �মাছাঃ জয়নাল সরদার পারা ২৫৭৩৪  

৭৯৫ �মাঃ ��ল �মাঃ বিহর উি�ন �মাছাঃ আ�িলমা ঐ ২৫৭৩  

৭৯৬ �মাঃ ন�ল �মাঃ দুল ু �মাছাঃ জ��ল ম�লপারা ২৫৭৩৬  

৭৯৭ �মাঃ �শখ ওমর �মাঃ দেছর �মাছাঃ ফুলমিত ছাতিন ২৫৭৩৭  

৭৯৮ �মাঃ শািহনরু �মাঃ দুদুিময়া �মাছাঃ আ�ুয়ারা ঐ ২৫৭৩৮  

৭৯৯ �মাঃ �মাসিলম �মাঃ �মাফা�ল �মাছাঃ �মাসেলমা ঐ ২৫৭৩৯  

৮০০ �মাঃ িলটন �মাঃ �মাজাে�ল �মাছাঃ লাইিল �কগাড়ী ২৫৭৪০  



 
 
 
 
 

১। �জলার নাম-ব�ড়া                                   উপেজলা যবু উ�য়ন কম�কত� ার কায�ালয় 

২। উপেজলার নাম- দপুচাঁিচয়া যবুউ�য়ন অিধদ�র 

৩। অথ� বছর- ২০১৪-১৫ দপুচাঁিচয়া,ব�ড়া 

৪। মােসর নাম-এ�ীল 

৫। ব�াচ নং-৭ 

৬। �িশ�েনর ��েডর নাম- গ� �মাটাতাজা করন 

৭। �িশ�েনর �ময়াদ- ২/৪/১৫ ইং হেত ২৬/৪/১৫ ইং ৭(সাত) িদন �িশ�ন সং�া� তথ�ঃ- 

�িমক 

নং 

�িশ�ন �া� যুবক/যুব মিহলার 

নাম 

িপতা/�ামীর নাম মাতার নাম �কানা সনদ প� 

নং 

�মাবাই নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৮০১ �মাঃ �মাসেলম �মাঃ মেয়জ �মাছাঃ হািমজদা ঝিঝরা ২৫৭৪১  

৮০২ �মাঃ িমজানুল �মাঃ বাবলু �মাছাঃ লাইিল করমিজ ২৫৭৪২  

৮০৩ �মাঃ মাহবুব �মাঃ জােমদলু �মাছাঃ মাহমুদা িসংগা ২৫৭৪৩  

৮০৪ �মাছাঃ মাহমদুা �মাঃ মাহফুজলু �মাছাঃ মিজ� না ঐ ২৫৭৪৪  

৮০৫ �মাঃ আবু ব�র �মাঃ আ�ুল কােদর �মাছাঃ মািরয়াম ঝাঝীরা ২৫৭৪৫  

৮০৬ �মাঃ িসরাজলু �মাঃ রইচ �মাছাঃ �জাসনা ঐ ২৫৭৪৬  

৮০৭ �মাঃ কালাম �মাঃ �মাজাে�ল �মাছাঃ কাজল ঐ ২৫৭৪৭  



 

৮০৮ �মাঃ আসলাম �মাঃ আ�াস �মাছাঃ শেখলা ঐ ২৫৭৪৮  ৮০৯ �মাঃ ফজলুর রহমান  �মাঃ আ;�জৗবর �মাছাঃ িকলসুম কামা� ২৫৭৪৯  

৮১০ �মাঃ ওমর �মাঃ রিফ�ল �মাছাঃ শাহানারা ঐ ২৫৭৫০  

৮১১ �মাঃ ছালাম �মাঃ নজ�ল �মাছাঃ িবউ� ঝািঝরা ২৫৭৫১  

৮১২ �মাঃ রাজ ু �মাঃ রা�াক �মাছাঃ খােলদা ঐ ২৫৭৫২  

৮১৩ �মাঃ ন�ূ�িব �মাঃ নরুসর দার �মাছাঃ হােজরা ঐ ২৫৭৫৩  

৮১৪ �মাঃ আিনছুর �মাঃ কিলম �মাছাঃ আ�ুয়ারা তালচু ২৫৭৫৪  

৮১৫ �মাঃ �রাখছানা �মাঃ আলতাফ �মাছাঃ িগনিদ ঐ ২৫৭৫  

৮১৬ �মাঃ রািক হামান �মাঃ নরূল ইলাম �মাছাঃ আেমনা ঐ ২৫৭৫৬  



৮১৭ মালা রািন �পন িকমার িশউিল রানী ঐ ২৫৭৫৭  

৮১৮ �মাঃ আসিময়া সুলতানা �মাঃ �মােমন �মাছাঃ জাহানারা করমিজ ২৫৭৫৮  

৮১৯ �মাঃ িমঠু �মাঃ ফ�ল ু �মাছাঃ �রেহনা ঐ ২৫৭৫৯  

৮২০ �মাঃ শিরফ �মাঃ রইচ �মাছাঃ �জাসনা ঐ ২৫৭৬০  

৮২১ �মাঃ �রফাজলু �মাঃ আ;রিহম �মাছাঃ �মাসেলমা ঐ ২৫৭৬১  

৮২২ �মাঃ উ�ল �মাঃ ফজলুল �মাছাঃ নরুজাহান ঝািঝরা ২৫৭৬২  

৮২৩ �মাঃ �রাখছানা �মাঃ আলতাফ �মাছাঃ িগনিদ ঐ ২৫৭৬৩  

৮২৪ �মাঃ নিূর�াম �মাঃ মকেলছার �মাছাঃ নরূ জাহান ঐ ২৫৭৬৪  



৮২৫ �মাঃ �মাফা�ল �মাঃ মকেলছার �মাছাঃ �মােছদা ডা�াপারা ২৫৭৬৫  

৮২৬ �মাঃ বািকর �মাঃ আফতব �মাছাঃ �িবমা ঝািঝরা ২৫৭৬৬  

৮২৭ �মাঃ ইউনছু �মাঃ �মায়াে�ন �মাছাঃ রিশদা ঐ ২৫৭৬৭  

৮২৮ �মাঃ �মেহিদ �মাঃ আবুল �মাছাঃ �জাসনা ঐ ২৫৭৬৮  

৮২৯ �মাঃ তািসম �মাঃ আবুল �মাছাঃ জসনা ঐ ২৫৭৬৯  

৮৩০ �মাঃ সাগর �মাঃ আবুল �হােসন �মাছাঃ িসি�কা তালচু ২৫৭৭০  

৮৩১ �মাঃ হািকম �মাঃ ওমুর �মাছাঃ উে� �লসুম ঐ ২৫৭৭১  

৮৩২ �মাঃ শিরফুল �মাঃ ছইমি�ন �মাছাঃ রােশদা তালচু ২৫৭৭২  



 
 

৮৩৩ �মাঃহযরত আলী �মাঃ আ;রহমান �মাছাঃ জয়না ঐ ২৫৭৭৩  

৮৩৪ �মাঃ সািকবুল �মাঃ বাবলু �মাছাঃ মেনায়ারা ঐ ২৫৭৭৪  

৮৩৫ �মাঃ আসাদ�ুামান �মাঃ আফজাল �মাছাঃ �শফািল ঐ ২৫৭৭৫  

৮৩৬ �মাঃ �মাহিসন আলী �মাঃ বাবলু �মাছাঃ �মােমনা ঐ ২৫৭৭৬  

৮৩৭ �মাঃ ওমর �মাঃ নরূই�াম �মাছাঃ জােবর ঐ ২৫৭৭৭  

৮৩৮ �মাঃ নরূ ইসলাম �মাঃ জােবদ �মাছাঃ �লছুম ছাতিন ২৫৭৭৮  

৮৩৯ �মাঃ ফােতমা �মাঃ মিজদ �মাছাঃ ঐ ২৫৭৭৯  

৮৪০ এ.এম. জামান �মাঃ আঃমিজদ �মাছাঃ রওশন আরা �ঘালাগাড়ী ২৫৭৮০  



১। �জলার নাম-ব�ড়া                                 উপেজলা যবু উ�য়ন কম�কত� ার কায�ালয় 

২। উপেজলার নাম- দপুচাঁিচয়া যবুউ�য়ন অিধদ�র 

৩। অথ� বছর- ২০১৪-১৫ দপুচাঁিচয়া,ব�ড়া 

৪। মােসর নাম-এি�ল 

৫। ব�াচ নং-৮ 

৬। �িশ�েনর ��েডর নাম- নকশী কাথা �তরী করন  

৭। �িশ�েনর �ময়াদ- ২৪/৪/১৫ ইং হেত ৭/৫/১৫ ইং ৭(সাত) িদন �িশ�ন সং�া� তথ�ঃ- 

�িমক 

নং 

�িশ�ন �া� যুবক/যুব মিহলার 

নাম 

িপতা/�ামীর নাম মাতার নাম �কানা সনদ প� 

নং 

�মাবাই নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৮৪১ �মাছাঃেলবু িবিব �মাঃ ওয়ােহদ �মাছাঃ খাতুন �ব�� ২৫৭৮১  

৮৪২ �মাছাঃ মাছুমা �মাঃ �সালাইমান �মাছাঃ জীবন ঐ ২৫৭৮২  

৮৪৩ �মাছাঃ নািগ�স �মাঃ আঃরা�াক �মাছাঃ আলন ঐ ২৫৭৮৩  

৮৪৪ �মাছাঃ কাজলা �মাঃ �সাহাগ �মাছাঃ �রেহনা ঐ ২৫৭৮৪  

৮৪৫ �মাছাঃ রািজয়া �মাঃ আঃ �মােমন �মাছাঃ জাহানারা ঐ ২৫৭৮৫  

৮৪৬ �মাছাঃ নাজমা �মাঃ আঃজিলল �মাছাঃ ফােতমা ঐ ২৫৭৮৬  

৮৪৭ �মাছাঃ ক�না �মাঃ নােছর �মাছাঃ �বেনছা ঐ ২৫৭৮৭  

৮৪৮ �মাছাঃ �মাসেলমা �মাঃ আিযযুল �মাছাঃ শাহারা ঐ ২৫৭৮৮  



৮৪৯ �মাছাঃখািতজা �মাঃ শাহজালাল মছাঃ ঊে�জ ঐ ২৫৭৮৯  

৮৫০ �মাছাঃ তাসিলমা �মাঃ এেনমুল �মাছাঃ উিমরন ঐ ২৫৭৯০  

৮৫১ �মাছাঃ আিছইয়া �মাঃ মাহবুব �মাছাঃ িবলিকচ ঐ ২৫৭৯১  

৮৫২ �মাছাঃ মাহফুজা �মাঃ পারেবজ �মাছাঃ মেফলা িবিব ঐ ২৫৭৯২  

৮৫৩ �মাছাঃ নরূহাসান �মাঃ সামছুল �মাছাঃ আেবয়া িবিব ঐ ২৫৭৯৩  

৮৫৪ �মাছাঃ �রশমা �মাঃ ইউনছু �মাছাঃ ছািবয়া ঐ ২৫৭৯৪  

৮৫৫ �মাছাঃ ডিল  �মাঃ রায়হান �মাছাঃ স�ুর িবিব ঐ ২৫৭৯  

৮৫৬ �মাছাঃ কািরমা �মাঃ মেজর আিল �মাছাঃমিজ� না ঐ ২৫৭৯৬  



৮৫৭ �মাছাঃ ি�লিকছ �মাঃ আলছাই �মাছাঃ মিজ� না িবিব  ঐ ২৫৭৯৭  

৮৫৮ �মাছাঃ নাজমা �মাঃ শিরফুল �মাছাঃ �মািকমন ঐ ২৫৭৯৮  

৮৫৯ �মাছাঃ তাঁেহরা �মাঃ সামাদ �মাছাঃ �ছােবদা  ঐ ২৫৭৯৯  

৮৬০ �মাছাঃ আফজাল �মাঃ িলটন �মাছাঃ তিছরন ঐ ২৫৮০০  

৮৬১ �মাছাঃ �রেবয়া �মাঃ মাবদু সুনার �মাছাঃ �মাকেমান  ঐ ২৫৮০১  

৮৬২ �মাছাঃ �রেহনা �মাঃ আ;রহমান �মাছাঃ �জােবদা ঐ ২৫৮০২  

৮৬৩ �মাছাঃ �জাসনা �মাঃ মােজদলু �মাছাঃ জ�রা িবিব  ঐ ২৫৮০৩  

৮৬৪ �মাছাঃ পারিভন �মাঃ ইউনছু �মাছাঃ আফুজা  ঐ ২৫৮০৪  



৮৬৫ �মাছাঃ আেমনা �মাঃ �মেহদলু �মাছাঃ মেফলা  ঐ ২৫৮০৫  

৮৬৬ �মাছাঃ শাহানারা �মাঃ জ��ল �মাছাঃ িজনা িবিব  ঐ ২৫৮০৬  

৮৬৭ �মাছাঃ �শফািল �মাঃ আফজাল �মাছাঃ সফুরা ঐ ২৫৮০৭  

৮৬৮ �মাছাঃ ডিল �মাঃ �খাকা �মাছাঃ �রমন িবিব  ঐ ২৫৮০৮  

৮৬৯ �মাছাঃ সােজদা �মাঃআলতাফ �মাছাঃ এেছনা �বগম ঐ ২৫৮০৯  

৮৭০ �মাছাঃ চ�া �মাঃ হা�নরু রিশদ �মাছাঃ িললুফা িবিব ঐ ২৫৮১০  

৮৭১ �মাছাঃ ফিরদা �মাঃ পলাশ �মাছাঃ �মােরফা িবিব ঐ ২৫৮১১  

৮৭২ �মাছাঃ �রেহনা �মাঃ শািহন �মাছাঃ �পািল �বগম ঐ ২৫৮১২  



 
 

৮৭৩ �মাছাঃ জীবে�ছা �মাঃ জািহদলু �মাছাঃ নরুজাহন িবিব  ঐ ২৫৮১৩  

৮৭৪ �মাছাঃ �পািল �মাঃ �হলাল �মাছাঃনরুজাহান িবিব ঐ ২৫৮১৪  

৮৭৫ �মাছাঃ �ফরেদািস �মাঃ ই�ীস �মাছাঃ কেমলা ঐ ২৫৮১৫  

৮৭৬ �মাছাঃ িনলুফা �মাঃ আিরফুল �মাছাঃ সিহদা �বগম ঐ ২৫৮১৬  

৮৭৭ �মাছাঃ জােবদা �মাঃ আ:রিশদ �মাছাঃ মিজ� না �বগম ঐ ২৫৮১৭  

৮৭৮ �মাছাঃ মািবয়া �মাঃ বাবলু �মাছাঃ বােনা িবিব ঐ ২৫৮১৮  

৮৭৯ �মাছাঃ নািগ�স �মাঃ রিফ�ল �মাছাঃ জাহানারা  ঐ ২৫৮১৯  

৮৮০ তাপিস রাজ জগিদশচ� রাজ  �রখারানী  আগবয়রা 

িসরাজ গ� 

২৫৮২০  



১। �জলার নাম-ব�ড়া                                  উপেজলা যবু উ�য়ন কম�কত� ার কায�ালয় 

২। উপেজলার নাম- দপুচাঁিচয়া যবুউ�য়ন অিধদ�র 

৩। অথ� বছর- ২০১৪-১৫ দপুচাঁিচয়া,ব�ড়া 

৪। মােসর নাম-�ম 

৫। ব�াচ নং-৯ 

৬। �িশ�েনর ��েডর নাম- বয়ান িশ� (ডাইিভং)  

৭। �িশ�েনর �ময়াদ- ২৫/৫/১৫ ইং হেত ১৪/৬/১৫ ইং ৭(সাত) িদন �িশ�ন সং�া� তথ�ঃ- 

�িমক 

নং 

�িশ�ন �া� যুবক/যুব মিহলার 

নাম 

িপতা/�ামীর নাম মাতার নাম �কানা সনদ প� নং �মাবাই নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৮৮১ �মাঃআলমিগর �মাঃ আফজাল �মাছাঃ জাহানারা �নাহার ০৪০২৫০১  

৮৮২ �মাঃ আমজাদ �মাঃ মমতাজ উি�ন �মাছাঃ রােবয়া ঐ ০৪০২৫০২  

৮৮৩ �মাঃ বাকী �মাঃ �সালাইমান �মাছাঃ মােলকা ঐ ০৪০২৫০৩  

৮৮৪ �মাঃ �সকা�ার �মাঃ আবু তােলব �মাছাঃ ছিমরন তালচু ০৪০২৫০৪  

৮৮৫ �মাঃ মািনক �মাঃ িদিলপ  �মাছাঃ �গা�ামী ঐ ০৪০২৫০৫  

৮৮৬ �মাঃ হািমদুল �মাঃ ফুলচান �মাছাঃ হািমদা �মড়াই ০৪০২৫৮৭  

৮৮৭ �মাছাঃ নরু আে�াজ �মাঃ আবদুল �মাছাঃ মােলকা ঐ ০৪০২৫৮৮  

৮৮৮ �মাছাঃ �জসিমন �মাঃ আ�ুল �মাছাঃ মােলকা ঐ ০৪০২৫৮৯  



৮৮৯ তপু  জলধর  জয়� �পাওতা ০৪০২৫৯০  

৮৯০ ত�ন �মার িনেরশ বানী রানী ঐ ০৪০২৫৯১  

৮৯১ �মাঃ �করামত  �মাঃ নজরল �মাছাঃ কেমলা �গানাহার ০৪০২৫৯২  

৮৯২ �মাঃ খুরিশদ �মাঃ মােজদলু �মাছাঃ িজ�াতুন ঐ ০৪০২৫৯৩  

৮৯৩ মািনক �মার ভেবশ মাধুির ঐ ০৪০২৫৯৪  

৮৯৪ �দীপ  রাম চ� বুিধ রানী ঐ ০৪০২৫৯৫  

৮৯৫ িনত�ার ন� মদন রমা রািন ঐ ০৪০২৫৯৬  

৮৯৬ তপন িনবার অ�লী ঐ ০৪০২৫৯৭  



৮৯৭  িনেবশ  ি�এ� �মিত ছির রানী ঐ ০৪০২৫৯৮  

৮৯৮  অমুল�  �ম� নাম ননী ঐ ০৪০২৫৯৯  

৮৯৯ জগদীশ জয়েদব সাম�া ঐ ০৪০২৬০০  

৯০০ �গাপাল ভেবশ পারবত� ঐ ০৪০২৬০১  

৯০১ সুজই  �কনদ মিত রানী ঐ ০৪০২৬০২  

৯০২ মািনক রাজ কামার কািলদাস ঐ ০৪০২৬০৩  

৯০৩ �মাঃ আমজাদ �মাঃ কােশম �মাছাঃ আেনায়ারা ঐ ০৪০২৬০৪  

৯০৪ �মাঃ শিফ�র �মাঃ তুিমজ �মাছাঃ লাইলী ঐ ০৪০২৬০৫  



৯০৫ �মাছাঃ িশি� �মাঃ জােহর �মাছাঃ ঝরনা ঐ ০৪০২৬০৬  

৯০৬ �মাছাঃ �মারেশদা �মাঃ �মাজাে�ল �মাছাঃ আেমা ঐ ০৪০২৬০৭  

৯০৭ �মাছাঃ রায়তুন �মাঃ �করামত �মাছাঃ জ�রা ঐ ০৪০২৬০৮  

৯০৮ �মাছাঃ মােজদলু �মাঃ সাহাদত �মাছাঃ সােজদা ঐ ০৪০২৬০৯  

৯০৯ �মাছাঃ ফারজানা �মাঃ শিহদলু �মাছাঃ জাহারা ঐ ০৪০২৬১০  

৯১০ �মাছাঃ রিব �মাঃ ইউনছু �মাছাঃ �রােকয়া ঐ ০৪০২৬১১  

৯১১ �মাছাঃ ঝরনা �মাঃ রােসল �মাছাঃ জ�রা ঐ ০৪০২৬১২  

৯১২ �মাঃ সাইদ �মাঃ মহাতাব �মাছাঃ আকিলমা িসনংগা ০৪০২৬১৩  



 
 

৯১৩ �মাঃ সালাম �মাঃ �মাজাে�ল �মাছাঃ রওশন ঐ ০৪০২৬১৪  

৯১৪ �মাছাঃ িরমা �মাঃ কাম�ল  �মাছাঃ শাহারা �নাহার ০৪০২৬১৫  

৯১৫ �মাঃ এনামুল �মাঃ তেছর �মাছাঃ আিচয়া িবিব ঐ ০৪০২৬১৬  

৯১৬ �মাঃ আঃ হা�ান �মাঃ সাইদ �মাছাঃ হাসনা ভা�ুরা ০৪০২৬১৭  

৯১৭ �মাঃ আ�ুল হাই �মাঃ সামসি�ন �মাছাঃ �রােকয়া ঐ ০৪০২৬১৮  

৯১৮ �মাঃ সািমমা �মাঃ িমজানুর �মাছাঃ জাহানারা �নাহার ০৪০২৬১৯  

৯১৯ �মাঃ আঃছা�ার �মাঃ ইসরা�ু�া �মাছাঃ �রােকয়া �ব�� ০৪০২৬২০  

৯২০ �মাঃ �সেক�ার �মাঃ আবু তােলব �মাছাঃ ছািবরন তালচু ০৪০২৬২১  



১। �জলার নাম-ব�ড়া                                উপেজলা যবু উ�য়ন কম�কত� ার কায�ালয় 

২। উপেজলার নাম- দপুচাঁিচয়া যবুউ�য়ন অিধদ�র 

৩। অথ� বছর- ২০১৪-১৫ দপুচাঁিচয়া,ব�ড়া 

৪। মােসর নাম-�ম 

৫। ব�াচ নং-১০ 

৬। �িশ�েনর ��েডর নাম- বয়ান িশ�  

৭। �িশ�েনর �ময়াদ- ২৫/৫/১৫ ইং হেত ১০/৬/১৫ ইং �িশ�ন সং�া� তথ�ঃ- 

�িমক 

নং 

�িশ�ন �া� যুবক/যুব মিহলার 

নাম 

িপতা/�ামীর নাম মাতার নাম �কানা সনদ প� নং �মাবাই নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৯২১ �মাছাঃ মেনায়ারা �মাঃ আমজাদ �মাছাঃ কাইম িখিদর পাড়া ০৪০২৬২২  

৯২১ �মাছাঃ জেুলকা �মাঃ বাবল ু �মাছাঃ িজ�াহ ঐ ০৪০২৬২৩  

৯২৩ �মাছাঃ �িম �মাঃ ইম�ল �মাছাঃ �দােল ঐ ০৪০২৬২৪  

৯২৪ �মাছাঃ সাইদা �মাঃ ছােদিকল �মাছাঃ �জােবদা ঐ ০৪০২৬২৫  

৯২৮ �মাছাঃ জাহানারা �মাঃ হািকম �মাছাঃ মিজদা ঐ ০৪০২৬২৬  

৯২৬ �মাছাঃ তািনয়া �মাঃ শারফুল �মাছাঃ ��া ঐ ০৪০২৬২৭  

৯২৭ �মাছাঃ �না �মাঃ ই�জলু �মাছাঃ খইমন ঐ ০৪০২৬২৮  

৯২৮ �মাছাঃ আিমনা �মাঃ আহাদ �মাছাঃ নািগ�স ঐ ০৪০২৬২৯  



৯২৯ �মাছাঃ িবউ� �মাঃ জামাল �মাছাঃ ফােতমা ঐ ০৪০২৬৩০  

৯৩০ �মাছাঃ বানু �মাঃ �সেক�ার �মাছাঃ আেবদা ঐ ০৪০২৬৩১  

৯৩১ �মাছাঃ �মাসেলমা �মাঃ ম�ুল �মাছাঃ সােকাম ঐ ০৪০২৬৩২  

৯৩ �মাছাঃ িমিন �মাঃ মিফজলু �মাছাঃমারাইয়া ঐ ০৪০২৬৩৩  

৯৩৩ �মাছাঃ সুিম �মাঃ ��ল �মাছাঃ �ববী ঐ ০৪০২৬৩৪  

৯৩ �মাছাঃরিজনা �মাঃ তইব �মাছাঃ �খােতজা ঐ ০৪০২৬৩৫  

৯৩ �মাছাঃ সােবদা �মাঃ তাসুন �মাছাঃ আিছমা ঐ ০৪০২৬৩৬  

৯৩৬ �মাছাঃ লাভলী �মাঃ আলীম �মাছাঃ আেনায়ারা ঐ ০৪০২৬৩৭  



৯৩৭ �মাছাঃ মহিসনা �মাঃ ফজলা �মাছাঃ জিরনা ঐ ০৪০২৬৩৮  

৯৩৮ �মাছাঃ সােজদা �মাঃ �মা�ফা �মাছাঃ জয়না ঐ ০৪০২৬৩৯  

৯৩৯ �মাছাঃ মিজদা �মাঃ �মাজ�র �মাছাঃ খািতজা ঐ ০৪০২৬৪০  

৯৪০ �মাছাঃ র�া �মাঃ সবজু �মাছাঃ �মােমনা ঐ ০৪০২৬৪  

৯৪১ �মাছাঃ শািম�ন �মাঃ রিন �মাছাঃ িবউ� ঐ ০৪০২৬৪২  

৯৪২ �মাছাঃ কিহনুর �মাঃ ফরহাদ �মাছাঃ শাহারা ঐ ০৪৩৪০২৬  

৯৪৩ �মাছাঃ পা�ল �মাঃ আহাদ �মাছাঃ মিজদা ঐ ০৪০৪৪২৬  

৯৪৪ �মাছাঃ �নহার সুলতানা �মাঃ িজয়াউর �মাছাঃ আেমনা ঐ ০৪০২৬৪৫  



৯৪৫ �মাছাঃ আিমনা �মাঃ মে�ছার �মাছাঃ আিমবন ঐ ০৪০২৬৪৬  

৯৪৬ �মাছাঃ তাসলমা �মাঃ উ�ল �মাছাঃ ম�ুরা ঐ ০৪০২৬৪৭  

৯৪৭ �মাছাঃ ডিল �মাঃ আ�ুর রহমান �মাছাঃ �ফেরাজা ঐ ০৪০২৬৪৮  

৯৪৮ �মাছাঃ সইু� �মাঃ মাসদু রানা �মাছাঃ নািছমা ঐ ০৪০২৬৪৯  

৯৪৯ �মাছাঃ খােলদা �মাঃ আিছমা �মাছাঃ �জােবদা ঐ ০৪০২৬৫০  

৯৫০ �মাছাঃ ফারজানা �মাঃ �মেহদলু �মাছাঃ রােবয়া ঐ ০৪০২৬৫১  

৯৫১ �মাছাঃ সুিম �মাঃ খাজামি�ন �মাছাঃ িজয়নাব ঐ ০৪০২৬৫২  

৯৫২ �মাছাঃ �জােবদা �মাঃ ছাইদলু �মাছাঃ আিবরন ঐ ০৪০২৬৫৩  



 
 

৯৫৩ �মাঃ ইিত আ�ার �মাঃ �রেসল �মাছাঃ তহিমনা ঐ ০৪০২৬৫৪  

৯৫৪ �মাছাঃ িমতু খাতুন �মাঃ আফশার �মাছাঃ �মিরনা ঐ ০৪০২৬৫৫  

৯৫৫ �মাছাঃ শ�ামলী �মাঃ আিজজলু �মাছাঃ জােহর ঐ ০৪০২৬৫৬  

৯৫৬ �মাছাঃ িলিপ �মাঃ ওমর �মাছাঃ র�া ঐ   

৯৫৭ �মাছাঃ �রিজয়া �মাঃ িবনেছর �মাছাঃছািমরন ঐ ০৪০২৬৫৭  

৯৫৮ �মাছাঃ মায়া �মাঃ মাসদু �মাছাঃ পারিভন ঐ ০৪০২৬৫৮  

৯৫৯ �মাছাঃ �বিল �মাঃ জাহা�ীর �মাছাঃ �জােমলা ঐ ০৪০২৬৫৯  

৯৬০ �মাছাঃ সািবনা �মাঃ হািকম �মাছাঃ লাইিল ঐ ০৪০২৬৬০  



১। �জলার নাম-ব�ড়া                                  উপেজলা যুব উ�য়ন কম�কত� ার কায�ালয় 

২। উপেজলার নাম- দপুচাঁিচয়া যবুউ�য়ন অিধদ�র 

৩। অথ� বছর- ২০১৪-১৫ দপুচাঁিচয়া,ব�ড়া 

৪। মােসর নাম-�ম 

৫। ব�াচ নং-১১ 

৬। �িশ�েনর ��েডর নাম- বয়ান িশ� (�াই িভং) 

৭। �িশ�েনর �ময়াদ- ০২/৬/১৫ ইং হেত ২২/৬/১৫ ইং �িশ�ন সং�া� তথ�ঃ- 

�িমক 

নং 

�িশ�ন �া� যুবক/যুব মিহলার 

নাম 

িপতা/�ামীর নাম মাতার নাম �কানা সনদ প� নং �মাবাই নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৯৬১ �ীয়া রমীন বসাক �মাছাঃ ম�ুা রানী       দপুচািচয়া ০৪০২৬৬১  

৯৬২ �মাছাঃ সুমনা �াঃেমাঃ কামাল �মাছাঃ জেুলখ ঐ ০৪০২৬৬২  

৯৬৩ �মাছাঃ িব�বী �মাঃ ম�ুল �মাছাঃ �রন ু ঐ ০৪০২৬৬৩  

৯৬৪ গৃহল�ী  িমলন  রজিকিন ঐ ০৪২৪৯৬৪  

৯৬৫ স�া  কাি� সুিচ�া রানী ঐ ০৪২৪৯৬৫  

৯৬৬ তাপিস জগদীশ �রখারানী ঐ ০৪২৪৯৬৬  

৯৬৭ ডলী ত�ন রমা রানী ঐ ০৪২৪৯৬৭  

৯৬৮ �মাছাঃ িবউ� �াঃেমাঃশামছুল �মাছাঃ লাইলী ঐ ০৪২৪৯৬৮  



৯৬৯ �রবিত �াঃ িচ�  �িশলা ঐ ০৪২৪৯৬  

৯৭০ িশ�া �াঃ পংকজ  ঐ ০৪২৪৯৭০  

৯৭ িবউ�  �াঃ  ভি� রািন ঐ ০৪২৪৯৭১  

৯৭  �ন�লতা �াঃ নেবাওম মিনরা ঐ ০৪২৪৯৭  

৯৭৩  জেলখা �াঃ রিফ�ল হাসনা �হনা ঐ ০৪২৪৯৭৩  

৯৭ শ�ামিল �াঃ রি�ত আয়তা রানী ঐ ০৪২৪৯৭  

৯৭৫ মহ� ��মল িদপিত ঐ ০৪২৪৯৭  

৯৭৬ রািন বসাক রজমা ঐ ০৪২৪৯৭৬  



৯৭৭ পূন�মালা তাপস  তা�িস ঐ ০৪২৪৯৭৭  

৯৭৮ িম�া �াঃশ�াম �নিত ঐ ০৪২৪৯৭৮  

৯৭৯ জয়া �াঃ িব�িজত �নিত ঐ ০৪২৪৯৭৯  

৯৮০ সুিচ�া �াঃ সুমন �মাছাঃ ঐ ০৪২৪৯৮০  

৯৮১ �মাছাঃ �াঃেমাঃ �মাছাঃ ঐ ০৪২৪৯৮১  

৯৮২ �শলী �াঃ িলটন শীলা রানী ঐ ০৪২৪৯৮২  

৯৮৩ কলনুা �াঃ উ�ম কমলা ঐ ০৪২৪৯৮৩  

৯৮৪ পিল রািন �াঃ িবপুল �শফািল ঐ ০৪২৪৯৮৪  



৯৮৫ �মাছাঃ �মানা �াঃেমাঃ এনামলু �মাছাঃ সােলহা �ব�ভজা ০৪২৪৯৮৫  

৯৮৬ �মাছাঃ ইলা �াঃেমাঃ আিস�র �মাছাঃ িমনা নাটর ০৪২৪৯৮৬  

৯৮৭ �মাছাঃ নািছমা �াঃেমাঃ রিফ�ল �মাছাঃ �রিজয়া �মইল বা�া� ০৪২৪৯৮৭  

৯৮৮ �মাছাঃ শারিমন �াঃেমাঃ মাহফুজার �মাছাঃ লাইিল সুকান গাির ০৪২৪৯৮৮  

৯৮৯ বন�া রানী �াঃ িম�ু  িমনা রািন ঐ ০৪২৪৯৮৯  

৯৯০ িশি� �াঃ কাজল  পা�ল �বারাই ০৪২৪৯৯০  

৯৯১ �মাছাঃ জনতা রািন �াঃেমাঃ র�ন �মাছাঃ বাস�ী দপুচািচয়া ০৪২৪৯৯১  

৯৯২ ির�া রনী আম� বিচমা ঐ ০৪২৪৯৯২  



১। �জলার নাম-ব�ড়া                                    উপেজলা যবু উ�য়ন কম�কত� ার কায�ালয় 

৯৯৩ মায়া রািন ধন ু সিচ রািন ঐ ০৪২৪৯৯৩  

৯৯৪  িনপা িব�ব সািব�ী ঐ ০৪২৪৯৯৪  

৯৯৫ �কয়া রািন দলুাল িদপালী ঐ ০৪২৪৯৯৫  

৯৯৬ ভি�রানী মািনক বাসনতী ঐ ০৪২৪৯৯৬  

৯৯৭ র�না  রিন পুশর ঐ ০৪২৪৯৯৭  

৯৯৮ মায়া রািন ধন ু সিচ রািন ঐ ০৪২৪৯৯৮  

৯৯৯ শ�ামলী ল�ন চ�  ল�ীরািন ঐ ০৪২৪৯৯৯  

১০০০ �মাছাঃ �িজ �মাঃআ�ুল ��সু �মাছাঃ লাইলী ঐ ০৪২৫০০০  



২। উপেজলার নাম- দপুচাঁিচয়া যবুউ�য়ন অিধদ�র 

৩। অথ� বছর- ২০১৪-১৫ দপুচািঁচয়া,ব�ড়া 

৪। মােসর নাম-জনু 

৫। ব�াচ নং-১২ 

৬। �িশ�েনর ��েডর নাম- বয়ান িশ� (�াই িভং) 

৭। �িশ�েনর �ময়াদ- ০২/৬/১৫ ইং হেত ২২/৬/১৫ ইং �িশ�ন সং�া� তথ�ঃ- 

�িমক 

নং 

�িশ�ন �া� যুবক/যুব 

মিহলার নাম 

িপতা/�ামীর নাম মাতার নাম �কানা সনদ প� নং �মাবাই নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১০০১ �মাছাঃআেয়শা �মাঃ িলটন �মাছাঃনািছমা হাপুিনয়া ০৪৭৮৫০১  

১০০২ �মাঃবাবল ু �মাঃবােদশা �মাছাঃ মােজদা �মররাই ০৪৭৮৫০২  

১০০৩ �মিত র�না ওজতন হীের ঐ ০৪৭৮৫০৩  

১০০৪ �মিত �জাসনা উ��  মিতরানী ঐ ০৪৭৮৫০৪  

১০০৫ �মাঃিমজানরু �মাঃেমাজাে�ল �মাছাঃিজ�াতুন ঐ ০৪৭৮৫০৫  

১০০৬ �মাছাঃশা�া �মাঃ এমদাদুল �মাছাঃেমােনায়ারা ঐ ০৪৭৮৫০৬  

১০০৭ � গেজ� �হের� অ�মা�া ঐ ০৪৭৮৫০৭  

১০০৮ �মাছাঃিফনিছ �জা�ার মেনায়ারা ঐ ০৪৭৮৫০৮  



১০০৯ নুরজাহান িমজানরু রািহমা ঐ ০৪৭৮৫০৯  

১০১০ রিফ�ল রিহম ওয়ােরজ ঐ ০৪৭৮৫১০  

১০১১ আিজজলু নজ�ল আেয়শা ঐ ০৪৭৮৫১১  

১০১২ িদল�বা �বলাল িজ�াতুন ঐ ০৪৭৮৫১২  

১০১৩ খািতজা আেনায়ার জিরনা ঐ ০৪৭৮৫১৩  

১০১৪ �মিত �রখা িনবারন �মিত আশা ঐ ০৪৭৮৫১৪  

১০১৫ �মাঃেমাকেছদ িদলবর খােলচন ঐ ০৪৭৮৫১৫  

১০১৬ িজয়াউর �জা�ার আেবদা ঐ ০৪৭৮৫১৬  



১০১৭ শিফ�ল আিমর সুিফয়া ঐ ০৪৭৮৫১৭  

১০১৮ �মিত মরুজিুর দলুাল রািন ঐ ০৪৭৮৫১৮  

১০১৯ �মাছাঃসােজদা �মাঃশাহাদত �মাছাঃ �বী তালচু ০৪৭৮৫১৯  

১০২০ �িনবারন � নবচ� পারবিত �মরাই ০৪৭৮৫২০  

১০২১ �সুেদব �হািরয়া �িজয়বালা ঐ ০৪৭৮৫২১  

১০২২ �মাঃিলটন �মাঃেখারেশদ �মাছাঃজােমলা মামদুপুর ০৪৭৮৫২২  

১০২৩ �মাঃমহসীন �মাঃেমাজাে�ল �মাছাঃিজ�াতুন �মরাই ০৪৭৮৫২৩  

১০২৪ � কৃ� বম�ন ��ধীংস সুবালা ঐ ০৪৭৮৫২৪  



১০২৫ �মাঃজাফর �মাঃেখারেশদ �মাছাঃমসেলমা মামদুিপর ০৪৭৮৫২৫  

১০২৬ �মাঃফিরদ জসমত ফিরদা �মরাই ০৪৭৮৫২৬  

১০২৭ উ�ম �মার বা�ু জয়�ী মামদু পুড় ০৪৭৮৫২৭  

১০২৮ � অসীম চ� িনেরশ চ� সুনধা ঐ ০৪৭৮৫২৮  

১০২৯ �মিত পীন রানী ��দীপ � �সতারা ঐ ০৪৭৮৫২৯  

১০৩০ � অসীম চ� শন জয় মনজ ুরািন ঐ ০৪৭৮৫৩০  

১০৩ �অন� �মার �সুবাস �মিত সাধনা ঐ ০৪৭৮৫৩১  

১০৩২ �মাঃ আজাহার �মাঃমাংনা �মাছাঃআিবয়া �ভবরা ০৪৭৮৫৩২  



 
 

১০৩৩ �মাঃপলাশ �মাঃআজাহার �মাছাঃেপ�ািবিব ঐ ০৪৭৮৫৩৩  

১০৩৪ �মাঃ �সাবহান �মাঃ িললবর �মাছাঃ �জােবদা ঐ ০৪৭৮৫৩৪  

১০৩৫ �মাঃ িছি�ক �মাঃেমাজাহার �মাছাঃ পারিবন ঐ ০৪৭৮৫৩৫  

১০৩৬ �মাঃ িললচান �মাঃ ছামছুল �মাছাঃলইলী ঐ ০৪৭৮৫৩৬  

১০৩৭ �মাঃ হািমদুল �মাঃ আমজাদ �মাছাঃ জাহানারা ঐ ০৪৭৮৫৩৭  

১০৩৮ �মাঃ বা�ু �মাঃরিদক �মাছাঃ আেমনা ঐ ০৪৭৮৫৩৮  

১০৩৯ �মাঃআঃহািমদ �মাঃ রইচ উি�ন �মাছাঃ শািহলা ঐ ০৪৭৮৫৩৯  

১০৪০ �মাঃসা�াদ �মাঃ ছেবর �মাছাঃ �জাসনা ঐ ০৪৭৮৫৪০  



১। �জলার নাম-ব�ড়া                                   উপেজলা যবু উ�য়ন কম�কত� ার কায�ালয় 

২। উপেজলার নাম- দপুচাঁিচয়া যবুউ�য়ন অিধদ�র 

৩। অথ� বছর- ২০১৫-১৬ দপুচাঁিচয়া,ব�ড়া 

৪। মােসর নাম-�সে��র 

৫। ব�াচ নং-১ 

৬। �িশ�েনর ��েডর নাম- পািরবািরক হাস মুরগী পালন 

৭। �িশ�েনর �ময়াদ- ১৪/৯/১৫ ইং হেত ২০/৯/১৫ ইং �িশ�ন সং�া� তথ�ঃ- 

�িমক 

নং 

�িশ�ন �া� যুবক/যুব 

মিহলার নাম 

িপতা/�ামীর নাম মাতার নাম �কানা সনদ প� নং �মাবাই নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১০৪১ �মাছাঃ কাম��াহার �াঃেমাঃ �গালাম র�ািন �মাছাঃ জীেবান মতু� জা পড়ু ০৪৭৮৫৪১  

১০৪২ �মাছাঃ সুিম �াঃেমাঃ সাইফুল �মাছাঃ খািতজা ঐ ০৪৭৮৫৪২  

১০৪৩ �মাছাঃলাভিল �াঃেমাঃ রিফ�ল �মাছাঃ লাইিল ঐ ০৪৭৮৫৪৩  

১০৪৪ �মাছাঃ �মিরনা �াঃেমাঃ এ�ার �মাছাঃ �পািল ঐ ০৪৭৮৫৪৪  

১০৪৫ �মাছাঃ নাছিরন �াঃেমাঃ রিবউল �মাছাঃ হােজরা ঐ ০৪৭৮৫৪৫  

১০৪৬ �মাছাঃ শাপলা �াঃেমাঃ শাগর �মাছাঃ পা�ল ঐ ০৪৭৮৫৪৬  

১০৪৭ �মাছাঃ �মােমনা �াঃেমাঃ �সিকন �মাছাঃ �খােতজা ঐ ০৪৭৮৫৪৭  

১০৪৮ �মাছাঃ আেলয়া �াঃেমাঃ ইিলয়াছ �মাছাঃ আেবদা ঐ ০৪৭৮৫৪৮  



১০৪৯ �মাছাঃ মােলকা �াঃেমাঃ নবী �মাছাঃ �কােমলা ঐ ০৪৭৮৫৪৯  

১০৫০ �মাছাঃ মািরয়া �াঃেমাঃ খাই�ল �মাছাঃ রওসন ঐ ০৪৭৮৫৫০  

১০৫১ �মাছাঃ শািহদা �াঃেমাঃ রা�াক �মাছাঃ আেমনা ঐ ০৪৭৮৫৫  

১০৫২ �মাছাঃ জয়ুনা �াঃেমাঃ �রেজউল  �মাছাঃ আয়শা ঐ ০৪৭৮৫১৫  

১০৫৩ �মাছাঃ �রনকুা �াঃেমাঃ িদনা �মাছাঃ জায়দা ঐ ০৪৭৮৫২৫৩  

১০৫৪ �মাছাঃ তািনয়া �াঃেমাঃ আবতুােহর �মাছাঃ �রিজয়া ঐ ০৫৪৪৭৮৫  

১০৫৫ �মাছাঃ চায়না �াঃেমাঃ আিজজ  �মাছাঃ আয়শা ঐ ০৪৭৫৫৮৫  

১০৫৬ �মাছাঃ খােলদা �াঃেমাঃ সামাদ �মাছাঃ অিপজা ঐ ০৪৭৮৫৫৬  



১০৫৭ �মাছাঃ সুিখ �াঃেমাঃ উ�ল �মাছাঃ আ�রু ঐ ০৪৭৮৫৫৭  

১০৫৮ �মাছাঃ স�ুির �াঃেমাঃ আ�ুল মিজদ �মাছাঃ হািলমা ঐ ০৪৭৮৫৫৮  

১০৫৯ �মাছাঃ িশিরন �াঃেমাঃ িজয়াউর �মাছাঃ ফিরদ ঐ ০৪৭৮৫৫৯  

১০৬০ �মাছাঃ �িবয়া �াঃেমাঃ ই�ািহম �মাছাঃ সুিফয়া ঐ ০৪৭৮৫৬০  

১০৬১ �মাছাঃ লাইিল �াঃেমাঃ মকেলজ �মাছাঃ ছপুরা ঐ ০৪৭৮৫৬১  

১০৬২ �মাছাঃ নরূ বান ু �াঃেমাঃ নবী �মাছাঃ ছােয়রা ঐ ০৪৭৮৫৬২  

১০৬৩ �মাছাঃ জীবে�ছা �াঃেমাঃ কায়ছার �মাছাঃ �ছােবদা ঐ ০৪৭৮৫৬৩  

১০৬৪ �মাছাঃ �দালা �াঃেমাঃ িফেরাজ �মাছাঃ �িম ঐ ০৪৭৮৫৬৪  



১০৬৫ �মাছাঃ �শলী �াঃেমাঃ �মাশারফ �মাছাঃ আেমনা ঐ ০৪৭৮৫৬৫  

১০৬৬ �মাছাঃ ইিত �াঃেমাঃ নজ�ল �মাছাঃ আেনায়ারা ঐ ০৪৭৮৫৬৬  

১০৬৭ �মাছাঃ িবি� �াঃেমাঃ তাইফুল �মাছাঃ রওশন ঐ ০৪৭৮৫৬৭  

১০৬৮ �মাছাঃ িপয়ারা �াঃেমাঃ �গনদু �মাছাঃ আেমনা ঐ ০৪৭৮৫৬৮  

১০৬৯ �মাছাঃ শািহদা �াঃেমাঃ কালাম �মাছাঃ �রােকয়া ঐ ০৪৭৮৫৬৯  

১০৭০ �মাছাঃ পা�ল �াঃেমাঃ �েবল �মাছাঃ আখিলমা ঐ ০৪৭৮৫৭০  

১০৭১ �মাছাঃ ঝড়না �াঃেমাঃ উ�ল �মাছাঃ �রিজয়া ঐ ০৪৭৮৫৭১  

১০৭২ �মাছাঃ জােহরা �াঃেমাঃ �খাকন �মাছাঃ ছােলহা ঐ ০৪৭৮৫৭২  



 

 

১০৭৩ �মাছাঃ �সিলনা �াঃেমাঃ রিফ�ল �মাছাঃ লাইিল ঐ ০৪৭৮৫৭৩  

১০৭৪ �মাছাঃ র�না �াঃেমাঃ আলম �মাছাঃ �শফািল ঐ ০৪৭৮৫৭৪  

১০৭৫ �মাছাঃ িশউিল �াঃেমাঃ দলুাল �মাছাঃ শাহারা ঐ ০৪৭৮৫৭৫  

১০৭৬ �মাছাঃ আদির �াঃেমাঃ আিনছার �মাছাঃ আকিলমা ঐ ০৪৭৮৫৭৬  

১০৭৭ �মাছাঃ সুিম �াঃেমাঃ মু�ু �মাছাঃ �রখা ঐ ০৪৭৮৫৭৭  

১০৭৮ �মাছাঃ িমরিশ�দা �াঃেমাঃ রিহমা �মাছাঃ জয়নাব ঐ ০৪৭৮৫৭  

১০৭৯ �মাছাঃ আশা �াঃেমাঃ মহশীন �মাছাঃ িবজলী ঐ ০৪৭৮৫৭৯  

১০৮০ �মাছাঃ সুবন�া �াঃেমাঃ আইয়ুব �মাছাঃ ছােলহা ঐ ০৪৭৮৫৮০  



১। �জলার নাম-ব�ড়া                         উপেজলা যবু উ�য়ন কম�কত� ার কায�ালয় 

২। উপেজলার নাম- দপুচাঁিচয়া যবুউ�য়ন অিধদ�র 

৩। অথ� বছর- ২০১৫-১৬ দপুচাঁিচয়া,ব�ড়া 

৪। মােসর নাম-অে�াবর 

৫। ব�াচ নং-২ 

৬। �িশ�েনর ��েডর নাম- পািরবািরক হাস মুরগী পালন 

৭। �িশ�েনর �ময়াদ- ৫/১০/১৫ ইং হেত ২৫/১০/১৫ ইং �িশ�ন সং�া� তথ�ঃ- 

�িমক 

নং 

�িশ�ন �া� যুবক/যুব 

মিহলার নাম 

িপতা/�ামীর নাম মাতার নাম �কানা সনদ প� নং �মাবাই নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১০৮১ �মাছাঃ উে� �লছুম �াঃেমাঃ শািহদলু �মাছাঃ জ�রা মিহষ ম�ুা ০৪৭৮৫৮১  

১০৮২ �মাছাঃ আয়সা �াঃেমাঃ আজাহার �মাছাঃ বিুল ঐ ০৪৭৮৫৮২  

১০৮৩ �মাছাঃ সািবনা �াঃেমাঃ ওয়াহাব �মাছাঃ রািহমা ঐ ০৪৭৮৫৮৩  

১০৮৪ �মাছাঃ মহিছনা �াঃেমাঃ গানিদ �মাছাঃ লফুুন ঐ ০৪৭৮৫৮৪  

১০৮৫ �মাছাঃ ফােতমা �াঃেমাঃ ভুটু �মাছাঃ হািলমা ঐ ০৪৭৮৫৮৫  

১০৮৬ �মাছাঃ পারভীন �াঃেমাঃ ইউনুছ �মাছাঃ পা�ল ঐ ০৪৭৮৫৮৬  

১০৮৭ �মাছাঃ মিুশ�দা �াঃেমাঃ জ��ল �মাছাঃ জাহানারা ঐ ০৪৭৮৫৮৭  

১০৮৮ �মাছাঃ মেনায়ারা �াঃেমাঃশাগর �মাছাঃ আনজয়ুারা ঐ ০৪৭৮৫৮৮  



১০৮৯ �মাছাঃ �ফনিস �াঃেমাঃ রিশদ �মাছাঃ ছায়দ মতু� জা পড়ু ০৪৭৮৫৮৯  

১০৯০ �মাছাঃ জাহনারা �াঃেমাঃ বাহাদুর �মাছাঃ ছায়দা ঐ ০৪৭৮৫৯০  

১০৯১ �মাছাঃ �মাসেলমা �াঃেমাঃ মিমন �মাছাঃ �হেলনা ঐ ০৪৭৮৫৯১  

১০৯২ �মাছাঃ নাজমা �াঃেমাঃ আশরাফ �মাছাঃ কেদা ঐ ০৪৭৮৫৯২  

১০৯৩ �মাছাঃ সােজদা �াঃেমাঃ তছিলম �মাছাঃ আেনায়ারা ঐ ০৪৭৮৫৯৩  

১০৯৪ �মাছাঃ মিরয়াম �াঃেমাঃ মিজবর �মাছাঃ জাহানারা ঐ ০৪৭৮৫৯৪  

১০৯৫ �মাছাঃ �মৗসুমী �াঃেমাঃ আিনছুর �মাছাঃ বিুল ঐ ০৪৭৮৫৯৫  

১০৯৬ �মাছাঃ কলপনা �াঃেমাঃ আিজজ �মাছাঃ আেনায়ারা ঐ ০৪৭৮৫৯৬  



১০৯৭ �মাছাঃ িবলিকছ �াঃেমাঃ মামুনরু রিশদ �মাছাঃ রােবয়া মিহস ম�ুা ০৪৭৮৫৯৭  

১০৯৮ �মাছাঃ চায়না �াঃেমাঃ হািমদুল �মাছাঃ আেমনা ঐ ০৪৭৮৫৯৮  

১০৯৯ �মাছাঃ �ফ�ী �াঃেমাঃ উ�ল �মাছাঃ কমলা ঐ ০৪৭৮৫৯৯  

১১০০ �মাছাঃ �ফিম �াঃেমাঃ আলািমন �মাছাঃ নারগীস �হ�� ০৪৭৮৬০০  

১১০১ �মাছাঃ আছমা �াঃেমাঃ �মাফা�ল �মাছাঃ �মােমনা ঐ ০৪৭৮৬০১  

১১০২ �মাছাঃ িমনুফা �াঃেমাঃ নুর আলম �মাছাঃ �মােমনা ঐ ০৪৭৮৬০২  

১১০৩ �মাছাঃ ন�ু�াহার �াঃেমাঃ আবহুাসান �মাছাঃ আয়শা ঐ ০৪৭৮৬০৩  

১১০৪ �মাছাঃ �মােমনা �াঃেমাঃ জামাল �মাছাঃ সফুরা ঐ ০৪৭৮৬০৪  



১১০৫ �মাছাঃআকতা� �াঃেমাঃ িমজানরু �মাছাঃ �বলী ঐ ০৪৭৮৬০৫  

১১০৬ �মাছাঃ �সুম �াঃেমাঃ িফেরাজ �মাছাঃ �মাসেলমা ঐ ০৪৭৮৬০৬  

১১০৭ �মাছাঃ রােবয়া �াঃেমাঃ কিরম �মাছাঃ ফােতমা ঐ ০৪৭৮৬০৭  

১১০৮ �মাছাঃ নরু বান ু �াঃেমাঃ �দেলায়ার �মাছাঃ বিুল ঐ ০৪৭৮৬০৮  

১১০৯ �মাছাঃ মনুিজলা �াঃেমাঃ খিলল �মাছাঃ আনজয়ুারা ঐ ০৪৭৮৬০৯  

১১১০ �মাছাঃ শাপলা �াঃেমাঃ মিতন �মাছাঃ বিুল ঐ ০৪৭৮৬১০  

১১১১ �মাছাঃ �পালী �াঃেমাঃ রিফ�ল �মাছাঃ তারা ঐ ০৪৭৮৬১১  

১১১২ �মাছাঃ শিরফা �াঃেমাঃ এনামলু �মাছাঃ ময়না ঐ ০৪৭৮৬১২  



 
 

১১১৩ �মাছাঃ �পালী �াঃেমাঃেসিলম �মাছাঃ মাসুদা মিহষ ম�ুা ০৪৭৮৬১৩  

১১১৪ �মাছাঃ ফােতমা �াঃেমাঃ দলুাল �মাছাঃ রােবয়া  ঐ ০৪৭৮৬১৪  

১১১৫ �মাছাঃ �মৗসুিম �াঃেমাঃ মুনছুর �মাছাঃ হািলমা ঐ ০৪৭৮৬১৫  

১১১৬ �মাছাঃ ফািহমা �াঃেমাঃ �দেলায়ার �মাছাঃ আ�ুয়ারা ঐ ০৪৭৮৬১৬  

১১১৭ �মাছাঃ জ�রা �াঃেমাঃ �খারেশদ �মাছাঃ নািজদা ঐ ০৪৭৮৬১৭  

১১১৮ �মাছাঃ নাজমা �াঃেমাঃ আশাফুল �মাছাঃ সােহরা ঐ ০৪৭৮৬১৮  

১১১৯ �মাছাঃ হািববা �াঃেমাঃ সালাম �মাছাঃ চায়না ঐ ০৪৭৮৬১৯  

১১২০ �মাছাঃ �িম �াঃেমাঃ শিরফুল �মাছাঃ �মাসেলমা �হ�� ০৪৭৮৬২০  



১। �জলার নাম-ব�ড়া                                উপেজলা যবু উ�য়ন কম�কত� ার কায�ালয় 

২। উপেজলার নাম- দপুচাঁিচয়া যবুউ�য়ন অিধদ�র 

৩। অথ� বছর- ২০১৫-১৬ দপুচাঁিচয়া,ব�ড়া 

৪। মােসর নাম-অে�াবর 

৫। ব�াচ নং-৩ 

৬। �িশ�েনর ��েডর নাম- গ� �মাটাতাজা করন 

৭। �িশ�েনর �ময়াদ- ২৫/১০/১৫ ইং হেত ৩১/১০/১৫ ইং �িশ�ন সং�া� তথ�ঃ- 

�িমক 

নং 

�িশ�ন �া� যুবক/যুব 

মিহলার নাম 

িপতা/�ামীর নাম মাতার নাম �কানা সনদ প� নং �মাবাই নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১১২১ �মাছাঃ মিুনরা �মাঃ ওয়ালুল ফােতমা �কউত ০৪৭৮৬২১  

১১২২ �মাঃ একরাম �মাঃ আজাহার ফােতেম ঐ ০৪৭৮৬২২  

১১২৩ �ঃ সু�ত অ�ন �রসবী ঐ ০৪৭৮৬২৩  

১১২৪ �মাঃআঃরািহম �মাঃ আজাহার  �রখা ঐ ০৪৭৮৬২৪  

১১২৫২ �ঃ জীবন �ঃ ভেবশ �ঃ কাবািশ ঐ ০৪৭৮৬২৫  

১১৬২ �ঃ আন� �ঃ ভারিত �ঃ ন�না ঐ ০৪৭৮৬২৬  

১১৭২ �মাঃ খুরেশদ �মাঃ মােজদলু িজ�াতুন ঐ ০৪৭৮৬২৭  

১১৮২ �ঃজগদীশ �ঃ জয়েদব িসিচ�য়া ঐ ০৪৭৮৬২৮  



১১২৯ �ঃ মাধাই �ঃ িনমাই �ঃ সুিম�া ঐ ০৪৭৮৬২৯  

১১৩০ �ঃ�িদপ �ঃ অমূ� �ঃ অিমতা ঐ ০৪৭৮৬৩০  

১১৩১ �ঃ �দ�ু� �ঃ ভি�রানী �ঃ  ঐ ০৪৭৮৬৩১  

১১৩২ �ঃ �গৗরাে�া �ঃ �গােপশ �ঃ �রখা ঐ ০৪৭৮৬৩২  

১১৩৩ �মাঃ মছুা �মাঃ আ�ুল মিজদ ফিরদা ঐ ০৪৭৮৬৩৩  

১১৩৪ �ঃ িম�ু �ঃ সুম�ল �ঃ নীতী রানী ঐ ০৪৭৮৬৩৪  

১১৩৫ �ঃ উ�� �ঃ �গািব� �ঃেরখা রানী ঐ ০৪৭৮৬৩৫  

১১৩৬ �মাঃ ব�ল �মাঃ আঃেজা�ার মািলদা �বওয়া ঐ ০৪৭৮৬৩৬  



১১৩৭ �মাঃ �মাতােলব �মাঃ আঃহািমদ  মািবয়া �ডাহার ০৪৭৮৬৩৭  

১১৩৮ �ঃ মিত িশউলী �ঃ িনত�া� �ঃ অমলা ঐ ০৪৭৮৬৩৮  

১১৩৯ �মাঃমুরিশদ �মাঃেসালাইমান �মাসেলমা ঐ ০৪৭৮৬৩৯  

১১৪০ �ঃ িনত�ায়  �ঃ মদন �ঃ মনুজিুর ঐ ০৪৭৮৬৪০  

১১৪১ �ঃ সনাতন �ঃ সেুদব �ঃ সিত রানী ঐ ০৪৮৫৩২১  

১১৪২ �ঃ মািনক �ঃ সুিনল �ঃ কৃ� রািন ঐ ০৪৮৫৩২২  

১১৪৩ �ঃ সনব� �ঃ অ�ীম �ঃ সুিবতা ঐ ০৪৮৫৩২৩  

১১৪৪ �ঃ শাগর �ঃ িজেত� �ঃ মিত রািন ঐ ০৪৮৫৩২৪  



১১৪৫ �ঃ �গৗরা� �ঃ গিব� �ঃ তুল রানী ঐ ০৪৮৫৩২৫  

১১৪৬ �ঃ মািনক �ঃ ভেবশ �ঃ শাধবী ঐ ০৪৮৫৩২৬২  

১১৪৭ �ঃ স�ুমার �ঃ সিচ� �ঃ সুবদিন ঐ ০৪৮৫৩৭২  

১১৪৮ �মাঃ আ�ু� কিরম �মাঃ �মাজাহার  কিফরন পােলা�ির ০৪৮৫৩৮২  

১১৪৯ �মাঃ কাম�ল �মাঃ আফতাব  রােশদা ঐ ০৪৮৫৩৯  

১১৫০ �মাছাঃ ফােতমা �মাঃ ওছমান �মাছাঃ আরজমুান তালচু ০৪৮৫৩৩০  

১১৫১ �মাছাঃ সুিম �মাঃ রিফ�ল �মাছাঃ মমতাজ ঐ ০৪৮৫৩৩১  

১১৫২ �মাছাঃ খািতজাতুল �কাবরা �মাঃ ওছমান �মাছাঃ আরজমুান ঐ ০৪৮৫৩৩২  



 
 

১১৫৩ �মাঃ ��ল আিমন �মাঃ �সালাইমান �মাছাঃ �হলাল তালচু ০৪৮৫৩৩৩  

১১৫৪ �মাঃ সািমম �মাঃ আঃকােদর �মাছাঃআেবদা ঐ ০৪৮৫৩৩৪  

১১৫৫ �মাছাঃ আরিফনা �মাঃ আনা�ল �মাছাঃ ক�না ঝািঝরা ০৪৮৫৩৩৫  

১১৫৬ �মাঃশাহবুি�ন �মাঃ �মাকেছদ রিশদা ঐ ০৪৮৫৩৩৬  

১১৫৭ �মাঃ �করামত �মাঃ নজ�ল �মাছাঃ কেমলা সুহলী ০৪৮৫৩৩৭  

১১৫৮ �মাঃ �মা�ািফজরু �মাঃআবুল �মাছাঃ তহিমনা কামা� ০৪৮৫৩৩৮  

১১৫৯ �মাঃ �সাহরাব �মাঃ আ�ুল লিতফ �মাছাঃ শাহারা ঐ ০৪৮৫৩৩৯  

১১৬০ �মাঃ ওমর ফা�ক �মাঃ �মাজাে�ল �মাছাঃ মােজদা পু�র গাছা ০৪৮৫৩৪০  



১। �জলার নাম-ব�ড়া                                   উপেজলা যবু উ�য়ন কম�কত� ার কায�ালয় 

২। উপেজলার নাম- দপুচাঁিচয়া যবুউ�য়ন অিধদ�র 

৩। অথ� বছর- ২০১৫-১৬ দপুচাঁিচয়া,ব�ড়া 

৪। মােসর নাম-অে�াবর 

৫। ব�াচ নং-৪ 

৬। �িশ�েনর ��েডর নাম-ছাগল পালন 

৭। �িশ�েনর �ময়াদ- ২৭/১০/১৫ ইং হেত ২/১১/১৫ ইং �িশ�ন সং�া� তথ�ঃ- 

�িমক 

নং 

�িশ�ন �া� যুবক/যুব 

মিহলার নাম 

িপতা/�ামীর নাম মাতার নাম �কানা সনদ প� নং �মাবাই নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১১৬১ �মাছাঃ আেমনা �াঃেমাঃ আঃরা�াক �মাছাঃ �পািল চাম�ল ০৪৮৫৩৪১  

১১৬২ �মাছাঃ আফ�জা �াঃেমাঃ হািমদুল �মাছাঃ �বগম ঐ ০৪৮৫৩৪২  

১১৬৩ �মাছাঃ রােহনা �াঃেমাঃ িমজানরু �মাছাঃ মািরয়া ঐ ০৪৮৫৩৪৩  

১১৬৪ �মাছাঃ িবলিকছ �াঃেমাঃ আঃমা�ান �মাছাঃ �লছুম ঐ ০৪৮৫৩৪৪  

১১৬৫ �মাছাঃ �মাসমা �াঃেমাঃ আঃকালাম �মাছাঃ ছামছু�াহার ঐ ০৪৮৫৩৪৫  

১১৬৬ �মাছাঃ পা�ল �াঃেমাঃ �মাহা�দ আলী �মাছাঃ লাইিল �পাওতা ০৪৮৫৩৪৬  

১১৬৭ �মাছাঃ নিছমা �াঃেমাঃ মকেছদ �মাছাঃ �মাসেলমা ঐ ০৪৮৫৩৪৭  

১১৬৮ �মাছাঃ �মাসেলমা �াঃেমাঃ সিবর উ�ীন �মাছাঃ িনলুফা ঐ ০৪৮৫৩৪৮  



১১৬৯ �মাছাঃ পারিভন �াঃেমাঃ আিমনরু �মাছাঃ তহিমনা ঐ ০৪৮৫৩৪৯  

১১৭০ �মাছাঃ �বলী �াঃেমাঃ আকবর �মাছাঃ রহমা ঐ ০৪৮৫৩৫০  

১১৭১ �মাছাঃ ম�ুা �বগম �াঃেমাঃ জািহদলু �মাছাঃ হিছনা ঐ ০৪৮৫৩৫১  

১১৭২ �মাছাঃ আেনায়ার �াঃেমাঃ �হলাল �মাছাঃ �মােছদা ঐ ০৪৮৫৩৫২  

১১৭৩ �মাছাঃ �মা �াঃেমাঃ ওমদাদুল �মাছাঃ িরিজয়া পা�াপরা ০৪৮৫৩৫৩  

১১৭৪ �মাছাঃ ফােতমা �াঃেমাঃ আনছার �মাছাঃ আইলা ঐ ০৪৮৫৩৫৪  

১১৭৫ �মাছাঃ ফােতমা �াঃেমাঃ �রজাউল �মাছাঃ আইলা ভা�ুিরয়া ০৪৮৫৩৫৫  

১১৭৬ �মাছাঃ �মাসেলমা �াঃেমাঃ নু�ল �মাছাঃ ফুলজান ঐ ০৪৮৫৩৫৬  



১১৭৭ �মাছাঃ রািজয়া �াঃেমাঃ জিসম �মাছাঃ খাই�ন িবিব ঐ ০৪৮৫৩৫৭  

১১৭৮ �মাছাঃ নািছমা �াঃেমাঃ আইয়ুব �মাছাঃ লাইিল ঐ ০৪৮৫৩৫৮  

১১৭৯ �মাছাঃ �রশমা �াঃেমাঃ ��ম �মাছাঃ �ছােবদা ঐ ০৪৮৫৩৫৯  

১১৮০ �মাছাঃ ফুলজান �াঃেমাঃ আিছর �মাছাঃ ছােলহা ঐ ০৪৮৫৩৬০  

১১৮১ �মাছাঃ ফােজরা �াঃেমাঃ আঃরা�াক �মাছাঃ সােহজান �পাওতা ০৪৮৫৩৬১  

১১৮২ �মাছাঃ মিরয়াম �াঃেমাঃ হিববর �মাছাঃ সুিফয়া ঐ ০৪৮৫৩৬২  

১১৮৩ �মাছাঃ শাহানাজ �াঃেমাঃ ওনামলু �মাছাঃ নরূনাহার ঐ ০৪৮৫৩৬৩  

১১৮৪ �মাছাঃ মেনায়ারা �াঃেমাঃ মমতাজ আলী �মাছাঃ আেমনা ঐ ০৪৮৫৩৬৪  



১১৮৫ �মাছাঃ মিরয়াম �াঃেমাঃ হািমদুল �মাছাঃ আদরুী ঐ ০৪৮৫৩৬৫  

১১৮৬ �মাছাঃ উিল �াঃেমাঃ হাসান �মাছাঃ সাহারা ঘরম ০৪৮৫৩৬৬  

১১৮৭ �মাছাঃ হািসনা �াঃেমাঃ আসলাম �মাছাঃ সাহারা ঐ ০৪৮৫৩৬৭  

১১৮৮ �মাছাঃ মেনায়ারা �াঃেমাঃ তােলব �মাছাঃ রােহলা ঐ ০৪৮৫৩৬৮  

১১৮৯ �মাছাঃ �রখা �াঃেমাঃ ই�ত আলী �মাছাঃ �বগম ঐ ০৪৮৫৩৬৯  

১১৯০ �মাছাঃ হািলমা �াঃেমাঃ ��সু �মাছাঃ �খােতজা ঐ ০৪৮৫৩৭০  

১১৯১ �মাছাঃ কিহনুর �াঃেমাঃ আঃ বািরক �মাছাঃ আলতাসন ঐ ০৪৮৫৩৭১  

১১৯২ �মাছাঃ িশউলী �াঃেমাঃ ব�ল �মাছাঃ আকিলমা ঐ ০৪৮৫৩৭২  



 
 

১১৯৩ লি� রানী �ঃউতপল �শাভারানী জল�ী ০৪৮৫৩৭৩  

১১৯৪ ি�িতমা  �গৗতম অষ বালা ঐ ০৪৮৫৩৭৪  

১১৯৫ িবমলা হিরদাস আষবালা ঐ ০৪৮৫৩৭৫  

১১৯৬ �মাছাঃ �খােতজা ছা�ার আলতাফ চম�ল ০৪৮৫৩৭৬  

১১৯৭ �মাছাঃ সুনয়না �াঃেমাঃ হািফজার �মাছাঃ মিজলা �পুর ০৪৮৫৩৭৭  

১১৯৮ চায়না রানী  পিরমল কলনা কইল ০৪৮৫৩৭৮  

১১৯৯ �মাছাঃ মনুিজলা �াঃেমাঃ হািফজার �মাছাঃ রােহলা �পুর ০৪৮৫৩৭৯  

১২০০ �মাছাঃ শারিমন �াঃেমাঃ আশরাফ আলী �মাছাঃ রােহলা নারহ� ০৪৮৫৩৮০  



১। �জলার নাম-ব�ড়া                                     উপেজলা যবু উ�য়ন কম�কত� ার কায�ালয় 

২। উপেজলার নাম- দপুচাঁিচয়া যবুউ�য়ন অিধদ�র 

৩। অথ� বছর- ২০১৫-১৬ দপুচাঁিচয়া,ব�ড়া 

৪। মােসর নাম-িডেস�র 

৫। ব�াচ নং-৫ 

৬। �িশ�েনর ��েডর নাম-নাস�ারী 

৭। �িশ�েনর �ময়াদ- ২৮/১২/১৫ ইং হেত ১০/১/১৬ ইং �িশ�ন সং�া� তথ�ঃ- 

�িমক 

নং 

�িশ�ন �া� যুবক/যুব 

মিহলার নাম 

িপতা/�ামীর নাম মাতার নাম �কানা সনদ প� নং �মাবাই নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১২০১ �মাঃ �মেহিদ �মাঃ মকেলছার �মাছাঃ িবলিকস  পু�র গাছা ০৪৮৫৩৮১  

১২০২ �মাঃ শািহন �মাঃ খাজাম�ন �মাছাঃ ছামছুন নাহার  ঐ ০৪৮৫৩৮২  

১২০৩ �মাছাঃ কিহনুর �াঃেমাঃ  আজাদলু �মাছাঃ শািগদা  ঐ ০৪৮৫৩৮৩  

১২০৪ �মাঃ আ�ুল আিলম �াঃেমাঃ অিফর �মাছাঃ আকিলমা  ঐ ০৪৮৫৩৮৪  

১২০৫ �মাছাঃ িফনিস �াঃেমাঃ রিশদ �মাছাঃ আেলয়া  ঐ ০৪৮৫৩৮৫  

১২০৬ �মাঃেসিলম �মাঃ আঃসািখদার �মাছাঃ জয়নাব  ঐ ০৪৮৫৩৮৬  

১২০৭ �মাছাঃ জাহানারা �াঃেমাঃ আজাহার �মাছাঃ হািমদা  ঐ ০৪৮৫৩৮৭  

১২০৮ �মাছাঃ শািহদা �াঃেমাঃ আফজাল �মাছাঃ �জােবদা  ঐ ০৪৮৫৩৮৮  



১২০৯ �মাছাঃ িরপা �াঃেমাঃ মমদুুল �মাছাঃ মািরয়াম  ঐ ০৪৮৫৩৮৯  

১২১০ �মাছাঃ লাভলী �াঃেমাঃ জােহদুল �মাছাঃ �রােকয়া  ঐ ০৪৮৫৩৯০  

১২১১ �মাছাঃ �রাকছানা �াঃেমাঃ আেতায়ার �মাছাঃ শিহদা  ঐ ০৪৮৫৩৯১  

১২১২ �মাছাঃ মরুিশদা �াঃেমাঃ আঃমিজদ �মাছাঃ শােহরা  ঐ ০৪৮৫৩৯২  

১২১৩ �মাঃ �মাশারফ �মাঃ মিজবর �মাছাঃ �রখা  ঐ ০৪৮৫৩৯৩  

১২১৪ �মাছাঃ �দােলনা �াঃেমাঃ নূর ইসলাম �মাছাঃ �রখা  ঐ ০৪৮৫৩৯৪  

১২১৫ �মাছাঃ তানিজলা �াঃেমাঃ মিজবর �মাছাঃ �রখা  ঐ ০৪৮৫৩৯৫  

১২১৬ �মাছাঃ আহেখির �াঃেমাঃ আলতাফ �মাছাঃ �বলী  ঐ ০৪৮৫৩৯৬  



১২১৭ �মাছাঃ মালা  �াঃেমাঃ ম�ুল �মাছাঃ িমনা  ঐ ০৪৮৫৩৯৭  

১২১৮ এস.শািহন �মাঃ মিতউর �মাছাঃ শাহানা  ঐ ০৪৮৫৩৯৮  

১২১৯ �মাছাঃ তাছিলমা  �াঃেমাঃ এস.শািহন �মাছাঃ িশউিল  ঐ ০৪৮৫৩৯৯  

১২২০ �মাছাঃ ছুরাইয়া �াঃেমাঃ সাখাওয়াত �মাছাঃ মােজদা  ঐ ০৪৮৫৪০০  

১২২১ �মাঃম�ুল �াঃেমাঃ তুিমজ �মাছাঃ ম�ুুয়ারা  ঐ ০৪৮৫৪০১  

১২২২ �মাছাঃ ছেরায়ার �াঃেমাঃ শাহাদাত �মাছাঃ সেলখা  ঐ ০৪৮৫৪০২  

১২২৩ �মাছাঃ জহানারা �াঃেমাঃ শাহ জালাল �মাছাঃ শেখলা  ঐ ০৪৮৫৪০  

১২২৪ �মাছাঃ পারিভন  �াঃেমাঃএনামুল �মাছাঃ মাহমদুা  ঐ ০৪৮৫৪০৪  



১২২৫ �মাঃ �গালাম �মা�ফা �মাঃ সাহাদত �মাছাঃ �রােকয়  ঐ ০৪৮৫৪০৫  

১২২৬ �মাঃ আিজজার �মাঃ আঃছা�ার �মাছাঃ �জােবদা  ঐ ০৪৮৫৪০৬  

১২২৭ �মাছাঃ তানিজলা �াঃেমাঃ �ফরদস �মাছাঃ আফেরাজা  ঐ ০৪৮৫৪০৭  

১২২৮ �মাছাঃ মিুশ�দা �াঃেমাঃ আঃরহমান �মাছাঃ ছায়মা  ঐ ০৪৮৫৪০৮  

১২২৯ �মাঃ �েবল �মাঃ লতুফর �মাছাঃ �বন ু ঐ ০৪৮৫৪০৯  

১২৩০ �মাঃ �বলাল �মাঃ আলতাফ �মাছাঃ �বলী  ঐ ০৪৮৫৪১০  

১২৩১ �মাঃ যা�া �মাঃেজা�ার �মাছাঃ হািফজার  ঐ ০৪৮৫৪১১  

১২৩২ �মাছাঃ �রেহনা �াঃেমাঃ আঃমােলক �মাছাঃ সােজদা  ঐ ০৪৮৫৪১২  



 
 

১২৩৩ �মাঃ আঃমােলক �মাঃ মনতাজ �মাছাঃ রইচ  ঐ ০৪৮৫৪১৩  

১২৩৪ �মাঃ আ�ুস সালাম �মাঃ �মাজাে�ল হক �মাছাঃ রওসন আরা  �বলহ� ০৪৮৫৪১৪  

১২৩৫ �মাছাঃ  আফেরাজা �াঃেমাঃ আঃআহাদ �মাছাঃ �দেলায়ার  ঐ ০৪৮৫৪১৫  

১২৩৬ �মাছাঃ আরিজনা �াঃেমাঃ শিফ�ল �মাছাঃ নরুজাহান  ঐ ০৪৮৫৪১৬  

১২৩৭ �মাঃ বািরক �মাঃ গফুর �মাছাঃ িবলিকছ  ঐ ০৪৮৫৪১৭  

১২৩৮ �মাঃ আিমনুর �মাঃ হযরত �মাছাঃ আেমনা  ঐ ০৪৮৫৪১৮  

১২৩৯ �মাঃ সাইফুল �মাঃ হযরত �মাছাঃ আেমনা  ঐ ০৪৮৫৪১৯  

১২৪০ �মাঃ জাকািরয়া �মাঃ আজাদুল �মাছাঃ কিহনুর  ঐ ০৪৮৫৪২০  



১। �জলার নাম-ব�ড়া                                   উপেজলা যবু উ�য়ন কম�কত� ার কায�ালয় 

২। উপেজলার নাম- দপুচাঁিচয়া যবুউ�য়ন অিধদ�র 

৩। অথ� বছর- ২০১৫-১৬ দপুচাঁিচয়া,ব�ড়া 

৪। মােসর নাম-�ফ�য়ির 

৫। ব�াচ নং-৬ 

৬। �িশ�েনর ��েডর নাম-নাস�ারী 

৭। �িশ�েনর �ময়াদ- ১০/২/১৬ ইং হেত ২৩/২/১৬ ইং �িশ�ন সং�া� তথ�ঃ- 

�িমক 

নং 

�িশ�ন �া� যুবক/যুব 

মিহলার নাম 

িপতা/�ামীর নাম মাতার নাম �কানা সনদ প� নং �মাবাই নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১২৪১ �মাছাঃ �হাসিনয়ার �াঃেমাঃ দলুাল �মাছাঃ মেনায়ারা শাহর �ড়ী ০৪৮৫৪২১  

১২৪২ �মাছাঃ শাহারা �াঃেমাঃ নূর ইসলাম �মাছাঃ রিশদা ঐ ০৪৮৫৪২২  

১২৪৩ �মাঃ নাজমলু �মাঃ কােয়র �মাছাঃ নাজমা ঐ ০৪৮৫৪২৩  

১২৪৪ �মাঃ ছা�াম �মাঃ আঃছা�ার �মাছাঃ �বলী ঐ ০৪৮৫৪২৪  

১২৪৫ �মাছাঃ নািজরা �াঃেমাঃ আেনায়ার �মাছাঃ জ�রা ঐ ০৪৮৫৪২৫  

১২৪৬ �মাছাঃ িমনুকা �াঃেমাঃ মমতাজ �মাছাঃ ছািমদা ঐ ০৪৮৫৪২৬  

১২৪৭ �মাঃ নরু আলম �মাঃ কােছর ছািফয়া ঐ ০৪৮৫৪২৭  

১২৪৮ �মাঃ শাহজাহান �মাঃ সামসু�ী �মাছাঃ �ছােমলা ঐ ০৪৮৫৪২৮  



১২৪৯ �মাছাঃ �মিরনা �াঃেমাঃ লাদু �াং �মাছাঃ লতুফুন ঐ ০৪৮৫৪২৯  

১২৫০ �মাছাঃ শ�ামলী �াঃেমাঃ �গালাম ম�ফা �মাছাঃ �মিরনা ঐ ০৪৮৫৪৩০  

১২৫১ �মাছাঃ �লছুম �াঃেমাঃ মামজুলু �মাছাঃ জলুাকা ঐ ০৪৮৫৪৩১  

১২৫২ �মাঃ িমলন �মাঃ জ�ার �মাছাঃ আকিলমা ঐ ০৪৮৫৪৩২  

১২৫৩ �মাছাঃ তানিজলা �াঃেমাঃ আিজজার �মাছাঃ কায়মন ঐ ০৪৮৫৪৩৩  

১২৫৪ �মাছাঃ ফিরদা �াঃেমাঃ জেুয়ল �মাছাঃ �ববী ঐ ০৪৮৫৪৩৪  

১২৫৫ �মাঃ �মেজর আলী �াঃেমাঃ মামদুািল �মাছাঃ �মিরনা ঐ ০৪৮৫৪৩৫  

১২৫৬ �মাছাঃ আখতা�ন �াঃেমাঃ রিফক �মাছাঃ জয়না ঐ ০৪৮৫৪৩৬  



১২৫৭ �মাছাঃ �ববী �াঃেমাঃ আঃআলম �মাছাঃ মািরয়াম ঐ ০৪৮৫৪৩৭  

১২৫৮ �মাছাঃ সুমী �াঃেমাঃ  আলম�ীর �মাছাঃ িবলিকছ ঐ ০৪৮৫৪৩৮  

১২৫৯ �মাছাঃ পিপ �াঃেমাঃ জাহা�ীর �মাছাঃ িমিল ঐ ০৪৮৫৪৩৯  

১২৬০ �মাছাঃ কায়মা �াঃেমাঃ জয়নাল �মাছাঃ হােবজা ঐ ০৪৮৫৪৪০  

১২৬১ �মাছাঃ ওনকুা �াঃেমাঃ খিলল �মাছাঃ �রেশদা ঐ ০৪৮৫৪৪১  

১২৬২ �মাঃ জয়নাল �মাঃ আছাম�ীন  �মাছাঃ খািতজা ঐ ০৪৮৫৪৪২  

১২৬৩ �মাছাঃ �লছুম �াঃেমাঃ সামছুল �মাছাঃ জমনুা ঐ ০৪৮৫৪৪৩  

১২৬৪ �মাছাঃ আদরী �াঃেমাঃ সবজু �মাছাঃ �দেলায়ারা �পারাপারা ০৪৮৫৪৪৪  



১২৬৫ �মাছাঃ দলুালী �াঃেমাঃ উিকল �মাছাঃ �লছুম শহর �ির ০৪৮৫৪৪৫  

১২৬৬ �মাঃ শামছুল �মাঃ ফু�র �মাছাঃ আেয়দা ঐ ০৪৮৫৪৪৬  

১২৬৭ �মাঃ মাহবুব �মাঃ �মাসিলম �মাছাঃ মািবয়া ঐ ০৪৮৫৪৪৭  

১২৬৮ �মাঃ উ�ল �মাঃ লিমজ �মাছাঃ �ছােবদা ঐ ০৪৮৫৪৪৮  

১২৬৯ �মাঃ দুলাল �মাঃ দিবর �মাছাঃ লয়জান ঐ ০৪৮৫৪৪৯  

১২৭০ �মাঃ আিছদুল �মাঃমুনেছর �মাছাঃ আেজদা ঐ ০৪৮৫৪৫০  

১২৭১ �মাছাঃ ময়না �াঃেমাঃ উিকল �মাছাঃ জমনুা ঐ ০৪৮৫৪৫১  

১২৭২ �মাছাঃ খায়�ল �াঃেমাঃ আছাম�ুীন �মাছাঃ খািতজা ঐ ০৪৮৫৪৫২  



 
 

১২৭৩ �মাছাঃ িশউলী �াঃেমাঃ ধল ু �মাছাঃ নরুজানান ঐ ০৪৮৫৪৫৩  

১২৭৪ �মাছাঃ জাহানারা �াঃেমাঃ কিছম �মাছাঃ আেনায়ারা ঐ ০৪৮৫৪৫৪  

১২৭৫ �মাছাঃ হােলনা �াঃেমাঃ আঃরিশদ �মাছাঃ �জাসনা �পারাপারা ০৪৮৫৪৫৫  

১২৭৬ �মাঃ একরাম �মাঃ রমজান �মাছাঃ �রশমা ঐ ০৪৮৫৪৫৬  

১২৭৭ �মাঃ �সাহাগ �াঃেমাঃ �মাবারক �মাছাঃ ডলী চম�ল ০৪৮৫৪৫৭  

১২৭৮ �মাছাঃ চােমলী �াঃেমাঃ দলুাল �মাছাঃ �শফালী শহর�ির ০৪৮৫৪৫৮  

১২৭৯ �মাঃ আরাফাত �াঃেমাঃ আিছম�ুীন �মাছাঃ আিছয়া ঐ ০৪৮৫৪৫৯  

১২৮০ �মাছাঃ উিমলা �াঃেমাঃ হাসান আলী �মাছাঃ রিশদা ঐ ০৪৮৫৪৬০  



১। �জলার নাম-ব�ড়া                                  উপেজলা যুব উ�য়ন কম�কত� ার কায�ালয় 

২। উপেজলার নাম- দপুচাঁিচয়া যবুউ�য়ন অিধদ�র 

৩। অথ� বছর- ২০১৫-১৬ দপুচাঁিচয়া,ব�ড়া 

৪। মােসর নাম-�ফ�য়ির 

৫। ব�াচ নং-৭ 

৬। �িশ�েনর ��েডর নাম-�পাষাক �তরী 

৭। �িশ�েনর �ময়াদ- ১৫/২/১৬ ইং হেত ৬/৩/১৬ ইং �িশ�ন সং�া� তথ�ঃ- 

�িমক 

নং 

�িশ�ন �া� যুবক/যুব 

মিহলার নাম 

িপতা/�ামীর নাম মাতার নাম �কানা সনদ প� নং �মাবাই নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১২৮১ �মাছাঃ পা�ল �াঃেমাঃ এ.�এম �মাছাঃ ছামছুননাহার �মইল বা�া� ০৪৮৫৪২১  

১২৮২ �মাছাঃ জা�াতুন �ফরেদৗস �াঃেমাঃ মসারফ �মাছাঃ আছমা �তমাথা ০৪৮৫৪২২  

১২৮৩ �মাছাঃ রিফ �াঃেমাঃ িমনহাজ �মাছাঃ আ�ুয়ারা ম�ল পারা ০৪৮৫৪২৩  

১২৮৪ �মাছাঃ আজিময়ারা �াঃেমাঃ নািছর উ�ীন �মাছাঃ জাহানারা ম�লপারা ০৪৮৫৪২৪  

১২৮ �মাছাঃ সাি�য়ারা আিখ �াঃেমাঃ আমজাদ �মাছাঃ সােজদা সুখান গাির ০৪৮৫৪২৫  

১২৮৬ �মাছাঃ হািববা �াঃেমাঃ আিনছুর �মাছাঃ রেহনা ঐ ০৪৮৫৪২৬  

১২৮৭ �মাছাঃ �রেহনা �াঃেমাঃ মাহবুব �মাছাঃ রওশন আরা ঐ ০৪৮৫৪২৭  

১২৮৮ �মাছাঃ িনলুফা �াঃেমাঃ ইউনুছ �মাছাঃ জাহানারা ধাপ ০৪৮৫৪২৮  



১২৮৯ �মাছাঃ রােবয়া �াঃেমাঃ নুরএ আলম �মাছাঃ লতুফুন ম�লপারা ০৪৮৫৪২৯  

১২৯০ আিনকা অতুল অিনতা ঐ ০৪৮৫৪৩০  

১২৯১ িরিম রি�ত ল�ী ঐ ০৪৮৫৪৩১  

১২৯২ �মাছাঃ �রাহী �াঃেমাঃ ফরহাদ �মাছাঃ আেনায়ারা ঐ ০৪৮৫৪৩২  

১২৯৩ �মাছাঃ রােহনা �াঃেমাঃ নুরন আফছার �মাছাঃ জাহানারা ঐ ০৪৮৫৪৩৩  

১২৯৪ �মাছাঃ ঝন�া �াঃেমাঃ িব�ব �মাছাঃ আয়শা ঐ ০৪৮৫৪৩৪  

১২৯৫ �মাছাঃ সােহরা �াঃেমাঃ রােসল �মাছাঃ রওশন ঐ ০৪৮৫৪৩৫  

১২৯৬ �মাছাঃ �গালাপী �াঃেমাঃ সাখাওয়াত �মাছাঃ আিলয়া উপশহর ০৪৮৫৪৩৬  



১২৯৭ �মাছাঃ শাপলা �াঃেমাঃ বািরক �মাছাঃ ইচামিত ম�ল পারা ০৪৮৫৪৩৭  

১২৯৮ �মাছাঃ খািতজা �াঃেমাঃ ছােনায়ার �মাছাঃ �রিজয়া ঐ ০৪৮৫৪৩৮  

১২৯৯ �মাছাঃ �কয়া �াঃেমাঃ আিমনরু �মাছাঃ ফােতমা দপুচািচয়া ০৪৮৫৪৩৯  

১৩০০ �মাছাঃ িশিরন �াঃেমাঃ আেনায়ার �মাছাঃ আেনায়ারা ঐ ০৪৮৫৪৪০  

১৩০১ �মাছাঃ �কয়া �াঃেমাঃ আিমনরু �মাছাঃ আয়শা ঐ ০৪৮৫৪৪১  

১৩০২ �মাছাঃ খািতজা �াঃেমাঃ বা�ু �মাছাঃ মিজ� না ঐ ০৪৮৫৪৪২  

১৩০3 �মাছাঃ ফারহানা �াঃেমাঃ মাছুদ �মাছাঃ রীভা ঐ ০৪৮৫৪৪৩  

১৩০৪ �মাছাঃ পতুুল �াঃেমাঃ লাি�য়া �মাছাঃ নাজমা ঐ ০৪৮৫৪৪৪  



১৩০৫ �মাছাঃ িশউলী �াঃেমাঃ না� ু �মাছাঃ �লী ম�ল পারা ০৪৮৫৪৪৫  

১৩০৬ �মাছাঃ �সামা �াঃেমাঃ িমজানরু �মাছাঃ নরুজাহান ঐ ০৪৮৫৪৪৬  

১৩০৭ �মাছাঃ �গালাপী �াঃেমাঃ ইসমাইল �মাছাঃ �রেহনা ঐ ০৪৮৫৪৪৭  

১৩০৮ �মাছাঃ �রেহনা �াঃেমাঃ শিফ�ল �মাছাঃ জয়নাব ঐ ০৪৮৫৪৪৮  

১৩০৯ �মাছাঃ আশরফ �াঃেমাঃ জা�র �মাছাঃ িনলুফা ঐ ০৪৮৫৪৪৯  

১৩১০ �মাছাঃ আেশফা �াঃেমাঃ মামুনরু  �মাছাঃ জােফরা ঐ ০৪৮৫৪৫০  

১৩১ �মাছাঃ আইনরু �াঃেমাঃ আিজজার �মাছাঃ আফ�জা দপুচািচয়া ০৪৮৫৪৫১  

১৩১২ �মাছাঃ জাহানারা �াঃেমাঃ �মাফা�ল �মাছাঃ সােলহা ম�ল পারা ০৪৮৫৪৫২  



 
 

১৩১৩ �মাছাঃ রােবয়া �াঃেমাঃ আেনায়ার �মাছাঃ আেনায়ারা �পাথাি� ০৪৮৫৪৫৩  

১৩১৪ �মাছাঃ জা�তুন �নছা �াঃেমাঃ ফা�ক �মাছাঃ �িজ নওগা ০৪৮৫৪৫৪  

১৩১ �মাছাঃ িবউ� �াঃেমাঃ িজ�রু �মাছাঃ হািসনা মহলদার পারা ০৪৮৫৪৫৫  

১৩১৬ �মাছাঃ িশিরন �াঃেমাঃ শিহদলু �মাছাঃ জাহানারা ঐ ০৪৮৫৪৫৬  

১৩১৭ �মাছাঃ িনপা �াঃেমাঃ জাহা�ীর �মাছাঃ �রখা মা�ার পারা ০৪৮৫৪৫৭  

১৩১৮ �মাছাঃ িশিরন �াঃেমাঃ আেনায়ার �মাছাঃ আেনায়ারা মহলদার পারা ০৪৮৫৪৫৮  

১৩১৯ �মাছাঃ  রাশদা �াঃেমাঃ মহাতাব �মাছাঃ �দােলনা ভালী ০৪৮৫৪৫৯  

১৩২০ �মাছাঃ �হেলনা �াঃেমাঃ মামদদুুর  �মাছাঃ লাইলী সুখান গারী ০৪৮৫৪৬০  



১। �জলার নাম-ব�ড়া                                  উপেজলা যুব উ�য়ন কম�কত� ার কায�ালয় 

২। উপেজলার নাম- দপুচাঁিচয়া যবুউ�য়ন অিধদ�র 

৩। অথ� বছর- ২০১৫-১৬ দপুচাঁিচয়া,ব�ড়া 

৪। মােসর নাম- এি�ল 

৫। ব�াচ নং-৮ 

৬। �িশ�েনর ��েডর নাম-ছাগল পালন 

৭। �িশ�েনর �ময়াদ- ২৬/৪/১৬ ইং হেত ২/৫/১৬ ইং �িশ�ন সং�া� তথ�ঃ- 

�িমক 

নং 

�িশ�ন �া� যুবক/যুব 

মিহলার নাম 

িপতা/�ামীর নাম মাতার নাম �কানা সনদ প� নং �মাবাই নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৩২১ �মাঃ আকবর �মাঃ শামছি�ন �মাছাঃ ঐ ৬২৩১২৬  

১৩২২ �মাছাঃ নািচমা �মাঃ �সাহাগ �হােসন �মাছাঃ জ�রা পাওগাছা ৬২৩১০৩  

১৩২৩ �ঃউতপল �ঃ রােজশ �মিত পুরিব ঐ ৬২৩১০৪  

১৩২৪ �মাঃ ফিরদ �মাঃ আঃওয়াহাব �মাছাঃ ফােতমা ঐ ৬২৩১০৫  

১৩২৫ িশতা �ঃ ব�ৃু �মিত িমি� ঐ ৬২৩১০৬  

১৩২৬ �মাঃ নরু আলম �মাঃ আিনছুর �মাছাঃ �মাছেলমা ঐ ৬২৩১০৭  

১৩২৭ � ভা�র �ঃ িদেলা�র �মিত িনভা ঐ ৬২৩১০৮  

১৩২৮ ��নব �ঃ ভেব�র �মিত পূিন�মা ঐ ৬২৩১০৯  



১৩২৯ �মাঃ নাইমুর �মাঃছােনায়ার �মাছাঃ �িল ঐ ৬২৩১১০  

১৩৩০ �মাঃ কিরম �মাঃ আ�ুল গফুর �মাছাঃ রিশদা ঐ ৬২৩১১১  

১৩৩১ �মাঃ িমনহাজলু �মাঃ মিতউর �মাছাঃ �মােমনা ঐ ৬২৩১১২  

১৩৩২ �শা� বৃ�াবন �মার যুিতকা ঐ ৬২৩১১৩  

১৩৩৩ �ঃ রামধনু �ঃ অ�ন �মতী সুব�না ঐ ৬২৩১১৪  

১৩৩৪ �ঃ স�ুমার �ঃ িনিশ �মিত �বনকুা রানী ঐ ৬২৩১১৫  

১৩৩৫ �ঃেসামনা �ঃ সেুদব �মিত সাগরী বালা ঐ ৬২৩১১৬  

১৩৩৬ �মাঃ এমরান �মাঃ আবু তােহর �মাছাঃ লাইলী ঐ ৬২৩১১৭  



১৩৩৭ �মাছাঃ এস বান ু �াঃেমাঃ সাজাহান �মাছাঃ ছাইফা ঐ ৬২৩১১৮  

১৩৩৮ �মাছাঃ জািকয়া �াঃেমাঃ জামাল �মাছাঃ �শফািল ঐ ৬২৩১১৯  

১৩৩৯ �মাছাঃ আেনায়ারা �াঃেমাঃ �মাকেছদ �মাছাঃ আয়জন ঐ ৬২৩১২০  

১৩৪০ �মাছাঃ  �াঃেমাঃ �মাছাঃ ঐ ৬২৩১২১  

১৩৪১ �মাছাঃেমা�াির �াঃেমাঃ শিহদলু �মাছাঃ মিজ� না ঐ ৬২৩১২২  

১৩৪২ �মাছাঃ আরিজনা �াঃেমাঃ মহ�ত �মাছাঃ �িজ ঐ ৬২৩১২৩  

১৩৪৩  আেমনা �াঃেমাঃ বা�ু �মাছাঃ জািমনা ঐ ৬২৩১২  

১৩৪৪ �মাঃ �মািমনুর �মাঃ তছিলম �মাছাঃ আফেরাজা ঐ ৬২৩১২  



১৩৪৫ �মাঃ জাহা�ীর �মাঃ ছেবর আলী �মাছাঃ আরজানা ঐ ৬২৩১২৬  

১৩৪৬ �মাছাঃ সুলতানা �াঃেমাঃ ফজল ু �মাছাঃ হােছনা ঐ ৬২৩১২৭  

১৩৪৭ �মাঃ এমরান �াঃেমাঃ তিহদ �মাছাঃ �রনকুা ঐ ৬২৩১২৮  

১৩৪৮ �মাছাঃ সাবান �মাঃ নরু আলম �মাছাঃ মনারা ঐ ৬২৩১২৯  

১৩৪৯ �ঃ সজল �ঃসাধন �মিত উশারিন ঐ ৬২৩১৩০  

১৩৫০ �মাঃ ফিরদ �মাঃ আিজজার �মাছাঃ ফিরদা ঐ ৬২৩১৩১  

১৩৫১ �মাঃ �নামান �মাঃ আেনায়ার �মাছাঃ রােবয়া ঐ ৬২৩১৩২  

১৩৫২ �ঃ উ�ল �ঃ মেনার�ন �ঃছবী রানী ঐ ৬২৩১৩৩  



 
 

১৩৫৩ �াধীন চ� �ঃ রবী�্ নাথ �ঃঅচনা রানী ঐ ৬২৩১৩৪  

১৩৫৪ �ঃ িলটন �ঃ িদিলপ �মিত সিচ�া ঐ ৬২৩১৩৫  

১৩৫৫ �ঃ �গৗতম �ঃ �গােল�র �মিত বাস�ী ঐ ৬২৩১৩৬  

১৩৫৬ �মাঃেহাজাইফা �মাঃ এবাদত �মাছাঃ ছািময়া ঐ ৬২৩১৩৭  

১৩৫৭ �ঃ আযীম �ঃঅলকা� �মিত শা�না ঐ ৬২৩১৩৮  

১৩৫৮ �মাছাঃ মািরয়াম খাতুন �াঃেমাঃ �মাজাে�ল �মাছাঃ সাহারা ঐ ৬২৩১৩৯  

১৩৫৯ �মাঃ সাজাহান �মাঃ নাননু িময়া �মাছাঃ রিশদা ঐ ৬২৩১৪০  

১৩৬০ �মাঃ আ�ুস �সাবহান �মাঃ জােবদ �মাছাঃ �ছােবদা   ঐ ৬২৩১৪১  



১। �জলার নাম-ব�ড়া                                   উপেজলা যবু উ�য়ন কম�কত� ার কায�ালয় 

২। উপেজলার নাম- দপুচাঁিচয়া যবুউ�য়ন অিধদ�র 

৩। অথ� বছর- ২০১৫-১৬ দপুচাঁিচয়া,ব�ড়া 

৪। মােসর নাম- এি�ল 

৫। ব�াচ নং-৯ 

৬। �িশ�েনর ��েডর নাম-নাস�ারী 

৭। �িশ�েনর �ময়াদ- ২৮/৪/১৬ ইং হেত ১১/৫/১৬ ইং �িশ�ন সং�া� তথ�ঃ- 

�িমক 

নং 

�িশ�ন �া� যুবক/যুব 

মিহলার নাম 

িপতা/�ামীর নাম মাতার নাম �কানা সনদ প� নং �মাবাই নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৩৬১ � �গৗরা�  � �গাপন � রখা �কউত ৬২৩১৪২  

১৩৬২ � তপন � িনবারন � অ�লী আমঝুিপ ৬২৩১৪৩  

১৩৬৩ �মাঃরােসল নজ�ল কেমলা ঐ ৬২৩১৪৪  

১৩৬৪ �করামত নজ�ল কেমলা ঐ ৬২৩১৪৫  

১৩৬৫ �িবেবশ � নেগ� � মখন বলা ঐ ৬২৩৩২৩  

১৩৬৬ �মিত টিপ � িনম�ল  � আরতী ঐ ৬২৩৩২৪  

১৩৬৭ বিব খাতুন সাইফুল শাহানা পারিভন �রাহার ৬২৩৩২৫  

১৩৬৮  সাইফুল জামাল শাহারা ঐ ৬২৩৩২৬  



১৩৬৯ � �গািপনাথ � �গােপন  �মিত রামা রানী  ঐ ৬২৩৩২৭  

১৩৭০ � কনক � �বদ�নাথ  �ব�া রানী  ঐ ৬২৩৩২৮  

১৩৭১ � িম�ু � দশরত  � শাি�  ঐ ৬২৩৩২৯  

১৩৭২ � সাধন � আিবর  �মিত ল�ী রানী  ঐ ৬২৩৩৩০  

১৩৭৩ � সজল � �গািব�  �িম �রখা  ঐ ৬২৩৩৩১  

১৩৭৪ � অিজন � রনিজত  কৃ�ারানী  ঐ ৬২৩৩৩  

১৩৭৫ �িনত�া�  �মদন  � রমা রানী  ঐ ৬২৩৩৩৩  

১৩৭৬ �মাছাঃ এস বান ু �াঃেমাঃ সাজাহান �মাছাঃ ছাইফা ঐ ৬২৩৩৩৪  



১৩৭৭ �মাছাঃ �সাহানা �াঃেমাঃ ইয়ািছন  �মাছাঃ আিছয়া  ঐ ৬২৩৩৩৫  

১৩৭৮ �মাঃ আইয়ুব হযরত �মাছাঃ আিছয়া ঐ ৬২৩৩৩৬  

১৩৭৯ � চ�ল � শচীন  � আিময়া  উনাহাত ৬২৩৩৩৭  

১৩৮০ �মাছাঃ �ববী  �াঃেমাঃ �বলাল �মাছাঃ শামসুন নাহার ঐ ৬২৩৩৩৮  

১৩৮১ � িব�ব �অমল  �মিত যুিতকা  ঐ ৬২৩৩৩৯  

১৩৮২ � অিজত � রনিজত  � কৃ�া রািন  ঐ ৬২৩৩৪০  

১৩৮৩ � �মার � রনিজত  � কৃ�া রানী  ঐ ৬২৩৩৪১  

১৩৮৪ �মাছাঃ মিুনরা �মাঃ ওয়ালুল �মাছাঃ ফােতমা ঐ ৬২৩৩৪২  



১৩৮৫ �মাঃ খুরিশদা �মাঃ মােজদরু �মাছাঃ আরজানা ঐ ৬২৩৩৪৩  

১৩৮ �ঃেসানাতন িহমলাল উ� রানী ঐ ৬২৩৩৪৪  

১৩৮৭ �মাঃ আবু ব�র �মাঃ আিলম �মাছাঃ রইচ ঐ ৬২৩৩৪৫  

১৩৮৮ �মাঃ িসি��র �মাঃ �হলাল �মাছাঃ িসি�কা পােচাশা ৬২৩৩৪৬  

১৩৮৯ �মাঃ সইফুল �মাঃ �ফরদস �মাছাঃ ছিকনা ঐ ৬২৩৩৪৭  

১৩৯০ �মাঃ আলািমন �মাঃ আবদুর রিশদ �মাছাঃ জ�রা ঐ ৬২৩৩৪৮  

১৩৯১ �মাঃ রতন �মাঃ ছায়দুল �মাছাঃ রািজয়া ঐ ৬২৩৩৪৯  

১৩৯২ �মাঃ রিবউল �মাঃ কায়ছার �মাছাঃ সেকলা ঐ ৬২৩৩৫০  



 
 

১৩৯৩ �মাঃ মািনক �মাঃ সামছু�ীন �মাছাঃ জিরনা হপুিনয়া ৬২৩৩৫১  

১৩৯৪ �মাঃ জাহা�ীর �মাঃ �মাসিলম �মাছাঃ জিরনা ঐ ৬২৩৩৫২  

১৩৯৫ �মাঃেবারহান �মাঃ িসরাজুল �মাছাঃ চ�া ঐ ৬২৩৩৫৩  

১৩৯৬ �মাঃ রাজ ু �মাঃ আকরাম �মাছাঃ �লব ুখাতুন ঐ ৬২৩৩৫৪  

১৩৯৭ �মাঃ আিমনুর �মাঃ আমজাদ �মাছাঃ রিহমা ঐ ৬২৩৩৫৫  

১৩৯৮ �মাঃ আিতউর �মাঃ আিজজার �মাছাঃলতুফু ��ছা  ঐ ৬২৩৩৫৬  

১৩৯৯ �মাঃমামনু �মাঃ �হলাল �মাছাঃ মািরয়া ঐ ৬২৩৩৫৭  

১৪০০ � সাধীন রায় � রবী�নাথ �মিতঅচ� না রানী ঐ ৬২৩৩৫৮  



১। �জলার নাম-ব�ড়া                                  উপেজলা যুব উ�য়ন কম�কত� ার কায�ালয় 

২। উপেজলার নাম- দপুচাঁিচয়া যবুউ�য়ন অিধদ�র 

৩। অথ� বছর- ২০১৫-১৬ দপুচাঁিচয়া,ব�ড়া 

৪। মােসর নাম- �ম 

৫। ব�াচ নং-১০ 

৬। �িশ�েনর ��েডর নাম-গািভপালন ও গ� �মাটাতাজা করন 

৭। �িশ�েনর �ময়াদ- ৪/৫/১৬ ইং হেত ১৭/৫/১৬ ইং �িশ�ন সং�া� তথ�ঃ- 

�িমক 

নং 

�িশ�ন �া� যুবক/যুব 

মিহলার নাম 

িপতা/�ামীর নাম মাতার নাম �কানা সনদ প� নং �মাবাই নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৪০১ �মিত মালা রানী � শনাতন � �বলী রানী মামুদপুর ৬২৩৩৫৯  

১৪০২ � িচ�রজন � উেপ�নাথ �মিত সুবালা রানী ঐ ৬২৩৩৬০  

১৪০৩ � স�ুমল � ধলু �মিত শি� রানী ঐ ৬২৩৩৬১  

১৪০৪ � �েদব  � দুল ু �মিত ক�না  ঐ ৬২৩৩৬২  

১৪০৫ � সফুল � অেম� �মিত সুিম�া ঐ ৬২৩৩৬৩  

১৪০৬ �মিত যমুনা � সুপথ �মিত শিচরানী ঐ ৬২৩৩৬৪  

১৪০৭ �মিত ি� রািন � �য় নাথ �মিত পুনিত ঐ ৬২৩৩৬৫  

১৪০৮ � কাজল � সদুা �মিত আষারী রানী ঐ ৬২৩৩৬৬  



১৪০৯ �িম মৃি�কা রানী � ধনজয় �মিত �সৗদা �ঘাষা ঐ ৬২৩৩৬৭  

১৪১০ � পুিদপ � হারান ু �মিত িনয়িত ঐ ৬২৩৩৬৮  

১৪১১ � রিব� নাথ � উেপ� নাথ বম�ন �মিত �ভ রানী ঐ ৬২৩৩৬৯  

১৪১২ �মিত মায়া রািন � সিচ�নাথ �মিত িবমলা রানী ঐ ৬২৩৩৭০  

১৪১৩ �মিত পিব�া স�ুরী � কািলদাস �মিত ছিব সু�রী ঐ ৬২৩৩৭১  

১৪১৪ �মিত িমউির রানী � শীদাস �মিত িনদু রানী ঐ ৬২৩৩৭২  

১৪১৫ �মিত টিপ রানী � কল�ান �মিত আেলফা ঐ ৬২৩৩৭৩  

১৪১৬ � তপন চ� � িবের� নাথ �মিত  �রলা রানীস ঐ ৬২৩৩৭৪  



১৪১৭ � মনমত চ� � নারায়ন �মিত মাযা রানী ঐ ৬২৩৩৭৫  

১৪১৮ �মিত বিৃ� রানী � চ�ন �মিত সুনিত রানী ঐ ৬২৩৩৭৬  

১৪১৯ �মিত িবমিত রানী � তরনী কা� �মিত সুিখ রানী ঐ ৬২৩৩৭৭  

১৪২০ � িশখারানী � বাদল �মিত সেুলখা ঐ ৬২৩৩৭৮  

১৪২১ � িবষাকা রানী � সেনাষ চ� �মিত িকরন ঐ ৬২৩৩৭৯  

১৪২২ � �কাশ চ� � নারায়ন �মিত মিতরানী ঐ ৬২৩৩৮০  

১৪২৩ � উ�ম �মার � উিপ� নাথ �মিত িচমিত ঐ ৬২৩৩৮১  

১৪২৪ � বামিন রানী � রামবাব ু �মিত সিবতা রানী ঐ ৬২৩৩৮২  



১৪২৫ �মিত চ� বম�ন � বীেরন �মিত সুবালা ঐ ৬২৩৩৮৩  

১৪২৬ � সুমন � সিচন চ� �মিত �সী রানী ঐ ৬২৩৩৮৪  

১৪২৭ �মতী িসতা রানী � �িনল �মিত �মন ুরানী ঐ ৬২৩৩৮৫  

১৪২৮ �মিত অেলকা রানী � উ�ল �মিত সেলকা রাণী ঐ ৬২৩৩৮৬  

১৪২৯ �মিত জয়ি� � িব�  �মিত মনুজ ুরানী ঐ ৬২৩৩৮৭  

১৪৩০ � মিত সুজালা রানী � ঘানী চ� �মিত সুবালা রানী ঐ ৬২৩৩৮৮  

১৪৩১ � িবপুন চ� � �গাপাল �মিত খুিক রানী ঐ ৬২৩৩৮৯  

১৪৩২ � রহীন � রাজকা�     �মিত  ঐ ৬২৩৩৯০  



 
 

১৪৩৩ �মিত আদরী � জীবন �মিত শশী বালা ঐ ৬২৩৩৯১  

১৪৩৪ � িখরত চ� � ি�িতশ চ� �মিত পলী রনী ঐ ৬২৩৩৯২  

১৪৩৫ � িছদাম চ� � সৃি� চ� �মিত �রনকুা ঐ ৬২৩৩৯৩  

১৪৩৬ � অিসত �মার � িবেরশ চ� �মিত �সাহাগী ঐ ৬২৩৩৯৪  

১৪৩৭ � িদিলপ চ� � সে�শ চ� �মিত ক�না রানী ঐ ৬২৩৩৯৫  

১৪৩৮ � অজু� ন চ� � ম�ল চ� �মিত সুবািশ রানী ঐ ৬২৩৩৯৬  

১৪৩৯ � িনত�ান� চ� � সৃি� চ� �মিত �রনকুা রানী ঐ ৬২৩৩৯৭  

১৪৪০ � জয়েদব � জিত� চ� �মিত জামনী রানী ঐ ৬২৩৩৯৮  



১। �জলার নাম-ব�ড়া                               উপেজলা যবু উ�য়ন কম�কত� ার কায�ালয় 

২। উপেজলার নাম- দপুচাঁিচয়া যবুউ�য়ন অিধদ�র 

৩। অথ� বছর- ২০১৫-১৬ দপুচাঁিচয়া,ব�ড়া 

৪। মােসর নাম- �ম 

৫। ব�াচ নং-১১ 

৬। �িশ�েনর ��েডর নাম- �পাষাক �তরী 

৭। �িশ�েনর �ময়াদ- ৯/৫/১৬ ইং হেত ২৯/৫/১৬ ইং �িশ�ন সং�া� তথ�ঃ- 

�িমক 

নং 

�িশ�ন �া� যুবক/যুব 

মিহলার নাম 

িপতা/�ামীর নাম মাতার নাম �কানা সনদ প� নং �মাবাই নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৪৪১ �মাছাঃ তােহরা �াঃেমাঃ �নামান �মাছাঃ �খােদজা রানীহাট ৬২৩৩৯৯  

১৪৪২ �মাছাঃ সােজদা �াঃেমাঃ আমজাদ �মাছাঃ সালহা সুখানগারী ৬২৩৪০০  

১৪৪৩ �মাছাঃ নাজমা �াঃেমাঃৈসয়দ শাহ �সিলম �মাছাঃ নািছমা কাথহালী ৬২৩৪০১  

১৪৪৪ �মাছাঃ সামসু�াহার �াঃেমাঃ আ�ল �মাছাঃ নরুজাহান  �চৗধুির পারা ৬২৩৪০২  

১৪৪৫ �মাছাঃ নািহদা �াঃেমাঃ �সােহল �মাছাঃ রওশন আরা মািঝপারা ৬২৩৪০৩  

১৪৪৬ �মাছাঃ িজ�াত �রেহনা �াঃেমাঃআ�ুর রা�াক �মাছাঃ মাহফুজা সুখানগারী ৬২৩৪০৪  

১৪৪৭ �মাছাঃ সািবনা �াঃেমাঃ আঃসালাম �মাছাঃ রািজয়া �মাকাম তলা ৬২৩৪০৫  

১৪৪৮ �মাছাঃতাছিলমা �াঃেমাঃ সাইফুল �মাছাঃ মাহমুদা সখানগারী ৬২৩৪০৬  



১৪৪৯ �মাছাঃ �শফািল �াঃেমাঃ �মাজাফফর �মাছাঃ আেপলা মা�ার পারা ৬২৩৪০৭  

১৪৫০ �মাছাঃ সািদয়া �াঃেমাঃ ফিরদ �মাছাঃ সািহদা দপুচািচয়া ৬২৩৪০৮  

১৪৫১ �মাছাঃ আরিমনা �াঃেমাঃ আেনায়ার �মাছাঃ �সিলমা মহলদার পারা ৬২৩৪০৯  

১৪৫২ �মাছাঃ লায়লা আরজমুান �াঃেমাঃ িসি�ক �মাছাঃ সািহদা ঐ ৬২৩৪১০  

১৪৫৩ �মাছাঃ সাহানাজ �াঃেমাঃ সামাদ আলী �মাছাঃ �জা�া  সুখান গারী ৬২৩৪১১  

১৪৫৪ �মাছাঃ শামীমা �াঃেমাঃ নজ�ল �মাছাঃ রােশদা ঐ ৬২৩৪১২  

১৪৫৫ �মাছাঃ নািজরা সুলতানা �াঃেমাঃ নজ�ল �মাছাঃ রােশদা ঐ ৬২৩৪১৩  

১৪৫৬ �মাছাঃ আছমা �াঃেমাঃ রা�াক �মাছাঃ নরূজাহান ঐ ৬২৩৪১৪  



১৪৫৭ �মাছাঃ হােজরা �াঃেমাঃ ফুল মাহমদু �মাছাঃ বিুল ঐ ৬২৩৪১৫  

১৪৫৮ �মাছাঃ ন�ুন নাহার �াঃেমাঃ হািকম �মাছাঃ মেনায়ারা কাথহালী ৬২৩৪১৬  

১৪৫৯ �মাছাঃ রা�না শারমীন �াঃেমাঃ আঃরিশদ �মাছাঃ রগবী মহলদার পারা ৬২৩৪১৭  

১৪৬০ �মাছাঃ মাসুমা �াঃেমাঃ হাসান আলী �মাছাঃ জািমলা মািঝপারা  ৬২৩৪১৮  

১৪৬১ দরুবত� রানী �া সুিবর চ� �দবিক রানী ঐ ৬২৩৪১৯  

১৪৬২ �মাছাঃ আেনায়ারা �াঃেমাঃ �মেহিদ �মাছাঃ জেুলখা �বলাহালী ৬২৩৪২০  

১৪৬৩ �মাছাঃ সািবহা সুলতানা �াঃেমাঃ জািহদলু �মাছাঃ তােহরা সুকান গারী ৬২৩৪২১  

১৪৬৪ ন� রানী �াঃ র�ন সরকার িনতু রানী মািঝপারা ৬২৩৪২২  



১৪৬৫ �মাছাঃপারিভন �াঃেমাঃ জািহদলু �মাছাঃ ছামছুল গিব�পুর ৬২৩৪২৩  

১৪৬৬ �মাছাঃ মিজ� না �াঃেমাঃ মা�ান �মাছাঃ আফেরাজা ঐ ৬২৩৪২৪  

১৪৬৭ �মাছাঃ সাহানাজ �াঃেমাঃ ইউনুছ �মাছাঃ �রেবকা চকপারা ৬২৩৪২৫  

১৪৬৮ �মাছাঃ �সিলনা �াঃেমাঃ ই�ীস �মাছাঃ িরমা �ধাকরকলা ৬২৩৪২৬  

১৪৬৯ �মাছাঃ পিপ �াঃেমাঃ রিফ�ল �মাছাঃ মিুনরা শহর তলা ৬২৩৪২৭  

১৪৭০ �মাছাঃ সুিম সরকার �াঃেমাঃ িনমাই  �মাছাঃ �শফালী ঐ ৬২৩৪২৮  

১৪৭১ �মাছাঃ তুিল আ�ার �াঃেমাঃ আল আিমন �মাছাঃ ন�ুন নাহার সুখান গারী ৬২৩৪২৯  

১৪৭২ �মাছাঃ খািতজা �াঃেমাঃ হা�ান �মাছাঃ ফাহিমদা �জাহালী ৬২৩৪৩০  



 
 

১৪৭৩ �মাছাঃ চুমিক আকতার �াঃেমাঃ আকতার �হােসন �মাছাঃ লতুফর কাথাহালী ৬২৩৪৩১  

১৪৭৪ �মাছাঃ শারিমন  �াঃেমাঃ সুলতান �মাছাঃ হািমদা মহলদার পারা ৬২৩৪৩২  

১৪৭৫ �মাছাঃ সুমাইয়া �াঃেমাঃ নজ�ল �মাছাঃ পারভীন �ধাকর কলা ৬২৩৪৩৩  

১৪৭৬ �মাছাঃ মাসুমা �াঃেমাঃ হাসান আলী �মাছাঃ জােমলা ম�ল পারা ৬২৩৪৩৪  

১৪৭৭ �মাছাঃ �জসিমন আকতার বান ু �াঃেমাঃ রিফ�ল �মাছাঃ ওয়ােজহান �বগম �মা�ফাপুর ৬২৩৪৩৫  

১৪৭৮ �মাছাঃ মমতাজ �াঃেমাঃ �রজাউল �মাছাঃ আেনায়ারা �বারাই ৬২৩৪৩৬  

১৪৭৯ রানী িনেপন চ� দাস মমতাজ রানী মািঝপারা ৬২৩৪৩৭  

১৪৮০ �মাছাঃ শারিমন �াঃেমাঃ আিজম �মাছাঃ শাহারা �ধাকর কলা ৬২৩৪৩৮  



১। �জলার নাম-ব�ড়া                                 উপেজলা যবু উ�য়ন কম�কত� ার কায�ালয় 

২। উপেজলার নাম- দপুচাঁিচয়া যবুউ�য়ন অিধদ�র 

৩। অথ� বছর- ২০১৫-১৬ দপুচাঁিচয়া,ব�ড়া 

৪। মােসর নাম- জনু 

৫। ব�াচ নং-১২ 

৬। �িশ�েনর ��েডর নাম- �পাষাক �তরী 

৭। �িশ�েনর �ময়াদ- ৯/৬/১৬ ইং হেত ২৯/৬/১৬ ইং �িশ�ন সং�া� তথ�ঃ- 

�িমক 

নং 

�িশ�ন �া� যুবক/যুব 

মিহলার নাম 

িপতা/�ামীর নাম মাতার নাম �কানা সনদ প� নং �মাবাই নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৪৮১ ি�য়া বসাক �াঃ ব�ন কলানা বসাক  উনাহাত  623439  

১৪৮২ �মাছাঃ রািশদা �াঃেমাঃ �দেলায়ার �মাছাঃ লাইলী  ঐ 623440  

১৪৮৩ �মাছাঃ �ববী  �াঃেমাঃ নািজম �মাছাঃ শামছুন নাহার  ঐ 623441  

১৪৮৪ �মাছাঃ �সােহনা �াঃেমাঃ আইয়ুব �মাছাঃ উিল িবিব  ঐ 623442  

১৪৮৫ �মাছাঃ মিুনরা �াঃেমাঃ খুরিশদ �মাছাঃ ফািতমা  ঐ 623443  

১৪৮৬ �মাছাঃ �জা�া �াঃেমাঃ সাইদলু �মাছাঃ খােলদা  ঐ 623444  

১৪৮৭ �মাছাঃ িবলিকছ �াঃেমাঃ জািহদল �মাছাঃ জািকয়া  ঐ 623445  



১৪৮৮ �গালাপী রানী �াঃ সু�মার বানু রানী  সুয��তা 623446  ১৪৮৯  অিনতা শয়ন চ� কাজলী রানী ঐ 623447  

১৪৯০ �মারী �াবনী রানী ফিন� নাথ িনসতারা ঐ 623448  

১৪৯১ িস�া রানী শ�ামল  কামনা রানী ঐ 623449  

১৪৯২ �মাছাঃ কিহনুর �াঃেমাঃ শিহদলু �মাছাঃ আিজরন  ঐ 623450  

১৪৯৩ �মাছাঃ শারিমন �াঃেমাঃ সালাম �মাছাঃ নাজমা  ঐ 613484  

১৪৯৪ �মাছাঃ নারিগছ �াঃেমাঃ সিহদলু �মাছাঃ আিজরন  ঐ 613485  

১৪৯৫ �মাছাঃ �িম �াঃেমাঃ আঃকােদর �মাছাঃ �মিরনা  ঐ 613486  

১৪৯৬ অনপুমা রানী রনিজত ত�লতা  ঐ 613487  



১৪৯৭ �মাছাঃ চা�া  �াঃেমাঃ জািহদলু �মাছাঃ �গালাপী  ঐ 613488  

১৪৯৮  সমা�ী বসাক িনেপন চ� বসাক �গৗরী বসাক  �রাহার 613489  

১৪৯৯ �মাছাঃ সুরভী �াঃেমাঃ শহীদ ম�ল �মাছাঃ নারিগছ  সুয��তা 613490  

১৫০০ �মাছাঃ সুিম িবিব �াঃেমাঃ শাহীন �মাছাঃ িছি�কা  ঐ 613491  

১৫০১ �ন�ালী বম�ন  �াঃ তপন বম�ন যাতনা  �রাহার 613492  

১৫০২ �মাছাঃ কিহনুর �াঃেমাঃ ��সু �মাছাঃ জেুলখা  ঐ 613493  

১৫০৩ আরিত রানী গদা চ� সাগরী  ঐ 613494  

১৫০৪ �মাছাঃ খািদজা খাতুন �াঃেমাঃ খিলল �মাছাঃ  ঐ 613495  



১৫০৫ �ীতা রানী সেম� নাথ রাজ ুবালা বসাক  ঐ 613496  

১৫০৬ �মাছাঃ সািবনা �াঃেমাঃ আব ুব�র �মাছাঃ �রােকয়া  ঐ 613497  

১৫০৭ দী�ী বসাক  সুনীল চ� বসাক �মাছাঃ মালতী  ঐ 613498  

১৫০৮ �মাছাঃ বিব খাতুন �াঃেমাঃ সাইফুল �মাছাঃ শাহানা পারভীন  ঐ 613499  

১৫০৯ �মাছাঃ শাহীনা �াঃেমাঃ ইউনুছ �মাছাঃ বানু �বগম  ঐ 613500  

১৫১০ �মাছাঃ রাখী  �াঃেমাঃ আফজাল �মাছাঃ শিরফা  ঐ 609286  

১৫১১ �মাছাঃ �িব আ�ার �াঃেমাঃ নুরসলাম �মাছাঃ আছমা  ঐ 609287  

১৫১২ �মাছাঃ �রশমা �াঃেমাঃ আমজাদ �মাছাঃ �সিলনা  ঐ 609288  



 

১৫১৩ �মাছাঃ িশখা খাতুন �াঃেমাঃ �মেহ�ল �মাছাঃ িশ�ন �বগম  �রাহার 609289  

১৫১৪  বিবতা রানী অিতজ চ� ক�না রানী বম�ন  ঐ 609290  

১৫১৫ �মাছাঃ উে��ল ছুম �াঃেমাঃ একরাম �মাছাঃ �জসিমন  ঐ 609291  

১৫১৬ �মাছাঃ মিরয়াম �াঃেমাঃ �মারেশদ �মাছাঃ �রােকয়া  ঐ 609292  

১৫১৭ �মাছাঃ �বাইয়া �াঃেমাঃওমর ফা�ক �মাছাঃ আফেরাজা  ঐ 6092939  



 
 
 

 

উপেজলা যবু উ�য়ন কম�কত� া 

যবুউ�য়ন অিধদ�র 

 দপুচাঁিচয়া,ব�ড়া 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

১৫১৮ িবিথ মহ� রাম মহন মহ� �গালাপী  �কউত 60924  

১৫১৯ �মাছাঃ �মৗসুমী আ�ার  �াঃেমাঃ িমঠু আলী �মাছাঃ নািছমা  �রাহার 609295  

১৫২০ �মাছাঃ �িজনা খাতুন �াঃেমাঃ আ�ুল হািকম �মাছাঃ হািলমা �বগম  ঐ 609296  



 
 

 

১। �জলার নাম-ব�ড়া                               উপেজলা যবু উ�য়ন কম�কত� ার কায�ালয় 

২। উপেজলার নাম- দপুচাঁিচয়া যবুউ�য়ন অিধদ�র 

৩। অথ� বছর- ২০১6-১7 দপুচাঁিচয়া,ব�ড়া 

৪। মােসর নাম- �ম 

৫। ব�াচ নং-১ 

৬। �িশ�েনর ��েডর নাম- হাঁস,মুরগী পালন  

৭। �িশ�েনর �ময়াদ- ২৭/০৭/১৬ ইং হেত ৩/৮/১৬ ইং    �িশ�ন সং�া� তথ�ঃ- 

 

�িমক 

নং 

�িশ�ন �া� যুবক/যুব 

মিহলার নাম 

িপতা/�ামীর নাম মাতার নাম �কানা সনদ প� নং �মাবাই নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

1521 �মাঃ আিনছুর রহমান িপঃেমাঃ �সেক�ার আলী �মাছাঃ উিমছা তাড়াজনু 
দুপচাঁিচয়া 

৬০৯২৯৭  

1522 �মাঃ �হলাল ইি�ন িপঃেমাঃ �মাসেলম উ�ীন �মাছাঃ আেনায়ারা ঐ ৬০৯২৯৮  

1523 �মাছাঃ শািমমা আকতার �াঃেমাঃইিলয়াস �হােসন �মাছাঃ মরিজনা ঐ ৬০৯২৯৯  

1524 �মাঃ ��ল আিমন িপঃেমাঃ মকেলছার রহমান �মাছাঃ রােবয়া �বওয়া ঐ ৬০৯৩০০  

1525 �মাঃ জাফিরয়া �হােসন িপঃেমাঃ নিবর উদীন �মাছাঃ �জােবদা িবিব ঐ ৬০৯৩০১  

1526 �মাছাঃ জািকয়া িবিব �াঃেমাঃইনামলু হক �মাছাঃ আকিলমা িবিব ঐ ৬০৯৩০২  



1527 �মাছাঃ ফািহমা খাতুন �াঃেমাঃ অিফর উ�ীন �মাছাঃ মিরয়াম ঐ ৬০৯৩০৩  

1528 �মাছাঃ শািহদা �াঃেমাঃ আফজাল �মাছাঃ �জােবদা  ঐ ০৪৮৫৩৮৮  

1529 �মাঃ ওমর ফা�ক িপঃেমাঃ �মাজাহার আলী �মাছাঃ �মােনায়ারা ঐ ৬০৯৩১০  

1530 �মাঃ আঃখােলক �াং িপঃেমাঃ রিফক �াং �মাছাঃ মােজদা িবিব ঐ ৬০৯৩১১  

1531 �মাছাঃ মিুনখাতুন িপঃেমাঃ �েবল �হােসন �মাছাঃ �মােশদা �বগম ঐ ৬০৯৩১২  

1532 �মিত চায়না রানী � ভরত চ� শীল শীমিত টূলটলী রানী ঐ ৬০৯৩১৩  

1533 �মাঃ আজাহার আলী িপঃেমাঃ আেলফ�র �মাছাঃ রােহলা িবিব ঐ ৬০৯৩১৪  

1534 �মাছাঃ খািদজা িবিব �াঃেমাঃ আজাহার আলী �মাছাঃ আনজয়ুারা ঐ ৬০৯৩১৫  

1535 �মাছাঃ মরুিশদা িবিব �াঃেমাঃ �বলাল �হােসন �মাছাঃ �কািহনুর ঐ ৬০৯৩১৬  

1536 �মাঃ ওমর ফা�ক িপঃেমাঃ আঃছা�ার  �মাছাঃ মেনায়ারা ঐ ৬০৯৩১৭  



1537 �মাছাঃ হািলমা িবিব িপঃেমাঃ দুলাল উ�ীন �মাছাঃ ছােনায়ারা ঐ ৬০৯৩১৮  

1538 �মাঃ আ�ুল দিরম িপঃেমাঃ �বলাল �হােসন �মাছাঃ �কািহনুর িবিব ঐ ৬০৯৩১৯  

1539 �মাঃ মাহিবর রহমান িপঃেমাঃ আঃরহমান �মাছাঃ জিরনা িবিব ঐ ৬০৯৩২০  

1540 �মাছাঃ �বেদনা িবিব �াঃেমাঃ লিতফ �হােসন �মাছাঃ রিহমা �বওয়া ঐ ৬০৯৩২১  

1541 �মাঃ আঃলিতফ িপঃেমাঃ তেয়জ উ�ীন �মাছাঃ লাইলী ঐ ৬০৯৩২২  

1542 �মাঃ আঃজিলল �াং িপঃেমাঃ �গাফফার আলী �মাছাঃ জিরনা ঐ ৬০৯৩২৩  

1543 �মাঃ �গালাম র�ানী িপঃেমাঃ ইয়ািছন আলী �মাছাঃ রিহমা ঐ ৬০৯৩২৪  

1544 �মাঃ আঃরউফ (রাজ)ু িপঃেমাঃ ফজলরু রহমান �মাছাঃ রিহমা িবিব ঐ ৬০৯৩২৫  



1545 �মাঃ মাসুম িব�াহ িপঃেমাঃ মসুলীম উ�ীন �মাছাঃ তাজনাহার ঐ ৬০৯৩২৬  

1546 �মাছাঃ �জাসনা িবিব �াঃেমাঃ মাহাববু রহমান �মাছাঃ আেনায়ারা ঐ ৬০৯৩২৭  

1547 �মাছাঃ জাহানারা িবিব �াঃেমাঃ আঃরা�াক �াং �মাছাঃ আনজয়ুারা �বওয়া ঐ ৬০৯৩২৮  

1548 �মাঃ িজয়াউর রহমান িপঃেমাঃ আমজাদ আলী �মাছাঃ �জােলখা িবিব ঐ ৬০৯৩২৯  

1549 �মাঃ সবজু আলী িপঃেমাঃ িছি��র রহমান �মাছাঃ িবলিকছ ঐ ৬০৯৩৩০  

1550 �মাঃ সা�ার আলী িপঃেমাঃ খেয়র আলী �মাছাঃ �নছান িবিব ঐ ৬০৯৩৩১  

1551 �মাছাঃ মিজদা িবিব �াঃেমাঃ খােলক �াং �মাছাঃ মােজদা ঐ ৬০৯৩৩২  

1552 �মাঃ শিরফুল ইসলাম িপঃেমাঃ সােহব ইসলাম �মাছাঃ জাহানারা ঐ ৬০৯৩৩৩  



 

 

1553 �মাছাঃ মেনায়ারা �াঃেমাঃ ��ল আমীন �মাছাঃ জ�রা ঐ ৬০৯৩৩৪  

1554 �মাছাঃ �হাসনা িবিব �াঃেমাঃ বুল ু�হােসন �মাছাঃ শাহারা িবিব খানপুর 

দপুচাঁিচয়া 

৬০৯৩৩৬  

1555 �মাঃ ওমর ফা�ক িপঃেমাঃ �মাজাহার আলী �মাছাঃ �মােনায়ারা ঐ ৬০৯৩১০  

1556 �মাঃ আঃখােলক �াং িপঃেমাঃ রিফক �াং �মাছাঃ মােজদা িবিব ঐ ৬০৯৩১১  

1557 �মাছাঃ মিুনখাতুন িপঃেমাঃ �েবল �হােসন �মাছাঃ �মােশদা �বগম ঐ ৬০৯৩১২  

1558 �মিত চায়না রানী � ভরত চ� শীল শীমিত টূলটলী রানী ঐ ৬০৯৩১৩  

1559 �মাঃ আজাহার আলী িপঃেমাঃ আেলফ�র �মাছাঃ রােহলা িবিব ঐ ৬০৯৩১৪  

1560 �মাছাঃ খািদজা িবিব �াঃেমাঃ আজাহার আলী �মাছাঃ আনজয়ুারা ঐ ৬০৯৩১৫  



১। �জলার নাম-ব�ড়া                               উপেজলা যবু উ�য়ন কম�কত� ার কায�ালয় 

২। উপেজলার নাম- দপুচাঁিচয়া যবুউ�য়ন অিধদ�র 

৩। অথ� বছর- ২০১6-১7 দপুচাঁিচয়া,ব�ড়া 

৪। মােসর নাম- জনু 

৫। ব�াচ নং-2 

৬। �িশ�েনর ��েডর নাম- �পাষাক �তরী 

৭। �িশ�েনর �ময়াদ- ১০/০৮/১৬ ইং হেত ৩০/০৮/১৬ ইং    �িশ�ন সং�া� তথ�ঃ- 

�িমক 

নং 

�িশ�ন �া� যুবক/যুব 

মিহলার নাম 

িপতা/�ামীর নাম মাতার নাম �কানা সনদ প� নং �মাবাই নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

1561 �মাছাঃ নািছমা বানু িপঃেমাঃ �গালাম �মা�ফা �মাছাঃ বালী িবিব সুনল�া চাম�ল 
দুপচাঁিচয়া 

৬০৯৩৩৭  

1562 �মাছাঃ নািদরা িবিব িপঃেমাঃ এমদাদলু হক �মাছাঃ রওশনয়ারা ঐ ৬০৯৩৩৭  

1563 �মাছাঃ �মারিশদা �বগম �াঃেমাঃ �রফাজলু ইসলাম �মাছাঃ �রনকুা িবিব ঐ ৬০৯৩৩৮  

1564 �মিত ডলী রানী �মান �মাহন � �িবরানী ঐ ৬০৯৩৩৯  

1565 �মাছাঃ �বিব আকতার �াঃেমাঃ �সিলম ম�ল �মাছাঃ আসমা িবিব ঐ ৬০৯৩৪০  

1566 �মাঃ �সােহল রানা িপঃেমাঃ নজ�ল ইসলাম �মাছাঃ িশউিল  ঐ ৬০৯৩৪১  

1567 �মাছাঃ জেুলখা িবিব িপঃেমাঃওসমান আলী �াং �মাছাঃ জিরনা ঐ ৬০৯৩৪২  

1568       



1569 �মাছাঃ �রাকছানা বান ু িপঃেমাঃ আমজাদ আলী �মাছাঃ শািহদা িবিব ঐ ৬০৯৩৪৪  

1570 �মাছাঃ খািতজা �াঃেমাঃ �মািমন �মাছাঃ শািহদা ঐ ৬০৯৩৪৫  

1571 �মাছাঃ নরুজাহান �াঃেমাঃ মাসুদ আলী �মাছাঃ ছিবলা ঐ ৬০৯৩৪৬  

1572 �মাঃ আঃ ওহাব ম�ল িপঃেমাঃ �কা�াত আলী �মাছাঃ অিপলা ঐ ৬০৯৩৪৭  

1573 �মাছাঃ সাথী িবিব �াঃেমাঃ রিফ�ল ইসলাম �মাছাঃ মাহফুজা  ঐ ৬০৯৩৪৮  

1574 �মাঃ �মায়ুন আহেমদ িপঃেমাঃ আবুব�র �মাছাঃ মাহফুজা ঐ ৬০৯৩৪৯  

1575 �মাছাঃ ছিখনা খাতুন িপঃেমাঃ �মাবারক  �মাছাঃ ডিল িবিব ঐ ৬০৯৩৫০  

1576 �মিত পিবলা সু�রী কািলদাস চ� �মিত ছিব সু�ির ঐ ৬০৯৩৫১  



1577 �মিত পুরিভ রানী উ�ম �মার �জাপিত ঐ ৬০৯৩৫২  

1578 �মাছাঃ িলিপয়ারা  �াঃেমাঃ ছাইদলু �মাছাঃ নরুজাহান ঐ ৬০৯৩৫৩  

1579 �মাছাঃ ফারজানা িপঃেমাঃ বলুবলু আহেমদ �মাছাঃ �মাসেলমা ঐ ৬০৯৩৫৪  

1580 �মাঃ সবজু ইসলাম িপঃেমাঃ রমজান আলী �মাছাঃ জাহানারা ঐ ৬০৯৩৫৫  

1581 �মাছাঃ ডলী িবব �াঃেমাঃ সেরায়ার �মাছাঃ মনজয়ুারা ঐ ৬০৯৩৫৬  

1582 �মাছাঃ �মাছেলমা িপঃেমাঃক মকেলছার �মাছাঃ মিরয়াম ঐ ৬০৯৩৫৭  

1583 �মাছাঃ সুমাইয়া িপঃেমাঃ সা�াদ আলী �মাছাঃ রােশদা ঐ ৬০৯৩৫৮  

1584 �মাছাঃ রােবয়া খাতুন �াঃেমাঃ রায়হান আিল �মাছাঃ �িবয়া ঐ ৬০৯৩৫৯  



1585 �মাছাঃ িশউিল  �াঃেমাঃ মামুনরু রিশদ �মাছাঃ মাহমদুা মামুদ পুর ৬০৯৩৬০  

1586 �মাছাঃ সাথী আকতার �াঃেমাঃ দলুু �মা�া �মাছাঃ হােজরা সুনল�া ৬০৯৩৬১  

1587 �মাছাঃ চা�া িবিব �াঃেমাঃ বাবল ু �মাছাঃ আেনায়ারা মামুদ পুর ৬০৯৩৬২  

1588 �মাছাঃ রাজয়ুা  �াঃেমাঃ িজ�রু �মা�া �মাছাঃ হাসনা ঐ ৬০৯৩৬৩  

1589 �মাছাঃ �জাসনা  �াঃেমাঃ িজয়াউর �মাছাঃ মাছুদা িবিব সুনল�া ৬০৯৩৬৪  

1590 �মাছাঃ ন�ু�াহার �াঃেমাঃ শিফ�ল �মাছাঃ �কােমলা ঐ ৬০৯৩৬৫  

1591 �মাছাঃ খািতজা �াঃেমাঃ �বলাল �মাছাঃ সেকলা ঐ ৬০৯৩৬৬  

1592 �মাছাঃ বিুলমন �াঃেমাঃ নু�ল ইসলাম �মাছাঃ মাহফুজা মামুদ পুর ৬০৯৩৬৭  



 

 

1593 �মাছাঃ ছিবতা �াঃেমাঃ সিহদলু �মাছাঃ আেলফা ঐ ৬০৯৩৬৮  

1594 �মাছাঃ শাপলা িপঃেমাঃ ছায়ফুল �মাছাঃ মেজদা সুনল�া ৬০৯৩৬৯  

1595 �মাছাঃ সােহলা  িপঃেমাঃ ছায়ফুল �মাছাঃ মােজদা ঐ ৬০৯৩৭০  

1596 �মাছাঃ �মােছদা িবিব �াঃেমাঃ রমজান  �মাছাঃ িপয়ারা ঐ ৬০৯৩৭১  

1597 �মাছাঃ শায়লা �াঃেমাঃ �মেহদলু �মাছাঃ মিরয়াম ঐ ৬০৯৩৭২  

1598 �মাছাঃ ছুমাইয়া  �াঃেমাঃ খায়�ল �মাছাঃ �মাছেলমা ঐ ৬০৯৩৭৩  

1599 �মাছাঃ শািমমা �াঃেমাঃ আবসুাইদ �মাছাঃ হািববা অিবরাম পুর ৬০৯৩৭৬  

1600 �মাছাঃ �রাকছানা বান ু িপঃেমাঃ আমজাদ আলী �মাছাঃ শািহদা িবিব ঐ ৬০৯৩৪৪  



১। �জলার নাম-ব�ড়া                               উপেজলা যবু উ�য়ন কম�কত� ার কায�ালয় 

২। উপেজলার নাম- দপুচাঁিচয়া যবুউ�য়ন অিধদ�র 

৩। অথ� বছর- ২০১6-১7 দপুচাঁিচয়া,ব�ড়া 

৪। মােসর নাম- �সে��ড় 

৫। ব�াচ নং-3 

৬। �িশ�েনর ��েডর নাম- নাস�ারী 

৭। �িশ�েনর �ময়াদ- ১৯/৯/১৬ ইং হেত ২/১০/১৬ ইং    �িশ�ন সং�া� তথ�ঃ- 

১৬০১ �মাঃ শািমম �হােসন িপঃেমাঃ �বলাল �হােসন �মাছাঃ সুলতানা �ছাটকরমিজ 
দুপচাঁিচয়া 

৬০৯৩৭৭  

১৬০২ �মাঃ শািহনরু ইসলাম িপঃেমাঃ �বলাল �হােসন �মাছাঃ সুলতানা ঐ ৬০৯৩৭৮  

১৬০৩ �মাঃ �তৗিফক ওমার িপঃেমাঃ লরুফর �মাছাঃ তহিমনা ঐ ৬০৯৩৭৯  

১৬০৪ �মাঃ ইউনছু িপঃেমাঃ �মাফা�ল �মাছাঃ রােশদা ঐ ৬০৯৩৮০  

১৬০৫ �মাছাঃ িফনিস িপঃেমাঃ �গালাম �মা�ফা �মাছাঃ সাহারা ঐ ৬০৯৩৮১  

১৬০৬ �মাঃ খায়�ল িপঃেমাঃ আ�ুল কােদর �মাছাঃ খুিক িবিব ঐ ৬০৯৩৮২  

১৬০৭ �মাঃ িগয়াস উি�ন িপঃেমাঃ আ�াস উ�ীন �মাছাঃ নািদরা ঐ ৬০৯৩৮৩  

১৬০৮ �মাঃ আিজজলু হক িপঃেমাঃ �তাজাে�ল �মাছাঃ আ�ুয়ারা ঐ ৬০৯৩৮৪  

�িমক 

নং 

�িশ�ন �া� যুবক/যুব 

মিহলার নাম 

িপতা/�ামীর নাম মাতার নাম �কানা সনদ প� নং �মাবাই নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 



১৬০৯ �মাঃ �মেহদী হাসান িপঃেমাঃ আশরাফ আলী �মাছাঃ �হেলনা ঐ ৬০৯৩৮৫  

১৬১০ �মাঃ আমুনলু ইসলাম িপঃেমাঃ আঃরা�াক �মাছাঃ নরুজাহান ঐ ৬০৯৩৮৬  

১৬১১ �মাঃ ওমর ফা�ক িপঃেমাঃ আঃসামাদ �মাছাঃ ফািহমা ঐ ৬০৯৩৮৭  

১৬১২ �মাঃ �সােহল িপঃেমাঃ ম�ু আক� �মাছাঃ জয়নাব বগম ঐ ৬০৯৩৮৮  

১৬১৩ �মাঃ মামনুুর রিশদ িপঃেমাঃ আঃগফুর �মাছাঃ রােবয়া ঐ ৬০৯৩৮৯  

১৬১৪ �মাঃ মাহবুব িপঃেমাঃ রফু�ল �মাছাঃ মিজ� না  ঐ ৬০৯৩৯০  

১৬১৫ �মাঃ িনজাম উ�ীন িপঃেমাঃ আ�ুল �জা�ার �মাছাঃ আ�ুয়ার ঐ ৬০৯৩৯১  

১৬১৬ �মাঃ আ�ুল আিলম িপঃেমাঃ আ�ুল মা�ান �মাছাঃ আছমা ঐ ৬০৯৩৯২  



১৬১৭ �মাঃ রােশদুল খ�কর িপঃেমাঃ আঃ �সাবহান �মাছাঃ �রােকয়া ঐ ৬০৯৩৯৩  

১৬১৮ �মাঃ �মেহিদ হাসান িপঃেমাঃ আবু সাইদ �মাছাঃ �মিরনা ঐ ৬০৯৩৯৪  

১৬১৯ �মাঃ মনুছুর রহমান িপঃেমাঃ জ�ার �মাছাঃ মেনায়ারা ঐ ৬০৯৩৯৫  

১৬২০ �মাঃআঃহািকম িপঃেমাঃ আঃছা�ার �মাছাঃ জ�রা ঐ ৬০৯৩৯৬  

১৬২১ �মাছাঃ মিজদা িপঃেমাঃ নািছর উ�ীন �মাছাঃ ফেতমা ঐ ৬০৯৩৯৭  

১৬২২ �মাঃ আকরাম �হােসন িপঃেমাঃ আবুল �হােসন �মাছাঃ �রােকয়া ঐ ৬০৯৩৯৮  

১৬২৩ �মাঃ শামীম  িপঃেমাঃ �তাতা �মাছাঃ �রেহনা ঐ ৬০৯৩৯৯  

১৬২৪ �মাঃ িমজানুর রহমান িপঃেমাঃ জালাল �মাছাঃ মেনায়ার ঐ ৬০৯৪০০  



১৬২৫ �মাঃ আঃহাই িপঃেমাঃ সামছু�ীন �মাছাঃ �রােকয়া ভা�ুিরয়া ৬০৯৪০১  

১৬২৬ �মাছাঃ �রেবকা বান ু িপঃেমাঃ আকবর �মাছাঃ জাহানারা পােচাষা ৬০৯৪০২  

১৬২৭ �মাছাঃ বিৃ� �াঃেমাঃ আনীচুর �মাছাঃ �হেলনা হাপুিনয়া ৬০৯৪০৩  

১৬২৮ �মাছাঃ �ফরেসৗসী আকতার �াঃেমাঃ আব ুমশুা �মাছাঃ তারা বান ু পােচাষা ৬০৯৪০৪  

১৬২৯ �মাঃ রতন �াং িপঃেমাঃ আঃছা�ার �মাছাঃ মাহফুজা হাপুিনয়া ৬০৯৪০৫  

১৬৩০ শাহ �মাহা�দ সাইফু�ীন িপঃেমাঃ আঃওয়া�দু �মাছাঃ মেনায়ারা ডা�া পাড়া ৬০৯৪০৬  

১৬৩১ �মাঃ মাহমদুুল হসান িপঃেমাঃ �তাজাে�ল �মাছাঃ মাহফুজা ঐ ০৭১৭১৩১  

১৬৩২ �মাঃ সাদ উ�ীন িপঃেমাঃ আঃওয়াদদুুল �মাছাঃ মেনায়ারা ঐ ০৭১৭১৩২  



১৬৩৩ �মাঃ হাসান আলী িপঃেমাঃ মিতউর রহমান �মাছাঃ হাছনা পােচাশা ০৭১৭১৩৩  

১৬৩৪ �মাঃ আিজজলু হক িপঃেমাঃ আিজজার হক �মাছাঃ জ�রা  পােলা�ির ০৭১৭১৩৪  

১৬৩৫ �মাঃ আবু হাসান িপঃেমাঃ আ�ুল ওয়ােহদ �মাছাঃ হািমদা িবিব ভা�ুিরয়া ০৭১৭১৩৫  

১৬৩৬ �মাঃ রােসল িপঃেমাঃ �গালাম �মা�ফা �মাছাঃ আছামা ঐ ০৭১৭১৩৬  

১৬৩৭ �মাঃ বােছদ �শখ িপঃেমাঃ মিজবর �মাছাঃ সেকলা ঐ ০৭১৭১৩৭  

১৬৩৮ �মাঃ নাজমলু হক িপঃেমাঃ �ফরদস �মাছাঃ আছমা ঐ ০৭১৭১৩৮  

১৬৩৯ �মাঃ মাহমদুু�বী(সজল) িপঃেমাঃ �শখ �রজাউল  �মাছাঃ শাহারা সুখাণ গারী ০৭১৭১৩  

১৬৪০ �মাঃ শিহদলু ইসলাম িপঃেমাঃ �মায়াে�ম �হােসন  

মু�ল 

�মাছাঃ সািহদা �বওয়া ধাপ 

দপুচাঁিচয়া 

০৭১৭১৪০  

 

 



১। �জলার নাম-ব�ড়া                               উপেজলা যবু উ�য়ন কম�কত� ার কায�ালয় 

২। উপেজলার নাম- দপুচাঁিচয়া যবুউ�য়ন অিধদ�র 

৩। অথ� বছর- ২০১৬-১৭ দপুচাঁিচয়া,ব�ড়া 

৪। মােসর নাম- অ��র 

৫। ব�াচ নং-4 

৬। �িশ�েনর ��েডর নাম- �পাষাক �তরী 

৭। �িশ�েনর �ময়াদ- ৫/১০/১৬ ইং হেত ২৫/১০/১৬ ইং    �িশ�ন সং�া� তথ�ঃ- 

১৬৪১ �মাছাঃ শারিমন �াঃেমাঃ ফয়সাল �মাছাঃ আ�ুয়ারা হাট সাজাপুর ০৭১৭১৪১  

১৬৪২ �মাছাঃ মা�ফা আকতার িপঃেমাঃ �মাফা�ল �মাছাঃ মাহফুজা ঐ ০৭১৭১৪২  

১৬৪৩ �মাছাঃ শাপলা �াঃেমাঃ আইজলু �মাছাঃ আকিলমা ঐ ০৭১৭১৪৩  

১৬৪৪ �মাছাঃ মমতাজ �াঃেমাঃ জ��ল  �মাছাঃ জাহানারা ঐ ০৭১৭১৪৪  

১৬৪৫ �মাছাঃ উে�হািববা �াঃেমাঃ হাফজার �মাছাঃ �হেলনা ঐ ০৭১৭১৪৫  

১৬৪৬ �মাছাঃ ফািহমা �াঃেমাঃ দলুাল �মাছাঃ আেবদা ঐ ০৭১৭১৪৬  

১৬৪৭ �মাছাঃ িরপাসুলতানা �াঃেমাঃ আবু�া �মাছাঃ নাজ ু�বগম ঐ ০৭১৭১৪৭  

১৬৪৮ �মাছাঃআদরী আকতার �াঃেমাঃ শাহজালাল �মাছাঃ ক�না আকতার ঐ ০৭১৭১৪৮  

�িমক 

নং 

�িশ�ন �া� যুবক/যুব 

মিহলার নাম 

িপতা/�ামীর নাম মাতার নাম �কানা সনদ প� নং �মাবাই নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 



১৬৪৯ �মাছাঃ শাহানা খাতুন �াঃেমাঃ আব ুতােহর �মাছাঃ নরুজাহান ঐ ০৭১৭১৪৯  

১৬৫০ �মাছাঃ আিছয়া খাতুন �াঃেমাঃ �রজাউল �মাছাঃ কিলমন িবিব ঐ ০৭১৭১৫০  

১৬৫১ �মাছাঃ রােবয়া �াঃেমাঃ আঃরহমান �মাছাঃ মােজদা ঐ ০৭১৭১৫১  

১৬৫২ �মাছাঃ মমতাজ �াঃেমাঃ শািহদলু �মাছাঃ �জাসনা ঐ ০৭১৭১৫২  

১৬৫৩ �মাছাঃ তাসিলমা �াঃেমাঃ আইজলু �মাছাঃ শাবানা �বগম ঐ ০৭১৭১৫৩  

১৬৫৪ �মাছাঃ িবউ� �াঃেমাঃ রিজব উ�ীন �মাছাঃ �শফালী ঐ ০৭১৭১৫৪  

১৬৫৫ �মাছাঃ নাছিরন �াঃেমাঃ �মাহা�দ আলী �মাছাঃ তহিমনা ঐ ০৭১৭১৫৫  

১৬৫৬ �মাছাঃ সালমা �াঃেমাঃ আবু�া �মাছাঃ শািহদা ঐ ০৭১৭১৫৬  



১৬৫৭ �মাছাঃ �ফি� �বগম �াঃেমাঃ রিশদুল �মাছাঃ আিছয়া ঐ ০৭১৭১৫৭  

১৬৫৮ �মাছাঃ রািজয়া সুলতানা �াঃেমাঃ জালাল �মাছাঃ কিহনুর ঐ ০৭১৭১৫৮  

১৬৫৯ �মাছাঃ শাপলা �াঃেমাঃ এমদাদুল �মাছাঃ জাহানারা ঐ ০৭১৭১৫৯  

১৬৬০ �মাছাঃ খােলদা  �াঃেমাঃ খায়�ল �মাছাঃ ছােলহা ঐ ০৭১৭১৬০  

১৬৬১ �মাছাঃ মরুিশদা �াঃেমাঃ রেয়লা �হােসন �মাছাঃ ছায়রা িবিব ঐ ০৭১৭১৬১  

১৬৬২ �মাছাঃ ফািহমা  �াঃেমাঃ দলুাল �মাছাঃ রােবয়া ঐ ০৭১৭১৬২  

১৬৬৩ �মাছাঃ মিজ� না িবিব �াঃেমাঃ �ফরেদৗস  �মাছাঃ রিহমা ঐ ০৭১৭১৬৩  

১৬৬৪ �মাছাঃ সুলতানা �াঃেমাঃ ছাইফুল �মাছাঃ শািহরা িবিব ঐ ০৭১৭১৬৪  



১৬৬৫ �মাছাঃ আিজদা খাতুন �াঃেমাঃ জাহা�ীর �মাছাঃ এে�য়ারা ঐ ০৭১৭১৬৫  

১৬৬৬ �মাছাঃ �লছুম �াঃেমাঃ আঃওয়ােহদ �মাছাঃ হািছনা ঐ ০৭১৭১৬৬  

১৬৬৭ �মাছাঃ শািমমা �াঃেমাঃ রিবউল �মাছাঃ িশউলী ঐ ০৭১৭১৬৭  

১৬৬৮ �মাছাঃ কাম��াহার �াঃেমাঃ তােরক �মাছাঃ সানিজদা ঐ ০৭১৭১৬৮  

১৬৬৯ �মাছাঃ সালমা �াঃেমাঃ ওবাইদরু রহমান �মাছাঃ �জাসনা ঐ ০৭১৭১৬৯  

১৬৭০ �মাছাঃ শািখলা �াঃেমাঃ জেুয়ল �মাছাঃ আছমা ঐ ০৭১৭১৭০  

১৬৭১ �মাছাঃ আছুফা খাতুন �াঃেমাঃ আিজজার �মাছাঃ মেনায়ারা ঐ ০৭১৭১৭১  

১৬৭২ �মাছাঃ িফি� আকতার �াঃেমাঃ মিতউর �মাছাঃ ছািফয়া ঐ ০৭১৭১৭২  



১৬৭৩ �মাছাঃ ছািবনা �াঃেমাঃ আলম�ীর �মাছাঃ রিমছা ঐ ০৭১৭১৭৩  

১৬৭৪ �মাছাঃ �পালী �াঃেমাঃ �গালাম র�ানী �মাছাঃ ছােলহা ঐ ০৭১৭১৭৪  

১৬৭৫ �মাছাঃ শামছু�াহার �াঃেমাঃ এরশাদ �মাছাঃ সােহরা ঐ ০৭১৭১৭৫  

১৬৭৬ �মাছাঃ রািজয়া �াঃেমাঃ আজাহার �মাছাঃ জােবদা ঐ ০৭১৭১৭৬  

১৬৭৭ �মাছাঃ �মা�ােহনা �াঃেমাঃ �সাবহান �মাছাঃ ফিরদা ঐ ০৭১৭১৭৭  

১৬৭৮ �মাছাঃ আেমনা �াঃেমাঃ একরাম �মাছাঃ মিরয়াম ঐ ০৭১৭১৭৮  

১৬৭৯ �মাছাঃ শািমমা �াঃেমাঃ �মাসিলমা �মাছাঃ মেনায়ারা ঐ ০৭১৭১৭৯  

১৬৮০ �মাছাঃ বিৃ� �াঃেমাঃ আফজাল �মাছাঃ সােজদা ঐ ০৭১৭১৮০  

 

 



১। �জলার নাম-ব�ড়া                               উপেজলা যবু উ�য়ন কম�কত� ার কায�ালয় 

২। উপেজলার নাম- দপুচাঁিচয়া যবুউ�য়ন অিধদ�র 

৩। অথ� বছর- ২০১6-১7 দপুচাঁিচয়া,ব�ড়া 

৪। মােসর নাম- জানয়ুারী 

৫। ব�াচ নং-5 

৬। �িশ�েনর ��েডর নাম- গ� �মাটাতাজা করন 

৭। �িশ�েনর �ময়াদ- ১৬/১/১৭ ইং হেত ২২/১/১৭ ইং   �িশ�ন সং�া� তথ�ঃ- 

১৬৮১ �মাছাঃ পা�ল িবিব �াঃেমাঃ হািফজার �মাছাঃ মামদুা পােড়ালা ০৭১৭১৮১  

১৬৮২ �মাছাঃ চা�া �াঃেমাঃ ই�াহীম �মাছাঃ �বগম ঐ ০৭১৭১৮২  

১৬৮৩ �মাছাঃ �রাখসানা �াঃেমাঃ জইনাব আলী �মাছাঃ সাহারা ঐ ০৭১৭১৮৩  

১৬৮৪ �মাছাঃ নাজিনন আকতার �াঃেমাঃ তিহদলু �মাছাঃ জ�রা িবিব ঐ ০৭১৭১৮৪  

১৬৮৫ �মাঃ শািহনরু িপঃেমাঃ লিছর উ�ীন �মাছাঃ মিজদা ঐ ০৭১৭১৮৫  

১৬৮৬ �মাঃ �মরাজলু ইসলাম িপঃেমাঃ আশরাফ আলী �মাছাঃ �বেগাম ঐ ০৭১৭১৮৬  

১৬৮৭ �মাঃ মনুছুর রহমান িপঃেমাঃ মকবলু �মাছাঃ মােজদা ঐ ০৭১৭১৮৭  

১৬৮৮ �মাঃ খায়�ল ইসলাম িপঃেমাঃ িনজাম উ�ীন �মাছাঃ তারা িবিব ঐ ০৭১৭১৮৮  

�িমক 

নং 

�িশ�ন �া� যুবক/যুব 

মিহলার নাম 

িপতা/�ামীর নাম মাতার নাম �কানা সনদ প� নং �মাবাই নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 



১৬৮৯ �মাছাঃসিহদা �বগম �াঃেমাঃ আঃমা�ান �মাছাঃ রওশন আরা ঐ ০৭১৭১৮৯  

১৬৯০ �মাছাঃ দলুালী �াঃেমাঃ আফজাল �হােসন �মাছাঃ মােজদা ঐ ০৭১৭১৯০  

১৬৯১ �মাছাঃ রজনী গ�া �াঃেমাঃ আব ুব�র  �মাছাঃ সািবনা ঐ ০৭১৭১৯১  

১৬৯২ �মাছাঃ ছািবনা �াঃেমাঃ আব ুব�র �মাছাঃ মেমলা ঐ ০৭১৭১৯২  

১৬৯৩ �মাছাঃ মনয়ারা �াঃেমাঃ মুনছুর �মাছাঃ ফারামা ঐ ০৭১৭১৯৩  

১৬৯৪ �মাঃ ��ল আমীন িপঃেমাঃ বাবল ু �মাছাঃ রিহমা ঐ ০৭১৭১৯৪  

১৬৯৫ �মাঃ ফেয়জ উ�ীন িপঃেমাঃ আনেছর আলী �মাছাঃ মােজদা ঐ ০৭১৭১৯৫  

১৬৯৬ �মাঃ আ�ুল কাইউম িপঃেমাঃ নওশাদ আলী �মাছাঃ আকিলমা ঐ ০৭১৭১৯৬  



১৬৯৭ �মাছাঃ মনুিজলা �াঃেমাঃ আশরাফ আলী �মাছাঃ জাহা�ীর ঐ ০৭১৭১৯৭  

১৬৯৮ �মাছাঃ �রেহনা খাতুন �াঃেমাঃ এমদাদুল �মাছাঃ �রিজয়া ঐ ০৭১৭১৯৮  

১৬৯৯ �মাছাঃ শাপলা �াঃেমাঃ �বারহান �মাছাঃ �রখা ঐ ০৭১৭১৯৯  

১৭০০ �মাছাঃ আি�য়া �াঃেমাঃ �সােহল  �মাছাঃ জাহানারা ঐ ০৭১৭২০০  

১৭০১ �মাছাঃ ছােলহা �াঃেমাঃ মাসুদ �মাছাঃ রািজয়া ঐ ০৭১৭২০১  

১৭০২ �মাছাঃ �রেহনা �াঃেমাঃ আ�ু�াহ �াং �মাছাঃ জিমলা ঐ ০৭১৭২০২  

১৭০৩ �মাঃ মাহবুর রহমান িপঃেমাঃ জিমর উ�ীন �মাছাঃ রওশন আরা ঐ ০৭১৭২০৩  

১৭০৪ �মাঃ আিমনুর িপঃেমাঃ আ�ুল �মা�ােলব �মাছাঃ মনয়ারা ঐ ০৭১৭২০৪  



১৭০৫ �মাছাঃ �রািজনা �াঃেমাঃ আিজজলু �মাছাঃ জাহানারা ঐ ০৭১৭২০৫  

১৭০৬ �মাছাঃ ছামছু�াহার �াঃেমাঃ আলতাব আলী �মাছাঃ জীবন ��ছা ঐ ০৭১৭২০৬  

১৭০৭ �মাছাঃ �জসমীন �াঃেমাঃ কায়ছার �মাছাঃ �শফালী ঐ ০৭১৭২০৭  

১৭০৮ �মাছাঃ িসরাজমু মিনরা �াঃেমাঃ আব ুসাইদ �মাছাঃ িবলিকছ ঐ ০৭১৭২০৮  

১৭০৯ �মাছাঃ ছামছুন নাহার �াঃেমাঃ আনা�ল হক �মাছাঃ পা�ল ঐ ০৭১৭২০৯  

১৭১০ �মাঃ আলতাব িপঃেমাঃ তছিলম �মাছাঃ আেলফা ঐ ০৭১৭২১০  

১৭১১ �মাঃ শওকত আলম িপঃেমাঃ কায়ছার �মাছাঃ �শফালী ঐ ০৭১৭২১১  

১৭১২ �মাঃ আ�ুর রউফ িপঃেমাঃ �মাজাে�ল �মাছাঃ আকিলমা ঐ ০৭১৭২১২  



১৭১৩ �মাছাঃ শাপলা খাতুন �াঃেমাঃ আেনায়ার �হােসন �মাছাঃ �সিলনা ঐ ০৭১৭২১৩  

১৭১৪ �মাছাঃ হািসনা আকতার �াঃেমাঃ আকরাম �মাছাঃ আয়না িবিব ঐ ০৭১৭২১৪  

১৭১৫ �মাছাঃ ছািবনা �াঃেমাঃ িসফাত �হােসন �মাছাঃ �গােলরা ঐ ০৭১৭২১  

১৭১৬ �মাছাঃ িপপলী �াঃেমাঃ হাে�ল �মাছাঃ আজবুা ঐ ০৭১৭২১৬  

১৭১৭ �মাছাঃ রওশন আরা �াঃেমাঃ আ�ুল �জা�ার �মাছাঃ সুিফয়া ঐ ০৭১৭২১৭  

১৭১৮ �মাছাঃ নরু বান ু �াঃেমাঃ এফাজুল �মাছাঃ ফােতমা ঐ ০৭১৭২১৮  

১৭১৯ �মাঃ ইিলয়াস িপঃেমাঃ ইছাহাক �মাছাঃ �জােবদা ঐ ০৭১৭২১৯  

১৭২০ �মাঃ �তিফক িপঃেমাঃ ফু�র �মাছাঃ সাহারা খাতুন ঐ ০৭১৭২২০  

 

 



১। �জলার নাম-ব�ড়া                               উপেজলা যবু উ�য়ন কম�কত� ার কায�ালয় 

২। উপেজলার নাম- দপুচাঁিচয়া যবুউ�য়ন অিধদ�র 

৩। অথ� বছর- ২০১৬-১৭ দপুচাঁিচয়া,ব�ড়া 

৪। মােসর নাম- �ফ�য়াির 

৫। ব�াচ নং-6 

৬। �িশ�েনর ��েডর নাম- নাস�ারী ও বসত বাড়ীেত সবিজ চাষ  

৭। �িশ�েনর �ময়াদ- ১৩/২/১৭ ইং হেত ২৬/২/১৭ ইং    �িশ�ন সং�া� তথ�ঃ- 

১৭২১ �মাছাঃ আছমা  �াঃেমাঃ আশরাফ আিল �মাছাঃ হািফজা তােলাড়া ০৭১৭২২১  

১৭২২ �মাছাঃ আকিলমা �াঃেমাঃ ছামছুল �মাছাঃ ছােয়দা ঐ ০৭১৭২২২  

১৭২৩ 

 

�মাছাঃ নাছিরন �াঃেমাঃ শরীফ �মাছাঃ আকিলমা ঐ ০৭১৭২২৩  

১৭২৪ �মাছাঃ উে� �লছুম �াঃেমাঃ �মেহদী হাসান �মাছাঃ আকিলমা ঐ ০৭১৭২২৪  

১৭২৫ �মাছাঃ নািছমা �াঃেমাঃ আববু�র �মাছাঃ �জােবদা ঐ ০৭১৭২২৫  

১৭২৬ �মাঃ আশরাফ িপঃেমাঃ ছা�ার আলী �মাছাঃ আেবদা ঐ ০৭১৭২২৬  

১৭২৭ �মাঃ আবুল কালাম িপঃেমাঃ আশরাফ আলী �মাছাঃ রওশন আরা ঐ ০৭১৭২২৭  

১৭২ �মাঃ �মেহদী হাসান িপঃেমাঃ ইয়া�ব আলী �মাছাঃ �মিরনা ঐ ০৭১৭২২৮  

�িমক 

নং 

�িশ�ন �া� যুবক/যুব 

মিহলার নাম 

িপতা/�ামীর নাম মাতার নাম �কানা সনদ প� নং �মাবাই নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 



১৭২৯ �মাছাঃ িবি�ছ �াঃেমাঃ আববু�র �মাছাঃ �জােবদা ঐ ০৭১৭২২৯  

১৭৩০ �মাছাঃ িরনা �াঃেমাঃ �মেহ�ল �মাছাঃ হািলমা ঐ ০৭১৭২৩০  

১৭৩১ �মাছাঃ িশ�ী িবিব �াঃেমাঃ শিফ�ল �মাছাঃ ফুলজান ঐ ০৭১৭২৩১  

১৭৩২ �মাছাঃ মিরয়াম �াঃেমাঃ িফেরাজ �মাছাঃ আকিলমা ঐ ০৭১৭২৩২  

১৭৩৩ �মাছাঃ মরিজনা �াঃেমাঃ সােনায়ার �মাছাঃ অিবরন ঐ ০৭১৭২৩৩  

১৭৩৪ �মাছাঃ সাহারা �াঃেমাঃ আ�ুস সামাদ �মাছাঃ �জােবদা ঐ ০৭১৭২৩৪  

১৭৩৫ �মাছাঃ তাছিলমা �াঃেমাঃ আববু�র �মাছাঃ রািবয়া ঐ ০৭১৭২৩৫  

১৭৩৬ �মাঃ �মেহ�ল �মাঃ আেবদ আলী �মাছাঃ িপয়ারা ঐ ০৭১৭২৩৬  



১৭৩৭ �মাছাঃ জিরনা �াঃেমাঃ মিজবর �মাছাঃ আকিলমা ঐ ০৭১৭২৩৭  

১৭৩৮ �মাছাঃ সাহানারা �াঃেমাঃ আ�ার আলী �মাছাঃ সায়রা ঐ ০৭১৭২৩৮  

১৭৩৯ �মাছাঃ িরনা �াঃেমাঃ আ�ুল হা�ান �মাছাঃ মিজ� না ঐ ০৭১৭২৩৯  

১৭৪০ �মাঃ ছামছুল �মাঃ আলতাফ আলী �মাছাঃ সািমরন ঐ ০৭১৭২৪০  

১৭৪১ �মাঃ সােনায়ার সরদার �মাঃ আ�ুল জ�ার �মাছাঃ আেলফা ঐ ০৭১৭২৪১  

১৭৪২ �মাঃ আবু ব�র �মাঃ আনছার আলী �মাছাঃ কিহনুর ঐ ০৭১৭২৪২  

১৭৪৩ �মাঃ হািফজার �মাঃ আলাউ�ীন �মাছাঃ হািলমা ঐ ০৭১৭২৪৩  

১৭৪৪ �মাঃ আ�ুল হা�ান �মাঃ মিফজ উ�ীন �মাছাঃ রােহলা ঐ ০৭১৭২৪৪  



১৭৪৫ �মাছাঃ রাজয়ুা সুলতানা �াঃেমাঃ �বলাল �মাছাঃ জয়দা ঐ ০৭১৭২৪৫  

১৭৪৬ �মাছাঃ আেনায়ারা �াঃেমাঃ আ�ুল গফুর �মাছাঃ রিহমা ঐ ০৭১৭২৪৬  

১৭৪৭ �মাছাঃ শািমমা আকতার �াঃেমাঃ আকরাম �মাছাঃ হাসনা ঐ ০৭১৭২৪৭  

১৭৪৮ �মাছাঃ �জােলখা �াঃেমাঃ আ�ুল ��ুস �মাছাঃ হািফজার ঐ ০৭১৭২৪৮  

১৭৪৯ �মাঃ �বলাল �হােসন �মাঃ �মাজাহার �মাছাঃ �বলী ঐ ০৭১৭২৪৯  

১৭৫০ �মাঃ আ�ুসসামাদ সরদার �মাঃ আলতাব আলী 

সরদার 

�মাছাঃ ছািমরন ঐ ০৭১৭২৫০  

১৭৫১ �মাঃ আ�ুস সালাম �মাঃ হােসম �মাছাঃ আেলফা ঐ ০৮৪৭৫০১  

১৭৫২ �মাঃ আরমান �হােসন �মাঃ আশকরাফ আলী �মাছাঃ রওশন আরা ঐ ০৮৪৭৫০২  



১৭৫৩ �মাছাঃ শািমমা আকতার �াঃেমাঃ আকরাম �মাছাঃ হাসনা ঐ ০৮৪৭৫০৩  

১৭৫৪ �মাছাঃ চা�া িবিব �াঃেমাঃ আসলাম �মাছাঃ সােহরা ঐ ০৮৪৭৫০৪  

১৭৫৫ �মাছাঃ �হাসেনয়ারা �াঃেমাঃ আব ুব�র �মাছাঃ শােফলা ঐ ০৮৪৭৫০৫  

১৭৫৬ �মাছাঃ আফছানা �াঃেমাঃ আসলাম �মাছাঃ চা�া িবিব ঐ ০৮৪৭৫০৬  

১৭৫৭ �মাছাঃ মািরয়াম �াঃেমাঃ সেরায়ার �মাছাঃ আেনায়ারা ঐ ০৮৪৭৫০৭  

১৭৫৮ �মাছাঃ আেমনা �াঃেমাঃ জামাল �মাছাঃ রিহমা িবিব ঐ ০৮৪৭৫০৮  

১৭৫৯ �মাঃ নরু আহে�দ িপয়াস �মাঃ �হলাল �হােসন �মাছাঃ িপয়ারা ঐ ০৮৪৭৫০৯  

১৭৬০ �মাঃ বলুবলু �মাঃ �হলাল �হােসন �মাছাঃ িপয়ারা ঐ ০৮৪৭৫১০  

 

 



১। �জলার নাম-ব�ড়া                               উপেজলা যবু উ�য়ন কম�কত� ার কায�ালয় 

২। উপেজলার নাম- দপুচাঁিচয়া যবুউ�য়ন অিধদ�র 

৩। অথ� বছর- ২০১৬-১৭ দপুচাঁিচয়া,ব�ড়া 

৪। মােসর নাম- �ফ�য়ারী 

৫। ব�াচ নং- ০৭ 

৬। �িশ�েনর ��েডর নাম- িবউ�িশয়ান/িবউ� িফেকশন 

৭। �িশ�েনর �ময়াদ- ১৩/২/১৭ ইং হেত ২৬/২/১৭ ইং    �িশ�ন সং�া� তথ�ঃ- 

১৭৬১ �মাছাঃ রনজ ু�বগম �াঃেমাঃ নুর ইসলাম �মাছাঃ মিজ� না ম�ল পাড়া 
দুপচাঁিচয়া 

০৮৪৭৫১১  

১৭৬২ �মাছাঃ নাজমা খাতুন �াঃেমাঃ সাইফুল �মাছাঃ আ�ুয়ারা ঐ ০৮৪৭৫১২  

১৭৬৩ �মাছাঃ পিপ �বগম �াঃেমাঃ রিকব �াং �মাছাঃ �বলী �বওয়া আেলাহালী ০৮৪৭৫১৩  

১৭৬৪ �মাছাঃ �রেহনা  �াঃেমাঃ কােজম �মাছাঃ িলিল �বগম ম�ল পাড়া 
দুপচাঁিচয়া 

০৮৪৭৫১৪  

১৭৬৫ তাপসী রাজ জগদীশ রাজ �রখা রানী রাজ িসরাজ গ� ০৮৪৭৫১৫  

১৭৬৬ কলানা রনী বসাক উ�ম �মার বসাক কমলা সু�রী দপুচাঁিচয়া ০৮৪৭৫১৬  

১৭৬৭ �ভাতী রানী �দব মৃনাল কাি� �দব পূিন�মা রানী �বাড়াই ০৮৪৭৫১৭  

১৭৬৮ ি�য়া রানী বসাক রিথন �মার বসাক  ম�ুা রানী সা�য়ারা ঐ ০৮৪৭৫১৮  

�িমক 

নং 

�িশ�ন �া� যুবক/যুব 

মিহলার নাম 

িপতা/�ামীর নাম মাতার নাম �কানা সনদ প� নং �মাবাই নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 



১৭৬৯ �মাছাঃ জরনা �াঃেমাঃ আজম খ�কার �মাছাঃ আেবদা সুলতানা ম�ল পাড়া ০৮৪৭৫১৯  

১৭৭০ �মাছাঃ রিফখাতুন �াঃেমাঃ আঃরওফ �মাছাঃ আ�ুয়ারা ঐ ০৮৪৭৫২০  

১৭৭১ �মাছাঃ তাহিসনা আকতার 

িসিরন 

িপঃেমাঃ নরু আলম �মাছাঃ মাছুদা �কাল �াম ০৮৪৭৫২১  

১৭৭২ �মাছাঃ ইফাত আরা ইিত িপঃেমাঃ ইসমাইল �হােসন �মাছাঃ �গালাপী ম�ল পারা ০৮৪৭৫২২  

১৭৭৩ �মাছাঃ এিলজা �বগম �াঃেমাঃ মােজদুল �মাছাঃ আফেরাজা িশতলাই ০৮৪৭৫২৩  

১৭৭৪ সীমা রানী দাস �াঃ স�য় �মার দাস ি�য়া রানী দাস দপুচাঁিচয়া ০৮৪৭৫২৪  

১৭৭৫ স�া রানী বসাক �চু�ত ��  সুিচ�া রানী ঐ ০৮৪৭৫২৫  

১৭৭৬ িনপা রানী বসাক উ�ল �চৗধুরী  ঐ ০৮৪৭৫২৬  



১৭৭৭ �মাছাঃ লাভলী আকতার �াঃেমাঃ আ�ুল কােদর �মাছাঃ সাইরা বান ু চাপাপুর ০৮৪৭৫২৭  

১৭৭৮ �মাছাঃ চাঁদনী আ�ার িপঃেমাঃ �মা�ািকম �মাছাঃ ছালমা শহরতলা ০৮৪৭৫২৮  

১৭৭৯ �মাছাঃ মিনকা িপঃেমাঃ আ�ুল মা�ান �মাছাঃ তারা বান ু �চৗধুরী পাড়া ০৮৪৭৫২৯  

১৭৮০ �মাছাঃ �িম আ�ার �াঃেমাঃ বুলবুল �হােসন �মাছাঃ সাহাজ পারিভন আদমিদঘী ০৮৪৭৫৩০  

১৭৮১ সি�তা �চৗধুরী তুষার �চৗধুরী সুিনতা রানী বসাক �বারাই ০৮৪৭৫৩১  

১৭৮২ �সামা রানী আন� �মার সাধনা �� �চৗধুরী পারা ০৮৪৭৫৩২  

১৭৮৩ িশ�ী রানী িদপক �মার সাহা িদপালী চ�বত� �বারাই ০৮৪৭৫৩৩  

১৭৮৪ �মারী শীউলী রানী পাল সুেকশ চ� পাল শ�ামলী রানী পাল পালপারা ০৮৪৭৫৩৪  



১৭৮৫ �মাছাঃ �মরীনা আ�ার �াঃেমাঃ বুল ু�হােসন �মাছাঃ িমনুকা আেলাহালী ০৮৪৭৫৩৫  

১৭৮৬ �মাছাঃ আিছয়া খাতুন �াঃেমাঃ �মাতােলব �মাছাঃ ফাইমা ম�ল পারা ০৮৪৭৫৩৬  

১৭৮৭ �মাছাঃ িরভা �াঃেমাঃকােজম �মাছাঃ �রেহনা ঐ ০৮৪৭৫৩৭  

১৭৮৮ �মাছাঃ টুলটুলী আকতার �াঃেমাঃ �সােলমান �মাছাঃ রােহলা সরদার পাড়া ০৮৪৭৫৩৮  

১৭৮৯ �মাছাঃ �হেলনা িবিব �াঃেমাঃ মাহবুর রহমান �মাছাঃ সাহারা ঐ ০৮৪৭৫৩৯  

১৭৯০ �মাছাঃ �ম�ম আ�ার �াঃেমাঃ আবলু কালাম 

আজাদ 

�মাছাঃ রােহনা �বগম �চৗধুরী পাড়া ০৮৪৭৫৪০  

১৭৯১ �সানালী রানী �মাহ� গীেরন চ� �মাহ� চায়না রানী �মাহ� পালপাড়া ০৮৪৭৫৪১  

১৭৯২ শাি� রানী �মাহ� পা�া মহ� অিনমা রানী মহ� আেলাহালী ০৮৪৭৫৪২  



১৭৯৩ �মাছাঃ শারিমন আ�ার িপঃেমাঃ জালাল উ�ীন �মাছাঃ মােলকা �বগম হাপুিনয়া ০৮৪৭৫৪৩  

১৭৯৪ �মাছাঃ আ�ুয়ার �াঃেমাঃ িমজানরু রহমান �মাছাঃ মিজ� না �বগম মহলদার পাড়া ০৮৪৭৫৪৪  

১৭৯৫ �মাছাঃ �রেজায়ানা আ�ার �াঃেমাঃ আ�ুল রউফ 

িময়া 

�মাছাঃ আ�ুয়ার দপুচাঁিচয়া ০৮৪৭৫৪৫  

১৭৯৬ �মাছাঃ রােশদা িবিব �াঃেমাঃ ইসমাইল  �মাছাঃ মেনায়ারা িবিব ঐ ০৮৪৭৫৪৬  

১৭৯৭ বিবতা �ামািনক মািনক চন� �াং �গালাপী বালা �বারাই ০৮৪৭৫৪৭  

১৭৯৮ খািদজা খাতুন আঃহা�াণ ফাহিমদা িবিব �জাহালী ০৮৪৭৫৪৮  

১৭৯৯ আিনকা রানী �ঃঅতুল �মিত অিনতা মহলদার পাড়া ০৮৪৭৫৪৯  

১৮০০ সুমনা আখতার �মা�ফা কামাল জেুলখা �বগম �বারাই ০৮৪৭৫৫০  

 

 



১। �জলার নাম-ব�ড়া                               উপেজলা যবু উ�য়ন কম�কত� ার কায�ালয় 

২। উপেজলার নাম- দপুচাঁিচয়া যবুউ�য়ন অিধদ�র 

৩। অথ� বছর- ২০১৬-১৭ দপুচাঁিচয়া,ব�ড়া 

৪। মােসর নাম- �ফ�য়ারী 

৫। ব�াচ নং- ৮ 

৬। �িশ�েনর ��েডর নাম- �পাষাক �তরী 

৭। �িশ�েনর �ময়াদ- ২২/২/১৭ ইং হেত ১৪/৩/১৭ ইং    �িশ�ন সং�া� তথ�ঃ- 

১৮০১ �মাছাঃ িবলিকছ �াঃেমাঃ মাহমুদুন নবী বাব ু �মাছাঃ আ�ুমান মা�ার পাড়া ০৮৪৭৫৫১  

১৮০২ �মাছাঃ জা�াতুল �ফরদসী িপঃেমাঃ জাহার আলী �মাছাঃ খায়�ে�ছা চাল�ুা হাট ০৮৪৭৫৫২  

১৮০৩ �মাছাঃ ছািবনা ইয়াছিমন �াঃেমাঃ িমনাল �চৗধরী �মাছাঃ সুিফয়া আে�লপুর ০৮৪৭৫৫৩  

১৮০৪ �মাছাঃ িবউ� �াঃেমাঃ মািছর উ�ীন �মাছাঃ আিমনা মুরইল ০৮৪৭৫৫৪  

১৮০৫ �মাছাঃ খায়�ে�ছা �াঃেমাঃ আ�ুল হািমদ �মাছাঃ �মেহ�ে�ছা মা�ার পারা ০৮৪৭৫৫৫  

১৮০৬ �মাছাঃ শাহানাজ পারবীন �াঃেমাঃ শািহদলু ইসলাম �মাছাঃ �মেহ�ে�চছা ঐ ০৮৪৭৫৫৬  

১৮০৭ �মাছাঃ ফারজানা �াঃেমাঃ আ�ুর রিশদ �মাছাঃ �মােমনা ঐ ০৮৪৭৫৫৭  

১৮০৮ �মাছাঃ �শফালী নাছরীন �াঃেমাঃ �মাজাফফর 

�হােসন 

�মাছাঃ আেফলা খাতুন ঐ ০৮৪৭৫৫৮  

�িমক 

নং 

�িশ�ন �া� যুবক/যুব 

মিহলার নাম 

িপতা/�ামীর নাম মাতার নাম �কানা সনদ প� নং �মাবাই নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 



১৮০৯ �মাছাঃ শমছু�াহার �াঃেমাঃ হা�নরু রিশদ �মাছাঃ �রােমনা ঐ ০৮৪৭৫৫৯  

১৮১০ �মাছাঃ �জাসনা �াঃেমাঃ আববু�র িছি�ক �মাছাঃ রিহম ঐ ০৮৪৭৫৬০  

১৮১১ �মাছাঃ �ফিজয়া খাতুন �াঃেমাঃ ফরাইজলু �মাছাঃ সালমা ঐ ০৮৪৭৫৬১  

১৮১২ �মাছাঃ নািগ�স আ�ার �াঃেমাঃ আব ুতােলব �মাছাঃ আেলফা ঐ ০৮৪৭৫৬২  

১৮১৩ �মাছাঃ উে��ল ছুম িপঃেমাঃ আ�ুল হাই �মাছাঃ সােহরা �ির�াম ০৮৪৭৫৬৩  

১৮১৪ �মাছাঃ মাে�কা পারিভন �াঃেমাঃ মাহমুদুর রশীদ �মাছাঃ �জােবদা হাপুিনয়া ০৮৪৭৫৬৪  

১৮১৫ �মাছাঃ তানিজমা  �াঃেমাঃ শহ �লাম �মাছাঃ জায়দা �বগম মা�ার পাড়া ০৮৪৭৫৬৫  

১৮১৬ �মাছাঃ নািগ�স আ�া �াঃেমাঃ নাইজলু ইসলাম �মাছাঃ সিখনা ঐ ০৮৪৭৫৬৬  



১৮১৭ �মাছাঃ ফােতমা �বেগাম �াঃেমাঃ ম�ুুের ম�ল �মাছাঃ আছমা ইসলামপুর ০৮৪৭৫৬  

১৮১৮ �মাছাঃ �রািজনা �াঃেমাঃ আব ুব�র �মাছাঃিশিরন আ�ার কনকাই ০৮৪৭৫৬৮  

১৮১৯ �মাছাঃ ছালহা �বগম �াঃেমাঃ ইয়ািছন আলী �মাছাঃ আিছয়া ঐ ০৮৪৭৫৬৯  

১৮২০ �মাছাঃ উে��লছুম িপঃেমাঃ ই�াহীম �মাছাঃ ছােলহা িজয়ানগড় ০৮৪৭৫৭০  

১৮২১ �মাছাঃ তহিমনা �াঃেমাঃ হায়দার �মাছাঃ সুিফয়া কািজপাড়া ০৮৪৭৫৭১  

১৮২২ �মাছাঃ �নেহরা খাতুন �াঃেমাঃ মাসুদ রানা �মাছাঃ ছিহরন ঐ ০৮৪৭৫৭২  

১৮২৩ �মাছাঃ সা�া আ�ার িপঃেমাঃ সালামত আলী �মাছাঃ আখেলমা ঐ ০৮৪৭৫৭৩  

১৮২৪ �মাছাঃ �ফরেদৗিস  �াঃেমাঃ ছাইদলু �মাছাঃ �রেহনা নওগা ০৮৪৭৫৭৪  



১৮২৫ �মাছাঃ ফােতমা আ�ার �াঃেমাঃ ফরহাদ �মাছাঃ �মারেশদা মা�ার পাড়া ০৮৪৭৫৭৫  

১৮২৬ �মাছাঃ শািমমা আখতার �াঃেমাঃ �ফরেদৗস আলী �মাছাঃ মািরয়া মদনাই ০৮৪৭৫৭৬  

১৮২৭ �মাছাঃ লায়লা �বেগাম �াঃেমাঃ িজ�রু রহমান �মাছাঃ িশিরন �বগম রাজশাহী ০৮৪৭৫৭৭  

১৮২৮ �মাছাঃ রওশন আরা খাতুন িপঃেমাঃ আ�ুর রহীম �মাছাঃ তহিমনা িদনাজপড়ু ০৮৪৭৫৭৮  

১৮২৯ �মাছাঃ শাপলা খাতুন �াঃেমাঃ আ�ুল মিতন �মাছাঃ বলুবুলী  �দাবলা পাড়া ০৮৪৭৫৭৯  

১৮৩০ �মাছাঃ আেয়শা আ�ার �াঃেমাঃ আ�ুলললা আল 

মামুন 

�মাছাঃ ছিলমা �বগম  মা�ার পাড়া ০৮৪৭৫৮০  

১৮৩১ �মাছাঃ মহিসনা আ�ার �াঃেমাঃ িসরাজলু ইসলাম �মাছাঃ �মেহ�ে�ছা ঐ ০৮৪৭৫৮১  

১৮৩২ �মাছাঃ স�া খাতুন �াঃেমাঃ আ�ুল কিরম �মাছাঃ সিহদা ঐ ০৮৪৭৫৮২  



১৮৩৩ �মাছাঃ আিমছা ইয়াসমীন �াঃেমাঃ �গালমর�ািন �মাছাঃ খােলদা সুখানগারী ০৮৪৭৫৮  

১৮৩৪ �মাছাঃ �সিলনা সুলতানা �াঃেমাঃ �ফরেদৗস আলী �মাছাঃ ফিরদা মা�াড় পাড়া ০৮৪৭৫৮৪  

১৮৩৫ �মাছাঃ খায়�ে�ছা �াঃেমাঃ আজাহার আলী �মাছাঃ �মেহ�ে�ছা চান�ুা হাট ০৮৪৭৫৮৫  

১৮৩৬ �মাছাঃ হাছনা �বগম �াঃেমাঃ ইিলয়াস �মাছাঃ আেবদা  মা�ার পাড়া ০৮৪৭৫৮৬  

১৮৩৭ �মাছাঃ �মারেশদা �বগম �াঃেমাঃ ফরহাদ �মাছাঃ শােহদা ঐ ০৮৪৭৫৮৭  

১৮৩৮ �মাছাঃ আেনায়ারা �বগম �াঃেমাঃ সাইদরু রহমান �মাছাঃ �রেহনা ঐ ০৮৪৭৫৮৮  

১৮৩৯ �মাছাঃ �বলী �বগম �াঃেমাঃ আিজজলু �ক �মাছাঃ িমেসস তেয়জ দপুচাঁিচয়া ০৮৪৭৫৮৯  

১৮৪০ �মাছাঃ িফেরাজা �বগম �াঃেমাঃ আ�ুল হা�ান �মাছাঃ জীবন �নছা ডাকাহার  

দপুচাঁিচয়া 

০৮৪৭৫৯০  

 

 



১। �জলার নাম-ব�ড়া                               উপেজলা যবু উ�য়ন কম�কত� ার কায�ালয় 

২। উপেজলার নাম- দপুচাঁিচয়া যবুউ�য়ন অিধদ�র 

৩। অথ� বছর- ২০১৬-১৭ দপুচাঁিচয়া,ব�ড়া 

৪। মােসর নাম- মাচ�  

৫। ব�াচ নং- ৯ 

৬। �িশ�েনর ��েডর নাম- পািরবািরক হাঁস-মুরগী পালন  

৭। �িশ�েনর �ময়াদ- ১৪/৩/১৭ ইংহেত ২০/৩/১৭ ইং    �িশ�ন সং�া� তথ�ঃ- 

১৮৪১ �মাঃ উ�ল �হােসন িপঃেমাঃ �দেলায়ার �হাসন �মাছাঃ �রেহনা িবিব জল�ী, 
দপচাঁিচয়া 

০৮৪৭৫৯১  

১৮৪২ �মাঃ �রজাউল ইসলাম িপঃেমাঃ �বলাল �হােসন �মাছাঃ তাছিলমা ঐ ০৮৪৭৫৯২  

১৮৪৩ �শা� �মার  িপঃ �েমাদ চ� ব�ন অ�মী রানী ঐ ০৮৪৭৫৯৩  

১৮৪৪ িনকাশ চ�  িপঃ �নপাল চ�  মাধবী রানী ঐ ০৮৪৭৫৯৪  

১৮৪৫ পিরমল চ� িপঃ সদুাং� চ� মিত অচানী রানী ঐ ০৮৪৭৫৯৫  

১৮৪৬ �দীপ চ� িপঃ �গালাপ চ� �ঃমিত ফুিত রাণী ঐ ০৮৪৭৫৯৬  

১৮৪৭ অিভরাম চ� িপঃ িবেজ� নাথ বম�ন সুর রাণী ঐ ০৮৪৭৫৯৭  

১৮৪৮ সনাতন চ� িপঃ মাধব আন ুরানী ঐ ০৮৪৭৫৯৮  

�িমক 

নং 

�িশ�ন �া� যুবক/যুব 

মিহলার নাম 

িপতা/�ামীর নাম মাতার নাম �কানা সনদ প� নং �মাবাই নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 



১৮৪৯ বাসুেদব চ�  িপঃ বাদল অ�লী ঐ ০৮৪৭৫৯৯  

১৮৫০ রতন চ� বম�ন িপঃ অধীর চ�  দলুালী রানী ঐ ০৮৪৭৬০০  

১৮৫১ �কাশ চ�  িপঃ �েমাত চ� অ�মী ঐ ০৮৪৭৬০১  

১৮৫২ �মাঃ �বলাল �হােসন িপঃেমাঃ �দেলায়ার �মাছাঃ �রেহনা ঐ ০৮৪৭৬০২  

১৮৫৩ �মাঃ রায়হান িপঃেমাঃ ছা�ার  �মাছাঃ �রনকুা িবিব ঐ ০৮৪৭৬০৩  

১৮৫৪ িবকাশ চ� িপঃ ই�র  নয়ন রািন ঐ ০৮৪৭৬০৪  

১৮৫৫ �মাঃ মামনুুর রিশদ িপঃেমাঃ �রজাউল �মাছাঃ �রেহনা ঐ ০৮৪৭৬০৫  

১৮৫৬ �মাঃ মাহফুজ িপঃেমাঃ আজাহার আলী �মাছাঃ �গালাপী ঐ ০৮৪৭৬০৬  



১৮৫৭ �মাঃ িমজানরু রহমান িপঃেমাঃ সাজাহান আিল �মাছাঃ কিহনুর িবিব ঐ ০৮৪৭৬০৭  

১৮৫৮ �মাঃ মহিসউল আলম িপঃেমাঃ �সেক�ার আলী �মাছাঃ �মারেসদা িবিব ঐ ০৮৪৭৬০৮  

১৮৫৯ �মাঃ আবু সুয়াইব িপঃেমাঃ সাহজাহান আলী �মাছাঃ কিহনুর ঐ ০৮৪৭৬০৯  

১৮৬০ �মাঃ ইিলয়স িপঃেমাঃ িসরাজলু �মাছাঃ �শফালী ঐ ০৮৪৭৬১০  

১৮৬১ �মাছাঃ িশউিল আকতার িপঃেমাঃ িসরাজলু �মাছাঃ �শফালী ঐ ০৮৪৭৬১১  

১৮৬২ �মাছাঃ শাহারা বান ু িপঃেমাঃ িসরাজলু �মাছাঃ �শফালী ঐ ০৮৪৭৬১২  

১৮৬৩ �মাছাঃ হানেজলা িপঃেমাঃ িজ�রু রহমান �মাছাঃ চায়না িবিব ঐ ০৮৪৭৬১৩  

১৮৬৪ �মাঃ ইউসুফ আলী িপঃেমাঃ সাইদুল �মাছাঃ সেকলা িবিব ঐ ০৮৪৭৬১৪  



১৮৬৫ �মাঃ �মািমন �াং িপঃেমাঃ হিববর �াং �মাছাঃ মিরয়াম িবিব ঐ ০৮৪৭৬১৫  

১৮৬৬ �মাঃ আেলাম �াং িপঃেমাঃ তইবর আলী �মাছাঃ বলুী িবিব ঐ ০৮৪৭৬১৬  

১৮৬৭ �মাছাঃ শাহীনা আ�ার  িপঃেমাঃ সােদক আলী �মাছাঃ তারা বান ু ঐ ০৮৪৭৬১৭  

১৮৬৮ �মাছঃ নািজয়া আ�ার িপঃেমাঃ জামাল �াং �মাছাঃ আমানা �বগম ঐ ০৮৪৭৬১৮  

১৮৬৯ �মাঃ মসুলীম �াং িপঃেমাঃ সাইমউ�ীন �মাছাঃ মছুেলমা িবিব ঐ ০৮৪৭৬১৯  

১৮৭০ �মাঃ �সাহাগ  িপঃেমাঃ আ�াস আলী �মাছাঃ আ�রু িবিব ঐ ০৮৪৭৬২০  

১৮৭১ �মাঃ �মাজাহার আলী  িপঃেমাঃ লতুফর �মাছাঃ মেনায়ারা ঐ ০৮৪৭৬২১  

১৮৭২ �মাঃ আওয়ুব আলী িপঃেমাঃ জনাব আলী 

সরদার 

�মাছাঃ আেমনা িবিব ঐ ০৮৪৭৬২২  



১৮৭৩ 

 

�মাঃ হাইদার আলী �াং িপঃেমাঃ ইনেসর আলী �মাছাঃ সুিফয়া �বগম ঐ ০৮৪৭৬২৩  

১৮৭৪ �মাছাঃ সুিময়া আ�ার �াঃেমাঃ আকতারউ�ামান �মাছাঃ ইংেরজা িবিব ঐ ০৮৪৭৬২৪  

১৮৭৫ �মাঃ মজহা�ল ইসলাম িপঃেমাঃ �দেলায়ার �হােসন �মাছাঃ মিজ� না িবিব ঐ ০৮৪৭৬২৫  

১৮৭৬ �মাঃ শা� িপঃেমাঃ আইজলু �মাছাঃ �িজয়া �বগম ঐ ০৮৪৭৬২৬৫  

১৮৭৭ �মাঃ ইউসুফ আলী িপঃেমাঃ ম�ু িময়া �মাছাঃ আ�ুয়ারা ঐ ০৮৪৭৬২৭  

১৮৭৮ �মাঃ �সায়াইব �হােসন িপঃেমাঃ ম�ু িময়া �মাছাঃ আ�ুয়ারা ঐ ০৮৪৭৬২৮  

১৮৭৯ �মাঃ আ�ুর রহমান িপঃেমাঃ আেনায়ার �হােসন �মাছাঃ খুিদমন ��ছা ঐ ০৮৪৭৬২৯  

১৮৮০ �মাছাঃ র�া �বগম �াঃেমাঃ আঃ হা�ান �মাছাঃ হালীমা �বগম ঐ ০৮৪৭৬৩০  

 

 



 

 


