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�কে�র নামঃ  “কম�সং�ান ও আ�কম�সং�ান সৃি�র লে�� উপেজলা পয�ােয় �িশ�ণ কায��মেজারদারকরণ”  

�কে�র আওতায় আ�কম�েদর তািলকা 
 

জানুয়ারী’২০১২ �থেক ৩১ িডেস�র’২০১6 ি�ঃ পয�� ( �িমক নং  ০১ �থেক  �িমক নং – ৯১২ পয��     সব�েমাট  ৯১২ জন ) 
 

উপেজলা – িঝকরগাছা           �জলা- যেশার। 
 

�ঃ নং 
আ�কম�/�ক�ধারী 

যুবক/যুবমিহলার নাম 
িপতা/�ামীর নাম মাতার নাম �কানা �কে�র ধরণ 

�ক�ধারীর �মাবাইল 

নং 
 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ 
সালমা খাতুন 

ি�য়াংকা 
�শখ আ�ুল আিজজ আসমা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ কৃ�নগর,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

মুরিগ পালন 

�ক� 
 

০২ লািবব �জিরন �মাঃ আলী �রজা িবলিকস �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ কৃ�নগর,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

মুরিগ পালন 

�ক�  

০৩ �মাছাঃ লাকী �বগম হা�ন অর রিশদ নািছমা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ কৃ�নগর,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

মুরিগ পালন 

�ক�  

০৪ �মাছাঃ হািচনা খাতুন মুিজবর রহমান �মেহ�ে�ছা 

�াম/মহ�া ◌ঃ কৃ�নগর,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

মুরিগ পালন 

�ক�  

০৫ তািনয়া ইয়াসিমন জিরপ িব�াস সুিফয়া �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ কৃ�নগর,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

মুরিগ পালন 

�ক� 
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০৬ িব�াল �হােসন আ�ুল কােদর আিজেমর �নছা 

�াম/মহ�া ◌ঃ হািড়য়া,ডাকঘর ◌ঃ বায়সা 

চাঁদপুর 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ 

যেশার 

মৎস� চাষ �ক� 

 
 

০৭ �মেহদী হাসান আবলু হােসম মিজ� না �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ হািড়য়া,ডাকঘর ◌ঃ বায়সা 

চাঁদপুর 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ 

যেশার 

মৎস� চাষ �ক� 

 
 

০৮ নািহদ�ুামান হািববুর রহমান শাহা�ন �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ হািড়য়া,ডাকঘর ◌ঃ বায়সা 

চাঁদপুর 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ 

যেশার 

মৎস� চাষ �ক� 

 
 

০৯ আ�ুল গিণ আলী �হােসন আয়সা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ হািড়য়া,ডাকঘর ◌ঃ বায়সা 

চাঁদপুর 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ 

যেশার 

মৎস� চাষ �ক�  

১০ �মাঃ আ�ুল আিলম মঈন উ�ীন আিবছন �নছা 

�াম/মহ�া ◌ঃ কানাইরালী,ডাকঘর ◌ঃ 

িশওরদাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ 

যেশার 

গ� 

�মাটাতাজাকরণ 

�ক� 
 

 

�ঃ নং 

আ�কম�/�ক�ধারী 

যুবক/যুবমিহলার 

নাম 

িপতা/�ামীর নাম মাতার নাম �কানা �কে�র ধরণ 

�ক�ধারীর �মাবাইল 

নং 
 
 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১১ মহববত আলী হযরত আলী �মােমনা খাতুন �াম/মহ�া ◌ঃ কানাইরালী,ডাকঘর ◌ঃ গ�  
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িশওরদাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ 

যেশার 

�মাটাতাজাকরণ 

�ক� 

 

১২ ইকরামলু কিরব পীর ব� মােজদা খাতুন 

�াম/মহ�া ◌ঃ কানাইরালী,ডাকঘর ◌ঃ 

িশওরদাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ 

যেশার 

গ� 

�মাটাতাজাকরণ 

�ক� 
 

১৩ �মাঃ আ�ুর রিহম লৎুফর রহমান জয়নরু খাতুন 

�াম/মহ�া ◌ঃ কানাইরালী,ডাকঘর ◌ঃ 

িশওরদাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ 

যেশার 

গ� 

�মাটাতাজাকরণ 

�ক� 
 

১৪ শাহাবু�ীন �সাইন আদম আলী জ�রা খাতুন 

�াম/মহ�া ◌ঃ কানাইরালী,ডাকঘর ◌ঃ 

িশওরদাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ 

যেশার 

গ� 

�মাটাতাজাকরণ 

�ক� 
 

১৫ শিফ�ল ইসলাম আ�ুল কিরম রওশনারা খাতুন 

�াম/মহ�া ◌ঃ কানাইরালী,ডাকঘর ◌ঃ 

িশওরদাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ 

যেশার 

গ� 

�মাটাতাজাকরণ 

�ক� 
 

১৪ শাহাবু�ীন �সাইন আদম আলী জ�রা খাতুন 

�াম/মহ�া ◌ঃ কানাইরালী,ডাকঘর ◌ঃ 

িশওরদাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ 

যেশার 

গ� 

�মাটাতাজাকরণ 

�ক� 

 
 

১৫ শিফ�ল ইসলাম আ�ুল কিরম রওশনারা খাতুন 

�াম/মহ�া ◌ঃ কানাইরালী,ডাকঘর ◌ঃ 

িশওরদাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ 

গ� 

�মাটাতাজাকরণ 

�ক� 

 
 



পাতা- 4 - 

যেশার 

১৬/১ সুরাইয়া খাতুন হযরত আলী শাহানারা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ কৃ�নগর,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

মুরিগ পালন 

�ক�প  

১৭/২ শািকলা �বগম রাজ ুআহেমমদ ফােতমা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ কৃ�নগর,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

মুরিগ পালন 

�ক�  

১৮/৩ ফােতমা �বগম ইিলয়াস গাজী ফিজলা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ কৃ�নগর,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

মুরিগ পালন 

�ক�  

১৯/৪ আরিজনা আ�ার আলম �শখ হািমদা 

�াম/মহ�া ◌ঃ কৃ�নগর,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

মুরিগ পালন 

�ক�  

২০/৫ মাহবুব আলম রিবউল ইসলাম �জাহরা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ হািড়য়া,ডাকঘর ◌ঃ বায়সা 

চাঁদপুর 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ 

যেশার 

মৎস� চাষ �ক� 

 

 
 
 

�ঃ নং 

আ�কম�/�ক�ধারী 

যুবক/যুবমিহলার 

নাম 

িপতা/�ামীর নাম মাতার নাম �কানা �কে�র ধরণ 
�ক�ধারীর �মাবাইল 

নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২১/৬ রিফ�ল ইসলাম সুলতান িময়া 

সািদয়া �বগম �াম/মহ�া ◌ঃ হািড়য়া,ডাকঘর ◌ঃ বায়সা 

চাঁদপুর 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ 

মৎস� চাষ �ক� 
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যেশার 

২২/৭ শিরফুল ইসলাম সুলাইমান আলী 

�জাহরা �বগম �াম/মহ�া ◌ঃ হািড়য়া,ডাকঘর ◌ঃ বায়সা 

চাঁদপুর 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ 

যেশার 

মৎস� চাষ �ক� 

 

২৩/৮ িব�াল �হােসন মহববত �হােসন 

আিজেমর �বগম �াম/মহ�া ◌ঃ হািড়য়া,ডাকঘর ◌ঃ বায়সা 

চাঁদপুর 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ 

যেশার 

মৎস� চাষ �ক� 

 

২৪/৯ �রশমা খাতুন নজ�ল ইসলাম আেমনা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ হািড়য়া,ডাকঘর ◌ঃ বায়সা 

চাঁদপুর 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ 

যেশার 

মৎস� চাষ �ক�  

২৫/১০ �সাহাগ �হােসন �গালাম �মা�ফা রওশনারা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ কানাইরালী,ডাকঘর ◌ঃ 

িশওরদাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ 

যেশার 

গ� 

�মাটাতাজাকরণ 

�ক� 
 

২৬/১১ মিশয়ার রহমান আকবর আলী সুিফয়া �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ কানাইরালী,ডাকঘর ◌ঃ 

িশওরদাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ 

যেশার 

গ� 

�মাটাতাজাকরণ 

�ক� 
 

২৭/১২ নুর �হােসন শাহাজান কিবর জােমলা 

�াম/মহ�া ◌ঃ কানাইরালী,ডাকঘর ◌ঃ 

িশওরদাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ 

যেশার 

গ� 

�মাটাতাজাকরণ 

�ক� 
 

২৮/১৩ মা�ফ �হােসন হািবল �মাড়ল িরিজয়া �াম/মহ�া ◌ঃ কানাইরালী,ডাকঘর ◌ঃ গ�  
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িশওরদাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ 

যেশার 

�মাটাতাজাকরণ 

�ক� 

২৯/১৪ আ�ু�াহ ��ল ��সু চায়না 

�াম/মহ�া ◌ঃ কানাইরালী,ডাকঘর ◌ঃ 

িশওরদাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ 

যেশার 

গ� 

�মাটাতাজাকরণ 

�ক� 

 
 

৩০/১৫ তাসিলমা খাতুন মা�ফ �হােসন ম�য়ুারা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ কানাইরালী,ডাকঘর ◌ঃ 

িশওরদাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ 

যেশার 

গ� 

�মাটাতাজাকরণ 

�ক� 

 
 

৩১/১ �রশমা খাতুন আব ুআনসার আকিলমা 

�াম/মহ�া ◌ঃ কৃ�নগর,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

মুরিগ পালন 

�ক� 

 

৩২ তহিমনা খাতুন আ�ুস সা�ার �মােমনা 

�াম/মহ�া ◌ঃ কৃ�নগর,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

মুরিগ পালন 

�ক� 

 

৩৩ �মৗসুমী খাতুন আব ুব�ার শািহদা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ কৃ�নগর,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

মুরিগ পালন 

�ক� 

 

 

�ঃ নং 
আ�কম�/�ক�ধারী 

যুবক/যুবমিহলার নাম 
িপতা/�ামীর নাম মাতার নাম �কানা �কে�র ধরণ 

�ক�ধারীর 

�মাবাইল নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৩৪ শাহানারা �বগম িব�াল �হােসন মােজদা �বগম 
�াম/মহ�া ◌ঃ হািড়য়া,ডাকঘর ◌ঃ বায়সা 

চাঁদপুর 

মৎস� চাষ �ক�  
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উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ 

যেশার 

৩৫ ওমর ফা�ক আ�ুল খােলক 

ফােতমা �বগম �াম/মহ�া ◌ঃ হািড়য়া,ডাকঘর ◌ঃ বায়সা 

চাঁদপুর 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ 

যেশার 

মৎস� চাষ �ক�  

৩৬ সািকব হাসান �সাহাগ শামসুর রহমান 

খুরিশদা �বগম �াম/মহ�া ◌ঃ চাঁদপুর,ডাকঘর ◌ঃ বায়সা 

চাঁদপুর 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ 

যেশার 

মৎস� চাষ �ক�  

৩৭ আল আিমন 
ইসমাইল 

�হােসন 
ম�য়ুারা 

�াম/মহ�া ◌ঃ কানাইরালী,ডাকঘর ◌ঃ 

িশওরদাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ 

যেশার 

গ� 

�মাটাতাজাকরণ 

�ক� 

 

৩৮ সালমা খাতুন 
িসরাজলু 

ইসলাম 
শািহমা 

�াম/মহ�া ◌ঃ কানাইরালী,ডাকঘর ◌ঃ 

িশওরদাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ 

যেশার 

গ� 

�মাটাতাজাকরণ 

�ক� 

 

৩৯ সািবহা িতবিতয়া বিদউ�ামান নািছমা 

�াম/মহ�া ◌ঃ কৃ�নগর,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ 

যেশার 

মাশ�ম চাষ 

�ক� 

 

৪০ রােবয়া আ�ার 
�মাতাহার আলী 

খান 
নাছিরন আ�ার 

�াম/মহ�া ◌ঃ কৃ�নগর,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ 

যেশার 

মাশ�ম চাষ 

�ক� 
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৪১ �ি� ফারহানা আেবদ আলী হািলমা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ কৃ�নগর,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ 

যেশার 

মাশ�ম চাষ 

�ক� 

 

৪২ নািসমা �বগম বিদউর জামান নািছমা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ কৃ�নগর,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ 

যেশার 

মাশ�ম চাষ 

�ক� 

 

৪৩ �ফরেদৗসী আরা আ�ুল কােদর রিহমা খাতুন 

�াম/মহ�া ◌ঃ কৃ�নগর,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

মাশ�ম চাষ 

�ক� 

 

৪৪ �রেবকা সুলতানা আিমন শাহীন সােলহা খঅতুন 

�াম/মহ�া ◌ঃ কৃ�নগর,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

মাশ�ম চাষ 

�ক� 

 

৪৫ আয়শা রহমান মাহাবুর খান �রখা 

�াম/মহ�া  �মাবারকপুর,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা ,�জলা  ◌ঃ 

যেশার 

মাশ�ম চাষ 

�ক� 

 

 
 
 

�ঃ নং 
আ�কম�/�ক�ধারী 

যুবক/যুবমিহলার নাম 

িপতা/�ামীর 

নাম 
মাতার নাম �কানা �কে�র ধরণ 

�ক�ধারীর �মাবাইল 

নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৪৬ যমনুা �বগম ইয়ািসন গাজী রােবয়া  খাতুন 

�াম/মহ�া ◌ঃ কৃ�নগর,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

মুরিগ পালন 

�ক�  
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৪৭ �রশমা খাতুন আ�ুস সা�ার �মােমনা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ কৃ�নগর,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

মুরিগ পালন 

�ক�  

৪৮ ত�া ইয়াসিমন জিরপ িব�াস সুিফয়া �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ কৃ�নগর,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

মুরিগ পালন 

�ক�  

৪৯ �সামা আ�ার আশরাফ আলী িরনা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ কৃ�নগর,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

মুরিগ পালন 

�ক�  

৫০ জাহানারা �বগম ইিলয়াস �হােসন আয়সা  �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ কৃ�নগর,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

মুরিগ পালন 

�ক�  

৫১ মিজ� না খাতুন আবলু হােশম ছিকনা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ হািড়য়া,ডাকঘর ◌ঃ বায়সা 

চাঁদপুর 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

মৎস� চাষ �ক� 

 

৫২ শাহানারা খাতুন 
�রজাউল 

ইসলাম 
জ�রা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ হািড়য়া,ডাকঘর ◌ঃ বায়সা 

চাঁদপুর 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

মৎস� চাষ �ক� 

 

৫৩ িলটন �হােসনস ইমান আলী সাহানারা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ চাঁদপুর,ডাকঘর ◌ঃ বায়সা 

চাঁদপুর 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

মৎস� চাষ �ক� 

 

৫৪ সবজু �হােসন �কসমত আলী �খােদজা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ চাঁদপুর,ডাকঘর ◌ঃ বায়সা 

চাঁদপুর 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

মৎস� চাষ �ক� 

 

৫৫ দাউদ �হােসন মা�ফ �হােসন িরিজয়া �বগম 
�াম/মহ�া ◌ঃ মািনকালী,ডাকঘর ◌ঃ বায়সা 

চাঁদপুর 
মৎস� চাষ �ক�  
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উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

৫৬ সুমন �হােসন শামসুর রহমান খািদজা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ কানাইরালী,ডাকঘর ◌ঃ 

িশওরদাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

গ� 

�মাটাতাজাকরণ 

�ক� 

 

৫৭ আলমগীর �হােসন 
�রজাউল 

ইসলাম 
ক�না �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ কানাইরালী,ডাকঘর ◌ঃ 

িশওরদাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

গ� 

�মাটাতাজাকরণ 

�ক� 

 

৫৮ শািমম �রজা আ�ুল আিলম লাকী খাতুন 

�াম/মহ�া ◌ঃ কানাইরালী,ডাকঘর ◌ঃ 

িশওরদাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

গ� 

�মাটাতাজাকরণ 

�ক� 

 

৫৯ আ�ুল হািমদ জামাল উ�ীন জ�রা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ কানাইরালী,ডাকঘর ◌ঃ 

িশওরদাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

গ� 

�মাটাতাজাকরণ 

�ক� 

 

 

�ঃ নং 
আ�কম�/�ক�ধারী 

যুবক/যুবমিহলার নাম 

িপতা/�ামীর 

নাম 
মাতার নাম �কানা �কে�র ধরণ 

�ক�ধারীর �মাবাইল 

নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৬০ মহিসন আলী আকবর আলী সুিফয়া খাতুন 

�াম/মহ�া ◌ঃ কানাইরালী,ডাকঘর ◌ঃ 

িশওরদাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

গ� 

�মাটাতাজাকরণ 

�ক� 

 

৬১ ইমাম হাসান 
মনজ�ুল 

ইসলাম 
জিরনা খাতুন 

�াম/মহ�া ◌ঃ কানাইরালী,ডাকঘর ◌ঃ 

িশওরদাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

গ� 

�মাটাতাজাকরণ 

�ক� 

 

৬২ আলামীন আমজাদ আলী রিহমা খাতুন 

�াম/মহ�া ◌ঃ কানাইরালী,ডাকঘর ◌ঃ 

িশওরদাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

গ� 

�মাটাতাজাকরণ 

�ক� 
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৬৩ আলী িজ�াহ 
তাইজলু 

ইসলাম 
মিজ� না খাতুন 

�াম/মহ�া ◌ঃ কানাইরালী,ডাকঘর ◌ঃ 

িশওরদাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

গ� 

�মাটাতাজাকরণ 

�ক� 

 

৬৪ শািহনুর রহমান 
খিললরু 

রহমান 
ছিনয়া খাতুন 

�াম/মহ�া ◌ঃ কানাইরালী,ডাকঘর ◌ঃ 

িশওরদাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

গ� 

�মাটাতাজাকরণ 

�ক� 

 

৬৫ নাসিরন �বগম 
�খারেশদ 

আলম 
ছােলহা খাতুন 

�াম/মহ�া ◌ঃ কৃ�নগর,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

মুরিগ পালন 

�ক�  

৬৬ শািহনা �বগম আরশাদ আলী আেনায়ারা খাতুন 

�াম/মহ�া ◌ঃ কৃ�নগর,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

মুরিগ পালন 

�ক�  

৬৭ শাহানাজ পারভীন 
আব ুফজর 

আল মাসুদ 
িরিজয়া খাতুন 

�াম/মহ�া ◌ঃ কৃ�নগর,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

মুরিগ পালন 

�ক�  

৬৮ �জসিমন খাতুন আ�ুল আিলম খািদজা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ কৃ�নগর,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

মুরিগ পালন 

�ক�  

৬৯ �সিলনা �বগম 
শাহাজান 

কিবর 
আহারন খাতুন 

�াম/মহ�া ◌ঃ কৃ�নগর,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

মুরিগ পালন 

�ক�  
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�ঃ নং 
আ�কম�/�ক�ধারী 

যুবক/যুবমিহলার নাম 

িপতা/�ামীর 

নাম 
মাতার নাম 

�কানা �কে�র ধরণ �ক�ধারীর �মাবাইল 

নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৭০ শািমমা নাসিরন 
জাহা ব� 

�মাড়ল 
িরিজয়া �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ কৃ�নগর,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

মুরিগ পালন 

�ক�  

৭১ �সিলনা �বগম 
সেলমান 

�হােসন 
আিছরন খাতুন 

�াম/মহ�া ◌ঃ কৃ�নগর,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

মুরিগ পালন 

�ক�  

৭২ আনজমুান আরা আকবর আলী হািচনা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ কৃ�নগর,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

মুরিগ পালন 

�ক�  

৭৩ নািসমা �বগম বাব ু�হােসন আসমা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ কৃ�নগর,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

মুরিগ পালন 

�ক�  

৭৪ মেনায়ারা খাতুন িব�ব �হােসন �হাসেনয়ারা 

�াম/মহ�া ◌ঃ কৃ�নগর,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

মুরিগ পালন 

�ক�  
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�ঃ নং 
আ�কম�/�ক�ধারী 

যুবক/যুবমিহলার নাম 

িপতা/�ামীর 

নাম 
মাতার নাম �কানা �কে�র ধরণ 

�ক�ধারীর �মাবাইল 

নং 

৭৫ শািহন �হােসন আিমর �হােসন জাহানারা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ হািড়য়া,ডাকঘর ◌ঃ বায়সা 

চাঁদপুর 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

মৎস� চাষ �ক�  

৭৬ �মাজার আলী 
তাইজলু 

ইসলাম 
িরিজয়া �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ হািড়য়া,ডাকঘর ◌ঃ বায়সা 

চাঁদপুর 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

মৎস� চাষ �ক� 

 

৭৭ �রা�ম আলী ফজললু কিরম মেনায়ারা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ হািড়য়া,ডাকঘর ◌ঃ বায়সা 

চাঁদপুর 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

মৎস� চাষ �ক� 

 

৭৮ রিফ�ল ইসলাম িকতাব আলী ঝন�া �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ হািড়য়া,ডাকঘর ◌ঃ বায়সা 

চাঁদপুর 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

মৎস� চাষ �ক� 

 

৭৯ মিফজরু রহমান আ�ুর রা�াক আেলয়া �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ হািড়য়া,ডাকঘর ◌ঃ বায়সা 

চাঁদপুর 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

মৎস� চাষ �ক� 
 
 

৮০ আ�ুর রিহম আলী �সানাভান িবিব �াম/মহ�া ◌ঃ হািড়য়া,ডাকঘর ◌ঃ বায়সা মৎস� চাষ �ক�  
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এয়া�ববার চাঁদপুর 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

 

৮১ মিহবুর রহমান 
িমজানরু 

রহমান 
িনহার বান ু

�াম/মহ�া ◌ঃ হািড়য়া,ডাকঘর ◌ঃ বায়সা 

চাঁদপুর 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

মৎস� চাষ �ক� 
 
 

৮২ িব�ব �হােসন 
রিবউল 

ইসলাম 
আেমনা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ হািড়য়া,ডাকঘর ◌ঃ বায়সা 

চাঁদপুর 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

মৎস� চাষ �ক� 
 
 

৮৩ নারিগস পারভীন শওকত আলী িরিজয়া �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ পুর�রপুর,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

মাশ�মচাষ 

�ক� 
 

৮৪ �ববী তাসিনম বিদউ�ামান সািছমা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ কৃ�নগর,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

মাশ�মচাষ 

�ক�  

৮৫ শািমমা আ�ার 
আ�ুল কােদর 

িময়া 
রিহমা খাতুন 

�াম/মহ�া ◌ঃ কৃ�নগর,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

মাশ�মচাষ 

�ক�  

৮৬ �সানালী �বগম 
আবলু কালাম 

আজাদ 
আিছয়া �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ পায়রাডা�া,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

মাশ�মচাষ 

�ক�  
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�ঃ নং 
আ�কম�/�ক�ধারী 

যুবক/যুবমিহলার নাম 

িপতা/�ামীর 

নাম 
মাতার নাম �কানা �কে�র ধরণ 

�ক�ধারীর �মাবাইল 

নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৮৭ সাইফুল ইসলাম আ�ুল মিতন রওশনারা 

�াম/মহ�া ◌ঃ লাউজানী,ডাকঘর ◌ঃ গাজীর 

দরগাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

গবািদ প� পালন  

৮৮ আ�ুর রিহম আ�ুল আিলম ফীরদা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ লাউজানী,ডাকঘর ◌ঃ গাজীর 

দরগাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

গবািদ প� পালন 

 

৮৯ �সাহাগ �হােসন ফজললু হক রিহমা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ লাউজানী,ডাকঘর ◌ঃ গাজীর 

দরগাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

গবািদ প� পালন 

 

৯০ মিন�ল হক �মািমনলু হক খািদজা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ লাউজানী,ডাকঘর ◌ঃ গাজীর 

দরগাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

গবািদ প� পালন 

 

৯১ কাজী ই�ািহম �হােসন কাজী অেহদ সািবনা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ লাউজানী,ডাকঘর ◌ঃ গাজীর 

দরগাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

গবািদ প� পালন 

 

৯২ ইমরান �হােসন আমান উ�াহ এসরাত আরা 

�াম/মহ�া ◌ঃ লাউজানী,ডাকঘর ◌ঃ গাজীর 

দরগাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

গবািদ প� পালন 

 

৯৩ আজাদরু রহমান আ�ুস সা�ার �রােকয়া �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ লাউজানী,ডাকঘর ◌ঃ গাজীর 

দরগাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

গবািদ প� পালন 

 

৯৪ আ�ুস সামাদ আ�ুর রিশদ আয়শা �বগম �াম/মহ�া ◌ঃ লাউজানী,ডাকঘর ◌ঃ গাজীর গবািদ প� পালন  
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দরগাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

৯৫ �মারেশদুল আলম মুনছুর আলম রওশনারা 

�াম/মহ�া ◌ঃ লাউজানী,ডাকঘর ◌ঃ গাজীর 

দরগাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

গবািদ প� পালন 

 

৯৬ আব ুরােসল আ�ুল লিতফ িরনা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ লাউজানী,ডাকঘর ◌ঃ গাজীর 

দরগাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

গবািদ প� পালন 
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�ঃ নং 
আ�কম�/�ক�ধারী 

যুবক/যুবমিহলার নাম 

িপতা/�ামীর 

নাম 
মাতার নাম �কানা �কে�র ধরণ 

�ক�ধারীর �মাবাইল 

নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৯৭ জািহদা �বগম ইজাজলু �শখ ইসমত 

�াম/মহ�া ◌ঃ কৃ�নগর,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

মুরিগ পালন 

�ক� 
 

৯৮ রািশদা �বগম �সিলম �রজা আেনায়ারা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ কৃ�নগর,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

মুরিগ পালন 

�ক�  

৯৯ তাছিলমা খাতুন �কনােয়ত গাজী ফিজলা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ কৃ�নগর,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

মুরিগ পালন 

�ক� 
 
 

১০০ �সািনয়া নাসিরন 
�শখ আ�ুল 

আিজজ 
আছমা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ কৃ�নগর,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

মুরিগ পালন 

�ক�  

১০১ সালমা �বগম িলটন গাজী �জাহরা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ কৃ�নগর,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

মুরিগ পালন 

�ক�প  

১০২ আেবদা সুলতানা আজাদ রািশদা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ কৃ�নগর,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

মুরিগ পালন 

�ক�  

১০৩ তহিমনা খাতুন আ�ুসা সা�ার খােদজা খাতুন 

�াম/মহ�া ◌ঃ কৃ�নগর,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

মুরিগ পালন 

�ক�  

১০৪ ��া খাতুন ন�ুল �দা শাহীনা খাতুন �াম/মহ�া ◌ঃ কৃ�নগর,ডাকঘর ◌ঃ মুরিগ পালন  
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িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

�ক� 

১০৫ লুনা আসলাম আজাহার আলী রিহমা �নছা 

�াম/মহ�া ◌ঃ কৃ�নগর,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

মুরিগ পালন 

�ক�  

১০৬ জলুমনু �নছা আজাহার আলী মেনায়ারা খাতুন 

�াম/মহ�া ◌ঃ কৃ�নগর,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

মুরিগ পালন 

�ক�  

১০৭ আিছয়া খাতুন 
মতৃ এনােয়ত 

আলী 
আেমনা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ �মাবারকপুর,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

মাশ�ম চাষ 

�ক� 

 
 

১০৮ �সানালী �বগম 
আবলু কালাম 

আজদ 
আছমা 

�াম/মহ�া ◌ঃ পায়রাডা�া,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

মাশ�ম চাষ 

�ক� 

 
 

 
 
 

�ঃ নং 
আ�কম�/�ক�ধারী 

যুবক/যুবমিহলার নাম 
িপতা/�ামীর নাম মাতার নাম �কানা �কে�র ধরণ 

�ক�ধারীর �মাবাইল 

নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১০৯ িরনা �বগম আজমল �হােসন 
আেনায়ারা 

�বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ কৃ�নগর,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

মুরিগ পালন 

�ক� 
 

১১০ আনজয়ুারা �বগম রিফ�ল ইসলাম মােজদা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ কৃ�নগর,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

মুরিগ পালন 

�ক�  

১১১ রািশদা �বগম ওবাইদরু রহমান রিহমা খাতুন �াম/মহ�া ◌ঃ কৃ�নগর,ডাকঘর ◌ঃ মুরিগ পালন  
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িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

�ক� 

১১২ �রােকয়া খাতুন িমজানরু রহমান রােবয়া 

�াম/মহ�া ◌ঃ হািড়য়া,ডাকঘর ◌ঃ বায়সা 

চাঁদপুর 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

মুরিগ পালন 

�ক�  

১১৩ নাজমা খাতুন চা�ু িময়া ছায়রা খাতুন 

�াম/মহ�া ◌ঃ হািড়য়া,ডাকঘর ◌ঃ বায়সা 

চাঁদপুর 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

মুরিগ পালন 

�ক�  

১১৪ ডিল খাতুন ইউসুপ আলী �খােদজা খাতুন 

�াম/মহ�া ◌ঃ হািড়য়া,ডাকঘর ◌ঃ বায়সা 

চাঁদপুর 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

মুরিগ পালন 

�ক�  

১১৫ িলিপ আ�ার আনছার আলী কিহনরু 

�াম/মহ�া ◌ঃ হািড়য়া,ডাকঘর ◌ঃ বায়সা 

চাঁদপুর 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

মুরিগ পালন 

�ক�  

১১৬ তাসিলমা খাতুন 
আিতয়ার 

রহমান 
জেবদা খাতুন 

�াম/মহ�া ◌ঃ হািড়য়া,ডাকঘর ◌ঃ বায়সা 

চাঁদপুর 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

মুরিগ পালন 

�ক�  

১১৭ মাফুজা �চৗধুরী 
ইয়ািসর 

আরাফাত 
ইয়াসিমন 

�াম/মহ�া ◌ঃ চুিড়পি� �রাড,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

মাশ�ম চাষ 
 
 

১১৮ �সাহানা পারভীন ইমামুল �হােসন মাহমদুা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ িঝকরগাছা,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

মাশ�ম চাষ 
 
 

১১৯ সীমা খাতুন ইমামুল �হােসন আয়শা খাতুন 

�াম/মহ�া ◌ঃ কানাইরালী,ডাকঘর ◌ঃ 

িশওরদাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

গবািদপ� পালন 

�ক� 
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১২০ শাহাদত �হােসন আদম আলী রিহমা খাতুন 

�াম/মহ�া ◌ঃ কানাইরালী,ডাকঘর ◌ঃ 

িশওরদাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

গবািদপ� পালন 

�ক�  

১২১ �মাঃ হািববরু রহমান লৎুফর রহমান 
আেনায়ারা 

�বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ কানাইরালী,ডাকঘর ◌ঃ 

িশওরদাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

গবািদপ� পালন 

�ক�  

১২২ �মাঃ হািববরু রহমান লৎুফর রহমান সামছূর রহমান 

�াম/মহ�া ◌ঃ কানাইরালী,ডাকঘর ◌ঃ 

িশওরদাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

গবািদপ� পালন 

�ক�  

 

�ঃ নং আ�কম�/�ক�ধারী 

যুবক/যুবমিহলার নাম 

িপতা/�ামীর 

নাম 

মাতার নাম �কানা �কে�র ধরণ �ক�ধারীর 

�মাবাইল নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১২৩ �মাঃ আিরফ �হােসন আ�ুল খােলক �নছারন  �নছা 

�াম/মহ�া ◌ঃ কানাইরালী,ডাকঘর ◌ঃ 

িশওরদাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

গবািদপ� পালন 

�ক�  

১২৪ জলুিফকার আলী ন�ুল হক আিরফূন �নছা 

�াম/মহ�া ◌ঃ কানাইরালী,ডাকঘর ◌ঃ 

িশওরদাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

গবািদপ� পালন 

�ক�  

১২৫ �মাঃ কামাল �হােসন 
জামাল 

�হােসন 
আসমা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ কানাইরালী,ডাকঘর ◌ঃ 

িশওরদাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

গবািদপ� পালন 

�ক�  

১২৬ আ�ুর রিহম শওকত আলী �কজান িবিব 

�াম/মহ�া ◌ঃ কানাইরালী,ডাকঘর ◌ঃ 

িশওরদাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

গবািদপ� পালন 

�ক�  

১২৭ আ�ু�াহ আল মামুন বজলরু আয় ফূল �বগম �াম/মহ�া ◌ঃ কানাইরালী,ডাকঘর ◌ঃ গবািদপ� পালন  
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রহমান িশওরদাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

�ক� 

১২৮ মিরয়ম আ�ারী 
�মারেশদলু 

আলম 
খািদজা �বগম 

�াম/মহ�াঃ লাউজানী,ডাকঘর ◌ঃ গাজীর 

দরগাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

মৎস� চাষ �ক�  

১২৯ মােজদা �বগম ইমামুল হক আিকমনু �নছা 

�াম/মহ�া ◌ঃ হািড়য়া,ডাকঘর ◌ঃ বায়সা 

চাঁদপুর 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

মৎস� চাষ �ক�  

১৩০ হািলমা খাতুন জামাল উ�ীন িরিজয়া �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ বায়সা,ডাকঘর ◌ঃ বায়সা 

চাঁদপুর 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

মৎস� চাষ �ক� 

 

১৩১ ইমরান �হােসন 
আইয়ুব 

�হােসন 
সািফয়া �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ হািড়য়া,ডাকঘর ◌ঃ বায়সা 

চাঁদপুর 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

মৎস� চাষ �ক� 

 

১৩২ আ�া�ল ইসলাম 
রিবউল 

ইসলাম 
জ�রা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ হািড়য়া,ডাকঘর ◌ঃ বায়সা 

চাঁদপুর 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

মৎস� চাষ �ক� 

 

১৩৩ আ�ুল হািকম আ�ুল ওহাব ছােলহা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ হািড়য়াডাকঘর ◌ঃ বায়সা 

চাঁদপুর 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

মৎস� চাষ �ক� 
 
 

১৩৪ মিনর �হােসন আ�ুস সবরু মিফজা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ হািড়য়া,ডাকঘর ◌ঃ বায়সা 

চাঁদপুর 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

মৎস� চাষ �ক� 
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�ঃ নং 
আ�কম�/�ক�ধারী 

যুবক/যুবমিহলার নাম 

িপতা/�ামীর 

নাম 
মাতার নাম �কানা �কে�র ধরণ 

�ক�ধারীর �মাবাইল 

নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৩৫ মাসুদ পারেভজ আ�ুল খােলক হািলমা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ মি�কপুর,ডাকঘর ◌ঃ গাজীর 

দরগাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

মৎস� চাষ �ক� 

 

১৩৬ ফা�ক �হােসন আ�ুস সবরু িফৈরাজা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ নওদাপাড়া,ডাকঘর ◌ঃ গাজীর 

দরগাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

মৎস� চাষ �ক� 

 

১৩৭ কাজী পলাশ �হােসন মিনর আহে�দ আেলয়া �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ মি�কপুর,ডাকঘর ◌ঃ গাজীর 

দরগাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

মৎস� চাষ �ক� 

 

১৩৮ কিবর হাসান আনসার আলী আিবরন �নছা 

�াম/মহ�া ◌ঃ নওদাপাড়া,ডাকঘর ◌ঃ গাজীর 

দরগাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

মৎস� চাষ �ক� 

 

১৩৯ রিফ�ল ইসলাম 
মতৃ িসরাজলু 

ইসলাম 
আেমনা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ লাউজানী,ডাকঘর ◌ঃ গাজীর 

দরগাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

মৎস� চাষ �ক� 

 

১৪০ আ�ুল মােলক আ�ুল মা�ান নুরজাহান 

�াম/মহ�া ◌ঃ লাউজানী,ডাকঘর ◌ঃ গাজীর 

দরগাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

মৎস� চাষ �ক� 

 

১৪১ �বশাখী সােদক �হােসন �সাহাগী �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ পুর�রপুর,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

মাশ�মচাষ 

�ক� 
 

১৪২ আছমা খাতুন তির�ল মক�মা �বগম �াম/মহ�া ◌ঃ কীিত� পুর,ডাকঘর ◌ঃ মাশ�মচাষ  
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ইসলাম িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

�ক� 

১৪৩ সারিমন সুলতানা 
িজয়াউর 

রহমান 
রােফজা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ পায়রাডা�া,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

মাশ�মচাষ 

�ক�  

১৪৪ তহিমনা িসি�ক 
জয়নাল 

আেবদীন 
জ�রা খাতুন 

�াম/মহ�া ◌ঃ িঝকরগাছা,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

মাশ�মচাষ 

�ক�  

১৪৫ �ণ�ালী আ�ার 
আবলু কালাম 

আজদ 
শামছু�াহার 

�াম/মহ�াঃ পায়রাডা�া,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

মাশ�মচাষ 

�ক� 
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�ঃ নং 
আ�কম�/�ক�ধারী 

যুবক/যুবমিহলার নাম 

িপতা/�ামীর 

নাম 
মাতার নাম �কানা �কে�র ধরণ 

�ক�ধারীর �মাবাইল 

নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৪৫ �ণ�ালী আ�ার 
আবলু কালাম 

আজদ 
শামছু�াহার 

�াম/মহ�াঃ পায়রাডা�া,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ 

যেশার 

মাশ�মচাষ 

�ক� 
 

১৪৬ �িমনা ফারহানা 
মৃত আেবদ 

আলী 
হািলামা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ িঝকরগাছা,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ 

যেশার 

�ক বা�ক �ক� 

 

১৪৭ হীরক-ই-জা�াত 
মতৃ 

আিনস�ুামান 
শািহনা জামান 

�াম/মহ�া ◌ঃ িঝকরগাছা,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ 

যেশার 

�ক বা�ক �ক� 

 

১৪৮ কাম�ন নাহার ওয়ােহদ আলী শাহানারা �বগম 

�াম/মহ�াঃ পায়রাডা�া,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ 

যেশার 

�ক বা�ক 

�ক�প 
 

১৪৯ এিলজা পারভীন 
কাজী ইসমাইল 

�হােসন 
লৎুফুন �নছা 

�াম/মহ�াঃ লাউজানীৎ,ডাকঘর ◌ঃ 

গাজীর দরগাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ 

যেশার 

�ক বা�ক �ক� 

 

১৫০ �সানালী �কাম 
আবলু কালাম 

আজদ 
আিছয়া �বগম 

�াম/মহ�াঃ পায়রাডা�া,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 
�ক বা�ক �ক�  
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উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ 

যেশার 

১৫০ �সানালী �কাম 
আবলু কালাম 

আজদ 
আিছয়া �বগম 

�াম/মহ�াঃ পায়রাডা�া,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ 

যেশার 

�ক বা�ক �ক�  

১৫১ ম�ুা খাতুন 
জয়নাল 

আেবদীন 
তহিমনা িছি�ক 

�াম/মহ�া ◌ঃ িঝকরগাছা,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ 

যেশার 

মাশ�মচাষ 

�ক� 
 

১৫২ পপী রানী �মাদক 
তপন চ� 

�মাদক 
তপনা মদক 

�াম/মহ�া ◌ঃ পারবাজার,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ 

যেশার 

মাশ�মচাষ 

�ক� 
 

১৫৩ মাহাবুর রহমান খান 
সুলতান 

আহে�দ খান 
�কছানা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ �মাবারকপুর,ডাকঘর  

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ 

যেশার 

মাশ�মচাষ 

�ক� 
 

১৫৪ আ�ু�াহ আল মামুন আিমনরু রহমান জিল সুলতানা 

�াম/মহ�া ◌ঃ িঝকরগাছা,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ 

যেশার 

মাশ�মচাষ 

�ক� 
 

১৫৫ আব ুব�ার িসি�ক কামাল �হােসন আ�জয়ুারা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ কৃ�নগর,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ 

যেশার 

মাশ�মচাষ 

�ক� 
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�ঃ নং 
আ�কম�/�ক�ধারী 

যুবক/যুবমিহলার নাম 
িপতা/�ামীর নাম মাতার নাম �কানা �কে�র ধরণ 

�ক�ধারীর �মাবাইল 

নং 
 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৫৫ আব ুব�ার িসি�ক কামাল �হােসন আ�জয়ুারা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ কৃ�নগর,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশার 

মাশ�মচাষ 

�ক� 
 

১৫৬ ত�া ইয়াসিমন জিরপ িব�াস সুিফয়া �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ কৃ�নগর,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশার 

�ক বা�ক �ক� 

 

১৫৭ িশিরন আ�ার সা�াদ �হােসন শািহদা �বগম 

�াম/মহ�াঃ পুর�রপুর,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশার 

�ক বা�ক �ক� 

 

১৫৮ �ণ�ালী আ�ার 
আবলু কালাম 

আজাদ 
শামছু�াহার 

�াম/মহ�াঃ পায়রাডা�া,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশার 

�ক বা�ক �ক� 

 

১৫৯ নািগ�স পারভীন শওকত আলী খান িরিজয়া �বগম 

�াম/মহ�াঃ পুর�রপুর,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

�ক বা�ক �ক� 
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যেশার 

১৬০ জাফরীন �হািনয়াত আ�ুর রউফ জা�াত আরা 

�াম/মহ�াঃ িঝকরগাছা,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

�ক বা�ক �ক�  

১৬১ নাজমুল হাসান মহাসীন আলী পা�ল �বগম 

�াম/মহ�াঃ �সয়দপাড়া,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছােজলা ◌ঃ যেশার 

ফূল চাষ �ক�  

১৬২ মনজরু আলম মতৃ নওেসর আলী সুিফয়া খাতুন 

�াম/মহ�াঃ �সয়দপাড়া,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

ফূল চাষ �ক� 

 

১৬৩ এম আ�ুল গফুর �মাঃ গহর আলী মিহমা খাতুন 

�াম/মহ�াঃ �সয়দপাড়া,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশার 

ফূল চাষ �ক� 

 

১৬৪ িমজানুর রহমান 
�মাঃ মিতয়ার 

রহমান 
চায়না �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ শরীফপুর,ডাকঘর ◌ঃ 

গদখালী 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশার 

ফূল চাষ �ক� 

 

১৬৫ মিহউ�ীন ন�ু�ামান ছিকনা খাতুন 

�াম/মহ�াঃ �সয়দপাড়া,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

ফূল চাষ �ক�  
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�ঃ নং 
আ�কম�/�ক�ধারী 

যুবক/যুবমিহলার নাম 

িপতা/�ামীর 

নাম 
মাতার নাম �কানা �কে�র ধরণ 

�ক�ধারীর �মাবাইল 

নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৬৬ সালমা আলম নুর আলম ময়না �বগম 

�াম/মহ�াঃ লাউজানী,ডাকঘর ◌ঃ গাজীর 

দরগাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

মােছর খােদ� 

�তরী �ক� 
 

১৬৭ আল আিমন সাইফুল ইসলাম আসমা 

�াম/মহ�া ◌ঃ ল�ীপুর,ডাকঘর ◌ঃ গাজীর 

দরগাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

মােছর খােদ� 

�তরী �ক�  

১৬৮ �মেহদী হাসান আ�ুস সামাদ হািচনা �বগম 

�াম/মহ�াঃ নওদাপাড়া,ডাকঘর ◌ঃ গাজীর 

দরগাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

মােছর খােদ� 

�তরী �ক�  

১৬৯ জবুােয়র আল মাহমদু 
নািসর উ�ীন 

িদল ু
শাহীনা আ�ার 

�াম/মহ�াঃ লাউজানী,ডাকঘর ◌ঃ গাজীর 

দরগাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

মােছর খােদ� 

�তরী �ক�  

১৭০ আবরু রােসল 
মতৃ আ�ুল 

লিতফ 
িরনা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ লাউজানী,ডাকঘর ◌ঃ গাজীর 

দরগাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

মােছর খােদ� 

�তরী �ক� 
 

১৭১ �মাঃ আনা�ল ইসলাম জাহা�ীর আলম আেবদা �বগম 
�াম/মহ�াঃ কানারালী,ডাকঘর ◌ঃ িশওরদাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

গ� 

�মাটাতাজাকরন 
 

১৭২ �মাঃ �গালাম �মা�াফা 
�সােলামান 

ম�ল 
�রােকয়া �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ কানারালী,ডাকঘর ◌ঃ 

িশওরদাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

গ� 

�মাটাতাজাকরন 
 

১৭৩ �মাঃ ইকরামুল কবীর িপর ব� জা�াত �বগম 
�াম/মহ�া ◌ঃ কানারালী,ডাকঘর ◌ঃ 

িশওরদাহ 
মৎস� চাষ  
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উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

১৭৪ আ�ুর রব আ�ুর রা�াক পা�ল �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ কানারালী,ডাকঘর ◌ঃ 

িশওরদাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

মৎস� চাষ  

১৭৫ �মাছাঃ হািজরা খাতুন গহর গাজী সুিফয়া খাতুন 

�াম/মহ�া ◌ঃ িদগদানা,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

মৎস� চাষ  
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�ঃ নং আ�কম�/�ক�ধারী 

যুবক/যুবমিহলার নাম 

িপতা/�ামীর 

নাম 

মাতার নাম �কানা �কে�র ধরণ �ক�ধারীর 

�মাবাইল নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৭৬ �মাঃ রাজ ুআহে�দ ইি�স িময়া ছােলহা �বগম 

�াম/মহ�াঃ লাউজানী,ডাকঘর ◌ঃ গাজীর 

দরগাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ 

যেশার 

গাভী পালন  

১৭৭ আল তািরক িবন রইস �মাঃ রইস উ�ীন শাহীনুর খাতুন 

�াম/মহ�া ◌ঃল�ীপুর,ডাকঘর ◌ঃ গাজীর 

দরগাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ 

যেশার 

গাভী পালন  

১৭৮ �মাঃ �মেহদী হাচান আঃ সামাদ হািছনা �বগম 

�াম/মহ�াঃ নওদাপাড়া,ডাকঘর ◌ঃ গাজীর 

দরগাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ 

যেশার 

গাভী পালন  

১৭৯ �মাছাঃ মেনায়ারা খাতুন খুরশীদ আলম অিছলা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃল�ীপুর,ডাকঘর ◌ঃ গাজীর 

দরগাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ 

যেশার 

গাভী পালন  

১৮০ এিলজা পারভীন 
কাজী ইসমাইল 

�হােসন 
লৎুফুে�ছা 

�াম/মহ�াঃ লাউজানী,ডাকঘর ◌ঃ গাজীর 

দরগাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ 

যেশার 

গাভী পালন  

১৮১ �মাঃ মামনুরু রশীদ ইমান আলী কািদজা 
�াম/মহ�া ◌ঃ কৃি��পুর,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

গাভী পালন 
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উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ 

যেশার 

১৮২ �মাঃ �সাহরাব �হােসন 
�মাঃ ছােদক 

আলী িব�াস 
আছমা 

�াম/মহ�া ◌ঃ কৃি��পুর,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ 

যেশার 

গাভী পালন 

 

১৮৩ �মাঃ রিফ�ল ইসলাম �সাহরাব �হােসন রিহমা 

�াম/মহ�াঃ �মাবারকপুর,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ 

যেশার 

গাভী পালন 

 

১৮৪ �মাছাঃ �দেলায়ারা 
�মাঃ িগয়াস 

উি�ন 
আেমনা 

�াম/মহ�াঃ ব�নহাল,ডাকঘর ◌ঃ 

মা�েকামড়া 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

হাঁস-মুরগী পালন  

১৮৫ �মাছাঃ �জসিমন আ�ার �গালাম �মা�ফা জিরনা 

�াম/মহ�াঃ ব�নহাল,ডাকঘর ◌ঃ 

মা�েকামড়া 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

হাঁস-মুরগী পালন  

১৮৬ �মাঃ আিশক �মেহদী মিফজ উি�ন জাহানারা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ পািনসারা,ডাকঘর ◌ঃ 

গদখালী 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

ফুল চাষ  

১৮৭ �মাঃ রিফ�ল ইসলাম 
রমজান আলী 

গাজী 
আেমনা �বগম 

�াম/মহ�াঃ �সয়দপাড়া ,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

ফুল চাষ  

 
 
 

�ঃ নং আ�কম�/�ক�ধারী িপতা/�ামীর মাতার নাম �কানা �কে�র ধরণ �ক�ধারীর 
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যুবক/যুবমিহলার নাম নাম �মাবাইল নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১৮৮ �মাঃ মিহদলু ইসলাম 
�মাঃ িমজানুর 

রহমান 
ঝরনা �বগম 

�াম/মহ�াঃ �সয়দপাড়া ,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

ফুল চাষ  

১৮৯ নুর �মাহা�াদ �মাঃ আয়ুব আলী ছােলহা �বগম 

�াম/মহ�াঃ �সয়দপাড়া ,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

ফুল চাষ  

১৯০ আিমর �হাসন আলতাব িব�াস ছফুরা �বগম 

�াম/মহ�াঃ �সয়দপাড়া ,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

ফুল চাষ  

১৯১ �মাঃ মন�ুর জােকর আলী ফােতমা �বগম 

�াম/মহ�াঃ �সয়দপাড়া ,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

ফুল চাষ  

১৯২ �মাঃ ওসমান গিণ 
�মাঃ কওসার 

আলী 
ছােহলা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ পািনসারা,ডাকঘর ◌ঃ গদখালী 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 
ফুল চাষ  

১৯৩ �মাঃ আেনায়ার �হােসন 
�মাঃ �হােসন 

আলী 
আেনায়ারা �বগম 

�াম/মহ�াঃ লাউজানী,ডাকঘর ◌ঃ গাজীর 

দরগাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

মৎস� চাষ  

১৯৪ জিসম উি�ন বা�ু িময়া লুিত �বগম 

�াম/মহ�াঃ লাউজানী,ডাকঘর ◌ঃ গাজীর 

দরগাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

মৎস� চাষ  

১৯৫ রািশদা �বগম ওবাইদরু ছােয়রা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ কৃ�নগর,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

হাঁস-মুরগী পালন  

১৯৬ তহিমনা খাতুন আঃ ছা�ার মােজদা খাতুন �াম/মহ�া ◌ঃ কৃ�নগর,ডাকঘর ◌ঃ হাঁস-মুরগী পালন  
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িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

১৯৭ খােলদা খাতুন রিফ�ল ইসলাম আেমনা �বগম 
�াম/মহ�া ◌ঃ হিড়য়া,ডাকঘর ◌ঃ বায়সা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 
হাঁস-মুরগী পালন  

১৯৮ তািনয়া খাতুন 
আেনায়ার 

�হােসন 
সুিফয়া �বগম 

�াম/মহ�াঃ লাউজানী,ডাকঘর ◌ঃ গাজীর 

দরগাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

হাঁস-মুরগী পালন  

১৯৯ ওমমান গিণ 
মৃত আয়ূব 

�হােসন 
জিরনা �বগম 

�াম/মহ�াঃ নওয়াপাড়া ,ডাকঘর ◌ঃ গাজীর 

দরগাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

মৎস� চাষ  

২০০ �সাহাগ �হােসন ফজললু হক ফিরদা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ লাউজানী,ডাকঘর ◌ঃ গাজীর 

দরগাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

মৎস� চাষ  

২০১ সািহদ�ুামান ফজললু করীম �দেলায়ারা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ ল�ীপুর,ডাকঘর ◌ঃ গাজীর 

দরগাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

মৎস� চাষ  

 

�ঃ নং আ�কম�/�ক�ধারী 

যুবক/যুবমিহলার নাম 

িপতা/�ামীর 

নাম 

মাতার নাম �কানা �কে�র ধরণ �ক�ধারীর 

�মাবাইল নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২০২ তািনয়া খাতুন 
আেনায়ার 

�হােসন 
জাহানার খাতুন 

�াম/মহ�াঃ লাউজানী,ডাকঘর ◌ঃ গাজীর 

দরগাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

হাঁস-মুরগী পালন  

২০৩ জািকর �হােসন ওয়ােহদ আলী সােজদা �বগম 

�াম/মহ�াঃ নওয়াপাড়া ,ডাকঘরঃ গাজীর 

দরগাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ 

হাঁস-মুরগী পালন  
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যেশার 

২০৪ আঃ রহমান শিহদলু ইসলাম খািজদা �বগম 

�াম/মহ�াঃ নওদাপাড়া ,ডাকঘর ◌ঃ গাজীর 

দরগাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ 

যেশার 

হাঁস-মুরগী পালন  

২০৫ �মাঃ মিহদলু ইসলাম সু�জ িময়া সুিফয়া �বগম 

�াম/মহ�াঃ লাউজানী,ডাকঘর ◌ঃ গাজীর 

দরগাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ 

যেশার 

মৎস� চাষ  

২০৬ ইয়ািমন আরাফাত আব ুিছি�ক পারিভনা �বগম 

�াম/মহ�াঃ লাউজানী,ডাকঘর ◌ঃ গাজীর 

দরগাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ 

যেশার 

মৎস� চাষ  

২০৭ রােসল �হােসন ইি�স আলী ছােলহা �বগম 

�াম/মহ�াঃ লাউজানী,ডাকঘর ◌ঃ গাজীর 

দরগাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ 

যেশার 

মৎস� চাষ  

২০৮ িসমা খাতুন �মাঃ রিহম মিজ� না �বগম 

�াম/মহ�াঃ লাউজানী,ডাকঘর ◌ঃ গাজীর 

দরগাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ 

যেশার 

হাঁস-মুরগী পালন  

২০৯ �সিলনা পারভীন আিমনরু �মারেশদা �বগম 

�াম/মহ�াঃ লাউজানী,ডাকঘর ◌ঃ গাজীর 

দরগাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ 

যেশার 

হাঁস-মুরগী পালন  

২১০ জা�াতুল �ফরেদৗস ই�াহীম খািদজা �বগম �াম/মহ�াঃ লাউজানী,ডাকঘর ◌ঃ গাজীর হাঁস-মুরগী পালন  
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দরগাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ 

যেশার 

২১১ রাজ ুআহে�দ তিববর রহমান �মেহ�ন �নছা 

�াম/মহ�া ◌ঃ কানারালী,ডাকঘর ◌ঃ 

িশওরদাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

হাঁস-মুরগী পালন  

২১২ �মাঃ িফেরাজ �হােসন সামসেু�াহা রািশদা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ কানারালী,ডাকঘর ◌ঃ 

িশওরদাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

হাঁস-মুরগী পালন  

২১৩ �িমনা ফারজানা আেবদ আলী হািলমা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ �রল ��শন,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ 

যেশার 

মৎস� চাষ  

২১৪ িশিরনা আ�ার সা�াদ �হােসন শাহীদা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ �শখপাড়া,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ 

যেশার 

মৎস� চাষ  

 

�ঃ নং আ�কম�/�ক�ধারী 

যুবক/যুবমিহলার নাম 

িপতা/�ামীর 

নাম 

মাতার নাম �কানা �কে�র ধরণ �ক�ধারীর 

�মাবাইল নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২১৫ ওিহদলু ইসলাম 
ইমামুল 

�হােসন 
খােদজা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ িবষহরী,ডাকঘর ◌ঃ 

গ�ান�পুর 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

মৎস� চাষ  

২১৬ আবলু খােয়র �রজাউল হক খািদজা �বগম 
�াম/মহ�া ◌ঃ িবষহরী,ডাকঘর ◌ঃ 

গ�ান�পুর 
মৎস� চাষ  



পাতা- 36 - 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

২১৭ �সাহরাব মৃত �খারেশদ �দলজান �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ িবষহরী,ডাকঘর ◌ঃ 

গ�ান�পুর 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

মৎস� চাষ  

২১৮ হাসান কবীর �রজাউল হক িলিল খাতুন 

�াম/মহ�া ◌ঃ িবষহরী,ডাকঘর ◌ঃ 

গ�ান�পুর 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

মৎস� চাষ  

২১৯ িমতু খাতুন আবলু খােয়র �শফালী খাতুন 

�াম/মহ�া ◌ঃ িবষহরী,ডাকঘর ◌ঃ 

গ�ান�পুর 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

মৎস� চাষ  

২২০ শািহনা খাতুন আব ুতােহর ছিকনা খাতুন 

�াম/মহ�াঃ লাউজানী,ডাকঘর ◌ঃ গাজীর 

দরগাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

মৎস� চাষ  

২২১ রিহমা বাদশা আব ুহািনফ শামসুন নাহার 

�াম/মহ�াঃ লাউজানী,ডাকঘর ◌ঃ গাজীর 

দরগাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

গাভী পালন  

২২২ জাহানারা �বগম 
আলতাপ 

�হােসন 
ফােতমা �বগম 

�াম/মহ�াঃ লাউজানী,ডাকঘর ◌ঃ গাজীর 

দরগাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশারজানী 

গাভী পালন  

২২৩ তাসিলমা আ�ার 
িদদা�ল 

আলম 
মতৃ ফুলবান ু

�াম/মহ�াঃ লাউজানী,ডাকঘর ◌ঃ গাজীর 

দরগাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশারজানী 

গ�েমাটাতাজাকরণ  

২২৪ �গালাম �মা�ফা 
�সালাইমান 

ম�ল 
�রােকয়া �বগম 

�াম/মহ�াঃ  কানাইরালী,ডাকঘর ◌ঃ 

িশওরদাহ 
গ�েমাটাতাজাকরণ  
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উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশারউজা 

২২৫ মহা�ল ইসলাম রমজান আলী �জসিমন 

�াম/মহ�াঃ  কানাইরালী,ডাকঘর ◌ঃ 

িশওরদাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশারউজা 

গ�েমাটাতাজাকরণ  

২২৬ মাজহা�ল ইসলাম 
শামসুর 

রহমান 
�পজান 

�াম/মহ�াঃ  কানাইরালী,ডাকঘর ◌ঃ 

িশওরদাহ 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশারউজাগাজীর 

গ�েমাটাতাজাকরণ  

২২৭ িফেরাজ �হােসন শামসেু�াহা রািশদা 

�াম/মহ�াঃ  কানাইরালী,ডাকঘর ◌ঃ 

িশওরদাহ 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশারউজাদরগাহ 

গ�েমাটাতাজাকরণ  

২২৮ আেনায়ার �হােসন �হােসন আলী আেনায়ারা 

র�াম/মহ�াঃ লাউজানী,ডাকঘর ◌ঃ গাজীর 

দরগা� 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশারউজানীঃ 

গাভী পালন  

 

�ঃ নং আ�কম�/�ক�ধারী 

যুবক/যুবমিহলার নাম 

িপতা/�ামীর 

নাম 

মাতার নাম �কানা �কে�র ধরণ �ক�ধারীর 

�মাবাইল নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২২৯ আমজাদ �হােসন �মাঃ �হােসন আলী আেনায়ারা 

�াম/মহ�াঃ লাউজানী,ডাকঘর ◌ঃ গাজীর 

দরগা� 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা 

◌ঃযেশারউজানীঃর 

গাভী পালন  
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২৩০ গাজী �মা�ফা মাসুদ �মাহাতাপ উি�ন 
হাসমত আনা 

বানু 

�াম/মহ�াঃ  কৃ�নগর,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা 

◌ঃযেশারউজান 

মাশ�ম চাষ  

২৩১ তহিমনা িখিজর আলী �মেহরানা 

�াম/মহ�াঃ  কৃ�নগর,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা 

◌ঃযেশারউজানী 

মাশ�ম চাষ  

২৩২ ইসরািফল আলম আজগর আলী িরিজয়া খাতুন 

�াম/মহ�াঃ �সয়দপাড়া,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা 

◌ঃযেশারউজানীঃর 

ফুল চাষ  

২৩৩ �মাঃ নাজমলু আ�ুল গফুর মেলকা 

�াম/মহ�া ◌ঃ �সেয়দপাড়া,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

গ 

ফুল চাষ  

২৩৪ িশউলী খাতুন �খারেশদ ফােতমা 

�াম/মহ�া ◌ঃ �সেয়দপাড়া,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশারেজলেশার 

হাঁস-মুরগী পালন 
 

২৩৫ মিজ� না খাতুন আব ুসাইদ ছিকনা 

�াম/মহ�া ◌ঃ �সেয়দপাড়া,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

য 

হাঁস-মুরগী পালন  

২৩৬ �পালী খাতুন শিহদলু আেনায়ারা 
�াম/মহ�া ◌ঃ �সেয়দপাড়া,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 
হাঁস-মুরগী পালন  
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উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

য 

২৩৭ শারিমন সুলতানা মিহদলু �মােমনা 

�াম/মহ�া ◌ঃ �সেয়দপাড়া,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

গ 

হাঁস-মুরগী পালন  

২৩৮ নািগ�স পারভীন শওকত আলী িরিজয়া �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ পুর�পুর,,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশাররগাছেশার 

�ক বা�ক  

২৩৯ সালমা �বগম ��র আলী সিখনা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ কৃ�নগর,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারর 

�ক বা�ক  

২৪০ ফয়সাল আহেমদ ফজলরু রহমান �রশমা খাতুন 

�াম/মহ�া ◌ঃ িবষহরী,ডাকঘর ◌ঃ 

গ�ান�পুর 

উপেজলাঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারজীর 

দরগশর 

মৎস� চাষ  
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�ঃ নং আ�কম�/�ক�ধারী 

যুবক/যুবমিহলার নাম 

িপতা/�ামীর 

নাম 

মাতার নাম �কানা �কে�র ধরণ �ক�ধারীর 

�মাবাইল নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২৪১ মাহমদুা ফজলরু রহমান �রশমা খাতুন 

�াম/মহ�া ◌ঃ িবষহরী,ডাকঘর ◌ঃ 

গ�ান�পুর 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃযেশারঃ 

যেশার 

মৎস� চাষ  

২৪২ মু�ল �হােসন আবলু খােয়র �শফালী 

�াম/মহ�া ◌ঃ িবষহরী,ডাকঘর ◌ঃ 

গ�ান�পুর 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশারদরগা ◌ঃ 

মৎস� চাষ  

২৪৩ লাভলু এরশদ আলী হািলমা 

�াম/মহ�া ◌ঃ িবষহরী,ডাকঘর ◌ঃ 

গ�ান�পুর 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশারকঘর  ◌ঃ 

মৎস� চাষ  

২৪৪ তানিজদা আ�ার জাহা�ীর আেনায়ারা 

�াম/মহ�া ◌ঃ নওদাপাড়া,ডাকঘর ◌ঃ গাজীর 

দরগাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশারজকরঃর 

হাঁস-মুরগী পালন  

২৪৫ কাজল �রখা মাসুদ রানা সুখজান 

�াম/মহ�াঃ নওদাপাড়া,,ডাকঘর ◌ঃ গাজীর 

দরগাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশারজীর 

হাঁস-মুরগী পালন  

২৪৬ ওসমান গিণ 
মতৃ আয়ূব 

�হােসন 
নুরজাহান 

�াম/মহ�াঃ নওদাপাড়া,,ডাকঘর ◌ঃ গাজীর 

দরগাহ 
গাভী পালন  
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উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা 

◌ঃযেশারজীরযেশার 

২৪৭ ফােতমা খাতুন নুরনবী রিহমা �বগম 

�াম/মহ�াঃ নওদাপাড়া,,ডাকঘর ◌ঃ গাজীর 

দরগাহ 

উপেজলা ◌ঃ 

িঝকরগাছা,�জলাঃযেশারজীরঃযেশার 

গাভী পালন  

২৪৮ নাজমুল ইসলাম জাহা�ীর �হােন মমতাজ �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ কানারালী,ডাকঘর ◌ঃ 

িশএরদাহ 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশারগাহঃ যর 

গ�েমাটাতাজাকরণ  

২৪৯ মাহবুল আলম আনা�ল ইসলাম মমতাজ �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ কানারালী,ডাকঘর ◌ঃ 

িশএরদাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশাররযেশার 

গ�েমাটাতাজাকরণ  

২৫০ �রােমনা আফেরাজ মৃত মিহউ�ীন শামছু ননাহার 

�াম/মহ�া ◌ঃ কানারালী,,,ডাকঘর ◌ঃ 

িশওরদাহ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ 

যেশারহর 

গ�েমাটাতাজাকরণ  

২৫১ �হােসন আলী 
মৃত বাবুল 

আকতার 
সােজদা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ কৃ�নগর,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ 

যেশারগা 

মাশ�ম চাষ  

২৫২ মিনষা �হােসন আলী র�া �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ কৃ�নগর,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ 

যেশারগা 

মাশ�ম চাষ  
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�ঃ নং আ�কম�/�ক�ধারী 

যুবক/যুবমিহলার নাম 

িপতা/�ামীর 

নাম 

মাতার নাম �কানা �কে�র ধরণ �ক�ধারীর 

�মাবাইল নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২৫৩ তির�ল ইসলাম আলী �হােসন সােলহা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ �সয়দপাড়া,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশারগারঃ গাজ 

ফুল চাষ  

২৫৪ জাফিরন �রাহািনয়াত আ�ুর রউফ জা�াত আরা 

�াম/মহ�া ◌ঃ িঝকরগাছা,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

�ক বা�ক  

২৫৫ �রশমা খাতুন সাইফুল ইসলাম কিহনরু �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ হািড়য়া,ডাকঘর  ◌ঃ বায়সা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ 

যেশারনীঃ 

মৎস� চাষ  

২৫৬ আ�াস আলী 
মতৃ নািসর 

উ�াহ 
আফরাতুন �নছা 

�াম/মহ�া ◌ঃ হািড়য়া,ডাকঘর  ◌ঃ বায়সা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ 

যেশারনীঃ 

মৎস� চাষ  

২৫৭ আিমনরু রহমান আলাল উ�ীন পারভীন খাতুন 

�াম/মহ�া ◌ঃ হািড়য়া,ডাকঘর  ◌ঃ বায়সা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ 

যেশারনীঃ 

মৎস� চাষ  

২৫৮ জা�াতুল �ফরেদৗস কাজী ই�ািহম �খােদজা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ হািড়য়া,ডাকঘর  ◌ঃ বায়সা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ 

যেশারনীঃ 

মৎস� চাষ  

২৫৯ িবউ� খাতুন মিন�ল ইসলাম ফােতমা খাতুন 

�াম/মহ�া ◌ঃ লাউজানী,ডাকঘর ◌ঃগাজীর 

দরগা� 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

হাঁস-মুরগী পালন  
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২৬০ �রেহনা পারভীন আ�ুল হাই আেলয়া �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃলাউজানী,ডাকঘর ◌ঃগাজীর 

দরগা� 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

হাঁস-মুরগী পালন  

২৬১ তিলমা খাতুন আকবর আলী িরিজয়া �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃলাউজানী,ডাকঘর ◌ঃগাজীর 

দরগা� 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশারেজলঃ যশ 

গাভী পালন  

২৬২ �দেলায়ার �হােসন 
আব ুফজলুল 

কিরম 

�দেলায়ারা 

�বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃল�ীপুর,ডাকঘর ◌ঃগাজীর 

দরগা� 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

গাভী পালন 

 

২৬৩ ইয়ািসন আরাফাত আব ুিসি�ক পারভীনা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃলাউজানী,ডাকঘর ◌ঃগাজীর 

দরগা� 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশারেজঃ যশর 

গাভী পালন 

 

২৬৪ নাজমুল হদাু আব ুতােহর �কজান িবিব 

�াম/মহ�া ◌ঃলাউজানী,ডাকঘর ◌ঃগাজীর 

দরগা� 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

গ�েমাটাতাজাকরণ  

 
 



পাতা- 45 - 

 

�ঃ নং আ�কম�/�ক�ধারী 

যুবক/যুবমিহলার নাম 

িপতা/�ামীর 

নাম 

মাতার নাম �কানা �কে�র ধরণ �ক�ধারীর 

�মাবাইল নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২৬৫ িমলন ঢালী 
আিতয়ার 

রহমান 
সািহদা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃপািনসারা,ডাকঘর  ◌ঃগদখালী 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশারযেশা 

ফুল চাষ  

২৬৬ মিতয়ার রহমান শাহাদত �হােসন ইছারন �নছা 
�াম/মহ�া ◌ঃশিরপপুর,ডাকঘর ◌ঃগদখালী 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 
ফুল চাষ  

২৬৭ তহিমনা �বগম মতৃ জয়নাল জ�রা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃকৃ�নগর,ডাকঘর 

◌ঃিঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশারকরগাঃ য 

�ক বা�ক  

২৬৮ �সাহানুর রহমান হািববুর রহমান জােমনা খাতুন 
�াম/মহ�া ◌ঃিবষহরী,ডাকঘর ◌ঃগ�ান�পুর 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 
মৎস� চাষ  

২৬৯ আ�ুল জববার 
মৃত জােকর 

আলী 
আয়শা খাতুন 

�াম/মহ�া ◌ঃিবষহরী,ডাকঘর ◌ঃগ�ান�পুর 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

মৎস� চাষ 
 

২৭০ তহিমনা �বগম 
িসরাজলু 

ইসলাম 
িরিজয়া খাতুন 

�াম/মহ�া ◌ঃ ছু�পুর,ডাকঘর ◌ঃগ�ান�পুর 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

মৎস� চাষ 
 

২৭১ জািহদা সুলতানা শিরফুল ইসলাম জেবদা খাতুন 

�াম/মহ�া ◌ঃ হািজরালী,ডাকঘর 

◌ঃিঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

হাঁস-মুরগী পালন  

২৭২ �রখা খাতুন 
আিম�ল 

ইসলাম 
িরিজয়া খাতুন 

�াম/মহ�া ◌ঃ হািজরালী,ডাকঘর  

◌ঃিঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছােজলা  ◌ঃ যেশার 

হাঁস-মুরগী পালন  

২৭৩ মাহবুবরু রহমান জািমর আলী চায়না খাতুন �াম/মহ�া ◌ঃ হািজরালী,ডাকঘর হাঁস-মুরগী পালন  
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◌ঃিঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশারঃ 

২৭৪ আ�া��ামান আশােরফ আলী তহিমনা খাতুন 

�াম/মহ�া ◌ঃকৃ�নগর,ডাকঘর 

◌ঃিঝকরগাছা 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশারকরগাছাঃ য 

গাভী পালন  

২৭৫ মিন�ল ইসলাম সানাউ�াহ শািহদা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃকৃ�নগর,ডাকঘর 

◌ঃিঝকরগাছা 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশারকেশার 

গ�েমাটাতাজাকরণ  

২৭৬ আলাউ�ীন বাবুর আলী ছিবরন �নছা 

�াম/মহ�া ◌ঃৈসয়দপাড়া,ডাকঘর 

◌ঃিঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশারকঃেশার 

ফুল চাষ  
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�ঃ নং আ�কম�/�ক�ধারী 

যুবক/যুবমিহলার নাম 

িপতা/�ামীর 

নাম 

মাতার নাম �কানা �কে�র ধরণ �ক�ধারীর 

�মাবাইল নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২৭৭ �িবনা ইয়াসিমন মু�ল �হােসন শিরফা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃকৃ�নগর,ডাকঘর 

◌ঃিঝকরগাছা 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃযেশা

 ◌ঃ যেশার 

�ক বা�ক  

২৭৮ �েবল �হােসন শাহাবুর রহমান ফািহমা �বগম 
�াম/মহ�া ◌ঃিবষহরী,ডাকঘর ◌ঃগ�ান�পুর 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 
মৎস� চাষ  

২৭৯ বাবলরু রহমান আলাউ�ীন রানু খাতুন 
�াম/মহ�া ◌ঃিবষহরী,ডাকঘর ◌ঃগ�ান�পুর 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

মৎস� চাষ 
 

২৮০ আরমান আলী মতৃ �হােচন আলী �বগম িবিব 
�াম/মহ�া ◌ঃিবষহরী,ডাকঘর ◌ঃগ�ান�পুর 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

মৎস� চাষ 
 

২৮১ হািলমা খাতুন �মািমনরু রহমান �মােমনা খাতুন 
�াম/মহ�া ◌ঃিবষহরী,ডাকঘর ◌ঃগ�ান�পুর 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারর 
মৎস� চাষ  

২৮২ মু�া �সাইন মতৃ আঃ বারী �বম ন�ুে�ছা 
�াম/মহ�া ◌ঃিব�পুর,ডাকঘর  ◌ঃবাঁকড়া 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 
হাঁস-মুরগী পালন  

২৮৩ �রহান উ�ীন শিফ�ল ইসলাম �জাহরা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ হািজরালী,ডাকঘর 

 ◌ঃিঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশারকরগ ◌ঃ 

হাঁস-মুরগী পালন  

২৮৪ ইসমত আরা ইি�স আলী ফিজলা খাতুন 

�াম/মহ�া ◌ঃ হািজরালী,ডাকঘর 

 ◌ঃিঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

য 

হাঁস-মুরগী পালন  
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২৮৫ জািহদ হাসান আবলু �হােসন জিরনা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ মি�কপুর,ডাকঘর ◌ঃগাজীর 

দরগা� 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

গাভী পালন  

২৮৬ আ�ুর রহমান আজাহার আলী নুরজাহান 

�াম/মহ�া ◌ঃ ল�ীপুর,ডাকঘর ◌ঃগাজীর 

দরগা� 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

যশ ◌ঃ 

গাভী পালন  

২৮৭ রায়হান �হােসন 
কাম�ল 

ইসলাম 
রােবয়া �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ ল�ীপুর,ডাকঘর ◌ঃগাজীর 

দরগা� 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশারেশার 

গ�েমাটাতাজাকরণ  

২৮৮ রােসল �হােসন আবলু �হােসন নাজমা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ পায়রাডাংগা,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশারনীযেশার 

মৎস� চাষ  
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�ঃ নং আ�কম�/�ক�ধারী 

যুবক/যুবমিহলার নাম 

িপতা/�ামীর 

নাম 

মাতার নাম �কানা �কে�র ধরণ �ক�ধারীর 

�মাবাইল নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২৮৯ আল মামুন শিহদলু ইসলাম শািহনা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ পায়রাডাংগা,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

মৎস� চাষ 

 

২৯০ নাজমা খাতুন আমজাদ �হােসন মমতাজ �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ পায়রাডাংগা,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

◌ঃ 

মৎস� চাষ 

 

২৯১ িদিত মিন সাইফু�ামান রানু �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ হািজরালী,ডাকঘর 

 ◌ঃিঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশারঃ 

হাঁস-মুরগী পালন  

২৯২ িশিরনা �বগম �রহান উ�ীন রােহলা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ হািজরালী,ডাকঘর 

 ◌ঃিঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশারঃগাজ 

হাঁস-মুরগী পালন  

২৯৩ �শফালী �বগম আ�ুল আলীম নুরজাহান �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ হািজরালী,ডাকঘর 

 ◌ঃিঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশারঃ 

হাঁস-মুরগী পালন  

২৯৪ মাহবুব আলম মনুছুর আহ�দ 
রওশনারা 

�বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ লাউজানী,ডাকঘর ◌ঃগাজীর 

দরগা� 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ 

যেশারগা 

গাভী পালন  

২৯৫ ইকবাল �হােসন শওকত আলী নুরজাহান �বগম �াম/মহ�া ◌ঃ মি�কপুর,ডাকঘর ◌ঃগাজীর গাভী পালন  
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দরগা� 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ 

যেশারজ 

২৯৬ িশখা রানী রায় মনমথ রায় িদপালী রায় 

�াম/মহ�া ◌ঃ মি�কপুর,ডাকঘর ◌ঃগাজীর 

দরগা� 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

গাভী পালন  

২৯৭ স�াট িব�াস তপন িব�াস রাধা িব�াস 

�াম/মহ�া ◌ঃ জয়কৃ�পুর,ডাকঘর ◌ঃগাজীর 

দরগা� 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

গ�েমাটাতাজাকরণ  

২৯৮ জয়� রায় জয় রবীন রায় অনীতা রায় 

�াম/মহ�া ◌ঃ মি�কপুর,ডাকঘর ◌ঃগাজীর 

দরগা� 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

গ�েমাটাতাজাকরণ  

২৯৯ �মািমনরু রহমান আহ�দ আলী �সানাভান িবিব 
�াম/মহ�া ◌ঃিবষহরী,ডাকঘর ◌ঃগ�ান�পুর 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 
মৎস� চাষ  

৩০০ ফািহম ব� মতৃ দিবর উ�ীন 
মৃত আিছয়া 

�বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃিবষহরী,ডাকঘর ◌ঃগ�ান�পুর 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারনঃ 

যেশার 

মৎস� চাষ  
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�ঃ নং আ�কম�/�ক�ধারী 

যুবক/যুবমিহলার নাম 

িপতা/�ামীর 

নাম 

মাতার নাম �কানা �কে�র ধরণ �ক�ধারীর 

�মাবাইল নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৩০১ িবউ� খাতুন ফািহম �হােসন ফািহমা �বগম 
�াম/মহ�া ◌ঃিবষহরী,ডাকঘর ◌ঃগ�ান�পুর 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশারর 
মৎস� চাষ  

৩০২ �ফরেদৗসী খানম 
�মা�ার 

জামান 
িলিল �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ হািজরালী,ডাকঘর 

 ◌ঃিঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশারযেশার 

হাঁস-মুরগী পালন  

৩০৩ �পালী খাতুন 
তির�ল 

ইসলাম 
শহরবান ুিবিব 

�াম/মহ�া ◌ঃ হািজরালী,ডাকঘর 

 ◌ঃিঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশারযেশারজঃ 

হাঁস-মুরগী পালন  

৩০৪ পা�ল �বগম জ�র আলী আেমনা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ হািজরালী,ডাকঘর 

 ◌ঃিঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশারযেশারজঃ 

হাঁস-মুরগী পালন  

৩০৫ আিজজরু রহমান 
জয়নাল 

আেবদীন 
হািসনা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ মি�কপুর,ডাকঘর ◌ঃগাজীর 

দরগা� 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারেশার 

গাভী পালন  

৩০৬ শাহাবু�ীন আহেমদ 
জয়নাল 

আেবদীন 
তফুরা �বগম 

�াম/মহ�া ◌ঃ মি�কপুর,ডাকঘর ◌ঃগাজীর 

দরগা� 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশা ◌ঃ 

যেশার 

গাভী পালন  

৩০৭ কিণকা �ঘাষ আন� �মার কল�াণী �বগম �াম/মহ�াঃ �রামপুর,ডাকঘর ◌ঃিঝকরগাছা   
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�ঘাষ উপেজলা ◌ঃ 

িঝকরগাছা,�জলা:যেশারেশারিঝকরগাছ 

গাভী পালন 

৩০৮ একরামলু ইসলাম এরশাদ আলী রিহমা �বগম �াম/মহ�া ◌ঃ বায়সা,ডাকঘর ◌ঃবায়সাচাঁদপুর 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশারলাউজানঃ 

গ�েমাটাতাজাকরণ  

৩০৯ শিহদলু ইসলাম মৃত আঃ 

সা�ার 

রিহমা খাতুন �াম/মহ�া ◌ঃ বায়সা,ডাকঘর ◌ঃবায়সাচাঁদপুর 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশারনীেশার 

গ�েমাটাতাজাকরণ  

৩১০ তির�ল ইসলাম ন�ুল ইসলাম লালবান ু �াম/মহ�া ◌ঃ বায়সা,ডাকঘর ◌ঃবায়সাচাঁদপুর 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশারনীেশারঃরগাঃ 

 

ফুল চাষ 

 

৩১১ জালাল উ�ীন আ�ুল 

গফফার 

রােবয়া খাতুন �াম/মহ�া ◌ঃ পািনসারা,ডাকঘর  ◌ঃগদখালী 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

রযেশার 

 

ফুল চাষ 

 

৩১২ �তমরু হাসান আিতয়ার 

রহমান 

িরিজয়া খাতুন �াম/মহ�া ◌ঃ ল�ীপুর,ডাকঘর ◌ঃগাজীর 

দরগা� 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ 

যেশারজানী 

মােছর খাদ� �তরী  

 
 



পাতা- 53 - 

 

�ঃ নং আ�কম�/�ক�ধারী 

যুবক/যুবমিহলার নাম 

িপতা/�ামীর 

নাম 

মাতার নাম �কানা �কে�র ধরণ �ক�ধারীর 

�মাবাইল নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৩১৩ শঅিহনুর আ�ার ইউসুফ আলী ফােতমা 

খাতুন 

�াম/মহ�া ◌ঃ লাউজানী,ডাকঘর ◌ঃগাজীর 

দরগা� 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

মােছর খাদ� �তরী  

৩১৪ খিবর আলী আকবার আলী সােলহা খাতুন �াম/মহ�া ◌ঃ আটুিলয়া,ডাকঘর 

◌ঃগ�ান�পুর 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

বনায়ন  

৩১৫ তুিহন রানা আ�ুর রউফ ছায়া খাতুন �াম/মহ�া ◌ঃ গ�ান�পুর,ডাকঘর ◌ঃগাজীর 

দরগা� 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

বনায়ন  

৩১৬ শািকল হাসান আলম আকবর আরিজনা 

�বগম 

�াম ◌ঃিক��পুর,ডাকঘর ◌ঃ িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃযেশারঃ 

যেশার 

মাশ�ম চাষ  

৩১৭ �রেহনা আ�ার আ�ুল আিজজ �রািজনা 

�বগম 

�াম           ◌ঃেমাবারকপুর,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

�ক বা�ক  

৩১৮ শারিমন সুলতানা আরশাদ আলী রােফজা 

�বগম 

�াম ◌ঃকৃ�নগর,ডাকঘর 

 ◌ঃিঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

�ক বা�ক  

৩১৯ নািসমা খাতুন আ�া��ামান িফেরাজা 

�বগম 

�াম ◌ঃহািজরালী,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

হাঁস-মুরগী পালন  

৩২০ আেলয়া খাতুন �তাতা িময়া জিরফা �বগম �াম ◌ঃহািজরালী,ডাকঘর ◌ঃ হাঁস-মুরগী পালন  
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িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

৩২১ মিন�ল ইসলাম ন�ুল ইসলাম লালবানু �াম ◌ঃবায়সা,ডাকঘর ◌ঃ 

বায়সাচাঁদপুর 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা �জলা  ◌ঃ যেশার 

ফুল চাষ  

৩২২ আ�ুল হাই �মাহা�দ 

আলী 

আিখলা �বগম গ�াম ◌ঃেবেনয়ালী,ডাকঘর  ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

য 

ফুল চাষ  

৩২৩ শাহজাহান কিবর ইসমাইল 

�হােসন 

�জাহরা �বগম �াম ◌ঃশিরফপুর,ডাকঘর  ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা 

◌ঃযেশারিঝকরগাছা 

ফুল চাষ  

৩২৪ তির�ল ইসলাম আ�ুস সামাদ মতৃ মিরয়ম 

িবিব 

গ�াম ◌ঃিক��পুর,ডাকঘর  ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

যশ 

মাশ�ম চাষ  
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�ঃ নং আ�কম�/�ক�ধারী 

যুবক/যুবমিহলার নাম 

িপতা/�ামীর 

নাম 

মাতার নাম �কানা �কে�র ধরণ �ক�ধারীর 

�মাবাইল নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৩২৫ জাহা�ীর �হােসন ছানা��ীন মেনায়ারা �বগম �াম ◌ঃবািলয়া,ডাকঘর ◌ঃ িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারঃ 

যেশা 

মাশ�ম চাষ  

৩২৬ সিমর �মার �ঘাষ সুভাষ চ� 

�ঘাষ 

কিণকা �াম ◌ঃেদাশিতনা,ডাকঘর ◌ঃ 

অমতৃবাজার 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

বনায়ন  

৩২৭ নাজনীন নাহার ডবল ু

রহমান 

আেনায়ারা খাতুন �াম ◌ঃগ�ান�পুর,ডাকঘর ◌ঃ 

অমতৃবাজার 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারেশার 

বনায়ন  

৩২৮ সিফ�ল ইসলাম আব ুব�র রিহমা �বগম �াম ◌ঃছু�পুর,ডাকঘর ◌ঃ গ�ান�পুর 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারর 

বনায়ন  

৩২৯ �মৗসুমী খাতুন মাহাবুর 

রহমান 

মেনায়ারা �বগম �ামঃকৃ�নগর,ডাকঘর ◌ঃ িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

�ক বা�ক  

৩৩০ নািছমা খাতুন নুর 

�মাহা�দ 

মমতাজ �বগম �ামঃকৃ�নগর,ডাকঘর ◌ঃ িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

�ক বা�ক  

৩৩১ শািহন �রজা মিফজ 

উ�ীন 

জাহানারা �বগম �ামঃচাঁদপুর,ডাকঘর ◌ঃ বায়সাচাঁদপুর 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার যশ 

ফুল চাষ  

৩৩২ মিন��ামান ইয়ািমন 

আলী 

সালমা �বগম �ামঃচাঁদপুর,ডাকঘর ◌ঃ বায়সাচাঁদপুর 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃযেশারেজলাঃ 

ফুল চাষ  

৩৩৩ স�া �বগম িলটন 

�হােসন 

�রাকসানা �বগম �াম ◌ঃহািজরালী,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

হাঁস-মুরগী 

পালন 
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যেশাগাকরগােশার 

৩৩৪ �রেহনা আ�ার আ�ুল 

আিজজ 

�রািজনা �বগম �াম ◌ঃেমাবারকপুর,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারহর 

�ক বা�ক  

৩৩৫ �শফা �চৗধুরী �মা�ফা 

�হােসন 

পা�ল �বগম �াম ◌ঃপুর�পুর,ডাকঘর ◌ঃ িঝকরগাছা 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

�ক বা�ক  

৩৩৬ িমজানরু রহমান নািজর 

আহেমদ 

রিহমা খাতুন �াম ◌ঃচাঁপাতলা,ডাকঘর  ◌ঃ িমজ� াপুর 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

ফুল চাষ  
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�ঃ নং আ�কম�/�ক�ধারী 

যুবক/যুবমিহলার নাম 

িপতা/�ামীর 

নাম 

মাতার নাম �কানা �কে�র ধরণ �ক�ধারীর 

�মাবাইল নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৩৩৭ আলািমন পারেভজ �মাহা�দ আলী �রােমছা 

�বগম 

�ামঃলাউজানী,ডাকঘর ◌ঃ গাজীরদরগাহ  

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃযেশারযেশার 

মােঝর খাদ� 

�তরী 

 

৩৩৮ শারিমন সুলতানা একরামলু 

কিবর 

নুর নাহার �াম ◌ঃল�ীপুর,ডাকঘর ◌ঃ গাজীরদরগা� 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারর 

গাভী পালন  

৩৩৯ সমেছর আলী িকন ুিব�াস আেমনা 

খাতুন 

গ�াম ◌ঃেগায়ালহা�,ডাকঘর ◌ঃ 

গ�ান�পুর 

উপেজলা  ◌ঃ গ�ান�পুর,�জলা ◌ঃ যেশার 

বনায়ন ও 

নাস�ারী 

 

৩৪০ িমজানরু রহমান মৃত রমজান 

আলী 

সাকা�ন 

�নছা 

�ামঃগ�ান�পুর,ডাকঘর ◌ঃ গ�ান�পুর 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

বনায়ন ও 

নাস�ারী 

 

৩৪১ সাধন �মার �ঘাষ �পন �মার 

�ঘাষ 

আচ� না রানী 

�ঘাষ 

গ�াম ◌ঃ �দাশিতনা,ডাকঘর ◌ঃ 

অমতৃবাজার 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

যেশার 

বনায়ন ও 

নাস�ারী 

 

৩৪২ সবজু �হােসন রমজান আলী আয়শা 

�বগম 

�াম ◌ঃপািনসারা,ডাকঘর ◌ঃ পািনসারা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারঃ 

যেশার 

ফুল চাষ  

৩৪৩ 
�ববী তাসিমন বিদউ�ামান নািসমা 

�বগম 

�াম ◌ঃ কৃ�নগর,ডাকঘর ◌ঃ িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশা  ◌ঃ 

�ক ও বা�ক  

৩৪৪ 

পিপ রানী তপন চ� পুতুল রানী �াম ◌ঃ পারবাজার,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশারযেশার 

�ক ও বা�ক  
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৩৪৫ 

�রেহনা আ�ার আ�ুল আিজজ �রািজনা 

�বগম 

�াম ◌ঃ �মাবারকপুর,ডাকঘর  ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

যেশা 

�ক ও বা�ক  

৩৪৬ 

জািহদ হাসান িমজানরু 

রহমান 

ফােতমা 

খাতুন 

�াম ◌ঃপায়রা ডাংগা,ডাকঘর  ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

মােছর খাদ� 

�তরী 

 

৩৪৭ 

নাজমা খাতুন জামাল উ�ীন ছিকনা 

খাতুন 

�াম ◌ঃপায়রা ডাংগা,ডাকঘর  ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

মােছর খাদ� 

�তরী 

 

৩৪৮ 

মিজ� না �বগম কামাল �হােসন �রািজনা 

�বগম 

�াম ◌ঃ পুর�পুর,ডাকঘর  ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ 

যেশারেশার 

হাঁস-মুরগী 

পালন 
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�ঃ নং আ�কম�/�ক�ধারী 

যুবক/যুবমিহলার নাম 

িপতা/�ামীর 

নাম 

মাতার নাম �কানা �কে�র ধরণ �ক�ধারীর 

�মাবাইল নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৩৪৯ 

নূরজাহান খাতুন আলমগীর 

কিবর 

�সানাভান 

�বগম 

�াম ◌ঃ পটুয়াপাড়া,ডাকঘর 

 ◌ঃ গদখালী 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

ফুল চাষ  

৩৫০ 

র�া খাতুন শিরফুল 

ইসলাম 

�রশমা খাতুন �াম ◌ঃ গদখালী,ডাকঘর  ◌ঃ 

গদখালী 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছােজলা  ◌ঃ 

যেশারর 

ফুল চাষ  

৩৫১ 

িব�ব �হােসন নূরনবী সুিফয়া �বগম �াম ◌ঃ লাউজানী,ডাকঘর ◌ঃ গাজীর 

দরগা� 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছােজলা  ◌ঃ 

যেশারর 

মােছর খাদ� 

�তরী 

 

৩৫২ 

�সাহাগ �হােসন ফজললু হক ফিরদা �বগম �াম ◌ঃ লাউজানী,ডাকঘর ◌ঃ গাজীর 

দরগা� 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছােজলা  ◌ঃ 

যেশারর 

মােছর খাদ� 

�তরী 

 

৩৫৩ 

মুি� রায় প�পিত ম�ল িদপালী রায় �ামঃ মি�কপুর,ডাকঘর ◌ঃ গাজীর দরগা� 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

যেশার 

ফুল চাষ  

৩৫৪ 

আ�ুস সামাদ মকেছদ আলী হািলমা খাতুন �াম ◌ঃ চাঁদপুর,ডাকঘর ◌ঃ বায়সা 

চাঁদপুর 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

ফুল চাষ  

৩৫৫ খািদজা �বগম আ�ুল আিলম কিহনরু �বগম �াম ◌ঃ হািজরালী,ডাকঘর ◌ঃ ফুল চাষ  
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িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

৩৫৬ 

সালমা �বগম ম�ু িময়া নািসমা �বগম �ামঃ পায়রাডাংগা,ডাকঘর  ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

মােছর খাদ� 

�তরী 

 

৩৫৭ 

িনহাল হাসান আ�ুল আিজজ রােবয়া খাতুন �াম ◌ঃ �মাবারকপুর,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

মােছর খাদ� 

�তরী 

 

৩৫৮ 

নুছরাত জাহান জনাব আলী সুিফয়া �বগম �াম ◌ঃ পায়রাডাংগা,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

�ক বা�ক  

৩৫৯ 

�সাহানা খঅতুন আব ুব�ার ফেতমা �বগম �াম ◌ঃ পটুয়াপাড়া,ডাকঘর 

 ◌ঃ গদখালী 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

ফুল চাষ  

৩৬০ 

�রেহনা আ�ার হযরত আলী �রােকয়া �বগম �াম ◌ঃ গদখালী,ডাকঘর  ◌ঃ 

গদখালী 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশারকঃ যশ 

ফুল চাষ  
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�ঃ নং আ�কম�/�ক�ধারী 

যুবক/যুবমিহলার নাম 

িপতা/�ামীর 

নাম 

মাতার নাম �কানা �কে�র ধরণ �ক�ধারীর 

�মাবাইল নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৩৬১ 

জাহা�ীর আলম শিহদলু 

ইসলাম 

খািদজা �বগম �াম ◌ঃ নওদাপাড়া,ডাকঘর ◌ঃ গাজীর 

দরগা� 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশারকরগেশার 

মােছর খাদ� 

�তরী 

 

৩৬২ 

তাসিলমা খাতুন ওয়ােজদ 

আলী 

সায়রা �বগম �াম ◌ঃ গদখালী,ডাকঘর  ◌ঃ গদখালী 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশারেশার 

�ক বা�ক 

ি�ি�ং 

 

৩৬৩ 
সালমা �বগম নািসর উ�ীন আয়রা �বগম �াম ◌ঃ গদখালী,ডাকঘর  ◌ঃ গদখালী 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারর 

�ক বা�ক 

ি�ি�ং 

 

৩৬৪ 
�মা খাতুন শওকত আলী �রােকয়া �বগম �াম ◌ঃ আটিলয়া,ডাকঘর  ◌ঃ 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

মৎ�য চাষ  

৩৬৫ 

যুথী খাতুন আিমনরু 

রহমান 

িমনা খাতুন �াম ◌ঃ িবষহরী,ডাকঘর ◌ঃ 

গ�ান�পুর 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারছঃ 

যেশা 

মৎস� চাষ  

৩৬৬ 

সািমউর রহমান সদর গাজী �রােকয়া �বগম �াম ◌ঃজামালপুর,ডাকঘর ◌ঃ 

গ�ান�পুর 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

বনায়ন ও 

নাস�ারী 

 

৩৬৭ 

শিরফ �হােসন আনছার 

আলী 

পাতাসী িবিব �াম ◌ঃগ�ান�পুর,ডাকঘর ◌ঃ 

গ�ান�পুর 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারেশা 

বনায়ন ও 

নাস�ারী 

 

৩৬৮ ইমামুল হক বদর উ�ীন বানু খাতুন �াম ◌ঃগ�ান�পুর,ডাকঘর ◌ঃ বনায়ন ও  
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গ�ান�পুর 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশারেশাঃ 

নাস�ারী 

৩৬৯ 

�জসিমন আ�ার গিণ িময়া জাহানারা �বগম �াম ◌ঃ হিড়য়া,ডাকঘর ◌ঃ 

বায়সাচাঁদপুর 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারছর 

�ক বা�ক  

৩৭০ 

ইমরানু�ামান আ�ুল লিতফ �মৗলদুা �বগম �াম ◌ঃ পায়রা ডাংগা,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

মােছর খাদ� 

�তরী 

 

৩৭১ 

�মা �বগম বাবল ু�মাড়ল মমতাজ �বগম �াম ◌ঃ হািজরালী,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারহ

 ◌ঃ 

হাঁস-মুরগী 

পালন 

 

৩৭২ 

হািফজা �বগম ন�ু�ামান তারা বানু �াম ◌ঃ হািজরালী,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশারর 

হাঁস-মুরগী 

পালন 
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�ঃ নং আ�কম�/�ক�ধারী 

যুবক/যুবমিহলার নাম 

িপতা/�ামীর 

নাম 

মাতার নাম �কানা �কে�র ধরণ �ক�ধারীর 

�মাবাইল নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৩৭৩ 

ইসরাইল �হােসন কা◌ী আব ু

তােহর 

সিখনা �বগম �াম ◌ঃ লাউজানী,ডাকঘর ◌ঃ গাজীর 

দরগা� 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারছর 

মােছর খাদ� 

�তরী 

 

৩৭৪ 

�সাহান পারেভজ কাজী আব ু

তােহর 

সিখনা �বগম �াম ◌ঃ লাউজানী,ডাকঘর ◌ঃ গাজীর 

দরগা� 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃযেশারঃ 

িঝকরগাছ 

মােছর খাদ� 

�তরী 

 

৩৭৫ 
স�া রানী সুধীর রায় �শফালী রায় �ামঃ মি�কপুর,ডাকঘর ◌ঃ গাজীর দরগা� 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

গাভী পালন  

৩৭৬ 
মিমন�ুামান আব ুখােয়র রািজয়া �বগম �ামঃ ল�ীপুর,ডাকঘর ◌ঃ গাজীর দরগা� 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

গাভী পালন  

৩৭৭ 

�রেবকা খাতুন বাবল ু�হােসন ছপরুা �বগম �ামঃ ছু�পুর,ডাকঘর ◌ঃ গ�ান�পুর 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারক 

যেশা 

মৎস� চাষ  

৩৭৮ 

তহিমনা খাতুন রিফ�ল ইসলাম ফুলছুরাত �ামঃ ছু�পুর,ডাকঘর ◌ঃ গ�ান�পুর 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশারযেশার 

মৎস� চাষ  

৩৭৯ 

নুরজাহান খাতুন আ�ুস সামাদ আনজয়ুারা 

�বগম 

�ামঃ িবষহরী,ডাকঘর ◌ঃ গ�ান�পুর 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারঃ 

যেশার 

মৎস� চাষ  

৩৮০ 
�না লায়লা খ�কার মু�াক 

আহে�দ 

সুিফয়া �বগম �ামঃ �দয়াড়া,ডাকঘর ◌ঃ �দয়াড়া 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

মৎস� চাষ  
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৩৮১ 

শাহানারা খাতুন �রজাউল 

ইসলাম 

�জাহরা �বগম �াম ◌ঃ হািড়য়া,ডাকঘর ◌ঃ 

বায়সাচাঁদপুর 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশারউজানীর 

ফুল চাষ  

৩৮২ 

মিশয়ার রহমান আিমন উ�ীন জেবদাখাতুন �াম ◌ঃ হািড়য়া,ডাকঘর ◌ঃ 

বায়সাচাঁদপুর 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

ফুল চাষ  

৩৮৩ 

আ�ুল কিরম আ�ুর রহমান আেয়শা িবিব �াম ◌ঃ হািড়য়া,ডাকঘর ◌ঃ 

বায়সাচাঁদপুর 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশারেশার 

ফুল চাষ  

৩৮৪ 

�রশমা �বগম মিনর �হােসন সােবরা খাতুন �াম ◌ঃ হািড়য়া,ডাকঘর ◌ঃ 

বায়সাচাঁদপুর 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশারযেশার 

হাঁস-মুরগী 

পালন 
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�ঃ নং আ�কম�/�ক�ধারী 

যুবক/যুবমিহলার নাম 

িপতা/�ামীর 

নাম 

মাতার নাম �কানা �কে�র 

ধরণ 

�ক�ধারীর 

�মাবাইল নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৩৮৫ 

�হাসেনয়ারা খাতুন মনজরু আলম মিরয়ম �বগম �াম ◌ঃ পটুয়াপাড়া,ডাকঘর ◌ঃ গদখালী 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

গাজীর 

ফুল চাষ  

৩৮৬ 

আিরফুল ইসলাম কওছার আলী �সানাভান িবিব �াম ◌ঃ পটুয়াপাড়া,ডাকঘর ◌ঃ গদখালী 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছােজলা ◌ঃ যেশারঃ 

গাজীর 

ফুল চাষ  

৩৮৭ 

আলাউ�ীন �হােসন �সালাইমান 

�হােসন 

জাহানারা �বগম �ামঃ লাউজানী,ডাকঘর ◌ঃ গাজীর দরগা� 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশা ◌ঃ 

যেশার 

মােছর খাদ� 

�তরী 

 

৩৮৮ 

কাম��ামান �েবল আেনায়ার 

�হােসন 

�রেবকা সুলতানা �ামঃ মি�কপুর,ডাকঘর ◌ঃ গাজীর দরগা� 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশারগাজীর দ 

গাভী পালন  

৩৮৯ 

�রািজনা খাতুন ��র আলী আসমানী খাতুন �ামঃ িবষহরী,ডাকঘর ◌ঃ গ�ান�পুর 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

গাজী 

মৎস� চাষ  

৩৯০ 

পারভীনা খাতুন নজ�ল 

ইসলাম 

�মােমনা খাতুন �ামঃ িবষহরী,ডাকঘর ◌ঃ গ�ান�পুর 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশাররগােশার 

মৎস� চাষ  

৩৯১ 
�মা�ািফজরু রহমান িসি�ক �হােসন আেনায়ারা খাতুন �ামঃ িবষহরী,ডাকঘর ◌ঃ গ�ান�পুর 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার যর 

মৎস� চাষ  

৩৯২ �মাইয়া ইয়াসিমন আে�ল আলী সুিফয়া �বগম �ামঃ পায়রা ডাংগা,ডাকঘর  ◌ঃ �ক বা�ক  
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িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার র 

৩৯৩ 

�শফা �চৗধুরী আ�ুল জিলল পা�ল �বগম �ামঃ পুর�পুর,ডাকঘর ◌ঃ িঝকরগাছা 

উপেজলা িঝকরগাছা,�জলা 

◌ঃযেশারিঝকরগাছঃেশার 

�ক বা�ক  

৩৯৪ 

মাসুম িব�াহ �মা�ফা 

�হােসন 

ফিজলা �বগম �ামঃ �মাবারকপুর,ডাকঘর ◌ঃ িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারগাঃ 

যশ 

মােছর খাদ� 

�তরী 

 

৩৯৫ 

আজেমরী আ�ার শাহ আলম �রােকয়া �বগম �াম ◌ঃ  হািজরালী,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশাররগা 

যেশার 

হাঁস-মুরগী 

পালন 

 

৩৯৬ 

পারভীনা খাতুন কিবর �হােসন আেনায়ারা �বগম �াম ◌ঃ বায়সা,ডাকঘর ◌ঃ 

বায়সাচাঁদপুর 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশাররগাযেশার 

ফুল চাষ  

 
 
 

�ঃ নং আ�কম�/�ক�ধারী 

যুবক/যুবমিহলার নাম 

িপতা/�ামীর 

নাম 

মাতার নাম �কানা �কে�র ধরণ �ক�ধারীর 

�মাবাইল নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৩৯৭ 
িবউ� রায় উ�ল রায় সািব�ী রানী �ামঃ মি�কপুর,ডাকঘর ◌ঃ গাজীর দরগা� 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারর 

ফুল চাষ  

৩৯৮ 

িফেরাজ খাতুন ফা�ক �হােসন �রজান িবিব �ামঃ রাজাডুমিুরয়া,ডাকঘর ◌ঃ বায়সাচাঁদপুর 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশারকরগাছ 

ফুল চাষ  
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৩৯৯ 
শীহদলু ইসলাম সু�জ িময়া সুিফয়া �বগম �ামঃ লাউজানী,ডাকঘর ◌ঃ গাজীর দরগা� 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

মােছর খাদ� 

�তরী 

 

৪০০ 

মাসুদ পারেভজ আ�ুল খােলক হািলমা �বগম �াম ◌ঃ মি�কপুরডাকঘর ◌ঃ গাজীর 

দরগা� 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশারেশার 

মােছর খাদ� 

�তরী 

 

৪০১ 

নাজমুল হক নজ�ল হক িরিজয়া �বগম �াম ◌ঃ মা�রা,ডাকঘর ◌ঃ 

অমতৃবাজার 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশারকরগাছর 

বনায়ন ও 

নাস�ারী 

 

৪০২ 

কাম��ামান রওনক আলী �মােমনা খাতুন �ামঃগ�ান�পুর,ডাকঘর ◌ঃ গ�ান�পুর 

উপেজলা িঝকরগাছা,�জলা 

◌ঃযেশারকরগাছযেশার 

বনায়ন ও 

নাস�ারী 

 

৪০৩ 

আব ুব�র িসি�ক �রজাউল 

�হােসন 

জ��ন �নছা �ামঃ নব�াম,ডাকঘর ◌ঃ গ�ান�পুর 

উপেজলা িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশাররগা 

যেশার 

বনায়ন ও 

নাস�ারী 

 

৪০৪ 

ইমাদদুল হক নুর ইসলাম �খােদজা �বগম �ামঃ দ�পাড়া,ডাকঘর ◌ঃ গ�ান�পুর 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশারযেশার 

বনায়ন ও 

নাস�ারী 

 

৪০৫ 

রওশনারা খাতুন মা�ফ �হােসন মিরয়ম �বগম �াম ◌ঃ �সয়দপাড়া,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারর 

দরগাহ যর 

ফুল চাষ  

৪০৬ 
মা�ফ �হােসন আ�ুস সামাদ ফােতমা খাতুন �ামঃ পটুয়াপাড়া,ডাকঘর ◌ঃ গদখালী 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারেশার 

ফুল চাষ  

৪০৭ �দেলায়ার �হােসন আিমর �হােসন রািশদা খাতুন �াম ◌ঃ মি�কপুর,ডাকঘর ◌ঃ গাজীর মােছর খাদ�  
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দরগা� 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশারকরগাছেশার 

�তরী 

৪০৮ �সাহানা পারেভজ কাজী আব ু

তােহর 

সিখনা �বগম �াম ◌ঃ লাউজানী,ডাকঘর ◌ঃ গাজীর 

দরগা� 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

মােছর খাদ� 

�তরী 
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�ঃ নং আ�কম�/�ক�ধারী 

যুবক/যুবমিহলার নাম 

িপতা/�ামীর 

নাম 

মাতার নাম �কানা �কে�র ধরণ �ক�ধারীর 

�মাবাইল নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৪০৯ শামীমা খাতুন আ�ুল কােদর রিহমা �বগম �াম ◌ঃ কৃ�নগর,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারেশার 

�ক বা�ক  

৪১০ পািপয়া সুলতানা �রজাউল 

ইসলাম 

মাহমদুা �বগম �াম ◌ঃ পারবাজার,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশারিঝকরগাঃ 

�ক বা�ক  

৪১১ িমলন আরাফাত ইমদাদুল হক তাসিলমা হক �াম ◌ঃ িবষহরী,ডাকঘর ◌ঃ গ�ান�পুর 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

যেশার 

বনায়ন ও 

নাস�ারী 

 

৪১২ হািফজরু রহমান �গালাম 

রববানী 

হাওয়া িবিব �াম ◌ঃ গ�ান�পুর,ডাকঘর ◌ঃ 

গ�ান�পুর 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারর 

বনায়ন ও 

নাস�ারী 

 

৪১৩ �মিরনা �বগম হােশম আলী হািসনা খাতুন �াম ◌ঃ �মাবারকপুর,ডাকঘর  ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশারছেশার 

�ক বা�ক  

৪১৪ আ�ুর রহমান আ�ুল মােলক রািশদা �বগম �াম ◌ঃ �মাবারকপুর,ডাকঘর  ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারর 

দরগা র 

মােছর খাদ� 

�তরী 

 

৪১৫ �সািনয়া ইয়াসিমন ইমদাদুল হক সুিফয়া �বগম �াম ◌ঃ �মাবারকপুর,ডাকঘর  ◌ঃ মােছর খাদ�  
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িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারঃ 

গাজযশ 

�তরী 

৪১৬ পারভীনা খাতুন কিবর �হােসন আেনায়ারা 

�বগম 

�াম ◌ঃ বায়সা,ডাকঘর ◌ঃ বায়সাচাঁদপুর 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারঃ গাঃ 

যশ 

ফুল চাষ  

৪১৭ ��ল আিমন আিতয়ার 

রহমান 

আকিলমা 

খাতুন 

�াম ◌ঃ পটুয়াপাড়াডাকঘর  ◌ঃ গদখালী 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশাররেশার 

ফুল চাষ  

৪১৮ শাবনরু খাতুন আেলক �হােসন মিজ� না �বগম �াম ◌ঃ পটুয়াপাড়া,ডাকঘর  ◌ঃ 

গদখালী 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারগাঃ 

যেশার 

ফুল চাষ  

৪১৯ িরনী আ�ার ই�ািফল �হােসন রওশন আরা �াম ◌ঃ গদখালী,ডাকঘর  ◌ঃ গদখালী 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

�ক বা�ক  

৪২০ অেহদনু �নছা সােদক আলী মিরয়ম �বগম �াম ◌ঃ গদখালী,ডাকঘর  ◌ঃ গদখালী 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

�ক বা�ক  
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�ঃ নং আ�কম�/�ক�ধারী 

যুবক/যুবমিহলার নাম 

িপতা/�ামীর 

নাম 

মাতার নাম �কানা �কে�র 

ধরণ 

�ক�ধারীর 

�মাবাইল নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৪২১ সু�রী �বগম খাই�ল ইসলাম �িবয়া খাতুন �াম ◌ঃ িবষহরী,ডাকঘর ◌ঃ গ�ান�পুর 

উপেজলা ৎঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃযেশারর যেশার 

মৎস� চাষ  

৪২২ জােমনা খাতুন হািববুর রহমান মিছরন িবিব �াম ◌ঃ িবষহরী,ডাকঘর ◌ঃ গ�ান�পুর 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা যেশারদরগাহেশার 

মৎস� চাষ  

৪২৩ �রশমা খাতুন ফজলরু রহমান হািমনা খাতুন �াম ◌ঃ িবষহরী,ডাকঘর ◌ঃ গ�ান�পুর 

উপেজলা  িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারররর �শার 

মৎস� চাষ  

৪২৪ িমলন �হােসন আবলু কােশম আেনায়ারা 

�বগম 

�াম ◌ঃ িবষহরী,ডাকঘর ◌ঃ গ�ান�পুর 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা যেশাররহ যেশার 

মৎস� চাষ  

৪২৫ নয়ন আহে�দ তাইেজল �হােসন িমিন খাতুন �াম ◌ঃ িবষহরী,ডাকঘর ◌ঃ গ�ান�পুর 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা যেশারঃ 

গাজীরদরগােশার 

মৎস� চাষ  

৪২৬ কাজী �রেহনা পারভীন সাইফুল ইসলাম মেনায়ারা 

�বগম 

�াম ◌ঃ �মাবারকপুর,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা ◌ঃিঝকরগাছা,�জলা যেশারগাজীর 

দরগাঃ যেশার 

মােছর 

খাদ� �তরী 

 

৪২৭ আব ুসাঈদ আ�ুল ওহাব জাহানারা 

�বগম 

�াম ◌ঃ পায়রা ডাংগা,ডাকঘর ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশারিঝকরগাছা �শার 

মােছর 

খাদ� �তরী 

 

৪২৮ নুছরাত জাহান জনাব আলী সুিফয়া �বগম �াম ◌ঃ পায়রা ডাংগা,ডাকঘর  ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলাঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

মােছর 

খাদ� �তরী 
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যেশাররিঝকরগাছঃ যেশা 

৪২৯ আ�ুর রহমান শিহদলু ইসলাম খািদজা �বগম �াম ◌ঃ নওদাপাড়া,ডাকঘর  ◌ঃ 

গাজীর দরগা� 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশা  

যেশার 

গাভী পালন  

৪৩০ �পালী �বগম শিহদলু ইসলাম আেনায়ারা 

�বগম 

�াম ◌ঃ লাউজানী,ডাকঘর  ◌ঃ গাজীর 

দরগা� 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশা  

যেশার 

গাভী পালন  

৪৩১ মাহাবুর রহমান নজ�ল ইসলাম আেমনা �বগম �াম ◌ঃ �সয়দপাড়া,ডাকঘর  ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ 

যেশারউজানর 

ফুল চাষ  

৪৩২ আহসান আলী আতর আলী ফােতমা 

�বগম 

�াম ◌ঃ �সয়দপাড়া,ডাকঘর  ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশারলাউজানর 

ফুল চাষ  
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�ঃ নং আ�কম�/�ক�ধারী 

যুবক/যুবমিহলার নাম 

িপতা/�ামীর 

নাম 

মাতার নাম �কানা �কে�র 

ধরণ 

�ক�ধারীর 

�মাবাইল নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৪৩৩ ঈিশতা খাতুন মুনছুর রহমান আিছয়া 

�বগম 

�াম ◌ঃ কৃ�নগর,ডাকঘর ◌ঃ িঝকরগাছা 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারঃ 

লাউজানীর 

�ক 

বা�ক 

 

৪৩৪ ম�ুা খাতুন জয়নাল 

আেবদীন 

তহিমনা 

�বগম 

�াম ◌ঃ কৃ�নগর,ডাকঘর ◌ঃ িঝকরগাছা 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারঃ 

লাউজানীর 

�ক 

বা�ক 

 

৪৩৫ শারিমন আ�ার আ�াপ আলী �রখা খাতুন �াম ◌ঃ িবষহরী,,,ডাকঘর ◌ঃ গ�ান�পুর 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারিঝকরযেশার 

মৎস� চাষ  

৪৩৬ হিববর রহমান কিফল উ�ীন আয়রা 

�বগম 

�াম ◌ঃ আটিলয়া,ডাকঘর ◌ঃ গ�ান�পুর 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলাঃ যেশারজীর 

দরগাযেশার 

মৎস� চাষ  

৪৩৭ হািফজরু রহমান �মাশােরফ 

�হােসন 

মেনায়ারা 

�বগম 

�াম ◌ঃ পায়রা ডাংগা,ডাকঘর  ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার ◌ঃ 

গাজগাহ 

মােছর 

খাদ� �তরী 

 

৪৩৮ ফারহানা ইসলাম তাইজলু ইসলাম রােবয়া 

�বগম 

�াম ◌ঃ �মাবারকপুর,ডাকঘর  ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার 

িঝকরগাছােশার 

মােছর 

খাদ� �তরী 

 

৪৩৯ ��া �বগম িলটন �হােসন �রাকসানা 

�বগম 

�াম ◌ঃ হািজরালী,ডাকঘর  ◌ঃ িঝকরগাছা 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারর দরগাঃ 

যেশার 

হাঁস-মুরগী 

পালন 

 



পাতা- 74 - 

৪৪০ নাজমুন নাহার লৎুফর রহমান শাহানারা 

�বগম 

�াম ◌ঃ হািজরালী,ডাকঘর  ◌ঃ িঝকরগাছা 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারর দরগাঃ 

যেশার 

হাঁস-মুরগী 

পালন 

 

৪৪১ মাসুদ পারেভজ আ�ুল খােলক হািলমা 

�বগম 

�াম ◌ঃ মি�কপুর,ডাকঘর ◌ঃ গাজীর দরগা� 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা-যেশারলা ◌ঃ 

লাউজানেশার 

মােছর 

খাদ� �তরী 

 

৪৪২ রিফ�ল ইসলাম িসরাজলু 

ইসলাম 

আেমনা 

�বগম 

�াম ◌ঃ লাউজানী,ডাকঘর ◌ঃ গাজীর দরগা� 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা-যেশারলা ◌ঃ গাজীর 

মােছর 

খাদ� �তরী 

 

৪৪৩ 
নুরজাহান খাতুন আলমগীর 

কিবর 

�সানাভান 

�বগম 

�ামঃ পটুয়াপাড়া,ডাকঘর  ◌ঃ গদখালী 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা-যেশারলা  ◌ঃ যেশার 

ফুল চাষ  

৪৪৪ 
আলাউ�ীন বাবুর আলী ছিবরন 

�নছা 

�াম ◌ঃ �সয়দপাড়া,ডাকঘর ◌ঃ িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারিঝকরগ র 

ফুল চাষ  
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�ঃ নং আ�কম�/�ক�ধারী 

যুবক/যুবমিহলার 

নাম 

িপতা/�ামীর 

নাম 

মাতার নাম �কানা �কে�র ধরণ �ক�ধারীর 

�মাবাইল নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৪৪৫ 

মিন��ামান মৃত রওশন 

আলী 

�মােমনা �বগম �াম ◌ঃগ�ান�পুর,ডাকঘর  ◌ঃ 

গ�ান�পুর 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশারগাজীরদরগাহেশার 

বনায়ন ও 

নাস�ারী 

 

৪৪৬ 

সালমা আ�ার িমজানরু 

রহমান 

ফােতমা �বগম �াম ◌ঃ �মাবারকপুর,ডাকঘর  ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশা ◌ঃ 

ঝেশার 

মােছর খাদ� 

�তরী 

 

৪৪৭ 

শাহানাজ পারভীন শাহীন কািদর �লছুম খাতুন �াম ◌ঃ �মাবারকপুর,ডাকঘর  ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

মােছর খাদ� 

�তরী 

 

৪৪৮ 

ম�ুািফজরু রহমান আ�ুল মিজদ জাহানারা �বগম �াম ◌ঃ �মাবারকপুর,ডাকঘর  ◌ঃ 

িঝকরগাছা 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  ◌ঃ যেশার 

মােছর খাদ� 

�তরী 

 

৪৪৯ 

রতন ��ু শাি�রাম ��ু কানন বালা �াম ◌ঃ �দাশিতনা,ডাকঘর  ◌ঃ অমতৃবাজার 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার িঝকরগ

 ◌ঃ যেশার 

বনায়ন ও 

নাস�ারী 

 

৪৫০ 

আ�ুল মিজদ রহমত আলী নিবছন িবিব �াম ◌ঃগ�ান�পুর,ডাকঘর  ◌ঃ 

গ�ান�পুর 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারলা 

 ◌ঃ �শার 

বনায়ন ও 

নাস�ারী 
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৪৫১ 

ফা�ক �হােসন আকবর আলী মেনায়ারা �বগম �াম ◌ঃগ�ান�পুর,ডাকঘর  ◌ঃ 

গ�ান�পুর 

উপেজলা  ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারলা 

 ◌ঃ �শার 

বনায়ন ও 

নাস�ারী 
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�কে�র নামঃ  “কম�সং�ান ও আ�কম�সং�ান সৃি�র লে�� উপেজলা পয�ােয় �িশ�ণ কায��মেজারদারকরণ” �কে�র আওতায় আ�কম�েদর 

তািলকা 

উপেজলাঃ িঝকরগাছা                                  �জলাঃ যেশার। 

জলুাই’২০১৫ �থেক ৩১ িডেস�র’২০১৬ ি�ঃ পয�� ( �িমক নং  ৪৫২ �থেক  �িমক নং - ৯১২ পয��     �মাট  ৪৬১ জন ) 
 

�ঃ নং আ�কম�/�ক�ধারী 

যুবক/যুবমিহলার নাম 

িপতা/�ামীর 

নাম 

মাতার নাম �কানা �কে�র ধরণ �ক�ধারীর 

�মাবাইল নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৪৫২ 
�সাহানা পারেভজ কাজী আব ু

তােহর 

সিখনা খাতুন �ামঃ লাউজানী  ডাকঘর ◌ঃ িঝকরগাছা 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশার ◌ঃ য 

মােছর খাদ� 

�তরী 

 

৪৫৩ 

লাইলী �বগম শিরফুল ইসলাম সায়রা �বগম �ামঃগগদখালীদ ডাকঘর ◌ঃ গদখালী 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারদরগাঃ 

যেশার 

�ক ও বা�ক  

৪৫৪ 

��ল ��সু ইউসুফ আলী খুরিশদা �বগম �ামঃ  বায়বায়সাসাডাকঘর ◌ঃ বায়সা 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারদরগাঃ 

যেশার 

ফুল চাষ  

৪৫৫ 

িমজানুর রহমান নািজর আহ�দ রিহমা খাতুন �ামঃ  চাপাতলাডাকঘর ◌ঃ চাপাতলা 

উপেজলাঃিঝকরগাছা,�জলা-

যেশারদরগাঃিঝকরগাছেশার 

�ক ও বা�ক  

৪৫৬ 

িমতা খাতুন মুিজবর রহমান সাহানা �বগম �া�াম কৃ�নগর   ডাক িঝকরগাছা 

উপেজলা  িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশারদরগাঃরউপেজলযেশার 

মােছর খাদ� 

�তরী 

 

৪৫৭ 

ময়না �বগম আিজবার 

রহমান 

মােজদা �বগম �া�াম কৃ�নগর   ডাক িঝকরগাছা 

উপেজলা  িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশারদরগাঃরউপেজলযেশার 

মােছর খাদ� 

�তরী 
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৪৫৮ 

�রেবকা খাতুন বাবল ু�হােসন সফুরা �বগম �ামঃ  ডাকঘর ◌ঃ 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারদরগাঃেজঃ 

যেশার 

মােছর খাদ� 

�তরী 

 

৪৫৯ 

তহিমনা খাতুন রিফ�ল ইসলাম ফুলছুরাত িবিব �ামঃ ছু�পুর ডাক গ�ান�পুর 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারদরগাঃ 

যেশার 

মােছর খাদ� 

�তরী 

 

৪৬০ 

সাইফুল ইসলাম ই�ািহম �হােসন আেনায়ারা 

�বগম 

�ামঃ  বায়বায়সাসাডাকঘর ◌ঃ বায়সা 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারদরগাঃ 

যেশার 

ফুল চাষ  

৪৬১ 

ির�া খাতুন ইবাদ আলী �রেহনা খাতুন �ামঃ  বায়বায়সাসাডাকঘর ◌ঃ বায়সা 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারদরগাঃ 

যযেশার 

ফুল চাষ  

৪৬২ 

মিহনুর রহমান িমজানরু রহমান িনহার বান ু �ামঃ  বায়বায়সাসাডাকঘর ◌ঃ বায়সা 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারদরগাঃ 

যযেশার 

ফুল চাষ  

৪৬৩ 

ইমরান �হােসন আয়ুব �হােসন মািফয়া খাতুন �ামঃ  বায়বায়সাসাডাকঘর ◌ঃ বায়সা 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারদরগাঃ 

যেশার 

ফুল চাষ  

 
 

�ঃ 

নং 

আ�কম�/�ক�ধারী 

যুবক/যুবমিহলার নাম 

িপতা/�ামীর 

নাম 

মাতার নাম �কানা �কে�র 

ধরণ 

�ক�ধারীর 

�মাবাইল নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৪৬৪ 
িরতা খাতুন �রজাউল 

কিরম 

মিজ� না 

খাতুন 

�ামঃ মি�লকপুর ডাকঃ িঝকরগাছা 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারদরগাঃ যেশার 

গাভী পালন  

৪৬৫ িদপা খাতুন �মায়াে�ম সােলহা �ামঃ মি�লকপুর ডাকঃ িঝকরগাছা গাভী পালন  
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�হােসন �বগম উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারদরগাঃ যেশার 

৪৬৬ 
ইয়ািসন আরাফাত আব ুি�দদক পারভীনা 

�বগম 

�ামঃ লাউজানী ডাকঃ িঝকরগাছা 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারদরগাঃ যযেশার 

মােছর খাদ� 

�তরী 

 

৪৬৭ 
মাসুদ পারেভজ আ�ুল 

খােলক 

হািলমা 

�বগম 

�ামঃ  মি�কপুর ডাকঘর ◌ঃ  িঝকরগাছা 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারদরগাঃ যেশারর 

মােছর খাদ� 

�তরী 

 

৪৬৮ 
সুরি�ত �ঘাষ �শা� �ঘাষ জয়�ী রানী 

�ঘাষ 

�ামঃ  �দাশিতনা ডাকঘর ◌ঃ �দাশিতনা 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারদরগাঃ যেশারর 

বনায়ন ও 

নাস�ারী 

 

৪৬৯ 
সত� নারায়ন পাল হিরপদ পাল সািব�ী 

রানী পাল 

�ামঃ সলয়ুা ডাকঘর ◌ঃ সলয়ুা বাজার 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারদরেশার ◌ঃ য 

বনায়ন ও 

নাস�ারী 

 

৪৭০ 
ফা�ক �হােসন আকবার 

আলী 

মেনায়ারা 

�বগম 

�ামঃ  গ���পুর ডাকঘর ◌ঃ গ���পুর 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারদরগা যেশার 

বনায়ন ও 

নাস�ারী 

 

৪৭১ 
আ�ুল মিজদ এজাহার 

আলী 

সা�ান 

�বগম 

�ামঃ  গ���পুর ডাকঘর ◌ঃ গ���পুর 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারদরগা যেশার 

বনায়ন ও 

নাস�ারী 

 

৪৭২ 
শাহানারা খাতুন মিজবুর 

রহমান 

আিছয়া 

�বগম 

�া�াম কৃ�নগর   ডাক িঝকরগাছা 

উপেজলািঝকরগাছা,�জলাযেশারদরগাঃরউপেজলযেশারযেশার 

�ক ও 

বা�ক 

 

৪৭৩ 
সুমনা আ�ার ইউসুফ আলী আয়শা 

খাতুন 

�া�াম কৃ�নগর   ডাক িঝকরগাছা 

উপেজলা  িঝকরগাছা,�জলাযেশারদরগাঃরউপেজলযেশার 

�ক ও 

বা�ক 

 

৪৭৪ 
আ�ুর রহমান �রজাউল 

ইসলাম 

আেনায়ারা 

�বগম 

�ামঃ �মাবারকপুর ডাক- িঝকরগাছা 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারদরগাঃ �শার 

মােছর খাদ� 

�তরী 

 

৪৭৫ 
আিসফ �মা�ফা খান আফজাল 

�হােসন 

শাহানারা 

খাতুন 

�াম -পায়রা ডা�া ডাক - িঝকরগাছা 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারদরগাঃ 

মােছর খাদ� 

�তরী 

 

৪৭৬ 
শিহদুল ইসলাম আলম �হােসন নািছমা 

�বগম 

�াম সরনপুর ডাক িঝকরগাছা 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারদরগ �শার 

মােছর খাদ� 

�তরী 

 

 
 

�ঃ নং আ�কম�/�ক�ধারী িপতা/�ামীর মাতার নাম �কানা �কে�র ধরণ �ক�ধারীর 
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যুবক/যুবমিহলার নাম নাম �মাবাইল নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৪৭৭ 

শিহদরু রহমান আ�ুল মােলক জয়নব 

�বগম 

�াম -পায়রা ডা�া ডাক - িঝকরগাছা 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারদরগাঃ 

যেশার 

মােছর খাদ� 

�তরী 

 

৪৭৮ 

রায়হান আহে�দ আিনচুর 

রহমান 

আকিলমা 

�বগম 

�ামঃ �মাবারকপুর ডাক- িঝকরগাছা 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারদরগাঃ 

যেশার 

মােছর খাদ� 

�তরী 

 

৪৭৯ 
মিশয়ার রহমান আমজাদ 

�হােসন 

মমতাজ 

�বগম 

�ামঃ �মাবারকপুর ডাক- িঝকরগাছা 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারদরগাঃ 

মােছর খাদ� 

�তরী 

 

৪৮০ 

ইমামুল �হােসন ইি�স আলী সিখনা খাতুন �ামঃ �মাবারকপুর ডাক- িঝকরগাছা 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারদরগাঃ 

যেশার 

মােছর খাদ� 

�তরী 

 

৪৮১ 

আ�ুর রিহম আিমনরু 

রহমান 

রিহমা �বগম �ামঃ �মাবারকপুর ডাক- িঝকরগাছা 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারদরগাঃ ◌ঃ 

যশর 

মােছর খাদ� 

�তরী 

 

৪৮২ 
আ�ুল আহাদ িলটন �রজাউল 

ইসলাম 

আেনায়ারা 

�বগম 

�ামঃ �মাবারকপুর ডাক- িঝকরগাছা 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারদরগাঃ 

মােছর খাদ� 

�তরী 

 

৪৮৩ 

�মেহদী হাসান সাইফুল 

ইসলাম 

�ৃিত �বগম �ামঃ �মাবারকপুর ডাক- িঝকরগাছা 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারদরগাঃ 

যেশার 

মােছর খাদ� 

�তরী 

 

৪৮৪ 

�ণ�ালী আ�ার আ�ুল কালাম সামছু�াহার �াম -পায়রা ডা�া ডাক - িঝকরগাছা 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারদরগাঃ 

যেশার 

মােছর খাদ� 

�তরী 

 

৪৮৫ 
ময়না খাতুন আ�ুল ওহাব �রেবকা 

খাতুন 

�ামঃ  গদখালী  ডাকঘর ◌ঃ গদখালী 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারদরগাঃ 

�ক ও বা�ক 

ি�ি�ং 
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যেশার 

৪৮৬ 

মেনায়ারা খাতুন জাহা�ীর 

আলম 

রািশদা 

খাতুন 

�ামঃ  গদখালী  ডাকঘর ◌ঃ গদখালী 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারদরগাঃ 

যেশার 

�ক ও বা�ক 

ি�ি�ং 

 

৪৮৭ 

লীনা খাতুন খােলদুর 

রহমান 

�রনকুা 

�বগম 

�ামঃ  গদখালী  ডাকঘর ◌ঃ গদখালী 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারদরগাঃ 

যেশার 

�ক ও বা�ক 

ি�ি�ং 

 

৪৮৮ 

তাসিলমা খাতুন িমলন �হােসন খািদজা 

�বগম 

�ামঃ  গদখালী  ডাকঘর ◌ঃ গদখালী 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারদরগাঃ 

যেশার 

�ক ও বা�ক 

ি�ি�ং 
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�ঃ নং আ�কম�/�ক�ধারী 

যুবক/যুবমিহলার নাম 

িপতা/�ামীর 

নাম 

মাতার নাম �কানা �কে�র ধরণ �ক�ধারীর 

�মাবাইল নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৪৮৯ 

সানিজদা আ�ার আ�ুস সা�ার মিজ� না �বগম �ামঃ  গদখালী  ডাকঘর ◌ঃ গদখালী 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারদরগাঃ 

যেশার 

�ক ও বা�ক 

ি�ি�ং 

 

৪৯০ 

মিন�ল ইসলাম নুর ইসলাম আেনায়ারা 

�বগম 

�ামঃ লাউজানী  ডাকঘর ◌ঃ িঝকরগাছা 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারদরগাঃ 

যেশার 

গাভী পালন  

৪৯১ 

মামুন �হােসন আলাউ�ীন পা�ল �বগম �াম জয়কৃ�পুর   ডাকঘর ◌ঃ িঝকরগাছা 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারদরগাঃ 

যেশার 

গাভী পালন  

৪৯২ 

�গালাম রসুল আলতাফ 

�হােসন 

খািদজা 

�বগম 

�ামঃ ল�ীপুর ডাকঘর ◌ঃ িঝকরগাছা 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারদরগাঃ 

যেশার 

গাভী পালন  

৪৯৩ 

�মাহিসন আলী সুলতান 

আহেমদ 

সরবান ু

�বগম 

�ামঃ লাউজানী  ডাকঘর ◌ঃ িঝকরগাছা 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারদরগাঃ 

যেশার 

গাভী পালন  

৪৯৪ 

হাসানুর রহমান আ�ুল মিজদ সােলহা 

খাতুন 

�াম -পায়রা ডা�া ডাক - িঝকরগাছা 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারদরগাঃ 

যেশার 

মােছর খাদ� 

�তরী 

 

৪৯৫ 

জিল খাতুন জনাব আলী সুিফয়া 

খাতুন 

�াম -পায়রা ডা�া ডাক - িঝকরগাছা 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারদরগাঃ 

যেশার 

মােছর খাদ� 

�তরী 

 

৪৯৬ �সিলনা খাতুন হােশম আলী সােলহা �াম -পায়রা ডা�া ডাক - িঝকরগাছা মােছর খাদ�  
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�বগম উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারদরগাঃ  

যেশার 

�তরী 

৪৯৭ 

জয়নব খাতুন নজ�ল 

ইসলাম 

ফিরদা �বগম �াম -পায়রা ডা�া ডাক - িঝকরগাছা 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারদরগাঃ 

যেশার 

মােছর খাদ� 

�তরী 

 

৪৯৮ 

সালমা �বগম ঝ�ু �হােসন নািসমা 

�বগম 

�াম -পায়রা ডা�া ডাক - িঝকরগাছা 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারদরগাঃ 

যেশার 

মােছর খাদ� 

�তরী 

 

৪৯৯ 

মাহমদুুল হাসান আ�ুল মােলক সািহদা �বগম �ামঃ  ডাকঘর ◌ঃ 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারদরগাঃ 

যেশার 

মােছর খাদ� 

�তরী 

 

৫০০ 
আ�ুর রিহম আ�ুল 

�মািমন 

রিহমা �বগম �ামঃ  বায়বায়সাসাডাকঘর ◌ঃ বায়সা 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারদরগাঃ 

ফুল চাষ  
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�ঃ নং আ�কম�/�ক�ধারী 

যুবক/যুবমিহলার নাম 

িপতা/�ামীর 

নাম 

মাতার নাম �কানা �কে�র ধরণ �ক�ধারীর 

�মাবাইল নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৫০১ 

�মেহদী হাসান রিফ�ল 

ইসলাম 

হািলমা খাতুন �ামঃ  বায়বায়সাসাডাকঘর ◌ঃ বায়সা 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশারদরগাঃ যেশার 

ফুল চাষ  

৫০২ 

শিরফুল ইসলাম আহসান 

উ�াহ 

নুরজাহান �ামঃ  বায়বায়সাসাডাকঘর ◌ঃ বায়সা 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশারদরগাঃ যেশার 

ফুল চাষ  

৫০৩ 

�ণ�ালী খাতুন আবলু 

কালাম 

সামসু�াহার �াম -পায়রা ডা�া ডাক - িঝকরগাছা 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশারদরগাঃ যেশার 

মােছর খাদ� 

�তরী 

 

৫০৪ 

�বশাখী খাতুন ফা�ক 

�হােসন 

ফিরদা �বগম �ামঃ  গদখালী  ডাকঘর ◌ঃ গদখালী 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশারদরগাঃ যেশার 

�ক ও বা�ক 

ি�ি�ং 

 

৫০৫ 

�রশমা খাতুন হযরত আলী ফােতমা �বগম �ামঃ  গদখালী  ডাকঘর ◌ঃ গদখালী 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশারদরগাঃ 

�ক ও বা�ক 

ি�ি�ং 

 

৫০৬ 

র�া খাতুন নওেশর 

আলী 

লালবান ু�বগম �ামঃ  গদখালী  ডাকঘর ◌ঃ গদখালী 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশারদরগাঃ যেশার 

�ক ও বা�ক 

ি�ি�ং 

 

৫০৭ িজিনয়া সুলতানা নুরনবী আিরফা �বগম �ামঃ  গদখালী  ডাকঘর ◌ঃ গদখালী 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশারদরগাঃ যেশার 

�ক ও বা�ক 

ি�ি�ং 

 

৫০৮ মি�লা আ�ার আ�ুস মিজ� না �বগম �ামঃ  গদখালী  ডাকঘর ◌ঃ গদখালী রা�া িশ�া  
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সা�ার উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশারদরগাঃ যেশার 

৫০৯ �জাসনা �বগম কামাল 

উ�ীন 

সামছুন নাহার �ামঃ  গদখালী  ডাকঘর ◌ঃ গদখালী 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশারদরগাঃ যেশার 

রা�া িশ�া  

৫১০ �সােহলা রানা িসরাজলু 

ইসলাম 

মােজদা খাতুন �ামঃ লাউজানী  ডাকঘর ◌ঃ িঝকরগাছা 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশারদরগাঃ যেশার 

গাভী পালন  

৫১১ ম�ুাক হাসান ওসমান গিণ ইসমত আরা �াম জয়কৃ�পুর  ডাকঘর ◌ঃ জয়কৃ�পুর 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশারদরগাঃ যেশার 

গাভী পালন  

৫১২ মিমনরু হরমান িকতাব 

আলী 

ছািবরন �নছা �ামঃ নওয়াপাড়া  ডাকঘর ◌ঃ নওয়াপাড়া 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশারদরগাঃ যেশার 

গাভী পালন  
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�ঃ নং আ�কম�/�ক�ধারী 

যুবক/যুবমিহলার নাম 

িপতা/�ামীর 

নাম 

মাতার নাম �কানা �কে�র ধরণ �ক�ধারীর 

�মাবাইল নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৫১৩ শ�ামলী খাতুন জািহদ 

�হােসন 

পা�ল �বগম �াম -িবষহির   ডাকঘর ◌ঃ ছু�পুর 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারদরগাঃ 

যেশার 

মােছর খাদ� 

�তরী 

 

৫১৪ আসাদ�ুামান নুর ইসলাম রিহমা �বগম �াম -িবষহির   ডাকঘর ◌ঃ ছু�পুর 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারদরগাঃ 

যেশার 

মােছর খাদ� 

�তরী 

 

৫১৫ নুরজাহান খাতুন আ�ুস সামাদ আনজয়ুারা 

খাতুন 

�াম -িবষহির   ডাকঘর ◌ঃ ছু�পুর 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারদরগাঃ 

যেশার 

মােছর খাদ� 

�তরী 

 

৫১৬ �না লায়লা খ�কার 

�মা�াক 

আহে�দ 

সুিফয়া 

�বগম 

�াম -িবষহির   ডাকঘর ◌ঃ ছু�পুর 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারদরগাঃ 

যেশার 

মােছর খাদ� 

�তরী 

 

৫১৭ খ�কার �মা�াক আহে�দ আিনস 

খ�কার 

ভুল ু�বগম �াম -িবষহির   ডাকঘর ◌ঃ ছু�পুর 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারদরগাঃ 

যেশার 

মােছর খাদ� 

�তরী 

 

৫১৮ চােমলা খাতুন মৃত নু�ল 

ইসলাম 

�মিরনা 

�বগম 

�াম -িবষহির   ডাকঘর ◌ঃ ছু�পুর 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারদরগাঃ 

যেশার 

মােছর খাদ� 

�তরী 

 

৫১৯ হাসানু�ামান লৎুফর 

রহমান 

�পভান 

�বগম 

�াম -পায়রা ডা�া ডাক - িঝকরগাছা 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারদরগাঃ 

যেশার 

মােছর খাদ� 

�তরী 

 

৫২০ অপ�া খাতুন ইিলয়াস ফেতমা �াম -িবষহির   ডাকঘর ◌ঃ ছু�পুর মােছর খাদ�  
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�হােসন খাতুন উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারদরগাঃ 

যেশার 

�তরী 

৫২১ শারিমন সুলতানা িজয়াউর 

রহমান 

রােবয়া 

�বগম 

�াম -পায়রা ডা�া ডাক - িঝকরগাছা 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারদরগাঃ 

যেশার 

মােছর খাদ� 

�তরী 

 

৫২২ নাজমা খাতুন জামাল উ�ীন ছিকনা 

খাতুন 

�াম -পায়রা ডা�া ডাক - িঝকরগাছা 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারদরগাঃ 

মােছর খাদ� 

�তরী 

 

৫২৩ মমতাজ খাতুন নুর ইসলাম �লছুম 

খাতুন 

�ামঃ  বায়বায়সাসাডাকঘর ◌ঃ বায়সা 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারদরগাঃ 

যেশার 

ফুল চাষ  

৫২৪ সামছুন নাহার তির�ল 

ইসলাম 

আ�রা 

খাতুন 

�ামঃ  বায়বায়সাসাডাকঘর ◌ঃ বায়সা 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারদরগাঃ 

যেশার 

ফুল চাষ  
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�ঃ নং আ�কম�/�ক�ধারী 

যুবক/যুবমিহলার নাম 

িপতা/�ামীর 

নাম 

মাতার নাম �কানা �কে�র ধরণ �ক�ধারীর 

�মাবাইল নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৫২৫ আিম�ল ইসলাম ন�ুল 

ইসলাম 

নুরবান ু�বগম �ামঃ  বায়বায়সাসাডাকঘর ◌ঃ বায়সা 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশারদরগাঃ যেশার 

ফুল চাষ  

৫২৬ আ�ুল গিণ িসরাজলু 

ইসলাম 

�পভান িবিব �ামঃ  বায়বায়সাসাডাকঘর ◌ঃ বায়সা 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশারদরগাঃ যেশার 

ফুল চাষ  

৫২৭ মিন��ামান কওছার 

আলী 

আি�য়া �বগম �ামঃ  বায়বায়সাসাডাকঘর ◌ঃ বায়সা 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশারদরগাঃ যেশার 

ফুল চাষ  

৫২৮ দাউদ �হােসন মা�ফ 

�হােসন 

িরিজয়া খাতুন �ামঃ  মািনক আলী ডাকঘর ◌ঃ মািনক আলী 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশারদরগাঃ যেশার 

মােছর খাদ� 

�তরী 

 

৫২৯ �হােসন আলী রজব আলী জাহানারা �বগম �ামঃ  মািনক আলী ডাকঘর ◌ঃ মািনক আলী 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশারদরগাঃ যেশার 

মােছর খাদ� 

�তরী 

 

৫৩০ ইমরান �হােসন শাহাজান 

আলী 

শািহদা খাতুন �ামঃ  মািনক আলী ডাকঘর ◌ঃ মািনক আলী 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশারদরগাঃ যেশার 

মােছর খাদ� 

�তরী 

 

৫৩১ রািবয়া খাতুন িকতাব 

আলী 

আয়রা �বগম �ামঃ  মািনক আলী ডাকঘর ◌ঃ মািনক আলী 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশারদরগাঃ যেশার 

মােছর খাদ� 

�তরী 

 

৫৩২ আ�রুী খাতুন তির�ল �গালাপী খাতুন �ামঃ  বারবাকপুর ডাকঘর ◌ঃ বারবাকপুর �ক ও বা�ক  
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ইসলাম উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশারদরগাঃ যেশার 

ি�ি�ং 

৫৩৩ �সাহানা খাতুন উ�ল 

�হােসন 

রওশানারা 

খাতুন 

�ামঃ  গদখালী  ডাকঘর ◌ঃ গদখালী 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশারদরগাঃযেশার 

�ক ও বা�ক 

ি�ি�ং 

 

৫৩৪ আরজয়ুারা �বগম হানজালা মিরয়ম �বগম �ামঃ  গদখালী  ডাকঘর ◌ঃ গদখালী 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশারদরগাঃ 

�ক ও বা�ক 

ি�ি�ং 

 

৫৩৫ শামছু�াহার আলফাজ 

উ�ীন 

ছায়রা খাতুন �ামঃ  গদখালী  ডাকঘর ◌ঃ গদখালী 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশারদরগাঃযেশার 

�ক ও বা�ক 

ি�ি�ং 

 

৫৩৬ লাভলী খাতুন তেমজ 

উ্দীন 

মনজয়ুারা 

�বগম 

�ামঃ  গদখালী  ডাকঘর ◌ঃ গদখালী 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ 

যেশারদরগাঃযেশার 

রা�া িশ�া  
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�ঃ নং আ�কম�/�ক�ধারী 

যুবক/যুবমিহলার নাম 

িপতা/�ামীর 

নাম 

মাতার নাম �কানা �কে�র ধরণ �ক�ধারীর 

�মাবাইল নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৫৩৭ নািহদা আ�ার কামাল উ�ীন �জাসনা �বগম �ামঃ  গদখালী  ডাকঘর ◌ঃ গদখালী 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  

যেশারদরগাঃযেশারযশর 

রা�া িশ�া  

৫৩৮ ইসরাত জাহান আ�ুল খােলক �মেহ�ন �নছা �ামঃ  গদখালী  ডাকঘর ◌ঃ গদখালী 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা 

যেশারদরগাঃযেশারযেশা 

রা�া িশ�া  

৫৩৯ সালমা �বগম নািসর উ�ীন আইরা �বগম �ামঃ  গদখালী  ডাকঘর ◌ঃ গদখালী 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা  

যেশারদরগাঃযেশারযেশা 

রা�া িশ�া  

৫৪০ ম�য়ুারা �বগম জামাল উ�ীন �গালাপজান 

িবিব 

�ামঃ  গদখালী  ডাকঘর ◌ঃ গদখালী 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা 

যেশারদরগাঃযেশারযেশা 

রা�া িশ�া  

৫৪১ মাহাবুর রহমান নুর ইসলাম ফােতমা খাতুন �াম - গ�ান�পুর  ডাকঘর ◌ঃ ছু�পুর 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারদরগাঃ 

যেশার 

বনায়ন ও 

নাস�ারী 

 

৫৪২ আবলু বাসার আলী আহ�দ মমতাজ �বগম �াম - গ�ান�পুর  ডাকঘর ◌ঃ ছু�পুর 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারদরগাঃ 

বনায়ন ও 

নাস�ারী 

 

৫৪৩ ি�দীব সরকার তুষার কাি� 

সরকার 

অিনমা সরকার �াম - গ�ান�পুর  ডাকঘর ◌ঃ ছু�পুর 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারদরগাঃ 

যেশার 

বনায়ন ও 

নাস�ারী 

 

৫৪৪ �তেয়বুর রমান রিফ�ল 

ইসলাম 

রােবয়া �বগম �ামঃ সলয়ূা  ডাকঘর ◌ঃ সলয়ূা 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারদরগাঃ 

বনায়ন ও 

নাস�ারী 
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যেশার 

৫৪৫ �কাশ িব�াস সিচ� নাথ শাি� রানী �াম - গ�ান�পুর  ডাকঘর ◌ঃ ছু�পুর 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারদরগাঃ 

যেশার 

বনায়ন ও 

নাস�ারী 

 

৫৪৬ এনামলু হক কিরম বক� নুরজাহান 

�বগম 

�াম - আটুিলয়া ডাকঘর ◌ঃ আটুিলয়া 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারদরগাঃ 

যেশার 

বনায়ন ও 

নাস�ারী 

 

৫৪৭ �গৗরচাঁদ পাল চি� পাল িকরণ বালা 

পাল 

�ামঃ  সলয়ূা  ডাকঘর ◌ঃ সলয়ূা 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারদরগাঃ 

যেশার 

বনায়ন ও 

নাস�ারী 

 

৫৪৮ িলিপ আ�ার বাব ু�হােসন ফােতমা �বগম �াম - বািলয়া  ডাকঘর ◌ঃ বািলয়া 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারদরগাঃ 

যেশার 

বনায়ন ও 

নাস�ারী 
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�ঃ নং আ�কম�/�ক�ধারী 

যুবক/যুবমিহলার নাম 

িপতা/�ামীর 

নাম 

মাতার নাম �কানা �কে�র ধরণ �ক�ধারীর 

�মাবাইল নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৫৪৯ রবীন �মার �ঘাষ সত�পদ পাল গীতা রানী 

�ঘাষ 

�াম – �দাশিতনা  ডাকঘর ◌ঃ �দাশিতনা 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারদরগাঃ 

যেশার 

বনায়ন ও 

নাস�ারী 

 

৫৫০ ফােতমা খাতুন ইউসুফ আলী নাজমা 

�বগম 

�াম - হািজরালী ডাকঘর ◌ঃ হািজরালী 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারদরগাঃ 

যেশার 

হাস ও মুরগী 

পালন 

 

৫৫১ �মনা খাতুন ফজললু হক ফিরদা �বগম �াম - হািজরালী ডাকঘর ◌ঃ হািজরালী 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারদরগাঃ 

যেশার 

হাস ও মুরগী 

পালন 

 

৫৫২ শাহানারা খাতুন আিজজরু 

রহমান 

আয়শা 

খাতুন 

�াম - হািজরালী ডাকঘর ◌ঃ হািজরালী 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারদরগাঃ 

যেশার 

হাস ও মুরগী 

পালন 

 

৫৫৩ শাহানাজ পারভীন শিহদলু ইসলাম �রাকসানা 

পারভীন 

�াম - হািজরালী ডাকঘর ◌ঃ হািজরালী 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারদরগাঃ 

যেশার 

হাস ও মুরগী 

পালন 

 

৫৫৪ হািফজা খাতুন ন�ু�ামান তারাবান ু

িবিব 

�াম - হািজরালী ডাকঘর ◌ঃ হািজরালী 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারদরগাঃ 

রগাঃ য 

হাস ও মুরগী 

পালন 

 

৫৫৫ আিরজলু ইসলাম ইসমাইল 

�হােসন 

পারভীনা 

খাতুন 

�াম - হািজরালী ডাকঘর ◌ঃ হািজরালী 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারদরগাঃ 

যেশার 

ফুল চাষ  

৫৫৬ জািহদুল ইসলাম ন�ুল ইসলাম লালবান ু �ামঃ  বায়বায়সাসাডাকঘর ◌ঃ বায়সা ফুল চাষ  
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উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারদরগাঃ 

যেশার 

৫৫৭ সািকব হাসান সামছুর 

রহমান 

খুরিশদা 

�বগম 

�ামঃ  বায়বায়সাসাডাকঘর ◌ঃ বায়সা 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারদরগাঃ 

ফুল চাষ  

৫৫৮ রায়হান কিবর ইয়ািমন আলী শািহদা �বগম �ামঃ  বায়বায়সাসাডাকঘর ◌ঃ বায়সা 

উপেজলা ◌ঃ িঝকরগাছা,�জলা ◌ঃ যেশারদরগাঃ 

ফুল চাষ  

৫৫৯ তােহরা তাজিনন  
 �তাফঅে�ল 

�হােসন 

 িফেরাজা 

�বগম 

MÖvgt nvwRivjx ,WvKNi t wSKiMvQv 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

হাস মুরিগ 

পালন 

 
 

 
 
 

 
 

�ঃ নং আ�কম�/�ক�ধারী 

যুবক/যুবমিহলার নাম 

িপতা/�ামীর 

নাম 

মাতার নাম �কানা �কে�র ধরণ �ক�ধারীর 

�মাবাইল নং 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৫৬০ ‡RvQbv AvwZqvi ingvb Av‡e`v †eMg 
MÖvgt nvwRivjx ,WvKNi t wSKiMvQv 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
হাস মুরিগ পালন  

৫৬১ bvwM©m cvifxb Av³vi“j byievby 
MÖvgt nvwRivjx ,WvKNi t wSKiMvQv 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
হাস মুরিগ পালন  

৫৬২ Av‡jqv †eMg ‡`‡jvqvi †nv‡mb Rqbye †eMg 
MÖvgt nvwRivjx ,WvKNi t wSKiMvQv 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
হাস মুরিগ পালন  

5৬৩ ‡gvQvt Qv‡jnv LvZzb ‡Mvjvg †gv¯—dv Av‡gbv †eMg 
MÖvgt evqmv ,WvKNi t evqmv Puv`cyi 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

ফুল চাষ  

5৬৪ ‡gvt †g‡n`x nvmvb wgRvbyi ingvb mvwdqv LvZzb 
MÖvgt Puv`cyi,WvKNi t evqmv Puv`cyi 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
ফুল চাষ  

5৬৫ ‡gvt ivwk`yj Bmjvg gvZeŸi gÛj ‡Lv‡`Rv †eMg 
MÖvgt Puv`cyi,WvKNi t evqmv Puv`cyi 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
ফুল চাষ  



পাতা- 94 - 

5৬৬ ‡gvt bvCg Bmjvg Avt Mddvi nvwbgv LvZzb 
MÖvgt Puv`cyi,WvKNi t evqmv Puv`cyi 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvর 
ফুল চাষ  

5৬৭ ‡gvt Avt iwng Rqbvj †gvoj mvqiv †eMg 
MÖvgt Puv`cyi,WvKNi t evqmv Puv`cyi 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
ফুল চাষ  

৫৬৮ 
িবলিকস �বগম 

�মাঃ আহাদ 

আলঅ 
সালমা  �বগম 

MÖvgt কামারপাড়া,WvKNi t M`Lvjx 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

রা�া িশ�া  

৫৬৯ তাছিলমা  খাতুন অে�দ আলী ছায়রা �বগম 
MÖvgt M`Lvjx,WvKNi t M`Lvjx 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
রা�া িশ�া  

৫৭০ �িবনা �বগম িম�ু �হােসন �মােমনা �বগম 
MÖvgt M`Lvjx,WvKNi t M`Lvjx 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
রা�া িশ�া  

৫৭১ 
আ�ুল হাই �মাহা�দ আলী Avিখলা খাতুন 

MÖvgt  �বেনয়ালী,WvKNi t M`Lvjx 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

 

মৎস� খাদ� �তরী 

 

৫৭২ 
�মাঃ �মায়ুন কবীর আলী বদ� খান মােবয়া খাতুন 

MÖvgt ব�া ,WvKNi t �নায়ালী 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

 

মৎস� খাদ� �তরী 

 

 

�ঃ নং 
আ�কম�/�ক�ধারী 

যুবক/যুবমিহলার নাম 

িপতা/�ামীর 

নাম 
মাতার নাম 

�কানা 
�কে�র ধরণ 

�ক�ধারীর 

�মাবাইল নং 

৫৭৩ �মাঃ হা�ন অর রশীদ আলী বদ� খান মােবয়া খাতুন 
MÖvgt ব�া ,WvKNi t �নায়ালী 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

 

মৎস� খাদ� �তরী 

 

5৭৪ �না লাইলা 
ইসমাইল 

�হােসন 
নুরজাহান �বগম 

MÖvgt  লাউজািন,WvKNi t wSKiMvQv 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

গাভী পালন 
 

5৭৫ পা�ল �বগম আলাউি�ন মমতাজ �বগম 

MÖvgt  জয়কৃ�পুর,WvKNi t 

জয়কৃ�পুর 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

গাভী পালন  

5৭৬ আন��মার �ঘাষ সত�পদ �ঘাষ �গাপালী রাণী 
MÖvg/মহ�া t কৃ�নগর,WvKNi t 

িঝKiMvQ 

গাভী পালন  
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Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

5৭৭ †gvt Rvwn`yi ‡gvt gwZqvi †gvQvt iwngv 
MÖvg/মহ�া t evwjqv,WvKNi t M½vb›`cyi 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

নাস�ারী  

5৭৮ 
Avwgi †nv‡mb bI‡ki Avjx Lvw`Rv 

MÖvg/মহ�া t evwjqv,WvKNi t M½vb›`cyi 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h�শার 

নাস�ারী  

5৭৯ 
‡gvt ivRy Avn‡¤§` iweDj Bmjvg dwRjv LvZzb 

MÖvg/মহ�া t evwjqv,WvKNi t M½vb›`cyi 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

নাস�ারী  

5৮০ 
‡gvt dvi“K †nv‡mb ‡iRvDj Bmjvg mvwn`v †eMg 

MÖvg/মহ�া t evwjqv,WvKNi t M½vb›`cyi 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h�শার 

নাস�ারী  

5৮১ 
‡gvt bvwRi †nv‡mb bI‡ki Avjx ‡Lv‡`Rv †eMg 

MÖvg/মহ�া t evwjqv,WvKNi t M½vb›`cyi 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

নাস�ারী  

5৮২ 
‡gvt Avey Rvdi kwn`yj Bmjvg Qv‡jnv †eMg 

MÖvg/মহ�া t evwjqv,WvKNi t M½vb›`cyi 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

নাস�ারী  

5৮৩ 
bvQwib Av³vi ‡iRvDj Kwig dwi`v †eMg 

MÖvg/মহ�া t evwjqv,WvKNi t M½vb›`cyi 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

নাস�ারী  

5৮৪ 
‡gvt RvwKi †nv‡mb kvnvRvb Avjx Rûiv †eMg 

MÖvg/মহ�া t evwjqv,WvKNi t M½vb›`cyi 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

নাস�ারী  

 
 
 

�ঃ নং আ�কম�/�ক�ধারী 

যুবক/যুবমিহলার নাম 

িপতা/�ামীর 

নাম 
মাতার নাম 

�কানা �কে�র ধরণ �ক�ধারীর 

�মাবাইল নং 

5৮৫ ‡gvQvt Kvgi“b bvnvi i“ûj Avgxb dvwngv †eMg 
MÖvgt evwjqv,WvKNi t M½vb›`cyi 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
রা�া িশ�া  

৫৮৬ bymivZ Rvnvb g„Z GKivgyj nK BmivZ Rvnvb 
MÖvgt M`Lvjx,WvKNi t M`Lvjx 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
রা�া িশ�া  
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৫৮৭ mvjgv †eMg bvwmi DÏxb AvBiv †eMg 
MÖvgt M`Lvjx,WvKNi t M`Lvjx 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
রা�া িশ�া  

৫৮৮ ‡gvQvt wkjv LvZzb AvjZvd †nv‡mb dzjmyivZ †eMg 
MÖvgt M`Lvjx,WvKNi t M`Lvjx 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
রা�া িশ�া  

৫৮৯ i“webv LvZzb Rvwgi DÏxb nvwmbv 
MÖvgt M`Lvjx,WvKNi t M`Lvjx 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
রা�া িশ�া  

৫৯০ ‡ikgv LvZzb nhiZ Avjx dv‡Zgv †eMg 
MÖvgt M`Lvjx,WvKNi t M`Lvjx 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
রা�া িশ�া  

৫৯১ 
মাছুরা খাতুন 

ইসরাইল 

�হােসন 
জাহানারা খাতুন 

MÖvgt  লাউজানী,WvKNi t িঝকরগাছা 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

গাভী পালন  

৫৯২ 
ই�ািহম �হােসন 

কাজী আবু 

তােহর 
সিখনা �বগম 

MÖvgt  লাউজানী,WvKNi t িঝকরগাছা 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

গাভী পালন  

৫৯৩ 
ফঅ�খ �হােসন ন�ল ইসলাম মিরয়ম �বগম 

MÖvgt  লাউজানী,WvKNi t িঝকরগাছা 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

গাভী পালন  

৫৯৪ 
ইয়ািসন আরাফাত 

কাজী আবু 

িছি�ক 
পারভীনা �বগম 

MÖvgt  লাউজানী,WvKNi t িঝকরগাছা 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

গাভী পালন  

৫৯৫ myBwU †ivnwbqvZ jvebx Kvgi“¾vgvb wd‡ivRv †eMg 
MÖvg/মহ�া t nvwRivjx ,WvKNitwSKiMvQv 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
হাস মুরিগ পালন  

৫৯৬ i“cvjx LvZzb Igi Avjx ‡eMg 
MÖvgt nvwRivjx ,WvKNi t wSKiMvQv 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
হাস মুরিগ পালন  

 
 
 

�ঃ নং আ�কম�/�ক�ধারী 

যুবক/যুবমিহলার নাম 

িপতা/�ামীর 

নাম 
মাতার নাম 

�কানা 
�কে�র ধরণ 

�ক�ধারীর 

�মাবাইল নং 

৫৯৭ ‡gvQvt kviwgb bvnvi we,Gg Bw`ªm g‡bvqviv 
MÖvgt nvwRivjx ,WvKNi t wSKiMvQv 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
হাস মুরিগ পালন 
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৫৯৮ gwR©bv LvZzb Rwni“j Bmjvg dv‡Zgv LvZzb 
MÖvgt evqmv ,WvKNi t evqmv Puv`cyi 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

dzj Puvl  

৫৯৯ ‡gvt Rwni“j Bmjvg 
‡gvt wd‡ivR 

Avnv¤§v` 
Av‡bvqviv †eMg 

MÖvgt evqmv ,WvKNi t evqmv Puv`cyi 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

dzj Puvl  

৬০০ ‡gvt Kvgvi“j Bmjvg Aveyj †nv‡mb Rwibv LvZzb 
MÖvgt Puv`cyi,WvKNi t evqmv Puv`cyi 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
dzj Puvl  

৬০১ 
‡gvt Avt ingvb ïKzi Avjx wiwRqv LvZzb 

MÖvgt Puv`cyi,WvKNi t evqmv Puv`cyi 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvর 

dzj Puvl  

৬০২ 
‡gvt iwb †nv‡mb Zweei ingvb dv‡Zgv LvZzb 

MÖvgt Puv`cyi,WvKNi t evqmv Puv`cyi 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvর 

dzj Puvl  

৬০৩ 
‡gvt AvBqye †nv‡mb mwn`yj Bmjvg gwiqg †eMg 

MÖvgt Puv`cyi,WvKNi t evqmv Puv`cyi 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvর 

dzj Puvl  

৬০৪ Bm‡gvZviv 
‡gvkv‡id 
†nv‡mb 

g‡bvqviv †eMg 
MÖvgt eoKzwj,WvKNi t Kv‡qg‡Kvjv 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
নাস�ারী  

৬০৫ 
gwb�ল Bmjvg wmwÏK †nv‡mb cjvmx †eMg 

MÖvgt evwjqv,WvKNi t M½vb›`cyi 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h�শার 
নাস�ারী  

৬০৬ Avãy�াn Avj gvgyb g„Z Zdwmi Rvnvbviv 
MÖvgt KvMgvix,WvKNi t M½vb›`cyi 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
নাস�ারী  

৬০৭ ‡mv‡nj ivbv AvRMvi Avjx mywdqv †eMg 
MÖvg/t evwjqv,WvKNi t M½vb›`cyi 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
নাস�ারী  

৬০৮ ‡mvwbqv Av³vi 
‡gvkv‡id 
†nv‡mb 

g‡bvqviv LvZzb 
MÖvgt eoKzwj,WvKNi t Kv‡qg‡Kvjv 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
নাস�ারী  

 
 
 

�ঃ নং আ�কম�/�ক�ধারী 

যুবক/যুবমিহলার নাম 

িপতা/�ামীর 

নাম 
মাতার নাম 

�কানা 
�কে�র ধরণ 

�ক�ধারীর 

�মাবাইল নং 
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৬০৯ wgKvBj †nv‡mb Avãyj gv‡jK iwngv †eMg 
MÖvgt evwjqv,WvKNi t M½vb›`cyi 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
নাস�ারী  

৬১০ wecyj †nv‡mb Iwn`yj Bmjvg nvwmbv †eMg 
MÖvgt evwjqv,WvKNi t M½vb›`cyi 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
নাস�ারী  

৬১১ Avãyj Avjxg ‡iRvDj Bmjvg mvwn`v †eMg 
MÖvg t evwjqv,WvKNi t M½vb›`cyi 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

নাস�ারী  

৬১২ ûgvqyb Kexi 
‡gvkv‡id 
†nv‡mb 

g‡bvqviv LvZzb 
MÖvgt eoKzwj,WvKNi t Kv‡qg‡Kvjv 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
নাস�ারী  

৬১৩ ‡gvQvt kvwn`v †eMg ‡gvt AvjvDÏxb ‡gvQvt Rûiv 
MÖvgt M`Lvjx,WvKNi t M`Lvjx 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
evwUK I �ক  

৬১৪ ‡gvQvt wcÖqv LvZzb 
‡gvt AvjgMxi 

†nv‡mb 
i“cvjx †eMg 

MÖvgt M`Lvjx,WvKNi t M`Lvjx 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

evwUK I �ক  

৬১৫ ‡gvQvt cvi“j LvZzb 
‡gvt iwdKzj 

Bmjvg 
ivwk`v †eMg 

MÖvg t M`Lvjx,WvKNi t M`Lvjx 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

evwUK I �ক  

৬১৭ ‡gvQvt †Rvmbv LvZzb 
‡gvt ZwiKzj 

Bmjvg 
‡gvQvt nvwg`v 

LvZzb 
MÖvg t M`Lvjx,WvKNi t M`Lvjx 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

evwUK I �ক  

৬১৭ ‡gvt kvgxg cvi‡fR ‡gvnv¤§` Avjx ‡iv‡gQv †eMg 
MÖvgt jvDRvbx,WvKNi t MvRxi`iMvn 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

Mvfx cvjb  

৬১৮ ‡Rmwgb myjZvb Gm Gg †mwjg Av‡bvqviv †eMg 
MÖvgt iNybv_bMi,WvKNi  t iNybv_bMi 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

Mvfx cvjb  

৬১৯ ‡gvt Imgvb Avjx byi Bmjvg gwiqg †eMg 
MÖvgt jvDRvbx,WvKNi t MvRxi`iMvn 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

Mvfx cvjb  

৬২০ mygvBqv Bqvmwgb AvwRRyi ingvb ‡i‡nbv †eMg 
MÖvgt jvDRvbx,WvKNi t MvRxi`iMvn 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

Mvfx cvjb  

৬২১ †gvt gnwmb †nv‡mb kvnvRvb Avjx Ry‡jLv †eMg 
MÖvgt jw¶cyi,WvKNi t MvRxi`iMvn 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

Mvfx cvjb 
 

 

�ঃ নং আ�কম�/�ক�ধারী িপতা/�ামীর নাম মাতার নাম �কানা �কে�র �ক�ধারীর 
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যুবক/যুবমিহলার নাম ধরণ �মাবাইল নং 

৬২২ শাnvbvR cvifxb BKej †nv‡mb cvi“j 
MÖvg/মহ�া t gি�Kcyi,WvKNi t MvRxi`iMvn 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv  t h‡kvi 

Mvfx cvjb  

৬২৩ ‡gvnv¤§` Avãyjvn Avt mvËvi gwR©bv 
MÖvg/t gি�Kcyi,WvKNi t MvRxi`iMvn 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv  t h‡kvi 

Mvfx cvjb  

৬২৪ ‡i‡eKv myjZvbv Av‡bvqvi †nv‡mb meyiv †eMg 
MÖvgt gি�Kcyi,WvKNi t MvRxi`iMvn 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv  t h‡kvi 

Mvfx cvjb  

৬২৫ wgZv wek¦vm M‡bl wek¦vm KvRj wek¦vm 
MÖvgt gি�Kcyi,WvKNi t MvRxi`iMvn 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv  t h‡kvi 

Mvfx cvjb  

৬২৬ wicb †nv‡mb (g›Uz) kIKZ Avjx byiRvnvb 
MÖvgt মি�Kcyi,WvKNi t MvRxi`iMvn 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv  t h‡kvi 

Mvfx cvjb  

৬২৭ wiš—v LvZzb ‡iRvDj Kixg ivweqv †eMg 
MÖvgt gি�Kcyi,WvKNi t MvRxi`iMvn 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv  t h‡kvi 

Mvfx cvjb  

৬২৮ k¨vgjx LvZzb BwjqvP ‡nv‡mb ivwk`v LvZzb 
MÖvgt wSKiMvQv,WvKNi t wSKiMvQv 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv  t h‡kvi 
Mvfx cvjb  

৬২৯ Avj Avgxb cvi‡fR ‡gvnv¤§` Avjx ‡iv‡gQv 
MÖvgt jvDRvbx,WvKNi t MvRxi`iMvn 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv  t h‡kvi 
Mvfx cvjb  

৬৩০ আ�ুর রহমান AvRvnvi Avjx wek¦vm 
byiRvnvb 
†eMg 

MÖvgt j¶xcyi,WvKNi t MvRxi`iMvn 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv  t h‡kvi 

Mvfx cvjb  

৬৩১ �মাছাঃ শাহানারা �বগম 
�াঃ �মাঃ আবলু 

কােসম 

মৃত ি�রন 

�নছঅ 

�াম+ �ামঃ কলাগািছ 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

নকিশ কাথা  

৬৩২ �মাছাঃ �মা খাতুন 
�াঃ �মাঃ আ�ুল 

হাই 

�মাছাঃ 

ছায়রা 

�বগম 

�াম+ �ামঃ কলাগািছ 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

নকিশ কাথা  

৬৩৩ �মাছাঃ আসমা খাতুন 
�াঃেমাঃ উ�ল 

�হােসন 

�মাছাঃ 

আেলয়া 

�াম+ �ামঃ কলাগািছ 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

নকিশ কাথা  
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�বগম 
 
 

�ঃ নং 
আ�কম�/�ক�ধারী 

যুবক/যুবমিহলার নাম 
িপতা/�ামীর নাম মাতার নাম 

�কানা �কে�র 

ধরণ 

�ক�ধারীর 

�মাবাইল নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৬৩৪ �মাছাঃ �সানালী 
�াঃেমা �মািহনুর 

�চৗধুরী 

�মাছাঃ 

�িপয়া 

�াম+ �ামঃ কলাগািছ 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

নকিশ কাথা  

৬৩৫ �মাছাঃ নয়ন মিন 
িপতা �মাঃ ��ল 

আিমন 

�মাছাঃ 

লাইলী 

�বগম 

�াম+ �ামঃ কলাগািছ 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

নকিশ কাথা  

৬৩৬ �মাছাঃ �রােকয়া খাতুন 
িপতাঃ আ�ুল 

জিলল 

�মাছাঃ 

ফিজলা 

�বগম 

�াম+ �ামঃ কলাগািছ 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

নকিশ কাথা  

৬৩৭ �মাছাঃ শারিমন আ�ার 
�াঃ �মাঃ রাজ ু

আহে�দ 

�মাছাঃ  

জােমনা 

খাতুন 

�াম+ �ামঃ কলাগািছ 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

নকিশ কাথা  

৬৩৮ �মাছাঃ মু�া �বগম 
�াঃিফেরাজ 

�হােসন 

�মাছাঃ 

রােবয়া 

�বগম 

�াম + �ামঃ কলাগািছ 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

নকিশ কাথা  

৬৩৯ �মাছাঃ নািসমা খাতুন 
�মাঃ �সিলম 

�হােসন 

�মাছাঃ 

মাহমুদা 

�াম+ �ামঃ রঘুনাথপুর 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

রা�া িশ�া  

৬৪০ �মাছাঃ �মােমনা খাতুন �মাঃ মু�ল 
�মাছাঃ 

ছফুরা 

�াম+ �ামঃ রঘুনাথপুর 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

রা�া িশ�া  
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�বগম 

৬৪১ �মাছাঃ �রেবকা খাতুন ছেবদ আিল 
�মাছাঃ 

শাহানারা 

�াম+ �ামঃ রঘুনাথপুর 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

রা�া িশ�া  

৬৪২ ছায়রা খাতুন সামসুর রহমান 
মমতাজ 

�বগম 

�াম+ �ামঃ রঘুনাথপুর 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

রা�া িশ�া  

৬৪৩ ‡gvQvt kvwn`v †eMg ‡gvt AvjvDÏxb ‡gvQvt Rûiv 
MÖvg/gহ�া t M`Lvjx,WvKNi t M`Lvjx 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

evwUK I �ক  

৬৪৪ ‡gvQvt wcÖqv LvZzb 
‡gvt AvjgMxi 

†nv‡mb 
i“cvjx 
†eMg 

MÖvg t M`Lvjx,WvKNi t M`Lvjx 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

evwUK I �ক  

৬৪৫ BmivZ Rvnvb GKivgyj nK ‡gix 
MÖvg t M`Lvjx,WvKNi t M`Lvjx 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

evwUK I �ক  

 
 
 

�ঃ নং 
আ�কম�/�ক�ধারী 

যুবক/যুবমিহলার নাম 
িপতা/�ামীর নাম মাতার নাম 

�কানা �কে�র ধরণ �ক�ধারীর 

�মাবাইল নং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

৬৪৬ ‡gvQvt †Rvmbv LvZzb ‡gvt ZwiKzj Bmjvg 
‡gvQvt nvwg`v 

LvZzb 
MÖvgt M`Lvjx,WvKNi t M`Lvjx 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
evwUK I �ক  

৬৪৭ ‡mvbvjx †eMg Av‡bvqvi †nv‡mb iv‡eqv LvZzb 
MÖvgt M`Lvjx,WvKNi  t M`Lvjx 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

evwUK I �ক  

৬৪৮ ‡gvQvt kvnvbviv ‡gvt BDbym Avjx 
g„Z Rq¸b 

wewe 
MÖvg t M`Lvjx,WvKNi t M`Lvjx 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

evwUK I �ক  

৬৪৯ ‡gvQvt Av‡bvqviv LvZzb g„Z BqveyK Avjx 
‡gvQvt byi 

Rvnvb †eMg 
MÖvg t M`Lvjx,WvKNi t M`Lvjx 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

evwUK I �ক  

৬৫০ আশরাফুল আলম ‡gvt আহাদ Avjx 
মমতাজ 

�বগম 

MÖvgt  �নায়ালী,WvKNi t  রঘুনাথনগর 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

গ� 

�মাটাতাজাকরণ 
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৬৫১ 
 
 

��ল ��সু ‡gvt আঃ খেলক 
ছ�বদা 

খাতুন 

MÖvgt  �নায়ালী,WvKNi t  রঘুনাথনগর 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

গ� 

�মাটাতাজাকরণ 

 

৬৫২ নুরজাহান ‡gvt আঃ মিজদ 
�রােকয়া 

খাতুন 

MÖvgt   হািজরালী,WvKNi t  হািজরালী 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

গ� 

�মাটাতাজাকরণ 

 

৬৫৩ আফরা ইয়াসিমন 
‡gvt আবু �রজা 

মৃধা 

িফেরাজা  

�বগম 

MÖvgt   হািজরালী,WvKNi t  হািজরালী 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

গ� 

�মাটাতাজাকরণ 

 

৬৫৪ ‡gvQvt †i‡eKv LvZzb ‡gvt nvPvb Avjx 
‡gvQvt 

dzjmyivZ 
MÖvgt evqmv,WvKNi t evqmvPuv`cyi 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
ফুল চাষ  

৬৫৫ ‡gvQvt mywdqv LvZzb iwdKzj Bmjvg 
‡gvQvt 

†`jRvb wewe 
MÖvgt evqmv,WvKNi t evqmvPuv`cyi 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
ফুল চাষ  

 
 
 
 

�ঃ নং 
আ�কম�/�ক�ধারী 

যুবক/যুবমিহলার নাম 

িপতা/�ামীর 

নাম 
মাতার নাম 

�কানা �কে�র ধরণ �ক�ধারীর 

�মাবাইল নং 

৬৫৬ Avmgv LvZzb ‡Mvjvg †nv‡mb Av‡jqv LvZzb 
MÖvgt evqmv,WvKNi t evqmvPuv`cyi 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
ফুল চাষ  

৬৫৭ ‡gvQvt mv‡R`v †eMg ‡gvt Bgvgyj nK 
‡gvQvt 

AvwKgb wewe 
MÖvgt evqmv,WvKNi t evqmvPuv`cyi 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
ফুল চাষ  

৬৫৮ ‡gvQvt †nbv wewe ‡gvt †ZvZv wgqv 
g„Z Avqkv 

LvZzb 
MÖvgt evqmv,WvKNi t evqmvPuv`cyi 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
ফুল চাষ  

৬৫৯ ‡gvQvt byi Rvnvb LvZzb bRi“j Bmjvg mv‡jnv †eMg 
MÖvgt evqmv,WvKNi t evqmvPuv`cyi 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
ফুল চাষ  

৬৬০ †gvQvt gwR©bv LvZzb 
‡gvt gwkqvi 

ingvb 
‡gvQvt iv‡eqv 

MÖvgt evqmv,WvKNi t evqmvPuv`cyi 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

নাস�ারী  
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৬৬১ Rqbve Ave`Di evmvi dwRjv LvZzb 
MÖvgt KvMgvix,WvKNi t M½vb›`cyi 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
নাস�ারী  

৬৬২ Avey ivqnvb wgRvbyi ingvb Znwgbv †eMg 
MÖvgt evwjqv,WvKNi t M½vb›`cyi 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjvt h‡kvi 
নাস�ারী  

 

6৬৩ Lvw`Rv LvZzb ‡ki Avjx iwngv 
MÖvg/t evwjqv,WvKNi t M½vb›`cyi 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
নাস�ারী  

৬৬৪ ‡mvbvjx LvZzb ‡gvkv‡id †nv‡mb 
g‡bvqviv 
LvZzb 

MÖvgt evwjqv,WvKNi t M½vb›`cyi 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

নাস�ারী  

৬৬৫ Kexi †nv‡mb Avt Lv‡jK dvwngv 
MÖvgt evwjqv,WvKNi t M½vb›`cyi 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
নাস�ারী  

৬৬৬ Iwn`yj ingvb nweevi ingvb ‡mwjbv †eMg 
MÖvgt evwjqv,WvKNi t M½vb›`cyi 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
নাস�ারী  

৬৬৭ mwn`yj Kexi Rwb AveRvj MvRx R‡e`v LvZzb 
MÖvgt evwjqv,WvKNi t M½vb›`cyi 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
নাস�ারী  

 
 
 
 

�ঃ নং 
আ�কম�/�ক�ধারী 

যুবক/যুবমিহলার নাম 
িপতা/�ামীর নাম মাতার নাম 

�কানা �কে�র ধরণ �ক�ধারীর 

�মাবাইল নং 

৬৬৮ gvi“d ûmvBb Avjx eKm cvZvmx †eMg 
MÖvgt evwjqv,WvKNi t M½vb›`cyi 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
নাস�ারী  

৬৬৯ ‡gvt mvnv½xi Zdmxi Rvnvbviv 
MÖvgt KvMgvix,WvKNi t M½vb›`cyi 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
নাস�ারী  

৬৭০ ‡gvQvt Avd‡ivRv LvZzb ‡gvt Aveyj Kv‡kg Bi“b‡gQv 
MÖvgt weòzcyi,WvKNi t Gm euvKov 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
ফুল চাষ  

6৭১ G.Gm.Gg Avwbmyi wbRvg DÏxb 
g„Z 

LvBi“‡bQv 
MÖvgt K…òbMi,WvKNi t wSKiMvQv 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
ফুল চাষ  
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৬৭২ ‡gvQvt kviwgb Av³vi Avey e°i wmwÏK 
‡gvQvt gvmyiv 

†eMg 
MÖvgt evqmv,WvKNi t evqmvPuv`cyi 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
ফুল চাষ  

৬৭৩ jvwK LvZzb Rwmg DÏxb ‡i‡nbv †eMg 
MÖvgt nvwoqv,WvKNi t evqmvPuv`cyi 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
ফুল চাষ  

৬৭৪ †i‡eKv LvZzb kwidzj Bmjvg mv`yKv wewe 
MÖvgt nvwoqv,WvKNi t evqmvPuv`cyi 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
ফুল চাষ  

৬৭৫ ‡gvQvt Zvmwjgv LvZzb ivRy Avn‡¤§` AvwQib wewe 
MÖvgt nvwoqv,WvKNi t evqmvPuv`cyi 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
ফুল চাষ  

৬৭৬ ‡gvt nvweeyi ingvb ‡gvt byi“¾vgvb QwKbv †eMg 
MÖvgt gvwbKvjx,WvKNi t evqmv Puv`cyi 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

মৎস� খােদ� 

�তরী 

 

৬৭৭ Avd‡ivRv LvZzb 
‡gvt iwdKzj 

Bmjvg 
‡Rvniv †eMg 

MÖvgt gvwbKvjx,WvKNi t evqmv Puv`cyi 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

মৎস� খােদ� 

�তরী 

 

৬৭৮ ‡gvt iwdKzj Bmjvg ‡gvt KIQvi Avjx iwngv †eMg 
MÖvgt gvwbKvjx,WvKNi t evqmv Puv`cyi 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

মৎস� খােদ� 

�তরী 

 

৬৭৯ ‡gvt wjUb DÏxb Avt iv¾vK ‡iv‡Kqv †eMg 
MÖvgt evqmv,WvKNi t evqmv Puv`cyi 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
মৎস� খােদ� 

�তরী 

 

 
 
 
 

�ঃ নং 
আ�কম�/�ক�ধারী 

যুবক/যুবমিহলার নাম 

িপতা/�ামীর 

নাম 
মাতার নাম 

�কানা �কে�র ধরণ �ক�ধারীর 

�মাবাইল নং 

৬৮০ �মাছাঃ মিজ� না আ�ার 

িপতা 

আেনায়ার 

�হােসন 

হািলমা 

�বগম 

মি�কপুর,গাজীর দরগা� 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

নকিশ কাথা  

৬৮১ ছিকনা �বগম  �মাঃ হািফজরু �মােমনা মি�কপুর,গাজীর দরগা� নকিশ কাথা  
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রহমান �বগম Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

৬৮২ �মাছাঃ িরনা �বগম 
�মাঃ ইি�স 

আলী 

�মাছাঃ 

আি�য়া 

�বগম 

মি�কপুর,গাজীর দরগা� 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

নকিশ কাথা  

৬৮৩ �মাছাঃ আেয়শা আ�ার 
�ামীঃ  রিবউল 

ইসলাম 

�মাছাঃ 

হািলমা 

�বগম 

মি�কপুর,গাজীর দরগা� 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

নকিশ কাথা  

৬৮৪ �মাঃ নািহদ হাসান 
�মাঃ নািসর 

উ�ীন 

�মাসেলমা 

খাতুন 

�াম- নওয়ালী,ডাক- ব�া 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

গ� 

�মাটাতাজাকরণ 

 

৬৮৫ �মাঃ জলুিফকার আলী 
আিতয়ার 

রহমান 

মৃত 

আহারন 

খাতুন 

�াম- নওয়ালী,ডাক- ব�া 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

গ� 

�মাটাতাজাকরণ 

 

৬৮৬ �মাঃ ফা�ক �হােসন 
�মাঃ আিনছুর 

রহমান 

�মাছাঃ 

শাহারন 

খাতুন 

�াম- নওয়ালী,ডাক- ব�া 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

গ� 

�মাটাতাজাকরণ 

 

৬৮৭ �মাঃ শািমনুর রহমান 
�মাঃ আহাদ 

আলী 

মমতাজ 

খাতুন 

�াম- নওয়ালী,ডাক- ব�া 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

গ� 

�মাটাতাজাকরণ 

 

৬৮৮ ‡gvt i“‡ej †nv‡mb kIKZ ‡nv‡mb bweQb †eMg 
MÖvg/মহ�া t evwjqv,WvKNi t M½vb›`cyi 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

নাস�ারী  

৬৮৯ `xj Avd‡ivR jybv wmivRyj Bmjvg 
Avgweqv 
LvZzb 

MÖvg/মহ�া t evwjqv,WvKNi t M½vb›`cyi 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvর 

নাস�ারী  

৬৯০ wjUb †nv‡mb dRjy mvqiv †eMg 
MÖvg/মহ�া t evwjqv,WvKNi t M½vb›`cyi 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

নাস�ারী  

৬৯১ kwidzj Bmjvg wRbœvZ Avjx mwnib †bQv MÖvg/মহ�া t evwjqv,WvKNi t M½vb›`cyi নাস�ারী  



পাতা- 106 - 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
 
 

�ঃ নং 
আ�কম�/�ক�ধারী 

যুবক/যুবমিহলার নাম 

িপতা/�ামীর 

নাম 
মাতার নাম 

�কানা �কে�র ধরণ �ক�ধারীর 

�মাবাইল নং 

৬৯২ ‡iKmbv LvZzb AvwbPzi ingvb Rvnvbviv 
MÖvgt KvMgvix,WvKNi t M½vb›`cyi 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
নাস�ারী  

৬৯৩ ‡gvt gwgbyi ingvb wmivRyj mi`vi Zvnvib †bQv 
MÖvg/মহ�াt evwjqv,WvKNi t M½vb›`cyi 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

নাস�ারী  

৬৯৪ Avwjgyj Bmjvg dwRqvi bvwQgv 
MÖvg/মহ�াt evwjqv,WvKNi t M½vb›`cyi 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

নাস�ারী  

৬৯৫ ‡gvt Avigvb †nv‡mb dRjyi ingvb gyw³ †eMg 
MÖvg/মহ�াt evwjqv,WvKNi t M½vb›`cyi 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

নাস�ারী  

৬৯৬ ‡gvt mvRy Avn‡¤§` wmivRyj Bmjvg iv‡k`v †eMg 
MÖvg t ‡MŠim~wU,WvKNi t M½vb›`cyi 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv  t h‡kvi  
নাস�ারী  

697 kvcjv LvZzb Rûi“j Bmjvg 
cviwfbv 
†eMg 

MÖvgt M`Lvjx,WvKNi t M`Lvjx 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

রা�া িশ�া  

698 Lvw`Rv kvš—v LvBi“j Bmjvg wkDjx †eMg 
MÖvgt M`Lvjx,WvKNi t M`Lvjx 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
রা�া িশ�া  

699 gywbœ LvZzb iwdKzj Bmjvg Lv‡j`v 
MÖvgt M`Lvjx,WvKNi t M`Lvjx 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
রা�া িশ�া  

700 i“wg LvZzb Zzwnb †iv‡Kqv 
MÖvgt M`Lvjx,WvKNi t M`Lvjx 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
রা�া িশ�া  
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�ঃ নং 
আ�কম�/�ক�ধারী 

যুবক/যুবমিহলার নাম 

িপতা/�ামীর 

নাম 
মাতার নাম 

�কানা �কে�র ধরণ �ক�ধারীর 

�মাবাইল নং 

৭০১ ‡gvt wgRvbyi ingvb ‡gvkv‡id †nv‡mb iwngv †eMg 
MÖvgt RqK…òcyi,WvKNi t MvRxi`iMvn 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

Mvfx cvjb  

৭০২ ‡gvt Avjg g„Z AvZi Avjx ‡gvek¦i LvZzb 
MÖvgt gি�কKcyi,WvKNi t MvRxi`iMvn 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

Mvfx cvjb  

৭০৩ Znwgbv LvZzb 
g„Z byi“j 

Bmjvg 
‡gwibv †eMg 

MÖvgt gি�কKcyi ,WvKNi t MvRxi`iMvn 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

Mvfx cvjb  

৭০৪ Avt mvC` web iBm ‡gvt iBP DÏxb kvnxbyi 
MÖvgt j¶xcyi,WvKNi t MvRxi`iMvn 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

Mvfx cvjb  

৭০৫ kvnvRvb Avjx Rvjvj DÏxb mwLbv †eMg 
MÖvgt RqK…òcyi,WvKNi t MvRxi`iMvn 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

Mvfx cvjb  

৭০৬ ‡gvQvt Zvmwjgv †eMg gvnveyi ingvb 
wd‡ivRv 
†eMg 

MÖvgt Kzw›`cyi,WvKNi t hv`ecyi 
Dc‡Rjv t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

মুরিগ পালন  

৭০৭ ‡gvQvt wjgv LvZzb AvjvDÏxb kwidv †eMg 
MÖvgt Kzw›`cyi,WvKNi t hv`ecyi 

Dc‡Rjv t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
মুরিগ পালন  

৭০৮ ‡gvQvt wkgy LvZzb Awjqvi ingvb Av‡jqv †eMg 
MÖvgt Kzw›`cyi,WvKNi t hv`ecyi 

Dc‡Rjv t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
মুরিগ পালন  

৭০৯ ‡gvQvt Kvgi“bœvnvi gy³v wd‡ivR †nv‡mb mv‡jnv †eMg 
MÖvgt Kzw›`cyi,WvKNi t hv`ecyi 

Dc‡Rjv t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
মুরিগ পালন  

৭১০ ‡gvQvt mvjgv †eMg Avjgxb †nv‡mb nvwjgv †eMg 
MÖvgt Kzw›`cyi,WvKNi t hv`ecyi 

Dc‡Rjv t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
মুরিগ পালন  

৭১১ ‡gvt Beªvwng †nv‡mb gvnveyj Bmjvg gv‡R`v †eMg 
MÖvgt Avwksox,WvKNi t wkIi`vn 

Dc‡Rjv t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
gv‡Qi Lv`¨ 

ˆZix 
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�ঃ নং 
আ�কম�/�ক�ধারী 

যুবক/যুবমিহলার নাম 

িপতা/�ামীর 

নাম 
মাতার নাম 

�কানা �কে�র ধরণ �ক�ধারীর 

�মাবাইল নং 

৭১২ ‡gvt kvwnb †nv‡mb Avey Rvdi Av‡jqv †eMg 
MÖvgt Avwksox,WvKNi t wkIi`vn 

Dc‡Rjv t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
gv‡Qi Lv`¨ 

ˆZix 
 

৭১৩ ‡gvt wgRvbyi ingvb Avt ReŸvi mywdqv LvZzb 
MÖvgt Puv`cyi,WvKNi t evqmv Puv`cyi 
Dc‡Rjv t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

gv‡Qi Lv`¨ 
ˆZix 

 

৭১৪ ‡gvt wmivRyj Bmjvg g„Z gvZeŸvi ‡Lv‡`Rv 
MÖvgt Puv`cyi,WvKNi t evqmv Puv`cyi 
Dc‡Rjv t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

gv‡Qi Lv`¨ 
ˆZix 

 

৭১৫ iwdK Avj gvgyb AvwZqvi ingvb ivwk`v LvZzb 
MÖvgt evwjqv,WvKNi t M½vb›`cyi 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
নাস�ারী  

৭১৬ ‡gvt Rmxg DÏxb Av`g Avjx 
Rvnvbviv 
LvZzb 

MÖvgt evwjqv,WvKNi t M½vb›`cyi 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

নাস�ারী  

৭১৮ ‡gvt Avmv`y¾vgvb iweDj †nv‡mb dwRjv LvZzb 
MÖvgt evwjqv,WvKNi t M½vb›`cyi 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
নাস�ারী  

৭১৯ bvwQgv Av³vi Avt Kv‡`i iwngv †eMg 
MÖvgt KvMgvix,WvKNi t M½vb›`cyi 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
নাস�ারী  

৭১৯ ‡gvQvt Wwj LvZzb gwkqvi ingvb Avw¤^qv †eMg 
MÖvgt nvwoqv,WvKNi t evqmvPuv`cyi 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
ফুল চাষ  

৭২০ Zvwbqv LvZzb gwkqvi ingvb wkdvjx †eMg 
MÖvgt nvwoqv,WvKNi t evqmvPuv`cyi 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
ফুল চাষ  

৭২১ ‡gvt gvmy` ivbv AvRMvi Avjx 
wd‡ivRv 
LvZzb 

MÖvgt nvwoqv,WvKNi t evqmvPuv`cyi 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

ফুল চাষ  

৭২২ bvmwib myjZvbv byi Bmjvg L‡`Rv †eMg 
MÖvgt nvwoqv,WvKNi t evqmvPuv`cyi 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
ফুল চাষ  
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৭২৩ ‡gvt gyKzj †nv‡mb ‡gvt Avey nvmvb ggZvR †eMg 
MÖvgt wbe©vm‡Lvjv,WvKNi t gvwU‡Kvgiv 
Dc‡Rjv t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

ফুল চাষ  

 
 
 

�ঃ নং 
আ�কম�/�ক�ধারী 

যুবক/যুবমিহলার নাম 

িপতা/�ামীর 

নাম 
মাতার নাম 

�কানা �কে�র ধরণ �ক�ধারীর 

�মাবাইল নং 

৭২৪ ‡gvt BKevj †nv‡mb byi Avjx 
‡Kvwnbyi 
†eMg 

MÖvgt Avwksox,WvKNi t wkIi`vn 
Dc‡Rjv t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

মৎস� খাদ� 

�তরী 

 

৭২৫ ‡gvt ZwiKzj Bmjvg BPZzjvn cwiQb †bQv 
MÖvgt Avwksox,WvKNi t wkIi`vn 

Dc‡Rjv t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
মৎস� খাদ� 

�তরী 

 

৭২৬ ‡gvt iv‡mj †nv‡mb BbQvi Avjx 
kvnvbviv 
LvZzb 

MÖvgt Avwksox,WvKNi t wkIi`vn 
Dc‡Rjv t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

মৎস� খাদ� 

�তরী 

 

৭২৭ ‡gvt AvIqvj †nv‡mb Rv‡Ki †nv‡mb Rûiv †eMg 
MÖvgt Avwksox,WvKNi t wkIi`vn 

Dc‡Rjv t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
মৎস� খাদ� 

�তরী 

 

৭২৮ cv_© ivq myKzgvi ivq KvKjx ivYx 
MÖvgt মি�কcyi,WvKNi t MvRxi`iMvn 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv ,‡Rjv t h‡kvi 

গাভী পালন  

৭২৯ nv‡Riv †eMg dvi“L †nv‡mb dv‡Zgv †eMg 
MÖvgt jvDRvbx,WvKNi t MvRxi`iMvn 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

গাভী পালন  

৭৩০ gvQziv LvZyb BmivBj †nv‡mb 
Rvnvbviv 
LvZyb 

MÖvgt jvDRvbx,WvKNi t MvRxi`iMvn 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

গাভী পালন  

৭৩১ i“cvjx LvZzb kwn`yj Bmjvg Av‡bvqviv 
MÖvgt jvDRvbx,WvKNi t MvRxi`iMvn 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjvt h‡kvi 

গাভী পালন  

৭৩২ cjvk gvngy` iweDj Bmjvg Av‡jqv †eMg 
MÖvgt Puv`cyi,WvKNi t evqmv Puv`cyi 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvর 
dzj Puvl 

 

৭৩৩ ‡gvt myRb †nv‡mb Rvnvb Avjx KzjQzgv LvZzb MÖvgt Puv`cyi,WvKNi t evqmv Puv`cyi dzj Puvl  
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Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvর 

৭৩৪ ‡gvt Avwgbyi ingvb Avãyj ReŸvi mvwdqv LvZzb 
MÖvgt Puv`cyi,WvKNi t evqmv Puv`cyi 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvর 

dzj Puvl  

৭৩৫ ‡gvt mgªvU †nv‡mb ‡gvt gymv dv‡Zgv LvZzb 
MÖvgt Puv`cyi,WvKNi t evqmv Puv`cyi 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvর 

dzj Puvl  

 
 
 

�ঃ নং 
আ�কম�/�ক�ধারী 

যুবক/যুবমিহলার নাম 

িপতা/�ামীর 

নাম 
মাতার নাম 

�কানা �কে�র 

ধরণ 

�ক�ধারীর 

�মাবাইল নং 

৭৩৬ �মাছাঃ িমতা খাতুন জালাল উি�ন িলিল �বগম 
MÖvgt গদখালী,WvKNi – গদখালী 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvর 
রা�া িশ�া 

 

৭৩৭ ‡gvt ZwiKzj Bmjvg 
‡gvt Rvnv½xi 

†nv‡mb 
‡gvQvt †di‡`Šwm 

MÖvgt gvwbKvjx,WvKNi t evqmv Puv`cyi 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

মৎস� খােদ� 

�তরী 

 

7৩৮ ‡gvt †ZŠwKi Avn‡¤§` myiZ Avjx m‡gËfvb 
MÖvgt gvwbKvjx,WvKNi t evqmv Puv`cyi 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjvt h‡kvi 

মৎস� খােদ� 

�তরী 

 

7৩৯ ‡gvt kvIb †nv‡mb Beªvwng Lwjj wkDwj LvZzb 
MÖvgt gvwbKvjx,WvKNi t evqmv Puv`cyi 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

মৎস� খােদ� 

�তরী 

 

7৪০ ‡gvt kvnRvjvj ‡gvt Avãyjvn Ry‡jLv wewe 
MÖvgt gvwbKvjx,WvKNi t evqmv Puv`cyi 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

মৎস� খােদ� 

�তরী 

 

7৪১ ‡gvt AvkvKzi ingvb ‡gvt byi Bmjvg AvwQqv LvZzb 
MÖvgt gvwbKvjx,WvKNi t evqmv Puv`cyi 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

মৎস� খােদ� 

�তরী 

 

7৪২ †gvt evejyi ingvb iwdK DÏxb cvi“j wewe 
MÖvgt M½vb›`cyi,WvKNi t M½vb›`cyi 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

গাভী পালন 
 

7৪৩ Rvnv½xi Kexi kwdKzi ingvb RqZz‡bœQv MÖvgt M½vb›`cyi,WvKNi t M½vb›`cyi গাভী পালন  
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Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

7৪৪ kvš—v LvZzb wgRvbyi ingvb wd‡ivRv LvZzb 
MÖvgt M½vb›`cyi,WvKNi t M½vb›`cyi 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

গাভী পালন  

7৪৫ wkwibv LvZzb kwn`yj Bmjvg ‡iv‡Kqv LvZzb 
MÖvgt M½vb›`cyi,WvKNi t M½vb›`cyi 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

গাভী পালন  

7৪৬ Avdwibv Bqvmwgb n‡Pb Avjx gywk©`v LvZzb 
MÖvg t QzwUcyi,WvKNi t M½vb›`cyi 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

গাভী পালন  

7৪৮ ‡ZŠwn`yi ingvb gm‡jg Avjx ïKRvb wewe 
MÖvg t ‡MvqvjnvwU,WvKNi t M½vb›`cyi 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
গাভী পালন  

7৪৯ Zvwbqv LvZzb bvwmi DÏxb ‡Rrmœv LvZzb 
MÖvg t QzwUcyi,WvKNi t M½vb›`cyi 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

গাভী পালন  

 

�ঃ নং 
আ�কম�/�ক�ধারী 

যুবক/যুবমিহলার নাম 

িপতা/�ামীর 

নাম 
মাতার নাম 

�কানা �কে�র ধরণ �ক�ধারীর 

�মাবাইল নং 

7৫০ kvnxb †nv‡mb kwn`yj Bmjvg ‡iv‡Kqv LvZzb 
MÖvgt M½vb›`cyi,WvKNi t M½vb›`cyi 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

গাভী পালন  

৭৫১ ‡gvQvt iZœv LvZzb 
‡gvt bI‡ki 

Avjx 
jvjevby †eMg 

MÖvgt M`Lvjx,WvKNi t M`Lvjx 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

রা�া িশ�া  

৭৫২ †gvQvt হািলমা �সিলম �হােসন 
ফােতমা 

�বগম 

MÖvgt M`Lvjx,WvKNi t M`Lvjx 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

রা�া িশ�া  

৭৫৩ †gvQvt Zvmwjgv LvZzb 
‡gvt A‡¾` 

Avjx 
Qvqiv †eMg 

MÖvgt M`Lvjx,WvKNi t M`Lvjx 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

রা�া িশ�া  

৭৫৪ ‡gvQvt kvš—v Bqvmwgb 
‡gvt byiRvgvj 

†nv‡mb 
‡gvQvt bvRgv 

†eMg 
MÖvgt M`Lvjx,WvKNi t M`Lvjx 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
রা�া িশ�া  

৭৫৫ ‡gvt Aveyj Lv‡qi evkvi nvwdRyi ingvb ‡iv‡Kqv †eMg 
MÖvg t j¶xcyi,WvKNi t MvRxi`iMvn 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
গাভী পালন  

৭৫৬ ‡gvt †njvj gvngy` 
‡gvt wmivRyj 

Bmjvg 
nvwjgv †eMg 

MÖvg t j¶xcyi,WvKNi t MvRxi`iMvn 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

গাভী পালন  
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৭৫৭ 
‡gvt kvgxg cvi‡fR ‡gvnv¤§` Avjx ‡iv‡gQv †eMg 

MÖvg/মহ�া t jvDRvbx,WvKt MvRxi`iMvn 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

গাভী পালন  

৭৫৮ 
‡gvt Bw`ªm Avjx g„Z m`i Avjx AvwQqv †eMg 

MÖvg/মহ�া t j¶xcyi,WvKNi t MvRxi`iMvn 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv  t h‡kvi 

গাভী পালন  

৭৫৯ 
‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb ‡gvt kwn`yjvn gqbv LvZzb 

MÖvgt gvwbKvjx,WvKNi t evqmv Puv`cyi 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv  t h‡kvi 

মৎস� খাদ� 

�তরী 

 

৭৬০ 
‡gvt mvBdzj Bmjvg 

‡gvt Avbmvi 
Avjx 

Av‡jqv †eMg 
MÖvgt evqmv,WvKNi t evqmv Puv`cyi 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
মৎস� খাদ� 

�তরী 

 

৭৬১ 
wd‡ivR Avn¤§` 

‡gvt AvwRei 
Xvjx 

nv‡Riv LvZzb 
MÖvg t evqmv,WvKNi t evqmv Puv`cyi 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv  t h‡kvi 

মৎস� খাদ� 

�তরী 

 

 
 
 

�ঃ নং আ�কম�/�ক�ধারী 

যুবক/যুবমিহলার নাম 

িপতা/�ামীর 

নাম 
মাতার নাম 

�কানা �কে�র ধরণ �ক�ধারীর 

�মাবাইল নং 

৭৬২ 
‡gvnvwmbv Av³vi 

‡gvt 
gwbi“¾vgvb 

SY©v LvZzb 
MÖvg t evqmv,WvKNi t evqmv Puv`cyi 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv  t h‡kvi 

মৎস� খাদ� 

�তরী 

 

৭৬৩ ‡nvm‡bqviv †eMg Rqbvj Av‡e`xb AvÄy †eMg 
MÖvgt Kzw›`cyi,WvKNi t hv`ecyi 

Dc‡Rjv t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
মুরিগ পালন  

৭৬৪ ‡gvQvt wi³v LvZzb Avt Qvjvg AvÄyqviv †eMg 
MÖvgt Kzw›`cyi,WvKNi t hv`ecyi 

Dc‡Rjv t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
মুরিগ পালন  

৭৬৫ ‡gvQvt AvKwjgv LvZzb Qwei †nv‡mb mvgQzb bvnvi 
MÖvgt Kzw›`cyi,WvKNi t hv`ecyi 

Dc‡Rjv t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
মুরিগ পালন  

৭৬৬ ‡gvQvt kixdv †eMg AvjvDÏxb wKZve Rvb 
MÖvgt Kzw›`cyi,WvKNi t hv`ecyi 

Dc‡Rjv t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
মুরিগ পালন  

৭৬৭ ‡gvQvt bvwQgv †eMg AvKig Avjx mvgQzb bvnvi MÖvgt Kzw›`cyi,WvKNi t hv`ecyi মুরিগ পালন  
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Dc‡Rjv t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

৭৬৮ ‡gvQvt cvi“j LvZzb ivRy Avn‡¤§` AvÄyqviv †eMg 
MÖvgt Kzw›`cyi,WvKNi t hv`ecyi 

Dc‡Rjv t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
মুরিগ পালন  

7৬৯ ‡bIqvR †gvi‡k` Av`g Avjx gvnvgy`v LvZzb 
MÖvg/t M½vb›`cyi,WvKNit M½vb›`cyi 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

গাভী পালন  

৭৭০ bvmixb Av³vi (cwj) kwdKzj Bmjvg jwZdv †eMg 
MÖvgt M½vb›`cyi,WvKNi t M½vb›`cyi 
Dc‡Rjv t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

গাভী পালন  

৭৭১ Iwjqvi ingvb g„Z Rbve Avjx dRyjv †eMg 
MÖvgt M½vb›`cyi,WvKNi t M½vb›`cyi 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

গাভী পালন  

৭৭২ gywbqv LvZzb bvwmi DÏxb ‡Rvmbv †eMg 
MÖvgt QzwUcyi,WvKNi t M½vb›`cyi 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
গাভী পালন  

৭৭৩ mwbqv LvZzb bvwmi DÏxb ‡Rvmbv †eMg 
MÖvgt QzwUcyi,WvKNi t M½vb›`cyi 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
গাভী পালন  

 
 
 

�ঃ নং 
আ�কম�/�ক�ধারী 

যুবক/যুবমিহলার নাম 

িপতা/�ামীর 

নাম 
মাতার নাম 

�কানা �কে�র ধরণ �ক�ধারীর 

�মাবাইল নং 

৭৭৪ kwdKzj Bmjvg g‡Rnvi Avjx Avqib †bQv 
MÖvgt M½vb›`cyi,WvKNi t M½vb›`cyi 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

গাভী পালন  

৭৭৫ AvwbPzi ingvb nv‡bd Avjx mv‡R`v LvZzb 
MÖvgt M½vb›`cyi,WvKNi t M½vb›`cyi 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

গাভী পালন  

৭৭৬ wkjv LvZzb bvwRg DÏxb wbjydv †eMg 
MÖvgt QzwUcyi,WvKNi t M½vb›`cyi 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
গাভী পালন  

৭৭৭ bviwMQ LvZzb ‡iRvDj nK ivwk`v LvZzb 
MÖvমt AvUwjqv,WvKNi t ¸jevKcyi 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
গাভী পালন  

৭৭৮ ‡gvQvt iIkbviv †eMg Gikv` Avjx wiwRqv LvZzb 
MÖvgt nvwoqv,WvKNi t evqmvPuv`cyi 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
ফুল চাষ  
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৭৭৯ ‡gvQvt cvi“j gwn`yj Bmjvg iweQb †eMg 
MÖvgt nvwoqv,WvKNi t evqmvPuv`cyi 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
ফুল চাষ  

৭৮০ ‡gvQvt AvbRyqviv LvZzb ‡nigZ Avjx QzivZb wewe 
MÖvgt nvwoqv,WvKNi t evqmvPuv`cyi 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
ফুল চাষ  

৭৮১ ‡gvt AvbQvi Avjx 
nvRx wbRvg 

DÏxb 
iv‡eqv †eMg 

MÖvgt nvwoqv,WvKNi t evqmvPuv`cyi 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

ফুল চাষ  

৭৮২ ‡gvt Avt iwng Avjx AvKevi ‡mvbvfvb wewe 
MÖvgt nvwoqv,WvKNi t evqmvPuv`cyi 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
ফুল চাষ  

৭৮৩ ‡gvQvt wgbv LvZzb Avt mvËvi Avïiv †eMg 
MÖvgt nvwoqv,WvKNi t evqmvPuv`cyi 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
ফুল চাষ  

7৮৪ ‡gvQvt i“cv LvZzb ‡gvt gvmy` ivbv b~iRvnvb †eMg 
MÖvgt nvwoqv,WvKNi t evqmv Puv`cyi 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
মৎস� খােদ� 

�তরী 
 

7৮৫ ‡gvt †`‡jvqvi †nv‡mb 
g„Z AvKei 

Avjx 
b~iRvnvb †eMg 

MÖvgt evqmv,WvKNi t evqmvPuv`cyi 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

মৎস� খােদ� 

�তরী 
 

 
 
 

�ঃ নং 
আ�কম�/�ক�ধারী 

যুবক/যুবমিহলার নাম 

িপতা/�ামীর 

নাম 
মাতার নাম 

�কানা 
�কে�র ধরণ 

�ক�ধারীর 

�মাবাইল নং 

78৬ ‡gvt Bmªvwdj †nv‡mb Kv‡kg Avjx dvwZgv LvZzb 
MÖvgt g‡nlcvov,WvKNi t nwi`ªv‡cvZv 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

মৎস� খােদ� 

�তরী 
 

৭৮৭ �মাঃ ইমন �হােসন 
�মাঃ 

শাহাবু�ীন 

�মাছাঃ 

ফািহমা খাতুন 

�াম- নওয়ালী,    ডাক- ব�া 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

গ� 

�মাটাতাজাকরণ 
 

৭৮৮ �মাঃ হাসানুর রহমান 
�মাঃ রিফ�ল 

ইসলাম 
িরপা খাতুন 

�াম- নওয়ালী,    ডাক- ব�া 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

গ� 

�মাটাতাজাকরণ 
 

৭৮৯ �মাঃ হািফজরু রহমান �মাঃ আকবর রােবয়া খাতুন �াম- নওয়ালী,    ডাক- ব�া গ�  
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আলী Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi �মাটাতাজাকরণ 

৭৯০ �মাঃ শামীম কিবর 
�মাঃ রিফ�ল 

ইসলাম 

�মাছাঃ রিহমা 

খাতুন 

�াম- ব�া ,ডাক- ব�া 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

গ� 

�মাটাতাজাকরণ 
 

৭৯১ ‡gvQvt P¤úv LvZyb kgxg cvi‡fR Rv‡niv †eMg 
MÖvg/মহ�াt jvDRvbx,WvKt MvRxi`iMvn 

Dc‡Rjv t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
গাভী পালন 

 

৭৯২ ‡gvQvt kviwgb Av³vi iv‡k` Avjx Av‡bvqviv LvZzb 
MÖvgt KvgvBivjx,WvKNi  t M`Lvjx 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

গাভী পালন  

৭৯৩ ‡i·bv Av³vi Av³vi“¾vgvb Rvnvbviv 
MÖvgt DËi ivRvcyi,WvKNi t cvরevRvi 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

গাভী পালন  

৭৯৪ cvi“j `vm wek¦wRZ Kzgvi 
myavivYx 

 
MÖvgt DËi ivRvcyi,WvKNi t cরevRvi 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

গাভী পালন  

৭৯৫ ‡gvt RqvDi ingvb 
‡gvt Bš—vR 

Avjx 
KyjQyg LvZzb 

MÖvgt M`Lvjx,WvKNi  t M`Lvjx 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

গাভী পালন  

৭৯৬ mvjgv LvZzb ZvBRyj Bmjvg kvnvbviv 
MÖvমt ‡`vkwZbv,WvKNi t Ag„ZevRvi 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

গাভী পালন  

৭৯৭ Z…ßx ivbx K…òKzÛy 
mi¯^wZ ivbx 

KzÛy 
MÖvgt gv¸iv,WvKNi t Ag„ZevRvi 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
গাভী পালন  

 

�ঃ নং 
আ�কম�/�ক�ধারী 

যুবক/যুবমিহলার নাম 

িপতা/�ামীর 

নাম 
মাতার নাম 

�কানা �কে�র ধরণ �ক�ধারীর 

�মাবাইল নং 

৭৯৮ ‡Qvwbqv LvZzb gybQzi Avjx kAš—bv †eMg 
MÖvgt ‡`vkwZbv,WvKNi t Ag„ZevRvi 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

গাভী পালন  

৭৯৯ bwRi †nv‡mb nvwg` gÛj Rwibv †eMg 
MÖvgt †Usivjx,WvKNi t Ag„ZevRvi 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
গাভী পালন  

৮০০ mygv †eMg RvwKi †nv‡mb AvQgv †eMg 
MÖvgt gv¸iv,WvKNi t Ag„ZevRvi 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
গাভী পালন  

৮০১ Avmjvg A‡n` Avjx nv‡Riv LvZzb MÖvgt M½vb›`cyi,WvKNi t M½vb›`cyi গাভী পালন  
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Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

৮০২ Avbvi“j Avt AvRxR w`jviv LvZzb 
MÖvgt M½vb›`cyi,WvKNi t M½vb›`cyi 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

গাভী পালন  

৮০৩ kvwnbv LvZzb gvmy`i ivbv ‡kdvjx 
MÖvgt M½vb›`cyi,WvKNi t M½vb›`cyi 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

গাভী পালন  

৮০৪ ‡kL gwbi“¾vgvb 
‡kL Aveyj 

†nv‡mb 
gwiqg †eMg 

MÖvgt M½vb›`cyi,WvKNi t M½vb›`cyi 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

ফুল চাষ  

৮০৫ ‡gvQvt Znwgbv Av³vi mvB` †nv‡mb cvifxb Av³vi 
MÖvgt nvwoqv,WvKNi t evqmvPuv`cyi 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
ফুল চাষ  

৮০৬ ‡gvQvt AviRygvb LvZzb Biv` Avjx AvKwjgv LvZzb 
MÖvgt nvwoqv,WvKNi t evqmvPuv`cyi 
Dc‡Rjv t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

ফুল চাষ  

৮০৭ ‡gvQvt †iv‡Kqv LvZzb Igi Avjx ivwngv LvZzb 
MÖvgt nvwoqv,WvKNi t evqmvPuv`cyi 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
ফুল চাষ  

৮০৮ ‡gvQvt †i·bv LvZzb Av°vR Avjx ‡MvjRvb wewe 
MÖvgt nvwoqv,WvKNi t evqmvPuv`cyi 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
ফুল চাষ  

৮০৯ ‡Kqv LvZzb kvnxb Avjg ‡Rvniv †eMg 
MÖvgt nvwoqv,WvKNi t evqmvPuv`cyi 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
ফুল চাষ  

৮১০ ‡gvt Avwid wejvn 
‡gvt BmgvBj 

†nv‡mb 
iIkbviv †eMg 

MÖvgt evqmv,WvKNi t evqmv Puv`cyi 
Dc‡Rjv t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

মৎস� খাদ� �তরী  

 
 

�ঃ নং 
আ�কম�/�ক�ধারী 

যুবক/যুবমিহলার নাম 

িপতা/�ামীর 

নাম 
মাতার নাম 

�কানা �কে�র ধরণ �ক�ধারীর 

�মাবাইল নং 

৮১১ ‡gvt dvnv` Avjx ‡gvt ‡ki Avjx ivweqv †eMg 
MÖvgt evqmv,WvKNi t evqmv Puv`cy 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
মৎস� খা�য �তরী  

৮১২ myRb †nv‡mb kvnvRvb Avjx bvwmgv LvZzb 
MÖvgt wbZ¨vb›`KvwU,WvKNi t M`Lvjx 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

মৎস� খাদ� �তরী  

৮১৩ ‡gvt ZwiKzj Bmjvg Zweei ingvb mvjgv †eMg MÖvg/t wbZ¨vb›`KvwU,WvKNi t M`Lvjx মৎস� খাদ� �তরী  
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Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

৮১৪ ‡gvQvt Avd‡ivRv LvZzb AvjvDÏxb wibv myjZvbv 
MÖvgt Bmjvgcyi,WvKNi t hv`ecyi 
Dc‡Rjv t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

নকশী কাথা  

৮১৫ i“cvjx mv‡ne Avjx iv‡k`v 
MÖvgt Bmjvgcyi,WvKNi t hv`ecyi 
Dc‡Rjv t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

নকশী কাথা  

৮১৬ ‡gvQvt nvwjgv LvZzb ‡gvt wg›Uz 
‡gvQvt †i‡nbv 

LvZzb 
MÖvgt Bmjvgcyi,WvKNi t hv`ecyi 
Dc‡Rjv t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

নকশী কাথা  

৮১৭ ‡gvQvt wkwibv LvZzb Avkivd mvwdqv †eMg 
MÖvgt Bmjvgcyi,WvKNi t hv`ecyi 
Dc‡Rjv t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

নকশী কাথা  

৮১৮ �মাঃ বা�ার    আলী 
�মাঃ 

তাজউি�ন 

�মাছাঃ ছিকনা 

খাতুন 

�াম- নওয়ালী,ডাক- ব�া 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

গ� 

�মাটাতাজাকরণ 

 

৮১৯ িব�ব �হােসন আ�ুল  জিলল 
আকিলমা 

�বগম 

�াম- নওয়ালী,ডাক- ব�া 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

গ� 

�মাটাতাজাকরণ 

 

৮২০ �মাঃ িজয়াউর রহমান 
�মাঃ সাইফুল 

ইসলাম 

�মাছাঃ িবউ� 

খাতুন 

�াম- নওয়ালী,ডাক- ব�া 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

গ� 

�মাটাতাজাকরণ 

 

৮২১ �মাঃ রিফ�ল ইসলাম 
�মাঃ ইি�স 

আলী 
শািরমুন �নছা 

�াম- নওয়ালী,ডাক- ব�া গ� 

�মাটাতাজাকরণ 

 

৮২২ �মাঃ িমঠুন গাজী 
�মাঃ আবু 

বা�ার 

�মাছাঃ সিখনা 

�বগম 

�াম- ব�া ,ডাক- ব�া 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

গ� 

�মাটাতাজাকরণ 

 

৮২৩ Ryev‡qi †nv‡mb Avt Kv‡`i wiwRqv †eMg 
MÖvgt M½vb›`cyi,WvKt M½vb›`cyi 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
গাভী পালন  

 

�ঃ নং 
আ�কম�/�ক�ধারী 

যুবক/যুবমিহলার নাম 

িপতা/�ামীর 

নাম 
মাতার নাম 

�কানা �কে�র ধরণ �ক�ধারীর 

�মাবাইল নং 

৮২৪ wecyj Avqye †nv‡mb ggZvR 
MÖvgt kªxP›`ªcyi,WvKNi t ¸jevKcyi 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
গাভী পালন  
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৮২৫ gvgyb †nv‡mb ‡Mvjvg imyj gwR©bv †eMg 
MÖvg t QzwUcyi,WvKNi t M½vb›`cyi 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

গাভী পালন  

৮২৬ ivRy †nv‡mb nv‡mg Avjx Av‡jqv LvZzb 
MÖvgt M½vb›`cyi,WvKt M½vb›`cyi 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
গাভী পালন  

৮২৭ ‡gvQvt i“gvbv LvZzb eLwZqvi DÏxb mvjgv †eMg 
MÖvgt Kzw›`cyi,WvKNi t hv`ecyi 

Dc‡Rjv t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
মুরিগ পালন  

৮২৮ ‡gvQvt wkDjx 
LvZzb(dviRvbv) 

Avmv`y¾vgvb ‡Kvwnbyi †eMg 
MÖvgt Kzw›`cyi,WvKNi t hv`ecyi 

Dc‡Rjv t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
মুরিগ পালন  

৮২৯ †gvQvt †gvnwmbv LvZzb nvweeyi ingvb dv‡Zgv LvZzb 
MÖvgt Kzw›`cyi,WvKNi t hv`ecyi 

Dc‡Rjv t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
মুরিগ পালন  

৮৩০ ‡gvQvt mvbRvbv ingvb nvweeyi ingvb ‡gvnwmbv LvZzb 
MÖvgt Kzw›`cyi,WvKNi t hv`ecyi 

Dc‡Rjv t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
মুরিগ পালন  

৮৩১ ‡gvQvt kvnbvR cvifxb kvnxb Avjg mv‡R`v †eMg 
MÖvgt Kzw›`cyi,WvKNi t hv`ecyi 

Dc‡Rjv t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
মুরিগ পালন  

৮৩২ �মাঃ জািকর �হােসন মৃত আ�ুল 

মিতন 

�মাছাঃ 

�দৗলতুন �নছা 

�াম- ব�া ,ডাক- ব�া 

Dc‡Rjv t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

গ� 

�মাটাতাজাকরণ 

 

৮৩৩ �মাঃ আঃ জিলল �মাঃ শওকত 

আলী 

�মাছাঃ চায়না 

খাতুন 

�াম- ব�া ,ডাক- ব�া 

Dc‡Rjv t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

গ� 

�মাটাতাজাকরণ 

 

৮৩৪ �মাঃ ��ল ��সু �মাঃ মহািসন 

আলী 

�মাছাঃ রািশদা 

খাতুন 

�াম- নওয়ালী,ডাক- ব�া 

Dc‡Rjv t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

গ� 

�মাটাতাজাকরণ 

 

৮৩৫ �মাছাঃ সুবণ�া আ�ার �ামীরিফ�ল 

ইসলাম 

�মাছাঃ শহর 

বান ু

�াম- নওয়ালী,ডাক- ব�া 

Dc‡Rjv t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

গ� 

�মাটাতাজাকরণ 

 

 
 

�ঃ নং 
আ�কম�/�ক�ধারী 

যুবক/যুবমিহলার নাম 

িপতা/�ামীর 

নাম 
মাতার নাম 

�কানা 
�কে�র ধরণ 

�ক�ধারীর 

�মাবাইল নং 

৮৩৬ ‡gvQvt i“wg LvZzb ‡gvt Zzwnb †gvQvt †iv‡Kqv MÖvgt M`Lvjx,WvKNi t M`Lvjx বা�ক ও �ক  
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nvmvb †eMg Dc‡Rjv t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi ি�ি�ং 

৮৩৭ 
‡gvQvt g‡bvqviv †eMg 

‡gvt †mwjg 
†nv‡mb 

‡gvQvt byiRvnvb 
†eMg 

MÖvgt M`Lvjx,WvKNi t M`Lvjx 
Dc‡Rjv t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

বা�ক ও �ক 

ি�ি�ং 

 

৮৩৮ ‡gvQvt †ikgv LvZzb 
‡gvt Rwmg 

DÏxb 
‡gvQvt wkDjx 

†eMg 

MÖvgt M`Lvjx,WvKNit M`Lvjx 
Dc‡Rjv t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

বা�ক ও �ক 

ি�ি�ং 

 

৮৩৯ 
†gvQvt †i·bv †eMg 

‡gvt Avãym 
mvjvg 

gwRiv †eMg 
MÖvgt M`Lvjx,WvKNi t M`Lvjx 

Dc‡Rjv t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
বা�ক ও �ক 

ি�ি�ং 

 

৮৪০ 
‡gvQvt ivwL LvZzb eveyj †nv‡mb AvKwjgv 

MÖvgt M`Lvjx,WvKNi t M`Lvjx 
Dc‡Rjv t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

বা�ক ও �ক 

ি�ি�ং 

 

৮৪১ 
‡gvt Beªvwng †nv‡mb 

‡gvt †Mvjvg 
†gv¯—dv 

Av‡jqv LvZzb 
MÖvgt gvwbKvjx,Wvক t evqmv Puv`cyi 
Dc‡Rjv t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

মৎস� খাদ� �তরী  

৮৪২ ‡gvQvt †kvfv LvZzb 
†gvt wd‡ivR 

Avn¤§` 
bweqv LvZzb 

MÖvgt evqmv,WvKNi t evqmv Puv`cyi 
Dc‡Rjv t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

মৎস� খাদ� �তরী  

৮৪৩ cvbœv LvZzb Avt mvgv` Rq¸b †bQv 
MÖvgt wbZ¨vb›`KvwU,WvKNi t M`Lvjx 
Dc‡Rjv t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

মৎস� খাদ� �তরী  

৮৪৪ ‡gvQvt mv‡jnv LvZzb Avt gvbœvb nvwjgv LvZzb 
MÖvgt nvwoqv,WvKNi t evqmv Puv`cyi 
Dc‡Rjv t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

মৎস� খাদ� �তরী  

৮৪৫ ‡gvt kwn`yj Bmjvg g„Z Avby gÛj g„Z Avqib wewe 
MÖvgt wbZ¨vb›`KvwU,WvKNi t M`Lvjx 
Dc‡Rjv t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

মৎস� খাদ� �তরী  

৮৪৬ ‡gvt wejvj †nv‡mb 
‡gvt BmgvBj 

†nv‡mb 
nvwPbv †eMg 

MÖvg/মহ�া t euvKov,WvKNi t Gm euvKov 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

�মাবাইল �ফান 

�মরামত 

 

৮৪৭ ‡gvt ivqnvb †nv‡mb 
‡gvt †gvK‡Q` 

Avjx 
Avwdqv LvZzb 

MÖvg t gyKz›`cyi,WvKNi t w`M`vbv 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

�মাবাইল �ফান 

�মরামত 

 

৮৪৮ ‡gvt gvngy`yj Bmjvg ‡gvt Bgvgyj nK ‡kdvjx †eMg 
MÖvg/মহ�া t w`M`vbv,WvKNi t w`M`vbv 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

�মাবাইল �ফান 

�মরামত 
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�ঃ নং 
আ�কম�/�ক�ধারী 

যুবক/যুবমিহলার নাম 

িপতা/�ামীর 

নাম 
মাতার নাম 

�কানা �কে�র ধরণ �ক�ধারীর 

�মাবাইল নং 

৮৪৯ ‡gvt wRqvi“j Bmjvg ‡gvt AvbQvi Avjx mwLbv LvZzb 
MÖvgt euvKov,WvKNi t Gm euvKov 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
�মাবাইল �ফান 

�মরামত 

 

৮৫০ ‡gvt Avãyjvn Avj gvgyb ‡gvt wjUb DÏxb 
Zvmwjgv 
†eMg 

MÖvgt wejG‡oj,WvKNi t Kv‡qg‡Kvjv 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

�মাবাইল �ফান 

�মরামত 

 

৮৫১ ‡gvt nvmvb Avjx 
‡gvt mwn`yj 

Bmjvg 
bvRwgb bvnvi 

MÖvgt Kv‡qg‡Kvjv,WvKNi t Kv‡qg‡Kvjv 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

�মাবাইল �ফান 

�মরামত 

 

৮৫২ ‡gvt wkgyj †nv‡mb ‡gvt igRvb Avjx 
bve‡Qvb 
†eMg 

MÖvg t Puv›`v,WvKNi t Kv‡qg‡Kvjv 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

�মাবাইল �ফান 

�মরামত 

 

৮৫৩ ‡gvt Avqye †nv‡mb ‡gvt nvwg` Avjx gbRyiv †eMg 
MÖvgt eywow›`qv,WvKNi t Kv‡qg‡Kvjv 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

�মাবাইল �ফান 

�মরামত 

 

৮৫৪ ‡gvt ivRy Avn‡g` 
‡gvt †gvRvd&dvi 

†n‡mb 
mvevbv LvZzb 

MÖvgt Kv‡qg‡Kvjv,WvKNi t Kv‡qg‡Kvjv 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

�মাবাইল �ফান 

�মরামত 

 

৮৫৫ ‡gvt kvwnbyi ingvb ‡gvt jyrdi ingvb QwKbv †eMg 
MÖvgt Kv‡qg‡Kvjv,WvKNi t Kv‡qg‡Kvjv 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

�মাবাইল �ফান 

�মরামত 

 

৮৫৬ ‡gvt wUUzj †nv‡mb 
‡gvt kvwnbyi 

ingvb 
Pv‡gjx †eMg 

MÖvgt eywow›`qv,WvKNi t Kv‡qg‡Kvjv 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

�মাবাইল �ফান 

�মরামত 

 

৮৫৭ ‡gvt mvÏvg †nv‡mb ‡gvt Avt Lv‡jK iwngv †eMg 
MÖvgt Wnigv¸iv,WvKNi t Ag„ZevRvi 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

�মাবাইল �ফান 

�মরামত 

 

৮৫৮ ‡gvt Av‡bvqvi †nv‡mb ivbv 
‡gvt gvnveyi 

ingvb 
Avwgbv †eMg 

MÖvg/gnjvt Puv›`v,WvKNit Kv‡qg‡Kvjv 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

�মাবাইল �ফান 

�মরামত 
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�ঃ নং 
আ�কম�/�ক�ধারী 

যুবক/যুবমিহলার নাম 

িপতা/�ামীর 

নাম 
মাতার নাম 

�কানা �কে�র ধরণ �ক�ধারীর 

�মাবাইল নং 

৮৫৯ ‡gvt mvBdzj Bmjvg ‡gvt Avt iwk` dwRjv †eMg 
MÖvg/মহ�া t euvKov,Wv t Gm euvKov 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
�মাবাইল �ফান 

�মরামত 

 

৮৬০ 
‡gvt nvweeyj¨v 

‡gvt Aveyj 
Bmjvg 

‡Kvwnbyi 
†eMg 

MÖvgt B¯—v,WvKNi t gvwU‡Kvgiv 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

�মাবাইল �ফান 

�মরামত 

 

৮৬১ 
†gvt kwidzj Bmjvg 

‡gvt gwkhvi 
ingvb 

Qeyiv †eMg 
MÖvgt gvUwkqv,WvKNi t w`M`vbv 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 
�মাবাইল �ফান 

�মরামত 

 

৮৬২ 
‡gvt Lvqi“j Bmjvg ‡gvt Avt Lv‡jK 

Av‡bvqviv 
LvZzb 

MÖvgt euvKov,WvKNi t Gm euvKov 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

�মাবাইল �ফান 

�মরামত 

 

৮৬৩ 
‡gvt Avey ivhnvb ‡gvt byi †nv‡mb Rv‡gjv LvZzb 

MÖvgt euvKov,WvKNi t Gm euvKov 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

�মাবাইল �ফান 

�মরামত 

 

8৬৪ †gvt ivqnvb Kwei BqvwQb Avjx mvwn`v †eMg 
MÖvgt Puv`cyi,WvKNi t evqmv Puv`cyi 
Dc‡Rjv t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

মােছর খােদ� �তরী  

8৬৫ ‡gvt bvwn` nvmvb Avt iwng nvwjg v †eMg 
MÖvgt Puv`cyi,WvKNi t evqmv Puv`cyi 
Dc‡Rjv t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

মােছর খােদ� �তরী  

8৬৬ ‡gvt Ry‡qj ivbv gwbi †nv‡mb wd‡ivRv †eMg 
MÖvgt nvwoqv,WvKNi t evqmv Puv`cyi 
Dc‡Rjv t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

মােছর খােদ� �তরী  

8৬৭ †gvt Avt QvËvi g„Z Avt †mvenvb Lvw`Rv †eMg 
MÖvgt cvqivWv½v,WvKNi t wSKiMvQv 
Dc‡Rjv t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

মােছর খােদ� �তরী  

৮৬৮ 

�মাছাঃ শািমমা নাসিরন 

�ামীঃ  

িমজানরু 

রহমান 

�মাছাঃ জ�রা 

�বগম 

মি�কপুর,মি�কপুর 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

নকিশ কাথা  

৮৬৯ 
কাম��াহার �মাঃ আবলু আেনায়ারা 

ব�া,রঘুনাথনগর 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

নকিশ কাথা  
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কালাম আজাদ �বগম 

৮৭০ 
জািমনা খাতুন বাবুল সরদার 

আয়রন 

খাতুন 

মি�কপুর,গাজীর দরগা� 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

নকিশ কাথা  

৮৭১ 
�মাছাঃ িবলিকস খাতুন �শখ �সিলম 

মেনায়ারা 

�বগম 

মি�কপুর,গাজীর দরগা� 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

নকিশ কাথা - 

৮৭২ 
সুিম খাতুন 

িপতা �মাঃ আব ু

তােহর 
শােহদা �বগম 

মি�কপুর,গাজীর দরগা� 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

নকিশ কাথা  

 

�ঃ নং আ�কম�/�ক�ধারী 

যুবক/যুবমিহলার নাম 

িপতা/�ামীর 

নাম 
মাতার নাম 

�কানা �কে�র ধরণ �ক�ধারীর 

�মাবাইল নং 

৮৭৩ 
�মাঃ নািদম উ�ীন 

�মাশােরফ 

�হােসন 

নাজমা 

খাতুন 

�াম- ব�া ,ডাক- ব�া 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

গ� �মাটাতাজাকরণ  

৮৭৪ 
�মাঃ িরয়াজলু হাসান 

�মাঃ আিমনরু 

রহমান 

�রেহনা 

খাতুন 

�াম- ব�া ,ডাক- ব�া 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

গ� �মাটাতাজাকরণ  

৮৭৫ 

�মাঃ জিহর উ�ীন বাব ু
মিশয়ার রহমান 

খা 

�মাছাঃ 

আিছয়া 

�বগম 

�াম- নওয়ালী,ডাক- ব�া 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

গ� �মাটাতাজাকরণ  

৮৭৬ 

�মাঃ জাহা�ীর আলম 
�মাঃ আিজবর 

রহমান 

�মাছাঃ 

হািকমন 

�নছা 

�াম- নওয়ালী,ডাক- ব�া 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

গ� �মাটাতাজাকরণ  

৮৭৭ 
‡gvt meyR †nv‡mb ‡gvt Avãym QvËvi wiwRqv †eMg 

MÖvgt g‡bvnicyi,WvKNi t Kv‡qg‡Kvjv 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

�মাবাইল �ফান 

�মরামত 

 

৮৭৮ 
‡gvt gwbi“j Bmjvg ‡gvt mvnveyÏxb bex‡Qvb †eMg 

MÖvgt Wnigv¸iv,WvKNi t Ag„ZevRvi 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

�মাবাইল �ফান 

�মরামত 

 

৮৭৯ 
‡gvt Avgvbyjvn Avwgb Avt gywR` gv‡R`v †eMg 

MÖvgt Kvwjqv KzwÛ,WvKNi  Kv‡qg‡Kvjv 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

�মাবাইল �ফান 

�মরামত 
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৮৮০ 
AwfwRr ˆe`¨ Abyc ˆe`¨ mweZv ivbx 

MÖvgt Kvwjqv KzwÛ,WvKNit Kv‡qg‡Kvjv 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

�মাবাইল �ফান 

�মরামত 

 

৮৮১ �মাঃ �সাহাগ �হােসন মৃত আিমর 

�হােসন 

আেনায়ারা 

�বগম 

�াম+ ডাকঘর- সে�াষনগর 

Dc‡Rjv t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

গবািদ প�র খােদ� 

�তরী 

 

৮৮২ �মাঃ শিরফুল ইসলাম �মাঃ আববাস 

আলী 

�মাছাঃ 

আেমনা 

খাতুন 

�াম+ ডাকঘর- সে�াষনগর 

Dc‡Rjv t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

গবািদ প�র খােদ� 

�তরী 

 

৮৮৩ তােরক রহমান শিফ�ল ইসলাম �মাছাঃ 

�রােকয়া 

�বগম 

�াম+ ডাকঘর- সে�াষনগর 

Dc‡Rjv t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

গবািদ প�র খােদ� 

�তরী 

 

৮৮৪ �মাঃ আকাশ �হাসাইন �মাঃ আ�ুল 

কােদর 

�মাঃ নাজমা 

খাতুন 

�াম+ ডাকঘর- সে�াষনগর 

Dc‡Rjv t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

গবািদ প�র খােদ� 

�তরী 

 

৮৮৫ �মাঃ আিমনরু রহমান �মাঃ আঃ রা�াক আকিলমা 

�বগম 

�াম+ ডাকঘর- সে�াষনগর 

Dc‡Rjv t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

গবািদ প�র খােদ� 

�তরী 

 

 

�ঃ নং আ�কম�/�ক�ধারী 

যুবক/যুবমিহলার নাম 

িপতা/�ামীর নাম মাতার নাম �কানা �কে�র ধরণ �ক�ধারীর 

�মাবাইল নং 

8৮৬ kwidzj Bmjvg ‡gvt Bkvi Avjx KzjQzg †eMg MÖvg/মহ�াt euvKov,WvKNi t Gm 
euvKov 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

�মাবাইল �ফান 

�মরামত 

 

8৮৭ ‡gvt Aveyj Kvjvg ‡gvt wmwÏK †nv‡mb AvZi LvZzb MÖvg/মহ�াt euvKov,WvKNi t Gm 
euvKov 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

�মাবাইল �ফান 

�মরামত 

 

8৮৮ ‡gv †mvnive †nv‡mb ‡gvt Qwnj DÏxb mywdqv LvZzb MÖvgt gnv‡`ecyi,WvKNi t Gm euvKov 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

�মাবাইল �ফান 

�মরামত 

 

8৮৯ ‡gvt mvweŸi †nv‡mb ‡gvRvnvi“j 
Bmjvg 

wibv LvZzb MÖvgt euvKov,WvKNi t Gm euvKov 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

�মাবাইল �ফান 

�মরামত 
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8৯০ ‡gvt i“‡ej †nv‡mb ‡gvt Rvgvbyi ingvb ‡di‡`Šm MÖvgt euvKov,WvKNi t Gm euvKov 
Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

�মাবাইল �ফান 

�মরামত 

 

৮৯১ †gvQvt mygbv LvZzb gyiv` †nv‡mb AvwR©bv L›`Kvi 
MÖvgt Kzw›`cyi,WvKNi t hv`ecyi 
Dc‡Rjv t wSKiMvQv,‡Rjv t 

h‡kvi 

মুরিগ পালন  

৮৯২ 
‡gvQvt Znwgbv LvZzb ‡iRvDj Bmjvg ‡gv‡gbv LvZzb 

MÖvgt Kzw›`cyi,WvKNi t hv`ecyi 
Dc‡Rjv t wSKiMvQv,‡Rjv t 

h‡kvi 

মুরিগ পালন  

৮৯৩ 
‡gvQvt kvnvbvR cvifxb Avt ingvb bweQb wewe 

MÖvgt Kzw›`cyi,WvKNi t hv`ecyi 
Dc‡Rjv t wSKiMvQv,‡Rjv t 

h‡kvi 

মুরিগ পালন  

৮৯৪ 
‡gvQvt Rywjqv LvZzb ‡mwjg wgqv gwmib wewe 

MÖvgt Kzw›`cyi,WvKNi t hv`ecyi 
Dc‡Rjv t wSKiMvQv,‡Rjv t 

h‡kvi 

মুরিগ পালন  

৮৯৫ 
�মাঃ মা�ফ �হােসন 

মৃত িনজাম 

উ�ীন খাঁ 
�মাছাঃমেনায়ারােবগম 

�াম- নওয়ালী,ডাক- ব�া 
Dc‡Rjv t wSKiMvQv,‡Rjv t 

h‡kvi 

গ� 

�মাটাতাজাকরণ 

 

৮৯৬ 
�মাঃ আঃ জ�ার �মাঃ আিজর ব� �মাছাঃ রিহমা খাতুন 

�াম- নওয়ালী,ডাক- ব�া 
Dc‡Rjv t wSKiMvQv,‡Rjv t 

h‡kvi 

গ� 

�মাটাতাজাকরণ 

 

৮৯৭ 
�মাঃ ইউনুস আলী 

�মাঃ আবু 

বা�ার 
�মাছাঃ আেমনা 

�াম- ব�া ,ডাক- ব�া 
Dc‡Rjv t wSKiMvQv,‡Rjv t 

h‡kvi 

গ� 

�মাটাতাজাকরণ 

 

৮৯৮ 
�মাঃ আঃ আিলম 

�মাঃ জমেসদ 

আলী 
�রখেছানা খাতুন 

�াম- নওয়ালী,ডাক- ব�া 
Dc‡Rjv t wSKiMvQv,‡Rjv t 

h‡kvi 

গ� 

�মাটাতাজাকরণ 
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�ঃ নং আ�কম�/�ক�ধারী 

যুবক/যুবমিহলার নাম 

িপতা/�ামীর নাম মাতার নাম �কানা �কে�র ধরণ �ক�ধারীর 

�মাবাইল নং 

৮৯৯ জািহদা �বগম �মাঃ িম�ু মা�রুা �বগম জয়কৃ�পুর,গাজীর দরগা� 

Dc‡Rjv t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

গ� �মাটাতাজাকরণ  

৯০০ রিহমা �বগম �ামীঃ �মাঃ আ�ুল 

মা�ান 

মিজ� না �বগম মি�কপুর,গাজীর দরগা� 

Dc‡Rjv t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

গ� �মাটাতাজাকরণ  

৯০১ ছািবনা �বগম �ামীঃ আ�ুল ওহাব জােমলা 

খাতুন 

মি�কপুর,গাজীর দরগা� 

Dc‡Rjv t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

গ� �মাটাতাজাকরণ  

৯০২ শািহদা �বগম �ামীঃ আলী আ�ীন শাহারন 

�বগম 

মি�কপুর,গাজীর দরগা� 

Dc‡Rjv t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

গ� �মাটাতাজাকরণ  

৯০৩ Rvnv½xi †nv‡mb mgi Avjx RvB`v evby MÖvgt M½vb›`cyi,WvKNi t M½vb›`cyi 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv  t h‡kvi 
গাভী পালন  

৯০৪ gbRyqviv LvZzb Avt mvËvi iwngv LvZzb MÖvg t KvMgvix,WvKNi t M½vb›`cyi 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv  t h‡kvi 
গাভী পালন  

৯০৫ AvQvbyi ingvb (jvKx) ‡gvnv¤§` Avjx Rûiv †eMg MÖvg/t M½vb›`cyi,WvKNi t M½vb›`cyi 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv  t h‡kvi 
গাভী পালন  

৯০৬ nhiZ Avjx igRvb Avjx bexQb †bQv MÖvgt †MvqvjnvwU,WvKNi t M½vb›`cyi 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv  t h‡kvi 
গাভী পালন  
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�ঃ নং আ�কম�/�ক�ধারী 

যুবক/যুবমিহলার নাম 

িপতা/�ামীর নাম মাতার নাম �কানা �কে�র ধরণ �ক�ধারীর 

�মাবাইল নং 

৯০৭ mvjgv LvZzb Av³vi“¾vgvb Rûiv †eMg MÖvgt †MvqvjnvwU,WvKNi t M½vb›`cyi 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv  t h‡kvi 
গাভী পালন  

৯০৮ kvgxgv LvZzb knx` ‡iv‡Kqv MÖvgt M½vb›`cyi,WvKNi t M½vb›`cyi 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv  t h‡kvi 
গাভী পালন  

৯০৯ bvRgv LvZzb ‡gvRv‡¤§j †nv‡mb Rûiv †eMg MÖvgvt †MvqvjnvwU,WvKNi t M½vb›`cyi 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv  t h‡kvi 
গাভী পালন  

৯১০ ‡i‡nbv LvZzb mvgmyi R‡e`v †eMg MÖvg/মহ�াt evwjqv,WvKNi t M½vb›`cyi 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv  t h‡kvi 

গাভী পালন  

৯১১ Ryev‡qi g„Z AvmgZ kvwnbyi †eMg MÖvgt M½vb›`cyi,WvKNi t M½vb›`cyi 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv  t h‡kvi 
গাভী পালন  

৯১২ 

িরনা �বগম �মাঃ িলটন �হােসন 
ফােতমা 

�বগম 

MÖvgt  �বড়ার পািন,WvKNi t �বড়ার 

পািন 

Dc‡Rjv  t wSKiMvQv,‡Rjv t h‡kvi 

নকিশ কাথা 

 

 
 

 

(�মাঃ আরব আলী) 

উপেজলা যুব উ�য়ন 

কম�কত� া 

যুব উ�য়ন অিধদ�র 

িঝকরগাছা,যেশার। 


