
গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

উপ-পররচালদকর কার্ যালয় 

যুব উন্নয়ন অরিেপ্তর, র্দশার। 

পপাশাক ততরী প্ররশক্ষণ পকাদস যর ৯৮ তম (অর্ যবৎসর ২০২০-২০২১, জুলাই-পসদেম্বর/২০২০, ১ম ব্যাচ) ব্যাদচর   

 প্ররশক্ষণার্ীদের তারলকা। 

 

নাং প্ররশক্ষণার্ীর নাম ঠিকানা পমাবাইল নন্বর 
প্ররশক্ষণ 

পকাদস যর নাম 
পময়াে মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ 

শম্পা পারভীন 
ব্লক-রস, বাসা নাং-২৩ 

উপশহর, র্দশার। 
০১৯২৮৪৫৪৮৬২ 

পপাশাক 

ততরী 

৩ মাস 

(জুলাই-

পসদেম্বর/২০) 

 

২ 
পমাছাাঃ সুমা খাতুন 

১২ নাং পসক্টর, উপশহর, র্দশার সের, 

র্দশার। 
০১৩০৪৯১১১৬৪ ঐ ঐ 

 

৩ 
পমাছাাঃ মুক্তা 

বাহাদুরপুর, নতুন উপশহর, র্দশার 

সের, র্দশার 
০১৭১৯৭৪০২১৯ ঐ ঐ 

 

৪ 
রমসকাতুল মাররয়া রমশু 

রকসমত নওয়াপাড়া, নতুন উপশহর, 

র্দশার সের, র্দশার। 
০১৭৪৭৭৯২৮০৩ ঐ ঐ 

 

৫ আররশা আফররন পসক্টর নাং-২, বাসা-৩৩, 

নতুন উপশহর, র্দশার সের, র্দশার। 
০১৭৯৫৩৬৪২৪১ ঐ ঐ 

 

৬ পমাছাাঃ রলরলমা খাতুন বাঁশপুর, হাবাসপুর, মদহশপুর, 

রিনাইেহ। 
০১৯১৮৮৭৪১৭২ ঐ ঐ 

 

৭ তাররজনা খাতুন রকসমত নওয়াপাড়া, নতুন উপশহর, 

র্দশার সের, র্দশার। 
০১৭৭৯৫৮৪৫৭২ ঐ ঐ 

 

৮ জান্নাতুল পফরদেৌস ছরময়া রকসমত নওয়াপাড়া, নতুন উপশহর, 

র্দশার সের, র্দশার। 
০১৭৪১৪৯৬৭৬৪ ঐ ঐ 

 

৯ পমাছাাঃ তানরজলা খাতুন পসক্টর নাং-১, বাসা-৮৮, 

নতুন উপশহর, র্দশার সের, র্দশার। 
০১৭১০৮৯১০৫৮ ঐ ঐ 

 

১০ আসমারন খাতুন রকসমত নওয়াপাড়া, নতুন উপশহর, 

র্দশার সের, র্দশার 
০১৪০৫০৩১৯৬৩ ঐ ঐ 

 

১১ আদবো খাতুন রকসমত নওয়াপাড়া, নতুন উপশহর, 

র্দশার সের, র্দশার। 
০১৭৫৮৬৮০৩৬৯ ঐ ঐ 

 

১২ শাহানা পারভীন নওয়াপাড়া বাহদুরপুর, নতুন উপশহর, 

র্দশার সের, র্দশার। 
০১৭৫৫৩৫৩৬৪৬ ঐ ঐ 

 

১৩ ফাদতমাতুজ পজাহরা  নতুন উপশহর, র্দশার সের, র্দশার। ০১৯১৯০৬৭৮১৩ ঐ ঐ  

১৪ শাররমন আক্তার রবরর্ নতুন উপশহর, র্দশার সের, র্দশার। ০১৯৫৩৮৩৭৯৪৪ ঐ ঐ  

১৫ নাজমা আক্তার রকসমত নওয়াপাড়া, নতুন উপশহর, 

র্দশার সের, র্দশার। 
০১৯১০০০৯৭৫৫ ঐ ঐ 

 

১৬ পমাছাাঃ শাররমন আক্তার রররম পশখহাটি, রশক্ষাদবাড, র্দশার সের, 

র্দশার। 
০১৮৩৬০৫২০৭৬ ঐ ঐ 

 

১৭ পহাসদন আরা রবলরকস পসক্টর নাং-১২, বাসা-০৫, 

নতুন উপশহর, র্দশার সের, র্দশার। 
০১৯১৯৮৯৩৮৬০ ঐ ঐ 

 

১৮ সুইটি আক্তার রসমলা পজলদরাড, পবলতলা, রশক্ষাদবাড, র্দশার 

সের, র্দশার। 
০১৭৪২০৮২৬৮৬ ঐ ঐ 

 

১৯ সুমাইয়া খাতুন রকসমত নওয়াপাড়া, নতুন উপশহর, 

র্দশার সের, র্দশার। 
০১৯২০৩৬৮৬১২ ঐ ঐ 

 

২০ সানরজো ইয়াসরমন রকসমত নওয়াপাড়া, নতুন উপশহর, 

র্দশার সের, র্দশার। 
০১৭৪৫৮৪৭৬৪৬ ঐ ঐ 

 

২১ সারেয়া ইয়াসরমন অরনকা আজমপুর, রায়পুর, বাঘারপাড়া, র্দশার। ০১৯৪৩৫০৭৪৭৮ ঐ ঐ  

২২ পমাাঃ রাহাত পহাদসন পূব বারান্দীপাড়া, র্দশার সের, র্দশার। ০১৮৬১৪৮৪১৫৭ ঐ ঐ  

২৩ টুম্পা আক্তার রকসমত নওয়াপাড়া, নতুন উপশহর, 

র্দশার সের, র্দশার। 
০১৭০৮০৪২৬৪৪ ঐ ঐ 

 

২৪ পমাছাাঃ ফারজানা খাতুন রঘুনার্পুর, িান্যদখালা, শাশা, র্দশার। ০১৯৪৮১১৮৯২২ ঐ ঐ  

২৫ আন্না খাতুন র্দুনার্পুর, উলশী, শাশা, র্দশার। ০১৪০১৭১৯৯৭০ ঐ ঐ  

 

 



ম  োঃ শ হীদুল ইসল   

উপপরিচ লক 

যুব উন্নয়ন অরিদপ্তি,যশশ ি। 

ম  ন নং-০৪২১-৬৬৯৬৯ 

 

পপাশাক ততরী প্ররশক্ষণ পকাদস যর ৯৯ তম (অর্ যবৎসর ২০২০-২০২১, অদক্টাবর-রডদসম্বর/২০২০, ২য় ব্যাচ) ব্যাদচর   

 প্ররশক্ষণার্ীদের তারলকা। 

 

নাং প্ররশক্ষণার্ীর নাম ঠিকানা পমাবাইল নন্বর 
প্ররশক্ষণ 

পকাদস যর নাম 
পময়াে মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ 

পমাছাাঃ এরলজা আফররন 
রকসমত নওয়াপাড়া, নতুন উপশহর, 

র্দশার সের, র্দশার। 
০১৩০০৩৩৫০০২ 

পপাশাক 

ততরী 

৩ মাস 

অদক্টাবর-

রডদসম্বর/২০ 

 

২ 
পমাছাাঃ তানরজনা খাতুন 

রকসমত নওয়াপাড়া, নতুন উপশহর, 

র্দশার সের, র্দশার। 
০১৩০১৯৩০৪৯৫ ঐ ঐ 

 

৩ 
সুরাইয়া আক্তার রনপা 

রবরামপুর, রশক্ষাদবাড, নতুন উপশহর, 

র্দশার সের, র্দশার। 
০১৯৯৭৭৬৭০৩৭ ঐ ঐ 

 

৪ পমাছাাঃ ফাজানা আক্তার তামন্না পঘাপ পজলদরাড, র্দশার সের, র্দশার। ০১৭৯১৬৪৯৯৩৮ ঐ ঐ  

৫ ফাদতমা খাতুন পঘাপ পজলদরাড, র্দশার সের, র্দশার। ০১৭২৬৬৩৬৪২ ঐ ঐ  

৬ পমাছাাঃ নূসরাত জাহান অরন ব্লক-রড, নতুন উপশহর, র্দশার সের, 

র্দশার। 
০১৭১২১০৫৪০৭ ঐ ঐ 

 

৭ ইয়াসরমন আক্তার রকসমত নওয়াপাড়া, নতুন উপশহর, 

র্দশার সের, র্দশার। 
০১৯১৪৬৬১৭৮৫ ঐ ঐ 

 

৮ পরাকসানা আক্তার পঘাপদসন্ট্রাল পরাড, র্দশার সের, র্দশার। ০১৭০৩২১২৭৪৫ ঐ ঐ  

৯ সুলতানা রাদবয়া পঘাপ পজলদরাড, র্দশার সের, র্দশার। ০১৯৮৫৫৭৫৭৫৪ ঐ ঐ  

১০ পমাছাাঃ আয়শা আক্তার রসমু রকসমত নওয়াপাড়া, নতুন উপশহর, 

র্দশার সের, র্দশার। 
০১৪০৩১৫৪২৩৩ ঐ ঐ 

 

১১ পমাছাাঃ সারময়া ইয়াসরমন রকসমত নওয়াপাড়া, নতুন উপশহর, 

র্দশার সের, র্দশার। 
০১৭৩৬৯৫০৩৬৫ ঐ ঐ 

 

১২ আজরমরর সুলতানা পঘাপ নওয়াপাড়াদরাড, র্দশার সের, 

র্দশার। 
০১৯৬৫৪০২৭৫০ ঐ ঐ 

 

১৩ হারলমা খাতুন রকসমত নওয়াপাড়া, নতুন উপশহর, 

র্দশার সের, র্দশার। 
০১৭৬৬৭৪৮৪৬৪ ঐ ঐ 

 

১৪ ইসরাত নওররন সারমলা রকসমত নওয়াপাড়া, নতুন উপশহর, 

র্দশার সের, র্দশার। 
০১৬৩৯৫৭৩৫৬৭ ঐ ঐ 

 

১৫ পমাছাাঃ ফাদতমাতুজ পজাহরা রকসমত নওয়াপাড়া, নতুন উপশহর, 

র্দশার সের, র্দশার। 
০১৯৫২৭২০৭৮৪ ঐ ঐ 

 

১৬ লায়লা ফারজানা সৃরি রকসমত নওয়াপাড়া, নতুন উপশহর, 

র্দশার সের, র্দশার। 
০১৯২১৭১১২২০ ঐ ঐ 

 

১৭ অরনদমষ রায় পনহালপুর, মরনরাপুর, র্দশার। ০১৭৪০১৯৭৩৬৪ ঐ ঐ  

১৮ অন্তরা পারভীন রকসমত নওয়াপাড়া, নতুন উপশহর, 

র্দশার সের, র্দশার। 
০১৩০০৮৬৫৭৫৫ ঐ ঐ 

 

১৯ পমাছাাঃ রাদবয়া খাতুন পুররলয়া, ছারতয়ানতলা, বাঘারপাড়া, 

র্দশার। 
০১৭১৮৭৭৬৯৮৮ ঐ ঐ 

 

২০ রমতু সুলতানা পতঘরর, রভটাবর যা, বাঘারপাড়া, র্দশার ০১৭১৮৭৭৬৯৮৮০১

৯৮৯০৩২৭৪৯ 
ঐ ঐ 

 

২১ পমাছাাঃ ফারহমা খাতুন নারায়ানপুর, পবনাদপাল, শাশা, র্দশার।  ঐ ঐ  

২২ পমাসাাঃ আসমা আক্তার রড-৯/২১, পসক্টর-৭, র্দশার সের, র্দশার। ০১৭৯৩০০৭০৪১ ঐ ঐ  

২৩ তসয়ো রাদবয়া বসরী রবরামপুর, নওয়াপাড়া, র্দশার্ ০১৯৫১৪২৩৩৫১ ঐ ঐ  

২৪ লুৎফুদন্নছা রবরামপুর, নওয়াপাড়া, র্দশার্ ০১৯৪১৯৫৪৩৬০ ঐ ঐ  

২৫ নারহে সারকনা ৭৯২/২ কাজীপাড়া, র্দশার সের, র্দশার। ০১৭৮৮৭০১৭২৩ ঐ ঐ  

 
ম  োঃ শ হীদুল ইসল   

উপপরিচ লক 



যুব উন্নয়ন অরিদপ্তি, যশশ ি 

ম  ন নং-০৪২১-৬৬৯৬৯ 

 

 

পপাশাক ততরী প্ররশক্ষণ পকাদস যর ১০০ তম (অর্ যবৎসর ২০২০-২০২১, জানুয়ারী-মাচ/২০২১, ৩য় ব্যাচ) ব্যাদচর   

 প্ররশক্ষণার্ীদের তারলকা। 

 

নাং প্ররশক্ষণার্ীর নাম ঠিকানা পমাবাইল নন্বর 
প্ররশক্ষণ 

পকাদস যর নাম 
পময়াে মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ মররয়ম রুকু 

রবরামপুর মধ্যপাড়া,র্দশার্ সের, র্দশার। ০১৩০৮৪৩৪৩৬৫ 
পপাশাক 

ততরী 

৩ মাস 

জানুয়ারী-

মাচ/২১ 

 

২ রওশনারা আক্তার ররতু খড়কী, পচারমারারেঘীরপাড়, র্দশার্ সের, 

র্দশার। 
০১৬০৯১৪২৩৪৬ ঐ ঐ 

 

৩ ফাদতমা ইয়াসরমন পছাট বারলয়াডাঙ্গা, রশক্ষাদবাড ,র্দশার্ 

সের, র্দশার। 
০১৭৬৫৬৩০৮৬৬ ঐ ঐ 

 

৪ কাজী সুমাইয়া পারভীন ব্লক-রড, বাসা-১২০, নতুন উপশহর, র্দশার 

সের, র্দশার। 
০১৭৭৫৯৩৯৭৬১ ঐ ঐ 

 

৫ রলরপকা খাতুন বাশবারড়য়া, মদহশপুর, রিনাইেহ। ০১৯৭৭২৯৮৩১০ ঐ ঐ  

৬ সাইররন জাহান তন্নী পসক্টর-৫, প্লট-২০, নতুন উপশহর, র্দশার 

সের, র্দশার। 
০১৯৪১৯৪১১৯৪ ঐ ঐ 

 

৭ পমাছাাঃ আয়শা আক্তার পসক্টর-৫, প্লট-২০, নতুন উপশহর, র্দশার 

সের, র্দশার। 
০১৯৩০৩২৯৫১৪ ঐ ঐ 

 

৮ পমরী সুলতানা রবরামপুর, নতুন উপশহর, র্দশার সের, 

র্দশার। 
০১৭৪৭৫৩৪৪০৯ ঐ ঐ 

 

৯ জররনা বানু পসক্টর-১২,বরফকল, নতুন উপশহর, 

র্দশার সের, র্দশার। 
০১৯৯২৯২২০১০ ঐ ঐ 

 

১০ উদেহানী ব্লক-রড, বাসা-১৫০, নতুন উপশহর, র্দশার 

সের, র্দশার। 
০১৮৬৮৪২৪৬৪৬ ঐ ঐ 

 

১১ ফারজানা ইয়াসরমন চুড়ামনকাঠি, র্দশার সের, র্দশার। ০১৭৪৭৬০৬২২৪ ঐ ঐ  

১২ রলমা রবশ্বাস শ্যামনগর, গাাংনারলবা, মাগুরা। ০১৮৫৬৫৬৩৮২৪ ঐ ঐ  

১৩ তসয়োহ রমরর্ানাহ রুর্না ব্লক-এ, বাসা-১৩২, নতুন উপশহর, র্দশার 

সের, র্দশার। 
০১৩০০৫৮১৮২৪ ঐ ঐ 

 

১৪ মাহমুো আক্তার টুকটুরক পুরলশলাইন, টাররদখালা, কেমতলা, 

র্দশার সের, র্দশার। 
০১৪০০৫৭৭৯৯০ ঐ ঐ 

 

১৫ পমাছাাঃ নাসররন সুলতানা ব্লক-এ, বাসা-৩১৭, নতুন উপশহর, র্দশার 

সের, র্দশার। 
০১৭০৩২০২০৮৭ ঐ ঐ 

 

১৬ জারকয়া সুলতানা পসক্টর-৭ বাসা=১২, নতুন উপশহর, র্দশার 

সের, র্দশার। 
০১৯১২৯৩০৫০৮ ঐ ঐ 

 

১৭ ইরশতা আক্তার ব্লক-রস, বাসা-১৭, নতুন উপশহর, র্দশার 

সের, র্দশার। 
০১৮২২২২৪৩৪৪ ঐ ঐ 

 

১৮ পমাছাাঃ মহুয়া আক্তার রতরন্ন কারবালাদরাড, র্দশার সের, র্দশার। ০১৬৪৪৫২১৪৪৪ ঐ ঐ  

১৯ ফাররবা আক্তার রারখ পালবাড়ী, র্দশার সের, র্দশার। ০১৯৯৬৪৮৬২০০ ঐ ঐ  

২০ সানরজো তারসমীম পসক্টর-৭ বাসা-১৬, নতুন উপশহর, র্দশার 

সের, র্দশার। 
০১৯০৩২৪২১৬৩ ঐ ঐ 

 

২১ তাহরমনা আইমুন সুরপ্ত জহুরপুর, বাঘারপাড়া, র্দশার। ০১৯২৮৮৫৯০০৬ ঐ ঐ  

২২ শারববা আহদমে ব্লক-রব, বাসা-৮৩, নতুন উপশহর, র্দশার 

সের, র্দশার। 
০১৪০৮০২৫৮৯৭ ঐ ঐ 

 

২৩ পমদহরুন পনছা পূববারান্দীপাড়া, র্দশার সের, র্দশার। ০১৯৮৩৬৫৫৬৭১ ঐ ঐ  

২৪ তাসরমনা খান মীম ৯৫ মুরজব সড়ক, পরলদগট, র্দশার। ০১৭১১৩৭৫৩২৮ ঐ ঐ  

২৫ পোলন পেবী পরিম ভবানীপুর, গান্নাবাজার, রিনাইেহ। ০১৮৫০৯০৯৪৬০ ঐ ঐ  

২৬ নারহো আক্তার তারনয়া ব্লক-রব, বাসা-১, নতুন উপশহর, র্দশার 

সের, র্দশার। 
০১৭৮৩৯৬৪৫৪৫ ঐ ঐ 

 

২৭ তসয়ো মুমমুন আক্তার ব্লক-এ, বাসা-৩৩০, নতুন উপশহর, র্দশার 

সের, র্দশার। 
০১৯৩২৩৯১১৩৯ ঐ ঐ 

 

২৮ পমাছাাঃ লাবনী খাতুন ব্লক-রব, নতুন উপশহর, র্দশার সের, 

র্দশার। 
০১৭১৮৭৭৪০৩৯ ঐ ঐ 

 



২৯ সরাহ জাহান তুরল বাহাদুরপুর, নতুন উপশহর, র্দশার সের, 

র্দশার। 
০১৭৯০২৮৬০০৬ ঐ ঐ 

 

৩০ কাজী ফাহরমো ইয়াসরমন পারতরিলা, পচৌগাছা, র্দশার। ০১৩০১০৯৭১২৮ ঐ ঐ  

 

মৎস্য চাষ রবষয়ক প্ররশক্ষণ পকাদস যর ২০২০-২০২১ অর্ যবছদরর  ০১/০৯/২০২০ হদত ৩০/০৯/২০২০তাররখ পর্ যন্ত  ১ (এক) মাস পময়ােী ১ম ব্যাদচর ২৫ 

(পঁরচশ) জন প্ররশক্ষনার্ীর  নাদমর  তারলকাাঃ 

 

ক্র 

নাং 

প্রশরক্ষণ যার্ীর নাম ঠরকানা পমাবাইল নাং প্রশরক্ষণ 

পকযাসদর নাম 

মদয়াে মন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

০১ রপপুল  কুঠিপাড়া,দচৌগাছা,দচৌগাছা র্দশার। ০১৭২৮৪৯৭৬৭১ মৎস্যচাষ 

রবষয়ক 

০১/০৯/২০২০ 

হদত৩০/০৯/২০২০ 

 

০২ এস এম ইশরতয়াক েরক্ষন সাগর, মাড়–য়া পচৌগাছা, 

র্দশার। 

০১৭৯৬২৩৪৪৬৫ ’’ ”  

০৩ পমাাঃ তুরহন পহাদসন চাঁেপাড়া,গুয়াতলী,দচৌগাছা, 

র্দশার। 

০১৭৫৩৭৩১৭৭৭ ” ”  

০৪ শারহন আহদমে রবশ্বাস পাড়া,দচৌগাছা,র্দশার। ০১৭৬৬৯৩৬৮৮৩ ” ”  

০৫ উজ্জল আহদমে ”      ””   ”” ০১৭৬৭৪৭৪১১৫ ” ”  

০৬ পমাাঃ ইমান আলী চাঁেপুর, পচৌগাছা,র্দশার। ০১৬৪৫৪৭২০৮১ ” ”  

০৭ রাজন আহেে মাকাপুর, সুখপুকুররয়া,দচৌগাছা 

র্দশার। 

০১৭১৫৫৩৪৮৪৯ ” ”  

০৮ পমাছাাঃ মুনমুন আক্তার পারতরবলা,  পচৌগাছা, র্দশার। ০১৭৮২৬৫৪৫৯৪ ” ”  

০৯ পমাাঃ আহাদুল ইসলাম মাড়–য়া, জগরেশপুর,দচৌগাছা 

র্দশার। 

০১৭১৮৯৪৪১৬৯ ” ”  

১০ ইয়াসরমন সুলতানা আড়কারন্দ,জগরেশপুর,দচৌগাছা, 

র্দশার। 

০১৭৯৯০৪০৬১৬ ” ”  

১১ জান্নারত পফরদেৌস ইরত পুড়াহুো, পারতরবলা পচৌগাছা, 

র্দশার। 

০১৩১৫৩০৭৩৬২ ” ”  

১২ রবর্ী খাতুন ””    ”””    ””” ০১৭৭৯২৭৮০৬৭ ” ”  

১৩ পমাাঃ ইসরারফল পহাদসন   ””     ”””     ””” ০১৭৪৩৫০০৭৮৪ ” ”  

১৪ পমাাঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন      

১৫ পমাাঃ নারহে হাসান পুড়াহুো,জগরেশপুর,দচৌগাছা,র্দশা

র। 

০১৭৮৩৯৯৩৬৯৯ ” ”  

১৬ পমাছাাঃ তারনয়া পারভীন   ”””    ”””   ””” ০১৭৬৪০৫৬৬৯৩ ” ”  

১৭ পরল খাতুন পবড়গরবন্দপুর,দচৌগাছা, র্দশার। ০১৭৩৯৩২৯৬২৭ ” ”  

১৮ শাহানাজ পাররভন রহন্দুপাড়া, পচৌগাছা, র্দশার। ০১৭১৪৫৭৩৩১৫ ” ”  

১৯ পমাাঃ জারহদুল ইসলাম আড়পাড়া,মাড়–য়া,দচৌগাছা, 

র্দশার। 

০১৭৬৬৩৪৪১৪২ ” ”  

২০ পমাছাাঃ পরশমা আক্তার  আড়কারন্দ, পগৌররনার্পুর, 

পচৌগাছা,র্দশার। 

০১৭৬৮০৯৫৯৫৩ ” ”  

২১ পমাাঃ আব্দুল কররম মাড়–য়া,দচৌগাছা,র্দশার। ০১৭৬৩৭৫৮৮৯৮ ” ”  

২২ সাদ্দাম হুসাইন কুঠিপাড়া,দচৌগাছা,র্দশার। ০১৭৩৭১১১৬০৬ ” ”  

২৩ পমাহােে উল্লাহ সজীব মদডলপাড়া,দচৌগাছা,র্দশার। ০১৯৩৩৮২০২৮৮ ” ”  

২৪ পমাাঃ আলা উদ্দীন কুঠিপাড়া,দচৌগাছা,র্দশার। ০১৭১৪৬৭২৩৪১    

২৫ পমাাঃ আল আরসফ  মািালী,রসাংহঝুলী,র্দশার। ০১৭৭২২৭৩৬১৩ ” ”  

 

 

 

মৎস্য চাষ রবষয়ক প্ররশক্ষণ পকাদস যর ২০২০-২০২১ অর্ যবছদরর  ০১/১০/২০২০ হদত ৩১/১০/২০২০ তাররখ পর্ যন্ত  ১ (এক) মাস পময়ােী  ২য় ব্যাদচর 

২৫ (পঁরচশ) জন প্ররশক্ষনার্ীর  নাদমর  তারলকাাঃ 

 

ক্র 

নং 

প্ররশক্ষণ র্থীি ন   ঠিক ন  ম  ব ইল নং প্ররশক্ষণ 

মক শস েি ন   

ম য় দ  ন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

০১ ররবউল ইসলাম পলুয়া,পাশাদপাল,দচৌগািা,র্দশার। ০১৭১৩৯১৪৩০০ মাংস্য ০১/১০/২০২০  



হদত৩১/১০/২০২০ 

০২ সাগর পহাদসন বুন্দলীতলা,নারায়নপুর,দচৌগাছা,র্দশার। ০১৯৫১৬২৪৭২৯ ’ ’  

০৩ পমাাঃ জারহে হাসান পুড়াহুো,জগরেশপুড়,দচৌগাছা,র্দশার। ০১৭০৪৬১২৫৯৩ ” ”  

০৪ পমাাঃ পমদহেী হাসান রমজযাপুর,গুয়াতলী,দচৌগাছা,র্দশার। ০১৭৩৬২৮৫১৮৬ ” ”  

০৫ পমাাঃ রলটন ইসলাম বাবুঘাট পরাড,দচৌগাছা,র্দশার। ০১৭১৪৫৭৩৩১৫ ” ”  

০৬ আবু মুসা  কুঠিপাড়া,দচৌগাছা, র্দশার। ০১৭৯৭৩১৫৮৯০ ” ”  

০৭ পমাাঃ কামরুল ইসলাম ””   ”””   ””” ০১৭৪৫৪০২৮৬৭ ” ”  

০৮ পমাাঃ জুবাদয়র পহাদসন ””      ”””    ”””” ০১৬২৩৮৭৮২০৩ ” ”  

০৯ পমাাঃ আব্দুল আহাে খরড়ঞ্চা,স্বরূপোহ,দচৌগাছা,র্দশার। ০১৭০৪৬১২৬৩৫ ” ”  

১০ পমাাঃ শাহাজালাল রায়নগর,দচৌগাছা,র্দশার। ০১৭৪০৮৮২২৬৯ ” ”  

১১ আকরলমা খাতুন রমজযাপুর,জগরেশপুর,র্দশার। ০১৭৫১৩৫৭০৮৯ ” ”  

১২ পমাাঃ আররফুল ইসলাম কুঠিপাড়া,দচৌগাছা,র্দশার। ০১৯১১৮২০০৭১ ” ”  

১৩ রশখা খাতুন রবশ্বাসপাড়া, 

সুখপুকুররয়া,দচৌগাছা,র্দশার 

০১৭৩০১৯৯১২২ ” ”  

১৪ পমাাঃ শাহররয়ার হাসান কুঠিপাড়া,দচৌগাছা,র্দশার। ০১৭৭৮০০৫০৯৭ ” ”  

১৫ আরতকুর রহমান তাদরক   ”””   ”””   ””” ০১৭৬০৬৭১৯৭২ ” ”  

১৬ সারির আহদমে মদডলপাড়া,দচৌগাছা,র্দশার। ০১৯৪৪৯১৬২৪৩ ” ”  

১৭ পমাাঃ আল সাহাররয়ার শুভ কুঠিপাড়া,দচৌগাছা,র্দশার। ০১৩০০০৯৩৫৯৯ ” ”  

১৮ পমাাঃ পসাদহল রানা কয়ারপাড়া,দচৌগাছা,র্দশার। ০১৭৭৫২৮০৪২০ ” ”  

১৯ মরনরুল ইসলাম পবড়গরবন্দপুর,দচৌগাছা,র্দশার। ০১৭৬৪৬৯৪৫০৯ ” ”  

২০ কুমারী মীনা রানী রায় পোলা চুড়ামনকাঠি,সের, র্দশার। ০১৯৭৯০৫২৪৬৬ ” ”  

২১ পমাাঃ আবু সাঈে  বকশীপুর,হারকমপুর,দচৌগাছা,র্দশার। ০১৭১৩৪০৩২২২ ” ”  

২২ পমাছাাঃ রশখা খাতুন ভগবানপুর,নারায়নপুর,দচৌগাছা,র্দশার ০১৭৯৫১২৭২৬৯ ” ”  

২৩ পমাাঃ নারহে  হাসান মদডলপাড়া,দচৌগাছা,র্দশার। ০১৭৭১২৯৫৯৪৩ ” ”  

২৪ পমাাঃ তররকুল ইসলাম কয়ারপাড়া,দচৌগাছা,র্দশার। ০১৭০১৩০৬৯৩৮    

২৫ পমাাঃ জাহাাংগীর পহাদসন চাঁেপাড়া,গুয়াতলী,দচৌগাছা,র্দশার। ০১৭৩৫৫৫৩৩১৩ ” ”  

 

grm¨ Pvl welqK cÖwkÿY †Kv‡m©i 2020-2021 A_©eQ‡ii  01/11/2020 n‡Z 30/11/2020 ZvwiL ch©šÍ  1 (GK) gvm †gqv`x  3q 

e¨v‡Pi 25 (cuwPk) Rb cÖwkÿbv_x©i  bv‡gi  ZvwjKvt 

 

ক্র 

নং 

প্ররশক্ষণ র্থীি ন   ঠিক ন  ম  ব ইল নং প্ররশক্ষণ মক শস েি 

ন   

ম য় দ  ন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

01 ‡gvQvt †kdvjx 

LvZzb 

gmwR`cvov,‡PŠnvQv,h‡kvi| 01766636739 grm¨Pvl welqK 01/11/2020 

n‡Z30/11/2020 
 

02 ‡gvQvt BmgZ Aviv †eMg ey›`jxZjv,bvivqbcyi,‡PŠMvQ

v,h‡kvi| 

01772885831 Ó Ó  

03 ‡gvt myRb †nv‡mb cyovû`v,cvwZwejv,‡PŠMvQv,h

‡kvi| 

01708020164 Ó Ó  

04 ‡gvt Avt iwng LwoÂv,¯̂iƒc`vn,‡PŠMvQv,h‡

kvi| 

01724949441 Ó Ó  

05 ‡gvt Avkvbyi ingvb  ‡eoMwe›`cyi,‡PŠMvQv,h‡kvi

| 

01748328227 Ó Ó  

06 BKivgyj †nv‡mb jÿYcyi, †PŠMvQv,h‡kvi| 01736424514 Ó Ó  

07 ‡gvt BgZv ỳj Bmjvg   ÓÓ     ÓÓ    ÓÓÓ 01760112356 Ó Ó  

08 ‡gvt mvB ỳj Bmjvg KzwVcvov,‡PŠMvQv,h‡kvi| 01646064905 Ó Ó  

09 ‡gvt gwgbyi ingvb wkev›`cyi,mgÍvievRvi,g‡nk

cyi,wS‡b`v| 

01795600002 Ó Ó  

10 bvqgvZzj jvqjv KzwVcvov,‡PŠMvQv,h‡kvi| 01736376572 Ó Ó  

11 ‡gvt wn ỳj Bmjvg BQvcyi,‡PŠMvQv,h‡kvi| 01757992546 Ó Ó  

12 weKvk Kzgvi kxj  PzovgbKvwV,m`i,h‡kvi| 01724846834 Ó Ó  

13 wecøe Kzgvi kxj   ÓÓÓ  ÓÓÓ   ÕÕÕ 01721052466 Ó Ó  

14 ‡gvQvt mvbwR`v LvZzb wcZ¤^icyi,wmsnSzjx,‡PŠMvQv

,h‡kvi| 

01784243997 Ó Ó  

15 Gwgj mv‡`Kxb Puv`cvov,¸qvZjx,‡PŠMvQv,h‡

kvi| 

01719326745 Ó Ó  



16 gvmy` Avn‡g` wek¦vmcvov,‡PŠMvQv,h‡kvi| 01711029354 Ó Ó  

17 kvgxgv nxiv ÓÓ    ÓÓÓ    ÓÓÓ 01680662435 Ó Ó  

18 ‡gvt Avãyjøvn Avj gvgyb gvo–qv,‡PŠMvQv,h‡kvi| 01892112109 Ó Ó  

19 ‡gvt gCbyj nvmvb mjyqv,‡PŠMvQv,h‡kvi| 01770371622 Ó Ó  

20 ‡gvt Kvjy wgqv    ÓÓ    ÓÓ    ÓÓ 01734306930 Ó Ó  

21 ‡gvt bvRgyj Kwei gbg_cyi,‡PŠMvQv,h‡kvi| 01733453451 Ó Ó  

22 ‡gvt wjUb wgqv  ivRvcyi,ivgK…l&Tcyi,‡PŠMvQ

v,h‡kvi| 

01714502260 Ó Ó  

23 nvmvb eKkxcyi,cvwZwejv,‡PŠMvQv,

h‡kvi| 

01711984998 Ó Ó  

24 ‡gvQvt Rywjqv cvifxb ZRexRcyi,nvwKgcyi,‡PŠMvQ

v,h‡kvi| 

01887143292 Ó Ó  

25 ‡gvQvt ‡mvwbqv LvZzb wek¦vmcvov.‡PŠMvQv,h‡kvi| 01782015106 Ó  

 

 

 

grm¨ Pvl welqK cÖwkÿY †Kv‡m©i 2020-2021 A_©eQ‡ii  01/12/2020 n‡Z 31/12/2020 ZvwiL ch©šÍ  1 (GK) gvm †gqv`x  4_© 

e¨v‡Pi 25 (cuwPk) Rb cÖwkÿbv_x©i  bv‡gi  ZvwjKvt 

 

ক্র 

নং 

প্ররশক্ষণ র্থীি ন   ঠিক ন  ম  ব ইল নং প্ররশক্ষণ মক শস েি 

ন   

ম য় দ  ন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

01 ‡gvt kvwnbyi ingvb গ্রাম+ডাক –চাচঁড়া,সের 

র্দশার 

০১৯২০১৯০৫৫৬ মৎস্য চাষ রবষয়ক ০১/১২/২০২০-

৩১/১২/২০২০ 
 

02 ‡gvt mvwgDj Bmjvg ঐ ০১৭৬১১১৬৯৮২ ঐ ঐ  

03 ZvbwRjv myjZvbv ঐ ০১৭১০৬৮৯৩৬৬ ঐ ঐ  

04 Gm ,Gg, Aveyj nvmvb Avj gvmy` ঐ ০১৭৩৮৭৫২৯০৩ ঐ ঐ  

05 mvewib Avdwib  ঐ ০১৯৮৯৬০১৪১৩ ঐ ঐ  

06 ‡gvQvt dv‡Zgv LvZzb wZlv ঐ ০১৭১৩৯১০৪১৫ ঐ ঐ  

07 Gm,Gg mweŸi mv‡ewib ঐ ০১৯১৪৩০৮৮৩১ ঐ ঐ  

08  †gvt Avwgbyj nK evey ঐ ০১৭২০৫২৬১৮২ ঐ ঐ  

09 ‡gvt jy‡Rm  Avj gQzz` ঐ ০১৯৪০৫২৭২১৯৭ ঐ ঐ  

10 ‡gvt mvjvDÏxb  ঐ ০১৯৭৩৩৯৩৮০৪ ঐ ঐ  

11 gvdzqv Bmjvg ঐ ০১৯২৮৭০৭৫০৬ ঐ ঐ  

12 ‡gvt KzZze DÏxb Pqb ঐ ০১৪০১৪১৮৪১৯ ঐ ঐ  

13 ‡gvt AvwkK DR - Rvgvb ঐ ০১৯৯৪৭৮৮৯৭৮ ঐ ঐ  

14 Zwbgv Av³vi cÖvwšÍ ঐ ০১৯৪৯৯৪৬৭১৭ ঐ ঐ  

15 ‡gvt gyiv` †nv‡mb ঐ ০১৭১১৫৭৩৫৪৪ ঐ ঐ  

16  †gvt AvwRRyi ingvb ঐ ০১৯১৩১৭৬২৮৭ ঐ ঐ  

17 ‡gvt BbRvgvgDj nK  ঐ ০১৭১৪৩৮৬৭৯৬ ঐ ঐ  

18 ‡gvt †ewbqvR dzqv` ঐ ০১৯৪৬৫৯৫৪৯৩ ঐ ঐ  

19  †gv¯Ídv Rvgvj G¨vwiÝ রবরার মপুর নতুন উপশহর 

সের র্দশার। 

০১৯১২৫৪৬৭৪৭ ঐ ঐ  

20 ‡gvt BmnvK mvMi  নতুন উপশহর সের 

র্দশার। 

০১৭০১৬৪৩১১৭ ঐ ঐ  

21 Avj Kvgvj ûgvqyb Kexi বারান্দীপাড়া ৭৪০০ 

র্দশার। 

০১৯৩৭৪৬৮৬০২ ঐ ঐ  

22 ‡mvnive †nv‡mb wiqvR গ্রাম+ডাক –চাচঁড়া,সের 

র্দশার 

০১৭১০৮৪৬১২৫ ঐ ঐ  

23 mvwbDi ingvb রশমুল বাড়ীয়া নদরন্দ্রপুর 

সের র্দশার। 

০১৯৯০৯২৯১৭৩ ঐ ঐ  

24 ‡gvt bvwn` nvmvb wcqvj গ্রাম+ডাক –চাচঁড়া,সের 

র্দশার 

০১৭৯৯০৪১৯৯৯ ঐ ঐ  

25 mvw`qv Avn‡¤§` গ্রাম+ডাক –চাচঁড়া,সের 

র্দশার 

০১৩০১৩৩৪২০৭ ঐ ঐ  

 

মৎস্য চাষ রবষয়ক প্ররশক্ষণ পকাদস যর ২০২০-২০২১ অর্ যবছদরর  ০১/০১/২০২১ হদত ৩১/০১/২০২১ তাররখ পর্ যন্ত  ১ (এক) মাস পময়ােী  ৫ম ব্যাদচর 

২৫ (পঁরচশ) জন প্ররশক্ষনার্ীর  নাদমর  তারলকাাঃ 



 

ক্র 

নং 

প্ররশক্ষণ র্থীি ন   ঠিক ন  ম  ব ইল নং প্ররশক্ষণ 

মক শস েি ন   

ম য় দ  ন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

01 Avwe` †gneye Bbvg গ্রাম+ডাক –চাচঁড়া,সের র্দশার ০১৯৪৩-১৯১৮৫৪ মৎস্য চাষ 

রবষয়ক 

০১/০১/২০২১-

৩১/০১/২০২১ 
 

02 ‡gvt Avj Iqvwk †nv‡mb ঐ ০১৯৬১৯৭৯৯৫২ ঐ ঐ  

03 ‡gvmvt  jvwK †eMg ঐ ০১৭৮৯৮৯৩৮৫৯ ঐ ঐ  

04 ‡gvt †gvkvid †nv‡mb ঐ ০১৯১৮৮২২৩১৪ ঐ ঐ  

05  †gvt Avj-Avgxb ঐ ০১৫৫৪৪৫৯৮০৯ ঐ ঐ  

06 ‡gvt †ZŠwn ỳ¾vgvb ঐ ০১৭১৩৯১৪৬২৬ ঐ ঐ  

07 ‡gvt mvweŸi †nv‡mb ঐ ০১৭১০৭৮৫৩০৫ ঐ ঐ  

08 Bqvmwgb LvZzb গ্রাম–ভাতুরড়য়া চাচঁড়া,সের র্দশার ০১৭৪০৫৪০৩৪৬ ঐ ঐ  

09 kvqjv LvZzb গ্রাম+ডাক –চাচঁড়া,সের র্দশার ০১৭৩৮৪০৪৬৬৭ ঐ ঐ  

10 ‡gvt Rwniæj Bmjvg ঐ ০১৩০৫৪১২৫০৯ ঐ ঐ  

11 kebg gy¯Ívix ঐ ০১৭৮৭৪৩১৯৪৫ ঐ ঐ  

12 dv‡ZgvZzR †Rvniv  ঐ ০১৭৬০২৫০৭৩৪ ঐ ঐ  

13 nvwjgv LvZzb ঐ ০১৭৩৯১৩৮৬৮০ ঐ ঐ  

14 ‡gvt mv¾v` ‡nv‡mb গ্রাম+ডাক পকাটপাড়া চুয়াডাাংগা ০১৭৪০৫৪৪১৬৭ ঐ ঐ  

15 nv‡Riv LvZzb গ্রাম+ডাক –চাচঁড়া,সের র্দশার ০১৯১৩১৭৬২৮৭ ঐ ঐ  

16 ‡gvQvt iv‡eqv LvZzb iægv  ঐ ০১৯২৩০২৫৩২৪ ঐ ঐ  

17 ‡gvt BKZviæj nK ঐ ০১৭৮৯৬০১৭৩৭ ঐ ঐ  

18 ‡gvt BmgvBj †nv‡mb ঐ ০১৭৭৭০৫৮৫০৪ ঐ ঐ  

19 ‡gvt AvwkK wejøvn ঐ ০১৭৮৯৬০১৭৩৮ ঐ ঐ  

20 ‡gvt AvwkKzi ingvb ঐ ০১৯৪৯৬০৯৮৮৬ ঐ ঐ  

21 ‡gvt dwi` †nv‡mb ঐ ০১৯৭৫১৫৮১২৮ ঐ ঐ  

22 k¨v‡gvj Kzgvi ‡Nvl ঐ ০১৯৭৬৬১৩৫৫৬ ঐ ঐ  

23 ‡gvt Avãym mvgv` (UMi) ঐ ০১৭১১৫৭৩৫৪৪ ঐ ঐ  

24 ‡gvt †mv‡nj ivbv  রবরামপুর নতুন উপশহর সের র্দশার। ০১৯২২৪৯০১৫০ ঐ ঐ  

25 ‡gvt BKevj †nv‡mb AvKvk  ফুলবাড়ী  সের র্দশার। ০১৭০৬১২৯৪৭২ ঐ ঐ  

 

মৎস্য চাষ রবষয়ক প্ররশক্ষণ পকাদস যর ২০২০-২০২১ অর্ যবছদরর  ০১/০২/২০২১ হদত ২৮/০২/২০২১ তাররখ পর্ যন্ত  ১ (এক) মাস পময়ােী  ৬ি ব্যাদচর 

২৫ (পঁরচশ) জন প্ররশক্ষনার্ীর  নাদমর  তারলকাাঃ 

 

ক্র 

নং 

প্ররশক্ষণ র্থীি ন   ঠিক ন  ম  ব ইল নং প্ররশক্ষণ মক শস েি 

ন   

ম য় দ  ন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

01 ‡gvt myRb Avn‡¤§` বুইকরা নওয়াপাড়া, অভয়নগর, 

র্দশার।  

০১৭১২৮৩৮৬৬০ মৎস্য চাষ রবষয়ক ০১/০২/২০২১-

২৮/০২/২০২১ 
 

02 ‡gvt †g‡n`x nvmvb নওয়াপাড়া, অভয়নগর র্দশার ০১৫৫৮৯৭৯৪৯২ ঐ ঐ  

03  †gvt nvmvb Bgvg Acy পিাপােী নওয়াপাড়া, অভয়নগর 

র্দশার 

০১৯২৮২৮৭২০৫ ঐ ঐ  

04 ivwRqv myjZvbv রামগারত ফুলতলা, অভয়নগর 

র্দশার 

০১৯৬৯৪২১৪৬১ ঐ ঐ  

05 ‡gvmvt m~Pbv Rvnvb শাংকরপাশা নওয়াপাড়া, 

অভয়নগর র্দশার 

০১৬২৮২২১৯০৯ ঐ ঐ  

06 Avwei nvmvb  পিাপােী নওয়াপাড়া, অভয়নগর 

র্দশার 

০১৯৫৩৩৬৯৬০৮ ঐ ঐ  

07 ‡gvRvwn ỳj Bmjvg        ঐ ০১৭২১৬৬২২২১ ঐ ঐ  

08 jvBjx †eMg  মহাকাল ভাাংগাদগট, অভয়নগর 

র্দশার 

০১৯৬০১৮৮২৫০ ঐ ঐ  

09 Lvw`Rv Av³vi kÖvebx  বনী শ্রীিরপুর, অভয়নগর 

র্দশার 

০১৭৩১১৩৪০৩৮ ঐ ঐ  

10 Dwg© LvZzb পেয়াপাড়া,দেয়াপাড়া, 

অভয়নগর র্দশার 

০১৯৮৯০৯৫৪৬৩ ঐ ঐ  

11 kvigxb Av³vi  মহাকাল ভাাংগাদগট, ০১৯২১৭১১০৭৭ ঐ ঐ  



অভয়নগর র্দশার 

12 Avwidv †eMg মহাকাল ভাাংগাদগট, অভয়নগর 

র্দশার 

০১৯৭৮৬১৩০৪৪ ঐ ঐ  

13 ‡gvt †g‡n`x nvmvb পিাপােী নওয়াপাড়া, অভয়নগর 

র্দশার 

০১৯১৯৪০৫৪০৫ ঐ ঐ  

14 wiqv ỳj Bmjvg বারারন্দ পায়রাহাট, অভয়নগর 

র্দশার 

০১৭৭৭৮৭৯২৯০ ঐ ঐ  

15  †gvt kvIb MvRx  পগায়াদখালা নওয়াপাড়া, 

অভয়নগর র্দশার 

০১৯৫০৪৩৪৫৫৪ ঐ ঐ  

16 mvwgqv Avdwib †mZz হালোরপাড়া, খারলশপুর খুলনা  ০১৪০১২৫০৬৩৫ ঐ ঐ  

17 ‡kL wihvRyj Bmjvg পনাওয়াপাড়া, অভয়নগর র্দশার ০১৯৩৩৩৬৯০০৭ ঐ ঐ  

18 AuvwL ivbx  cÖvgvwbK পনাওয়াপাড়া, অভয়নগর র্দশার ০১৭৪২৯৩৫৪৯৪ ঐ ঐ  

19 ‡gvt  †mvjvBgvb পনাওয়াপাড়া, অভয়নগর র্দশার ০১৯৮৬৬৪৩৬৫২ ঐ ঐ  

20 mvgQzbœvnvi wibydv পপাড়াখালী, শ্রীিরপুর, 

অভয়নগর র্দশার 

০১৯৪১৯২০৫১৫ ঐ ঐ  

21 ‡gvt bynvk ü`q মথুরাপুর, শ্রীিরপুর, অভয়নগর 

র্দশার 

০১৯৫৭৬২০৯৩৬ ঐ ঐ  

22  †gvQvt Zv‡niv LvZzb  শ্রীিরপুর, অভয়নগর র্দশার ০১৩০৪১৪৭৯১৪ ঐ ঐ  

23 mv_x cvifxb  রানাগারত,ফুলতলা অভয়নগর 

র্দশার 

০১৯৫৬৪৬২৬৫৯ ঐ ঐ  

24 AvmgvDj ûmbv শাংকরপাশা নওয়াপাড়া, 

অভয়নগর র্দশার 

০১৯৬৫৪২৯২৫৬ ঐ ঐ  

25 ‡gvt bvRgyj †nv‡mb বুইকরা নওয়াপাড়া, অভয়নগর 

র্দশার 

০১৯১০৩০৮৫৬৭ ঐ ঐ  

 

 

ক োর্স ের নোম :মডোণঅফিসম্যোর্নজর্মন্টএন্ড ফিউটোরএযোফির্ শন 

ব্যোচনম্বর :জুলোই 20-ফডর্সম্বর 20 (1ম ব্যোচ) 

অথবৎসর : 2020-2021 

ক্ররমকনাং প্ররশক্ষণার্ীরনাম 

 

ঠিকানা পমাবাইলনম্বর প্ররশক্ষণদকা

পস যরনাম 

পময়াে মন্ত

ব্য 

০১ পমা:হারেসুররহমান গ্রাম:দকফাদয়তনগর 

ডাক:দখাজারহাট 

উপদজলা:সের 

পজলা:র্দশার 

০১৭৭৫১১২৭২৬ মডাণঅরফস

ম্যাদনজদমন্ট

এন্ডকম্পউটা

রএযারপ্লদকশ

ন 

06(ছয়)মা

স 

 

০২ ফাদতমাইয়াসরমন গ্রাম:দছাটবারলয়াডাঙ্গা 

ডাক:রশক্ষাদবাড 

উপদজলা:সের 

পজলা:র্দশার 

০১৭৬৫৬৩০৮৬৬ ঐ ঐ  

০৩ পমা:আয়ুরদহাদসন গ্রাম:হারশমপুর 

ডাক:হারশমপুর 

উপদজলা:সের 

পজলা:র্দশার 

০১৭৩৮৯০১০৫৯ ঐ ঐ  

০৪ আয়শাসুলতানা ব্লক:এফ/110  

ডাক:রশক্ষাদবাডসের,র্দশার 

০১৮১৮৮৬৪২৭২ ঐ ঐ  

০৫ সবুজঅরিকারী গ্রাম:রপরালী 

ডাক:কারশমনগর 

উপদজলা:মরনরামপুর 

পজলা:র্দশার 

০১৯৩১৯৯১৩৬৭ ঐ ঐ  

০৬ পমা:শরফকুলইসলাম 583/রস,পুরলশলাইন, 

টারলদখালাদরাড 

সের,র্দশার 

০১৭৬৪৪৪৪৪৬৮ ঐ ঐ  

০৭ রারকবহাসান গ্রাম:দর্াগীপাড়া 

উপদজলা:সের 

পজলা:র্দশার 

০১৭৩৮১৭৮৫৩১ ঐ ঐ  

 

 

০৮ পমা: ইরিয়াকদহাদসন গ্রাম:দর্াগীপাড়া 

উপদজলা:সের 

০১৭৭৫৪০২৪৮৬ ঐ ঐ  



পজলা:র্দশার 

০৯ পমা: হারববুররহমান গ্রাম:জগদমাহনপুর 

ডাক:হারশমপুর 

উপদজলা:সের,র্দশার 

০১৭৬৪৬৯৪৬৩১ ঐ ঐ  

১০ পমা: ইরলয়াসদহাদসন গ্রাম:জগদমাহনপুর 

ডাক:হারশমপুর 

উপদজলা:সের 

পজলা:র্দশার 

০১৭৭৪৮১৪৭৯০ ঐ ঐ  

১১ পমা: জারহেহাসান পঘাপদজলদরাড,  

সের,র্দশার 

০১৯৫৭৫৭৩২২৫ ঐ ঐ  

১২ পমা: নুরউরদ্দনদহাদসন গ্রাম:জগদমাহনপুর 

ডাক:হারশমপুর 

উপদজলা:সের 

পজলা:র্দশার 

 ঐ ঐ  

১৩ পমািারছমরবল্লাহ গ্রাম:নলডাঙ্গা 

ডাক:রায়পুর 

উপদজলা:বাঘাড়পাড়া 

পজলা:র্দশার 

০১৭৮৪৬১৩৩৬৬ মডাণঅরফস

ম্যাদনজদমন্ট

এন্ডকম্পউটা

রএযারপ্লদকশ

ন 

06(ছয়)মা

স 

 

১৪ ফারজানাখাতুন গ্রাম:কচুয়া 

ডাক:কচুয়া 

উপদজলা:সের 

পজলা:র্দশার 

০১৭১৪৯০৭৯৪৬ ঐ ঐ  

১৫ সারিররহমান গ্রাম:দশখহাটি(পটি) 

ডাক:রশক্ষাদবাড-7400 

উপদজলা:সের 

পজলা:র্দশার 

০১৩০৩৭২০২৮৫ ঐ ঐ  

১৬ পমা: রমজানআলী গ্রাম:দকফাদয়তনগর 

ডাক:দখাজারহাট 

উপদজলা:সের 

পজলা:র্দশার 

০১৮২৫৫৫৫০১৫ ঐ ঐ  

১৭ রাজারময়া গ্রাম:দগারবলা 

ডাক:সারজয়ালী-7407 

উপদজলা:সের 

পজলা:র্দশার 

০১৩০৭০২২৬৮৮ ঐ ঐ  

১৮ সরেকুররহমান গ্রাম:দগারবলা 

ডাক:সারজয়ালী-7407 

উপদজলা:সের 

পজলা:র্দশার 

০১৫৯৫১৩১১৬৬ ঐ ঐ  

১৯ আররফুররহমান গ্রাম:দখালাডাঙ্গা 

ডাক:দভকুটিয়া-7400 

উপদজলা:সের 

পজলা:র্দশার 

০১৭৯০০১৩৯৬৮ ঐ ঐ  

২০ পমা: মাসুেরানা গ্রাম:পরন্ডতপুর 

ডাক:পাকরশয়া 

উপদজলা:শাশা 

পজলা:র্দশার 

০১৭৯৫৬০২৪২৯ ঐ ঐ  

২১ পমা: আরজজুলহক গ্রাম:পরন্ডতপুর 

ডাক:পাকরশয়া 

উপদজলা:শাশা 

পজলা:র্দশার 

০১৯৫০৭০০৫০৪ ঐ ঐ  

২২ হারসবুলইসলাম গ্রাম: কৃষ্ঞনগর 

ডাক: রায়পুর 

উপদজলা: বাঘারপাড়া 

পজলা: র্দশার 

০১৭৫৯৪৪৯৩০৮ ঐ ঐ  

২৩ পমা: পমদহরেহাসান গ্রাম: পগারবলা 

ডাক: শাজয়ালী 

উপদজলা: র্দশারসের 

পজলা: র্দশার 

০১৭৮৪১৫৭৩২৪ ঐ ঐ  



২৪ পমা: ওয়ারহদুজ্জামান গ্রাম: আব্দুলবারড়য়া 

ডাক: িলগ্রাম 

উপদজলা: বাঘারপাড়া 

পজলা: র্দশার 

০১৭৮১৯৩৯৬৪৯ মডাণঅরফস

ম্যাদনজদমন্ট

এন্ডকম্পউটা

রএযারপ্লদকশ

ন 

06(ছয়)মা

স 

 

২৫ পমা: পহাদসনআলী গ্রাম: গােখালী 

ডাক: গেখালী 

উপদজলা: রিকরগাছা 

পজলা: র্দশার 

০১৭৮৩৫৬০৪৮৩ ঐ ঐ  

২৬ মুনমুনআক্তারমুরন্ন গ্রাম: রসরঙ্গয়া 

ডাক: হবখারল 

উপদজলা: নড়াইলসের 

পজলা: নড়াইল 

০১৯০৩৪৫৪৩৯০ ঐ ঐ  

২৭ আশরাফুলইসলাম গ্রাম: বারবাকপুর 

ডাক: রিকরগাছা 

উপদজলা: রিকরগাছা 

পজলা: র্দশার 

০১৮৪০৩৫৪৮০৫ ঐ ঐ  

২৮ পমা: মুছারিরহাসান গ্রাম: পপাড়াপাড়া 

ডাক: গুড়োহ 

উপদজলা: মদহশপুর 

পজলা: রিনাইেহ 

০১৯৯৬৫৬৯০৫০ ঐ ঐ  

২৯ পমা: সাজ্জােদহাদসন গ্রাম: পজলদরাড 

ডাক: পঘাপ 

উপদজলা: সের 

পজলা: র্দশার 

০১৯১৪২৮৮৪৩৪ ঐ ঐ  

৩০ পমা: এনামুলহক গ্রাম: ভাবরেয়া 

ডাক: তভরবাবাজার 

উপদজলা: মদহশপুর 

পজলা: রিনাইেহ 

০১৯৩১৬২৭৮৫৯ ঐ ঐ  

৩১ পমা: রারকবুলইসলাম গ্রাম: মািবপুর 

ডাক: মারশলা 

উপদজলা: পচৌগাছা 

পজলা: র্দশার 

০১৯৮২৪৪১৫১৬ ঐ ঐ  

৩২ পমা: রাহাতদহাদসন গ্রাম: পলবুতলা 

ডাক: পলবুতলা 

উপদজলা: পকাতয়ালী 

পজলা: র্দশার 

০১৭৩১৮১৯৮২০ ঐ ঐ  

৩৩ পমাহােেআব্দুল্লাহআল

আরমন 

গ্রাম: খানপুর 

ডাক: নাররদকলবারড়য়া 

উপদজলা: বাঘারপাড়া 

পজলা: র্দশার 

০১৭৫২১৭৯১৬৫ ঐ ঐ  

৩৪ পমা: আহসানকরবর গ্রাম: পসক্টর-2, উপশহর 

ডাক: রশক্ষাদবাড 

উপদজলা: সের 

পজলা: র্দশার 

০১৭১৯২৬২৬১৪ ঐ ঐ  

৩৫ পমা: নারসরউরদ্দন গ্রাম: পসক্টর-2, উপশহর 

ডাক: রশক্ষাদবাড 

উপদজলা: সের 

পজলা: র্দশার 

০১৯৩১৯৯১৫৮৩ মডাণঅরফস

ম্যাদনজদমন্ট

এন্ডকম্পউটা

রএযারপ্লদকশ

ন 

06(ছয়)মা

স 

 

৩৬ সারহজুররহমান গ্রাম: রশববাস 

ডাক: পাকরশয়াবাজার 

উপদজলা: শাশ যা 

পজলা: র্দশার 

০১৭৯৮৪২৯৯৯৪ ঐ ঐ  

৩৭ পমা: তানভীরদহাদসন গ্রাম: চাঁচড়া 

ডাক: চাঁচড়া 

উপদজলা: সের 

পজলা: র্দশার 

০১৬৫০০৩৫৭৮০ ঐ ঐ  

৩৮ নাইমুলদহাদসন গ্রাম: বামনআলী ০১৭৫১২০৯৬৭০ ঐ ঐ  



ডাক: গেখালী 

উপদজলা: রিকরগাছা 

পজলা: র্দশার 

৩৯ আলদনামান গ্রাম: জুনারর 

ডাক: বটতলাবাজার 

উপদজলা: শারলখা 

পজলা: মাগুরা 

০১৯৭১৭০৩৪৫০ ঐ ঐ  

৪০ পমাছা: পল্লবীআক্তার গ্রাম: আগরাইল 

ডাক: পলবুতলা 

উপদজলা: র্দশারসের 

পজলা: র্দশার 

০১৯৮৬২৪৬৬৯৩ ঐ ঐ  

৪১ পমা: আবুহুরায়রা গ্রাম: গাড়াবাড়ীয়া 

ডাক: মদহশপুর 

উপদজলা: মদহশপুর 

পজলা: রিনাইেহ 

০১৫৩৩০৩৫৭৫৪ ঐ ঐ  

 

মেল ি ন  :যশশ ি 

প্ররশক্ষণ মকশেি ন   : মেল  ক য ে লয় 

মক শস েিন   :  ড ণ অর স ম্য শনেশ ন্ট এন্ড করিউট ি এয রিশকশন 

ব্য চনম্বি : ে নুয় রি 21-জুন 21 (2য়ব্য চ) 

অর্থবৎসি : 2020-2021 

 

ক্রর ক

নং 

প্ররশক্ষণ র্থীিন   

 

ঠিক ন  ম  ব ইলনম্বি প্ররশক্ষণশক শস েি

ন   

ম য় দ  ন্তব্য 

০১ ি শবয়  গ্র   : রবি  পুি গ বতল  

ড কঘি : নতুন উপশহি 

উপশেল :সদি 

মেল :যশশ ি 

০১৭১৭৪৫৫৫৩২  ড ণঅর স 

ম্য শনেশ ন্টএন্ড 

করিউট িএয রি

মকশন 

06(ছয়) 

  স 

 

০২ শ ির ন সুলত ন  গ্র   : মদ হ কুল উত্তি 

ড কঘি :ব ঘ িপ ড় -

7470উপশেল :ব ঘ িপ ড়  

মেল :যশশ ি 

০১৭৩৩০২৭৮৭৮ ঐ ঐ  

০৩ ম  ছ : স রদয়  আ শি ে 

র রল 

গ্র   : লক্ষনপুি 

ড কঘি : লক্ষনপুি-7430 

উপশেল :লক্ষনপুি 

মেল :যশশ ি 

০১৯৮৭৪৬৩৯৪০ ঐ ঐ  

০৪ শ ির ন আল  গ্র   : লক্ষনপুি 

ড কঘি : লক্ষনপুি-7430 

উপশেল :লক্ষনপুি 

মেল :যশশ ি 

০১৬৩৭৪৭৬০৩৩ ঐ ঐ  

০৫ মেরিন ত সরন  গ্র   : েয়নগি 

ড কঘি : ি য়পুি 

উপশেল :ব ঘ িপ ড়  

মেল :যশশ ি 

০১৭৮৪৬২৮৪১৩ ঐ ঐ  

০৬ রবউটি খ তুন গ্র   : গ ইদঘ ট 

ড কঘি:রস  খ লী 

উপশেল :ব ঘ িপ ড়  

মেল :যশশ ি 

০১৭৫১৫৫৫৪৬১ ঐ ঐ  

০৭ ম  ছ : স রদয়  সুলত ন  গ্র   : হ রশ পুি 

ড কঘি:হ রশ পুি 

উপশেল :সদি 

মেল :যশশ ি 

০১৭৯৩৭৯৭০৪৭ ঐ ঐ  

০৮ ি রি খ তুন ব্লক:এস/30 

ড ক:রশক্ষ শব ড 

রনউ  শকট,যশশ ি 

০১৯৪৬৩৪৪৮৫৯ ঐ ঐ  

০৯ স ল   প িভীন ব্লক:রড/128 

ড ক:রশক্ষ শব ড 

রনউ  শকট,যশশ ি 

০১৯৭২২৩৪৮৬৯ ঐ ঐ  

১০ ম শহদী হস ন গ্র   : হ টরবল  ০১৯৪৭৮৪৭৬৮৬ ঐ ঐ  



ড কঘি:শাঁখ িীগ তী 

উপশেল :সদি 

মেল :যশশ ি 

১১ ম  ছ : প রপয়  সুলত ন  গ্র   : মছ টব রলয় ড ঙ্গ  

ড কঘি: ঐ 

উপশেল :সদি 

মেল :যশশ ি 

০১৩০১৮৮৮৫৯৫  ড ণঅর স 

ম্য শনেশ ন্টএন্ড 

করিউট িএয রি

মকশন 

06(ছয়) 

  স 

 

১২ ম  :  হ মুদুল হ স ন গ্র   :75, মেঁচুয় শখ ল  

ড কঘি:ব ঘ িপ ড় -7470 

উপশেল :ব ঘ িপ ড়  

মেল :যশশ ি 

০১৯৬৬০২৬৩৫২ ঐ ঐ  

১৩ আল উরিন গ্র   : শ্রীি  পুি 

ড কঘি:চ ড় রভট  

উপশেল :ব ঘ িপ ড়  

মেল :যশশ ি 

০১৯৮১৬৯৬০৮৯ ঐ ঐ  

১৪ বরি  রবশ্ব স গ্র   : মগ রবল  

ড কঘি:স রেয় লী 

উপশেল :সদি 

মেল :যশশ ি 

০১৯৪১২২৯৩২১ ঐ ঐ  

১৫ অনুপ ি য় গ্র   : ত লখরড় 

ড কঘি:ত লখরড়-7620 

উপশেল :শ রলখ  

মেল :  গুি  

০১৫১৫২৩৮৬৭৭ ঐ ঐ  

১৬ মন   ন   হ মুদ রহশ ল ব্লক:রড/126 

ড ক:রশক্ষ শব ড 

রনউ  শকট,যশশ ি 

০১৭২৪৭০৯০২৭ ঐ ঐ  

১৭ সসয়দ  হর বস   হ্লুবন  ব্লক:এ/132 

ড ক:রশক্ষ শব ড-7401 

রনউ  শকট,যশশ ি 

০১৭৭৬৬৬০৭০৭ ঐ ঐ  

১৮ সসয়দ হ র নস ি হনুসি  ব্লক:এ/132 

ড ক:রশক্ষ শব ড-7401 

রনউ  শকট,যশশ ি 

০১৩১২৩১৯৯৫০ ঐ ঐ  

১৯ ম  :শ রকল মহ শসন গ্র   : পাঁচব রড়য়  

ড কঘি:নতুনউপশহি 

উপশেল :সদি 

মেল :যশশ ি 

০১৯৩২২৭৪১১০ ঐ ঐ  

২০ ম  :  ি রশদুল ইসল   গ্র   : বল্ল  

ড কঘি:িঘুন র্থনগি-7420 

উপশেল :রিকিগ ছ  

মেল :যশশ ি 

০১৭৪৪৫০০৫৬২ ঐ ঐ  

২১ ত শিক হ স ন গ্র   : ব ি ল 

ড কঘি:মশ ল িশক ল  

উপশেল :কচুয়  

মেল :ব শগিহ ট 

০১৪০০৩২৩৬০০ ঐ ঐ  

২২ ম শহদী আহ স ন পুরলশল ইনট রলশখ ল  

যশশ িসদি,যশশ ি 

০১৬২৪৬২০৬৪০ ঐ ঐ  

২৩ ম  :আল শ হ রিয় রুশবল গ্র   :চাঁদপ ড়  

ড কঘি:গুয় তলী-7410 

উপশেল :মচৌগ ছ  

মেল :যশশ ি 

০১৭৮৩৯৯১৭৫৬ ঐ ঐ  

২৪ মুক্ত োস গ্র  তরফনওপাড়া 

ড কঘি:রশক্ষাদবাড-7401 

উপশেল :সের 

মেল :যশশ ি 

০১৪০৪৬১৬৮৯৬  ড ণঅর স 

ম্য শনেশ ন্টএন্ড 

করিউট িএয রি

মকশন 

06(ছয়) 

  স 

 

২৫ চন্দন রবশ্বাস গ্র  : িদনশ্বরগারত 

ড কঘি:িদনশ্বরগারত 

উপশেল :শারলখা 

মেল :মাগুরা 

০১৮৭৯০৮০১৩৪ ঐ ঐ  

২৬ সাইফুল ইসলাম গ্র  :আজদমদহরপুর ০১৭৫১৫৪৩০০৪ ঐ ঐ  



ড কঘি: রায়পুর 

উপশেল : বাঘারপাড়া 

মেল :র্দশার 

২৭ আব্দুল্লাহ আলমামুন গ্র  :আজদমদহরপুর 

ড কঘি: রায়পুর 

উপশেল : বাঘারপাড়া 

মেল :র্দশার 

০১৭৮৯১৪০৮২৪ ঐ ঐ  

২৮ পশখ শামসুজ্জামান গ্র  :দেঁতুলবারড়য়া 

ড কঘি:নলভাঙ্গা 

উপশেল :কারলগঞ্জ 

মেল :রিনাইেহ 

০১৫৫৮৯০৯৪২৯ ঐ ঐ  

২৯ পমা: শাহাবুদ্দীন গ্র  :মদহশপুর 

ড কঘি:মদহশপুর 

উপশেল :মদহশপুর 

মেল :রিনাইেহ 

০১৯৯০২৬৮৩০০ ঐ ঐ  

৩০ পমা: মাদজদুল ইসলাম গ্র  :বহাদুরপুর 

ড কঘি:নওয়াপাড়া 

উপশেল :সের 

মেল :র্দশার 

০১৭০৯০৪৪৯০১ ঐ ঐ  

৩১ পফরদেৌস ওয়ারলে রজসান গ্র  :কামারপাড়া 

ড কঘি:লক্ষণপুর 

উপশেল :শাশ যা 

মেল :র্দশার 

০১৭৫৪৪৩৫৭৩৬ ঐ ঐ  

৩২ রমরাজ পহাদসন গ্র  : রুপরেয়া 

ড কঘি: রুদ্রপুর 

উপশেল : র্দশারসের 

মেল : র্দশার 

০১৯১৮৯৯১২৪৩ ঐ ঐ  

৩৩ ওয়ারহদুর রহমান গ্র  : হাটরবলা 

ড কঘি: শাঁখারীগাতী 

উপশেল : র্দশারসের 

মেল : র্দশার 

০১৯৪৮৯৮৪৬০৮ ঐ ঐ  

৩৪ পমা: পবরনয়াজ ফুয়াে গ্র  :চাঁচড়া 

ড কঘি:চাঁচড়া 

উপশেল :র্দশারসের 

মেল :র্দশার 

০১৯৪৬৫৯৫৪৯৩ ঐ ঐ  

৩৫ রপ্রয়রঞ্জন েত্ত গ্র  : সরবসাাংো 

ড কঘি: িদনশ্বরগাতী 

উপশেল : শারলখা 

মেল : মাগুরা 

01782096088  ড ণঅর স 

ম্য শনেশ ন্টএন্ড 

করিউট িএয রি

মকশন 

06(ছয়) 

  স 

 

৩৬ পমা: আলআরমন গ্র  : পুটখালী 

ড কঘি: বালুণ্ডা 

উপশেল : শাশ যা 

মেল : র্দশার 

01521459178 ঐ ঐ  

৩৭ রলটন কুমার মজুমোর গ্র  : আড়পাড়া 

ড কঘি: মড়ুয়া 

উপশেল : পচৌগাছা 

মেল : র্দশার 

01756567565 ঐ ঐ  

৩৮ পমা: সালাউদ্দীন কাওছার গ্র  : জগদমাহনপুর 

ড কঘি: হারশমপুর 

উপশেল : র্দশারসের 

মেল : র্দশার 

01738142992 ঐ ঐ  

৩৯ পমা: ররয়াজুল হক গ্র  : নওয়াপাড়া 

ড কঘি: রশক্ষাদবাড 7400 

উপশেল : র্দশারসের 

মেল : র্দশার 

01712868844 ঐ ঐ  

৪০ পমা: আরশকুর রহমান গ্র  : বাগানপাড়া 

ড কঘি: গাাংনী 7110 

উপশেল : গাাংনী 

মেল : পমদহরপুর 

01912688703 ঐ ঐ  



৪১ আব্দুল মুগনী শামীম গ্র  : নওয়াপাড়া 

ড কঘি: নওয়াপাড়া 7400 

উপশেল : র্দশারসের 

মেল : র্দশার 

01681823777 ঐ ঐ  

৪২ সনরজতমজুমোর গ্র  : বাহাদুরপুর 

ড কঘি: নতুনউপশহর 

7400 

উপশেল : র্দশারসের 

মেল : র্দশার 

01912783007 ঐ ঐ  

৪৩ পমা: মনজুরুলহাসান গ্র  : শ্যামকুড় 

ড কঘি: রচনাদটালা 7400 

উপশেল : মরনরামপুর 

মেল : র্দশার 

01919518067 ঐ ঐ  

 

প্রারতষ্ঠারনকপ্ররশক্ষণাঃ 

পকাদস যর নামাঃ রিল্যারসাং এন্ড আউটদসারস যাং 

পময়াোঃ ১ মাস (রডদসম্বর/২০২০) 

 

রিল্যারসাংএন্ডআউটদসারস যাং 

নাং প্ররশক্ষণার্ীর নাম ঠিকানা পমাবাইল নম্বর প্ররশক্ষণ পকাদস যর নাম পময়াে মন্তব্য 

১ মাসুে রানা গ্রামাঃরশয়ালজুরড়, ডাকাঃ 

পগায়ালবার্ান, সের, মাগুরা 

০১৭৬৬২৮৫৬৫৭ রিল্যারসাং এন্ড 

আউটদসারস যাং 

রডদসম্বর/২০২০ 

১মাস 

 

২ পমাাঃসারককুলইসলামমুন্না গ্রামাঃ পখালাডাঙ্গা, 

পভকুটিয়া, সের, র্দশার 

০১৭০৫৩৩৭৮২০ রিল্যারসাং এন্ড 

আউটদসারস যাং 

রডদসম্বর/২০২০ 

১মাস 

 

৩ রায়হানউরদ্দন গ্রামাঃপূব যবারান্দী পাড়া, 

সের, র্দশার 

০১৯৪৩১৮৪৮৮২ রিল্যারসাং এন্ড 

আউটদসারস যাং 

রডদসম্বর/২০২০ 

১মাস 

 

৪ পমাাঃমারুফহাসান গ্রামাঃ ২১/২২ আররবদক 

পরাড, সের, র্দশার 

০১৯২৫৫৮৬৫৫৮ রিল্যারসাং এন্ড 

আউটদসারস যাং 

রডদসম্বর/২০২০ 

১মাস 

 

৫ পমাাঃসাগর পহাদসন গ্রামাঃপুরাতনকসবা, সের, 

র্দশার 

০১৯৮৮৪৮৭৪৯২ রিল্যারসাং এন্ড 

আউটদসারস যাং 

রডদসম্বর/২০২০ 

১মাস 

 

৬ পমাাঃআরমানইসলাম গ্রামাঃ পঘাপ, ফদতপুর, সের, 

র্দশার 

০১৮২১৩৯১৮৫৯ রিল্যারসাং এন্ড 

আউটদসারস যাং 

রডদসম্বর/২০২০ 

১মাস 

 

৭ শুভাশীষসরকার গ্রামাঃরবরামপুর, সের, 

র্দশার 

০১৯১১৫২৫২৩৫ রিল্যারসাং এন্ড 

আউটদসারস যাং 

রডদসম্বর/২০২০ 

১মাস 

 

৮ পমাাঃশারকল পহাদসন গ্রামাঃনওয়াপাড়া পরাড, 

সের, র্দশার 

০১৭৬৩৫৬৬৮১৪ রিল্যারসাং এন্ড 

আউটদসারস যাং 

রডদসম্বর/২০২০ 

১মাস 

 

৯ পমাাঃসালাহউরদ্দন পসাহাগ গ্রামাঃরবরামপুর, রশক্ষাদবাড য, 

সের, র্দশার 

০১৮৬২৯০০৫৯৩ রিল্যারসাং এন্ড 

আউটদসারস যাং 

রডদসম্বর/২০২০ 

১মাস 

 

১০ এসএমবাহাউরদ্দনমারুফ গ্রামাঃরবরামপুর, 

নতুনউপশহর, সের, র্দশার 

০১৭১১৯৬৯৪৩৩ রিল্যারসাং এন্ড 

আউটদসারস যাং 

রডদসম্বর/২০২০ 

১মাস 

 

১১ সারজে ইমাম গ্রামাঃসদুল্যাপুর, বসুরন্দয়া, 

সের, র্দশার 

০১৭৭৫০০৯৪৯০ রিল্যারসাং এন্ড 

আউটদসারস যাং 

রডদসম্বর/২০২০ 

১মাস 

 

১২ পমাছাাঃরলরলমাখাতুন গ্রামাঃরসবøক, উপশহর, 

সের, র্দশার 

০১৩১৭৫২৮৩০৯ রিল্যারসাং এন্ড 

আউটদসারস যাং 

রডদসম্বর/২০২০ 

১মাস 

 

১৩ পমাছাাঃবরবতাখাতুন গ্রামাঃমুকুন্দপুর, মুক্তারপুর, 

পচৌগাছা, র্দশার 

০১৭৪২২৮৭৩৬৮ রিল্যারসাং এন্ড 

আউটদসারস যাং 

রডদসম্বর/২০২০ 

১মাস 

 

১৪ সাজ্জাে করবর গ্রামাঃপুরাতনকসবা, 

কাজীপাড়া, কাঁঠালতলা, 

সের, র্দশার 

০১৭১৪৬৭৩১৯২ রিল্যারসাং এন্ড 

আউটদসারস যাং 

রডদসম্বর/২০২০ 

১মাস 

 

১৫ পনওয়াজ গ্রামাঃচাঁচড়া, পরিমপাড়া, 

সের, র্দশার 

০১৯৩৮৪৭১৭৬৭ রিল্যারসাং এন্ড 

আউটদসারস যাং 

রডদসম্বর/২০২০ 

১মাস 

 

১৬ রশমুল োস গ্রামাঃডাকারতয়া, নওোগ্রাম, 

সের, র্দশার 

০১৭৭৩৭৭৮১৩৪ রিল্যারসাং এন্ড 

আউটদসারস যাং 

রডদসম্বর/২০২০ 

১মাস 

 

১৭ পতৌরহদুজ্জামান গ্রামাঃবøক রব, 

নতুনউপশহর, র্দশার 

০১৭৫৮৯৮৬৯২৯ রিল্যারসাং এন্ড 

আউটদসারস যাং 

রডদসম্বর/২০২০ 

১মাস 

 

১৮ জান্নাতুল পফরদেৌস গ্রামাঃ রব বøক, 

নতুনউপশহর, র্দশার 

০১৩০৩৫২৬৯৩৮ রিল্যারসাং এন্ড 

আউটদসারস যাং 

রডদসম্বর/২০২০ 

১মাস 

 

১৯ আরবরমাহমুে রাফাত গ্রামাঃ পখালাডাঙ্গা, সের, ০১৭৭৩৬৩৭২৪২ রিল্যারসাং এন্ড রডদসম্বর/২০২০  



নাং প্ররশক্ষণার্ীর নাম ঠিকানা পমাবাইল নম্বর প্ররশক্ষণ পকাদস যর নাম পময়াে মন্তব্য 

র্দশার আউটদসারস যাং ১মাস 

২০ পমাাঃ ররবউল ইসলাম গ্রামাঃ পখালাডাঙ্গা, সের, 

র্দশার 

০১৮৬৯০১০০৭৮ রিল্যারসাং এন্ড 

আউটদসারস যাং 

রডদসম্বর/২০২০ 

১মাস 

 

২১ এস, এম মরহউদ্দীন রাদসল গ্রামাঃ ব øক রব, সের, র্দশার ০১৯৩৬০১২২৯৫ রিল্যারসাং এন্ড 

আউটদসারস যাং 

রডদসম্বর/২০২০ 

১মাস 

 

২২ পমাাঃ রমজান আলী গ্রামাঃ পকফাদয়তনগর, সের, 

র্দশার 

০১৩০৭০২২৬৮৮ রিল্যারসাং এন্ড 

আউটদসারস যাং 

রডদসম্বর/২০২০ 

১মাস 

 

২৩ পমাাঃ রারশদুল ইসলাম গ্রামাঃকারশমপুর, সরুপকাটি, 

মরনরামপুর, র্দশার 

০১৬২৬৪৭০৪৮৯ রিল্যারসাং এন্ড 

আউটদসারস যাং 

রডদসম্বর/২০২০ 

১মাস 

 

২৪ মারুফা খানম শাংকরপুরজমাদ্দারপাড়া,  রিল্যারসাং এন্ড 

আউটদসারস যাং 

রডদসম্বর/২০২০ 

১মাস 

 

২৫ সের, র্দশার। ০১৯৬১১৬৫৪৮৮  রিল্যারসাং এন্ড 

আউটদসারস যাং 

রডদসম্বর/২০২০ 

১মাস 

 

২৬ পমাতারছম রবল্লাহ গ্রামাঃ নলডাঙ্গা, রায়পুর, 

বাঘারপাড়া, র্দশার 

০১৭১৪৯০৭৯৪৬ রিল্যারসাং এন্ড 

আউটদসারস যাং 

রডদসম্বর/২০২০ 

১মাস 

 

২৭ হারসবুল ইসলাম গ্রামাঃ কৃষ্ণনগর, রায়পুর, 

বাঘারপাড়া, র্দশার 

০১৭৩১৩৬১৫৭৩ রিল্যারসাং এন্ড 

আউটদসারস যাং 

রডদসম্বর/২০২০ 

১মাস 

 

২৮ পমাছাাঃ পমৌসুমী আক্তার গ্রামাঃরসাংহকুরল, পচৌগাছা, 

র্দশার 

- রিল্যারসাং এন্ড 

আউটদসারস যাং 

রডদসম্বর/২০২০ 

১মাস 

 

২৯ নাজমা গ্রামাঃশাংকরপুর, 

জম্দ্দ্দারপাড়া, সের, র্দশার 

- রিল্যারসাং এন্ড 

আউটদসারস যাং 

রডদসম্বর/২০২০ 

১মাস 

 

৩০ ফাদতমাতুজ পজাহরা গ্রামাঃরনউমাদকযট, সের, 

র্দশার 

০১৭০৯৬২৮৯০৭ রিল্যারসাং এন্ড 

আউটদসারস যাং 

রডদসম্বর/২০২০ 

১মাস 

 

 

পকাদস যরনামাঃরিল্যারসাংএন্ডআউটদসারস যাং 

পময়াোঃ১মাস (দফব্রয়ারী/২০২১) 

নাং প্ররশক্ষণার্ীরনাম ঠিকানা পমাবাইলনম্বর প্ররশক্ষণদকাদস যরনাম পময়াে মন্তব্য 

১ পমাাঃনারহে সালাউদ্দীন গ্রামাঃ পবলটিকা, 

আরড়য়ারা, পলাহাগাড়া, 

নড়াইল 

০১৭৫৯০৪১৪৫৬ রিল্যারসএন্ডআউটদসারস যাং ১মাস 

(পিব্রুয়ারী-

/২০২১) 

 

২ তারনয়াখাতুন গ্রামাঃকাজীপুর. রাজারহাট, 

সের, র্দশার 

০১৭৮০০১৩০৭৩ ঐ ঐ  

৩ সামসুরদ্দনহাসান গ্রামাঃসুলতানপুর, 

উত্তরপাড়া, সের, র্দশার 

০১৮৬২৫৬২৪৯৭ ঐ ঐ  

৪ পমাাঃরায়হানআলম গ্রামাঃ পপৌরনবীপুর, পভালা, 

সের, পভাল 

০১৫৫৭৮৪৩২১৯ ঐ ঐ  

৫ পমাাঃহারসবুলহাসান গ্রামাঃফুলবাড়ী, 

কাদয়মদকালা, রিকরগাছা, 

র্দশার 

০১৭৬২৫০৪৬০৩ ঐ ঐ  

৬ লুৎফুদন্নছা গ্রামাঃরবরামপুর, সের, 

র্দশার 

০১৯৪১৯৫৪৩৬০ ঐ ঐ  

৭ আব্দুল্লাহআলমাহমুে গ্রামাঃপুরাতনকসবা,  ঐ ঐ  

৮ র্দশারসের, র্দশার। ০১৯৬০৪৪০৯২৫  ঐ ঐ  

৯ পমাাঃসারকববাবুচাকলাোর গ্রামাঃ পশখহাটি, সের, 

র্দশার 

০১৭৯৬২০৬৮৭৮ ঐ ঐ  

১০ রাদবয়াখাতুন গ্রামাঃরসরলমপুর, 

আমোবাে, সের, র্দশার 

০১৭৫৭৪৭৬৪০৬ ঐ ঐ  

১১ আলীহুসাইন পরর্ওয়ান গ্রামাঃ পশখহাটি, সের, 

র্দশার 

০১৮৩৬৯৩৭৫৪৩ ঐ ঐ  

১২ পমাাঃ পসাদয়ব আক্তার গ্রামাঃরসলুমপুর, সের, 

র্দশার 

০১৭৯৫৬৪০৩৬০ ঐ ঐ  

১৩ পতৌরফকুররহমান গ্রামাঃ পশখহাটি, সের, 

র্দশার 

০১৯২৭৬৯৫২০৪ ঐ ঐ  

১৪ পমাাঃহারসবুররহমান গ্রামাঃরকসমতনওয়াপাড়া, 

সের, র্দশার 

০১৮১৬৪১৪৪২৩ ঐ ঐ  

১৫ আরজজুলহারকম গ্রামাঃ পশখহাটি, সের, 

র্দশার 

০১৮১২২৩৪৩২৮ ঐ ঐ  



১৬ আরিেী রহমানবন্ধন গ্রামাঃ পশখহাটি, সের, 

র্দশার 

০১৮১৯৯২৮৮২৮ ঐ ঐ  

১৭ মনামীরমল্লাতঅরন্ত গ্রামাঃ পশখহাটি, সের, 

র্দশার 

০১৭৯৮২৭৪৫২৪ ঐ ঐ  

১৮ মারবয়ারমল্লাতউপমা গ্রামাঃ পশখহাটি, সের, 

র্দশার 

০১৭৩৮৩১২০০৪ ঐ ঐ  

১৯ পমাাঃআহসানহারবব গ্রামাঃ কৃষ্ণনগর, রায়পুর, 

বাঘারপাড়া, র্দশার 

০১৭৪৫৪৩৬৬৩৫ ঐ ঐ  

২০ পমাাঃররকবুলইসলাম গ্রামাঃশাংকরপুর, 

ইছহাকসড়ক, সের, 

র্দশার 

০১৯১১০৫৮০৩৮ ঐ ঐ  

২১ পমাাঃআবুবকররসরদ্দকী গ্রামাঃশাংকরপুর, 

ইছহাকসড়ক, সের, 

র্দশার 

০১৯১১৪৬৯৬৮৪ ঐ ঐ  

২২ হাসনা পহনা গ্রামাঃ বন্দরবলা, 

বাঘারপাড়া, র্দশার 

০১৭৫৮২৩৯৩৭২ ঐ ঐ  

২৩ পমাাঃআল-আরমন গ্রামাঃিম যতলা, সের, 

র্দশার 

০১৯৪৯৮৬৪৯৮০ ঐ ঐ  

২৪ পমাাঃআয়ুব পহাদসন গ্রামাঃহারসমপুর, সের, 

র্দশার 

০১৭৩৮৯০১০৫৯ ঐ ঐ  

২৫ অন্তররবশ^ াস গ্রামাঃকামালহাট, 

কারলগঞ্জ, রিনাইেহ 

০১৭৬৫৮৩১৭৪৩ ঐ ঐ  

২৬ পমাাঃরারহে ইসলাম গ্রামাঃকারবালা পরাড, 

সের, র্দশার 

০১৬৪৪৫২১৪৪৪ ঐ ঐ  

২৭ নয়ন আক্তার গ্রামাঃনররসাংহপুর, সের, 

র্দশার 

০১৩০৩৭৫২১১৯ ঐ ঐ  

২৮ ইয়াকুবআলী গ্রামাঃ পতালানূরপুর, সের, 

র্দশার 

০১৮৪৩৯০৪৭১৬ ঐ ঐ  

২৯ মুজারহদুলইসলামতারমম গ্রামাঃরনউমাদকযট, সের, 

র্দশার 

০১৭৬৮৬০৪৬৪৭ ঐ ঐ  

৩০ আহসানহারবব গ্রামাঃকয়ালখারল, রায়পুর, 

বাঘারপাড়া, র্দশার 

০১৭৯২০৪৪৫৮৫ ঐ ঐ  

৩১ ইরশতা আক্তার গ্রামাঃনওয়াপাড়া, 

নতুনউপশহর, সের, 

র্দশার 

০১৮২২২২৪৩৪৪ ঐ ঐ  

৩২ সুব্রতকুমার গ্রামাঃকাপুরড়য়া, সের, 

র্দশার 

০১৭২৯৩১৭৮৮২ ঐ ঐ  

 

প্রারতষ্ঠারনক প্ররশক্ষণাঃ 

পেদডর নামাঃ করম্পউটার পবরসক এন্ড আইরসটি এরপ্লদকশন পকাস 

পময়াোঃ ৬মাস (জুলাই-রডদসম্বর/২০২০ 

 

নাং প্ররশক্ষণার্ীর নাম ঠিকানা পমাবাইল নম্বর প্ররশক্ষণ পকাদস যর নাম পময়াে মন্তব্য 

১ পমািফারফদরাজরাদসল গ্রামাঃছারতয়ানতলা, 

ডাকাঃচুড়ামনকাঠী, সের, র্দশার 

০১৭৭৬৫১৩৬৫৯ করম্পউটার পবরসক এন্ড 

আইরসটি এরপ্লদকশন 

৬মাস 

(জুলাই-

রডদসম্বর/২০২০ 

 

২ পমাাঃশরফকুলইসলাম গ্রামাঃকৃষ্ণবাটি, ডাকাঃদভকুটিয়া, 

সের, র্দশার 

১০৭২০৫৫৯৭৬৬ ঐ ঐ  

৩ সজীবদহাদসন গ্রামাঃশ্রীরামপুর, 

নারদকলবারড়য়া, বাঘারপাড়া, 

র্দশার 

০১৮৩৭৩৭০৪০৭ ঐ ঐ  

৪ নাঈমআক্তার গ্রামাঃেগ যাহপুর, ডাকাঃদগৌরনগর, 

বাঘারপাড়া, র্দশার 

০১৭৭২৪০৩৯০৩ ঐ ঐ  

৫ পমাাঃআলীদহাদসন গ্রামাঃপান্তাপাড়া, পগৌরনগর, 

বাঘারপাড়া, র্দশার 

০১৭৮৮৮৩০২০৩ ঐ ঐ  

৬ পমাাঃরারকবদহাদসন গ্রামাঃদূগ যাহপুর, পগৌরনগর, 

বাঘারপাড়া, র্দশার 

০১৩০৮০৬৪৩১৮ ঐ ঐ  

৭ পমাাঃইমামুলইসলাম গ্রামাঃদভকুটিয়া, সের, র্দশার ০১৭১২৫৮৭৮৩৩ ঐ ঐ  
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৮ রবশ^রজৎবাইন গ্রামাঃডুমুররয়া, খুলনা ০১৯৮৫৫৪৯৬৩৮ ঐ ঐ  

৯ পমাাঃসারকলদহাদসন গ্রামাঃদঘাপনওয়াপাড়াদরাড, 

সের, র্দশার 

০১৭৬৩৫৬৬৮১৪ ঐ ঐ  

১০ পমাাঃইব্রাহীমদহাদসন গ্রামাঃরকসমতনওয়াপাড়া, সের, 

র্দশার 

০১৭১৮৩৫৯৪৯১ ঐ ঐ  

১১ ররজভীআহাদেে গ্রামাঃকাজীপাড়, পুরাতনকসবা, 

সের, র্দশার 

০১৯৯২৩১১৭৯৩ ঐ ঐ  

১২ পমাাঃআসাদুজ্জামান গ্রামাঃদঘাপনওয়াপাড়া, সের, 

র্দশার 

০১৯৫১৪৪৬৫৯৬ ঐ ঐ  

১৩ আলমামুন গ্রামাঃদঘাপনওয়াপাড়াদরাড, 

সের, র্দশার 

০১৭৪৮৮০৮০১৯ ঐ ঐ  

১৪ রাদজশকুমাররবশ^ াস গ্রামাঃদবায়ারলয়া, বহরমপুর, 

বাঘারপাড়া, র্দশার 

০১৭২০০৯৩৪৭১ ঐ ঐ  

১৫ পমাাঃমরনরুজ্জামান গ্রামাঃসলুয়া, সলুয়াবাজার, 

পচৌগাছা, র্দশার 

০১৭৩৮৭১৩২২৮ ঐ ঐ  

১৬ শুভকুমার গ্রামাঃচুড়ামনকাটি, সের, র্দশার ০১৫১৭৮৫০৯২৬ ঐ ঐ  

১৭ রমতাসুলতানা গ্রামাঃদতঘররয়া, বাঘারপাড়া, 

র্দশার 

০১৭১৮৭৭৬৯৮৮ ঐ ঐ  

১৮ ফারজানাইয়াসরমন গ্রামাঃকারশমপুর, হারশমপুর, 

সের, র্দশার 

০১৭০৬৩০০৩১৮ ঐ ঐ  

১৯ পশখমুজারহেউদ্দীন গ্রামাঃ৭১/এ, অরফসপাড়া, সের, 

র্দশার 

০১৯২৫৬৮১১২৫ ঐ ঐ  

২০ পমাহাোেনুরুলআলম গ্রামাঃদবজপাড়াদমইনদরাড, সের, 

র্দশার 

০১৭১০৭৮৬৩৫৯ ঐ ঐ  

২১ আব্দুল্লাহআলমাহমুে গ্রামাঃপুরাতনকসবা, সের, 

র্দশার 

০১৯৬০৪৪০৯২৫ ঐ ঐ  

২২ আব্দুল্লাহআলহাসান গ্রামাঃদঘাপনওয়াপাড়া, সের, 

র্দশার 

০১৭৫৮৪১৬৬৪৬ ঐ ঐ  

২৩ প্রতীকরবশ^ াস গ্রামাঃখড়রক, সের, র্দশার ০১৭১৭১৯৬১৪০ ঐ ঐ  

২৪ Bgb †nv‡mb গ্রামাঃকারশমপুর, 

ডাকাঃহারসমপুর, সের, র্দশার 

০১৭২২৬৯৩৩২৫ ঐ ঐ  

২৫ রারকবহাসান গ্রামাঃদতলীিান্যপুড়া, পগৌরনগর, 

বাঘারপাড়া, র্দশার 

০১৭৫৩২৮৯৩৮৭ ঐ ঐ  

২৬ পমাছাাঃরাদবয়াখাতুন গ্রামাঃছারতয়ানতলা, বাঘারপাড়া, 

র্দশার 

০১৭১৮৭৭৬৯৮৮ ঐ ঐ  

২৭ পমাাঃইনজামামউলহক নতুনউপশহর, সের, র্দশার ০১৪০২৫৭৬২২৮ ঐ ঐ  

২৮ সায়মাজাফররন গ্রামাঃ নতুন উপশহর, সের, 

র্দশার 

০১৪০২২১৪৭৫৯ ঐ ঐ  

২৯ ফারহমমুনতারসরআররফ গ্রামাঃরনউটাউন, সের, র্দশার ০১৩১২৭২৫৮৯৫ ঐ ঐ  

৩০ শুভাশীষসরকার গ্রামাঃরবরামপুর, সের, র্দশার ০১৯১১৫২৫২৩৫ ঐ ঐ  

৩১ পমাাঃআলআরমন গ্রামাঃপালবারড়, সের, র্দশার ০১৩০৩৪১০৬৬৬ ঐ ঐ  

৩২ পমাাঃশামছুলহক গ্রামাঃমদনাহরপুর, হারশমপুর, 

সের, র্দশার 

০১৫১৫৬৬৫৫৪৬ ঐ ঐ  

৩৩ পমাাঃহাসানইমাম গ্রামাঃদমাল্লাপাড়া, সের, র্দশার ০১৯১১৬৬৬০১৬ ঐ ঐ  

৩৪ কাজীনাঈমুররহমানপ্রান্ত গ্রামাঃপুরাতনকসবা, সের, 

র্দশার 

০১৯১৬১৭৩১৭১ ঐ ঐ  

৩৫ কাজীমারহরউররহমান গ্রামাঃপুরাতনকসবা, সের, 

র্দশার 

০১৯৯৫১৭৯৯৯২ ঐ ঐ  

৩৬ এম, 

পতাফাদয়লআহদমেতপু 

গ্রামাঃমদনাহরনগর, পাঁরজয়া, 

পকশবপুর, র্দশার 

০১৭২৩৮৩২৩৩৫ ঐ ঐ  

৩৭ পমাাঃআরমরুলইসলাম গ্রামাঃমদনাহরপুর, হারশমপুর, 

সের, র্দশার 

০১৭৬১৩৬৩৬৯৭ ঐ ঐ  

৩৮ পমাাঃআলারমনদহাদসন গ্রামাঃমদনাহরপুর, হারশমপুর, 

সের, র্দশার 

০১৭৬৫৭২৭৬০২ ঐ ঐ  

৩৯ পমাসাাঃদরাসমাইয়ারত গ্রামাঃবাহাদুরপুর, সের, র্দশার ০১৯২৮৪৫৪৮৫৮ ঐ ঐ  

৪০ পমাাঃআসাফউদদ্দৌলা গ্রামাঃপুরলশলাইন, সের, র্দশার ০১৭৯৩৬৩৪০৭৭ ঐ ঐ  

৪১ সুরাইয়াইয়াছরমনরমম গ্রামাঃপুরাতনকসবা, সের, ০১৮১৬৮৮৯০৮২ ঐ ঐ  



নাং প্ররশক্ষণার্ীর নাম ঠিকানা পমাবাইল নম্বর প্ররশক্ষণ পকাদস যর নাম পময়াে মন্তব্য 

র্দশার 

৪২ পমাাঃদমদহেীআলমামুন গ্রামাঃদহাগলাডাঙ্গা, মার্াভাাংগা, 

সের, র্দশার 

০১৭৩৫৯০১৬৮২ ঐ ঐ  

৪৩ পমাাঃমামুনআহদমে গ্রামাঃরবজয়নগর, সের, র্দশার ০১৭৫৮৩৪৮৮১৮ ঐ ঐ  

৪৪ পবলালহুসাইন গ্রামাঃবাঘারপাড়া, র্দশার ০১৬৪৪০৩০০৭২ ঐ ঐ  

৪৫ সারিরদহাদসন গ্রামাঃদপািঅরফসপাড়া, সের, 

র্দশার 

০১৭৪৪৯৩৫৭০৪ ঐ ঐ  

৪৬ সারবনাইয়াসরমন গ্রামাঃদপািঅরফসপাড়া, সের, 

র্দশার 

০১৭৫৩৩২১৬৮৬ ঐ ঐ  

৪৭ পমাাঃমাহাবুবুররহমান গ্রামাঃগাজীরঘাটদরাড, পালবাড়ী, 

র্দশার 

০১৯৪৪৮৪৪১৪৮ ঐ ঐ  

৪৮ পমাাঃওসমানগরণশারকল গ্রামাঃহারশমপুর, র্দশার ০১৩০৪২৬৭৫২১ ঐ ঐ  

৪৯ পমাাঃরাদশদুলইসলাম গ্রামাঃনতুনউপশহর, সের, 

র্দশার 

০১৭৫৯৩১৯৪০০ ঐ ঐ  

৫০ পমাাঃজারহদুলইসলাম গ্রামাঃরবরামপুর, উপশহর, সের, 

র্দশার 

০১৯৩৬২৬৩৯২৯ ঐ ঐ  

৫১ পমাাঃসাইফুলইসলাম গ্রামাঃকারীবপুর, পচৌগাছা, র্দশার ০১৬৮২২৭৩৯৫৬ ঐ ঐ  

৫২ নূরজাহানআক্তারদসাহাগী গ্রামাঃজগদমাহনপুর, সের, 

র্দশার 

০১৯২০৩৩৬০০৫ ঐ ঐ  

৫৩ পমাাঃদসাদহলহাসানসবুজ গ্রামাঃজগদমাহনপুর, সের, 

র্দশার 

০১৭৬২২৭৬৪২৪ ঐ ঐ  

৫৪ পমাাঃমাজহারুলইসলাম গ্রামাঃজগদমাহনপুর, সের, 

র্দশার 

০১৭২৯১৫৫৬৩২ ঐ ঐ  

৫৫ আরজজাসুলতানানেী গ্রামাঃরনউমাদকযট, সের, র্দশার ০১৭৯৫৮৮০৪৯৬ ঐ ঐ  

৫৬ পমাাঃসারজেদহাদসন গ্রামাঃহারশমপুর, সের, র্দশার ০১৭৩৪৯৮৭৭৫০ ঐ ঐ  

৫৭ সাইফুল্লাহ গ্রামাঃদঘাপনওয়াপাড়া, সের, 

র্দশার 

০১৯৬৫৪১৪৬৩৬ ঐ ঐ  

৫৮ উরম যআক্তার গ্রামাঃই-ব্লক, উপশহর, সের, 

র্দশার 

০১৯৯৬৮১৩২৭৯ ঐ ঐ  

৫৯ পমাাঃতানরজরদহাদসন গ্রামাঃদবড়াগারন্দপুর, 

পচৌগাছার্দশার 

০১৭৪৭৫৩৩৯৫৪ ঐ ঐ  

৬০ শাবনাজআরা গ্রামাঃনতুনউপশহর, সের, 

র্দশার 

০১৭৯৯০৩৯৮৯৪ ঐ ঐ  

৬১ আররশাআফররন গ্রামাঃনতুনউপশহর, সেরর্দশার ০১৭৯৫৩৬৪২৪১ ঐ ঐ  

৬২ পমাাঃআক্তারুজ্জামান গ্রামাঃকারলগঞ্জ, কুমারহাটি, 

রিনাইেহ 

০১৩১৮৩৯৮০৩৩ ঐ ঐ  

৬৩ পমাাঃহারেউজ্জামানরাদসল গ্রামাঃপুরাতনকসবা, সের, 

র্দশার 

০১৩১১৯১৯৭৬৫ ঐ ঐ  

৬৪ ইসরাতজাহানঐশী গ্রামাঃরশক্ষাদবাড য, সের, র্দশার ০১৮৮৫৯৪৮৯৫৫ ঐ ঐ  

৬৫ লায়লাফারজানাসৃরি গ্রামাঃরকসমতনওয়াপাড়া, সের, 

র্দশার 

০১৯২১৭১১২২০ ঐ ঐ  

৬৬ পমাাঃসাদ্দামদহাদসন গ্রামাঃদর্াগীপাড়া, সের, র্দশার ০১৯৮৬৬৫৬০১৩ ঐ ঐ  

৬৭ জান্নারতনূরদজযারত গ্রামাঃনতুনউপশহর, সের, 

র্দশার 

০১৩০২৬৬৬৮১১ ঐ ঐ  

৬৮ রাজুআহদেে গ্রামাঃপূব যবারান্দীপাড়া, সের, 

র্দশার 

০১৮৭৩০২৬৪৬০ ঐ ঐ  

৬৯ পমাাঃরনয়াজমাহমুে গ্রামাঃনতুনউপশহর, সের, 

র্দশার 

০১৯৬৮২৮৭১৪১ ঐ ঐ  

৭০ পরাকাইয়াখাতুন গ্রামাঃনতুনউপশহর, সের, 

র্দশার 

০১৯৪৯৩১৬৬১৭ ঐ ঐ  

৭১ ফাদতমাতুজদজাহরা গ্রামাঃনতুনউপশহর, সেরর্দশার ০১৭১১০৬৭৪১৩ ঐ ঐ  

৭২ হারববাআক্তার গ্রামাঃনুতনউপশহর, সের, 

র্দশার 

০১৭৮৫৭৫২৩১৬ ঐ ঐ  
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১ পমাছাাঃ তামান্না ইসলাম গ্রামাঃ পখাে যযুগনী, বারঘল, 

সের, টাাংগাইল 

০১৭১২২৮০৫৩৪ করম্পউটার পবরসক এন্ড 

আইরসটি এরপ্লদকশন 

৬মাস 

(জানুয়ারী-

জুন/২০২১ 

 

২ পমাাঃ সীয়াম পহাদসন গ্রামাঃ মঠবারড়য়া, সের, 

রপদরাজপুর 

০১৭২৮২৭৪৩৬৫ ঐ ঐ  

৩ শাহাররয়া খানম গ্রামাঃ রবরামপুর, সের, র্দশার ০১৪০০২৫৫৯৭৭ ঐ ঐ  

৪ পসারনয়া সুলতানা গ্রামাঃ বাজার পগাপালপুর, 

রিনাইেহ 

০১৯০৩৩৯৭১৮৫ ঐ ঐ  

৫ সালমা আক্তার ব্লক-এ, বাসা নাং-৩০৪, সের, 

র্দশার 

০১৩০১০৯০৯২৫ ঐ ঐ  

৬ ফাররহা রহমান গ্রামাঃ রবরামপুর, সের, র্দশার ০১৭২১৩৭৫২১৫ ঐ ঐ  

৭ পমাছাাঃ ইশরাত জাহান বাতযা গ্রামাঃ রবরামপুর, সের, র্দশার ০১৭২১১১১২৫২ ঐ ঐ  

৮ পমাাঃ মুজোরলফ পহাদসন গ্রামাঃ ই-ব্লক, ২ নাং পরাড, 

রনউমাদকযট, সের, র্দশার 

০১৭৭৫২২১৬২২ ঐ ঐ  

৯ জান্নাতুল পফরোউস তৃরপ্ত গ্রামাঃ বাহাদুরপুর, সের, 

র্দশার 

০১৭১৭৬১৫৩৬১ ঐ ঐ  

১০ সুরাইয়া আক্তার গ্রামাঃ রবরামপুর, সের, র্দশার ০১৭০৫৫৩২৩৩০ ঐ ঐ  

১১ নুরুদন্নছা অপ যা গ্রামাঃ এ-ব্লক, ২৯৯ নাং, নতুন 

উপশহর, সের, র্দশার 

০১৭৭৫৩৩৩৬৪৪ ঐ ঐ  

১২ ফারজানা ইসলাম গ্রামাঃ ব্লক-রড, বাসা নাং-২৩৪, 

রনউমাদকযট, সের, র্দশার 

০১৯৯৬৯৩৭২৯ ঐ ঐ  

১৩ পমাছাাঃ শ্রাবনী খাতুন গ্রামাঃ ব্লক-রড, বাসা নাং-১১৮, 

রনউমাদকযট, সের, র্দশার 

০১৭২৩৮৯৭৯৫৬ ঐ ঐ  

১৪ নওরশন সারবহা গ্রামাঃ ফুলসারা, পচৌগাছা, 

র্দশার  

০১৯৬৯৮৪৪৪৩৭ ঐ ঐ  

১৫ সারেয়া শরীফ সায়মা গ্রামাঃ ব্লক-রড, বাসা নাং-১৯০, 

রনউমাদকযট, সের, র্দশার 

০১৪০৪৫৬৬৩১২ ঐ ঐ  

১৬ পমাাঃ মুরনর হাসান গ্রামাঃ হারসমপুর, সের, র্দশার ০১৭৪৭১৫৭৫৪৫ ঐ ঐ  

১৭ পরল খাতুন গ্রামাঃ সাড়াদপাল, সের, র্দশার ০১৭৪৫৯৩৮২৬৫ ঐ ঐ  

১৮ সারবহা সুলতানা গ্রামাঃ বাদরাবাজার, 

রপদরাজপুর, কারলগঞ্জ, 

রিনাইেহ 

০১৩১৯৪০০৪১৮ ঐ ঐ  

১৯ পমাছাাঃ ফারহানা নাসররন গ্রামাঃ কন্দপ যপুর হাসোহ, 

জীবননগর, চুয়াডাঙ্গা 

০১৭৮৫৭৫৪১৪৫ ঐ ঐ  

২০ শামীম পরজা গ্রামাঃ কাতলী, শতখালী, 

শারলখা, মাগুরা 

০১৭৩৮৩৯৮৩৬ ঐ ঐ  

২১ স্বন যালী ইসলাম গ্রামাঃ রজদয়ডাঙ্গা, মাগুরা, 

অভয়নগর, সের, র্দশার 

০১৭২৫৪৫৫০৩৮ ঐ ঐ  

২২ পমাাঃ সারেক আল হাসান গ্রামাঃ রামপুর, পনাংগুড়াহাট, 

মরনরামপুর, র্দশার 

০১৭৭৫৯১৭৫৮২ ঐ ঐ  

২৩ পতৌরহদুর হাসান গ্রামাঃ কদনজপুর, নওোগ্রাম, 

সের, র্দশার 

০১৭৪৯৮৫৩৪৫৪ ঐ ঐ  

২৪ পমাাঃ আলফাজ উদ্দীন গ্রামাঃ মুক্তারপুর, পচৌগাছা, 

র্দশার 

০১৭২৮৭৯৬২০৮ ঐ ঐ  

২৫ ররতা খাতুন গ্রামাঃ আড়পাড়া, নওয়াপাড়া, 

সের, র্দশার 

০১৩০৬৪৮৫১৮৫ ঐ ঐ  

২৬ তানরজন নাহার গ্রামাঃ ওসমানপুর, ফুলবাড়ী 

বাজার, সের, র্দশার 

০১৭১৮৮৫০৯৬১ ঐ ঐ  

২৭ সুমাইয়া রবনদত আশরাফ গ্রামাঃ হারমেপুর, সের, র্দশার ০১৭২৯৪৬৫৬১৪ ঐ ঐ  

২৮ হারসবুল আলম গ্রামাঃ কারশমপুর, হারসমপুর, 

সের, র্দশার 

০১৭৮৭০৪৯৯৯৮ ঐ ঐ  

২৯ ইনজামামুল হক সজীব গ্রামাঃ কারশমপুর, হারসমপুর, 

সের, র্দশার 

০১৭৯৩০২১৫০৮ ঐ ঐ  

৩০ আরকো সুলতানা গ্রামাঃ কাজীপাড়া, কাঁঠালতলা, ০১৩০৪৭৯৮৮০১ ঐ ঐ  
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সের, র্দশার 

৩১ জান্নাতুল পফরদেৌস মীম গ্রামাঃ রকসমত নওয়াপাড়া, 

সের, র্দশার 

০১৯২৭০২৯৫৪৮ ঐ ঐ  

৩২ হৃেয় পহাদসন গ্রামাঃ ই-ব্লক, ১ নাং পরাড, 

রনউমাদকযট, সের, র্দশার 

০১৯৫২৯৮২৮৪৮ ঐ ঐ  

৩৩ পমাাঃ পরজওয়ান  গ্রামাঃ পগায়ালখালী, এস 

বাঁকড়া, মরনরামপুর, র্দশার 

০১৯৯০৭০৮৬৯৬ ঐ ঐ  

৩৪ পমাছাাঃ শাররমন নাহার গ্রামাঃ পজল পরাড, পবলতলা, 

সের, র্দশার 

০১৯৫৯৮১০৫০০ ঐ ঐ  

৩৫ পমাাঃ ইমরান পহাদসন গ্রামাঃ কসবা, রশলাইেহ, 

কুমারখালী, কুরিয়া 

০১৭৯৮৫১৯৯২৮ ঐ ঐ  

৩৬ রলমা খাতুন গ্রামাঃ আড়পাড়া, সের, র্দশার ০১৭৫৬৫৯৪৩৯২ ঐ ঐ  

৩৭ পমাছাাঃ রওশনারা যুরর্ গ্রামাঃ আড়পাড়া, সের, র্দশার ০১৯৪৬৫২১০৩৭ ঐ ঐ  

৩৮ মৃদুল হাসান রারি গ্রামাঃ রকসমত নওয়াপাড়, 

সের, র্দশার 

০১৯০৪৩৭২৮৫২ ঐ ঐ  

৩৯ শরীফা খাতুন গ্রামাঃ ৭ নাং পসক্টর, নতুন 

উপশহর, সের, র্দশার 

০১৭১৫৬১২৪১৪ ঐ ঐ  

৪০ ইমরান হাসান গ্রামাঃ পশখহাটি, সের, র্দশার ০১৭৮৫৫৪৪৩৮৩ ঐ ঐ  

৪১ পমাাঃ ইসমাইল পহাদসন গ্রামাঃ ব্লক-রড, নুতন উপশহর, 

সের, র্দশার 

০১৯১১৮৮৭৭৭৭ ঐ ঐ  

৪২ আল আরমন আহদমে গ্রামাঃ পসক্টর-৭, ব্লক-এস, বাসা 

নাং-১৩, নতুন উপশহর, সের, 

র্দশার 

০১৯৬৬৯৬৪২১৬ ঐ ঐ  

৪৩ পমাাঃ পমািারফজুর রহমান গ্রামাঃ রাজাবরো কান্ত পরাড, 

চাঁচড়া, সের, র্দশার 

০১৭৩৩৬৯৭৩৮৭ ঐ ঐ  

৪৪ পমাাঃ শাহাররয়া ইমন গ্রামাঃ ওসমানপুর, ফুলবাড়ী 

বাজার, সের, র্দশার 

০১৯১২২৯২১৯৬ ঐ ঐ  

৪৫ সারবকুন নাহার আঁরখ গ্রামাঃ নতুন উপশহর, সের, 

র্দশার 

০১৭৩৩৬৯৭৩৮৭ ঐ ঐ  

৪৬ জাদয়ো খাতুন গ্রামাঃ আগ্রাইল, পলবুতলা, 

সের, র্দশার 

০১৭৬১৬০৪১৫৬ ঐ ঐ  

৪৭ ফারজানা রহমান রমম গ্রামাঃ এ ব্লক, ৮১/৮২, নতুন 

উপশহর, সের, র্দশার 

০১৭৯১৪৫৪৯৫৮ ঐ ঐ  

৪৮ সারকব পহাদসন গ্রামাঃ ডহর মাগুরা, অমৃত 

বাজার, রিকরগাছা, র্দশার 

০১৭৬৬৭৯৭৬০৯ ঐ ঐ  

৪৯ ফারহানা ইয়াসরমন গ্রামাঃ পমাল্লাপাড়া, বাঁশতলা, 

সের, র্দশার 

০১৯৪১৩৯৪১২৭ ঐ ঐ  

৫০ পমাাঃ আরশক রবল্লাল গ্রামাঃ ব্লক-এফ,বাসা নাং-১৫ 

নতুন উপশহর, সের, র্দশার 

০১৭২৮৯৪০১৯৬ ঐ ঐ  

৫১ পমাাঃ হারফজুর রহমান গ্রামাঃ এ-ব্লক, সের, র্দশার ০১৯৪০৯২৬৬৭১ ঐ ঐ  

৫২ পমাছাাঃ মাহামুো পারভীন গ্রামাঃ বারী নগর বাজার, সের, 

র্দশার 

০১৪০২৫৭৬৩৩৭ ঐ ঐ  

৫৩ পমাছাাঃ মাহবুবা আক্তার গ্রামাঃ নতুন উপশহর, সের, 

র্দশার 

০১৯৯৪৫৩৮৯০৪ ঐ ঐ  

৫৪ সতযরজৎ মজুমোর গ্রামাঃ পতলীিান্যপুড়া, 

পগৌরনগর, বাঘারপাড়া, র্দশার 

০১৬৪৪৫২৩১১৭ ঐ ঐ  

৫৫ বরেয়ার রহমান গ্রামাঃ পশদখর বাতান, 

বাঘারপাড়া, র্দশার 

০১৪০২৫৭৬৩৩৭ ঐ ঐ  

৫৬ সুব্রত কুমার পাল গ্রামাঃ রশবনগর, নলডাঙ্গা, 

কারলগঞ্জ, রিনাইেহ 

০১৯৮০৯২৬৬৭১ ঐ ঐ  

৫৭ মাসুে পহাদসন গ্রামাঃ উত্তরপাড়া, পবায়ারলয়া 

ঘাট, মরনরামপুর, র্দশার 

০১৭১৭৬৫৯৫৯৪ ঐ ঐ  

৫৮ পমাাঃ সুমন পহাদসন গ্রামাঃ পলুয়া, পাশাদপাল, 

পচৌগাছা, র্দশার 

০১৯৭১৯৯৪১২৭ ঐ ঐ  

৫৯ ইরিতা শাররমন গ্রামাঃ বাহাদুরপুর, সের, 

র্দশার 

০১৭৬৫৯৮২৮৩৩ ঐ ঐ  

৬০ পতৌরহদুজ্জামান গ্রামাঃ রব-৫৫, নতুন উপশহর, ০১৭১৯৪৫৮৩৫২ ঐ ঐ  
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সের, র্দশার 

৬১ জান্নাতুল পফরদেৌস গ্রামাঃ রব-৫৫, নতুন উপশহর, 

সের, র্দশার 

০১৭২২৬৫২৬৭৭ ঐ ঐ  

৬২ পমাসাাঃ শাররমন আক্তার গ্রামাঃ রনউটাউন, সের, র্দশার ০১৯৩৮৩৬১৯০৩ ঐ ঐ  

৬৩ এস,এম নাঈম পহাদসন গ্রামাঃ কাজীপাড়া, সের, র্দশার ০১৭৫৯৬২৪৭০৮ ঐ ঐ  

৬৪ পমাাঃ সারকব পহাদসন গ্রামাঃ পলাহাগাড়া, নড়াইল ০১৯৩১৯৯২৫২৯ ঐ ঐ  

৬৫ পজযাৎনা খাতুন গ্রামাঃ লাউকুন্ডা, নদরন্দ্রপুর, 

মরনরামপুর, র্দশার 

০১৭৫৮৯৮৬৯২৯ ঐ ঐ  

৬৬ আব্দুর রাজ্জাক ররন গ্রামাঃ ২৫২, পঘাপ নওয়াপাড়া, 

সের, র্দশার 

০১৩০৩৫২৬৯৩৮ ঐ ঐ  

৬৭ আরশক রায়হান গ্রামাঃ পতরলিান্যপুড়া, 

পগৌরনগর, বাঘারপাড়া, র্দশার 

০১৭৮১৪১৩৭৩৪৩ ঐ ঐ  

৬৮ রায়হান উদ্দীন গ্রামাঃ পূব য বারান্দীপাড়া, সের, 

র্দশার 

০১৭৯৩৩৯৩৬১৯ ঐ ঐ  

৬৯ পমাাঃ মারুফ হাসান গ্রামাঃ চাঁচড়া, সের, র্দশার ০১৮৫১৯৭০৬৩৮ ঐ ঐ  

৭০ পমাাঃ আব্দুল আওয়াল মুরজব সড়ক ,ষরিতলাপাড়া,  

 সের, র্দশার। 

০১৭৩৯০৪৩৪৭৫ ঐ ঐ  

৭১ পমাছাাঃ রশলা খাতুন ষরিতলাপাড়া,  সের, র্দশার। ০১৭৪২০১১৬৩৬ ঐ ঐ  

৭২ সায়মা খানম ৩৮/৩৯ রবরপদরাড, 

ষরিতলাপাড়া, সের, র্দশার 

০১৩০০৭৭০৮৮০ ঐ ঐ  

৭৩ রিগ্ধারায় গ্রামাঃ পহাগলাবুরনয়া, বয়াররসাং, 

ডুমুররয়া, খুলনা 

০১৯৪৩১৮৪৮৮২ ঐ ঐ  

 

মেডোঃ ইদলকরেকযাল এন্ড হাউজওয়যাররাং 

  অর্থ ে বছিোঃ ২০২০-২১  মসশনোঃ জুল ই- রডশসম্বি/২০২০ (১  ব্য চ)    

ইদলকরেকযাল এন্ড হাউজওয়যাররাং 

 

ব্যাচ- ১ম 

ক) প্রারতষ্ঠারনকপ্ররশক্ষণ  াঃ 

নাং প্ররশক্ষণার্ীরনাম ঠিকানা পমাবাইলনম্বর প্ররশক্ষণদকাদস যরনাম পময়াে মন্তব্য 

১ সুলতানাপারভীনআশা গ্রামাঃ নারজর শাংকরপুর, সের, 

র্দশার 

০১৭৪২২৪৭২১৭ ইদলকরেকযালএন্ডহা

উজওয়যাররাং 

৬মাস 

(জুলাই-

রডদসম্বর/২০২০ 

 

২ কুমারীদকয়া গ্রামাঃপাঁচবারড়য়া, তবদ্যনাততলা, 

সের, র্দশার 

০১৭৮৯৯৭৩৯৯৯ ঐ ঐ  

৩ পমাাঃদসাহানুররহমান গ্রামাঃরনউমাদকযট, সের, র্দশার ০১৭৬২১৪১৪০০ ঐ ঐ  

৪ রারেয়াজামানআেরী গ্রামাঃ ৯৮৫ পবজপাড়াদরাড, সের, 

র্দশার 

০১৬৭২৮১৯৩৮১ ঐ ঐ  

৫ মাহাবুবহাসানসরজব গ্রামাঃজীবননগর, চুয়াডাঙ্গা ০১৯৭৭৮৬৩৪৭৩ ঐ ঐ  

৬ তানভীররহমানআকাশ গ্রামাঃদজাড়ামরন্দর, মুড়ালী, সের, 

র্দশার 

০১৩০৪৮১৮৭৮৯ ঐ ঐ  

৭ পমাাঃরায়হানউরদ্দন গ্রামাঃরায়পুর, বাঘারপাড়া, র্দশার ০১৮১৯৭৭১২৯০ ঐ ঐ  

৮ সুফলমন্ডল গ্রামাঃহররোশকাঠী, মরনরামপুর, 

র্দশার 

০১৭৯০৮৯২৯৮৮ ঐ ঐ  

৯ পমাাঃমহরসনদহাদসন গ্রামাঃেরক্ষণবাসুদেবপুর, ফুলবাড়ী, 

রেনাজপুর 

০১৭৯৭৭৮৪৪৫৫ ঐ ঐ  

১০ পমাাঃমাসুমরবল্লাহ গ্রামাঃপাঁচদপাতা, রিকরগাছা, 

র্দশার 

০১৯৮৮৪১৪৮৬৫ ঐ ঐ  

১১ পমাাঃআবুজররগফারী গ্রামাঃস্বরবাৎদহাো, শাশ যা, র্দশার ০১৭৪৯৩২২২১৭ ঐ ঐ  

১২ ফররেদহাদসন গ্রামাঃরায়পুর, বাঘারপাড়া, র্দশার ০১৯৬১৯৭৯২৬৮ ঐ ঐ  

১৩ শাররফুলইসলাম গ্রামাঃপাগলাোহ, পুরলশলাইন, 

টারলদখালা, র্দশার 

০১৭৩৮৪৬৮৪৪৭ ঐ ঐ  

১৪ পমাাঃফয়সালদহাদসন গ্রামাঃসারেপুর, শাশ যা, র্দশার ০১৮৭৯৯৪৭৯৬৩ ঐ ঐ  

১৫ পমাাঃজারহেহাসান গ্রামাঃদভড়ামারা, কুরিয়া ০১৭৮৫০৭১৪০৬ ঐ ঐ  

১৬ পমাাঃশাহাররয়ারআহদেেরানা গ্রামাঃবড়দগাপালপুর, সের, র্দশার ০১৭৬৫৭৬৯০৭২ ঐ ঐ  

১৭ আরমরহামজাচয়ন গ্রামাঃবাঘারপাড়া, র্দশার ০১৭০৪৬৫৮৬৭৭ ঐ ঐ  

১৮ পমাাঃদমদহেীহাসানবাঁিন গ্রামাঃকাজীপাড়া, সের, র্দশার ০১৭৮০৯৪৪৩৪৩ ঐ ঐ  



  গ্রামাঃপাদকরআলী, চাড়ারভটা, 

বাঘারপাড়া, র্দশার 

০১৯৬৬০১২৫৪১ ঐ ঐ  

২০ পমাাঃমারুফহাসান গ্রামাঃ ২১,২২ চাঁচড়া, র্দশার ০১৯২৫৫৮৬৫৫৮ ঐ ঐ  

২১ রায়হানউদ্দীন গ্রামাঃপূব যবারান্দীপাড়া, সের, র্দশার ০১৮২৫৭১২২৮২ ঐ ঐ  

২২ পমাাঃআলআরমন গ্রামাঃছারতয়ানতলা, চুড়ামনকাঠী, 

সের, র্দশার 

০১৯৬৬৬১৭৯৪৭ ঐ ঐ  

২৩ পমাাঃদসাহাগদহাদসন গ্রামাঃমথুরাপুর, তীদররহাট, সের, 

র্দশার 

০১৭৬৮৭২৫৪৯৪ ঐ ঐ  

২৪ পমাাঃআরশকুলআলমআকাশ গ্রামাঃবাঘারপাড়া, র্দশার ০১৩০৮৫৬৫৮৭৫ ঐ ঐ  

২৫ পমাাঃরাজুদহাদসন গ্রামাঃরায়পুর, বাঘারপাড়া, র্দশার ০১৯৪৩১১৬৭৮৩ ঐ ঐ  

২৬ আব্দুলকররম গ্রামাঃবারান্দীপাড়া, র্দশার ০১৯৭১৮৮৩৪৪৪৯ ঐ ঐ  

২৭ পমাাঃররফাতদহাদসন গ্রামাঃভাতুরড়য়া, বাঘারপাড়া, 

র্দশার 

০১৭৫২৬৪০৩৪৪ ঐ ঐ  

২৮ আলীহাসানমুজারহে গ্রামাঃনলডাঙ্গা, বাঘারপাড়া, র্দশার ০১৯৬৪৯৮১২৮৮ ঐ ঐ  

২৯ হারসবুররহমান গ্রামাঃদশদখরবার্ান, বাঘারপাড়া, 

র্দশার 

০১৩১৪৪৬২৭৬৬ ঐ ঐ  

৩০ পমাাঃরাদসলরানা গ্রামাঃদহাগালডাঙ্গা, সের, র্দশার ০১৯৩৬৮০০৩৮০ ঐ ঐ  

 

অর্থ ে বছিোঃ ২০২০-২১  মসশনোঃ ে নুয় িী- জুন/২০২১ (২য় ব্য চ)   

ইদলকরেকযাল এন্ড হাউজওয়যাররাং 

 

ব্যাচ- ২য় 

ক) প্রারতষ্ঠারনকপ্ররশক্ষণ  াঃ 

নাং প্ররশক্ষণার্ীরনাম ঠিকানা পমাবাইলনম্বর প্ররশক্ষণদকাদস যরনাম পময়াে মন্তব্য 

১ পমাাঃআহােআলী গ্রামাঃছাতরয়ানতলা, 

ডাকাঃচুড়ামনকাঠী, সের, র্দশার 

০১৭৭৬৫১৩৬৫৯ ইদলকরেকযালএন্ডহাউজও

য়যাররাং 

৬মাস 

(জানুয়ারী-

জুন/২০২১) 

 

২ রজহােকরবর গ্রামাঃকৃষ্ণবাট,র ডাকাঃভদকুটরয়া, 

সের, র্দশার 

১০৭২০৫৫৯৭৬৬ ঐ ঐ  

৩ পমাাঃমাসুমরবল্লাহ গ্রামাঃশ্রীরামপুর, নারকদলবাড়রয়া, 

বাঘারপাড়া, র্দশার 

০১৮৩৭৩৭০৪০৭ ঐ ঐ  

৪ পমাাঃশরফকুলইসলাম গ্রামাঃে যগাহপুর, ডাকাঃদগৌরনগর, 

বাঘারপাড়া, র্দশার 

০১৭৭২৪০৩৯০৩ ঐ ঐ  

৫ পমদহেীহাসান গ্রামাঃপান্তাপাড়া, পগৌরনগর, 

বাঘারপাড়া, র্দশার 

০১৭৮৮৮৩০২০৩ ঐ ঐ  

৬ জালালউরদ্দন গ্রামাঃদূ যগাহপুর, পগৌরনগর, 

বাঘারপাড়া, র্দশার 

০১৩০৮০৬৪৩১৮ ঐ ঐ  

৭ পমাাঃসদরায়াররহমানশান্ত গ্রামাঃভদকুটরয়া, সের, র্দশার ০১৭১২৫৮৭৮৩৩ ঐ ঐ  

৮ পমাাঃজারহেহাসান গ্রামাঃডুমুররয়া, খুলনা ০১৯৮৫৫৪৯৬৩৮ ঐ ঐ  

৯ সবুজঅরিকারী গ্রামাঃদঘাপনওয়াপাড়াদরাড, সের, 

র্দশার 

০১৭৬৩৫৬৬৮১৪ ঐ ঐ  

১০ পমাাঃহাসনাততাদরক গ্রামাঃকরসমতনওয়াপাড়া, সের, 

র্দশার 

০১৭১৮৩৫৯৪৯১ ঐ ঐ  

১১ পমাাঃআজােরহমান গ্রামাঃকাজীপাড়, পুরাতনকসবা, সের, 

র্দশার 

০১৯৯২৩১১৭৯৩ ঐ ঐ  

১২ পমাাঃমরমনুররহমান গ্রামাঃদঘাপনওয়াপাড়া, সের, র্দশার ০১৯৫১৪৪৬৫৯৬ ঐ ঐ  

১৩ মঈনউদ্দীন গ্রামাঃদঘাপনওয়াপাড়াদরাড, সের, 

র্দশার 

০১৭৪৮৮০৮০১৯ ঐ ঐ  

১৪ আলআরমন গ্রামাঃদবায়ালরয়া, বহরমপুর, 

বাঘারপাড়া, র্দশার 

০১৭২০০৯৩৪৭১ ঐ ঐ  

১৫ পমাাঃফয়সালদমাল্লা গ্রামাঃসলুয়া, সলুয়াবাজার, পচৌগাছা, 

র্দশার 

০১৭৩৮৭১৩২২৮ ঐ ঐ  

১৬ পমাাঃআক্তারুজ্জামান গ্রামাঃচুড়ামনকাট,র সের, র্দশার ০১৫১৭৮৫০৯২৬ ঐ ঐ  

১৭ পমাাঃদতৌরহদুজ্জামান গ্রামাঃতদঘররয়া, বাঘারপাড়া, র্দশার ০১৭১৮৭৭৬৯৮৮ ঐ ঐ  

১৮ পমাাঃআব্দুল্লাহআলমামুন গ্রামাঃকাশরমপুর, হাশরমপুর, সের, 

র্দশার 

০১৭০৬৩০০৩১৮ ঐ ঐ  

১৯ পমাাঃআরমানইসলাম গ্রামাঃ ৭১/এ, অফরসপাড়া, সের, 

র্দশার 

০১৯২৫৬৮১১২৫ ঐ ঐ  



২০ পমাাঃফরহােদহাদসনমারনক গ্রামাঃবদজপাড়ামদইনদরাড, সের, 

র্দশার 

০১৭১০৭৮৬৩৫৯ ঐ ঐ  

২১ পমাাঃসাগরদমাল্লা গ্রামাঃপুরাতনকসবা, সের, র্দশার ০১৯৬০৪৪০৯২৫ ঐ ঐ  

২২ পমাাঃদসাহানুরহমান গ্রামাঃদঘাপনওয়াপাড়া, সের, র্দশার ০১৭৫৮৪১৬৬৪৬ ঐ ঐ  

২৩ পমাাঃশারহনদরজা গ্রামাঃখড়ক,র সের, র্দশার ০১৭১৭১৯৬১৪০ ঐ ঐ  

২৪ পমাাঃআবুরায়হান গ্রামাঃকাশরমপুর, ডাকাঃহাসরমপুর, 

সের, র্দশার 

০১৭২২৬৯৩৩২৫ ঐ ঐ  

২৫ পমাাঃতাজউদ্দীনরমরান গ্রামাঃতদলীিান্যপুড়া, পগৌরনগর, 

বাঘারপাড়া, র্দশার 

০১৭৫৩২৮৯৩৮৭ ঐ ঐ  

২৬ ইমরানদহাদসন গ্রামাঃছাতরয়ানতলা, বাঘারপাড়া, 

র্দশার 

০১৭১৮৭৭৬৯৮৮ ঐ ঐ  

২৭ পমাাঃআব্দুলকুদ্দুস নতুনউপশহর, সের, র্দশার ০১৪০২৫৭৬২২৮ ঐ ঐ  

২৮ মাহাবুবহাসানসরজব গ্রামাঃনতুনউপশহর, সের, র্দশার ০১৪০২২১৪৭৫৯ ঐ ঐ  

২৯ পমাাঃরলওনদহাদসন গ্রামাঃনরউটাউন, সের, র্দশার ০১৩১২৭২৫৮৯৫ ঐ ঐ  

৩০ পমাাঃদমদহেীহাসান গ্রামাঃবররামপুর, সের, র্দশার ০১৯১১৫২৫২৩৫ ঐ ঐ  

 

মেডোঃ ইশলকেরনক্স  অর্থ ে বছিোঃ ২০২০-২১  মসশনোঃ জুল ই- রডশসম্বি/২০২০ (১  ব্য চ)   

 

ক্রর ক প্ররশক্ষণ র্থীি ন    ঠিক ন   ম  ব ইল ম  ন প্ররশক্ষণ মক শস েি ন   ম য় দ  ন্তব্য 

০১ ম  োঃ স রকবুল ইসল   

মুন্ন  
গ্র  োঃ মখ ল ড ঙ্গ ,    ড কোঃ  

মভকুটিয়  

০১৭০৫-৩৩১৮২০ ইশলকেরনক্স ৬   স 

(জুল ই মর্থশক 

রডশসম্বি/২০২০ 

 

০২ রেহ দ করবি সদি, যশশ ি। ০১৩০৪-২৬৬৩০১ ঐ H  

০৩ আব্দুল্ল হ আল মন   ন গ্র  োঃ ি য়পুি, ড কোঃ  ি য়পুি ০১৭৪৫-১১৭৯৯৯ ঐ H  

০৪ ম  োঃ শর কুল ইসল   ব ঘ িপ ড় , যশশ ি। ০১৭৬৪-৪৪৪৪৬৮ ঐ H  

০৫ মুস্ত রক   -ল গ্র  োঃ নওয় প ড়  মি ড মঘ প ০১৪০২-৬২৪৪৪৮ ঐ H  

০৬ ম  োঃ মস হ নুি িহ  ন সদি, যশশ ি। ০১৯৯৬-১৯৯৩৩০ ঐ H  

০৭   সুদ ি ন  গ্র  োঃ পুরলশ ল ইন ট রলশখ ল  ০১৭৬৬-২৮৫৬৫৭ ঐ H  

০৮ ম  োঃ র নহ ে মহ শসন সদি, যশশ ি। ০১৯৯২-৯২৯৮৬৫ ঐ H  

০৯ ম  োঃ র ি ে মহ শসন গ্র  োঃ স দীপুি, ড কোঃ  বন্দরবল  ০১৫৭১-২০৮০১৪ ঐ H  

১০ ম  োঃ অরভকুল ইসল    ব ঘ িপ ড় , যশশ ি। ০১৯১৪-২৪৩৫৬১ ঐ H  

১১ সবুে অরিক িী গ্র  োঃ সুলত নপুি,    ড কোঃ  

হ র দপুি 

০১৯৩১-৯৯১৩৬৭ ঐ H  

১২ ম  োঃ ি য়হ ন করবি সদি, যশশ ি। ০১৩১৯-৭৪০৮৩৮ ঐ H  

১৩ ল রক মবগ  গ্র  োঃ রশয় লজুরড়, ড কোঃ  

মগ য় লব র্থ ন 

০১৭১৮-৮৯১২১৪ ঐ H  

১৪ ম  োঃ র লন মহ শসন সদি,   গুি । ০১৭১৮-৮৯১২১৪ ঐ H  

১৫ ম  োঃ আশি   মহ শসন গ্র  োঃ সুলত নপুি,    ড কোঃ  

হ র দপুি 

০১৮৭০৬৮৬৬৬৪ ঐ H  

১৬ মক. এ  ম েব উল হক সদি, যশশ ি। ০১৭৬৬-৭৩৯৬১৮ ঐ H  

 

 

মেডোঃ ইশলকেরনক্স  অর্থ ে বছিোঃ ২০২০-২১  মসশনোঃ ে নুয় িী- জুন/২০২১ (২য় ব্য চ)    

 

ক্রর ক প্ররশক্ষণ র্থীি ন   ঠিক ন  ম  ব ইল ম  ন প্ররশক্ষণ মক শস েি ন   ম য় দ  ন্তব্য 

০১ ম  োঃ আরশক মহ শসন গ্র  োঃ  থুি পুি,    ড কোঃ  তীশিি 

হ ট 

০১৭৬০-৪৫৬৭৭৭ ইশলকেরনক্স ৬   স  

০২ ম  োঃ আোঃ আরল  সদি, যশশ ি। ০১৭৮৯-২৩৮৪১৫ ঐ   

০৩ আরস  আহশ দ গ্র  োঃ তীশিি হ ট,  ড কোঃ  

তীশিি হ ট 

০১৩০৪-৪৫৫৯৮৫ ঐ   

০৪ ম  োঃ মহ শসন আলী সদি, যশশ ি। ০১৭৪৫-৭৩৩২২১ ঐ   

০৫ ম  োঃ ম শহদী  হ স ন গ্র  োঃ পি নপুি,  ড কোঃ  

 ঙ্গলশপ ত  

০১৫১৮-৪২৫৫৭৯ ঐ   

০৬ শ র   মিে  সদি, যশশ ি। ০১৯০৩-৪৬৮৯৫৯ ঐ   

০৭ ম  োঃ ন রস  মিে  গ্র  োঃ বহ লনগি,  ড কোঃ  

মখ ে ি হ ট 

০১৭৩১-৬৪০২৬৯ ঐ   

০৮ ম  োঃ ইব্র রহ  মহ শসন সদি, যশশ ি। ০১৪০৬-৭৩১২১৭ ঐ   



০৯ ম  োঃ ি ে ন মহ শসন গ্র  োঃ মগৌিসুরত,  ড কোঃ  

গঙ্গ নন্দপুি 

০১৯৮২-৭২৭৫২১ ঐ   

১০     িরবউল ইসল    রিকিগ ছ , যশশ ি। ০১৮৬৮-৬৪৭২০৬ ঐ   

১১ ম  োঃ হু  য়ন আলী গ্র  োঃ পলুয় ,      ড কোঃ  

প শ শপ ল 

০১৭৪৩-২২২৭০২ ঐ   

১২ ম  ছ োঃ আস   খ তুন মচৌগ ছ , যশশ ি। ০১৭৩৮-৯০৭৯৩২ ঐ   

১৩ ম  ছ োঃ ত রনয়  খ তুন গ্র  োঃ মব িখ ন , ড কোঃ  

মব িখ ন  

০১৮৫৩৫৪১৪৪৫ ঐ   

১৪ ম  োঃ ে রকি  মহ শসন রিকিগ ছ ,   গুি । ০১৭১৫-৯২৯২৮৫ ঐ   

১৫   মুে রহদ মহ শসন গ্র  োঃ পুটখ লী,    ড কোঃ  ব লুন্ড  ০১৯১৮-৭৮৫৯৯৭ ঐ   

১৬ ম  োঃ রল ন মহ শসন শ শ ে , যশশ ি। ০১৭৩৯-৯১৪৫১০ ঐ   

১৭ আহ  দ স র  গ্র  োঃ পুরলশ ল ইন ট রলখ ল  ০১৮২৪-২৪০৬১৭ ঐ   

১৮ ি য়হ ন মুরশ েদ সদি, যশশ ি। ০১৭৯০-৫৯২০৯৩ ঐ   

১৯ ি শসল র য়  গ্র  োঃ নুিপুি,    ড কোঃ  

চুড়  নক টি 

০১৭৯২-৩২০৭৩২ ঐ   

২০ পমাাঃ সাজ্জাে পহাদসন গ্রামাঃ ভদ্রডাঙ্গা ০১৮২৪-২৪০৬১৭ ঐ   

২১ পমাাঃ শামসুর আদররফন বাঘারপাড়া ০১৭৯০-৫৯২০৯৩ ঐ   

২২ পমাাঃ আররফ গ্রামাঃ বারলয়া পভকুটিয়া ০১৭৯২-৩২০৭৩২ ঐ   

 

পররিজাদরশন এন্ড এয়ারকরন্ডশরনাং পকাদস যর ২০২০-২০২১ অর্ যবছদরর ২য় ব্যাচ (জানুয়ারী/২০২১ জুন/২০২১)খ্ীাঃ  

৩২ জন প্ররশক্ষণার্ীদের নাদমর তারলকা 

 

ক্র 

নাং 

প্ররশক্ষণার্ীর নাম ঠিকানা পমাবাইল নাং প্ররশক্ষণ পকাদস যর নাম পময়াে মন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

০১ রাফসান রজয়া পমছূয়া বাজার পলান অরফস 

পাড়া ,র্দশার 

০১৯৯৯২৫২৪৫৪ ‡iwd«Rv‡ikb G¤W 

GqviKw¤Wkwbs 

†Kv‡m©i   

জানুাঃ/২০২১ হদতজুন/২০২১ 

পর্ন্তয 

 

০২ আবুল কালাম  িাউরেয়া চান্দুটিয়া,র্দশার  ০১৭৯৬২৯৬৪১৭ ঐ ঐ  

০৩ রারকব উরদ্দন  কচুয়া র্দশার  ০১৯১১৬৫৬৯১৭ ঐ ঐ  

০৪ পমাাঃ মরনরুল ইসলাম বারীনগর বাজার,র্দশার ০১৭৫৫৪১৯২৩২ ঐ ঐ  

০৫ পমাাঃ ওমর আলী পুরাতন কসবা 

,রলচুবাগান,র্দশার 

০১৮৮৩৫২৪৫৫৩ ঐ ঐ  

০৬ মারহয়া সুলতানা  রব-ব্লক উপশহর র্দশার ০১৭১৭৭০৩৪০১ ঐ ঐ  

০৭ পমাাঃ ররয়াজ মাহমুে অ ালমনগর  আমোবাে 

র্দশার 

০১৭১৪৯৩৬৩৫৫ ঐ ঐ  

০৮ হারববুর রহমান বাড়ীপুকুর চারলতাবাড়ীয়া 

শাশ যা র্দশার 

০১৭৯৯০৬০৬১৪ ঐ ঐ  

০৯ মুহাইরমন হুসাইন জাংগলবািাল র্দশার ০১৭১৬৬৫৫৭৬৬ ঐ ঐ  

১০ পমাাঃ সারকবুল ইসলাম 

মুন্না 

পখালাডাাংগা পভকুটিয়া 

র্দশার  

০১৭০৫৩৩১৮২০ ঐ ঐ  

১১ নাজমুল হক  কড়াইতলা বাঘারপাড়া ০১৩০৩০৩৪৬৪৯ ঐ ঐ  

১২ পমাাঃ খাইরুল ইসলাম পোত্তপুর,রমজযাপুর 

রিকরগাছা র্দশার 

০১৯৫০৬২২৬২৩ ঐ ঐ  

১৩ মাহমুদুল হাসান কচুয়া, র্দশার। ০১৯১৫৯৫১০৩২ ঐ ঐ  

১৪ পমাাঃ পসাহানুর রহমান রবরামপুর নতুনউপশহর ০১৯৩১৯৮৪৮৮৪ ঐ ঐ  

১৫ পমাাঃ ইব্রারহম পহাদসন রবরামপুর 

নতুনউপশহর,র্দশার। 

০১৯৬৯৮১৬২২২ ঐ ঐ  

১৬ পমাাঃ হাসান আল 

ইসলাম 

ব্লক-এ নতুন 

উপশহর,র্দশার 

০১৯৫৬৪৩৯৫৪৯ ঐ ঐ  

১৭ পসৌরমক কর  নদরন্দ্রপুর,র্দশার। ০১৭৭৫৪১৬০০০ ঐ ঐ  

১৮ এস,এম মামুন কামারগণ্যা,হারশমপুরসের 

র্দশার 

০১৭১০৩৫২২৭৬ ঐ ঐ  

১৯ পমাাঃ সুলাইমান 

পহাদসন 

বন্দরবলা ,রাজাপুর র্দশার ০১৮১৬৮৯১৮৭৩ ঐ ঐ  

২০ পমাাঃ আরমর আলী উাঃলতাোহ,বারীনগর ০১৮৯২৫৬৭০৯৫ ঐ ঐ  



 বাজার র্দশার 

২১ পমাাঃ আসাদুল্লাহ আল 

গালীব 

বাড়ীপুকুর চারলতা বাড়ীয়া  

শাশ যা র্দশার 

০১৩০৭২৬২২৩৬ ঐ ঐ  

২২ পমাাঃ তানভীর হাসান হ 

েয় 

বাগদডাপ পরারহতা 

মরনরামপুর,র্দশার 

০১৯০৩৯০৭২৪৮ ঐ ঐ  

২৩ ফজদল রারি পুরলশলাইন ,টারলদখঅলা 

র্দশার 

০১৯৩০৭৮৩৮৪০ ঐ ঐ  

২৪ পমাাঃ ইমরান নাহীর পুরাতন কসবা 

রায়পাড়া,র্দশার 

০১৭৫৬৩৪২১৮১ ঐ ঐ  

২৫ পমাাঃ শাহােত পহাদসন বড়বারলয়াডাাংগা,নতুনউপ

শহর,র্দশার 

০১৭৭৭৫০৩৫৭৮ ঐ ঐ  

২৬ পমাাঃ আল ইমরান মাকাপুর পচৌগাছা র্দশার ০১৬২৬৯৭৭১৬৯ ঐ ঐ  

২৭ পমাাঃ রমজানুর রহমান উাঃললতাোহ,সাতমাইল 

র্দশার 

০১৬৮০০১৪৫১৪ ঐ ঐ  

২৮ পমাকদলছ ইবদন 

পসাহরাব 

জগনার্পুর,দশখহাটি,র্দশা

র 

০১৯১২২৯৩৪৯০ ঐ ঐ  

২৯ পসরলম জগনার্পুর,দশখহাটি,র্দশা

র 

০১৯৩৪৫০৩২৪১ ঐ ঐ  

৩০ পমাাঃ জারহে হাসান িাউরেয়া চান্দুটিয়া র্দশার ০১৯৯৮৩৪৫৬০৭ ঐ ঐ  

৩১ পমাাঃ ররাংকু পহাদসন িাউরেয়া চান্দুটিয়া র্দশার ০১৭৮২১৫৭৫৩৪ ঐ ঐ  

৩২ জােব ইকবাল িাউরেয়া চান্দুটিয়া র্দশার ০১৯০২৫১৩৩৮২ ঐ ঐ  

 

পররিজাদরশন এন্ড এয়ারকরন্ডশরনাং পকাদস যর ২০২০-২০২১ অর্ যবছদরর ১ম ব্যাচ (জুলাই/২০২০ রডদসাঃ/২০২০)খ্ীাঃ  

২২ জন প্ররশক্ষণার্ীদের নাদমর তারলকা 

 

ক্র 

নাং 

প্ররশক্ষণার্ীর নাম ঠিকানা পমাবাইল নাং প্ররশক্ষণ পকাদস যর নাম পময়াে মন্তব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

০১ সুেীপ্ত গাদয়ন পলাশ  পালপাড়া ,পুদলরহাট 

ভকুটিয়া র্দশার 

০১৭১২০৬৫৩৩৬ ‡iwd«Rv‡ikb GÛ 

এয়ারকরন্ডশরনাং  †Kv‡m©i 

জুলাই/২০২০ হদত 

রডদসম্বর/২০২০পর্ন্তয 

 

০২ পনওয়াজ  চাঁচড়া,সের র্দশার  ০১৭১৮২৪৫৯০৬ ঐ ঐ  

০৩ প্রাপ্ত কুমার  শ্যামনগর ,দবগনা পবগলা 

মরনরামপুর র্দশার । 

০১৭৩৮৫৬৬৪৫৭ ঐ ঐ  

০৪ পমাাঃ রায়হান  পহাদসন ডহরপাড়া,বারীনগর 

,র্দশার 

০১৬১২৮৯০৭২২ ঐ ঐ  

০৫ পমাাঃ ওরহদুল ইসলাম পেলুয়াবাড়ী ছান্দড়া 

শারলখা,মাগুরা  

০১৭৫৬৬৬৩০৭২ ঐ ঐ  

০৬ পমাাঃ আজরমর পহাদসন সণ্যারস 

রেরঘরপাড়,নারজরশাংকরপু

র র্দশার 

০১৭১২৬০৭৫২৩ ঐ ঐ  

০৭ পমাাঃ ইসরতয়াক 

আহদেে সরজব 

,খাজুরা র্দশার ০১৭৫১১৯৬৯৭৫ ঐ ঐ  

০৮ পমাাঃ বােশা ফয়সাল পশখহাটি,রশক্ষাদবাড য  

র্দশার 

০১৯২৫৬৮১৭৮৩ ঐ ঐ  

০৯ ইউনুস আলী প্রতাপপুর পকশবপুর  

র্দশার 

০১৫১৬১০২৯০৯ ঐ ঐ  

১০ পমাাঃ ইউনুচ আলী ভান্ডারদখালা পকশবপুর 

র্দশার  

০১৭৩৯৬৭১৯৩৫ ঐ ঐ  

১১ পমাাঃ পবারহান উরদ্দন ভদ্রডাাংগা বাঘারপাড়া ০১৭১৮১২৮৭০৩ ঐ ঐ  

১২ রাজীব কুমার হালোর তরফদনায়াপড়া র্দশার ০১৬২৯৬৪০১১৪ ঐ ঐ  

১৩ এ এম হারসবুর রহমান রড-১৮,নতুন উপশহর 

র্দশার। 

০১৭৭৩৩৯৮৪৪৬ ঐ ঐ  

১৪ তাপস কুমার পাল ঘুরুরলয়া তালবারড়য়া 

র্দশার 

০১৭৪৮৩২৬৮৪৩ ঐ ঐ  

১৫ রলটন োস পাচবাড়ীয়া 

কাসাররপাড়া,র্দশার। 

০১৯৯৭২৪৮৪১৪ ঐ ঐ  



১৬ পমদহেী হাসান রুপম পচাপোরপাড়া,দবজপাড়া,

শাংকরপুর,র্দশার 

০১৫৩৩৫২৮৮৫২ ঐ ঐ  

১৭ পমাাঃ ফরহাে পহাসাইন রায়পুর 

বাঘারপাড়া,র্দশার। 

০১৭৮৯৪১৮৩৫৫ ঐ ঐ  

১৮ পমাাঃ মরশউর রহমান পকালা পকালাহাট 

,বেলগারছ নওগা। 

০১৭৩৭৮৯৬৫৪৮ ঐ ঐ  

১৯ পমাাঃ রায়হান 

পহাদ দ সন 

পডদহরপাড়া বারীনগর সের 

র্দশার 

০১৭২৮৮৯০৪০৮ ঐ ঐ  

২০ পমাাঃ রারকব 

সাহাররয়ার জয় 

পছাট বালীডাাংগা 

সেরর্দশার 

০১৭৭২৫৭০০০৭ ঐ ঐ  

২১ পমাাঃ পসাহানুর রহমান পশখহাটি জামরুলতলা 

র্দশার 

০১৭৭৩০০৭০০০ ঐ ঐ  

২২ ররয়াজুল ইসলাম পছাট বালীডাাংগা 

সেরর্দশার 

০১৭৩৬৫৬৯৬৮৫ ঐ ঐ  

 

ব্লক/বাটিকপ্ররশক্ষণদকাদস যর (অর্ যবৎসর ২০২০-২০২১, রডদসম্বর/২০২০, ১ম ব্যাচ)প্ররশক্ষণার্ীদেরতারলকা। 

 

নাং প্ররশক্ষণার্ীরনাম ঠিকানা পমাবাইলনন্বর 
প্ররশক্ষণদকাদস য

রনাম 
পময়াে মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ ফাররবাআক্তাররারখ 
পালবাড়ী, র্দশারসের, র্দশার। 

 
০১৯৬৮৪৮৬২০০ ব্লক/বাটিক 

০১মাস 

(রডদসম্বর/২০) 

 

২ পমাছাাঃনাছররনআক্তার 
বাসা-৩১৭,নতুনউপশহর, 

র্দশারসের, র্দশার। 
০১৭০৩২০২০৮৭ ঐ ঐ 

 

৩ সুরাইয়া আক্তার রনপা 
রশক্ষাদবাড, নতুনউপশহর, 

র্দশারসের, র্দশার 
০১৯৯৭৭৬৭০৩৭ ঐ ঐ 

 

৪ পমাছাাঃনুৎরাতজাহানঅরন 
রকসমতনওয়াপাড়া, নতুনউপশহর, 

র্দশারসের, র্দশার। 
০১৭১২১০৫৪০৭ ঐ ঐ 

 

৫ ফারহানাইয়াসরমন চুড়ামনকাটি, র্দশারসের, র্দশার।  ০১৭৪৭৬০৬২২৪ ঐ ঐ  

৬ 
পরাকসানাআক্তার পঘাপদসন্ট্রালদরাড, র্দশারসের, 

র্দশার। 
০১৭০৩২১২৭৪৫ ঐ ঐ 

 

৭ সুলতানারাদবয়া পঘাপদজলদরাড, র্দশারসের, র্দশার। ০১৯৮৫৫৭৫৭৪৫ ঐ ঐ  

৮ পমাছাাঃএরলজাআফররন 
রকসমতনওয়াপাড়া, নতুনউপশহর, 

র্দশারসের, র্দশার। 
০১৩০০৩৩৫০০২ ঐ ঐ 

 

৯ 
হারলমাখাতুন রকসমতনওয়াপাড়া, নতুনউপশহর, 

র্দশারসের, র্দশার। 
০১৭৬৬৭৪৮৪৬৪ ঐ ঐ 

 

১০ ফাদতমাতুজদজাহরা নতুনউপশহর, র্দশারসের, র্দশার। ০১৯১৯০৬৭৮১৩ ঐ ঐ  

১১ 
আজরমররসুলতানা পঘাপনওয়াপাড়াদরাড, র্দশারসের, 

র্দশার। 
০১৯৬৫৪০২৭৫০ ঐ ঐ 

 

১২ 
ইয়াসরমনআক্তার রকসমতনওয়াপাড়া, নতুনউপশহর, 

র্দশারসের, র্দশার। 
০১৯১৪৬৬১৭৮৫ ঐ ঐ 

 

১৩ 
পমাছাাঃআয়শাআক্তাররসমু রকসমতনওয়াপাড়া, নতুনউপশহর, 

র্দশারসের, র্দশার। 
০১৪০৩১৫৪২৩৩ ঐ ঐ 

 

১৪ 
পমাছাাঃফাদতমাতুজদজাহরা রকসমতনওয়াপাড়া, নতুনউপশহর, 

র্দশারসের, র্দশার। 
০১৯৫২৭২০৭৮৪ ঐ ঐ 

 

১৫ পমাছাাঃতানরজনাখাতুন 
রকসমতনওয়াপাড়া, নতুনউপশহর, 

র্দশারসের, র্দশার। 
০১৩০১৯৩০৪৯৫ ঐ ঐ 

 

১৬ 
পরাকাইয়া আহেে ব্লক-রব, বাসা-৮৩, নতুনউপশহর, 

র্দশারসের, র্দশার। 
০১৯৪০৬৬৮৭১২ ঐ ঐ 

 

১৭ 
শারববা আহদমে ব্লক-রব, বাসা-৮৩, নতুনউপশহর, 

র্দশারসের, র্দশার। 
০১৭৫৪৬৬২১২৩ ঐ ঐ 

 

১৮ 
সারবহা আহদমে ব্লক-রব, বাসা-৮৩, ৫নাংউপশহর, 

র্দশারসের, র্দশার। 
০১৭২৮৮৫১০১১ ঐ ঐ 

 

১৯ 
পজসরমনআহেে 

 

ব্লক-রব, বাসা-৮৩, ৫নাং উপশহর, 

র্দশারসের, র্দশার। 
০১৭২১৭৮৩৩১০ ঐ ঐ 

 

২০ 
মাহমুো আক্তার টুকটুরক পুরাতনকসবা, পঘাপ, 

র্দশারসের, র্দশার। 
০১৪০০৫৭৭৯৯০ ঐ ঐ 

 



যুব প্ররশক্ষন পকন্দ্র 

র্দশার   

র্দশার যুব প্ররশক্ষণ পকদন্দ্রর ২০২০-২০২১ অর্ য বছদরর রনয়রমত ১ম ব্যাচ এবাং পকদন্দ্রর ৯৮তম ব্যাদচর গবারে পশু হাঁস মুরগী, প্রার্রমক রচরকৎসা, মৎস্য ও কৃরষ রবষয়ক 

প্ররশক্ষন প্ররশক্ষণার্ীদের চূড়ান্ত  নাদমর তারলকা।   (১৫/০৭/২০২০ হদত ১৩/১০/২০২০) পর্ যন্ত 

 

নাং প্ররশক্ষণার্ীর নাম ঠিকানা পমাবাইল নাং প্ররশক্ষণ  পকাদস যর নাম পময়াে মন্তব্য 

১ পমাাঃ মাহামুদুল হাসান গ্রাম-রজওয়গাড়ী,ডাক-পচৌগাছা পমাবাাঃ ০১৭০৯-

১৮৯৭০৯ 

 গবারে পশু হাঁস মুরগী,  (১৫/০৭/২০২০ হদত 

১৩/১০/২০২০) 

পর্ যন্ত 

 

২ পমাাঃ নূরুল ইসলাম পচৌগাছা,র্দশার পমাবাাঃ০১৯১৭-

৬২২৮০৭ 

প্রার্রমক রচরকৎসা, 

মৎস্য 

ঐ  

৩ সাগর রমত্র গ্রাম+ডাক-বুরড়হাটি পমাবাাঃ০১৭৫৯-

৩২২৬৯০ 

 ও কৃরষ রবষয়ক ঐ  

৪  ইমামুল  পকশবপুর,র্দশার। পমাবাাঃ০১৯৩২-

৬৬১৯২৮ 

ঐ ঐ  

৫ পমাাঃ হাসানুজ্জামান গ্রাম-বারলয়াডাঙ্গা,ডাক-

পকশবপুর 

পমাবাাঃ০১৭৬১-

৮০৬৩০০ 

ঐ ঐ  

৬ রচরঞ্জীত শীল পকশবপুর,র্দশার। পমাবাাঃ ০১৭৫৪-

৭৮৭৩০৮ 

ঐ ঐ  

*৭ কদল্লাল কুমার োস গ্রাম-জগন্নার্পুর,ডাক-পশখহাটি পমাবাাঃ০১৯১৮-

৫৬৭৫২৫ 

ঐ ঐ প্ররতব

ন্ধী 

৮ পমাাঃ ইব্রাহীম খরলল সের,র্দশার। পমাবাাঃ০১৩০৮-

৯৫১৯৭৬ 

ঐ ঐ  

৯ পমাাঃ বাদয়রজে পহাদসন 

টুটুল 

গ্রাম+ডাক-উলশী পমাবাাঃ-০১৭৬৮-

৫৮৯৬৪৭ 

ঐ ঐ  

১০ পমাাঃ পফরোউস  পহাদসন শাশ যা,র্দশার। পমাবাাঃ০১৭৫৮-

৩৪৩৪১৬ 

ঐ ঐ  

১১ পমাাঃ ওমর ফারুক গ্রাম-সুজাপুর,ডাক-পকবশপুর, পমাবাাঃ-০১৯১১-

৯২১৮২৮ 

ঐ ঐ  

১২ পমাাঃ পগালাম আর্ম পকশবপুর,র্দশার। পমাবাাঃ০১৯৯৬-

৩১৯৯৪৩ 

ঐ ঐ  

১৩ পমাাঃ রশমুল পহাদসন গ্রাম-মাগুরাডাঙ্গা,ডাক-পকশবপুর পমাবাাঃ০১৯১৮-

০১০৪৬৯ 

ঐ ঐ  

১৪ আল আরমন পকশবপুর,র্দশার। পমাবাাঃ০১৭৩৫-

৬৮৭৩৮২ 

ঐ ঐ  

১৫ পমাাঃ আল মামুন গ্রাম-রামচন্দ্রপুর,ডাক-পকশবপুর পমাবাাঃ-

০১৭৬৭২৬৮৩৮৩ 

ঐ ঐ  

১৬ পমাাঃ খরলল আহদমে পকশবপুর,র্দশার। পমাবাাঃ০১৭২৯-

৪৫৫২৪৮ 

ঐ ঐ  

১৭ পমাাঃ সাজজাে পহাদসন গ্রাম-হাসানপুর,ডাক-বুরড়হাটি পমাবাাঃ০১৭২৫-

৪৫৩০০৫ 

ঐ ঐ  

১৮ পমাাঃ আবু পহাদসন পকশবপুর,র্দশার পমাবাাঃ০১৯২৩-

৩৯১২৭৫ 

ঐ ঐ  

১৯ পমাাঃ সােমান পহাদসন 

(ররপন) 

গ্রাম-নওয়াপাড়া বহরমপুর পমাবাাঃ০১৯৪১-

৯০৯২৩০ 

ঐ ঐ  

২০ পমাাঃ সারকব আল- হাসান বাঘারপাড়া,র্দশার। পমাবাাঃ০১৬২৭-

৮৮৪২১৫ 

ঐ ঐ  

২১ পমাাঃ ইনামুল কবীর গ্রাম-নাভারন,ডাক-র্ােবপুর পমাবাাঃ০১৯৩৩-

১৭৮১৫৮ 

ঐ ঐ  

২২ কল্যাণ রবশ্বাস রিকরগাছা,র্দশার। পমাবাাঃ০১৭৪৫-

৬৪৯৪৪৮ 

ঐ ঐ  

২৩ ইকবাল  পহাদসন গ্রাম-আমলাই,ডাক-পগাগা পমাবাাঃ০১৭২৩-

৯০২৭৩১ 

ঐ ঐ  

২৪ পমাাঃ শাহ আলম শাশ যা,র্দশার। পমাবাাঃ০১৭৩২-

৯৩৬২৭৮ 

ঐ ঐ  

২৫ পমাাঃ জসীম উদ্দীন গ্রাম+ডাক-শাশ যা,র্দশার। পমাবাাঃ০১৭৫০-

৪৪২০৬২ 

ঐ ঐ  



২৬ ররফাে পহাদসন গ্রাম-পাঁচভূলাট, ডাক-পগাগা পমাবাাঃ০১৭৫৩-

৩৮৮২৪৩ 

ঐ ঐ  

২৭ পমাাঃ জারহে হাসান শাশ যা,র্দশার। পমাবাাঃ০১৭৪০-

১৯৬৯২৬ 

ঐ ঐ  

২৮ পমাাঃ আরতকুর রহমান গ্রাম-মািবপুর,ডাক-মারশলা পমাবাাঃ০১৯৩৫-

৫৬৭০৯০ 

ঐ ঐ  

২৯ এস,এম ঈমন পচৌগাছা,র্দশার। পমাবাাঃ০১৯২৯-

৫৬০০৮৫ 

ঐ ঐ  

৩০ পমাাঃ রমজান আলী গ্রাম-বুরড়ন্দীয়া, ডাক-

কাদয়মদকালা 

পমাবাাঃ০১৭২১-১৯৭৬৫৪ ঐ ঐ  

৩১ পমাাঃ জারহে পহাদসন পচৌগাছা,র্দশার। পমাবাাঃ০১৮২৬-

৩৩৪৪২৫ 

ঐ ঐ  

৩২ পমাাঃ শারহন আলম গ্রাম+ডাক-নারায়ন পুর পমাবাাঃ০১৬৪৫-

৯৩৫৯৯৬ 

ঐ ঐ  

৩৩ পমাাঃ সবুজ পহাদসন পচৌগাছা,র্দশার। পমাবাাঃ০১৯০২-

৩৪১৭১০ 

ঐ ঐ  

৩৪ পমাাঃ শারহন আলম গ্রাম-ইছাপুর,ডাক- বালুন্ডা পমাবাাঃ০১৪০০০৫০০৯৮ ঐ ঐ  

৩৫ আশীষ কুমার কুন্ডু শাশ যা,র্দশার। পমাবাাঃ০১৭২১-

০৫৩৬৯৬ 

ঐ ঐ  

৩৬ পমাাঃ মাহাবুর রহমান গ্রাম-কাঠুররয়া, ডাক-উলরশ পমাবাাঃ০১৭৪৯-

৭২২৬৯১ 

ঐ ঐ  

৩৭ পমাাঃ মাহফুজুর রহমান শাশ যা, র্দশার। পমাবাাঃ০১৯২৫-

৩৭০৯১১ 

ঐ ঐ  

৩৮ পমাাঃ মনজুরুল হক গ্রাম-আঙ্গারপাড়া,ডাক-অমৃত 

বাজার,রিকরগাছা,   র্দশার। 

পমাবাাঃ০১৬৮৭-

২৬৯৫৫১ 

ঐ ঐ  

৩৯ রমল্টন কুমার রায় গ্রাম-আরড়য়াদেয়াজ, রিকরগাছা পমাবাাঃ০১৭৭৪-

২৩০৬৭০ 

ঐ ঐ  

৪০ পমাাঃ মামুন পহাদসন রিকরগাছা, র্দশার। পমাবাাঃ০১৭৫৫-

৯৩৯৬১৪ 

ঐ ঐ  

৪১ পমাাঃ হাসান আলী গ্রাম-োমখালী,ডাক-জারমরা পমাবাাঃ০১৭৬৪৫-

২৩৩৩৬৪ 

ঐ ঐ  

৪২ সুব্রত েত্ত অভয়নগর,র্দশার পমাবাাঃ০১৭১০-

৯২৪৮৩২ 

ঐ ঐ  

৪৩ পমাাঃ পসাহানুর রহমান গ্রাম-কামালপুর,  ডাক-

কুয়াোবাজার 

পমাবাাঃ০১৭৬৫-

৮৭৫৪৮৯ 

ঐ ঐ  

৪৪ ফযানদডাজ কুমার পঘাষ সের,র্দশার পমাবাাঃ০১৭২৫-

৯৫৯০৯৩ 

ঐ ঐ  

৪৫ পমদহেী হাসান গ্রাম-পছাটহহবতপুর,ডাক-

বারীনগর 

পমাবাাঃ০১৯৪৭-

৮৪৭৬৮৬ 

ঐ ঐ  

৪৬ মুক্তার পমাড়ল সের,র্দশার। পমাবাাঃ০১৭০৩-

৯৫২৫৪৬ 

ঐ ঐ  

৪৭ পমাাঃ সারজদুর রহমান গ্রাম-কারশমপুর,ডাক-হারশমপুর পমাবাাঃ ০১৭৩৫-

৬৩৬৯৫৫ 

ঐ ঐ  

৪৮ ররন আহদেে সের,র্দশার। পমাবাাঃ০১৬৪১-

০৪৮২৭৬ 

ঐ ঐ  

৪৯ পমাাঃ পমাখদলছুর রহমান গ্রাম-কারশমপুর,ডাক-হারশমপুর পমাবাাঃ০১৯১১-

০০৩৮৭০ 

ঐ ঐ  

৫০ পমাাঃ রাদশদুল ইসলাম সের,র্দশার। পমাবাাঃ০১৭৮৬-

৬২২০৭৫ 

ঐ ঐ  

৫১ পমাাঃ আরনছুর রহমান গ্রাম-এদড়ন্দা,ডাক-পগায়ালেহ 

বাজার  

পমাবাাঃ ০১৮৫৬-

৫৬৫৮৩২ 

ঐ ঐ  

৫২ পমাাঃ পহাদসন আলী মরনরামপুর,র্দশার পমাবাাঃ০১৯০৩-

৪৫৪৩৯০ 

ঐ ঐ  

৫৩ সুমন পহাদসন গ্রাম+ডাক-জামরেয়া পমাবাাঃ০১৬৪৩-

৬৪০৮৮৯ 

ঐ ঐ  

৫৪ আরসফ ইকবাল জীবন বাঘারপাড়া,র্দশার। পমাবাাঃ০১৬৫০-

০০৭৫২২ 

ঐ ঐ  

৫৫ পরফাত হাসান গ্রাম-কৃষ্ণনগর,ডাক-রায়পুর পমাবাাঃ০১৬৮৮- ঐ ঐ  



৭৭৭২৪০ 

৫৬ পমাাঃ আল পরজওয়ান ইভান বাঘারপাড়া,র্দশার। পমাবাাঃ০১৬৩৭-

৪৮১৪১৪ 

ঐ ঐ  

৫৭ বাঁিন পেব বম যন গ্রাম-বারভাগ,ডাক-বসুরন্দয়া পমাবাাঃ০১৭১১-১৭৪৬১২ ঐ ঐ  

৫৮ পমাাঃ শরীফ রায়হান বাঘারপাড়া,র্দশার। পমাবাাঃ০১৭৪৩-

৯১৬০৮৪ 

ঐ ঐ  

৫৯ পমাাঃ জাকাররয়া পহাদসন গ্রাম-েরাজহাট,ডাক-

ছারতয়ানতলা 

পমাবাাঃ০১৯১৭-

০০১৫৩৮ 

ঐ ঐ  

৬০ পমাাঃ পমদহেী হাসান বাঘারপাড়া,র্দশার। পমাবাাঃ০১৯১০-৯২১২৫১ ঐ ঐ  

 

 

র্দশার যুব প্ররশক্ষণ পকদন্দ্রর ২০২০-২০২১ অর্ য বছদরর ‘গবারেপশু পালন’’ রবষয়ক প্ররশক্ষণ পকাদস যর এক মাস পময়ােী সাংরক্ষপ্ত  ১ম ব্যাদচর ভরতযকৃত প্ররশক্ষণার্ীদের চূড়ান্ত  

নাদমর তারলকা। (০১/১১/২০২০ হদত ৩০/১১/২০২০) পর্ য 

 

নাং প্ররশক্ষণার্ীর নাম ঠরকানা পমাবাইল নাং প্ররশক্ষণ পকাদস যর 

নাম 

পময়াে মন্তব্য 

১  পমাাঃ শরহদুল ইসলাম গ্রাম-পুটখাল,র ডাক-বুলরন্ডা পমাবাাঃ-০১৪০৪-

৪৫৫৪৯৫৭ 

‘‘গবারেপশু 

পালন’’ 

(০১/১১/২০২০ হদত 

৩০/১১/২০২০) পর্ যন্ত 

 

২ পসাহান করবর টিটু শ যাশা,র্দশার। পমাবাাঃ-০১৪০৪-

৪৫৫৪৯৫৭ 

ঐ ঐ  

৩ পমাাঃ পসাহানুর রহমান গ্রাম-রাজাপুর,ডাক-িরকরগাছা  ঐ ঐ  

৪ শুয়াইব হুসাইন র্দশার। পমাবা-০১৩০৭-৬৮৪৪১৯ ঐ ঐ  

৫ পমাাঃ হাসান মাসুে উৎস গ্রাম-জামতলা,ডাক-সামটা  ঐ ঐ  

৬ সারকব পহাদসন শ যাশা,র্দশার। পমাবা-০১৭৭০-৩৪১২২১ ঐ ঐ  

৭ পমাাঃ আল-আরমন গ্রাম-গুয়াদখালা, ডাক-নওয়াপাড়া  ঐ ঐ  

৮ পমাাঃ রাজু আহদেে অভয়নগর,র্দশার। পমাবা-০১৫৯৫-৬৫৯৩৮১ ঐ ঐ  

৯ হারুনার ররশে গ্রাম-গুয়াদখালা, ডাক-নওয়াপাড়া  ঐ ঐ  

১০ পমাাঃ মামু  ন পহাসাইন অভয়নগর,র্দশার। পমাবা-০১৭০৪-২৪৪৪১৭ ঐ ঐ  

১১ আব্দুল্লাহ আল আব্দুল 

মুরকত 

গ্রাম-বারসা,ডাক-কদশবপুর  ঐ ঐ  

১২ পমাাঃ আবু সাঈে  কদশবপুর,র্দশার পমাবা-০১৭০৪-০৪৯১৭০ ঐ ঐ  

১৩ নারগ যস খাতুন গ্রাম-গুয়াদখালা, ডাক-নওয়াপাড়া  ঐ ঐ  

১৪ আরবো আক্তার অভয়নগর,র্দশার। পমাবা-০১৭৫৩-৮০৫৫০৯ ঐ ঐ  

১৫ পরল সরকার গ্রাম+ডাক-মাড়ৃয়া  ঐ ঐ  

১৬ শাহাজালাল পহাদসন পচৌগাছা,র্দশার পমাবা-০১৭৫৬-৩৯১৪৯৯ ঐ ঐ  

১৭ পমাাঃ মাহামুদুল হাসান গ্রাম-পসানাকুড়,ডাক-এসবাকড়া  ঐ ঐ  

১৮ রারকবুজ্জামান  িরকরগাছা,র্দশার। পমাবা-০১৭২৭-২৫৩৭৯৬ ঐ ঐ  

১৯ পমাাঃ সারির পহাদসন গ্রাম-পাড়রয়ালা,ডাক-আ¤  রঝুটা  ঐ ঐ  

২০ রুদ্র সরকার মনররামপুর,র্দশার। পমাবা-০১৯৫৬-৪৩৭৯৮০ ঐ ঐ  

২১ পমাাঃ পবনরজর আহদমে গ্রাম-পদ্মপুকুর, ডাক-মরজযাপুর  ঐ ঐ  

২২ পমাাঃ ফারুক পহাদসন িরকরগাছা,র্দশার। পমাবা-০১৯১৭-৯৯৪১৬৬ ঐ ঐ  

২৩ ররয়াদুল ইসলাম গ্রাম-বরজয়রামপুর,ডাক-

মনররামপুর,র্দশার। 

পমাবা-০১৭৯৯-৪০৩৩৭৯ ঐ ঐ  

২৪ আল-আরমন গ্রাম-সাতবাড়ীয়া,ডাক-ত্ররদমাহনী  ঐ ঐ  

২৫ পমাাঃ আব্দুর ররহম কদশবপর,র্দশার।  ঐ ঐ  

২৬ পমাাঃ শামীম পরজা পমাবা-০১৭৫৯-২৪৭৬২৯  ঐ ঐ  

২৭ আব্দুল মাদলক গ্রাম-শানতলা,ডাক-চুড়ামনকাটি  ঐ ঐ  

২৮ পমাাঃ সজীবুর রহমান সের,র্দশার।  ঐ ঐ  

২৯ এস,এম আরাফাত 

জামান(বুলবুল) 

পমাবা-০১৭৭৮-৮৩৪৩৩৪  ঐ ঐ  

৩০ পমাাঃ জুবাদয়র সরোর গ্রাম+ডাক- রুপেরয়া  ঐ ঐ  

৩১ রশমুল পহাদসন বাগদরহাট  ঐ ঐ  

৩২ পমাাঃ জুদয়ল পহাদসন পমাবা-০১৬০৯-৫৬৫৪১৭  ঐ ঐ  

৩৩ পমাাঃ আব্দুল আহাে গ্রাম-বায়সা,ডাক-কদশবপুর  ঐ ঐ  

৩৪ পমাাঃ রসরাজুল ইসলাম র্দশার।  ঐ ঐ  

৩৫ প্রবীর কুমার সুর পমাবা-০১৭৭০-৭৭৬৪৬৪  ঐ ঐ  

৩৬ পমাাঃ রায়হান গ্রাম-বুনারাম,ডাক-বাঘুটরয়া  ঐ ঐ  

৩৭ পমাাঃ সবুজ পহাদসন অভয়নগর,র্দশার।  ঐ ঐ  



৩৮ পমাাঃ ইরলয়াস পহাদসন পমাবা-০১৬১৪-০৭০৪০৯  ঐ ঐ  

৩৯ পমাাঃ মাসুম রবল্লাহ গ্রাম-গুননগর,ডাক-র্ােবপুর  ঐ ঐ  

৪০ ররবউল ইসলাম িরকরগাছা,র্দশার।  ঐ ঐ  

 

র্দশার যুব প্ররশক্ষণ পকদন্দ্রর ২০২০-২০২১ অর্ য বছদরর ‘‘হাঁস মুরগী পালন’’ রবষয়ক প্ররশক্ষণ পকাদস যর এক মাস পময়ােী সাংরক্ষপ্ত  ২য় ব্যাদচর ভরতযকৃত প্ররশক্ষণার্ীদের  

চূড়ান্ত  নাদমর তারলকা। (০১/১১/২০২০ হদত ৩০/১১/২০২০) পর্ যন্ত 

 

bs প্ররশক্ষণার্ীর নাম ঠিকানা পমাবাইল নাং প্ররশক্ষণ 

পকাদস যর নাম 

পময়াে মন্তব্য 

১ পমাাঃ আলমগীর করবর গ্রাম+ডাক-িাপা  ‘‘হাঁস মুরগী 

পালন’’ 

(০১/১১/২০২০ হদত 

৩০/১১/২০২০) পর্ যন্ত 

 

২ মাজাহারুল ইসলাম মরনরামপুর, র্দশার। পমাবা-০১৯১৪-

৭৭৬১৯১ 

ঐ ঐ  

৩ পমাাঃ ইয়ারছন আরাফাত গ্রাম-পতঘরর ডাক-রভটাবল্যা  ঐ ঐ  

৪ পমাাঃ আল পরজা সাগর বাঘারপাড়া, র্দশার। পমাবা-০১৯২৫-

২৭৫৬৬৬ 

ঐ ঐ  

৫ রেপাংকর কুমার পে গ্রাম-িানঘাটা,ডাক-হারমেপুর  ঐ ঐ  

৬ পমাাঃ নূর ন্নবী সের,র্দশার। পমাবা-০১৭৫৯-

৪৭৪৬৯১ 

ঐ ঐ  

৭ আব্দুল্লাহ গ্রাম-পদ্মপুকুর, ডাক-রমজযাপুর  ঐ ঐ  

৮ তসয়ে ফয়সাল হাসান রিকরগাছা,র্দশার পমাবা-০১৯১১-

৮৩২৯১৭ 

ঐ ঐ  

৯ পমাাঃ তাদহর পহাদসন গ্রাম-পততুরলয়া,ডাক-পখোপাড়া  ঐ ঐ  

১০ পমাাঃ আসলাম পহাদসন মরনরামপুর, র্দশার। পমাবা-০১৭৫৩-

০৩০১৯১ 

ঐ ঐ  

১১ পমাাঃ জারহে হাসান গ্রাম-উত্তর বুরুজবাগান  ঐ ঐ  

১২ পমাাঃ রুদবল রময়া ডাক-র্ােবপুর,শাশ যা,র্দশার। পমাবা-০১৮৩২-

৬১৬০৩২ 

ঐ ঐ  

১৩ মুনতারছর আল মামুন গ্রাম-বাকড়া,ডাক-রিকরগাছা  ঐ ঐ  

১৪ অরমত কুমার কুন্ডু র্দশার। পমাবা-০১৭০৪-

৮১১২১৯ 

ঐ ঐ  

১৫ পমহরাব পহাদসন গ্রাম+ডাক-মরজেপুর  ঐ ঐ  

১৬ রব এম রলটন পারদভজ পকশবপুর,ডাক-র্দশার। পমাবা-০১৭৪৫-

৮৬০০২৩ 

ঐ ঐ  

১৭ পমাাঃ রসরাজুল ইসলাম গ্রাম-জগন্নার্পুর,ডাক-পশখহাটি  ঐ ঐ  

১৮ পমাাঃ আবু বাক্কার র  সরদ্দক সের,র্দশার। পমাবা-০১৭২০-

৬১১৪৮৪ 

ঐ ঐ  

১৯ সােমান সারকব গ্রাম-পকামরপুর,ডাক-রশশুতলা  ঐ ঐ  

২০ পমাাঃ আেনান রারকব পচৌগাছা,র্দশার। পমাবা-০১৪০২-

১৫৭৭৬৯ 

ঐ ঐ  

২১ পমাাঃ আক্তারুজ্জামান বাবুল গ্রাম-বরলোপাড়া,ডাক-রসাংঝুরল  ঐ ঐ  

২২ ফারহানা ইয়াসরমন পচৌগাছা,র্দশার। পমাবা-০১৭২৪-

৬৮৪৮৯৭ 

ঐ ঐ  

২৩ পমাাঃ রসহাব উরদ্দন গ্রাম-নাইড়া,ডাক-রহজলা  ঐ ঐ  

২৪ পমাাঃ মরনরুজ্জামান পচৌগাছা,র্দশার। পমাবা-০১৬৪১-

৪৮৯২৫০ 

ঐ ঐ  

২৫ পমাাঃ সুমন পারদভজ গ্রাম-গুয়াদখালা,ডাক-নওয়াপাড়া  ঐ ঐ  

২৬ পমাাঃ মরনরুল ইসলাম অভয়নগর, র্দশার। পমাবা-০১৭১০-

২৩৪৯১৮ 

ঐ ঐ  

২৭ পমাাঃ পমদহেী হাসান রানা গ্রাম+ডাক-িলগ্রাম  ঐ ঐ  

২৮ পমাাঃ রমরাজ পহাসাইন বাঘারপাড়া,র্দশার। পমাবা-০১৯৪২-

৬৪৫৪২৪ 

ঐ ঐ  

২৯ পমাছাাঃলাবনী  ইয়াসরমন  গ্রাম-বরহরামপুর,ডাক-অমৃতবাজার  ঐ ঐ  

৩০ শামীম পরজা রিকরগাছা,র্দশার পমাবা-০১৮৯০-

২৪৫৬৬১ 

ঐ ঐ  

৩১ পসাদহল রানা গ্রাম-মুনদসফপুর,ডাক-রুপরেয়া  ঐ ঐ  

৩২ পমাাঃ রলমন পহাদসন সের,র্দশার। পমাবা-০১৯১১-

৭৬১৭২৮ 

ঐ ঐ  



৩৩ বৃরি খাতুন গ্রাম-বুরড়হাটি,ডাক-বুরড়হাটি  ঐ ঐ  

৩৪ সুমাইয়া ইসলাম পকশবপুর,র্দশার। পমাবা-০১৭২১-

৪৩৩১৪১ 

ঐ ঐ  

৩৫ পমাাঃ রারকব হাসান গ্রাম-শাংকরপুর,সের,র্দশার। পমাবা-০১৭১০-

৪৫৮১২৭ 

ঐ ঐ  

৩৬ পমাাঃ ররবউল ইসলাম গ্রাম-সদুল্যাপুর,ডাক-বসুরন্দয়া  ঐ ঐ  

৩৭ পমাাঃ তররকুল  ইসলাম সের,র্দশার। পমাবা-০১৯৫৫-

৮৫৭৪১১ 

ঐ ঐ  

৩৮ পমাাঃ মুক্তারেম রবল্লাহ গ্রাম-সদুল্যাপুর,ডাক-বসুরন্দয়া  ঐ ঐ  

৩৯ পমাাঃ আকুল পহাদসন সের,র্দশার। পমাবা-০১৯৬১-

১৩২০৩৯ 

ঐ ঐ  

৪০ পমাাঃ মামুন পহাদসন গ্রাম-পহাগলাডাঙ্গা,ডাক-জয়পুর  ঐ ঐ  

  

র্দশার যুব প্ররশক্ষণ পকদন্দ্রর ২০২০-২০২১ অর্ য বছদরর ‘‘কৃরষ হটি যকালচার’’ রবষয়ক প্ররশক্ষণ পকাদস যর এক মাস পময়ােী সাংরক্ষপ্ত  ৩য় ব্যাদচর ভরতযকৃত প্ররশক্ষণার্ীদের  

চূড়ান্ত  নাদমর তারলকা। (০১/১২/২০২০ হদত ৩০/১২/২০২০) পর্ যন্ত 

নাং          প্ররশক্ষণার্ীর নাম ঠিকানা পমাবাইল নাং প্ররশক্ষণ পকাদস যর 

নাম 

পময়াে মন্তব্য 

১ পমাাঃ ইজাজ পমদহেী  গ্রাম-রমজযাপর, ডাক-পগৌরনগর পমাবা-০১৩১৫-

৯৫০৬০৬ 

‘‘কৃরষ 

হটি যকালচার’’ 

(০১/১২/২০২০ হদত 

৩০/১২/২০২০) পর্ যন্ত 

 

২ স্মৃরত রানী  বাঘারপাড়া,র্দশার পমাবা-০১৭৫৫-

৮৫৫৩৩০ 

ঐ ঐ  

৩ তুহানা আক্তার গ্রাম-বাহাদুরপুর, ডাক-উপশহর পমাবা-০১৭১৯-

৬৬৩০৬৩ 

ঐ ঐ  

৪ ফাদতমা আক্তার 

ইয়াসরমন 

সের,র্দশার পমাবা-০১৯৯৫-৭৭০২৯৯ ঐ ঐ  

৫ পমাাঃ শাওন পহাদসন গ্রাম-গাাংগুরলয়া,ডাক-পখোপাড়া পমাবা-০১৯৪৪-

৫৪৬৯৩৪ 

ঐ ঐ  

৬ পমাাঃ হারসবুল হুসাইন মরনরামপুর,র্দশার পমাবা-০১৬৩৪-

৬৯৬৫৬৬ 

ঐ ঐ  

৭ পমাাঃ ইয়ারসর আরাফাত গ্রাম-চাঁচড়া,ডাক-পরলদগট পমাবা-০১৭৫২-১২২০২১ ঐ ঐ  

৮ পমাাঃ সারকবুল ইসলাম সের,র্দশার পমাবা-০১৮৯০-

২৪৬৫৯৯ 

ঐ ঐ  

৯ পমাাঃ মাসুে রানা গ্রাম-লক্ষীপুর, ডাক-রায়পুর পমাবা-০১৭১৫-৭৯২০৪৫ ঐ ঐ  

১০ হীরা খাতুন বাঘারপাড়া,র্দশার পমাবা-০১৭১৮-

৯২৪১৩৬ 

ঐ ঐ  

১১ করবর পহাদসন গ্রাম-মারহরেয়া,ডাক-রুদ্রপুর পমাবা-০১৯৪১-

৯৪৮০৮৬ 

ঐ ঐ  

১২ পমাাঃ আশরাফ রসরদ্দক সের,র্দশার পমাবা-০১৯১০-৭৭৫৫২৩ ঐ ঐ  

১৩ পমাাঃ ররয়াজ মাহমুে গ্রাম-রামনার্পুর,  ডাক-চরন্ডপুর পমাবা-০১৭১৪-

৯৩৬৩৫৫ 

ঐ ঐ  

১৪ সুরাইয়া আক্তার মরনরামপুর,র্দশার পমাবা-০১৭৬৫-

০৬৮৭৯৬ 

ঐ ঐ  

১৫ ফারজানা  গ্রাম-মারহরেয়া,ডাক-রুদ্রপুর পমাবা-০১৭৩৬-

৩৬৪৬২০ 

ঐ ঐ  

১৬ পারপয়া খাতুন  সের,র্দশার পমাবা-০১৭৯৫-৪৭৫০৫১ ঐ ঐ  

১৭ ফারহানা তারর ম গ্রাম-নতুন উপশহর,রশক্ষাদবাড য পমাবা-০১৯৮৫-

৩২২৪০৯ 

ঐ ঐ  

১৮ মাহাবুবা আক্তার নুপুর সের,র্দশার পমাবা-০১৯২৫-৪৯৯০২০ ঐ ঐ  

১৯ পমাাঃ রারকবুল হাসান গ্রাম-কুলাবাজার, ডাক-

খালকুলা 

পমাবা-০১৬০৯-১৪২৭১১ ঐ ঐ  

২০ আসমা খাতুন কারলগঞ্জ,র্দশার পমাবা-০১৭৩৬-

৮৫৮০৩৪ 

ঐ ঐ  

২১ পমাাঃ ররফকুল ইসলাম গ্রাম-পমদঠাপাড়া,ডাক-মদহশপুর পমাবা-০১৯৪৩-

০৩২৪০০ 

ঐ ঐ  

২২ পমাাঃ শরফকুল ইসলাম রিনাইেহ পমাবা-০১৭৫৯-

৩১৮১১৬ 

ঐ ঐ  

২৩ পমাাঃ মরহন উরদ্দন গ্রাম-আলমনগর,ডাক-

আমোবাে 

পমাবা-০১৯০৯-৪১১৫৯৪ ঐ ঐ  



২৪ আক্তারুজ্জামান সের,র্দশার পমাবা-০১৯৬২-

০৯০৮০৭ 

ঐ ঐ  

২৫ ইমরান পহাদসন গ্রাম-আলমনগর,ডাক-

আমোবাে 

পমাবা-০১৯১৭-০৫৪৯৭১ ঐ ঐ  

২৬ ররয়াইয়া সুলতানা রুপা সের,র্দশার পমাবা-০৪১৭১৫-

৯০৩৫০৫ 

ঐ ঐ  

২৭ সাজ্জাদুর রহমান গ্রাম-রপয়ারীদমাহন পরাড পমাবা-০৪১৯৯-

৭০৭৬৬৪৮ 

ঐ ঐ  

২৮ পমাাঃ আছাদুজ্জামান 

আছাে 

সের,র্দশার পমাবা-০১৯৮-৯৪২৫০৯ ঐ ঐ  

২৯ পমাাঃ ইব্রারহম  গ্রাম+ডাক-পমাহােেপুর পমাবা-০১৯৩৩-

১৯৬৩১০ 

ঐ ঐ  

৩০ পমদহেী হাসান ররওন মাগুরা পমাবা-০১৯১০-

৪৬৬২৪৮ 

ঐ ঐ  

৩১ পমাাঃ মরনরুল ইসলাম গ্রাম+ডাক-িাপা  পমাবা-০১৯৮৭-৪৭০২৫৪ ঐ ঐ  

৩২ রপ্রয়াাংকা রায় মরনরামপুর,র্দশার পমাবা-০১৭২৮-৭৪৭৭২০ ঐ ঐ  

৩

৩ 

পমাাঃ আরশক পহাদসন গ্রাম-চাঁচড়া,ডাক-র্দশার পমাবা-০১৭৬০-৪৫৬৭৭৭ ঐ ঐ  

৩৪ পমাাঃ রলসানুল ইবদন 

কবীর 

সের,র্দশার পমাবা-০১৯৬২-

০৯০৮০৭ 

ঐ ঐ  

৩৫ খারেজাতুদন্নছা গ্রাম-রকসমতনওয়াপাড়া পমাবা-০১৭৬৪-৭৮৫৯৪৪ ঐ ঐ  

৩৬ আবদুল্লা আল মাসুে সের,র্দশার পমাবা-০১৯৯৮-

৬৭০৬৪৩ 

ঐ ঐ  

৩৭ সারবরুজ্জামান ছাবরী গ্রাম-পবলাটদেৌলতপুর, ডাক-

হাটবাজার, কারলগঞ্জ,রিনাইহে 

পমাবা-০১৭৪৭-৫১০৫২৭ ঐ ঐ  

৩৮ পমাাঃ রমজানুর রহমান গ্রাম-পকােলাপাড়া,ডাক-ররহতা পমাবা-০১৯২৫-

৩৩২০৫৬ 

ঐ ঐ  

৩৯ পমাাঃ পসাদহল পহাদসন মরনরামপুর,র্দশার পমাবা-০১৯৪০-২১২৯৫৪ ঐ ঐ  

৪০ হৃেয় হাসান গ্রাম-এড়ান্দা,ডাক-পেয়াড়া পমাবা-০১৯৭৩-২৭৩৭৪৭ ঐ ঐ  

                                                                                   ( পমাাঃ আবদুর রাজ্জাক রময়া) 

                                                                                          পকা - অরড যদনটর 

                                                                                         যুব উন্নয়ন অরিেপ্তর 

                                                                                     যুব প্ররশক্ষন পকন্দ্র , র্দশার    

                                                                                        পফান  াঃ ০৪২১ ৬৩১০ 

  



উপদজলা যুব উন্নয়ন কম যকতযার কার্ যালয় 

পচৌগাছা, র্দশার 

 

 খ) অপ্রারতষ্ঠারনক প্ররশক্ষণ:     

                                                              

ক্রাঃ 

নাং 

প্ররশক্ষণার্ীর নাম ঠিকানা পমাবাইল নম্বর প্ররশক্ষণ পকাদস যর 

নাম 

পময়াে মন্তব্য 

১ 
পমাাঃ আবু তাদলব 

সাাং-সাঞ্চাডাঙ্গা, পপা:-

সুখপুকুররয়া 

01762583515 হাঁস-মুরগী পালন ২৫/০৮/২০ হদত 

৩১/০৮/২০ 

 

২ ”  রায়হান উদ্দীন ঐ 01762275800 ঐ ঐ  

৩ ”  ইমরান পহাদসন ঐ 01740273823 ঐ ঐ  

৪ ”   আরজজুর রহমান ঐ  ঐ ঐ  

৫ সবুজ কুমার পঘাষ ঐ 01742678019 ঐ ঐ  

৬ পমাাঃ পহাদসন আলী ঐ 01311921043 ঐ ঐ  

৭ ”  জরন আহদেে ঐ 01779132426 ঐ ঐ  

৮ ”  ইসরারফল পহাদসন ঐ  ঐ ঐ  

৯ প্রতাপ কুমার োস ঐ 01723863985 ঐ ঐ  

১০ পেবাশীষ কুমার পঘাষ ঐ 01742678019 ঐ ঐ  

১১ পমাাঃ পারদভজ আহদেে ঐ 01304360556 ঐ ঐ  

১২ ”  ইয়ারছন ঐ 01757494492 ঐ ঐ  

১৩ 
জাহাঙ্গীর আলম 

সাাং-চুটারহুো,দপা:-

সুখপুকুররয়া 

01911604455 ঐ ঐ  

১৪ 
পমাাঃ মামুন পহাদসন 

সাাং-সাঞ্চাডাঙ্গা,দপা:-

সুখপুকুররয়া 

01745888117 ঐ ঐ  

১৫ ”   আরজম উদ্দীন ঐ 01845591278 ঐ ঐ  

১৬ ”  পসৌরভ রময়া ঐ 01703272745 ঐ ঐ  

১৭ ”  রশহাব উদ্দীন ঐ 01710737387 ঐ ঐ  

১৮ ” জুদয়ল রানা সাাং-কাকুরড়য়া,দপা:-মারশলা 01772091783 ঐ ঐ  

১৯ ”  আবু খাদয়র ঐ 01726254622 ঐ ঐ  

২০ চঞ্চল রময়া ঐ  ঐ ঐ  

২১ নাজমুল পহাদসন ঐ 01725895410 ঐ ঐ  

২২ পমাাঃ তরববর রহমান সাাং-রেঘড়ী,দপা:-মারশলা 01788900828 ঐ ঐ  

২৩ স্বপন কুমার পঘাষ ঐ 01779447276 ঐ ঐ  

২৪ পেবাশীষ পঘাষ ঐ 01734139409 ঐ ঐ  

২৫ 
পমাাঃ মরফজুর রহমান 

সাাং-সাঞ্চাডাঙ্গা,দপা:-

সুখপুকুররয়া 

 ঐ ঐ  

২৬ আসমা খাতুন সাাং-রমজযাপুর,দপা:-

জগেীশপুর 

 হাঁস-মুরগী পালন ২১/৯/২০ হদত 

২৭/৯/২০ 

 

২৭ পমাছাাঃ ইয়াসরমন আক্তার  ঐ  ঐ ঐ  

২৮ পমাছাাঃ জুরল আক্তার ঐ  ঐ ঐ  

২৯ শাহানাজ খাতুন ঐ  ঐ ঐ  

৩০ লুবনা জাহান এযানী ঐ  ঐ ঐ  

৩১ রশখা খাতুন ঐ  ঐ ঐ  

৩২ আকরলমা খাতুন ঐ  ঐ ঐ  

৩ মাছুমা খাতুন ঐ  ঐ ঐ  

৩৪ সার্ী খাতুন ঐ  ঐ ঐ  

৩৫ রূরম খাতুন ঐ  ঐ ঐ  

৩৬ পমাাঃ মুজারহদুল ইসলাম ঐ 01776513000 ঐ ঐ  

৩৭ পমাাঃ খাদলদুল রহমান ঐ 01760814358 ঐ ঐ  

৩৮ পমাাঃ আরজম উদ্দীন ঐ 01795830137 ঐ ঐ  

৩৯ পমাাঃ রায়হান উদ্দীন ঐ  ঐ ঐ  



৪০ পমাাঃ রাদসল পহাদসন ঐ  ঐ ঐ  

৪১ পমাাঃ আবু সাঈে ঐ  ঐ ঐ  

৪২ পমাাঃ তসকত মাহমুে টুটুল ঐ  ঐ ঐ  

৪৩ পমাাঃ আব্দুল্লা আল পনামান ঐ  ঐ ঐ  

৪৪ পমাাঃ ইমোদুল হক ঐ  ঐ ঐ  

৪৫ পমাাঃ আলী হামজা ঐ 01305422718 ঐ ঐ  

৪৬ পমাাঃ আল মামুন ঐ  ঐ ঐ  

৪৭ পমাাঃ আররফুল ইসলাম ঐ  ঐ ঐ  

৪৮ পমাাঃ সুমন পহাদসন ঐ 01724901278 ঐ ঐ  

৪৯ পমাাঃ শারকবুল হাসান ঐ  ঐ ঐ  

৫০ পমাাঃ মুন্না রহমান ঐ  ঐ ঐ  

৫১ পসানালী আক্তার সাাং-বাকপাড়া, পপা:-পচৌগাছা 01758417346 পপাষাক ততরী ও 

নকশীকরণ 

১১/১০/২০ হর্ে 

২৫/১০/২০ 

 

৫২ পমাছাাঃ মরনরা পবগম ঐ 01722167737 ঐ ঐ  

৫৩ পমাছাাঃ শাররমন আক্তার ঐ 01755154614 ঐ ঐ  

৫৪ পমাছাাঃ কুলছুম পবগম ঐ 01722633564 ঐ ঐ  

৫৫ ”  পমদহেী নাসররন মরল ঐ 01730847654 ঐ ঐ  

৫৬ ”  পরারজনা খাতুন ঐ 01734338229 ঐ ঐ  

৫৭  বাসন্তী রানী ঐ 01747231408 ঐ ঐ  

৫৮ পমাছাাঃ ররমা খাতুন ঐ 01765043541 ঐ ঐ  

৫৯ ” রূমা পবগম ঐ 01750104647 ঐ ঐ  

৬০ ”  র্মুনা খাতুন ঐ 01739306705 ঐ ঐ  

৬১ ”   রারজয়া পবগম ঐ 01731298173 ঐ ঐ  

৬২ ”  তাছরলমা খাতুন ঐ 01624816383 ঐ ঐ  

৬৩ ” সানরজো পারভীন রমনা ঐ  ঐ ঐ  

৬৪ ”  ররপা আক্তার রসমু ঐ 01784515513 ঐ ঐ  

৬৫ ”  রূমা পবগম ঐ 01773045405 ঐ ঐ  

৬৬ ”  হারলমা পবগম ঐ 01303940567 ঐ ঐ  

৬৭ পমাছাাঃ ররহমা পবগম ঐ 01734338229 ঐ ঐ  

৬৮ ”  শাররমন সুলতানা ঐ 01753772788 ঐ ঐ  

৬৯ জারকয়া সুলতানা উরম য ঐ 01300617871 ঐ ঐ  

৭০ ”  জুরলয়া খাতুন ঐ 01721732704 ঐ ঐ  

৭১ ”  রত্না পবগম ঐ 01756778540 ঐ ঐ  

৭২ ”  সালমা খাতুন ঐ 01610998125 ঐ ঐ  

৭৩ ”  মররয়ম খাতুন সাাং-কারীগরপাড়া,দচৌগাছা 01844515513 ঐ ঐ  

৭৪ ”  নাজমা পবগম সাাং-বাকপাড়া,দপা:-পচৌগাছা 01746075342 ঐ ঐ  

৭৫ ”  তারনয়া আলম ঐ  ঐ ঐ  

 

 ৭৬ পমাাঃ শারকল ইমাম রমঠু সাাং-পলুয়া,দপা:-পাশাদপাল 01781876239 গবােী পশু পালন ১৮/১০/২০ হদত 

২৪/১০/২০ 

 

৭৭ ”  ইমামুল হক ঐ  ঐ ঐ  

৭৮ ”  পমািফা তাররক সাাং-েশপারকয়া,দপা:-

পাশাদপাল 

 ঐ ঐ  

৭৯ ”  আাঃ ছামাে আলী ঐ 01788732682 ঐ ঐ  

৮০ আকরাম আলী ঐ 01751332193 ঐ ঐ  

৮১ আবু কায়ুম ঐ 01309248550 ঐ ঐ  

৮২ খারলে হাসান ঐ 01733425129 ঐ ঐ  

৮৩ পমাাঃ টিপু সুলতান ঐ 01752701254 ঐ ঐ  

৮৪ পমাাঃ পমদহেী  হাসান ঐ  ঐ ঐ  

৮৫ ”  নুর নবী ঐ 01715356916 ঐ ঐ  

৮৬ ”  হাসানুজ্জামান ঐ 01757973640 ঐ ঐ  

৮৭ ”  আকবার পহাদসন ঐ 01794676346 ঐ ঐ  



৮৮ ”  পশাদয়ব আক্তার শুভ ঐ 01969242556 ঐ ঐ  

৮৯ ”  পসায়ানুর রহমান ঐ 01765876041 ঐ ঐ  

৯০ ”  আরলমুন পহাসাইন ঐ  ঐ ঐ  

৯১ ”  আরমনুর রহমান ঐ 01757956242 ঐ ঐ  

৯২ পমাাঃ তানরজল পহাদসন ঐ 01731447646 ঐ ঐ  

৯৩ পমাাঃ সাগর  সাাং-পগৌরবন্দপুর, পপা:-

চান্দুটিয়া 

 ঐ ঐ  

৯৪ পমাাঃ শররফুল ইসলাম সাাং+দপা:-পাশাদপাল  ঐ ঐ  

৯৫ রবপুল সাাং-রঘুনার্পুর, পপা:-

পাশাদপাল 

 ঐ ঐ  

৯৬ পেবব্রত  01948130297 ঐ ঐ  

৯৭ মরনরূল  সাাং+দপা:-পাশাদপাল  ঐ ঐ  

৯৮ শাররমন ঐ  ঐ ঐ  

৯৯ জুবাইো নাহার ঐ  ঐ ঐ  

১০০ পমাাঃ আাঃ আহাে ঐ 01773677951 ঐ ঐ  

১০১ পদমাাঃ আবু পতারাব আলী সাাং-পছাটকাকুরড়য়া,দপা:-

মারশলা 

 গবােী পশু পালন ২১/১০/২০ হদত 

২৭/১০/২০ 

 

১০২ পমাাঃ িন্টু মরয়া ঐ  ঐ ঐ  

১০৩ পমাছাাঃ মনরকা খাতুন সাাং-রেঘড়ী,দপা:-মারশলা  ঐ ঐ  

১০৪ পমাাঃ শামরম রদজা সাাং-পছাটকাকুরড়য়া,দপা:-

মারশলা 

 ঐ ঐ  

১০৫ পমাছাাঃ জুলদখা বদগম সাাং-সাঞ্চাডাঙ্গা,দপা:-

সূখপুকুররয়া 

 ঐ ঐ  

১০৬ শাহাজান আলী সাাং-পছাটকাকুরড়য়া,দপা:-

মারশলা 

 ঐ ঐ  

১০৭ শররফুল ইসলাম ঐ  ঐ ঐ  

১০৮ পমাছাাঃ হাসরনা বদগম সাাং-সাঞ্চাডাঙ্গা,দপা:-

সূখপুকুররয়া 

 ঐ ঐ  

১০৯ পমাাঃ ইকরামুল পহাসদন সাাং-পছাটকাকুরড়য়া,দপা:-

মারশলা 

 ঐ ঐ  

১১০ পমাাঃ আজরজুর রহমান ঐ  ঐ ঐ  

১১১ শাহরন ঐ  ঐ ঐ  

১১২ আকরামুল ঐ  ঐ ঐ  

১১৩ পমাছাাঃ আফরয়া পারভীন সাাং-সাঞ্চাডাঙ্গা,দপা:-

সূখপুকুররয়া 

 ঐ ঐ  

১১৪ মরনা খাতুন ঐ  ঐ ঐ  

১১৫ ররতা খাতুন সাাং-পছাটকাকুরড়য়া,দপা:-

মারশলা 

 ঐ ঐ  

১১৬ মনীষা পঘাষ সাাং-সাঞ্চাডাঙ্গা,দপা:-

সূখপুকুররয়া 

 ঐ ঐ  

১১৭ পমাাঃ মাফজুর রহমান সাাং-পছাটকাকুরড়য়া,দপা:-

মারশলা 

 ঐ ঐ  

১১৮ পমাাঃ রাশদে আলী ঐ  ঐ ঐ  

১১৯ পমাাঃ শুকুর আলী ঐ  ঐ ঐ  

১২০ আফসানা মরমর  ঐ  ঐ ঐ  

১২১ পসাহাগ ঐ  ঐ ঐ  

১২২ পমাাঃ ররওন ঐ  ঐ ঐ  

১২৩ রূবদল পহাসদন ঐ  ঐ ঐ  

১২৪ পমাাঃ জাহরদুল ইসলাম ঐ  ঐ ঐ  

১২৫ পমাাঃ  শামীম রদজা সাাং-সাঞ্চাডাঙ্গা,দপা:-

সূখপুকুররয়া 

 ঐ ঐ  

১২৬ পকারহনুর পবগম সাাং-মদডলপাড়া, পপা:-

পচৌগাছা 

01315953714 পপাষাক ততরী ও 

নকশীকরণ 

১৫/১১/২০ হদত 

২১/১১/২০ 

 



১২৭ রমম ঐ 01402278555 ঐ ঐ  

১২৮ সারবহা পহাদসন রলপা ঐ 01782093927 ঐ ঐ  

১২৯ ফারজানা খাতুন ঐ 01721752963 ঐ ঐ  

১৩০ হাদজরা খাতুন ঐ 01683863744 ঐ ঐ  

১৩১ মাসুরা খাতুন ঐ 01311274147 ঐ ঐ  

১৩২ রফদরাজা খাতুন ঐ 01743550377 ঐ ঐ  

১৩৩ ফাদতমা  খাতুন ঐ 01783535935 ঐ ঐ  

১৩৪ হাদজরা খাতুন ঐ 01798984202 ঐ ঐ  

১৩৫ সারর্  খাতুন ঐ 01712938541 ঐ ঐ  

১৩৬ রমম আক্তার ঐ 01319464819 ঐ ঐ  

১৩৭ সুমাইয়া খাতুন ঐ 01741502820 ঐ ঐ  

১৩৮ ফাদতমা  খাতুন ঐ 01755032761 ঐ ঐ  

১৩৯ পমাছাাঃ পববী সুলতানা ঐ 01728400623 ঐ ঐ  

১৪০ পমাছাাঃ সুমাইয়া  ঐ 01775941907 ঐ ঐ  

১৪১ পমাছাাঃ জহুরা  পবগম ঐ 01741092667 ঐ ঐ  

১৪২ পমাছাাঃ মাছুরা পবগম ঐ 01992254499 ঐ ঐ  

১৪৩ পমাছাাঃ মরজযনা পবগম ঐ 01794246489 ঐ ঐ  

১৪৪ নাজরমন নাহার ঐ 01650038043 ঐ ঐ  

১৪৫ রমো  ঐ 01743401533 ঐ ঐ  

১৪৬ পসানালী ঐ 01733461159 ঐ ঐ  

১৪৭ ররতা খাতুন ঐ  ঐ ঐ  

১৪৮ জুরত খাতুন ঐ 01310204949 ঐ ঐ  

১৪৯ ইরত খাতুন ঐ  ঐ ঐ  

১৫০ পজাসনা খাতুন ঐ 01745775003 ঐ ঐ  

১৫১ পমাাঃ আবু সুরফয়ান সাাং-উরজরপুর,দপা:-

মুক্তারপুর 

01777986648 হাঁস-মুরগী পালন ২২/১১/২০ হদত 

২৮/১১/২০ 

 

১৫২ তানরজর আহদমে  ঐ 01304209889 ঐ ঐ  

১৫৩ মামুন পহাদসন ঐ 01762316570 ঐ ঐ  

১৫৪ পমাছাাঃ আসমা খাতুন ঐ 01754469638 ঐ ঐ  

১৫৫ পমাছাাঃ ফারজানা খাতুন ঐ 01717767738 ঐ ঐ  

১৫৬ ”  নুরজাহান খাতুন ঐ 01831563758 ঐ ঐ  

১৫৭ পমাাঃ জারকরূল  ঐ 01778413921 ঐ ঐ  

১৫৮ জুলরফকার আলী ঐ 01754272952 ঐ ঐ  

১৫৯ পমাাঃ পমদহেী হাসান ঐ 01950120584 ঐ ঐ  

১৬০ পমাাঃ রারজব আহদেে ঐ 01918498072 ঐ ঐ  

১৬১ পমাছাাঃ পরারজনা খাতুন ঐ 01749802481 ঐ ঐ  

১৬২ আশাদুল ইসলাম ঐ 01721969172 ঐ ঐ  

১৬৩ পমাাঃ রমলন ঐ 01730826859 ঐ ঐ  

১৬৪ জারকরূল ইসলাম ঐ 01782527136 ঐ ঐ  

১৬৫ রারকব উদ্দীন সাাং+দপা:-মুক্তারপুর 01704573678 ঐ ঐ  

১৬৬ পমাছাাঃ রফদরাজা খাতুন ঐ 01755924764 ঐ ঐ  

১৬৭ পমাাঃ আবু বক্কার ঐ 01749869333 ঐ ঐ  

১৬৮ জান্নাতুলদফরদেৌস ঐ 01996351493 ঐ ঐ  

১৬৯ পেওয়ান রমজান পহাদসন ঐ 01708020681 ঐ ঐ  

১৭০ পমাাঃ পলাশ পহাদসন ঐ 01764692439 ঐ ঐ  

১৭১ পতৌরহে রহমান ঐ 01784945032 ঐ ঐ  

১৭২ গাওসুল আজম ঐ 01785716556 ঐ ঐ  

১৭৩ উদে মারজারা পফরূ ঐ 01724342968 ঐ ঐ  

১৭৪ লাবনী আক্তার ঐ 01917831307 ঐ ঐ  

১৭৫ ওƒমানা আফদরাজ সাাং-উরজরপুর,দপা:-

মুক্তারপুর 

01763147835 ঐ ঐ  

১৭৬ পমা: সজীব পহাদসন সাাং-রমজযাপুর,দপা:- 01797335515 গবােী পশু পালন ৯/১২/২০ হদত  



জগেীশপুর ১৫/১২/২০ 

১৭৭ ”  িন্টু পহাদসন ঐ 01767076370 ঐ ঐ  

১৭৮ ”  সালমা আক্তার  ঐ 01737025844 ঐ ঐ  

১৭৯ ”  রজনী খাতুন ঐ 014109166153 ঐ ঐ  

১৮০ ”  তরন্ন খাতুন ঐ 01924888205 ঐ ঐ  

১৮১ পমা: মরনরূজ্জামান ঐ 01409761160 ঐ ঐ  

১৮২ পমাছা: লাভলী খাতুন ঐ 01929334598 ঐ ঐ  

১৮৩ ”  স্বপা খাতুন ঐ 01300285080 ঐ ঐ  

১৮৪ ”  রশউরল পবগম ঐ 01753143273 ঐ ঐ  

১৮৫ পমা: রাদসল পহাদসন ঐ 01765172850 ঐ ঐ  

১৮৬ ”  ররন পহাদসন ঐ 01786311467 ঐ ঐ  

১৮৭ ”   আররফুল ইসলাম ঐ 01998716985 ঐ ঐ  

১৮৮ পমাছা: সুমাইয়া খাতুন ঐ 01762276402 ঐ ঐ  

১৮৯ পমা: সবুজ আলী ঐ 01716556371 ঐ ঐ  

১৯০ পমাসা: পরশমা খাতুন ঐ 01627850281 ঐ ঐ  

১৯১ ”  জান্নাতুল আরা ঐ 01761575528 ঐ ঐ  

১৯২ ”  কারনজ ফাদতমা  ঐ 01760572825 ঐ ঐ  

১৯৩ পমা: সুমন পহাদসন ঐ 01860510728 ঐ ঐ  

১৯৪ পমাসা: রূনা খাতুন ঐ 01728203741 ঐ ঐ  

১৯৫ পমা: রাহাত আদনায়ার ঐ 01741423581 ঐ ঐ  

১৯৬ পমাসা: পাররভনা আক্তার ঐ 01712485259 ঐ ঐ  

১৯৭ পমা: শারকল পহাদসন ঐ  ঐ ঐ  

১৯৮ পমা: হারববুর রহমান ঐ  ঐ ঐ  

১৯৯ ”  জারকর পহাদসন ঐ 01626314502 ঐ ঐ  

২০০ ”  পসানালী খাতুন ঐ 01781410767 ঐ ঐ  

২০১ পমা:  রজহাে ইসলাম সাাং-মাজালী, পপা:-

রসাংহঝুলী 

01739938009 গবােী পশু পালন ২২/১২/২০ হদত 

২৮/১২/২০ 

 

২০২ ”  ওবাইদুল ইসলাম ঐ 01718660530 ঐ ঐ  

২০৩ ”   রবল্লাল পহাদসন ঐ 01778255760 ঐ ঐ  

২০৪ ”  আশরাফুল ইসলাম ঐ 01793487111 ঐ ঐ  

২০৫ ”  আল আরসফ ঐ 01772273613 ঐ ঐ  

২০৬ ”  রতন কাজী ঐ 01724490747 ঐ ঐ  

২০৭ আব্দুল হারকম ঐ 01633600664 ঐ ঐ  

২০৮ পমা: রসজান করবর ঐ 01866442959 ঐ ঐ  

২০৯ রায়হান করবর রাজা ঐ 01760952418 ঐ ঐ  

২১০ পমা: এজাজ করবর ঐ 01770746345 ঐ ঐ  

২১১ কাফাদয়ত হাসান পশাভন ঐ 01702551387 ঐ ঐ  

২১২ পমা: আসাদুজ্জামান সাগর ঐ 01771291876 ঐ ঐ  

২১৩ ”  খাদলদুর রহমান ঐ 01868527180 ঐ ঐ  

২১৪ ”  তাররমহীম আহদেে ঐ 01999771926 ঐ ঐ  

২১৫ ”  ররফাত পহাদসন ঐ 01645472201 ঐ ঐ  

২১৬ পমাছা: নাজমা খাতুন ঐ 01766744431 ঐ ঐ  

২১৭ ”  জাহানারা পারভীন ঐ 01704617162 ঐ ঐ  

২১৮ ”  রররম খাতুন ঐ 01708108498 ঐ ঐ  

২১৯ ফাদতমা খাতুন ঐ 01770966894 ঐ ঐ  

২২০ লাকী খাতুন ঐ 01300911853 ঐ ঐ  

২২১ রশররনা খাতুন ঐ 01746925673 ঐ ঐ  

২২২ পমাছা: শাবনুর খাতুন ঐ 01995577453 ঐ ঐ  

২২৩ ”  পকয়া খাতুন ঐ 01306640865 ঐ ঐ  

২২৪ ” মুরন্ন  খাতুন ঐ 01751622135 ঐ ঐ  

২২৫ ”  রবর্ী খাতুন ঐ 01764526001 ঐ ঐ  

২২৬ পমা: শাওন বাষার সাাং+দপা:-রামকৃষ্ণপুর ০১৭২৯৬১৮৩৮৩ গবােী পশু পালন ৭/০১/২১ হদত  



১৩/০১/২১ 

২২৭ পমা: আরাফাত আলম ঐ ০১৩০১৭৮০৯২৯ ঐ ঐ  

২২৮ পমা: পলাশ রময়া ঐ ০১৭৪২৫২৮১৬৩ ঐ ঐ  

২২৯ “  কামরূজ্জামান টিদটা ঐ ০১৭৩১৩১৬২৫০ ঐ ঐ  

২৩০   ইমরান খান ঐ ০১৭৩৬২৮৯৯৩৬ ঐ ঐ  

২৩১ পমা: আ: কাদের  ঐ ০১৪০০৯১১৯০৮ ঐ ঐ  

২৩২ “  মাসুম রময়া ঐ ০১৭৪৬০১৬৪০৮ ঐ ঐ  

২৩৩ “  নাঈম পহাদসন ঐ ০১৭৫৪৫৫৬৬৫২ ঐ ঐ  

২৩৪ রাজ কুমার ঐ ০১৭৫৮৬৮৬৩৫০ ঐ ঐ  

২৩৫ পমা: পসাহাগ রানা ঐ ০১৭২৫৮৩৬৩১ ঐ ঐ  

২৩৬ “  আক্তারূল ইসলাম ঐ ০১৭২৫৭৭৬৩১৪ ঐ ঐ  

২৩৭ “  পমাখদলচুর রহমান ঐ ০১৭৬৪৫৩০৭৬৯ ঐ ঐ  

২৩৮ “  পসাদহল রানা ঐ ০১৭৯২৩৬৪৯৭১ ঐ ঐ  

২৩৯ “  সাইদুল ইসলাম ঐ ০১৭২২০৮৭২১৭ ঐ ঐ  

২৪০ “  আব্দুল্লা আল- মামুন ঐ ০১৭৪৬৬২৭৭৩৫ ঐ ঐ  

২৪১ হুমায়ন করবর ঐ ০১৭০৩৫৬৩৬৪০ ঐ ঐ  

২৪২ “  আশরাফুল ঐ ০১৭৩৯৫০৩২০১ ঐ ঐ  

২৪৩ “  আরমনুর রহমান ঐ ০১৭৩০১৯৯৮১৮ ঐ ঐ  

২৪৪ “  পমদহেী হাসান ঐ ০১৭৫৩৮৭৩৭৮৪ ঐ ঐ  

২৪৫ “  মাসুে রানা ঐ ০১৭৩৪২২৮২৭৭ ঐ ঐ  

২৪৬ “  রাদসল রানা ঐ ০১৭০৫৫৮৭১৩৬ ঐ ঐ  

২৪৭ “  রূদবল পহাদসন ঐ ০১৯৫২৮৭৪৮৭১ ঐ ঐ  

২৪৮ “  তহরমে শারকল সাাংবরণ য,দপা:-রামকৃষ্ণপুর ০১৭৩৬৭৭৩৮২১ ঐ ঐ  

২৪৯ “  রাদসল রানা ঐ ০১৭৪৫৭৪৬২০১ ঐ ঐ  

২৫০ মরনরূল ইসলাম সাাং+দপা:-রামকৃষ্ণপুর ০১৭৪৫৯৫৫২৩৭ ঐ ঐ  

২৫১ ররনা  সাাং-রহন্দুপাড়া, পপা:-পচৌগাছা ০১৭৫৭২৩৫৫০৭ গবােী পশু পালন ১৪/০১/২১ হদত 

২০/০১/২১ 

 

২৫২ সুবাসী ঐ ০১৭৫৬৬০৪৩৪০ ঐ ঐ  

২৫৩ পরল ঐ ০১৭৫৭২৩৫৫০৭ ঐ ঐ  

২৫৪ মািরী ঐ ০১৭৪৮৫১৭৩৭২ ঐ ঐ  

২৫৫ স্বপ্না রানী ঐ ০১৭৮১৪০২৮২৬ ঐ ঐ  

২৫৬ সুোনা ঐ ০১৭২৯৪৭৬০৮৭ ঐ ঐ  

২৫৭ সরঞ্চতা  ঐ ০১৪০৬৬০৯৫৯০ ঐ ঐ  

২৫৮ গীতা ঐ ০১৭২৪৪৫৩০০৫ ঐ ঐ  

২৫৯ পমাহনা ঐ  ঐ ঐ  

২৬০ পজাছনা ঐ ০১৭৩৯৬৩৮৭২৩ ঐ ঐ  

২৬১ রশউলী ঐ ০১৭১০৬৭৭৬৯৫ ঐ ঐ  

২৬২ তাপসী ঐ ০১৭৩৬২৪৭৮০৭ ঐ ঐ  

২৬৩ সািনা পাল ঐ ০১৭৩৬২৪৭৮০৭ ঐ ঐ  

২৬৪ পরখা পাল ঐ ০১৭৯০৮৬২১৫৪ ঐ ঐ  

২৬৫ লক্ষী কুন্ডু ঐ ০১৯৭১৫০৬২৭৪ ঐ ঐ  

২৬৬ সীমা রানী ঐ ০১৭৪৮৪৮২৮০৩ ঐ ঐ  

২৬৭ েীপা রবশ্বাস ঐ ০১৮৭৯৮৭৩৫৫৫ ঐ ঐ  

২৬৮ লক্ষী েত্ত ঐ ০১৯২১১৫৮৮৬২ ঐ ঐ  

২৬৯ আশা পসন ঐ  ঐ ঐ  

২৭০ পরল কুন্ডু ঐ ০১৮৮৭০৯৬১৪৬ ঐ ঐ  

২৭১ রশররনা খাতুন ঐ ০১৮৮৭০৯৬১৪৬ ঐ ঐ  

২৭২ কুলসুম খাতুন ঐ ০১৬২০৩৫৩২৭০ ঐ ঐ  

২৭৩ তবশাখী রবশ্বাস ঐ ০১৭৫৮২৭৩৩৯০ ঐ ঐ  

২৭৪ প্রীরত কনা ঐ ০১৭৩৫০৯৯৮৬৭ ঐ ঐ  

২৭৫ মরজযনা খাতুন ঐ ০১৭৫৭২৩৫৫০৭ ঐ ঐ  

২৭৬ হারলমা খাতুন সাাং-উরজরপুর, পপা:- 01767975925 পপাষাক ততরী ও ৭/২/২১ হদত  



মুক্তারপুর নকশীকরণ                ১৩/২/২১ 

২৭৭ নারসমা  খাতুন ঐ 01767975925 ঐ ঐ  

২৭৮ রাদবয়া খাতুন ঐ 01703589538 ঐ ঐ  

২৭৯ রশররনা  পবগম ঐ 01751751957 ঐ ঐ  

২৮০ পসাহাগী ঐ 01746277019 ঐ ঐ  

২৮১ রাজরয়া ঐ 01742800882 ঐ ঐ  

২৮২ রূপারল খাতুন ঐ 01319887782 ঐ ঐ  

২৮৩ ফারজানা ঐ 01735899671 ঐ ঐ  

২৮৪ সািররনা ঐ 01735899671 ঐ ঐ  

২৮৫ সাবরনা ঐ 01777986643 ঐ ঐ  

২৮৬ সদলরনা ঐ 01729408311 ঐ ঐ  

২৮৭ পমাছা: ন যাগরস সাাং+ পপা:-মুক্তারপুর 01723460385 ঐ ঐ  

২৮৮ আবরো সুলতানা ঐ 01733701565 ঐ ঐ  

২৮৯ সুবনা খাতুন ঐ 01704573678 ঐ ঐ  

২৯০ উদে ফারজানা ঐ 01724342968 ঐ ঐ  

২৯১ সুমাইয়া আক্তার ঐ 01725049910 ঐ ঐ  

২৯২ সুরম খাতুন ঐ 01730179673 ঐ ঐ  

২৯৩ সুমনা খাতুন ঐ 01721588325 ঐ ঐ  

২৯৪ েরলরূবা আক্তার ঐ 01717967134 ঐ ঐ  

২৯৫ বরর্ী খাতুন ঐ 01745488494 ঐ ঐ  

২৯৬ খােরজা খাতুন ঐ 01782377670 ঐ ঐ  

২৯৭ আসমা খাতুন ঐ 01746166993 ঐ ঐ  

২৯৮ সুমাইয়া খাতুন ঐ 01730179673 ঐ ঐ  

২৯৯ উযরম খাতুন ঐ 01784498693 ঐ ঐ  

৩০০ সারররমা সাাং-উরজরপুর, পপা:-

মুক্তারপুর 

01998063423 ঐ ঐ  

৩০১ রূরম  খাতুন সাাং+ পপা:-মুক্তারপুর 01309662616 পপাষাক ততরী ও 

নকশীকরণ                

০১/৩/২১ হদত 

০৭/৩/২১ 

 

৩০২ হাদজরা খাতুন সাাং+ পপা:-মুক্তারপুর 01790882618 ঐ ঐ  

৩০৩ পমাছা: রলরপ সাাং+ পপা:-মুক্তারপুর 01738398413 ঐ ঐ  

৩০৪ পমাছা: শররফা খা  তন সাাং+ পপা:-মুক্তারপুর  ঐ ঐ  

৩০৫ পমাছা: মহুয়া খাতুন সাাং+ পপা:-মুক্তারপুর 01732672051 ঐ ঐ  

৩০৬ রশল্পী খাতুন সাাং+ পপা:-মুক্তারপুর  ঐ ঐ  

৩০৭ পজসরমন সাাং+ পপা:-মুক্তারপুর 01790114308 ঐ ঐ  

৩০৮ পমাছা: রূমানা আফদরাজ সাাং-উরজরপুর, পপা:-

মুক্তারপুর 

01763147835 ঐ ঐ  

৩০৯ পমা: রজরনয়া খাতুন সাাং-উরজরপুর, পপা:-

মুক্তারপুর 

01741097283 ঐ ঐ  

৩১০ পমাছা: ফারহমা সাাং-উরজরপুর, পপা:-

মুক্তারপুর 

01788868426 ঐ ঐ  

৩১১ জান্নাতুল পফরদেৌসী সাাং+ পপা:-মুক্তারপুর 01759273091 ঐ ঐ  

৩১২ পমাছা: রমনু খাতুন সাাং+ পপা:-মুক্তারপুর 01757378104 ঐ ঐ  

৩১৩ পমাছা: রশররনা সাাং-উরজরপুর, পপা:-

মুক্তারপুর 

01313136304 ঐ ঐ  

৩১৪ পমাছা: শাহানাজ পারভীন সাাং+ পপা:-মুক্তারপুর 01737733644 ঐ ঐ  

৩১৫ পমাছা: ররাংরক খাতুন সাাং-উরজরপুর, পপা:-

মুক্তারপুর 

01713934727 ঐ ঐ  

৩১৬ পমাছা: তহরমনা খাতুন সাাং-উরজরপুর, পপা:-

মুক্তারপুর 

01741425004 ঐ ঐ  

৩১৭ পমাছা: লাবনী আক্তার সাাং+ পপা:-মুক্তারপুর 01717831307 ঐ ঐ  

৩১৮ পমাছা: তুরহনা সাাং+ পপা:-মুক্তারপুর 01732254851 ঐ ঐ  

৩১৯ পমাছা: লাভলী পারভীন সাাং+ পপা:-মুক্তারপুর 01750435472 ঐ ঐ  



৩২০ পসারনয়া খাতুন সাাং+ পপা:-মুক্তারপুর 01746286006 ঐ ঐ  

৩২১ সার্ী খাতুন সাাং-উরজরপুর, পপা:-

মুক্তারপুর 

01746932201 ঐ ঐ  

৩২২ ডরল পবগম সাাং-উরজরপুর, পপা:-

মুক্তারপুর 

01704967812 ঐ ঐ  

৩২৩ সম্পা খাতুন সাাং+ পপা:-মুক্তারপুর 01758706092 ঐ ঐ  

৩২৪ পরারজনা সাাং-উরজরপুর, পপা:-

মুক্তারপুর 

01704353818 ঐ ঐ  

৩২৫  ডরল পবগম সাাং-উরজরপুর, পপা:-

মুক্তারপুর 

0177426746 ঐ ঐ  

 

উপদজলা র্ব উন্নয়ন কম যকতযার কার্ যালয়, 

                                             মরণরামপুর, র্দশার।                          অর্ যবছরাঃ ২০২০-২১ 

অপ্রারতষ্ঠারনক প্ররশক্ষদণর প্ররশক্ষণার্ীদের তথ্য                              

নাং প্ররশক্ষণার্ীর নাম ঠিকানা পমাবাইল নম্বর প্ররশক্ষণ পকাদস যর নাম পময়াে  মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

1  পমাাঃ ইয়ারসর আরাফাত গ্রাাঃ কামালপুর, ডাকাঃ 

মরণরামপুরপুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯১৮০১৩৪০৯ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

2  পমাাঃ মরণরুজ্জামান গ্রাাঃ কামালপুর, ডাকাঃ 

মরণরামপুরপুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৭২৩৮১৯১৮২ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

3  সঞ্জয় কুমার পঘাষ গ্রাাঃ মরণরামপুরপুর, ডাকাঃ 

মরণরামপুরপুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৭১৮৮০২৮৮৮১ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

4  পতৌরহদুর রহমান গ্রাাঃ কারশপুর, ডাকাঃ 

কারশপুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৭৯৪৯২৮৮৬৯ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

5  পমাাঃ আসাদুজ্জামান গ্রাাঃ পমাহনপুরপুর, ডাকাঃ 

মরণরামপুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯১১১০২২০১ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

6  রাজু আহদমে গ্রাাঃ কামালপুর, ডাকাঃ 

মরণরামপুরপুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯১২৮৯৬৭১২ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

7  শাররমন ইয়াসরমন গ্রাাঃ হালসা, ডাকাঃ 

কারশপুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯৮১৬৯৫৬৪৫ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

8  পমাাঃ রশরশর পাদটায়ারী গ্রাাঃ রবজয়রামপুর, ডাকাঃ 

মরণরামপুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯৮৬২১২৪৩৪ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

9  পমাাঃ সজীব পহাদসন গ্রাাঃ রবজয়রামপুর, ডাকাঃ 

মরণরামপুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৮১৬৮৮২১০১ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

10  পমাাঃ শরফকুল ইসলাম গ্রাাঃ রবজয়রামপুর, ডাকাঃ 

মরণরামপুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯৩৭৮৫৬৩৪৩ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

11  পমাাঃ সারির পহাদসন গ্রাাঃ মাছনা, ডাকাঃ মাছনা 

মাদ্রাসা 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৭২৬৪২৪০১৫ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

12  পমাাঃ এনামুল পহাদসন গ্রাাঃ কারশপুর, ডাকাঃ 

কারশপুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯৮৯৩০৫৬৫৯ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  



13  পমাাঃ নুরুল ইসলাম গ্রাাঃ আগরহাটি, ডাকাঃ 

লাউড়ী 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯১৭৬৩১৮২৫ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

14  পমাাঃ পমান্তাজ আলী গ্রাাঃ জয়পুর, ডাকাঃ জয়পুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯২৫৫৯৬১৯১ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

15  শাহাোৎ পহাসাইন গ্রাাঃ মাছনা, ডাকাঃ মাছনা 

মাদ্রাসা 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯২৭৪১০২৮৪ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

16  পমাাঃ পমদহেী হাসান গ্রাাঃ কারশপুর, ডাকাঃ 

কারশপুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯৯১৬০৪৭৮৭ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

17  পমাাঃ শরফয়ার রহমান গ্রাাঃ দূগ যাপুর, ডাকাঃ 

মরণরামপুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৭১২৪০৪৯৬৫ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

18  পমাাঃ আররফুল ইসলাম,  গ্রাাঃ িাঁপা, ডাকাঃ রাজগঞ্জ 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৮২৪৯৫৭২২৫ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

19  রত্না পজসরমন গ্রাাঃ দূগ যাপুর, ডাকাঃ 

মরণরামপুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৭৪৮৫৪৪৬৭৮ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

20  পগৌতম হালোর গ্রাাঃ হাদকাবা, ডাকাঃ 

মরণরামপুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৭১৬২২৭৭৫৬ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

21  পমাাঃ আল আরমন গ্রাাঃ পেবীোসপুর, ডাকাঃ 

বাদকাশদপাল 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯৬১৯০৬৫০৩ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

22  জীবন োস গ্রাাঃ বারলয়াডাঙ্গা খানপুর, 

ডাকাঃ খানপুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৭১২৫৭০৮৪৭ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

23  পমাাঃ আল আরমন গ্রাাঃ দূগ যাপুর, ডাকাঃ 

মরণরামপুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯১৯৮৯১৭০১ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

24  পমাাঃ রবল্লাল পহাদসন গ্রাাঃ মরণরামপুরপুর, ডাকাঃ 

মরণরামপুরপুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯১৮৮০৭৭৪৬ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

25  পমাাঃ সজীব পমাড়ল গ্রাাঃ ফদতয়াবাে, ডাকাঃ 

মরণরামপুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯৬৪৬৫৪৬২৯ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

26  রশররনা  গ্রাাঃ ডাঙ্গামরহষরেয়া, 

ডাকাঃ আম্রঝুটা 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯৯২২২৯০৪৬ মৎস্য চাষ রবষয়ক ০৭ রেন  

27  মরফজুর রহমান  গ্রাাঃ ডাঙ্গামরহষরেয়া, 

ডাকাঃ আম্রঝুটা 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯৯২২২৯০৪৬ মৎস্য চাষ রবষয়ক ০৭ রেন  

28  ইমরান পহাদসন  গ্রাাঃ ডাঙ্গামরহষরেয়া, 

ডাকাঃ আম্রঝুটা 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯৪০৩২৮২১৭ মৎস্য চাষ রবষয়ক ০৭ রেন  

29  আবু রায়হান গ্রাাঃ ডাঙ্গামরহষরেয়া, 

ডাকাঃ আম্রঝুটা 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯৪৮১৪০৪৭২ মৎস্য চাষ রবষয়ক ০৭ রেন  

30  সুমন পহাদসন গ্রাাঃ ডাঙ্গামরহষরেয়া, 

ডাকাঃ আম্রঝুটা 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯৯৬৫৬৯৭৩৯ মৎস্য চাষ রবষয়ক ০৭ রেন  

31  সাইদুর রহমান গ্রাাঃ ডাঙ্গামরহষরেয়া, ০১৯৮০৯১২৪৭৮ মৎস্য চাষ রবষয়ক ০৭ রেন  



ডাকাঃ আম্রঝুটা 

মরণরামপুর, র্দশার 

32  পসারনয়া খাতুন গ্রাাঃ ডাঙ্গামরহষরেয়া, 

ডাকাঃ আম্রঝুটা 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯৮০৯১২৪৭৮ মৎস্য চাষ রবষয়ক ০৭ রেন  

33  পমাাঃ শরমীম পহাদসন গ্রাাঃ ডাঙ্গামরহষরেয়া, 

ডাকাঃ আম্রঝুটা 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯৬২৮৫৬৭৪২ মৎস্য চাষ রবষয়ক ০৭ রেন  

 

34  পরাকনুজ্জামান রাদসল গ্রাাঃ ডাঙ্গামরহষরেয়া, 

ডাকাঃ আম্রঝুটা 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯৮২৮৫৬০৯৪ মৎস্য চাষ রবষয়ক ০৭ রেন  

35  বাহারুল ইসলাম গ্রাাঃ ডাঙ্গামরহষরেয়া, 

ডাকাঃ আম্রঝুটা 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯৩৭০৪৪৪০৩ মৎস্য চাষ রবষয়ক ০৭ রেন  

36  পমাাঃ ফয়জুল্লাহ গ্রাাঃ ডাঙ্গামরহষরেয়া, 

ডাকাঃ আম্রঝুটা 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯২৫২২৪৭৪৮ মৎস্য চাষ রবষয়ক ০৭ রেন  

37  পমাছাাঃ রাদবয়া খাতুন গ্রাাঃ ডাঙ্গামরহষরেয়া, 

ডাকাঃ আম্রঝুটা 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯২৫২২৪৭৪৮ মৎস্য চাষ রবষয়ক ০৭ রেন  

38  পমাছাাঃ সারলমা খাতুন গ্রাাঃ ডাঙ্গামরহষরেয়া, 

ডাকাঃ আম্রঝুটা 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯২৫৪২৫২০৪ মৎস্য চাষ রবষয়ক ০৭ রেন  

39  নাজমুল পহাদসন গ্রাাঃ ডাঙ্গামরহষরেয়া, 

ডাকাঃ আম্রঝুটা 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯২৫৪২৫২০৪ মৎস্য চাষ রবষয়ক ০৭ রেন  

40  আরনচুর রহমান গ্রাাঃ ডাঙ্গামরহষরেয়া, 

ডাকাঃ আম্রঝুটা 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৪০৬৯১৭১৪১ মৎস্য চাষ রবষয়ক ০৭ রেন  

41  পমাছাাঃ আদবো সুলতানা গ্রাাঃ ডাঙ্গামরহষরেয়া, 

ডাকাঃ আম্রঝুটা 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৪০৬৯১৭১৪১ মৎস্য চাষ রবষয়ক ০৭ রেন  

42  আলারমন পহাদসন গ্রাাঃ ডাঙ্গামরহষরেয়া, 

ডাকাঃ আম্রঝুটা 

মরণরামপুর, র্দশার 

 মৎস্য চাষ রবষয়ক ০৭ রেন  

43  সারবয়া খাতুন গ্রাাঃ ডাঙ্গামরহষরেয়া, 

ডাকাঃ আম্রঝুটা 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯১১৯৯২৯৯০ মৎস্য চাষ রবষয়ক ০৭ রেন  

44  পমাাঃ সুমন পারদভজ গ্রাাঃ ডাঙ্গামরহষরেয়া, 

ডাকাঃ আম্রঝুটা 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯৮২৮৫৩৪৩৬ মৎস্য চাষ রবষয়ক ০৭ রেন  

45  আসমা খাতুন গ্রাাঃ ডাঙ্গামরহষরেয়া, 

ডাকাঃ আম্রঝুটা 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯৮২৮৫৩৪৩৬ মৎস্য চাষ রবষয়ক ০৭ রেন  

46  পমাাঃ পসরলম পহাদসন গ্রাাঃ ডাঙ্গামরহষরেয়া, 

ডাকাঃ আম্রঝুটা 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯৮২৮৫৩৪৩৬ মৎস্য চাষ রবষয়ক ০৭ রেন  

47  পমদহেী হাসান গ্রাাঃ ডাঙ্গামরহষরেয়া, 

ডাকাঃ আম্রঝুটা 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯১১১৬৬১৩৩ মৎস্য চাষ রবষয়ক ০৭ রেন  

48  রাজু আহদমে গ্রাাঃ ডাঙ্গামরহষরেয়া, 

ডাকাঃ আম্রঝুটা 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯৯৮৬২১১৪ মৎস্য চাষ রবষয়ক ০৭ রেন  

49  সুমাইয়া খাতুন গ্রাাঃ পনহালপুর, ডাকাঃ ০১৯৩৫৩৭৩৪৭৬ মৎস্য চাষ রবষয়ক ০৭ রেন  



পনহালপুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

50  শুভাংকর কুন্ডু গ্রাাঃ ডাঙ্গামরহষরেয়া, 

ডাকাঃ আম্রঝুটা 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৭১২৯৬১৩৩১ মৎস্য চাষ রবষয়ক ০৭ রেন  

51  হুমায়ুন করবর গ্রাাঃ কদররারল, ডাকাঃ 

ঢাকুররয়া 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯০৩০১৫৭৬৬ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

52  রাজু পে গ্রাাঃ সুবলকাঠি, ডাকাঃ 

ঢাকুররয়া 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯৯০৭৬৩৯৫৮ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

53  পমাাঃ হাচানুর রহমান গ্রাাঃ সুবলকাঠি, ডাকাঃ 

ঢাকুররয়া 

মরণরামপুর, র্দশার 

৯১৯১৭৯৪৪৪৩০৯ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

54  পমাাঃ আরনচুর রহমান গ্রাাঃ কদররাইল, ডাকাঃ 

ঢাকুররয়া 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯১৬০০২৭৬৪০ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

55  আবু রাদসল গ্রাাঃ কদররাইল, ডাকাঃ 

ঢাকুররয়া 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৬৩৪৮৮৭১৩৬ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

56  হুসাইন আহদেে গ্রাাঃ কদররাইল, ডাকাঃ 

ঢাকুররয়া 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৪০৫২২২৯৯৪ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

57  অরুপ রমত্র গ্রাাঃ সুবলকাঠি, ডাকাঃ 

ঢাকুররয়া 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৬২৩১৬৪১০৯ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

58  চন্দন পসন গ্রাাঃ তারুয়াপাড়া, ডাকাঃ 

ঢাকুররয়া 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯৮৮৯৫৫৪২৩ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

59  রবপ্লব কুমার পসন গ্রাাঃ তারুয়াপাড়া, ডাকাঃ 

ঢাকুররয়া 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯৩৩৬৩৫৮০২ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

60  হুমায়ূন কবীর গ্রাাঃ কদররাইল, ডাকাঃ 

ঢাকুররয়া 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯০৩০১৫৭৬৬ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

61  শ্রীকান্ত মন্ডল গ্রাাঃ প্রতাপকাঠি, ডাকাঃ 

ঢাকুররয়া 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯৪১২৫০৫৬৫ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

62  আয়ূব আলী গ্রাাঃ কদররারল, ডাকাঃ 

ঢাকুররয়া 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯০৯৮৮১৬২০ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

63  তন্ময় কুমার োশ গ্রাাঃ প্রতাপকাঠি, ডাকাঃ 

ঢাকুররয়া 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৭৩৭০৭৪৭৬২ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

64  েীপ্ত রবশ্বাস গ্রাাঃ সুবলকাঠি, ডাকাঃ 

ঢাকুররয়া 

মরণরামপুর, র্দশার 

 গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

65  সুমন গাইন গ্রাাঃ চাপাদকানা, ডাকাঃ 

পবায়ারলয়া 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯২০২৯৩৬১৮ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

66  হৃেয় রায় গ্রাাঃ প্রতাপকাঠি, ডাকাঃ 

ঢাকুররয়া 

মরণরামপুর, র্দশার 

 গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

67  সুজন পসন গ্রাাঃ প্রতাপকাঠি, ডাকাঃ  গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  



ঢাকুররয়া 

মরণরামপুর, র্দশার 

68  হারসবুল হাসান শান্ত গ্রাাঃ ঢাকুররয়া, ডাকাঃ 

ঢাকুররয়া 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯২৬৯৪৬৬৯৪ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

 

 

69  অজুযন োশ গ্রাাঃ তারুয়াপাড়া, ডাকাঃ 

ঢাকুররয়া 

মরণরামপুর, র্দশার 

 গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

 

70  তনয় োশ গ্রাাঃ তারুয়াপাড়া, ডাকাঃ 

ঢাকুররয়া 

মরণরামপুর, র্দশার 

 গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

71  পবন রবশ্বাস গ্রাাঃ নাউলী, ডাকাঃ 

ঢাকুররয়া 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৬২৬৬৫৪৫৬৯ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

72  রশমুল কুমার গাইন গ্রাাঃ চাপাদকানা, ডাকাঃ 

ঢাকুররয়া 

মরণরামপুর, র্দশার 

 গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

73  ইস্রারফল পহাদসন গ্রাাঃ শ্রীপুর, ডাকাঃ 

ঢাকুররয়া 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৭৬৮৯৮৪৪৮০ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

74  পগৌরাঙ্গ পে গ্রাাঃ সুবলকাঠি, ডাকাঃ 

ঢাকুররয়া 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯৯০৭৬৩৯৫৮ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

75  পমাাঃ ইরলয়াছ পহাদসন গ্রাাঃ সুবলকাঠি, ডাকাঃ 

ঢাকুররয়া 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৬৩৪৪৭৪৮৩৬ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

76  রূপা সরকার গ্রাাঃ বাহাদুরপুর, ডাকাঃ 

মধুপুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৭০৬৬০৫৫৬৪ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

77  পজযারত রবশ্বাস গ্রাাঃ বাহাদুরপুর, ডাকাঃ 

মধুপুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৭৪৯৫৮০৯৮১ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

78  জারকয়া খাতুন গ্রাাঃ বাহাদুরপুর, ডাকাঃ 

মধুপুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৭৬৬৭৮১৯৭৯ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

79  মররয়ম খাতুন গ্রাাঃ বাহাদুরপুর, ডাকাঃ 

মধুপুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৭৬৫৭৭১৬২২ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

80  পমাাঃ শাহজাহান গাজী গ্রাাঃ বাহাদুরপুর, ডাকাঃ 

মধুপুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৭২০০৭৮৯৯৯ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

81  রবকাশ কুমার রবশ্বাস গ্রাাঃ বাহাদুরপুর, ডাকাঃ 

মধুপুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৭২৭৭১১৪৬০ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

82  কুমুে রবশ্বাস গ্রাাঃ বাহাদুরপুর, ডাকাঃ 

মধুপুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৭১১৪০৫২৪৬ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

83  পূণ যপ্রভা ব্যানাজী গ্রাাঃ বাহাদুরপুর, ডাকাঃ 

মধুপুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯১৯১২৫৩৭৬ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

84  শ্রাবণী ঢালী রমতু গ্রাাঃ সাড়াদপাল, ডাকাঃ 

রুদ্রপুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৭৬১৯৮৩২২৭ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

85  নূরজাহান খাতুন গ্রাাঃ বাহাদুরপুর, ডাকাঃ ০১৭৬৭৪২৭৫৫৪ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  



মধুপুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

86  সুেশ যন তবরাগী গ্রাাঃ বাহাদুরপুর, ডাকাঃ 

মধুপুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৫১৮৬৫০৮১৪ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

 

 

87  মধুরমতা সরকার গ্রাাঃ বাহাদুরপুর, ডাকাঃ 

মধুপুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৭৭৪৭২২২১৮ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

 

88  লাকী রায় গ্রাাঃ বাহাদুরপুর, ডাকাঃ 

মধুপুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯১৬১৩৭৭৪৬ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

89  রবশ্বরজত বালা গ্রাাঃ বাহাদুরপুর, ডাকাঃ 

মধুপুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৭২৯৮৬৯৬০৩ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

90  পগৌতম সরকার গ্রাাঃ বাহাদুরপুর, ডাকাঃ 

মধুপুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৭৭৬৫২৪৮৬৭ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

91  পমাাঃ আব্দুর ররহম গ্রাাঃ পহাগলাডাঙ্গা, ডাকাঃ 

জয়পুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯৮২৮৫৩১০৯ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

92  রমথুন রবশ্বাস গ্রাাঃ ভূলবারড়য়া, ডাকাঃ 

মধুপুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৪০০২৮২৩৯৩ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

93  রবজয়া মন্ডল গ্রাাঃ বাহাদুরপুর, ডাকাঃ 

মধুপুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৭৪০৫৬৪৭০৮ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

94  সীমা খাতুন গ্রাাঃ মাছনা, ডাকাঃ মাছনা 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯৫৬৪৩৯০১৯ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

95  পতৌরহদুল ইসলাম গ্রাাঃ মাছনা, ডাকাঃ মাছনা 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৩০০৮৬৬২৩২ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

96  পমাাঃ নারছম গ্রাাঃ মাছনা, ডাকাঃ মাছনা 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৭১৪৫৯২৩৫৮ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

97  পমাাঃ হাসান আলী গ্রাাঃ মাছনা, ডাকাঃ মাছনা 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯৮৮০৭১২৪৮ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

98  রেপালী ঢালী গ্রাাঃ সাড়াদপাল, ডাকাঃ 

রুদ্রপুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৭৪৬৯৪২০৮৮ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

99  পমাাঃ শারহন আলম গ্রাাঃ মাছনা, ডাকাঃ মাছনা 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৭৭৮৫৬৩৮০৪ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

100  পমাাঃ ররবউল ইসলাম গ্রাাঃ মাছনা, ডাকাঃ মাছনা 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৭৭০৪৪৪৬৯৭ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

101  সারকব পহাদসন গ্রাাঃ পলবুগারত, ডাকাঃ 

কারশমনগর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯১০৯১৯৯৩৩ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

102  পমাাঃ ইমন গ্রাাঃ পলবুগারত, ডাকাঃ 

কারশমনগর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৭৪৮৪৮৩০৪৮ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

103  পমাাঃ কামরুজ্জামান গ্রাাঃ পগায়ালপাড়া, ডাকাঃ 

কারশমনগর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৭৫৬৩১০৮৬০ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

104  ররবউল ইসলাম গ্রাাঃ পলবুগারত, ডাকাঃ 

কারশমনগর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৭৯৯৯১৫৯৯৮ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

 

 

105  আব্দুর রহমান গ্রাাঃ পলবুগারত, ডাকাঃ ০১৭৩৫১১৭৬১২ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  



কারশমনগর 

মরণরামপুর, র্দশার 

 

106  জারহদুল ইসলাম গ্রাাঃ পগায়ালপাড়া, ডাকাঃ 

কারশমনগর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৭৯০৮৫৮৬৬০ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

107  পরশমা মুরনর গ্রাাঃ এদড়ন্দা, ডাকাঃ 

পগায়ালোহ 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৭৩১৯৬৬৩৬৬ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

108  কুলসুম আক্তার গ্রাাঃ পলবুগারত, ডাকাঃ 

কারশমনগর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৭৪০২৭৫০৩৫ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

109  সাগর পহাদসন গ্রাাঃ পলবুগারত, ডাকাঃ 

কারশমনগর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৭৯৫৮৫৪২৭৫ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

110  ইব্রারহম খরলল গ্রাাঃ ইতযা, ডাকাঃ 

কারশমনগর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৭৯২০৯৮৮১২ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

111  সুমাইয়া আক্তার গ্রাাঃ পলবুগারত, ডাকাঃ 

কারশমনগর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৭৯২৬৪১৭২১ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

112  রায়হান পহাদসন গ্রাাঃ পলবুগারত, ডাকাঃ 

কারশমনগর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৬৪৫৬৮৮৮৮৭ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

113  পজয়াউর রহমান গ্রাাঃ চাঁেপুর, ডাকাঃ 

পহলাঞ্চী 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯২৮৪৭১৫২৮ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

114  পমাাঃনয়ন পহাদসন গ্রাাঃ জলকর পরারহতা, 

ডাকাঃ পরারহতা 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৩১২২১২৭০৩ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

115  মাসুে রানা গ্রাাঃ পলবুগারত, ডাকাঃ 

কারশমনগর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৭৪৮০৮১৬৪২ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

116  ইয়ারসন পহাদসন গ্রাাঃ পলবুগারত, ডাকাঃ 

কারশমনগর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৭০৩৬৭৯৫৯২ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

117  পমাাঃ ওয়াক্কাস আলী,  গ্রাাঃ পলবুগারত, ডাকাঃ 

কারশমনগর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৭৫৩৪৬৪৫১৩ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

118  পমাাঃ মাসুদুল হাসান গ্রাাঃ দূগ যাপুর, ডাকাঃ 

মরণরামপুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

 গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

119  সম্পে কুমার রবশ্বাস গ্রাাঃ পাড়রেয়া, ডাকাঃ 

চরন্ডপুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

 গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

120  পার্ য অরিকারী গ্রাাঃ পলবুগারত, ডাকাঃ 

কারশমনগর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৭০৭৯০৬১২৮ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

121  পমাাঃ আসাদুজ্জামান গ্রাাঃ পমাহনপুর, ডাকাঃ 

মরণরামপুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯২৭৩৭২২১৪ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

122  পমাাঃ পমদহেী হাসান গ্রাাঃ জলকর পরারহতা, 

ডাকাঃ পরারহতা 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯৯৪২৬১১৫৬ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

 

 

123  আব্দুল্লাহ আল মামুন গ্রাাঃ পলাশী, ডাকাঃ ০১৭১২৯৮৪৭৫৩ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  



পরারহতা 

মরণরামপুর, র্দশার 

 

124  পসরলম পরজা গ্রাাঃ পলবুগারত, ডাকাঃ 

কারশমনগর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৭৪৬৫৮৬৪৪২ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

125  পসারনয়া ইসলাম গ্রাাঃ পলাশী, ডাকাঃ 

পরারহতা 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯১৫৬৬০০৬৮ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

126  পররদতাষ োস গ্রাাঃ পকাড়ামারা, ডাকাঃ 

জয়পুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

 গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

127  রুদবল োস গ্রাাঃ পকাড়ামারা, ডাকাঃ 

জয়পুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৭৭০১৯৩৩৯১ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

128  সুব্রত োস গ্রাাঃ পকাড়ামারা, ডাকাঃ 

জয়পুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯৯৯৬৪০৭৮০ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

129  সন্দীপ সরকার গ্রাাঃ পকাড়ামারা, ডাকাঃ 

জয়পুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৭১২৪৪৬৫১৫ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

130  উত্তম োস গ্রাাঃ পহচুরী, ডাকাঃ জয়পুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯৩১০৫০৪৬০ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

131  রমলন োস গ্রাাঃ পহচুরী, ডাকাঃ জয়পুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯০৫৯৬১৪৮৭ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

132  বাসুদেব োস গ্রাাঃ পকাড়ামারা, ডাকাঃ 

জয়পুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৪০৫৫৮১৩৪৫ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

133  রনমাই োস গ্রাাঃ পহচুরী, ডাকাঃ জয়পুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯৫৬৬৫২৮৯২ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

134  পমাাঃ তররকুল ইসলাম গ্রাাঃ পহাগলাডাঙ্গা, ডাকাঃ 

জয়পুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৪০৫০৪৪২৪০ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

135  সুমন োস গ্রাাঃ পহাগলাডাঙ্গা, ডাকাঃ 

জয়পুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯৩১৩৭৫৯৮১ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

136  জুদয়ল হাসান গ্রাাঃ পহাগলাডাঙ্গা, ডাকাঃ 

জয়পুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯০৪৬৮৪৩২৬ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

137  পমাাঃ রানা হাসান গ্রাাঃ পহাগলাডাঙ্গা, ডাকাঃ 

জয়পুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯০৪৬৮৪৩২৭ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

138  পমাাঃ ররবউল ইসলাম গ্রাাঃ পহাগলাডাঙ্গা, ডাকাঃ 

জয়পুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯১৫৫১৮১৪৪ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

139  পমাাঃ খরললুর রহমান গ্রাাঃ পহাগলাডাঙ্গা, ডাকাঃ 

জয়পুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯২৪৭৮০১২৪ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

140  ররপন োস গ্রাাঃ পহাগলাডাঙ্গা, ডাকাঃ 

জয়পুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৪০৮২৭৭২৭৩ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

 

 

141  ররন োস গ্রাাঃ পহাগলাডাঙ্গা, ডাকাঃ 

জয়পুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯৬০৯৯৪৬৭৫ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

 

142  তাজামুল পহাদসন গ্রাাঃ সরসকাঠি, ডাকাঃ  গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  



জয়পুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

143  ইমরান হুসাইন গ্রাাঃ পহাগলাডাঙ্গা, ডাকাঃ 

জয়পুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৪০০৫০৬৮২ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

144  পমাাঃ সাগর পহাদসন গ্রাাঃ কারজরগ্রাম, ডাকাঃ 

জয়পুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯৫২৪৩৩৫১২ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

145  রশমুল পহাদসন গ্রাাঃ পহাগলাডাঙ্গা, ডাকাঃ 

জয়পুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৭৯১২২৫০৩৪ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

146  সাগর োস গ্রাাঃ পকাড়ামারা, ডাকাঃ 

জয়পুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯৬৭৫৮০৭৩৬ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

147  রমলন োস গ্রাাঃ পকাড়ামারা, ডাকাঃ 

জয়পুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৪০৫৫৮০৩৭২ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

148  জয়ন্তী োস গ্রাাঃ পকাড়ামারা, ডাকাঃ 

জয়পুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯৫৭৬১৩২০৩ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

149  পুতুল োস গ্রাাঃ পাঁচবারড়য়া, ডাকাঃ 

রপরপ বারড়য়া 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯৭৭৬৭৭৭৪৪ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

150  মুন্না পহাদসন গ্রাাঃ কারজরগ্রাম, ডাকাঃ 

জয়পুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯৯৬৩১১৬৮৪ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

151  আকাশ োস গ্রাাঃ পহাগলাডাঙ্গা, ডাকাঃ 

জয়পুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৭৩৫৫৪৮৭৫৩ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

152  রমলন োস গ্রাাঃ পহাগলাডাঙ্গা, ডাকাঃ 

জয়পুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯০৫৯৬১৪৮৭ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

153  সুব্রত োস গ্রাাঃ পকাড়ামারা, ডাকাঃ 

জয়পুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯৬০১০৭০৭৪ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

154  রনমাই োস গ্রাাঃ পহাগলাডাঙ্গা, ডাকাঃ 

জয়পুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯৫৬৬৫২৮৯২ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

155  জীবন োস গ্রাাঃ পহাগলাডাঙ্গা, ডাকাঃ 

জয়পুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯৮০৪৩৯৯৬৬ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

156  ররপন োস গ্রাাঃ পহটুরী, ডাকাঃ জয়পুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

 হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

157  পজাসনা োস গ্রাাঃ পহটুরী, ডাকাঃ জয়পুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

 হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

158  েীপাংকর োস গ্রাাঃ পহটুরী, ডাকাঃ জয়পুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

 হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

 

 

159  সুমন োস গ্রাাঃ পহাগলাডাঙ্গা, ডাকাঃ 

জয়পুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

 হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

 

160  সখী োস গ্রাাঃ পহটুরী, ডাকাঃ জয়পুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

 হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

161  মালতী োস গ্রাাঃ পহটুরী, ডাকাঃ জয়পুর  হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  



মরণরামপুর, র্দশার 

162  সুজল োস গ্রাাঃ পহটুরী, ডাকাঃ জয়পুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

 হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

163  হৃেয় োস গ্রাাঃ পহাগলাডাঙ্গা, ডাকাঃ 

জয়পুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

 হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

164  ররন োস গ্রাাঃ পহাগলাডাঙ্গা, ডাকাঃ 

জয়পুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯৬০৯৯৪৬৭৫ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

165  রুদবল োস গ্রাাঃ পকাড়ামারা, ডাকাঃ 

জয়পুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৭৭০১৯৩৩৯১ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

166  পলাশ োস গ্রাাঃ পহটুরী, ডাকাঃ জয়পুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯২২৫৮৮১৮২ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

167  সীমা োস গ্রাাঃ পহটুরী, ডাকাঃ জয়পুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯৬০১০১৩২০ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

168  আকাশ োস গ্রাাঃ পকাড়ামারা, ডাকাঃ 

জয়পুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯২৪৭৫২৬৫২ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

169  চঞ্চল োস গ্রাাঃ পহাগলাডাঙ্গা, ডাকাঃ 

জয়পুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

 হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

170  তারক োস গ্রাাঃ পহাগলাডাঙ্গা, ডাকাঃ 

জয়পুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

 হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

171  শ্রীমরত োস গ্রাাঃ পহাগলাডাঙ্গা, ডাকাঃ 

জয়পুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

 হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

172  চঞ্চল োস গ্রাাঃ পহটুরী, ডাকাঃ জয়পুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯৯১৬২২৩২৮ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

173  মহাদেব োস গ্রাাঃ পহাগলাডাঙ্গা, ডাকাঃ 

জয়পুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৪০৪৯১৫৩৬১ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

174  রমনতী োস গ্রাাঃ পকাড়ামারা, ডাকাঃ 

জয়পুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯৯৯৭৯০৩০৯ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

175  অসীমা োস গ্রাাঃ পহাগলাডাঙ্গা, ডাকাঃ 

জয়পুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯৩৬০১০৯২৬ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

176  আশুদতাষ কুমার রসাংহ গ্রাাঃ জয়পুর, ডাকাঃ জয়পুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৭৫১৫৫৬২২৬ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

 

 

177  পমাাঃ মরনরুজ্জামান গ্রাাঃ জয়পুর, ডাকাঃ জয়পুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৭৪৭৫৩৩২৯৬ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

 

178  পমাাঃ মরনরুল ইসলাম গ্রাাঃ জয়পুর, ডাকাঃ জয়পুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৭৬৮১৯১৮৭০ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

179  কারল োস গ্রাাঃ জয়পুর, ডাকাঃ জয়পুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৩১৬৯২৫০০০ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

180  পররদতাষ কুমার োস গ্রাাঃ জয়পুর, ডাকাঃ জয়পুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৩০৯৬৫৫৮৬৬ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

181  পমাাঃ পমদহেী হাসান গ্রাাঃ জয়পুর, ডাকাঃ জয়পুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯২৬৩০৪০০৫ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

182  মাহাবুর রহমান গ্রাাঃ জয়পুর, ডাকাঃ জয়পুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৭৫১৫৫৬২২৬ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  



183  অদহদুল ইসলাম গ্রাাঃ জয়পুর, ডাকাঃ জয়পুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৭২১৮৫৫৫৮৯ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

184  কারতযক রসাংহ গ্রাাঃ জয়পুর, ডাকাঃ জয়পুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৭৫১৫৫৬২২৬ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

185  প্রেীপ কুমার োস গ্রাাঃ জয়পুর, ডাকাঃ জয়পুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৩১৬৯২৫০০০ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

186  পমাাঃ রমজানুর রহমান গ্রাাঃ জয়পুর, ডাকাঃ জয়পুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯১১১৪৭৩১২ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

187  পসাহানুর রহমান গ্রাাঃ জয়পুর, ডাকাঃ জয়পুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯৯০৫৪৪৭৩৭ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

188  পমাাঃ হারুন অর ররশে গ্রাাঃ জয়পুর, ডাকাঃ জয়পুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৩০৫৩৫৭৯৩০ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

189  পমাাঃ আবু মুরাে গ্রাাঃ জয়পুর, ডাকাঃ জয়পুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

 হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

190  পমাাঃ জহুরুল ইসলাম গ্রাাঃ জয়পুর, ডাকাঃ জয়পুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৭১০৬১৪৩৮৪ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

191  পমাাঃ আবু তাদহর গ্রাাঃ জয়পুর, ডাকাঃ জয়পুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯৮৪৪৮০২০৭ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

192  পমাাঃ তরফকুল ইসলাম গ্রাাঃ জয়পুর, ডাকাঃ জয়পুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৭০৬৯১৬৬৬৮ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

193  প্রশান্ত োস গ্রাাঃ জয়পুর, ডাকাঃ জয়পুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯৬০০৬৭৮৮৫ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

194  সম্রাট কুার োস গ্রাাঃ জয়পুর, ডাকাঃ জয়পুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৭৭৪৮৬৮২৫৬ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

 

 

195  বুলবুল আহদেে গ্রাাঃ জয়পুর, ডাকাঃ জয়পুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯১৯৩৮৬০৩৮ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

 

196  গদণশ কুমার রসাংহ গ্রাাঃ জয়পুর, ডাকাঃ জয়পুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৭৭৫৯৪২২৯৫ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

197  আজহারুল ইসলাম গ্রাাঃ জয়পুর, ডাকাঃ জয়পুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৭৬৭৭২৩৪৮৯ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

198  পমাাঃ আব্দুস সালাম গ্রাাঃ চান্দুয়া, ডাকাঃ জয়পুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৭১০৬১৪৩৮৪ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

199  পমাাঃ পেদলায়ার পহাদসন গ্রাাঃ জয়পুর, ডাকাঃ জয়পুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯০৮৭৩৩৫৫০ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

200  রনরঞ্জন োস গ্রাাঃ জয়পুর, ডাকাঃ জয়পুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৩১৬৯২৫০০০ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

201  তসকত োস গ্রামাঃ জুড়ানপুর, ডাকাঃ 

মরণরামপুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৪০৩০০৮৪২৩ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

202  সমারপ্ত োস গ্রামাঃ জুড়ানপুর, ডাকাঃ 

মরণরামপুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৭৩৪৩৪১৪৬১ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

203  পমাাঃ কামরুল হাসান গ্রামাঃ জুড়ানপুর, ডাকাঃ 

মরণরামপুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯৯৫৬৩৫৯৭৩ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

204  জবা োস গ্রামাঃ জুড়ানপুর, ডাকাঃ 

মরণরামপুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৭৫৪০২০২৮৫ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

205  প্রতযাশা োস,  গ্রামাঃ জুড়ানপুর, ডাকাঃ 

মরণরামপুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৭৪২৩২১৫৩৪ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

206  অরমত োস গ্রামাঃ জুড়ানপুর, ডাকাঃ 

মরণরামপুর 

০১৭৮০৯৩৫৮৩৮ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  



মরণরামপুর, র্দশার 

207  সার্ী রানী রায় গ্রামাঃ জুড়ানপুর, ডাকাঃ 

মরণরামপুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯৪২২৫৮৪১৫ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

208  প্রান্ত কুমার োস গ্রামাঃ জুড়ানপুর, ডাকাঃ 

মরণরামপুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৭৪৩৯৬১০৬৪ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

209  অরনক োস গ্রামাঃ জুড়ানপুর, ডাকাঃ 

মরণরামপুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৭৮০৯৩৫৮৩৮ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

210  সুরমত কুমার োস গ্রামাঃ জুড়ানপুর, ডাকাঃ 

মরণরামপুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৭৪২১২৯৩১৮ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

211  মুক্তা পমাড়ল গ্রামাঃ জুড়ানপুর, ডাকাঃ 

মরণরামপুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৭৫৪৪০৯৬৯৮ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

212  রপঞ্জয় োস গ্রামাঃ জুড়ানপুর, ডাকাঃ 

মরণরামপুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৭৪৩৯৬১৪৮৬ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

 

 

213  পেবব্রত ভদ্র গ্রামাঃ জুড়ানপুর, ডাকাঃ 

মরণরামপুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৭৭২৩০৮৯৪৯ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

 

214  জয়ন্ত োস গ্রামাঃ জুড়ানপুর, ডাকাঃ 

মরণরামপুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯৪১০৫১১৪৯ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

215  অরপ যতা োস গ্রামাঃ জুড়ানপুর, ডাকাঃ 

মরণরামপুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৭৩৬১২৫৯৮৪ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

216  অরমত োস গ্রামাঃ জুড়ানপুর, ডাকাঃ 

মরণরামপুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯৫১৪৪৬১৬৪ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

217  অয়ন কুমার মন্ডল গ্রামাঃ জুড়ানপুর, ডাকাঃ 

মরণরামপুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯৩২৯৪৬৩০৫ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

218  কল্পনা োস গ্রামাঃ জুড়ানপুর, ডাকাঃ 

মরণরামপুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৭৩৬১২৫৯৮৪ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

219  চঞ্চল োস গ্রামাঃ জুড়ানপুর, ডাকাঃ 

মরণরামপুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৭৭৫৩০৫৫২৭ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

220  সবুজ কুমার রায় গ্রামাঃ জুড়ানপুর, ডাকাঃ 

মরণরামপুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯৪২২৫৮৪১৫ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

221  সুজন কুমার কর গ্রামাঃ জুড়ানপুর, ডাকাঃ 

মরণরামপুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৭৩৬৭৯৮০৭৮ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

222  অরনমা োস গ্রামাঃ জুড়ানপুর, ডাকাঃ 

মরণরামপুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৭৪৪৩০২২০৮ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

223  স্বপ্ন োস গ্রামাঃ জুড়ানপুর, ডাকাঃ 

মরণরামপুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৭৫২৩৫৫১৮২ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

224  হৃেয় কুমার োস গ্রামাঃ জুড়ানপুর, ডাকাঃ 

মরণরামপুর 

০১৭৩২৭৭৯০৫৪ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  



মরণরামপুর, র্দশার 

225  আকাশ কুমার োস গ্রামাঃ জুড়ানপুর, ডাকাঃ 

মরণরামপুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯৮২২৯১০৮৬ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

226  সুব্রত খাঁ গ্রামাঃ পলাশী োসপাড়া, 

ডাকাঃ পরারহতা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৯৩৫০৩৭৬৬১ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

227  রেপ কুমার খাঁ গ্রামাঃ পলাশী োসপাড়া, 

ডাকাঃ পরারহতা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৭০৩৫৬৬০৭৯ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

228  েীপ্ত কুমার খাঁ গ্রামাঃ পলাশী োসপাড়া, 

ডাকাঃ পরারহতা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৭৫৮২৭৩০২১ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

229  বন্যা রানী োশ গ্রামাঃ পলাশী োসপাড়া, 

ডাকাঃ পরারহতা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৭১২৭৪৪৮২৬ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

230  অভ্র নীল মন্ডল গ্রামাঃ পলাশী োসপাড়া, 

ডাকাঃ পরারহতা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৭৩৪১৪৬৪০০ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

 

 

231  ঋতু রানী মন্ডল গ্রামাঃ পলাশী োসপাড়া, 

ডাকাঃ পরারহতা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৩১৪৭১২৩১০ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

 

232  মুক্তা রানী গ্রামাঃ পলাশী োসপাড়া, 

ডাকাঃ পরারহতা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৭৭৫৮০৪১৫৫ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

233  ররয়া খাতুন গ্রামাঃ পলাশী োসপাড়া, 

ডাকাঃ পরারহতা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৭৪৮১২৭৬২৬ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

234  পমাছাাঃ পজসরমন খাতুন গ্রামাঃ পলাশী োসপাড়া, 

ডাকাঃ পরারহতা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৩০৮৮৩৩৫০৭ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

235  বৃরি অরিকারী গ্রামাঃ পলাশী োসপাড়া, 

ডাকাঃ পরারহতা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৪০১৭১২২৬০ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

236  রশররনা খাতুন গ্রামাঃ পলাশী োসপাড়া, 

ডাকাঃ পরারহতা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৯৩৬৩৬৭৫২৭ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

237  চায়না মন্ডল গ্রামাঃ পলাশী োসপাড়া, 

ডাকাঃ পরারহতা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৭৪৭৩২৬৭৭৫ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

238  ইব্রারহম খরলল গ্রামাঃ ইতযা, ডাকাঃ 

কারশমনগর 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৭৯২০৯৮৮১২ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

239  প্রদসনরজৎ রবশ্বাস গ্রামাঃ পলাশী োসপাড়া, 

ডাকাঃ পরারহতা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৭১২২৮১২০০ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

240  পরশমা মুরনর গ্রামাঃ এদড়ন্দা, ডাকাঃ 

পগায়ালোহ 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৭৩১৯৬৬৩৬৬ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

241  মুরজবুর রহমান গ্রামাঃ এদড়ন্দা, ডাকাঃ 

পগায়ালোহ 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৯২৬১৪৬৬৮৩ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

242  পারভীন আক্তার গ্রামাঃ এদড়ন্দা, ডাকাঃ 

পগায়ালোহ 

০১৭২৪০২৯০৮০ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  



মরণরামপুর, র্দশার। 

243  সাদলহা খাতুন গ্রামাঃ এদড়ন্দা, ডাকাঃ 

পগায়ালোহ 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৯২৬১৪৬৬৮৩ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

244  আদলয়া আফদরাজা গ্রামাঃ এদড়ন্দা, ডাকাঃ 

পগায়ালোহ 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৯২৬১৪৬৬৮৩ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

245  পমাাঃ মাসুদুল ইসলাম গ্রামাঃ গাাংড়া, ডাকাঃ 

মরণরামপুর 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৯৬২১২২২৩৬১ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

246  পমাাঃ শারহনুর কামাল গ্রামাঃ পলাশী োসপাড়া, 

ডাকাঃ পরারহতা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৯৩৫৬৩৮৭৩৭ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

247  পমাাঃ মামুন পহাদসন গ্রামাঃ রাজবাড়ীয়া ডাকাঃ 

পগায়ালোহ 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৭২৯৯২৪০৮০ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

248  পমাাঃ মাসুে রানা গ্রামাঃ রতনরেয়া ডাকাঃ 

পনাংগুড়হাট 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৩১২৯৬৯৮৬৫ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

 

 

249  পমাছাাঃ রবউটি খাতুন গ্রামাঃ এদড়ন্দা, ডাকাঃ 

পগায়ালোহ 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৯৩৭৭২১৪৩২ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

 

250  পমাাঃ কামরুজ্জামান গ্রামাঃ পেলুয়াবাটী ডাকাঃ 

চালরকডাঙ্গা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৯৯০৩২৫৮০৭ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

251  আব্দুর ররহম গ্রামাঃ পারড়য়ালী, ডাকাঃ 

আম্রঝুটা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

 মৎস্য চাষ রবষয়ক ০৭ রেন  

252  সুমাইয়া ইয়াসরমন গ্রামাঃ পারড়য়ালী, ডাকাঃ 

আম্রঝুটা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

 মৎস্য চাষ রবষয়ক ০৭ রেন  

253  মাহামুদুল হাসান গ্রামাঃ পারড়য়ালী, ডাকাঃ 

আম্রঝুটা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

 মৎস্য চাষ রবষয়ক ০৭ রেন  

254  মাসুম রবল্লাহ গ্রামাঃ পারড়য়ালী, ডাকাঃ 

আম্রঝুটা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৯৬৫৩৯১১২৭ মৎস্য চাষ রবষয়ক ০৭ রেন  

255  কাজী তারজন ইসলাম গ্রামাঃ পারড়য়ালী, ডাকাঃ 

আম্রঝুটা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

 মৎস্য চাষ রবষয়ক ০৭ রেন  

256  পমাাঃ পগালাম পমািফা গ্রামাঃ পারড়য়ালী, ডাকাঃ 

আম্রঝুটা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৯৯৬১২৬১১১ মৎস্য চাষ রবষয়ক ০৭ রেন  

257  পমাাঃ পমাতাহার পহাদসন গ্রামাঃ পারড়য়ালী, ডাকাঃ 

আম্রঝুটা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

 মৎস্য চাষ রবষয়ক ০৭ রেন  

258  পমাাঃ ওমর ফারুক গ্রামাঃ পারড়য়ালী, ডাকাঃ 

আম্রঝুটা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

 মৎস্য চাষ রবষয়ক ০৭ রেন  

259  ইমরান পহাদসন গ্রামাঃ পারড়য়ালী, ডাকাঃ 

আম্রঝুটা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৯৯০৫৫৩৩৩৬ মৎস্য চাষ রবষয়ক ০৭ রেন  

260  পমাাঃ রায়হান হুসাইন গ্রামাঃ পারড়য়ালী, ডাকাঃ 

আম্রঝুটা 

 মৎস্য চাষ রবষয়ক ০৭ রেন  



মরণরামপুর, র্দশার। 

261  পমাাঃ আবু তাদহর গ্রামাঃ পারড়য়ালী, ডাকাঃ 

আম্রঝুটা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৪০২৬৬৮২৪৪ মৎস্য চাষ রবষয়ক ০৭ রেন  

262  পমাাঃ মঞ্জুর রহমান গ্রামাঃ পারড়য়ালী, ডাকাঃ 

আম্রঝুটা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৯৫২৯৭৯৬৫৫ মৎস্য চাষ রবষয়ক ০৭ রেন  

263  শাহীন আক্তার গ্রামাঃ পারড়য়ালী, ডাকাঃ 

আম্রঝুটা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৯৯১৮৭১৮৫২ মৎস্য চাষ রবষয়ক ০৭ রেন  

264  শামীম আহমাে গ্রামাঃ পারড়য়ালী, ডাকাঃ 

আম্রঝুটা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৯০৪৮৬০০১২ মৎস্য চাষ রবষয়ক ০৭ রেন  

265  ইকরামুল ইসলাম গ্রামাঃ পারড়য়ালী, ডাকাঃ 

আম্রঝুটা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৯৪২২০৬২৫৫ মৎস্য চাষ রবষয়ক ০৭ রেন  

266  রাদসল পহাদসন গ্রামাঃ পাড়ালা, ডাকাঃ 

খাটুয়াডাঙ্গা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

 মৎস্য চাষ রবষয়ক ০৭ রেন  

 

 

267  আবু তাদলব গ্রামাঃ পগাপালপুর, ডাকাঃ 

খানপুর 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৯২৪২২৫১০৮ মৎস্য চাষ রবষয়ক ০৭ রেন  

 

268  আব্দুর রহমান গ্রামাঃ বারহরঘররয়া, ডাকাঃ 

খানপুর 

মরণরামপুর, র্দশার। 

 মৎস্য চাষ রবষয়ক ০৭ রেন  

269  পমাাঃ রইসুল আজম গ্রামাঃ পদ্মনার্পুর, ডাকাঃ 

পপাড়াডাঙ্গা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৯১০৫১৬৬৮৯ মৎস্য চাষ রবষয়ক ০৭ রেন  

270  মাহমুে হাসান গ্রামাঃ রবপ্রদকানা, ডাকাঃ 

পকানাদখালা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

 মৎস্য চাষ রবষয়ক ০৭ রেন  

271  রবকাশ কুমার রবশ্বাস গ্রামাঃ বাহাদুরপুর, ডাকাঃ 

মধুপুর 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৭১৪০৫২০৪৬ মৎস্য চাষ রবষয়ক ০৭ রেন  

272  পমাাঃ ইকবাল পহাদসন গ্রামাঃ িারলবাড়ী, ডাকাঃ 

লাউড়ী 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৬৫০১৮৬০৬৩ মৎস্য চাষ রবষয়ক ০৭ রেন  

273  পমাাঃ জারহদুল ইসলাম গ্রামাঃ দূগ যাপুর, ডাকাঃ 

দূগ যাপুর 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৯১৩৫৮১০৬৬ মৎস্য চাষ রবষয়ক ০৭ রেন  

274  পমাাঃ জারকর পহাদসন গ্রামাঃ ভরতপুর, ডাকাঃ 

খানপুর 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৭১৮৮৭১৪৮৮ মৎস্য চাষ রবষয়ক ০৭ রেন  

275  রুমা পারভীন গ্রামাঃ ভরতপুর, ডাকাঃ 

খানপুর 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৯৯৩২২৬০ মৎস্য চাষ রবষয়ক ০৭ রেন  

276  পমাাঃ শারহন আলম গ্রামাঃ কন্দযপপুর, ডাকাঃ 

চালরকডাঙ্গা 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯২১২৩৭৩৭৬ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

277  পমাাঃ হারেউজ্জামান গ্রামাঃ কন্দযপপুর, ডাকাঃ 

চালরকডাঙ্গা 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৩০৩৬৭২৯০১ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

278  রুহুল কুদ্দুস গ্রামাঃ কন্দযপপুর, ডাকাঃ 

চালরকডাঙ্গা 

০১৯৬৯৫৯৫১৪৩ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  



মরণরামপুর, র্দশার 

279  পমাাঃ পমদহরাব পহাদসন গ্রামাঃ হদররগাতী, ডাকাঃ 

চালরকডাঙ্গা 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৩১৬৯২৫৮৯৫ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

280  পমাাঃ রাদসল পহাদসন গ্রামাঃ কন্দযপপুর, ডাকাঃ 

চালরকডাঙ্গা 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৭৬২৭১৯২২০ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

281  রারজব পহাদসন গ্রামাঃ কন্দযপপুর, ডাকাঃ 

চালরকডাঙ্গা 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯৩০৭৯৮০৭৯ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

282  পমাাঃ আরাফাত পহাদসন গ্রামাঃ কন্দযপপুর, ডাকাঃ 

চালরকডাঙ্গা 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯৯২২২৯০৫২ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

283  মুকুল পহাদসন গ্রামাঃ কন্দযপপুর, ডাকাঃ 

চালরকডাঙ্গা 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৭৫৯১৭৩৬৬৫ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

284  শামীম পহাসান গ্রামাঃ হদররগাতী, ডাকাঃ 

চালরকডাঙ্গা 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯৮৭৪৪৬৪১৭ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

 

 

285  পমাাঃ জসীম উদ্দীন গ্রামাঃ হদররগাতী, ডাকাঃ 

চালরকডাঙ্গা 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৮৮০৭০৩৪৪৫ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

 

286  পমাাঃ আল আরমন গ্রামাঃ হদররগাতী, ডাকাঃ 

চালরকডাঙ্গা 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৭২৭৮৭৯৪২৯ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

287  রুহুল আরমন গ্রামাঃ হদররগাতী, ডাকাঃ 

চালরকডাঙ্গা 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৭৯২১২৩৩৯২ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

288  আল আরমন গ্রামাঃ হদররগাতী, ডাকাঃ 

চালরকডাঙ্গা 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯৯৩২০৯৬১১৩ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

289  পসাহান পহাদসন গ্রামাঃ হদররগাতী, ডাকাঃ 

চালরকডাঙ্গা 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯৬০১০২২২৩ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

290  পজসরমন সুলতানা গ্রামাঃ কন্দযপপুর, ডাকাঃ 

চালরকডাঙ্গা 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৮৭৫০৭২৪৪৭ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

291  সারকর পহাদসন গ্রামাঃ কন্দযপপুর, ডাকাঃ 

চালরকডাঙ্গা 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯৯৩২০৯৬৪৩ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

292  পমাাঃ আবুল পহাদসন গ্রামাঃ কন্দযপপুর, ডাকাঃ 

চালরকডাঙ্গা 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৩০৩৬৭২৯০২ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

293  পমাাঃ জাফর আলী গ্রামাঃ কন্দযপপুর, ডাকাঃ 

চালরকডাঙ্গা 

মরণরামপুর, র্দশার 

 গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

294  পশখ ইজাজুর রহমান গ্রামাঃ কন্দযপপুর, ডাকাঃ 

চালরকডাঙ্গা 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯৮৮৪৬৯৫৬২ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

295  পমাাঃ মাসুদুর রহমান গ্রামাঃ কন্দযপপুর, ডাকাঃ 

চালরকডাঙ্গা 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯৯৮৬২১৮১৫ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

296  পমদহেী হাসান গ্রামাঃ কন্দযপপুর, ডাকাঃ 

চালরকডাঙ্গা 

০১৪০৩৭৮০৮৯১ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  



মরণরামপুর, র্দশার 

297  পমাাঃ তাজউরদ্দন গ্রামাঃ হদররগাতী, ডাকাঃ 

চালরকডাঙ্গা 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৭৫১৪১২৫৬৪ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

298  পমাাঃ জারহদুল ইসলাম গ্রামাঃ জয়পুর, ডাকাঃ 

জয়পুর 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯১৯৬৩৮৯১৩ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

299  হূমায়ুন ফররে গ্রামাঃ হদররগাতী, ডাকাঃ 

চালরকডাঙ্গা 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৯৯০৩৩০৫০২ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

300  লামুসা আলী গ্রামাঃ শ্রীপুর, ডাকাঃ 

ঢাকুররয়া 

মরণরামপুর, র্দশার 

০১৭৪৫১৫৭৩৫১ গাভী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

301  রশউরল পসন গ্রামাঃজয়নগর, 

ডাকাঃমরণরামপুর 

র্দশার। 

০১৯২৬৮৭৫৪৩৮ মৎস্য চাষ রবষয়ক ০৭ রেন  

302  সুইটি ির গ্রামাঃজয়নগর, 

ডাকাঃমরণরামপুর 

র্দশার। 

০১৭৩৪৯৫৯৩৬৯ মৎস্য চাষ রবষয়ক ০৭ রেন  

 

 

303  পসতু মন্ডল গ্রামাঃজয়নগর, 

ডাকাঃমরণরামপুর 

র্দশার। 

০১৯১৮৫৪৮৩৬৯ মৎস্য চাষ রবষয়ক ০৭ রেন  

 

304  পকয়া মরল্লক গ্রামাঃজয়নগর, 

ডাকাঃমরণরামপুর 

র্দশার। 

০১৯২৮২৯৭০২১ মৎস্য চাষ রবষয়ক ০৭ রেন  

305  সার্ী মন্ডল গ্রামাঃজয়নগর, 

ডাকাঃমরণরামপুর 

র্দশার। 

০১৯১৮৫৯৬৫৪৮ মৎস্য চাষ রবষয়ক ০৭ রেন  

306  রশল্পী রানী মন্ডল গ্রামাঃজয়নগর, 

ডাকাঃমরণরামপুর 

র্দশার। 

০১৭৩৩৭৭৩৮৭৯ মৎস্য চাষ রবষয়ক ০৭ রেন  

307  র্মুনা রানী পাল গ্রামাঃজয়নগর, 

ডাকাঃমরণরামপুর 

র্দশার। 

০১৯৩৩৬৩৫৮৫১ মৎস্য চাষ রবষয়ক ০৭ রেন  

308  রবউটি রানী মন্ডল গ্রামাঃজয়নগর, 

ডাকাঃমরণরামপুর 

র্দশার। 

০১৭৯০৮২৭০৬৬ মৎস্য চাষ রবষয়ক ০৭ রেন  

309  রীনা রানী পচৌধুরী গ্রামাঃজয়নগর, 

ডাকাঃমরণরামপুর 

র্দশার। 

০১৯৫০১২৩৫১১ মৎস্য চাষ রবষয়ক ০৭ রেন  

310  স্বরসতী রানী মন্ডল গ্রামাঃজয়নগর, 

ডাকাঃমরণরামপুর 

র্দশার। 

 মৎস্য চাষ রবষয়ক ০৭ রেন  

311  স্বপ্না রানী গ্রামাঃজয়নগর, 

ডাকাঃমরণরামপুর 

র্দশার। 

০১৯২৬৮৭৫৪৩৮ মৎস্য চাষ রবষয়ক ০৭ রেন  

312  সীমা রানী োস গ্রামাঃজয়নগর, 

ডাকাঃমরণরামপুর 

র্দশার। 

০১৭৯০৮২৭০৬৬ মৎস্য চাষ রবষয়ক ০৭ রেন  

313  রীতা রানী সরকার গ্রামাঃজয়নগর, 

ডাকাঃমরণরামপুর 

র্দশার। 

০১৭৮৯৯৯৬৬৯২ মৎস্য চাষ রবষয়ক ০৭ রেন  

314  পরল রানী মন্ডল গ্রামাঃজয়নগর, 

ডাকাঃমরণরামপুর 

০১৯১৮৫৪৮৩৬৯ মৎস্য চাষ রবষয়ক ০৭ রেন  



র্দশার। 

315  পজযাৎিা মন্ডল গ্রামাঃজয়নগর, 

ডাকাঃমরণরামপুর 

র্দশার। 

০১৯৬২৮৪৯৩৭৫ মৎস্য চাষ রবষয়ক ০৭ রেন  

316  চম্পা মন্ডল গ্রামাঃজয়নগর, 

ডাকাঃমরণরামপুর 

র্দশার। 

০১৭২২৮৯৮২৪৫ মৎস্য চাষ রবষয়ক ০৭ রেন  

317  জয়তী মন্ডল গ্রামাঃজয়নগর, 

ডাকাঃমরণরামপুর 

র্দশার। 

০১৯৬৮২৯০১০৩ মৎস্য চাষ রবষয়ক ০৭ রেন  

318  আরতী গ্রামাঃজয়নগর, 

ডাকাঃমরণরামপুর 

র্দশার। 

 মৎস্য চাষ রবষয়ক ০৭ রেন  

319  উষা মন্ডল গ্রামাঃজয়নগর, 

ডাকাঃমরণরামপুর 

র্দশার। 

০১৯৩৫০৬২০৪৪ মৎস্য চাষ রবষয়ক ০৭ রেন  

320  সরঞ্জতা মন্ডল গ্রামাঃখারলয়া, 

ডাকাঃচরন্ডপুর 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৯১৫৫৩৩২৬৪ মৎস্য চাষ রবষয়ক ০৭ রেন  

 

 

321  ররয়া সরকার গ্রামাঃজয়নগর, 

ডাকাঃমরণরামপুর 

র্দশার। 

০১৭৮৯৯৯৬৬৯২ মৎস্য চাষ রবষয়ক ০৭ রেন  

 

322  তাপসী সরকার গ্রামাঃজয়নগর, 

ডাকাঃমরণরামপুর 

র্দশার। 

০১৯৯৯৬৪০৮১৭ মৎস্য চাষ রবষয়ক ০৭ রেন  

323  আরিঁ মন্ডল গ্রামাঃদলবুগারত, 

ডাকাঃরপ.রপবারড়য়া 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৯৯৯২৪৭৪১২ মৎস্য চাষ রবষয়ক ০৭ রেন  

324  অতসী মন্ডল গ্রামাঃজয়নগর, 

ডাকাঃমরণরামপুর 

র্দশার। 

০১৯৯৯৬৪০৮১৭ মৎস্য চাষ রবষয়ক ০৭ রেন  

325  সীমা বাইন গ্রামাঃজয়নগর, 

ডাকাঃমরণরামপুর 

র্দশার। 

০১৭৪৮১২৫৪৮২ মৎস্য চাষ রবষয়ক ০৭ রেন  

326  পমাছাাঃ পমাদমনা খাতুন গ্রামাঃ বাটরবলা, ডাকাঃ 

দূব যাডাঙ্গা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৯২৩১৭৭৩৪৫ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

327  পকয়া আক্তার গ্রামাঃ বাটরবলা, ডাকাঃ 

দূব যাডাঙ্গা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৭৯২৫৭৩৭৯১ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

328  হুমায়ূন করবর গ্রামাঃ বাটরবলা, ডাকাঃ 

দূব যাডাঙ্গা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৭২৪৭৮৩২৩১ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

329  পমাাঃ হারুনুর ররশে গ্রামাঃ বাটরবলা, ডাকাঃ 

দূব যাডাঙ্গা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৯০৫৯৬২৩০৬ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

330  তরববুর রহমান গ্রামাঃ বাটরবলা, ডাকাঃ 

দূব যাডাঙ্গা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৭৪৯০৮৩২৯৪ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

331  ফারুক হাসান গ্রামাঃ বাটরবলা, ডাকাঃ 

দূব যাডাঙ্গা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৭৬০৭৬৯৪০২ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

332  জারহে হাসান গ্রামাঃ বাটরবলা, ডাকাঃ 

দূব যাডাঙ্গা 

০১৯৯৬৫৭৬৫৯৫ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  



মরণরামপুর, র্দশার। 

333  পমাাঃ রমজানুর রহমান গ্রামাঃ বাটরবলা, ডাকাঃ 

দূব যাডাঙ্গা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৭৩৩১২৮৬৭৭ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

334  অঞ্জন কুমার বসু গ্রামাঃ বাটরবলা, ডাকাঃ 

দূব যাডাঙ্গা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৭৮৪৩২০৬৬৪ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

335  আবুল কালাম আজাে গ্রামাঃ বাটরবলা, ডাকাঃ 

দূব যাডাঙ্গা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৭২৪৭৮২৩১৩ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

336  হারফজুর রহমান গ্রামাঃ বাটরবলা, ডাকাঃ 

দূব যাডাঙ্গা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৭৬৮৬৮৯৯৮৩ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

337  পমাাঃ পসাদহল রানা গ্রামাঃ বাটরবলা, ডাকাঃ 

দূব যাডাঙ্গা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

 হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

338  পমাাঃ ররপন পহাসাইন গ্রামাঃ বাটরবলা, ডাকাঃ 

দূব যাডাঙ্গা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৯০৯৮৮০৮৩৯ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

 

 

339  রানা আহদেে গ্রামাঃ বাটরবলা, ডাকাঃ 

দূব যাডাঙ্গা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৯৬০০৩৭৯০৯ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

 

340  পমাাঃ মামুনুর রশীে গ্রামাঃ বাটরবলা, ডাকাঃ 

দূব যাডাঙ্গা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৭৯৫৬৯০৮০০ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

341  আরশকুর রহমান গ্রামাঃ বাটরবলা, ডাকাঃ 

দূব যাডাঙ্গা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৭৯৪২৩৭২৬৬ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

342  আল আরমন গ্রামাঃ বাটরবলা, ডাকাঃ 

দূব যাডাঙ্গা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৭৯৮০১৬০৮০ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

343  ররয়াজুল ইসলাম গ্রামাঃ বাটরবলা, ডাকাঃ 

দূব যাডাঙ্গা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৭৮৫৫৪১৩২৩ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

344  জারহদুল ইসলাম গ্রামাঃ বাটরবলা, ডাকাঃ 

দূব যাডাঙ্গা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৯১৯০৯৬৬৫০ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

345  পমাাঃ আাঃ জরলল গ্রামাঃ বাটরবলা, ডাকাঃ 

দূব যাডাঙ্গা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৯৮৮২১০১৬৩ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

346  আইররন আক্তার গ্রামাঃ দূব যাডাঙ্গা, ডাকাঃ 

দূব যাডাঙ্গা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৯৯৩৩১৩৬৩৪ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

347  পমাাঃ অরলয়ার রহমান গ্রামাঃ দূব যাডাঙ্গা, ডাকাঃ 

দূব যাডাঙ্গা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৭৬৭৩৩৯০৮৭ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

348  পমাাঃ আতাউর রহমান গ্রামাঃ দূব যাডাঙ্গা, ডাকাঃ 

দূব যাডাঙ্গা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

 হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

349  রাদসল পহাদসন গ্রামাঃ দূব যাডাঙ্গা, ডাকাঃ 

দূব যাডাঙ্গা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৯৮০৪২০৭১২ হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  

350  পমদহেী হাসান মুকুল গ্রামাঃ কন্দযপপুর, ডাকাঃ 

চালরকডাঙ্গা 

 হাঁস-মুরগী পালন রবষয়ক ০৭ রেন  



মরণরামপুর, র্দশার। 

351  বুলবুল আক্তার গ্রাাঃশ্যামকুড়, 

ডাকাঃরচনাদটালা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৯১০৬৮৫৮২১ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

352  তররকুল ইসলাম গ্রাাঃদেলূয়াবাটি, 

ডাকাঃচালরকডাঙ্গা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৯৪৯৬৪১৫৩৯ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

353  সানরজো আক্তার গ্রাাঃদেলূয়াবাটি, 

ডাকাঃচালরকডাঙ্গা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৯৯৪৭৯০৭৩১ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

354  রাউফুদন্নসা সুইটি গ্রাাঃদেলূয়াবাটি, 

ডাকাঃচালরকডাঙ্গা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৯৬৯৮৭০৫২২ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

355  আসাদুজ্জামান গ্রাাঃদেলূয়াবাটি, 

ডাকাঃচালরকডাঙ্গা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৯৯৭৭৬৭৮৪০ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

356  আরুফা ইয়াসরমন গ্রাাঃদেলূয়াবাটি, 

ডাকাঃচালরকডাঙ্গা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৯৫৩২৪২৩৬৪ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

 

 

357  পসারনয়া খাতুন গ্রাাঃদেলূয়াবাটি, 

ডাকাঃচালরকডাঙ্গা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৯৯২৭২১৪৪৭ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

 

358  পমাদমনা খাতুন গ্রাাঃদেলূয়াবাটি, 

ডাকাঃচালরকডাঙ্গা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৭৭৬৫২৩৮৫০ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

359  ফাদতমা খাতুন গ্রাাঃদেলূয়াবাটি, 

ডাকাঃচালরকডাঙ্গা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৯৯০৫৪৬৭২৪ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

360  রাজু পহাসাইন গ্রাাঃদেলূয়াবাটি, 

ডাকাঃচালরকডাঙ্গা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৯২৭৭২৪০৪৯ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

361  রহরা খাতুন গ্রাাঃদেলূয়াবাটি, 

ডাকাঃচালরকডাঙ্গা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৯৬৭৫৬৪৭২৯ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

362  জুরলয়া খাতুন গ্রাাঃদেলূয়াবাটি, 

ডাকাঃচালরকডাঙ্গা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৯৬২৬৯৬২১৭ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

363  পমদহেী হাসান গ্রাাঃদেলূয়াবাটি, 

ডাকাঃচালরকডাঙ্গা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৯২৭৭২৭৩৫৮ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

364  জান্নাতুল পফরদেৌসী গ্রাাঃদেলূয়াবাটি, 

ডাকাঃচালরকডাঙ্গা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৭৫১৩৩৪১৪৯ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

365  ইয়ারসন রারি গ্রাাঃদেলূয়াবাটি, 

ডাকাঃচালরকডাঙ্গা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৪০৩০০৯১২৪ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

366  জারহদুল ইসলাম গ্রাাঃদেলূয়াবাটি, 

ডাকাঃচালরকডাঙ্গা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৭২৪৬৮৪০৩৯ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

367  আকাশ পহাদসন গ্রাাঃদেলূয়াবাটি, 

ডাকাঃচালরকডাঙ্গা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৭৫৮৬৫০৯৭১ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

368  মুরন্ন খাতুন গ্রাাঃদেলূয়াবাটি, 

ডাকাঃচালরকডাঙ্গা 

০১৯৫৩২৪২৩৬৪ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  



মরণরামপুর, র্দশার। 

369  পমৌসুমী সুলতানা গ্রাাঃদেলূয়াবাটি, 

ডাকাঃচালরকডাঙ্গা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৯১৬৪৮১১৯৯ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

370  নারেরা সুলতানা গ্রাাঃদেলূয়াবাটি, 

ডাকাঃচালরকডাঙ্গা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৯৫৬৯৭৫৮৮৪ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

371  শান্তা খাতুন গ্রাাঃদেলূয়াবাটি, 

ডাকাঃচালরকডাঙ্গা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৯৪৯৬৪১৫৩৯ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

372  তবশাখী খাতুন গ্রাাঃদেলূয়াবাটি, 

ডাকাঃচালরকডাঙ্গা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৭১৯৮৩৬৮৯০ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

373  পরাকাইয়া সারময়া গ্রাাঃদেলূয়াবাটি, 

ডাকাঃচালরকডাঙ্গা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৭১৬৮০৩২২৯ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

374  পহলাল উদ্দীন সাজু গ্রাাঃদেলূয়াবাটি, 

ডাকাঃচালরকডাঙ্গা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

 গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

 

 

375  সুরাইয়া খাতুন গ্রাাঃদেলূয়াবাটি, 

ডাকাঃচালরকডাঙ্গা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৯৪৬৫৮৭০৪৪ গরু পমাটাতাজাকরন রবষয়ক ০৭ রেন  

 

376  তাহরমদুল ইসলাম গ্রামাঃ বারলয়াডাঙ্গা, ডাকাঃ 

খানপুর 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৯৮৩১২৫১০৭ পমাবাইল সারভ যরসাং রবষয়ক ১৫ রেন  

377  পমাাঃ পহোদয়ত উল্লাহ গ্রামাঃ বারলয়াডাঙ্গা, ডাকাঃ 

খানপুর 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৭০৭৩০৪০২০ পমাবাইল সারভ যরসাং রবষয়ক ১৫ রেন  

378  সারেক হান্নান গ্রামাঃ বারলয়াডাঙ্গা, ডাকাঃ 

খানপুর 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৩০৮৯৩০৯০৭ পমাবাইল সারভ যরসাং রবষয়ক ১৫ রেন  

379  পমাাঃ পমদহেী হাসান গ্রামাঃ বারলয়াডাঙ্গা, ডাকাঃ 

খানপুর 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৩১৩৭৩৪০৭৯ পমাবাইল সারভ যরসাং রবষয়ক ১৫ রেন  

380  আবু ছাইে গ্রামাঃ বারলয়াডাঙ্গা, ডাকাঃ 

খানপুর 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৭৫৩৭২৯৭৩৭ পমাবাইল সারভ যরসাং রবষয়ক ১৫ রেন  

381  আরতফ ইসলাম অন্তু গ্রামাঃ বারলয়াডাঙ্গা, ডাকাঃ 

খানপুর 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৯১১৮৩৩৪৩৭ পমাবাইল সারভ যরসাং রবষয়ক ১৫ রেন  

382  আব্দুল্লাহ আল মুরকত গ্রামাঃ বারলয়াডাঙ্গা, ডাকাঃ 

খানপুর 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৯৫০১৫০১৯০ পমাবাইল সারভ যরসাং রবষয়ক ১৫ রেন  

383  পমাাঃ তানজীম খান গ্রামাঃ বারলয়াডাঙ্গা, ডাকাঃ 

খানপুর 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৯৬৪৬৫৭১৯৬ পমাবাইল সারভ যরসাং রবষয়ক ১৫ রেন  

384  পমাাঃ বাবুল আক্তার গ্রামাঃ বারলয়াডাঙ্গা, ডাকাঃ 

খানপুর 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৩১৮৪৩৮৯৫৮ পমাবাইল সারভ যরসাং রবষয়ক ১৫ রেন  

385  রাদবয়া আফদরাজ গ্রামাঃ বারলয়াডাঙ্গা, ডাকাঃ 

খানপুর 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৯৩৫৬৫২৭৬২ পমাবাইল সারভ যরসাং রবষয়ক ১৫ রেন  

386  জারবর পহাদসন গ্রামাঃ বারলয়াডাঙ্গা, ডাকাঃ 

খানপুর 

০১৬৩৭৭১৭৬১৯ পমাবাইল সারভ যরসাং রবষয়ক ১৫ রেন  



মরণরামপুর, র্দশার। 

387   পমাাঃ জুবাদয়র পহাদসন,  গ্রামাঃ বারলয়াডাঙ্গা, ডাকাঃ 

খানপুর 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৯৪১৯৫৬৭৬৬ পমাবাইল সারভ যরসাং রবষয়ক ১৫ রেন  

388  পমাাঃ হাসান কামাল গ্রামাঃ তাদহরপুর, ডাকাঃ 

মরণরামপুর 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৯১১৮৩২৪১১ পমাবাইল সারভ যরসাং রবষয়ক ১৫ রেন  

389  পহমন্ত কুমার গ্রাম+ডাকাঃ বাদকাশদপাল 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৯৩৬৬৪৩৩৪৮ পমাবাইল সারভ যরসাং রবষয়ক ১৫ রেন  

390   পমাাঃ হামােী হাসনাত গ্রামাঃ মুসীখানপুর, ডাকাঃ 

খানপুর 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৭৫৫৬১০৮৯৭ পমাবাইল সারভ যরসাং রবষয়ক ১৫ রেন  

391  পমাাঃ মাহবুবুল হক গ্রামাঃ জুড়ানপুর, ডাকাঃ 

মরণরামপুর 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৭৩৬৩৬৯৫২৬ পমাবাইল সারভ যরসাং রবষয়ক ১৫ রেন  

392  রবিান পেবনার্ গ্রামাঃ হাদকাবা, ডাকাঃ 

মরণরামপুর 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৮৬৯৮৬৭৯৮৪ পমাবাইল সারভ যরসাং রবষয়ক ১৫ রেন  

 

 

393  হররোস সরকার গ্রামাঃ কৃষ্ণবাটী, ডাকাঃ 

পহলাঞ্চী 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৯৫৯৮১১২৭৬ পমাবাইল সারভ যরসাং রবষয়ক ১৫ রেন  

 

394  পমাাঃ ইউনুচ আলম গ্রামাঃ বারলয়াডাঙ্গা, ডাকাঃ 

খানপুর 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৯৮৯৬১২৯২৪ পমাবাইল সারভ যরসাং রবষয়ক ১৫ রেন  

395  পমাাঃ মরফজুর রহমান গ্রাম+ডাকাঃ খাটুয়াডাঙ্গা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৯১০৩০৯৯৩৫ পমাবাইল সারভ যরসাং রবষয়ক ১৫ রেন  

396  পমাাঃ শরফয়ার রহমান গ্রাম+ডাকাঃ আম্রঝুটা 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৭৯৩৯৭৯৭০৩ পমাবাইল সারভ যরসাং রবষয়ক ১৫ রেন  

397  পমাাঃ আসাদুজ্জামান গ্রামাঃ পমাহনপুর, ডাকাঃ 

মরণরামপুর 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৯২৭৩৭২২১৪ পমাবাইল সারভ যরসাং রবষয়ক ১৫ রেন  

398  পমাছাাঃ সুরাইয়া খাতুন গ্রামাঃ পমাহনপুর, ডাকাঃ 

মরণরামপুর 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৭৭৯৮৩১০১৫ পমাবাইল সারভ যরসাং রবষয়ক ১৫ রেন  

399  পমাাঃ ইসমাইল পহাদসন গ্রামাঃ বারলয়াডাঙ্গা, ডাকাঃ 

খানপুর 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৯১৩৬৯১৬৩৮ পমাবাইল সারভ যরসাং রবষয়ক ১৫ রেন  

400  পমাাঃ শাহাোত পহাদসন গ্রামাঃ বারলয়াডাঙ্গা, ডাকাঃ 

খানপুর 

মরণরামপুর, র্দশার। 

০১৩২৪৩৩৩১৩৫ পমাবাইল সারভ যরসাং রবষয়ক ১৫ রেন  

 

                                                                                

 

 

  



গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার 

উপদজলা যুব উন্নয়ন কর্ মকতমার কার্ মালয় 

যুব উন্নয়ন অধিেপ্তর 

র্দশার সের,র্দশার। 

খ) অপ্রোফেষ্ঠোফন  প্রফশক্ষণ: 

নং প্রফশক্ষণোথীর নোম ঠি োনো কমোবোইল নং প্রফশক্ষণ 

ক োর্স ের নোম 

কময়োদ মন্তব্য 

01 2 3 4 5 6 7 

০১ ইসর্তজাহান ঘ াপদসন্ট্রালদরাড,র্দশার 01859-557252      ব্ল  ফপ্রফন্টং 

 

23/08/2020 ফি: হর্ে 

29/08/2020ফি: পর্ েন্ত 

 

- 

02 ঘর্াছা: ঘরনুদবগর্ ঘ াপদসন্ট্রালদরাড,র্দশার 01833-873812 ,, ,, - 

03 সাধেকারহর্ানঅনন্যা ঘ াপদসন্ট্রালদরাড,র্দশার 01739-886264 ,, ,, - 

04 ধবথীখাতুন ঘ াপদসন্ট্রালদরাড,র্দশার 01995-925001 ,, ,, - 

05 মুসধলর্াখাতুন ঘ াপদসন্ট্রালদরাড,র্দশার 01919-737608 ,, ,, - 

06 মুধন্নআক্তার ঘ াপদসন্ট্রালদরাড,র্দশার 01401-225950 ,, ,, - 

07 সানধজোনাহারদকয়া ঘ াপদসন্ট্রালদরাড,র্দশার 01948-930528 ,, ,, - 

08 শ্রাবনীআক্তারবৃধি ঘ াপদসন্ট্রালদরাড,র্দশার 01931-790226 ,, ,, - 

09 ঘর্াছা: 

সুর্াইয়াইসলার্জান্নাত 

ষধিতলাসের ,র্দশার 01558-312955 ,, ,, - 

10 ঘজসধর্নআক্তারধর্নু ঘ াপদসন্ট্রালদরাড,র্দশার 01725-618612 ,, ,, - 

11 জান্নাতুলনাঈর্নওশীন ঘ াপনওয়াপাড়াদরাড,র্দশার 01731-9886264 ,, ,, - 

12 ঘর্াছা: তৃনাইসলার্ ঘ াপদসন্ট্রালদরাড,র্দশার 01790541016 ,, ,, - 

13 সওোইসলার্ ঘ াপনওয়াপাড়া 

ঘরাড,র্দশার 

01931-6404826 ,, ,, - 

14 রাধন ঘ াপদসন্ট্রালদরাড,র্দশার 01884-900303 ,, ,, - 

15 নাধছর্াদবগর্ ঘ াপদসন্ট্রালদরাড,র্দশার 01701-622005 ,, ,, - 

16 ঘর্াছা: রাধজয়াখানর্ ঘ াপদসন্ট্রালদরাড,র্দশার 01739-886264 ,, ,, - 

17 রুপাআক্তার ঘ াপদসন্ট্রালদরাড,র্দশার 01931-790226 ,, ,, - 

18 লাবনীআক্তার উত্তরলধলতােহ 

বারীনগর,র্দশার 

01931-790226 ,, ,, - 

19 তাসধনর্তারান্নুর্জাধরন ঘ াপদসন্ট্রালদরাড,র্দশার 01731-9886264 ,, ,, - 

20 সুর্াইয়াইসলার্সুর্া ঘ াপদসন্ট্রালদরাড,র্দশার 01931-790226 ,, ,, - 

21 ইশারাতজাহানঅধর্ ঘ াপদসন্ট্রালদরাড,র্দশার 01749-415941 ,, ,, - 

22 জান্নাতুলদেরদেৌসধশধর্ন ঘ াপদসন্ট্রালদরাড,র্দশার 01749-415941 ,, ,, - 

23 োধরয়াঅনন্যা ঘ াপনওয়াপাড়াদরাড,র্দশার 01918-709575 ,, ,, - 

24 ধশলা ঘ াপদজলদরাড,র্দশার - ,, ,, - 

25 ঘর্াছা: ধশখাখাতুন ঘ াপদজলদরাড,র্দশার 01403-312033 ,, ,, - 

26 ঘর্াছা: ঘশোলীখাতুন গ্রার্: ঝাউধেয়াডাক র: 

চান্দুটিয়া,সেরর্দশার 

01998-242745 হাঁসমুরগী পালন 

 

06/09/2020 ফি:হর্ে 

12/09/2020 ফি:পর্ েন্ত 

- 

27 ঘর্া: ধবল্লালদহাদসন গ্রার্: র্ধুগ্রার্ডাক র: 

নওোগ্রার্,সেরর্দশার 

01988-722557 ,, ,, - 

28 ঘবধব গ্রার্: র্ধুগ্রার্ডাক র: 

নওোগ্রার্,সেরর্দশার 

01789-034097 ,, ,, - 

29 ঘর্া: ঘতৌধেকুলইসলার্ গ্রার্:পাঁচবাধড়য়া,ডাক র 

নতুনউপশহর,সেরর্দশার 

01798-017616 ,, ,, - 

30 ঘর্াছা: ধনশাআক্তার গ্রার্: র্ধুগ্রার্ডাক র: 

নওোগ্রার্,সেরর্দশার 

01770-374470 ,, ,, - 

31 ঘর্া: ঘতৌধহদুররহর্ান গ্রার্:পাঁচবাধড়য়া,ডাক র 

নতুনউপশহর,সেরর্দশার 

01729-494964 ,, ,, - 

32 ঘর্াছা: সালর্াখাতুন গ্রার্:পাঁচবাধড়য়া,ডাক র 

ধশক্ষাদবাড ম,সেরর্দশার 

- ,, ,, - 

33 ঘর্াছা: সাথীখাতুন গ্রার্: র্ধুগ্রার্ডাক র: 

নওোগ্রার্,সেরর্দশার 

01733-286921 ,, ,, - 



34 ঘর্া: ওর্রোরুক গ্রার্: র্ধুগ্রার্ডাক র: 

নওোগ্রার্,সেরর্দশার 

01733-286921 ,, ,, - 

35 প্রশান্ততরেোর গ্রার্:পাঁচবাধড়য়া,ডাক র 

নতুনউপশহর,সেরর্দশার 

01723-245412 ,, ,, - 

36 ঘর্া: জাদবরআলী গ্রার্: র্ধুগ্রার্ডাক র: 

নওোগ্রার্,সেরর্দশার 

- ,, ,, - 

37 স্মৃধতরায় গ্রার্: র্ধুগ্রার্ডাক র: 

নওোগ্রার্,সেরর্দশার 

01936-880235 ,, ,, - 

38 ঘর্াছা: আসর্াখাতুন গ্রার্:পাঁচবাধড়য়া,ডাক র 

নতুনউপশহর,সেরর্দশার 

01741-292434 ,, ,, - 

39 পধলরাহা গ্রার্: র্ধুগ্রার্ডাক র: 

নওোগ্রার্,সেরর্দশার 

01775-939130 ,, ,, - 

40 ঘর্া: তধহেইসলার্ গ্রার্:পাঁচবাধড়য়া,ডাক র 

নতুনউপশহর,সেরর্দশার 

01798-017616 ,, ,, - 

41 মৃনালরাহা গ্রার্: র্ধুগ্রার্ডাক র: 

নওোগ্রার্,সেরর্দশার 

- ,, ,, - 

42 ঘর্া: আব্দুলহাধলর্ গ্রার্: র্ধুগ্রার্ডাক র: 

নওোগ্রার্,সেরর্দশার 

01304-575280 ,, ,, - 

43 ঘর্া: খশরুপারদেজ গ্রার্:পাঁচবাধড়য়া,ডাক র 

নতুনউপশহর,সেরর্দশার 

01759-319424 ,, ,, - 

44 ঘর্াছা: হাসনাখাতুন গ্রার্: বাহাদুরপুর,ডাক র 

নতুনউপশহর,সেরর্দশার 

01950-125934 ,, ,, - 

45 কবীরদশখ গ্রার্: বাহাদুরপুর,ডাক র 

নতুনউপশহর,সেরর্দশার 

01316-922886 ,, ,, - 

46 আকধলর্াদবগর্ গ্রার্: বাহাদুরপুর,ডাক র 

ধশক্ষাদবাড ম,সেরর্দশার 

01798-426709 ,, ,, - 

47 সুর্াইয়াআক্তাররাখী ঘ াপনওয়াপাড়া ,সের,র্দশার 01992-328083 ,, ,, - 

48 ঘর্াছা: ঘশোলীখাতুন গ্রার্: র্ধুগ্রার্ডাক র: 

নওোগ্রার্,সেরর্দশার 

01764-786668 ,, ,, - 

49 ঘর্া: রায়হানুলইসলার্ গ্রার্: ইছালী,ডাক র: 

হাধশর্পুর,সেরর্দশার 

01711-021707 ,, ,, - 

50 বাবুলহাসান গ্রার্: হুোরাজাপুর,ডাক র: 

হাধশর্পুর,সেরর্দশার 

- ,, ,, - 

51 ঘর্া: রাহােইকবালরায়হান গ্রার্: হাধশর্পুর,ডাক র: 

হাধশর্পুর,সেরর্দশার 

- গ্রাধেক্স 

ধডজাইন 

21/09/2020 ফি: হর্ে 

27/09/2020 ফি: পর্ েন্ত 

- 

52 সাইফুল্লাহইর্রান গ্রার্: রার্নগর,ডাক র: 

রাজারহাট,সেরর্দশার 

01990-297309 ,, ,, - 

53 োরজানারহর্ানধপয়া কবরস্থানদরাড,সেরর্দশার 01704-184638 ,, ,, - 

54 েয়সলহাওলাোর খড়ধকবার্নপাড়া,সেরর্দশার 01726-584581 ,, ,, - 

55 ঘর্া: বায়ধজের্াহামুেধেোর বাধলয়াদেকুটিয়া, 

সেরর্দশার 

01924-396127 ,, ,, - 

56 শ্রাবনীআক্তার ধনউর্াদকমট,সেরর্দশার 01704-184636 ,, ,, - 

57 ঘর্া: জধহরইকবাল গ্রার্: হাধশর্পুর,ডাক র: 

হাধশর্পুর,সেরর্দশার 

01722-898688 ,, ,, - 

58 তাসধনমুলহাসান এেব্লক, 

ধনউর্াদকমট,সেরর্দশার 

01782-093026 ,, ,, - 

59 আেদরাজাখাতুন কাজীপাড়া,সেরর্দশার 01704-184622 ,, ,, - 

60 সানধজোইয়াসধর্ন পুরাতনকসবা, সের 

র্দশার 

01704-184620 ,, ,, - 

61 ঘর্া: সাইফুলইসলার্শাওন কাজীপাড়া,সেরর্দশার 01819566638 ,, ,, - 

62 রাধহর্াখাতুন কাজীপাড়া,সেরর্দশার 01938-667948 ,, ,, - 

63 ঘর্া: আওয়ালদহাদসন কাজীপাড়া,সেরর্দশার 01739-991121 ,, ,, - 

64 ঘর্া: কার্রুলহাসান ঘর্াল্লাপাড়া,সেরর্দশার 01911-008498 ,, ,, - 



65 মুসধেকাহােসা ঘততুলতলা,সেরর্দশার 01622-303626 ,, ,, - 

66 খাধলদুররহর্ানবাধঁন খড়ধক ,সের 

র্দশার 

01625-865255 ,, ,, - 

67 আধেয়াআক্তারআধতয়া ধনউর্াদকমট,সেরর্দশার 01303-088614 ,, ,, - 

68 ইয়াসধর্নাইসলার্ধরতু বকচর,সেরর্দশার 01778-691001 ,, ,, - 

69 সুধেয়াখাতুন গ্রার্: র্ধুগ্রার্ডাক র: 

নওোগ্রার্,সেরর্দশার 

01934-727568 ,, ,, - 

70 আধবরর্াহমুেরাোত গ্রার্: ঘখালাডাাংগা,ডাক র 

ঘেকুটিয়া,সেরর্দশার 

01773-637242 ,, ,, - 

71 ঘর্া: শাহধরয়ারইর্রান উপশহর,সেরর্দশার - ,, ,, - 

72 ঘর্া: রাধকবুলইসলার্রাহাত গ্রার্: ঘখালাডাাংগা,ডাক র 

ঘেকুটিয়া,সেরর্দশার 

- ,, ,, - 

73 ঘর্াছা: ধশউলীখাতুন পুরাতনকসবা, সের 

র্দশার 

01924-786698 ,, ,, - 

74 ঘর্া: ধজয়ারুলইসলার্রাজ গ্রার্: ঘিাপাদখালা,ডাক র 

ঘেকুটিয়া,সেরর্দশার 

01308-571114 ,, ,, - 

75 ঘর্া: ধজসানদহাদসন ধসটিকদলজপাড়া,সের 

র্দশার 

01949-509103 ,, ,, - 

76 লাবনী গ্রার্: পাঁচবাধড়য়া,ডাক র: 

নতুনউপশহর,সেরর্দশার 

01748-924038 র্ৎস্য চাষ 12/10/2020 ফি: হর্ে 

18/10/2020 ফি: পর্ েন্ত 

- 

77 ঘরশর্াদবগর্ গ্রার্: পাঁচবাধড়য়া,ডাক র: 

নতুনউপশহর,সেরর্দশার 

01305-737408 ,, ,, - 

78 ঘর্াছা: ঘরাধজনাখাতুন গ্রার্: পাঁচবাধড়য়া,ডাক র: 

নতুনউপশহর,সেরর্দশার 

01739-638885 ,, ,, - 

79 ঘর্াছা: সালর্াখাতুন গ্রার্: পাঁচবাধড়য়া,ডাক র: 

ধশক্ষাদবাড ম ,সেরর্দশার 

01748-127822 ,, ,, - 

80 সানধজোআক্তারসাথী গ্রার্: র্ধুগ্রার্,ডাক: 

নতুনউপশহর,সেরর্দশার 

- ,, ,, - 

81 ঘরবাসুলতানা গ্রার্:তরেনওয়াপাড়া,ডাক: 

ধশক্ষাদবাড ম ,সেরর্দশার 

01976-404326 ,, ,, - 

82 ধপ্রয়াাংকাখাতুনধশো গ্রার্: পাঁচবাধড়য়া,ডাক র: 

নতুনউপশহর,সেরর্দশার 

01938-685813 ,, ,, - 

83 ঘর্াছা: তাছধলর্াদবগর্ গ্রার্: ধে ী,ডাক র: 

আড়পাড়া,সেরর্দশার 

01647-185399 ,, ,, - 

84 শার্ীর্াআক্তারশার্ীর্ গ্রার্: র্ধুগ্রার্,ডাক: 

নতুনউপশহর,সেরর্দশার 

01705-518409 ,, ,, - 

85 আশাসুলতানা গ্রার্: র্ধুগ্রার্,ডাক র: 

নওোগ্রার্,সেরর্দশার 

01765-273750 ,, ,, - 

86 ঘর্াছা: আকধলর্াখাতুন গ্রার্: পাঁচবাধড়য়া,ডাক র: 

নতুনউপশহর,সেরর্দশার 

01739-035613 ,, ,, - 

87 পারেীনখাতুন গ্রার্: বাহাদুরপুর,ডাক র: 

নতুনউপশহর,সেরর্দশার 

01316-922886 ,, ,, - 

88 আেদরাজা গ্রার্: পাঁচবাধড়য়া,ডাক র: 

ধশক্ষাদবাড ম ,সেরর্দশার 

01930-797436 ,, ,, - 

89 ঘর্াছা: সধনয়াখাতুন গ্রার্: র্ধুগ্রার্,ডাক র: 

নওোগ্রার্,সেরর্দশার 

01308-898418 ,, ,, - 

90 ঘর্া: ধলটনদহাদসন গ্রার্: পাঁচবাধড়য়া,ডাক র: 

নতুনউপশহর,সেরর্দশার 

01910-484858 ,, ,, - 

91 সুর্নহাসানইর্ন গ্রার্: পাঁচবাধড়য়া,ডাক র: 

ধশক্ষাদবাড ম ,সেরর্দশার 

01742-088820 ,, ,, - 

92 ঘর্া: তধরকুলইসলার্ গ্রার্: পাঁচবাধড়য়া,ডাক র: 

নতুনউপশহর,সেরর্দশার 

01762-781815 ,, ,, - 

93 ঘর্া: রুর্নদহাদসন গ্রার্: পাঁচবাধড়য়া,ডাক র: 01930-797436 ,, ,, - 



ধশক্ষাদবাড ম ,সেরর্দশার 

94 ঘর্া: ধপকুলদহাদসন গ্রার্: শাহপুর,ডাক র: 

নতুনউপশহর,সেরর্দশার 

01779-984559 ,, ,, - 

95 ঘর্া: নাজমুলদহাসাইন গ্রার্: জগদর্াহনপুর,ডাক র: 

হাধশর্পুর,সেরর্দশার 

01741-965273 ,, ,, - 

96 ঘর্াছা: ধহরাদবগর্ গ্রার্: পাঁচবাধড়য়া,ডাক র: 

ধশক্ষাদবাড ম ,সেরর্দশার 

01944-846189 ,, ,, - 

97 নাজমুলইসলার্শাওন গ্রার্: পাঁচবাধড়য়া,ডাক র: 

ধশক্ষাদবাড ম ,সেরর্দশার 

01309-374846 ,, ,, - 

98 ঘর্াছা: শাধহর্াআক্তারবধব গ্রার্: পাঁচবাধড়য়া,ডাক র: 

ধশক্ষাদবাড ম ,সেরর্দশার 

01760-813040 ,, ,, - 

99 ঘর্া: তানধজরহাসানসাওন গ্রার্: পাঁচবাধড়য়া,ডাক র: 

ধশক্ষাদবাড ম ,সেরর্দশার 

01746-493819 ,, ,, - 

100 ঘর্া: নাজমুলদহাদসন গ্রার্: পাঁচবাধড়য়া,ডাক র: 

ধশক্ষাদবাড ম ,সেরর্দশার 

01727-405596 ,, ,, - 

101 ঘর্াছা: ঘজসধর্নআরা গ্রার্: েদতপুর,ডাক র: 

েদতপুর,সেরর্দশার 

- গবাধেপশুপালন 

 

25/10/2020 ধি: হদত 

31/10/2020 ধি: পর্ মন্ত 

 

- 

102 ঘর্া: ইর্োদুলহক গ্রার্: েগবতীতলা,ডাক র: 

েদতপুর,সেরর্দশার 

01941-050758 ,, ,, - 

103 ঘর্া: রুদবলআহদর্ে গ্রার্:োইতলােদতপুর,ডাক র: 

েদতপুর,সেরর্দশার 

- ,, ,, - 

104 ঘর্া: রধর্চউদ্দীন গ্রার্: েগবতীতলা,ডাক র: 

েদতপুর,সেরর্দশার 

01716-206465 ,, ,, - 

105 ঘর্া: হাধলর্দহাদসন গ্রার্: েগবতীতলা,ডাক র: 

েদতপুর,সেরর্দশার 

01953-323210 ,, ,, - 

106 ধসর্াখাতুন গ্রার্: েগবতীতলা,ডাক র: 

েদতপুর,সেরর্দশার 

01989-424299 ,, ,, - 

107 ঘর্া: ইর্রানদহাদসন গ্রার্: েগবতীতলা,ডাক র: 

েদতপুর,সেরর্দশার 

01620-002328 ,, ,, - 

108 ঘর্া: রধেকুলইসলার্ গ্রার্: েগবতীতলা,ডাক র: 

েদতপুর,সেরর্দশার 

01920-493908 ,, ,, - 

109 ঘর্া: রাধহেহাসান গ্রার্: েগবতীতলা,ডাক র: 

েদতপুর,সেরর্দশার 

01781-512331 ,, ,, - 

110 ঘর্াসা: আসর্াদবগর্ গ্রার্: েগবতীতলা,ডাক র: 

েদতপুর,সেরর্দশার 

- ,, ,, - 

111 ঘর্াছা:রওদশানারাখাতুন গ্রার্: েগবতীতলা,ডাক র: 

েদতপুর,সেরর্দশার 

01971-038943 ,, ,, - 

112 রাধকবদহাদসন গ্রার্: েগবতীতলা,ডাক র: 

েদতপুর,সেরর্দশার 

- ,, ,, - 

113 ঘর্াছা: সুরেীদবগর্ 

 

গ্রার্: েগবতীতলা,ডাক র: 

েদতপুর,সেরর্দশার 

- ,, ,, - 

114 ঘর্াছা: নাধছর্াখাতুন গ্রার্: েগবতীতলা,ডাক র: 

েদতপুর,সেরর্দশার 

01915-880723 ,, ,, - 

115 র্ামুনদহাদসন গ্রার্: েদতপুর,ডাক র: 

েদতপুর,সেরর্দশার 

01867-975504 ,, ,, - 

116 ঘর্া: আবুজারদহাদসন গ্রার্: েগবতীতলা,ডাক র: 

েদতপুর,সেরর্দশার 

01742-709714 ,, ,, - 

117 ঘর্াছা: তানধজরাখাতুন গ্রার্:ঘচাপোরপাড়া,শাংকরপুর 

ডাক র: ,সেরর্দশার 

01925-459236 ,, ,, - 

118 ঘর্াছা: ধশউধলখাতুন গ্রার্: েগবতীতলা,ডাক র: 

েদতপুর,সেরর্দশার 

01926-324885 ,, ,, - 

119 ঘর্া: ইয়াধসনআলী গ্রার্: েগবতীতলা,ডাক র: 

েদতপুর,সেরর্দশার 

- ,, ,, - 



120 ঘর্া: ঘসাবহানআলী গ্রার্: েগবতীতলা,ডাক র: 

েদতপুর,সেরর্দশার 

01997-920265 ,, ,, - 

121 ঘর্া: ধর্নাজুলআদরধেন ধবর্ানবন্দরদরাড,পুরাতনকসবা,

সেরর্দশার 

01943-168389 ,, ,, - 

122 ঘর্া: হাধসবুলদহাদসন গ্রার্: েগবতীতলা,ডাক র: 

েদতপুর,সেরর্দশার 

01914-711645 ,, ,, - 

123 ঘর্াছা: ধশউলীদবগর্ গ্রার্: েগবতীতলা,ডাক র: 

েদতপুর,সেরর্দশার 

01993-907616 ,, ,, - 

124 ধবদ্যারানীোস গ্রার্: েগবতীতলা,ডাক র: 

েদতপুর,সেরর্দশার 

01939-686719 ,, ,, - 

125 ঘর্াছা: জধলখাতুন গ্রার্: েগবতীতলা,ডাক র: 

েদতপুর,সেরর্দশার 

01924-276852 ,, ,, - 

126 ঘর্া: একরার্দহাদসন চাঁচড়া,সেরর্দশার 01990-941150 ঘবধসককধিউ

টার 

(এর্.এস.ওয়াড ম

) 

02/11/2020 ধি: হদত 

08/11/2020 ধি: পর্ মন্ত 

 

- 

127 জান্নাতুলদেরেৌস গ্রার্: শাংকরপুর,ডাক র: 

চাঁচড়া,সেরর্দশার 

01910-670882 ,, ,, - 

128 তাধনয়াখানর্ গ্রার্: ঘবজপাড়া,ডাক র: 

চাঁচড়া,সেরর্দশার 

01760-969011 ,, ,, - 

129 ধর্ম্মাখাতুন গ্রার্: পাগলাোহ,ডাক র: 

ঘর্াধর্ননগর,সেরর্দশার 

01786-304234 ,, ,, - 

130 ঘর্া: আকাশদহাদসন গ্রার্: নওোগ্রার্.ডাক র: 

নওোগ্রার্.সেরর্দশার 

01731-369543 ,, ,, - 

131 ঘর্া: োরুকদহাদসন নতুনখদয়রতলা,র্দশারসেরর্

ঘশার 

01935-201128 ,, ,, - 

132 সুর্াইয়াইয়াছর্ীনরুর্া ধর্দশানপাড়া,সেরর্দশার 01788-313357 ,, ,, - 

133 পূজাদেবনাথ গ্রার্: ধবরার্পুর,ডাক র: 

ধশক্ষাদবাড ম,সেরর্দশার 

01984-473066 ,, ,, - 

134 ঘর্াছা: সুর্াইয়াআক্তারধরনা আরএনদরাড,সেরর্দশার 01949-878618 ,, ,, - 

135 োদতর্াআক্তারবীনা বকচর,হুশতলা,সেরর্দশার 

 

01950-782368 ,, ,, - 

136 আধছয়াখাতুন ঘবজপাড়া,শাংকরপু 

,সেরর্দশার 

01626-798051 ,, ,, - 

137 লােলীখাতুন উপশহর,ধশক্ষাদবাড ম, 

সেরর্দশার 

01723-776199 ,, ,, - 

138 ধসনথীয়াআরবীস্বপ্না বকচর,সেরর্দশার - ,, ,, - 

139 ঘর্াছা: সালর্াখাতুন গ্রার্: রুদ্রপুর,ডাক র: রুদ্রপুর 

র্দশারসের,র্দশার 

01967-557690 ,, ,, - 

140 ঘর্া: আধরফুলইসলার্ বারাধন্দপাড়া,বউবাজার 

র্দশারসের,র্দশার 

01760-812790 ,, ,, - 

141 ঘর্া: রাব্বীদহাদসন গ্রার্: নুরপুর,ডাক র: 

চুড়ার্নকাটি,সেরর্দশার 

01650-087651 ,, ,, - 

142 ঘর্া: রধেকুলইসলার্ গ্রার্: ডাকাধতয়া,ডাক র: 

নওোগ্রার্,সেরর্দশার 

01786-633733 ,, ,, - 

143 সিাআক্তার গ্রার্: নতুনখদয়রতলা 

সেরর্দশার 

01405-732058 ,, ,, -- 

144 সুরেীআক্তার গ্রার্: নতুনখদয়রতলা 

সেরর্দশার 

01786-947504 ,, ,, - 

145 ববশাখীখাতুন গ্রার্: র্ন্ডলগাতী,ডাক র: 

ঘেকুটিয়া,সেরর্দশার 

01725-031093 ,, ,, - 

146 চধিকারায় 11 নাংনলডাাংগাদরাড 

সেরর্দশার 

 

01760-944310 ,, ,, - 

147 হাধববাখাতুন ঘ াপদজলদরাড,সেরর্দশার 01306-759136 ,, ,, - 



148 ধশপ্রাব্যানাজী নলডাাংগাদরাডদবজপাড়া, 

সেরর্দশার 

 

01724-765219 ,, ,, - 

149 র্াসুোসুলতানাস্বপ্না ঘ াপদসন্ট্রারদরাড,সেরর্দশার 01793-557145 ,, ,, - 

150 শাধর্র্াসুলতানা উপশহর,সেরর্দশার 01919-203615 ,, ,, - 

151 কমোছো: শোফি আক্তোর গ্রোম:বড়বোফলয়োডোংগোডো ঘর:

ফশক্ষোর্বোড ে,সদর,র্র্শোর  

- গোভী পোলন 16/11/2020 ফি:হর্ে 

24/11/2020 ফি: পর্ েন্ত 

- 

152 কুলসুম কবগম 

  

গ্রোম:বড়বোফলয়োডোংগোডো ঘর:

ফশক্ষো কবোড ে সদরর্র্শোর  

 ,, ,, - 

153 হোছনো কবগম গ্রোম:বড়বোফলয়োডোংগো 

ডো ঘর:ফশক্ষো কবোড ে 

সদর,র্র্শোর 

 

01736-290554 ,, ,, - 

154 েোমোন্নো ইয়োসফমন গ্রোম:রর্হলোপুর,ডো ঘর: 

হোফশমপুর,সদর র্র্শোর 

- ,, ,, - 

155 আর্মনো কবগম গ্রোম:বড়বোফলয়োডোংগোডো ঘর:

ফশক্ষো কবোড ে সদর র্র্শোর 

 

- 

,, ,, - 

156 কমোছো: মোরফজয়ো 

খোতুন 

গ্রোম:বড়বোফলয়োডোংগোডো ঘর:

ফশক্ষো কবোড ে সদর র্র্শোর 

 

01733- 

,, ,, - 

157 ফুরোদ হোসোন অপু গ্রোম:বড়বোফলয়োডোংগোডো ঘর:

ফশক্ষো কবোড ে সদর র্র্শোর 

01766-371984 ,, ,, - 

158  োফনজ িোর্েমো স্বণ েো গ্রোম:বড়বোফলয়োডোংগোডো ঘর:

ফশক্ষো কবোড ে সদর র্র্শোর 

 

- 

,, ,, - 

159 আর্মনো খোতুন গ্রোম: েরি 

কনোয়োপোড়ো,ডো ঘর: 

ফশক্ষোর্বোড ে,সদর র্র্শোর 

01762-213882 ,, ,, - 

160 শ্রোবনী আক্তোর ফশলো গ্রোম:বড়বোফলয়োডোংগো 

ডো ঘর:ফশক্ষো কবোড ে সদর 

র্র্শোর 

 

01723-365822 

,, ,, - 

161 করোর্ য়ো কবগম গ্রোম:বড়বোফলয়োডোংগো 

ডো ঘর:ফশক্ষো কবোড ে সদর 

র্র্শোর 

 

- 

,, ,, - 

162 রুফবনো খোতুন গ্রোম:বড়বোফলয়োডোংগো 

ডো ঘর:ফশক্ষো কবোড ে সদর 

র্র্শোর 

- ,, ,, - 

163 জোহোনোরো কবগম গ্রোম:বড়বোফলয়োডোংগো 

ডো ঘর:ফশক্ষো কবোড ে সদর 

র্র্শোর 

01761-262396 ,, ,, - 

164 কমোসোিোদ কজসফমন আরো গ্রোম:বড়বোফলয়োডোংগো 

ডো ঘর:ফশক্ষো কবোড ে সদর  

01780-809239 ,, ,, - 

165 শোপলো খোতুন গ্রোম:বড়বোফলয়োডোংগোডো ঘর: 

ফশক্ষো কবোড ে সদর র্র্শোর 

01308-399504 ,, ,, - 

166 শোহোজোদী পোরভীন গ্রোম:বড়বোফলয়োডোংগোডো ঘর:

ফশক্ষো কবোড ে সদর র্র্শোর 

01300-260753 ,, ,, - 

167 নোফছমো খোতুন  গ্রোম:বড়বোফলয়োডোংগো 

ডো ঘর:ফশক্ষো কবোড ে, সদর  

- ,, ,, - 

168 কমোছো: আসমো কবগম গ্রোম:পাঁচ বোফড়য়ো ডো ঘর: 

ফশক্ষো কবোড ে সদর র্র্শোর 

01305-028798 

 

,, ,, - 

169 সোফনয়ো ইসলোমফবউটি গ্রোম:বড়বোফলয়োডোংগোডো ঘর:

ফশক্ষো কবোড ে সদর র্র্শোর 

- ,, ,, - 

170 কমো: মোরুি হোসোন গ্রোম:বড়বোফলয়োডোংগোডো ঘর:

ফশক্ষো কবোড ে সদর র্র্শোর 

01909-257561 ,, ,, - 

171 কমো: রোফ ব হোসোন গ্রোম:বড়বোফলয়োডোংগো 

ডো ঘর:ফশক্ষো কবোড ে সদর 

র্র্শোর 

- ,, ,, - 

172 কমো: আফমন কশখ গ্রোম: েরি 

নওয়োপোড়ো,ডো ঘর: 

ফশক্ষোর্বোড ে,সদর র্র্শোর 

01920 

0009287 

,, ,, - 

173 কমো: আবু মুছো গ্রোম:পাঁচ বোফড়য়ো 

ডো ঘর:ফশক্ষো কবোড ে সদর 

র্র্শোর 

- ,, ,, - 



174 কমো: টিপু সুলেোন গ্রোম:বড়বোফলয়োডোংগো 

ডো ঘর:ফশক্ষো কবোড ে সদর 

র্র্শোর 

- ,, ,, - 

175 কমো: জুর্য়ল রোনো গ্রোম:বড়বোফলয়োডোংগো 

ডো ঘর:ফশক্ষো কবোড ে সদর 

র্র্শোর 

01739-800169 ,, ,, - 

176 রুমোনো আক্তোর কমোল্লোপোড়ো  সদর,র্র্শোর 01408313054 দফজে প্রফশক্ষণ 03/12/2020 ফি: হর্ে 

14/12/2020 ফি: পর্ েন্ত 

- 

177 বফব আচ েোয্য ফসটি  র্লজপোড়ো, র্র্শোর 01766317010 ,, ,, - 

178 ফমঠু কহোড় ফসটি  র্লজপোড়ো, র্র্শোর 01766717010 ,, ,, - 

179 খোর্লদো আক্তোর পূর বোরোন্দীপোড়ো,র্র্শোর 01902144930 ,, ,, - 

180 শোমীমো আক্তোর রুনো কমোল্লোপোড়ো  সদর,র্র্শোর 01408313054 ,, ,, - 

181 বৃফি খোতুন ফসটি  র্লজপোড়ো, র্র্শোর 01741187465 ,, ,, - 

182 ফমর্সস সুবন রহমোন ফসটি  র্লজপোড়ো, র্র্শোর 01788652266 ,, ,, - 

183 িফরদো ইয়োসফমন ফনরো ফসটি  র্লজপোড়ো, র্র্শোর 01788652266 ,, ,, - 

184 অফচেো রোণী ফবশ্বোস ফসটি  র্লজপোড়ো, র্র্শোর 01706449979 ,, ,, - 

185 সুলেোনো ইয়োসফমন ফসটি  র্লজপোড়ো, র্র্শোর 01960303461 ,, ,, - 

186  ফন ো রোণী বোলো কবজপোড়ো সদর, র্র্শোর 01721920537 ,, ,, - 

187 প্রীেী রোণী সোহো কবজপোড়ো সদর, র্র্শোর 01723122760 ,, ,, - 

188 মোধুরী রোয় কবজপোড়ো সদর, র্র্শোর 01922144225 ,, ,, - 

189 চিো কবগম 

 

পূর বোরোন্দীপোড়ো,র্র্শোর 01986435438 ,, ,, - 

190 হোফমদো কবগম 

 

পূর বোরোন্দীপোড়ো,র্র্শোর 01689936980 ,, ,, - 

191 তুলসী রোণী কঘোষ কবজপোড়ো সদর, র্র্শোর 01739886188 ,, ,, - 

192 ইফে সোহো 

 

কবজপোড়ো সদর, র্র্শোর 01739886188 ,, ,, - 

193 অহনো শোখোরী কবজপোড়ো সদর, র্র্শোর 01303892074 ,, ,, - 

194 দুলোলী ফবশ্বোস কবজপোড়ো সদর, র্র্শোর 01999241044 ,, ,, - 

195 রত্নো কদ বড়বোজোর, সদর.র্র্শোর 01728388237 ,, ,, - 

196 অন্জনো কসন কবজপোড়ো সদর, র্র্শোর 01922144225 ,, ,, - 

197 কসোফনয়ো কবগম পূর বোরোন্দীপোড়ো,র্র্শোর 01689936980 ,, ,, - 

198 শোফহদো কবগম ফসটি  র্লজপোড়ো, র্র্শোর 01914839244 ,, ,, - 

199 হোফস মুর্ড়োলী, 

রোজোরহোট,সদর,র্র্শোর 

01764530786 ,, ,, -- 

200 লফেিো অফম্ব ো বসুর্লন,খোলধোর 

করোড,সদর র্র্শোর 

- ,, ,, - 

201 কমো: রোয়হোন কহোসোইন হোফশমপুর,হোফশমপুর, সদর 

র্র্শোর 

01745477696 গরুর্মোটোেোজো

 রণ 

17/12/2020 ফি: হর্ে 

25/12/2020 ফি: পর্ েন্ত 

- 

202 কমোছো: রফহমো খোতুন ফবথী বড় বোফলয়োডোংগো 

নতুন উপশহর,সদর 

01968-671491 ,, ,, - 



203 কমোছো: মোফরয়ো পোরভীন বড় বোফলয়োডোংগো 

নতুন উপশহর,সদর 

01813-657495 ,, ,, - 

204 কমো: খোয়রুল ইসলোম বড় বোফলয়োডোংগো 

নতুন উপশহর,সদর 

01739-788921 ,, ,, - 

205 কমো: রোর্শদ আলী হোফশমপুর,হোফশমপুর, সদর 

র্র্শোর 

01757-513881 ,, ,, - 

206 কসোফনয়ো আক্তোর বোহোদুরপুর,নতুন উপশহর,সদর 

র্র্শোর 

01725-226127 ,, ,, - 

207 রুফবয়ো কবগম কদোলন  বড় বোফলয়োডোংগো 

নতুন উপশহর,সদর 

- ,, ,, - 

208 েোফহদ কহোর্সন পাঁচ বোফড়য়ো,নতুন 

উপশহর,সদর র্র্শোর 

- ,, ,, - 

209 কমো: ইমরোন িরহোদ পাঁচ বোফড়য়ো,নতুন 

উপশহর,সদর র্র্শোর 

01716-242433 ,, ,, - 

210 শোরফমন আক্তোর সোথী েরি নওয়োপোড়ো,ফশক্ষো 

কবোড ে,সদর র্র্শোর 

- ,, ,, - 

211 কমো: ফরয়োজ ফবল্লোহ ফবরোমপুর,ফশক্ষোর্বোড ে,সদর 

র্র্শোর 

01785-752451 ,, ,, - 

212 কমো: েোমফজদুর রহমোন বড় বোফলয়োডংগো,ফশক্ষো 

কবোড ে,সদর র্র্শোর 

01746-927966 ,, ,, - 

213 মোসুম ফবল্লোহ ইছোলী,হোফশমপুর 

সদর র্র্শোর 

01739-562474 ,, ,, - 

214 করর্হনো কবগম বড় বোফলয়োডোংগো 

নতুন উপশহর,সদর 

- ,, ,, - 

215 কমোছো: নওফরন জোমোন 

 ো ন 

বড় বোফলয়োডোংগো 

নতুন উপশহর,সদর 

01733-186252 ,, ,, - 

216 কমোছো: লোবনী খোতুন  োফশমপুর,হোফশমপুর 

সদর র্র্শোর 

01865-895948 ,, ,, - 

217 কমো: আব্দুল হোফলম বড় বোফলয়োডোংগো 

নতুন উপশহর,সদর 

- ,, ,, - 

218 কমো: মফহউফিন পাঁচ বোফড়য়ো,নতুন 

উপশহর,সদর র্র্শোর 

01751-684074 ,, ,, - 

219 কমোছো: কমৌসুমী খোতুন বড় বোফলয়োডোংগো ,ফশক্ষো কবোড ে 

সদর র্র্শোর 

01926-696182 ,, ,, - 

220 রোর্জ  মোহমুদ ফ সমে নওয়োপোড়ো 

সদর র্র্শোর 

01711-127386 ,, ,, - 

221 কমো: আব্দুল্লোহ আল মোমুন বোহোদুরপুর,নতুন উপশহর,সদর 

র্র্শোর 

01921-150501 ,, ,, - 

222 কমোছো: মুফনয়ো খোতুন বড় বোফলয়োডোংগোফশক্ষো কবোড ে 

সদর র্র্শোর 

01775-419686 ,, ,, - 

223 িোরজোনো রহমোন রুিো বড় বোফলয়োডোংগো ,ফশক্ষো কবোড ে 

সদর র্র্শোর 

01311-060680 ,, ,, - 

224 নুরজোহোন বড় বোফলয়োডোংগো 

নতুন উপশহর,সদর 

01765-406904 ,, ,, - 

225 ফরফন খোতুন বড় বোফলয়োডোংগো ,ফশক্ষো কবোড ে 

সদর র্র্শোর 

01733-928115 ,, ,, - 

226 কমো: ইজোজুল ইসলোম 

 

চাঁচড়ো মধ্যপোড়ো 

সদর,র্র্শোর 

01918-626878 মৎস্য চোষ 21/12/2020 হর্ে 

29/12/2020 ফি: পর্ েন্ত 

- 

227 কমোছো; কসফলনো আক্তোর 

 

চাঁচড়ো  

সদর,র্র্শোর 

01906-580038 ,, ,, - 



228 সোউফদয়ো ইসলোম 

 

চাঁচড়ো মধ্যপোড়ো 

সদর,র্র্শোর 

01793-393804 ,, ,, - 

229 ফনশোে পোরফভন 

উফম ে 

 

চাঁচড়ো ডোলফমল 

সদর,র্র্শোর 

01751-394884 ,, ,, - 

230 বোসুর্দব পোল 

 

মন্ডলগোেী,ডো : 

কভকুটিয়ো,সদর র্র্শোর 

01621-541112 ,, ,, - 

231 কমো: রোফ বুল ইসলোম 

(বাঁধন) 

 

চাঁচড়ো  

সদর,র্র্শোর 

01725-946000 ,, ,, - 

232 শোফহন কহোর্সন চাঁচড়ো  

সদর,র্র্শোর 

01701-415226 ,, ,, - 

233 আফরফুল ইসলোম 

 

চাঁচড়ো  

সদর,র্র্শোর 

01911-926927 ,, ,, - 

234 কমো: আব্দুর রোজ্জো  

 

চাঁচড়ো  

সদর,র্র্শোর 

01925-548232 ,, ,, - 

235 িোইরুজ পোরভীন 

 

চাঁচড়ো  

সদর,র্র্শোর 

- ,, ,, - 

236 কমোছো: ফেফন্ন ইসলোম 

 

চাঁচড়ো  

সদর,র্র্শোর 

- ,, ,, - 

237 কমোছো: ফরমো খোতুন 

 

চাঁচড়ো  

সদর,র্র্শোর 

- ,, ,, - 

238 ফজ.এম.মোসুম  ফবর 

 

েপস্বীডোংগো,চাঁচড়ো 

সদর,র্র্শোর  

01911-941456 ,, ,, - 

239 কমো: কমর্হফদ হোসোন বোপ্পী 

 

চাঁচড়ো  

সদর,র্র্শোর 

- ,, ,, - 

240 কমো: িয়সোল 

 

চাঁচড়ো ডোলফমল 

সদর,র্র্শোর 

- ,, ,, - 

241 খোফদজো আক্তোর 

 

চাঁচড়ো ডোলফমল 

সদর,র্র্শোর 

- ,, ,, - 

242 কমো: আব্দুল আহোদ 

 

চাঁচড়ো  

সদর,র্র্শোর 

- ,, ,, - 

243 হোফসব আল হোসোন 

 

চাঁচড়ো  

সদর,র্র্শোর 

01714-667323 ,, ,, - 

244 কমো: ইয়োফমন কহোর্সন 

 

চাঁচড়ো মধ্যপোড়ো 

সদর,র্র্শোর 

01310-946204 ,, ,, - 

245 আির্রোজো খোতুন 

 

চাঁচড়ো  

সদর,র্র্শোর 

01747-455085 ,, ,, - 

246 কমোছো: লো ী খোতুন 

 

চাঁচড়ো  

সদর,র্র্শোর 

01728-895709 ,, ,, - 

247 কমোছো: আসমো আক্তোর 

 

চাঁচড়ো মধ্যপোড়ো 

সদর,র্র্শোর 

01945-637125 ,, ,, - 

248 কমো: সোইফুল ইসলোম 

 

চাঁচড়ো  

সদর,র্র্শোর 

01303-202034 ,, ,, - 

249 জুর্য়নো আক্তোর তুফল 

 

ঝুমঝুমপুর,সদর র্র্শোর - ,, ,, - 

250 কমোছো: সোফবনো ইয়োসফমন 

(মোয়ো) 

 

েপস্বীডোংগো,চাঁচড়ো 

সদর,র্র্শোর  

- ,, ,, - 

251 কমো: আজগর আলী 

 

দোইেলো ির্েপুর,ডো  

ির্েপুর,সদর র্র্শোর 

01924-324236 গবোফদপশু 

পোলন 

28/12/2020 ফি: হর্ে 

05/01/2021ফি: পর্ েন্ত 

- 

252 কমো: ফমলন কহোর্সন 

 

ভগবেীেলো,ডো : 

ির্েপুর,সদর র্র্শোর 

01920-293016 ,, ,, - 

253 কমোছো: কজোহরো কবগম 

 

ভগবেীেলো,ডো : 

ির্েপুর,সদর র্র্শোর 

01961-165294 ,, ,, - 

254 শ্রী হফরদোস 

 

ভগবেীেলো,ডো : 

ির্েপুর,সদর র্র্শোর 

01926-312265 ,, ,, - 



255 করখো খোতুন 

 

ভগবেীেলো,ডো : 

ির্েপুর,সদর র্র্শোর 

01984-254201 ,, ,, - 

256 কমো: ফবল্লোল কহোর্সন 

 

গ্রোম: ির্েপুর,ডো : 

ির্েপুর,সদর র্র্শোর 

01988-485808 ,, ,, - 

257 কমো: আফশকুল ইসলোম 

 

গ্রোম: ির্েপুর,ডো : 

ির্েপুর,সদর র্র্শোর 

01965-559580 ,, ,, - 

258 কমো: হোন্নোন কহোর্সন 

 

গ্রোম: ির্েপুর,ডো : 

ির্েপুর,সদর র্র্শোর 

01912-981148 ,, ,, - 

259 ফদপ্তী আরো খোতুন 

 

গ্রোম: ির্েপুর,ডো : 

ির্েপুর,সদর র্র্শোর 

01973-106043 ,, ,, - 

260 কমোসো: আির্রোজো খোতুন 

 

গ্রোম: ির্েপুর,ডো : 

ির্েপুর,সদর র্র্শোর 

01915-884405 ,, ,, - 

261 জোফহদুল ইসলোম 

 

গ্রোম: ির্েপুর,ডো : 

ির্েপুর,সদর র্র্শোর 

01957-201739 ,, ,, - 

262 কমোছো: কমৌসুমী খোতুন 

 

গ্রোম: ির্েপুর,ডো : 

ির্েপুর,সদর র্র্শোর 

01867-975504 ,, ,, - 

263 কমো: আলোফমন কহোর্সন 

কমোহোিদ আলী 

গ্রোম: ির্েপুর,ডো : 

ির্েপুর,সদর র্র্শোর 

01941-229607 ,, ,, - 

264 কমো: কেৌফহদুল ইসলোম 

 

গ্রোম: ির্েপুর,ডো : 

ির্েপুর,সদর র্র্শোর 

01940-020081 ,, ,, - 

265 কমোছো: ফির্রোজো খোতুন 

 

গ্রোম: ির্েপুর,ডো : 

ির্েপুর,সদর র্র্শোর 

01927-802327 ,, ,, - 

266 কমো: আরমোন কহোর্সন 

 

গ্রোম: ির্েপুর,ডো : 

ির্েপুর,সদর র্র্শোর 

01904-548133 ,, ,, - 

267 ইমরোন কহোর্সন 

 

গ্রোম: ির্েপুর,ডো : 

ির্েপুর,সদর র্র্শোর 

01968-353630 ,, ,, - 

268 কমো: হোফদউজ্জোমোন 

 

গ্রোম: ির্েপুর,ডো : 

ির্েপুর,সদর র্র্শোর 

01913-467885 ,, ,, - 

269 কমোছো: ছোফবনো কবগম 

 

গ্রোম: ির্েপুর,ডো : 

ির্েপুর,সদর র্র্শোর 

01941-973375 ,, ,, - 

270 শোফহন কহোসোইন 

 

গ্রোম: ির্েপুর,ডো : 

ির্েপুর,সদর র্র্শোর 

01968-916141 ,, ,, - 

271 মোফবয়ো খোতুন 

 

গ্রোম: বোফলয়োডোংগো ,সদর 

র্র্শোর 

01958-502607 ,, ,, - 

272 কমো: ফশমুল কহোর্সন 

 

গ্রোম:র্খোলোডোংগো,ডো :র্ভকুটি

য়ো,সদর র্র্শোর 

01913-124155 ,, ,, - 

273 সুমো খোতুন 

 

গ্রোম: ির্েপুর,ডো : 

ির্েপুর,সদর র্র্শোর 

01919-954831 ,, ,, - 

274 কমো: বোবুল কহোর্সন 

 

গ্রোম: ির্েপুর,ডো : 

ির্েপুর,সদর র্র্শোর 

01404-327955 ,, ,, - 

275 মফরয়োম খোতুন 

 

গ্রোম: ির্েপুর,ডো : 

ির্েপুর,সদর র্র্শোর 

01917-814296 ,, ,, - 

276 সোরফমন খোনম 

 

সদর,র্র্শোর করলর্গট, চোচড়ো, 709831053 কপোষো  তেরী 13/12/2020 ফি: হর্ে 

22/12/2021ফি: পর্ েন্ত 

- 

277 আয়শো আরো 

 

সদর,র্র্শোর করলর্গট, চোচড়ো, 01918807702 ,, ,, - 

278 সোনফজদো আক্তোর 

 

সদর,র্র্শোর করলর্গট, চোচড়ো, 01739287329 ,, ,, - 

279 কমোছো: তবশোখী খোতুর 

 

সদর,র্র্শোর করলর্গট, চোচড়ো, 

 

0173287329 

 

,, ,, - 

280 মুসফি ো হোিসো 

 

রোয়পোড়ো, চোচড়ো,সদর,র্র্শোর 01622303626 ,, ,, - 



281 কমোছো: হোফলমো পোরভীন 

 

নোফজর 

শং রপুর,সদর,র্র্শোর 

 

01619018930 

,, ,, - 

282 কশখ কমোসুমী খোতুন 

 

করলর্গট, র্র্শোর,সদর, 01908824420 ,, ,, - 

283 সোফবহো খোতুন 

 

করলর্গট, চোচড়ো, সদর,র্র্শোর 01764694292 ,, ,, - 

284 উফম ে আক্তোর 

 

করলর্গট, সদর,র্র্শোর 01980118898 ,, ,, - 

285 জুর্লখো 

 

করলর্গট,সদর,র্র্শোর 01619018930 ,, ,, - 

286 কমোছো: আর্মনো আক্তোর 

ফদফে 

করলর্গট,সদর,র্র্শোর 01725338224 ,, ,, - 

287 বীফথ খোতুন 

 

করলর্গট,সদর,র্র্শোর 01733243759 ,, ,, - 

288 িফরদো ইয়োসফমন 

 

করলর্গট,সদর,র্র্শোর 01707688921 ,, ,, - 

289  ফবেো করলর্গট,সদর,র্র্শোর 01989363004 ,, ,, - 

290 রোর্িজো খোতুন করলর্গট,সদর,র্র্শোর 01408351229 ,, ,, - 

291 করর্হনো কজসফমন করলর্গট,সদর,র্র্শোর 01912839938 ,, ,, - 

292 ফসমো খোতুন করলর্গট,সদর,র্র্শোর 01718445255 ,, ,, - 

293 রোফবয়ো খোতুন করলর্গট,সদর,র্র্শোর 01766284687 ,, ,, - 

294 সোথী করলর্গট,সদর,র্র্শোর 01645870572 ,, ,, - 

295 করর্হনো খোতুন 

 

করলর্গট,সদর,র্র্শোর 01973032002 ,, ,, - 

296 ফমর্সস ঝরনো কবগম 

 

করলর্গট,সদর,র্র্শোর 01949643400 ,, ,, - 

297 রুদোইবো আদনীনো শৌেী করলর্গট,সদর,র্র্শোর 01689332544 ,, ,, - 

298 করোফজনো আক্তোর ফলমো 

 

করলর্গট,সদর,র্র্শোর 01891875053 ,, ,, - 

299 সোলমো আক্তোর 

 

করলর্গট,সদর,র্র্শোর - ,, ,, - 

300 আরফজনো কবগম 

 

করলর্গট,সদর,র্র্শোর 01739058369 ,, ,, - 

301 িোরজোনো ইয়োসফমন ব চর,সদর র্র্শোর 01725-084130 মোশরুম চোষ 31/12/2020 ফি: হর্ে 

08/01/2021 ফি: পর্ েন্ত 

- 

302 করর্হনো খোতুন আশ্রম কমোড়,সদর র্র্শোর 01930-586186 ,, ,, - 

303 িোর্েমো খোতুন েমো কবজপোড়ো,সদর র্র্শোর 01924-691682 ,, ,, - 

304 ইন্দু লস্কর কবজপোড়ো,সদর র্র্শোর - ,, ,, - 

305 আসমো আক্তোর শং রপুর,চোচড়ো,সদর র্র্শোর 01906-176426 ,, ,, - 

306 আিসোনো ইয়োসফমন ব চর,সদর র্র্শোর 01759-033509 ,, ,, - 

307 তসয়দ  ফরমুজ্জোমোন ব চর,সদর র্র্শোর 01919-494065 ,, ,, - 

308 কমৌফমেো হোসোন নদী চাঁচড়ো,চোচড়ো,সদর র্র্শোর 01793872071 ,, ,, - 

309 ফশফরন সুলেোনো পুরোেন  সবো ,সদর র্র্শোর - ,, ,, - 

310 আলোফমন কহোর্সন  োজীপোড়ো,সদর র্র্শোর 01770-820191 ,, ,, - 

311 কমো: মু েোর আলী  োজীপোড়ো,সদর র্র্শোর 01750-168590 ,, ,, - 

312 কমোছো: সুফম খোতুন  োজীপোড়ো,সদর র্র্শোর 01709-982200 ,, ,, - 

313 রনফজৎ কুমোর চাঁচড়ো,চোচড়ো,সদর র্র্শোর 01729-568784 ,, ,, - 

314 কমো: শোহোফরর্োর  ফবর পূব েবোরোফন্দপোড়ো সদর র্র্শোর 01756-567414 ,, ,, - 



315 এস.এম.েোনভীর আহর্মদ খড় ী সদর র্র্শোর 01715-550110 ,, ,, - 

316 আব্দুল্লোহ আল মোমুন পুরোেন  সবো 

সদর র্র্শোর 

01718-452515 ,, ,, - 

317 শোহফরয়োর জোমোন চাঁচড়ো,চোচড়ো,সদর র্র্শোর 01683-930138 ,, ,, - 

318 কমো: শোফমম কহোর্সন শ্যোমনগর,র্খোজোরহোট 

সদর র্র্শোর 

01707-730023 ,, ,, - 

319 ফমর্সস রোর্বয়ো হোসোন মুফজব সড়  ,সদর র্র্শোর 01758-336550 ,, ,, - 

320 দীন বন্ধু কুমোর কদবনোথ কখোজোরহোট ,সদর র্র্শোর 01712-047827 ,, ,, - 

321 মুক্তো কদবনোথ ফবরোমপুর 

সদর, র্র্শোর 

01963-591707 ,, ,, - 

322 কমো: হোসোনুজ্জোমোন মুফজব সড়  ,সদর র্র্শোর 01712-270037 ,, ,, - 

323 কশখর কদবনোথ কখোজোরহোট,সদর র্র্শোর 01736-350126 ,, ,, - 

324 কমোছো: ইফে খোতুন বোরীনগর 

সদর র্র্শোর 

01751-210739 ,, ,, - 

325 কমো: লফেফুর রহমোন 

কসৌরভ 

ব চর,সদর র্র্শোর 01404-617100 ,, ,, - 

326 কমো: ফমরোজুল ইসলোম  োরবোলো করোড,সদর র্র্শোর 01917-665488 গ্রোফিক্স 

ফডজোইন 

 

10/01/2021 ফি: হর্ে 

28/01/2021 ফি: পর্ েন্ত 

- 

327 িোরহীন রহমোন  োরবোলো করোড,সদর র্র্শোর 01997-772452 ,, ,, - 

328 ক ৌফশ  সর োর  োরবোলো করোড,সদর র্র্শোর 01916-680547 ,, ,, - 

329 কশ্রয়সী ফবশ্বোস  োরবোলো করোড,সদর র্র্শোর 01782-935220 ,, ,, - 

330 ধীমোন আল হোমী  োরবোলো করোড,সদর র্র্শোর 01715-685241 ,, ,, - 

331 কসৌফম  কদবনোথ শোওন  োরবোলো করোড,সদর র্র্শোর 01738-729752 ,, ,, - 

332 করজোউল  ফরম  োরবোলো করোড,সদর র্র্শোর 01818-555899 ,, ,, - 

333 কমো: আফশকুর রহমোন  োরবোলো করোড,সদর র্র্শোর 01914-718383 ,, ,, - 

334 সুব্রে কুমোর  োরবোলো করোড,সদর র্র্শোর 01517-832326 ,, ,, - 

335 কমো: কমর্হদী হোসোন হৃদয়  োরবোলো করোড,সদর র্র্শোর 01781-595936 ,, ,, - 

336 কমো: ইজোজুল ইসলোম  োরবোলো করোড,সদর র্র্শোর 01754-443137 ,, ,, - 

337 আফসি ই বোল আ োশ  োরবোলো করোড,সদর র্র্শোর 01842-428428 ,, ,, - 

338 ইয়োসফমন খোতুন  োরবোলো করোড,সদর র্র্শোর 01755-928864 ,, ,, - 

339 িোরহোনো রহমোন  োরবোলো করোড,সদর র্র্শোর 01721474999 ,, ,, - 

340 কমো: রোব্বী হোসোন  োরবোলো করোড,সদর র্র্শোর 01786-258886 ,, ,, - 

341 কমো: ইসফেয়ো  জোমোন  োরবোলো করোড,সদর র্র্শোর 01620-656377 ,, ,, - 

342 কমো: অফন  কহোর্সন  োরবোলো করোড,সদর র্র্শোর 01829-649679 ,, ,, - 

343 শোন্ত কদবনোথ  োরবোলো করোড,সদর র্র্শোর 01957-443395 ,, ,, - 

344 েোওফছি সোয়ীব  োরবোলো করোড,সদর র্র্শোর 01521-522060 ,, ,, - 

345 কমো: িয়সোল আহর্িদ  োরবোলো করোড,সদর র্র্শোর 01521-390005 ,, ,, - 

346 তুজোমর রহমোন সোিওয়োন  োরবোলো করোড,সদর র্র্শোর 01303-645106 ,, ,, - 



347 এ ক  এম ফরয়োজুল ইসলোম  োরবোলো করোড,সদর র্র্শোর 01940-012136 ,, ,, - 

348 কমো: কসোহোনুর রহমোন  োরবোলো করোড,সদর র্র্শোর 01746-491265 ,, ,, - 

349 কমো:  োমরুজ্জোমোন  োরবোলো করোড,সদর র্র্শোর 01969-221612 ,, ,, - 

350 কমো: সোর্জদুর রহমোন  োরবোলো করোড,সদর র্র্শোর 01771-757549 ,, ,, - 

351 কমোছো: নুরনোহোর ফমেো গ্রোম: চাঁচড়ো,ডো ঘর: 

চাঁচড়ো,সদর র্র্শোর 

01765-224305 ফবউটি ফির্ শন 31/01/2021 ফি: হর্ে 

08/02/2021 ফি: পর্ েন্ত 

- 

352 কমোছো: সুরোইয়ো খোতুন গ্রোম: চাঁচড়ো,ডো ঘর: 

চাঁচড়ো,সদর র্র্শোর 

01707-761668 ,, ,, - 

353 হোর্জরো খোতুন ভগবেীেলো,সদর র্র্শোর 01976-646262 ,, ,, - 

354 ফপ্রয়ো রোনী খাঁ বড় কভকুটিয়ো,সদর র্র্শোর 01703-263263 ,, ,, - 

355 নোসফরন আক্তোর আমোদোবোদ,সদর র্র্শোর 01314-004348 ,, ,, - 

356 আশুরো খোতুন কমোবোর  োটি,রোজোরহোট,সদর 

র্র্শোর 

01916-263985 ,, ,, - 

357 হোর্জরো ফশফরন ফবফথ রর্হলোপুর,হোফশমপুর 

সদর র্র্শোর 

01754-898562 ,, ,, - 

358 কমোছো: কুলসুম খোতুন িফরদপুর,পুরোেন বোজোর,সদর 

র্র্শোর 

01790-862111 ,, ,, - 

359 কমোছো: িোরজোনো সুলেোনো 

কমঘলো 

চাঁচড়ো  র্লোনী পোড়ো 

সদর র্র্শোর 

01739-556356 ,, ,, - 

360 করর্ব ো খোতুন চাঁচড়ো  র্লোনী পোড়ো 

সদর র্র্শোর 

01794-167522 ,, ,, - 

361 শোহোনোজ খোতুন েপস্বীডোংগো,সদর 

র্র্শোর 

01932-976547 ,, ,, - 

362 সোফদয়ো সুলেোনো উফম ে কখোলোডোংগো,সদর 

র্র্শোর 

01729-196646 ,, ,, - 

363 মোরুিো আক্তোর ফবথী কখোলোডোংগো,সদর 

র্র্শোর 

01767-973230 ,, ,, - 

364 কমোছো: আ ফলমো খোতুন ঝুমঝুমপুর,হোফমদপুর 

সদর র্র্শোর 

01706-169792 ,, ,, - 

365 ফদপ্তী রোণী বোফলয়ো কভকুটিয়ো,সদর র্র্শোর 01725-917291 ,, ,, - 

366 েোফমমো খোতুন শোহোবোজপুরেীর্ররহোট,সদর 

র্র্শোর 

01732-784296 ,, ,, - 

367 কমোছো: শোফমমো খোতুন নতুন উপশহর,সদর র্র্শোর 01985-975452 ,, ,, - 

368 েফন খোতুন শোহোবোজপুরেীর্ররহোট,সদর 

র্র্শোর 

01733-455376 ,, ,, - 

369 কসোহোনো খোতুন শোহোবোজপুরেীর্ররহোট,সদর 

র্র্শোর 

01927-790035 ,, ,, - 

370 সুমোইয়ো রোয়হোন চুয়োডোংগো বোসস্ট্যন্ড 

সদর র্র্শোর 

01721-266273   ,, ,, - 

371 নোফবলো সোফ ন  োজীপোড়ো,আমেলো 

সদর র্র্শোর 

01732-378293 ,, ,, - 

372 সুরভী খোতুন শোহোবোজপুরেীর্ররহোট,সদর 

র্র্শোর 

01794-043580 ,, ,, - 

373 সুমোইয়ো খোতুন ধম েেলো,সদর র্র্শোর 01917-282957 ,, ,, - 

374 মমেোজ খোতুন কখোলোডোংগো, কভকুটিয়ো 

সদর র্র্শোর 

01757-973727 ,, ,, - 

375 আফছয়ো আক্তোর কভকুটিয়ো,সদর র্র্শোর 01775-940860 ,, ,, - 

376 কমো: সুমন কহোর্সন কশখহোটি,ফশক্ষো কবোড ে, 

সদর র্র্শোর 

01789-155663 মোশরুম চোষ 01/02/2021 ফি: হর্ে 

09/02/2021 ফি: পর্ েন্ত 

- 



377 উর্ি হোফববো কবজপোড়ো,সদর র্র্শোর 01717-717336 ,, ,, - 

378 সুশোন্ত রোয় কবজপোড়ো,সদর র্র্শোর 01778-771645 ,, ,, - 

379 ফমেোলী দোস কবজপোড়ো,সদর র্র্শোর 01924-765479 ,, ,, - 

380 কমোছো: ফরনো খোতুন শ্যোমনগর,র্খোজোরহোট 

সদর র্র্শোর 

01709-981410 ,, ,, - 

381 কমোছো: কসফলনো খোতুন 

েোমোন্নো 

দফক্ষণপোড়ো খড়ফ  

সদর,র্র্শোর 

01870-774546 ,, ,, - 

382 

 

আফবদো সুলেোনো বসন্ত কুমোর 

,চোচড়ো,সদর র্র্শোর 

01905-616104 ,, ,, - 

383 সোফময়ো সোফদ  ছোফেয়োনেলো,চুড়োমন োটি,সদর 

র্র্শোর 

01967-104297 ,, ,, - 

384 কমোছো: সোনফজদো আক্তোর উত্তরলফলেোদোহ,বোরীনগর,সদর 

র্র্শোর 

01704-439076 ,, ,, - 

385 েোফনয়ো সুলেোনো বোফহর মফল্ল ,সেীঘোটো 

সদর র্র্শোর 

01737-407066 ,, ,, - 

386 কমো: উসোমো ফমনহোজ চুড়োমন োটি,সদর 

র্র্শোর 

01745-597828 ,, ,, - 

387 কমোছো: েোফনয়ো সুলেোনো সোলেো,ফুলবোফড়,সদর 

র্র্শোর 

01909-913238 ,, ,, - 

388 কমো: মফনরুজ্জোমোন চুড়োমন োটি,সদর 

র্র্শোর 

01766-527821 ,, ,, - 

389 নোসফরন সুলেোনো নোফজর শং রপুর,সদর র্র্শোর 01670-398321 ,, ,, - 

390 এস.র্ .মোহফুজুর রহমোন নোফজর শং রপুর,সদর র্র্শোর 01713-911956 ,, ,, - 

391 শোমীমো খোতুন ফ সমে এনোর্য়েপুর 

ফুলবোফড়,সদর,র্র্শোর 

01311-360782 ,, ,, - 

392 কমো: শোওন নোফজর শং রপুর,সদর র্র্শোর 01971-745432 ,, ,, - 

393 কমো: সোইফুল ইসলোম নোফজর শং রপুর,সদর র্র্শোর 01616-779474 ,, ,, - 

394 কমো: আ:  োর্দর স্বোধীন েরিনওয়োপোড়ো,ফশক্ষো 

কবোড ে,সদর র্র্শোর 

01710-600003 ,, ,, - 

395 কমো: ফরিোে আর্নোয়োর শোহআব্দুল  ফরম 

করোডখড় ী,সদরর্র্শোর 

01925-647737 ,, ,, - 

396 জোিফরন খোতুন কৃষ্নবোটি,র্ভকুটিয়ো 

সদর,র্র্শোর 

01650-038184 ,, ,, - 

397 ফলমো সর োর েরি নওয়োপোড়ো,সদর 

র্র্শোর  

01710-600003 ,, ,, - 

398 রুফবনো ইসলোম সোফদয়ো কবজপোড়ো,সদর র্র্শোর 01987-446843 ,, ,, - 

399 কমো: আ োশ কহোর্সন কশখহোটি,ফশক্ষো কবোড ে, 

সদর র্র্শোর 

01318-440930 ,, ,, - 

400 আির্রোজো আক্তোর  র্লজপোড়ো, 

সদর র্র্শোর 

01736-312100 ,, ,, - 

- 

  



উপদজলা যুব উন্নয়ন কম যকতযার কার্ যালয়,শাশ যা,র্দশার । 

 

নাং প্ররশক্ষনার্ীর নাম ঠিকানা পমাবাইল নাং প্ররশক্ষন পকাদস যর 

নাম 

পময়াে মন্তব্য 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ইউসু  আলী 

 

গ্র  -ি  চেপুি ,ড ক-

লক্ষনপুি 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01742-726821 গ ভী প লন 25/08/2020 wLª: 

n‡Z 30/08/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 

2 ম  োঃ  রশয় ি 

িহ  ন 

 

গ্র  -ি  চেপুি,ড ক-

লক্ষনপুি 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01713-994741 গ ভী প লন 25/08/2020 wLª: 

n‡Z 30/08/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 

3 ম  ছ োঃ   হমুদ  

সুলত ন  

 

গ্র  - রশক িপুিড ক-

লক্ষনপুি 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01929894768 গ ভী প লন 25/08/2020 wLª: 

n‡Z 30/08/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 

4 ম  োঃ  র নুি 

িহ  ন 

 

গ্র  - রশক িপুিড ক-

লক্ষনপুি 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01908611899 গ ভী প লন 25/08/2020 wLª: 

n‡Z 30/08/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 

5 ম  োঃ আোঃ িরহ  

 

গ্র  - রশক িপুিড ক-

লক্ষনপুি 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01992258272 গ ভী প লন 25/08/2020 wLª: 

n‡Z 30/08/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 

6 হু  য়ন করবি 

 

গ্র  - রশক িপুিড ক-

লক্ষনপুি 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01777523870 গ ভী প লন 25/08/2020 wLª: 

n‡Z 30/08/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 

7 ম  োঃ   হফুজুি 

িহ  ন 

 

গ্র  - রশক িপুিড ক-

লক্ষনপুি 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01763989547 গ ভী প লন 25/08/2020 wLª: 

n‡Z 30/08/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 

8 ন েমুন ন হ ি 

 

গ্র  - রশক িপুিড ক-

লক্ষনপুি 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01786211090 গ ভী প লন 25/08/2020 wLª: 

n‡Z 30/08/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 

9 ম  োঃ মগ ল  আে  

 

গ্র  - রশক িপুিড ক-

লক্ষনপুি 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01786211090 গ ভী প লন 25/08/2020 wLª: 

n‡Z 30/08/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 

10 ম  োঃ িরবউল 

ইসল   

 

গ্র  - রশক িপুিড ক-

লক্ষনপুি 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01997917820 গ ভী প লন 25/08/2020 wLª: 

n‡Z 30/08/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 

11 ম  োঃ আশি ফুল 

ইসল   

 

গ্র  - রশক িপুিড ক-

লক্ষনপুি 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01777176515 গ ভী প লন 25/08/2020 wLª: 

n‡Z 30/08/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

12 ম  োঃ   সু  রবল্ল হ 

 

গ্র  - রশক িপুিড ক-

লক্ষনপুি 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01742203506 গ ভী প লন 25/08/2020 wLª: 

n‡Z 30/08/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

13 ম  োঃ ইকি মুল 

 

গ্র  - রশক িপুিড ক-

লক্ষনপুি 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01759721521 গ ভী প লন 25/08/2020 wLª: 

n‡Z 30/08/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

14   ইজুল ইসল   

 

গ্র  - রশক িপুিড ক-

লক্ষনপুি 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01789932727 গ ভী প লন 25/08/2020 wLª: 

n‡Z 30/08/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

15 ম  োঃ   রু  রবল্ল হ 

 

গ্র  - রশক িপুি ড ক-

লক্ষনপুি 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01710125050 গ ভী প লন 25/08/2020 wLª: 

n‡Z 30/08/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

16 ম  োঃ আব্দুল্ল হ 

আল  মুন 

 

গ্র  - লক্ষনপুিড ক-

লক্ষনপুি 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01756991625 গ ভী প লন 25/08/2020 wLª: 

n‡Z 30/08/2020 

wLª: ch©šÍ 

 



17 ম  োঃ   হমুদুল 

হ স ন 

 

গ্র  - লক্ষনপুিড ক-

লক্ষনপুি 

শ শ ে ,যশশ ি 

01786212129 গ ভী প লন 25/08/2020 wLª: 

n‡Z 30/08/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

18 ন েমুল 

 

গ্র  -ি  চেপুিড ক-

লক্ষনপুি 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01773868396 গ ভী প লন 25/08/2020 wLª: 

n‡Z 30/08/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

19 রিহ ন আলী 

 

গ্র  - স্বরুপদ হড ক-শ শ ে  

শ শ ে ,যশশ ি। 

01918909398 গ ভী প লন 25/08/2020 wLª: 

n‡Z 30/08/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

20 ম  োঃ আশি ফুল 

ইসল   

 

গ্র  - লক্ষনপুিড ক-

লক্ষনপুি 

শ শ ে ,যশশ ি 

01910318703 গ ভী প লন 25/08/2020 wLª: 

n‡Z 30/08/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

21 ম  ছ োঃ স্বপ্ন  খ তুন 

 

গ্র  - উোঃবুরুেব গ নড ক-

য দবপুি 

শ শ ে ,যশশ ি 

01772195509 গ ভী প লন 25/08/2020 wLª: 

n‡Z 30/08/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

22 মসরলন  আক্ত ি 

 

গ্র  - সুব েন েখ লীড ক-শ শ ে  

শ শ ে ,যশশ ি 

01853974865 গ ভী প লন 25/08/2020 wLª: 

n‡Z 30/08/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

23 ম  োঃ  রিদুজ্জ   ন 

 

গ্র  -মবড়ীড ক-য দবপুি 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01922876343 গ ভী প লন 25/08/2020 wLª: 

n‡Z 30/08/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

24 ইনে মুল মহ শসন 

 

গ্র  -উোঃসুবন েখ লীড ক-

শ শ ে  

শ শ ে ,যশশ ি। 

01818844073 গ ভী প লন 25/08/2020 wLª: 

n‡Z 30/08/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

25 ে রকি মহ শসন 

 

গ্র  -ল উত ড় ড ক-

ি  পুি 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01924387688 গ ভী প লন 25/08/2020 wLª: 

n‡Z 30/08/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

26 

 

সুি ইয়  খ তুন ইভ  

 

গ্র  -মছ ট  ন্দিতল  

ড ক-শ শ ে  

শ শ ে ,যশশ ি। 

01917994002 নকশী কাঁর্া 03/09/2020 wLª: 

n‡Z 09/09/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

27 ম  ছ োঃ ডরল খ তুন 

 

গ্র  -মছ ট  ন্দিতল ড ক-

শ শ ে  

শ শ ে ,যশশ ি। 

01917665038 নকশী কাঁর্া 03/09/2020 wLª: 

n‡Z 09/09/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

28 ম  ছ োঃ রল   খ তুন 

 

গ্র  -বসতপুিড ক-

বসতপুি 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01834606733 নকশী কাঁর্া 03/09/2020 wLª: 

n‡Z 09/09/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

29  শত   খ তুন 

 

গ্র  -মছ ট  ন্দিতল ড ক-

শ শ ে  

শ শ ে ,যশশ ি। 

01932262634 নকশী কাঁর্া 03/09/2020 wLª: 

n‡Z 09/09/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

26 সুি ইয়  খ তুন ইভ  

 

গ্র  -মছ ট  ন্দিতল ড ক-

শ শ ে  

শ শ ে ,যশশ ি। 

01917994002 নকশী কাঁর্া 03/09/2020 wLª: 

n‡Z 09/09/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

27 ম  ছ োঃ ডরল খ তুন 

 

গ্র  -মছ ট  ন্দিতল ড ক-

শ শ ে  

শ শ ে ,যশশ ি। 

01917665038 নকশী কাঁর্া 03/09/2020 wLª: 

n‡Z 09/09/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

28 ম  ছ োঃ রল   খ তুন 

 

গ্র  -বসতপুিড ক-

বসতপুি 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01834606733 নকশী কাঁর্া 03/09/2020 wLª: 

n‡Z 09/09/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

29  শত   খ তুন 

 

গ্র  -মছ ট  ন্দিতল ড ক-

শ শ ে  

শ শ ে ,যশশ ি। 

01932262634 নকশী কাঁর্া 03/09/2020 wLª: 

n‡Z 09/09/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

30 রু   খ তুন 

 

গ্র  -মছ ট  ন্দিতল ড ক-

শ শ ে  

01959283228 নকশী কাঁর্া 03/09/2020 wLª: 

n‡Z 09/09/2020 

 



শ শ ে ,যশশ ি। wLª: ch©šÍ 

31 রদরত খ তুন 

 

গ্র  -মছ ট  ন্দিতল ড ক-

শ শ ে  

শ শ ে ,যশশ ি। 

1956430704 নকশী কাঁর্া 03/09/2020 wLª: 

n‡Z 09/09/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

32 র ন  খ তুন 

 

গ্র  -চটক শপ ত ড ক-

শ শ ে  

শ শ ে ,যশশ ি। 

7760427521 নকশী কাঁর্া 03/09/2020 wLª: 

n‡Z 09/09/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

33 ন সরিন খ তুন 

 

গ্র  -মছ ট  ন্দিতল ড ক-

শ শ ে  

শ শ ে ,যশশ ি। 

01945411379 নকশী কাঁর্া 03/09/2020 wLª: 

n‡Z 09/09/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

34 হ া্ওয়  রবরব 

 

গ্র  -শ খ িীশপ ত ড ক-

ি ন্যশখ ল  

শ শ ে ,যশশ ি। 

01925594599 নকশী কাঁর্া 03/09/2020 wLª: 

n‡Z 09/09/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

35 মিশ   খ তুন 

 

গ্র  -মছ ট  ন্দিতল ড ক-

শ শ ে  

শ শ ে ,যশশ ি। 

01922307693 নকশী কাঁর্া 03/09/2020 wLª: 

n‡Z 09/09/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

36 ন রস   আক্ত ি 

রল   

 

গ্র  -মছ ট  ন্দিতল ড ক-

শ শ ে  

শ শ ে ,যশশ ি। 

01921104528 নকশী কাঁর্া 03/09/2020 wLª: 

n‡Z 09/09/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

37 মিশবক  খ তুন 

 

গ্র  -মছ ট  ন্দিতল ড ক-

শ শ ে  

শ শ ে ,যশশ ি। 

01931992126 নকশী কাঁর্া 03/09/2020 wLª: 

n‡Z 09/09/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

38 শ ির ন খ তুন 

 

গ্র  -মছ ট  ন্দিতল ড ক-

শ শ ে  

শ শ ে ,যশশ ি। 

01986926652 নকশী কাঁর্া 03/09/2020 wLª: 

n‡Z 09/09/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

39 আিরেন  খ তুন 

 

গ্র  -স্বরুপদ হড ক-শ শ ে  

শ শ ে ,যশশ ি। 

01726688936 নকশী কাঁর্া 03/09/2020 wLª: 

n‡Z 09/09/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

40 শ ির ন খ তুন 

 

গ্র  -ভশবিশবড়ড ক-

মবন শপ ল 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01934815237 নকশী কাঁর্া 03/09/2020 wLª: 

n‡Z 09/09/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

41 রলরপয় ি  খ তুন 

 

গ্র  -মছ ট  ন্দিতল ড ক-

শ শ ে  

শ শ ে ,যশশ ি। 

01955764644 নকশী কাঁর্া 03/09/2020 wLª: 

n‡Z 09/09/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

42 রশরিন  খ তুন 

 

গ্র  -মছ ট  ন্দিতল ড ক-

শ শ ে  

শ শ ে ,যশশ ি। 

01778289917 নকশী কাঁর্া 03/09/2020 wLª: 

n‡Z 09/09/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

43 ল ভলী আক্ত ি 

 

গ্র  -মছ ট  ন্দিতল ড ক-

শ শ ে  

শ শ ে ,যশশ ি। 

01909878307 নকশী কাঁর্া 03/09/2020 wLª: 

n‡Z 09/09/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

44 খ রদে  খ তুন 

 

গ্র  -মছ ট  ন্দিতল ড ক-

শ শ ে  

শ শ ে ,যশশ ি। 

1964791669 নকশী কাঁর্া 03/09/2020 wLª: 

n‡Z 09/09/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

45 স নরেদ  আক্ত ি 

 

গ্র  -শ শ ে ড ক-শ শ ে  

শ শ ে ,যশশ ি। 

01942581018 নকশী কাঁর্া 03/09/2020 wLª: 

n‡Z 09/09/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

46 আস   খ তুন 

 

গ্র  -ন ি নপুিড ক-

মবন শপ ল 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01902815361 নকশী কাঁর্া 03/09/2020 wLª: 

n‡Z 09/09/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

47 মুন্নী মবগ  

 

গ্র  -ভশবিশবড়ড ক-

মবন শপ ল 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01769932635 নকশী কাঁর্া 03/09/2020 wLª: 

n‡Z 09/09/2020 

wLª: ch©šÍ 

 



48 মুসরল   খ তুন 

 

গ্র  -ক রশয় ড ংগ ড ক-

য দবপুি 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01921815971 নকশী কাঁর্া 03/09/2020 wLª: 

n‡Z 09/09/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

49 ক েল মিখ  

 

গ্র  -ক গেপুকুিড ক-

মবন শপ ল 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01916680941 নকশী কাঁর্া 03/09/2020 wLª: 

n‡Z 09/09/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

50 আস   খ তুন 

 

গ্র  -ভশবিশবড়ড ক-

মবন শপ ল 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01769932635 নকশী কাঁর্া 03/09/2020 wLª: 

n‡Z 09/09/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

51 ম  ছ োঃ শ রহনুি 

মবগ  

 

গ্র  -উল শীড ক-উল শী 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01908611332 নকশী কাঁর্া 21/09/2020 wLª: 

n‡Z 27/09/2020 

wLª: ch© 

 

52 ম  ছ োঃ হ রল   

খ তুন 

 

গ্র  -উল শীড ক-উল শী 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01986557553 নকশী কাঁর্া 21/09/2020 wLª: 

n‡Z 27/09/2020 

wLª: ch© 

 

53 মিখ  মবগ  

 

গ্র  -উল শীড ক-উল শী 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01982101065 নকশী কাঁর্া 21/09/2020 wLª: 

n‡Z 27/09/2020 

wLª: ch© 

 

54 আশন য় ি  খ তুন 

 

গ্র  -সম্বন্ধক ঠিড ক-

উল শী 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01780237801 নকশী কাঁর্া 21/09/2020 wLª: 

n‡Z 27/09/2020 

wLª: ch© 

 

55  রিদ  মবগ  

 

গ্র  -সম্বন্ধক ঠিড ক-

উল শী 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01989334051 নকশী কাঁর্া 21/09/2020 wLª: 

n‡Z 27/09/2020 

wLª: ch© 

 

56 ত সরল   খ তুন 

 

গ্র  -সম্বন্ধক ঠিড ক-

উল শী 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01989295515 নকশী কাঁর্া 21/09/2020 wLª: 

n‡Z 27/09/2020 

wLª: ch© 

 

57 ন িরগস আক্ত ি 

 

গ্র  -সম্বন্ধক ঠিড ক-

উল শী 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01995562866 নকশী কাঁর্া 21/09/2020 wLª: 

n‡Z 27/09/2020 

wLª: ch© 

 

58 মস রনয়  খ তুন 

 

গ্র  -সম্বন্ধক ঠিড ক-

উল শী 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01982101065 নকশী কাঁর্া 21/09/2020 wLª: 

n‡Z 27/09/2020 

wLª: ch© 

 

59 ম  ছ োঃ মবগ  

 

গ্র  -সম্বন্ধক ঠিড ক-

উল শী 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01937281408 নকশী কাঁর্া 21/09/2020 wLª: 

n‡Z 27/09/2020 

wLª: ch© 

 

60 ম  ছ োঃ কুলসু  

মবগ  

 

গ্র  -সম্বন্ধক ঠিড ক-

উল শী 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01987767805 নকশী কাঁর্া 21/09/2020 wLª: 

n‡Z 27/09/2020 

wLª: ch© 

 

61 মে হি  খ তুন 

 

গ্র  -সম্বন্ধক ঠিড ক-

উল শী 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01983189720 নকশী কাঁর্া 21/09/2020 wLª: 

n‡Z 27/09/2020 

wLª: ch© 

 

62 রশরিন  খ তুন 

 

গ্র  -সম্বন্ধক ঠিড ক-

উল শী 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01989270150 নকশী কাঁর্া 21/09/2020 wLª: 

n‡Z 27/09/2020 

wLª: ch© 

 

63 আকরল   খ তুন 

 

গ্র  -সম্বন্ধক ঠিড ক-

উল শী 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01989270035 নকশী কাঁর্া 21/09/2020 wLª: 

n‡Z 27/09/2020 

wLª: ch© 

 

64 ে ন্ন তুল ম িশদৌস 

 

গ্র  -সম্বন্ধক ঠিড ক-

উল শী 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01946535634 নকশী কাঁর্া 21/09/2020 wLª: 

n‡Z 27/09/2020 

wLª: ch© 

 

65 ম  ছ োঃ কদব নু 

 

গ্র  -সম্বন্ধক ঠিড ক-

উল শী 

01815507799 নকশী কাঁর্া 21/09/2020 wLª: 

n‡Z 27/09/2020 

 



শ শ ে ,যশশ ি। wLª: ch© 

66 ম  ছ োঃ   রহ   

খ তুন 

 

গ্র  -সম্বন্ধক ঠিড ক-

উল শী 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01943189720 নকশী কাঁর্া 21/09/2020 wLª: 

n‡Z 27/09/2020 

wLª: ch© 

 

67 ে ন্ন তুল ম িশদৌস 

 

গ্র  -সম্বন্ধক ঠিড ক-

উল শী 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01987767805 নকশী কাঁর্া 21/09/2020 wLª: 

n‡Z 27/09/2020 

wLª: ch© 

 

68 ম  ছ োঃ ি রহ   

মবগ  

 

গ্র  -সম্বন্ধক ঠিড ক-

উল শী 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01998226344 নকশী কাঁর্া 21/09/2020 wLª: 

n‡Z 27/09/2020 

wLª: ch© 

 

69  শত   খ তুন 

 

গ্র  -সম্বন্ধক ঠিড ক-

উল শী 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01989619360 নকশী কাঁর্া 21/09/2020 wLª: 

n‡Z 27/09/2020 

wLª: ch© 

 

70 আশ ন  খ তুন 

 

গ্র  -সম্বন্ধক ঠিড ক-

উল শী 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01996118830 নকশী কাঁর্া 21/09/2020 wLª: 

n‡Z 27/09/2020 

wLª: ch© 

 

71 শ রহদ  আনজু  

 

গ্র  -সম্বন্ধক ঠিড ক-

উল শী 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01946535634 নকশী কাঁর্া 21/09/2020 wLª: 

n‡Z 27/09/2020 

wLª: ch© 

 

72 করহনুি খ তুন 

 

গ্র  -সম্বন্ধক ঠিড ক-

উল শী 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01957163070 নকশী কাঁর্া 21/09/2020 wLª: 

n‡Z 27/09/2020 

wLª: ch© 

 

73 রুর  ইয় সর ন 

 

গ্র  -সম্বন্ধক ঠিড ক-

উল শী 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01989270033 নকশী কাঁর্া 21/09/2020 wLª: 

n‡Z 27/09/2020 

wLª: ch© 

 

74 ম  ছ োঃ ি রেয়  

খ তুন 

 

গ্র  -সম্বন্ধক ঠিড ক-

উল শী 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01929372980 নকশী কাঁর্া 21/09/2020 wLª: 

n‡Z 27/09/2020 

wLª: ch© 

 

75 ম  ছ োঃ পুতুল 

 

গ্র  -সম্বন্ধক ঠিড ক-

উল শী 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01982561911 নকশী কাঁর্া 21/09/2020 wLª: 

n‡Z 27/09/2020 

wLª: ch© 

 

76 ম  োঃআক্ত রুজ্জ   ন

র ন্টু 

 

গ্র  -মব য় রলয় ড ক-

ি ন্যশখ ল  

শ শ ে ,যশশ ি। 

01760-029106 গরুশ  ট ত ে ক

িন 

11/10/2020 wLª: 

n‡Z 17/10/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

77 সী  খ তুন 

 

গ্র  -গ রেপুিড ক-

মবন শপ ল 

শ শ ে ,যশশ ি। 

019+24-

916112 

গরুশ  ট ত ে ক

িন 

11/10/2020 wLª: 

n‡Z 17/10/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

78 স ইফুলইসল   

 

গ্র  -গয়ি ড ক-মবন শপ ল 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01754-979907 গরুশ  ট ত ে ক

িন 

11/10/2020 wLª: 

n‡Z 17/10/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

79 ম  োঃরশমুলশহ শসন 

 

গ্র  -গয়ি ড ক-মবন শপ ল 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01911-814957 গরুশ  ট ত ে ক

িন 

11/10/2020 wLª: 

n‡Z 17/10/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

80 ম  োঃহ স নুজ্জ   ন 

 

গ্র  -ক গ  িীড ক-

মবন শপ ল 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01905-608962 গরুশ  ট ত ে ক

িন 

11/10/2020 wLª: 

n‡Z 17/10/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

81 ম  োঃস রিিআহশ 

দ 

 

গ্র  -ন   েগ্র  ড ক-

মবন শপ ল 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01919-338857 গরুশ  ট ত ে ক

িন 

11/10/2020 wLª: 

n‡Z 17/10/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

82 ম  োঃস গিশহ শসন 

 

গ্র  -ক গ  িীড ক-

মবন শপ ল 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01928-874997 গরুশ  ট ত ে ক

িন 

11/10/2020 wLª: 

n‡Z 17/10/2020 

wLª: ch©šÍ 

 



83 ম  োঃে   লউরিন 

 

গ্র  -গয়ি ড ক-মবন শপ ল 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01924-665545 গরুশ  ট ত ে ক

িন 

11/10/2020 wLª: 

n‡Z 17/10/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

84 আল গীিশহ শসন 

 

গ্র  -বড়আঁচড় ড ক-

মবন শপ ল 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01787-859639 গরুশ  ট ত ে ক

িন 

11/10/2020 wLª: 

n‡Z 17/10/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

85 ম  োঃে রকিশহ শসন 

 

গ্র  -দুগ ে পুিড ক-

মবন শপ ল 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01925-681582 গরুশ  ট ত ে ক

িন 

11/10/2020 wLª: 

n‡Z 17/10/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

86 ম  োঃআরিফুলইসল 

  

 

গ্র  -শ্য  ল গ রছড ক-

শ শ ে  

শ শ ে ,যশশ ি। 

01704401724 গরুশ  ট ত ে ক

িন 

11/10/2020 wLª: 

n‡Z 17/10/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

87 ম  োঃশ শহদী  সুদ 

 

গ্র  -মবন শপ লড ক-

মবন শপ ল 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01954446143 গরুশ  ট ত ে ক

িন 

11/10/2020 wLª: 

n‡Z 17/10/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

88 উ মুলক ইয়ু  

 

গ্র  -কন্য দ হড ক-

ি  পুি 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01927-010867 গরুশ  ট ত ে ক

িন 

11/10/2020 wLª: 

n‡Z 17/10/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

89 ম  োঃআরশকিহ  ন 

 

গ্র  -কন্য দ হড ক-

ি  পুি 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01947470945 গরুশ  ট ত ে ক

িন 

11/10/2020 wLª: 

n‡Z 17/10/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

90 ম  ছ োঃশ হ ন ি খ 

তুন 

 

গ্র  -কন্য দ হড ক-

ি  পুি 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01845204350 গরুশ  ট ত ে ক

িন 

11/10/2020 wLª: 

n‡Z 17/10/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

91 ম  োঃগফ্  িআলী 

 

গ্র  -কন্য দ হড ক-

ি  পুি 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01928151259 গরুশ  ট ত ে ক

িন 

11/10/2020 wLª: 

n‡Z 17/10/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

92 ম  োঃইউনুসআলী 

 

গ্র  -ক গেপুকুিড ক-

মবন শপ ল 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01792312973 গরুশ  ট ত ে ক

িন 

11/10/2020 wLª: 

n‡Z 17/10/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

93 ম  োঃআব্দুল্ল হশহ শস

ন 

 

গ্র  -ি ন্যশখ ল ড ক-

ি ন্যশখ ল  

শ শ ে ,যশশ ি। 

01988-225465 গরুশ  ট ত ে ক

িন 

11/10/2020 wLª: 

n‡Z 17/10/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

94 ম  োঃক  রুজ্জ   ন 

 

গ্র  -দুগ ে পুিড ক-

মবন শপ ল 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01917-252700 গরুশ  ট ত ে ক

িন 

11/10/2020 wLª: 

n‡Z 17/10/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

95 ম  োঃ র জুিিহ  ন 

 

গ্র  -দুগ ে পুিড ক-

মবন শপ ল 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01711-903195 গরুশ  ট ত ে ক

িন 

11/10/2020 wLª: 

n‡Z 17/10/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

96 ম  োঃে রহদুলইসল 

  

 

গ্র  -দুগ ে পুিড ক-

মবন শপ ল 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01919-091629 গরুশ  ট ত ে ক

িন 

11/10/2020 wLª: 

n‡Z 17/10/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

97 ম  োঃওব ইদুিিহ  

ন 

 

গ্র  -চটক শপ ত ড ক-

শ শ ে  

শ শ ে ,যশশ ি। 

01922988442 গরুশ  ট ত ে ক

িন 

11/10/2020 wLª: 

n‡Z 17/10/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

98 ম  োঃহ রববুিিহ  ন 

 

গ্র  -ক গেপুকুিড ক-

মবন শপ ল 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01988489370 গরুশ  ট ত ে ক

িন 

11/10/2020 wLª: 

n‡Z 17/10/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

99 ম  োঃকরবি 

 

গ্র  -গয়ড় ড ক-মবন শপ ল 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01401-968700 গরুশ  ট ত ে ক

িন 

11/10/2020 wLª: 

n‡Z 17/10/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

100 ম  োঃস রেদ 

 

গ্র  -ন ি য়নপুিড ক-

মবন শপ ল 

01909425106 গরুশ  ট ত ে ক

িন 

11/10/2020 wLª: 

n‡Z 17/10/2020 

 



শ শ ে ,যশশ ি। wLª: ch©šÍ 

101 ম  োঃই ি নশহ শসন 

 

গ্র  -মগ কন েড ক-

প করশয়  

শ শ ে ,যশশ ি। 

01878-893895 গরুশ  ট ত ে ক

িন 

14/10/2020 wLª: 

n‡Z 21/10/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

102 ম  োঃআক্ত রুলইসল 

  

 

গ্র  -মগ কন েড ক-

প করশয়  

শ শ ে ,যশশ ি। 

01739-218988 গরুশ  ট ত ে ক

িন 

14/10/2020 wLª: 

n‡Z 21/10/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

103 ম  োঃআরেজুিিহ  

ন 

 

গ্র  -মতব ড়ীয় ড ক-

প করশয়  

শ শ ে ,যশশ ি। 

11840066387 গরুশ  ট ত ে ক

িন 

14/10/2020 wLª: 

n‡Z 21/10/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

104 ম  োঃসবুেশহ শসন 

 

গ্র  -মটংি লীড ক-

প করশয়  

শ শ ে ,যশশ ি। 

01722272841 গরুশ  ট ত ে ক

িন 

14/10/2020 wLª: 

n‡Z 21/10/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

105 ম  োঃশ শহদীহ স ন 

 

গ্র  -মটংি লীড ক-

প করশয়  

শ শ ে ,যশশ ি। 

01759322303

0 

গরুশ  ট ত ে ক

িন 

14/10/2020 wLª: 

n‡Z 21/10/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

106 ম  োঃশসরল শহ শসন 

 

গ্র  -মটংি লীড ক-

প করশয়  

শ শ ে ,যশশ ি। 

01741144710 গরুশ  ট ত ে ক

িন 

14/10/2020 wLª: 

n‡Z 21/10/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

107 হ রল  খ তুন 

 

গ্র  -মটংি লীড ক-

প করশয়  

শ শ ে ,যশশ ি। 

017411144710 গরুশ  ট ত ে ক

িন 

14/10/2020 wLª: 

n‡Z 21/10/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

108 ম  োঃরবল্ল লশহ শসন 

 

গ্র  -মটংি লীড ক-

প করশয়  

শ শ ে ,যশশ ি। 

01767898891 গরুশ  ট ত ে ক

িন 

14/10/2020 wLª: 

n‡Z 21/10/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

109 ম  োঃই  মুলশহ শসন 

 

গ্র  -মটংি লীড ক-

প করশয়  

শ শ ে ,যশশ ি। 

01631975100 গরুশ  ট ত ে ক

িন 

14/10/2020 wLª: 

n‡Z 21/10/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

110 র ে নুিিহ  ন 

 

গ্র  -মটংি লীড ক-

প করশয়  

শ শ ে ,যশশ ি। 

01711432566 গরুশ  ট ত ে ক

িন 

14/10/2020 wLª: 

n‡Z 21/10/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

111 ি য়হ নকরবি 

 

গ্র  -মটংি লীড ক-

প করশয়  

শ শ ে ,যশশ ি। 

01974111143 গরুশ  ট ত ে ক

িন 

14/10/2020 wLª: 

n‡Z 21/10/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

112 ম  োঃমুনসুিআলী 

 

গ্র  -মতব ড়ীয় ড ক-

শ লশক ন  

শ শ ে ,যশশ ি। 

01724335460 গরুশ  ট ত ে ক

িন 

14/10/2020 wLª: 

n‡Z 21/10/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

113 ম  স্ত র জুিিহ  ন

পল শ 

 

গ্র  -মতব ড়ীয় ড ক-

শ লশক ন  

শ শ ে ,যশশ ি। 

01718607982 গরুশ  ট ত ে ক

িন 

14/10/2020 wLª: 

n‡Z 21/10/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

114 ত নরেল খ তুন 

 

গ্র  -মতব ড়ীয় ড ক-

শ লশক ন  

শ শ ে ,যশশ ি। 

01840066387 গরুশ  ট ত ে ক

িন 

14/10/2020 wLª: 

n‡Z 21/10/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

115 সরহদুলইসল   

 

গ্র  -ি েনগিড ক-

শ লশক ন  

শ শ ে ,যশশ ি। 

01716088582 গরুশ  ট ত ে ক

িন 

14/10/2020 wLª: 

n‡Z 21/10/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

116 ইস  ইলশহ শসন 

 

গ্র  -মতব ড়ীয় ড ক-

শ লশক ন  

শ শ ে ,যশশ ি। 

01793008805 গরুশ  ট ত ে ক

িন 

14/10/2020 wLª: 

n‡Z 21/10/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

117 শ  ী শহ শসন 

 

গ্র  -শুি িশঘ পড ক-

লক্ষনপুি 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01706074040 গরুশ  ট ত ে ক

িন 

14/10/2020 wLª: 

n‡Z 21/10/2020 

wLª: ch©šÍ 

 



118 মিে উলইসল   

 

গ্র  -পরন্ডতপুিড ক-

প করশয  

শ শ ে ,যশশ ি। 

01734294533 গরুশ  ট ত ে ক

িন 

14/10/2020 wLª: 

n‡Z 21/10/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

119 ই  মুলহ স ন 

 

গ্র  - রডরহড ক-

শ লশক ন  

শ শ ে ,যশশ ি। 

01987010101 গরুশ  ট ত ে ক

িন 

14/10/2020 wLª: 

n‡Z 21/10/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

120 ই ি নহুস ইন 

 

গ্র  -বুরুেব গ নড ক-

য দবপুি 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01914781823 গরুশ  ট ত ে ক

িন 

14/10/2020 wLª: 

n‡Z 21/10/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

121 মসরল হুস ইন 

 

গ্র  -মগ কন েড ক-

প করশয়  

শ শ ে ,যশশ ি। 

01735296467 গরুশ  ট ত ে ক

িন 

14/10/2020 wLª: 

n‡Z 21/10/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

122 আশ নুিিহ  ন 

 

গ্র  -মগ কন েড ক-

প করশয়  

শ শ ে ,যশশ ি। 

01308567171 গরুশ  ট ত ে ক

িন 

14/10/2020 wLª: 

n‡Z 21/10/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

123 আ শি ে খ তুন 

 

গ্র  -সনহ টিড ক-

শ লশক ন  

শ শ ে ,যশশ ি। 

01743675315 গরুশ  ট ত ে ক

িন 

14/10/2020 wLª: 

n‡Z 21/10/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

124 আবুি য়হ ন 

 

গ্র  - শ লশক ন ড ক-

শ লশক ন  

শ শ ে ,যশশ ি। 

01977757677 গরুশ  ট ত ে ক

িন 

14/10/2020 wLª: 

n‡Z 21/10/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

125 আোঃ রতন 

 

গ্র  - শ লশক ন ড ক-

শ লশক ন  

শ শ ে ,যশশ ি। 

01852033641 গরুশ  ট ত ে ক

িন 

14/10/2020 wLª: 

n‡Z 21/10/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

126 ম  ছ োঃচ য়ন খ তুন 

 

গ্র  -সম্বন্ধক ঠিড ক-

উল শী 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01749402770 গ ভীপ লন 16/11/2020 wLª: 

n‡Z 22/11/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

127 শ হ ন ি ক তুন 

 

গ্র  -সম্বন্ধক ঠিড ক-

উল শী 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01929626488 গ ভীপ লন 16/11/2020 wLª: 

n‡Z 22/11/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

128 ম  ছ োঃ িরেন শবগ

  

 

গ্র  -সম্বন্ধক ঠিড ক-

উল শী 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01934520140 গ ভীপ লন 16/11/2020 wLª: 

n‡Z 22/11/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

129 ম  ছ োঃস্বপ্ন খ তুন 

 

গ্র  -সম্বন্ধক ঠিড ক-

উল শী 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01955048574 গ ভীপ লন 16/11/2020 wLª: 

n‡Z 22/11/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

130 ম  ছ োঃরু  খ তুন 

 

গ্র  -সম্বন্ধক ঠিড ক-

উল শী 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01996019417 গ ভীপ লন 16/11/2020 wLª: 

n‡Z 22/11/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

131 ম  ছ োঃ রিদ শবগ  

 

গ্র  -সম্বন্ধক ঠিড ক-

উল শী 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01955302008 গ ভীপ লন 16/11/2020 wLª: 

n‡Z 22/11/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

132 ম  ছ োঃ  শত  খ তু

ন 

 

গ্র  -সম্বন্ধক ঠিড ক-

উল শী 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01964914105 গ ভীপ লন 16/11/2020 wLª: 

n‡Z 22/11/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

133 মস   ইয় খ তুন য়

ন  

গ্র  -সম্বন্ধক ঠিড ক-

উল শী 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01920303815 গ ভীপ লন 16/11/2020 wLª: 

n‡Z 22/11/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

134 ম  ছ োঃরিত প িরভ

ন 

 

গ্র  -সম্বন্ধক ঠিড ক-

উল শী 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01914116709 গ ভীপ লন 16/11/2020 wLª: 

n‡Z 22/11/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

135 শ্য  লীআক্ত ি 

 

গ্র  -সম্বন্ধক ঠিড ক-

উল শী 

0172901910 গ ভীপ লন 16/11/2020 wLª: 

n‡Z 22/11/2020 

 



শ শ ে ,যশশ ি। wLª: ch©šÍ 

136 ম  ছ োঃ য়ন রবরব 

 

গ্র  -সম্বন্ধক ঠিড ক-

উল শী 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01729626488 গ ভীপ লন 16/11/2020 wLª: 

n‡Z 22/11/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

137 মববীখ তুন 

 

গ্র  -সম্বন্ধক ঠিড ক-

উল শী 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01939282371 গ ভীপ লন 16/11/2020 wLª: 

n‡Z 22/11/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

138 ম  ছ োঃশিখ খ তুন 

 

গ্র  -সম্বন্ধক ঠিড ক-

উল শী 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01969302642 গ ভীপ লন 16/11/2020 wLª: 

n‡Z 22/11/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

139 শ ির নআক্ত ি 

 

গ্র  -সম্বন্ধক ঠিড ক-

উল শী 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01929402770 গ ভীপ লন 16/11/2020 wLª: 

n‡Z 22/11/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

140 রুপ রবরব 

 

গ্র  -সম্বন্ধক ঠিড ক-

উল শী 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01785302088 গ ভীপ লন 16/11/2020 wLª: 

n‡Z 22/11/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

141 ম  ছ োঃআর য় খ তু

ন 

 

গ্র  -সম্বন্ধক ঠিড ক-

উল শী 

শ শ ে ,যশশ ি। 

017649114005 গ ভীপ লন 16/11/2020 wLª: 

n‡Z 22/11/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

142 শ ির নআক্ত ি 

 

গ্র  -সম্বন্ধক ঠিড ক-

উল শী 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01820909564 গ ভীপ লন 16/11/2020 wLª: 

n‡Z 22/11/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

143 ম  ছ োঃরশরিন আ

ক্ত ি 

 

গ্র  -সম্বন্ধক ঠিড ক-

উল শী 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01948830734 গ ভীপ লন 16/11/2020 wLª: 

n‡Z 22/11/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

144 ম  ছ োঃস শেদ  

 

গ্র  -সম্বন্ধক ঠিড ক-

উল শী 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01734320140 গ ভীপ লন 16/11/2020 wLª: 

n‡Z 22/11/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

145 ম  ছ োঃশেসর নখ 

তুন 

 

গ্র  -সম্বন্ধক ঠিড ক-

উল শী 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01941671109 গ ভীপ লন 16/11/2020 wLª: 

n‡Z 22/11/2020 

wLª: ch©šÍ 

 

 

151 ম  োঃে রহদহ স ন 

 

গ্র  -প রুইখুরপড ক-লক্ষপুি 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01993076326 গ ভীপ লন 23/11/2020 wLª: 

n‡Z 29/11/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 

152 ম  োঃআোঃআরল  

 

গ্র  -একি ল ড ক-লক্ষপুি 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01913504189 গ ভীপ লন 23/11/2020 wLª: 

n‡Z 29/11/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 

153 ে রহদুলইসল   

 

গ্র  -চ ন্দুরড়য় ড ক-লক্ষপুি 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01743311842 গ ভীপ লন 23/11/2020 wLª: 

n‡Z 29/11/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 

154 ম  োঃস রেদহুন ইন 

 

গ্র  -চ ন্দুরড়য় ড ক-লক্ষপুি 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01315977397 গ ভীপ লন 23/11/2020 wLª: 

n‡Z 29/11/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 

155 স ল  নর শি ে 

 

গ্র  -চ ন্দুরড়য় ড ক-লক্ষপুি 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01987141528 গ ভীপ লন 23/11/2020 wLª: 

n‡Z 29/11/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 

156   রু শহ শসন 

 

গ্র  -চ ন্দুরড়য় ড ক-লক্ষপুি 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01734741037 গ ভীপ লন 23/11/2020 wLª: 

n‡Z 29/11/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 

157 হ স নুিিহ  ন 

 

গ্র  -  রনকআলীড ক-লক্ষপুি 

শ শ ে ,যশশ ি। 

1910312300 গ ভীপ লন 23/11/2020 wLª: 

n‡Z 29/11/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 



158 তরিকুিইসল   

 

গ্র  -গ রতপ ড় ড ক-লক্ষপুি 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01734542533 গ ভীপ লন 23/11/2020 wLª: 

n‡Z 29/11/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 

125

9 

ম  োঃতুরহন 

 

গ্র  -চ ন্দুরড়য় ড ক-লক্ষপুি 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01790858713 গ ভীপ লন 23/11/2020 wLª: 

n‡Z 29/11/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 

160 ম  োঃহু  য়নকরবি 

 

গ্র  -চ ন্দুরড়য় ড ক-লক্ষপুি 

শ শ ে ,যশশ ি। 

1198478096 গ ভীপ লন 23/11/2020 wLª: 

n‡Z 29/11/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 

161 রবল্ল িশহ শসন 

 

গ্র  -চ ন্দুরড়য় ড ক-লক্ষপুি 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01952105766 গ ভীপ লন 23/11/2020 wLª: 

n‡Z 29/11/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 

162 নুরুজ্জ   ন 

 

গ্র  -কন্দপ েপুিড ক-লক্ষপুি 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01776269343 গ ভীপ লন 23/11/2020 wLª: 

n‡Z 29/11/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 

163 আবুেিরগ  িী 

 

গ্র  -বসন্তপুিড ক-রনরিন্তপুি 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01729349650 গ ভীপ লন 23/11/2020 wLª: 

n‡Z 29/11/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 

164 ম  োঃস র য় ল 

 

গ্র  -ন ি য়নপুিড ক-য দবপুি 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01766170862 গ ভীপ লন 23/11/2020 wLª: 

n‡Z 29/11/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 

165 রস  তআহশ দ 

 

গ্র  -কন্দপ েপুিড ক-লক্ষপুি 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01947843716 গ ভীপ লন 23/11/2020 wLª: 

n‡Z 29/11/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 

166 রিয় ে  হমুদ 

 

গ্র  -সুবন েখ রলড ক-শ শ ে  

শ শ ে ,যশশ ি। 

01909825268 গ ভীপ লন 23/11/2020 wLª: 

n‡Z 29/11/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 

167 রিেবীআহশ দ 

 

গ্র  -কন্দপ েপুিড ক-লক্ষপুি 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01792554514 গ ভীপ লন 23/11/2020 wLª: 

n‡Z 29/11/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 

168 ম শহদীহ স ন 

 

গ্র  -প রুইখুরপড ক-লক্ষপুি 

শ শ ে ,যশশ ি। 

0199708768 গ ভীপ লন 23/11/2020 wLª: 

n‡Z 29/11/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 

169 আবুশন   ন 

 

গ্র  -কুলপ ল ড ক-রনরিন্তপুি 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01949615106 গ ভীপ লন 23/11/2020 wLª: 

n‡Z 29/11/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 

170 আশি ফুলআল  

 

গ্র  -সুবন েখ রলড ক-শ শ ে  

শ শ ে ,যশশ ি। 

10985566788 গ ভীপ লন 23/11/2020 wLª: 

n‡Z 29/11/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 

171   সু রবল্ল হ 

 

গ্র  -সুবন েখ রলড ক-শ শ ে  

শ শ ে ,যশশ ি। 

01957250463 গ ভীপ লন 23/11/2020 wLª: 

n‡Z 29/11/2020 

wLª: ch©šÍ 

-- 

172 ি শসিশহ শসন 

 

গ্র  -সুবন েখ রলড ক-শ শ ে  

শ শ ে ,যশশ ি। 

01957250463 গ ভীপ লন 23/11/2020 wLª: 

n‡Z 29/11/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 

173 ম  োঃএিশ দআলী 

 

গ্র  -মছ টবসন্তপুিড ক-

রনরিন্তপুি 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01913810353 গ ভীপ লন 23/11/2020 wLª: 

n‡Z 29/11/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 

174 ম  োঃি ে নআলী 

 

গ্র  -  রনকআলীড ক-লক্ষপুি 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01922307660 গ ভীপ লন 23/11/2020 wLª: 

n‡Z 29/11/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 

175 আর কুিিহ  ন 

 

গ্র  -সুবন েখ রলড ক-শ শ ে  

শ শ ে , যশশ ি। 

01977757677 গ ভীপ লন 23/11/2020 wLª: 

n‡Z 29/11/2020 

- 



wLª: ch©šÍ 

176 শ্র বনীপ িভীন 

 

গ্র  -উোঃবুরুেব গ নড ক-

য দবপুি 

শ শ ে , যশশ ি। 

01919-

010735 

গ ভীপ লন 17/12/2020 wLª: 

n‡Z 23/12/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 

177 আস  খ তুন 

 

গ্র  -উল শীড ক-উল শী 

শ শ ে , যশশ ি। 

0917-993386 গ ভীপ লন 17/12/2020 wLª: 

n‡Z 23/12/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 

178 রুকস ন  

 

গ্র  -প রুইখুরপড ক-লক্ষপুি 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01758-

670016 

গ ভীপ লন 17/12/2020 wLª: 

n‡Z 23/12/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 

179 ম  োঃরেল্লুিিহ  ন 

 

গ্র  -উোঃবুরুেব গ নড ক-

য দবপুি 

শ শ ে ,যশশ ি। 

0937-541519 গ ভীপ লন 17/12/2020 wLª: 

n‡Z 23/12/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 

180 ম  োঃনূিন্নবী 

 

গ্র  -উোঃবুরুেব গ নড ক-

য দবপুি 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01733-

900017 

গ ভীপ লন 17/12/2020 wLª: 

n‡Z 23/12/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 

181 স ইদুলইসল   

 

গ্র  -য দবপুিড ক-য দবপুি 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01948-

618451 

গ ভীপ লন 17/12/2020 wLª: 

n‡Z 23/12/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 

182 ইরিসআলী 

 

গ্র  -শ্য  ল গ রছড ক-শ শ ে  

শ শ ে ,যশশ ি। 

01912-

913687 

গ ভীপ লন 17/12/2020 wLª: 

n‡Z 23/12/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 

183 ম  োঃসরেবশহ শসন 

 

গ্র  -দোঃব ব িশপ ত ড ক-

ব লুন্ড  

শ শ ে ,যশশ ি। 

01404-

567865 

গ ভীপ লন 17/12/2020 wLª: 

n‡Z 23/12/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 

184 রি নকু  িি য় 

 

গ্র  -ন ি য়িপুিড ক-য দবপুি 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01922-

310013 

গ ভীপ লন 17/12/2020 wLª: 

n‡Z 23/12/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 

185 ম  োঃক  রুজ্জ   ন 

 

গ্র  -বসতপুিড ক-বসতপুি 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01906-

216745 

গ ভীপ লন 17/12/2020 wLª: 

n‡Z 23/12/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 

186 মুন্ন ব বু 

 

গ্র  -দোঃব ব িশপ ত ড ক-

ব লুন্ড  

শ শ ে ,যশশ ি। 

01861-

737994 

গ ভীপ লন 17/12/2020 wLª: 

n‡Z 23/12/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 

187 মেয রত জু দ ি 

 

গ্র  -উল শীড ক-উল শী 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01735-

886365 

গ ভীপ লন 17/12/2020 wLª: 

n‡Z 23/12/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 

188 ম  োঃি য়হ নশহ শসন 

 

গ্র  -গ রতপ ড় ড ক-

রনরিন্তপুি 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01790-

861459 

গ ভীপ লন 17/12/2020 wLª: 

n‡Z 23/12/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 

189 ইস তআি  

 

গ্র  -উোঃবুরুেব গ নড ক-

য দবপুি 

শ শ ে ,যশশ ি। 

0987-608779 গ ভীপ লন 17/12/2020 wLª: 

n‡Z 23/12/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 

190 ম  োঃশরিফুলইসল 

  

 

গ্র  -মবড়ীড ক-য দবপুি 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01985-

302463 

গ ভীপ লন 17/12/2020 wLª: 

n‡Z 23/12/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 

191  য়স লহুস ইন 

 

গ্র  -উোঃবুরুেব গ নড ক-

য দবপুি 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01969-

260791 

গ ভীপ লন 17/12/2020 wLª: 

n‡Z 23/12/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 

192 আল-আর ন 

 

গ্র  -মবড়ীড ক-য দবপুি 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01946-

995320 

গ ভীপ লন 17/12/2020 wLª: 

n‡Z 23/12/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 



193 আস  তুল্ল হ 

 

গ্র  -রশবন র্থপুিড ক-ব লুন্ড  

শ শ ে ,যশশ ি। 

01929-

653971 

গ ভীপ লন 17/12/2020 wLª: 

n‡Z 23/12/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 

194 আব্দুল্ল হনআল-

  মুন 

 

গ্র  -ি ে পুিড ক-ব লুন্ড  

শ শ ে ,যশশ ি। 

01931-

964522 

গ ভীপ লন 17/12/2020 wLª: 

n‡Z 23/12/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 

195 ম  ছ োঃস্বপ্ন শচৌধুিী 

 

গ্র  -দোঃবুরুেব গ নড ক-

য দবপুি 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01712-

119577 

গ ভীপ লন 17/12/2020 wLª: 

n‡Z 23/12/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 

196 ম  োঃতরিকুলইসল 

  

 

গ্র  -শ্য  ল গ রছড ক-শ শ ে  

শ শ ে ,যশশ ি। 

01782512580 গ ভীপ লন 17/12/2020 wLª: 

n‡Z 23/12/2020 

wLª: ch©šÍ 

-- 

197 ি জুআহশ দ 

 

গ্র  -শ্য  ল গ রছড ক-শ শ ে  

শ শ ে ,যশশ ি। 

01912903743 গ ভীপ লন 17/12/2020 wLª: 

n‡Z 23/12/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 

198 ম  ছ োঃশ হ ন ি  

 

গ্র  -কুলপ ল ড ক-রনরিন্তপুি 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01918875786 গ ভীপ লন 17/12/2020 wLª: 

n‡Z 23/12/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 

199 ম  োঃসুলত ন  হমুদ

টুটুল 

 

গ্র  -স্বরুপদ হড ক-লক্ষপুি 

শ শ ে ,যশশ ি। 

01914214658 গ ভীপ লন 17/12/2020 wLª: 

n‡Z 23/12/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 

200 স ল  সুলত   র   

 

গ্র  -শ শ ে ড ক-শ শ ে  

শ শ ে ,যশশ ি। 

01914-

214658 

গ ভীপ লন 17/12/2020 wLª: 

n‡Z 23/12/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 

201 ম  োঃরেল্লুিিহ  ন 

 

গ্র  -পাঁচক য়ব ড ক-

পাঁচক য়ব  

শ শ ে ,যশশ ি। 

01728-

924779 

প রিব রিকহাঁস-

মুিগীপ লনপ ল

ন 

21/12/2020 wLª: 

n‡Z 27/12/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 

202 ম  োঃর ন রুলইসল 

  

 

গ্র  -ব ইশক ল ড ক-

পাঁচক য়ব  

শ শ ে ,যশশ ি। 

01745-

606778 

প রিব রিকহাঁস-

মুিগীপ লনপ ল

ন 

21/12/2020 wLª: 

n‡Z 27/12/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 

203 ম  োঃি শশদকরবি 

 

গ্র  -পাঁচক য়ব ড ক-

পাঁচক য়ব  

শ শ ে ,যশশ ি। 

01744722553 প রিব রিকহাঁস-

মুিগীপ লনপ ল

ন 

21/12/2020 wLª: 

n‡Z 27/12/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 

204 ম  োঃ  সু রবল্র হ 

 

গ্র  -ব ইশক ল ড ক-

পাঁচক য়ব  

শ শ ে ,যশশ ি। 

01744500440 প রিব রিকহাঁস-

মুিগীপ লনপ ল

ন 

21/12/2020 wLª: 

n‡Z 27/12/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 

205 ম  োঃক  রুজ্জ   ন 

 

গ্র  -ব ইশক ল ড ক-

পাঁচক য়ব  

শ শ ে ,যশশ ি। 

01745606768 প রিব রিকহাঁস-

মুিগীপ লনপ ল

ন 

21/12/2020 wLª: 

n‡Z 27/12/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 

206 ম  োঃহু  য়নকরবি 

 

গ্র  -ব ইশক ল ড ক-

পাঁচক য়ব  

শ শ ে ,যশশ ি। 

01751707237 প রিব রিকহাঁস-

মুিগীপ লনপ ল

ন 

21/12/2020 wLª: 

n‡Z 27/12/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 

207 রবিবশহ শসন 

 

গ্র  -পাঁচক য়ব ড ক-

পাঁচক য়ব  

শ শ ে ,যশশ ি। 

01706916986 প রিব রিকহাঁস-

মুিগীপ লনপ ল

ন 

21/12/2020 wLª: 

n‡Z 27/12/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 

208 ম  োঃআলগ লীব 

 

গ্র  -পাঁচক য়ব ড ক-

পাঁচক য়ব  

শ শ ে ,যশশ ি। 

01726847490 প রিব রিকহাঁস-

মুিগীপ লনপ ল

ন 

21/12/2020 wLª: 

n‡Z 27/12/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 

209 ম  োঃআবুবকি 

 

গ্র  -পাঁচক য়ব ড ক-

পাঁচক য়ব  

শ শ ে ,যশশ ি। 

01772330447 প রিব রিকহাঁস-

মুিগীপ লনপ ল

ন 

21/12/2020 wLª: 

n‡Z 27/12/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 

210 ম  োঃইস্র র লশহ শস

ন 

গ্র  -ব ইশক ল ড ক-

পাঁচক য়ব  

01943188290 প রিব রিকহাঁস-

মুিগীপ লনপ ল

21/12/2020 wLª: 

n‡Z 27/12/2020 

- 



 শ শ ে ,যশশ ি। ন wLª: ch©šÍ 

 
211 আব্দুলহ ন্ন ন 

 

গ্র  -ব ইশক ল ড ক-

পাঁচক য়ব  

শ শ ে ,যশশ ি। 

01750208095 প রিব রিকহাঁস-

মুিগীপ লনপ ল

ন 

21/12/2020 wLª: 

n‡Z 27/12/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 

212 হ রববুিিহ  ন 

 

গ্র  -পাঁচক য়ব ড ক-

পাঁচক য়ব  

শ শ ে ,যশশ ি। 

01735412813 প রিব রিকহাঁস-

মুিগীপ লনপ ল

ন 

21/12/2020 wLª: 

n‡Z 27/12/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 

213 শ   শয়তে র ল 

 

গ্র  -পাঁচক য়ব ড ক-

পাঁচক য়ব  

শ শ ে ,যশশ ি। 

01783397224 প রিব রিকহাঁস-

মুিগীপ লনপ ল

ন 

21/12/2020 wLª: 

n‡Z 27/12/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 

214 মুস্ত রসনরবল্ল হ 

 

গ্র  -পাঁচক য়ব ড ক-

পাঁচক য়ব  

শ শ ে ,যশশ ি। 

01721101521 প রিব রিকহাঁস-

মুিগীপ লনপ ল

ন 

21/12/2020 wLª: 

n‡Z 27/12/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 

215 ম  োঃস গিশহ শসন 

 

গ্র  -পাঁচক য়ব ড ক-

পাঁচক য়ব  

শ শ ে ,যশশ ি। 

01613612409 প রিব রিকহাঁস-

মুিগীপ লনপ ল

ন 

21/12/2020 wLª: 

n‡Z 27/12/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 

216 ম  োঃইস  ইলশহ শস

ন 

 

গ্র  -পাঁচক য়ব ড ক-

পাঁচক য়ব  

শ শ ে ,যশশ ি 

01303229750 প রিব রিকহাঁস-

মুিগীপ লনপ ল

ন 

21/12/2020 wLª: 

n‡Z 27/12/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 

217 ি জুআহশ দ 

 

গ্র  -ব ইশক ল ড ক-

পাঁচক য়ব  

শ শ ে ,যশশ ি। 

01916614255 প রিব রিকহাঁস-

মুিগীপ লনপ ল

ন 

21/12/2020 wLª: 

n‡Z 27/12/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 

218 ম  োঃশবল লশহ স ই

ন 

 

গ্র  -পাঁচক য়ব ড ক-

পাঁচক য়ব  

শ শ ে ,যশশ ি। 

01916614255 প রিব রিকহাঁস-

মুিগীপ লনপ ল

ন 

21/12/2020 wLª: 

n‡Z 27/12/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 

219 অরনকশহ শসন 

 

গ্র  -পাঁচক য়ব ড ক-

পাঁচক য়ব  

শ শ ে ,যশশ ি। 

01768487277 প রিব রিকহাঁস-

মুিগীপ লনপ ল

ন 

21/12/2020 wLª: 

n‡Z 27/12/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 

220 ম  োঃআল-আর ন 

 

গ্র  -পাঁচক য়ব ড ক-

পাঁচক য়ব  

শ শ ে ,যশশ ি। 

01768487277 প রিব রিকহাঁস-

মুিগীপ লনপ ল

ন 

21/12/2020 wLª: 

n‡Z 27/12/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 

221 ম  োঃ  হবুিিহ  ন 

 

গ্র  -পাঁচক য়ব ড ক-

পাঁচক য়ব  

শ শ ে ,যশশ ি। 

01774002107 প রিব রিকহাঁস-

মুিগীপ লনপ ল

ন 

21/12/2020 wLª: 

n‡Z 27/12/2020 

wLª: ch©šÍ 

-- 

222 ইয় রসনি র  

 

গ্র  -ব ইশক ল ড ক-

পাঁচক য়ব  

শ শ ে ,যশশ ি। 

01710759210 প রিব রিকহাঁস-

মুিগীপ লনপ ল

ন 

21/12/2020 wLª: 

n‡Z 27/12/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 

223 ি শসল 

 

গ্র  -ব ইশক ল ড ক-

পাঁচক য়ব  

শ শ ে ,যশশ ি। 

01310229503 প রিব রিকহাঁস-

মুিগীপ লনপ ল

ন 

21/12/2020 wLª: 

n‡Z 27/12/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 

224 ম  োঃই ি নহ স ন 

 

গ্র  -পাঁচক য়ব ড ক-

পাঁচক য়ব  

শ শ ে ,যশশ ি। 

01722985066 প রিব রিকহাঁস-

মুিগীপ লনপ ল

ন 

21/12/2020 wLª: 

n‡Z 27/12/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 

225 মসে ন  হমুদ 

 

গ্র  -পাঁচক য়ব ড ক-

পাঁচক য়ব  

শ শ ে ,যশশ ি। 

01714516358 প রিব রিকহাঁস-

মুিগীপ লনপ ল

ন 

21/12/2020 wLª: 

n‡Z 27/12/2020 

wLª: ch©šÍ 

- 

 
226 পমাছাাঃ বৃরি খাতুন 

 

গ্রাম-ভদবরদবড়ডাক-

পবনাদপাল 

শাশ যা,র্দশার । 

01721721229 গরুদমাটাতাজাকরন 13/01/2021 wLª: 

n‡Z 19/01/2021 

wLª: ch©šÍ 

- 



227 পমহনাজ আক্তার 

 

গ্রাম-ভদবরদবড়ডাক-

পবনাদপাল 

শাশ যা,র্দশার । 

01829521283 গরুদমাটাতাজাকরন 13/01/2021 wLª: 

n‡Z 19/01/2021 

wLª: ch©šÍ 

- 

228 পাররভন পবগম 

 

গ্রাম-ভদবরদব  ডাক-

পবনাদপাল 

শাশ যা,র্দশার । 

01941231641 গরুদমাটাতাজাকরন 13/01/2021 wLª: 

n‡Z 19/01/2021 

wLª: ch©šÍ 

- 

229 শাররমন আক্তার 

সুরম 

 

গ্রাম-ভদবরদবড়ডাক-

পবনাদপাল 

শাশ যা,র্দশার । 

01960466392 গরুদমাটাতাজাকরন 13/01/2021 wLª: 

n‡Z 19/01/2021 

wLª: ch©šÍ 

- 

230 পসাহনা আক্তার 

 

গ্রাম-ভদবরদবড়ডাক-

পবনাদপাল 

শাশ যা,র্দশার । 

01928151180 গরুদমাটাতাজাকরন 13/01/2021 wLª: 

n‡Z 19/01/2021 

wLª: ch©šÍ 

- 

231 রপ্রয়া পবগম 

 

গ্রাম-ভদবরদবড়ডাক-

পবনাদপাল 

শাশ যা,র্দশার । 

0197865650

0 

গরুদমাটাতাজাকরন 13/01/2021 wLª: 

n‡Z 19/01/2021 

wLª: ch©šÍ 

- 

232 নাজমা খাতুন 

 

গ্রাম-ভদবরদবড়ডাক-

পবনাদপাল 

শাশ যা,র্দশার । 

01982050513 গরুদমাটাতাজাকরন 13/01/2021 wLª: 

n‡Z 19/01/2021 

wLª: ch©šÍ 

- 

233 নাজমা খাতুন 

 

 

গ্রাম-ভদবরদবড়ডাক-

পবনাদপাল 

শাশ যা,র্দশার । 

01941231641 গরুদমাটাতাজাকরন 13/01/2021 wLª: 

n‡Z 19/01/2021 

wLª: ch©šÍ 

- 

234 জাহানারা খাতুন 

 

গ্রাম-দুগ যাপুরডাক-পবনাদপাল 

শাশ যা,র্দশার । 

01829521283 গরুদমাটাতাজাকরন 13/01/2021 wLª: 

n‡Z 19/01/2021 

wLª: ch©šÍ 

- 

235 মনজুয়ারা খাতুন 

 

গ্রাম-ভদবরদবড়ডাক-

পবনাদপাল 

শাশ যা,র্দশার । 

01754236672 গরুদমাটাতাজাকরন 13/01/2021 wLª: 

n‡Z 19/01/2021 

wLª: ch©šÍ 

 

236 শ্যামলী পবগম 

 

গ্রাম-ভদবরদবড়ডাক-

পবনাদপাল 

শাশ যা,র্দশার । 

01672092523 গরুদমাটাতাজাকরন 13/01/2021 wLª: 

n‡Z 19/01/2021 

wLª: ch©šÍ 

- 

237 ফাররহা খাতুন 

 

গ্রাম-দুগ যাপুরডাক-পবনাদপাল 

শাশ যা,র্দশার । 

01925631796 গরুদমাটাতাজাকরন 13/01/2021 wLª: 

n‡Z 19/01/2021 

wLª: ch©šÍ 

- 

238 পারুল পবগম 

 

গ্রাম-ভদবরদবড়ডাক-

পবনাদপাল 

শাশ যা,র্দশার । 

01754236672 গরুদমাটাতাজাকরন 13/01/2021 wLª: 

n‡Z 19/01/2021 

wLª: ch©šÍ 

- 

239 হারববা সুলতানা 

কাকলী 

 

গ্রাম-গাজীপুরডাক-

পবনাদপাল 

শাশ যা,র্দশার । 

01852397710 গরুদমাটাতাজাকরন 13/01/2021 wLª: 

n‡Z 19/01/2021 

wLª: ch©šÍ 

- 

240 শাহনাজ খাতুন 

 

গ্রাম-ভদবরদবড়ডাক-

পবনাদপাল 

শাশ যা,র্দশার । 

01721650686 গরুদমাটাতাজাকরন 13/01/2021 wLª: 

n‡Z 19/01/2021 

wLª: ch©šÍ 

- 

241 নুর নাহার 

 

গ্রাম-ভদবরদবড়ডাক-

পবনাদপাল 

শাশ যা,র্দশার । 

01930295966 গরুদমাটাতাজাকরন 13/01/2021 wLª: 

n‡Z 19/01/2021 

wLª: ch©šÍ 

- 

241 রারজয়া খাতুন 

 

গ্রাম-ভদবরদবড়ডাক-

পবনাদপাল 

শাশ যা,র্দশার । 

01408715774 গরুদমাটাতাজাকরন 13/01/2021 wLª: 

n‡Z 19/01/2021 

wLª: ch©šÍ 

- 

243 ফারর ফারজানা 

 

গ্রাম-গাজীপুরডাক-

পবনাদপাল 

শাশ যা,র্দশার । 

01941231641 গরুদমাটাতাজাকরন 13/01/2021 wLª: 

n‡Z 19/01/2021 

wLª: ch©šÍ 

- 

244 আসমা খাতুন 

 

গ্রাম-নামাজগ্রামডাক-

পবনাদপাল 

01941231641 গরুদমাটাতাজাকরন 13/01/2021 wLª: 

n‡Z 19/01/2021 

- 



শাশ যা,র্দশার । wLª: ch©šÍ 

245 শাররমন আক্তার 

 

গ্রাম-ভদবরদবড়ডাক-

পবনাদপাল 

শাশ যা,র্দশার । 

01941231641 গরুদমাটাতাজাকরন 13/01/2021 wLª: 

n‡Z 19/01/2021 

wLª: ch©šÍ 

- 

246 সালরভনাস আক্তার 

কাকলী 

 

গ্রাম-ভদবরদবড়ডাক-

পবনাদপাল 

শাশ যা,র্দশার । 

01941231641 গরুদমাটাতাজাকরন 13/01/2021 wLª: 

n‡Z 19/01/2021 

wLª: ch©šÍ 

-- 

247 রশউলী পবগম 

 

গ্রাম-ভদবরদবড়ডাক-

পবনাদপাল 

শাশ যা,র্দশার । 

01941231641 গরুদমাটাতাজাকরন 13/01/2021 wLª: 

n‡Z 19/01/2021 

wLª: ch©šÍ 

- 

248 রওশনারা 

 

গ্রাম-দুগ যাপুর  ডাক-

পবনাদপাল 

শাশ যা,র্দশার । 

01941231641 গরুদমাটাতাজাকরন 13/01/2021 wLª: 

n‡Z 19/01/2021 

wLª: ch©šÍ 

- 

249 চায়না খাতুন 

 

গ্রাম-দুগ যাপুর  ডাক-

পবনাদপাল 

শাশ যা,র্দশার । 

01941231641 গরুদমাটাতাজাকরন 13/01/2021 wLª: 

n‡Z 19/01/2021 

wLª: ch©šÍ 

- 

250 আসমা খাতুন 

 

গ্রাম-ভদবরদবড় ডাক-

পবনাদপাল 

শাশ যা,র্দশার । 

01941231641 গরুদমাটাতাজাকরন 13/01/2021 wLª: 

n‡Z 19/01/2021 

wLª: ch©šÍ 

- 

251 পমাাঃ রমলন করবর 

 

গ্রাম-সামটাডাক-সামটা 

শাশ যা,র্দশার। 

01916055623 গাভী পালন 20/01/2021 wLª: 

n‡Z  

27/01/2021 wLª: 

ch©šÍ| 

- 

252 খারেজা খাতুন 

 

গ্রাম-সাতগাতীডাক-

আমঝুটা 

মরনরামপুর,র্দশার 

01943186196   - 

253 পমাাঃ আবু জারহে 

 

গ্রাম-সামটাডাক-সামটা 

শাশ যা,র্দশার। 

01917897349 গাভী পালন 20/01/2021 wLª: 

n‡Z  

27/01/2021 wLª: 

ch©šÍ| 

- 

254 পমাাঃ সাগর পহাদসন 

 

গ্রাম-সামটাডাক-সামটা 

শাশ যা,র্দশার 

01944244271 গাভী পালন 20/01/2021 wLª: 

n‡Z  

27/01/2021 wLª: 

ch©šÍ| 

- 

255 পমাছাাঃ রশখা খাতুন 

 

গ্রাম-সামটাডাক-সামটা 

শাশ যা,র্দশার 

01921053581 গাভী পালন 20/01/2021 wLª: 

n‡Z  

27/01/2021 wLª: 

ch©šÍ| 

- 

256 পমাাঃ রারকব 

পহাদসন 

 

গ্রাম-জামতলাডাক-সামটা 

শাশ যা,র্দশার । 

01920493653 গাভী পালন 20/01/2021 wLª: 

n‡Z  

27/01/2021 wLª: 

ch©šÍ| 

- 

257 পমাাঃ আল-আরমন 

 

গ্রাম-সামটাডাক-সামটা 

শাশ যা,র্দশার 

0173480402

9 

গাভী পালন 20/01/2021 wLª: 

n‡Z  

27/01/2021 wLª: 

ch©šÍ| 

- 

258 আবু জার রগফারী 

 

গ্রাম-সামটাডাক-সামটা 

শাশ যা,র্দশার 

0177523056

3 

গাভী পালন 20/01/2021 wLª: 

n‡Z  

27/01/2021 wLª: 

ch©šÍ| 

- 

259 আবু নাইম মহােে 

রপ্রস 

 

গ্রাম-সামটাডাক-সামটা 

শাশ যা,র্দশার 

01992929510 গাভী পালন 20/01/2021 wLª: 

n‡Z  

27/01/2021 wLª: 

- 



ch©šÍ| 

260 পমাছাাঃ জুরল খাতুন 

 

গ্রাম-সামটাডাক-সামটা 

শাশ যা,র্দশার 

01743-

022164 

গাভী পালন 20/01/2021 wLª: 

n‡Z  

27/01/2021 wLª: 

ch©šÍ| 

- 

261 রায়হান পহাদসন 

 

গ্রাম-সামটাডাক-সামটা 

শাশ যা,র্দশার 

01867231799 গাভী পালন 20/01/2021 wLª: 

n‡Z  

27/01/2021 wLª: 

ch©šÍ| 

- 

262 পমাাঃ পসরলম পরজা 

তাজ 

 

গ্রাম-বড়আঁচড়াডাক-

পবনাদপাল 

শাশ যা,র্দশার। 

01817442968 গাভী পালন 20/01/2021 wLª: 

n‡Z  

27/01/2021 wLª: 

ch©šÍ| 

- 

263 রারকবুল হাসান 

 

গ্রাম-সামটাডাক-সামটা 

শাশ যা,র্দশার 

01914347249 গাভী পালন 20/01/2021 wLª: 

n‡Z  

27/01/2021 wLª: 

ch©šÍ| 

- 

264 পমাাঃ আক্তারুল 

ইসলাম 

 

গ্রাম-সামটাডাক-সামটা 

শাশ যা,র্দশার 

01867231799 গাভী পালন 20/01/2021 wLª: 

n‡Z  

27/01/2021 wLª: 

ch©šÍ| 

- 

265 পমাছাাঃ মাদলকা 

খাতুন 

 

 

গ্রাম-সামটাডাক-সামটা 

শাশ যা,র্দশার 

01764050717 গাভী পালন 20/01/2021 wLª: 

n‡Z  

27/01/2021 wLª: 

ch©šÍ| 

- 

266 তানরজলা খাতুন 

 

গ্রাম-পগাগাডাক-পগাগা 

শাশ যা,র্দশার 

01939662799 গাভী পালন 20/01/2021 wLª: 

n‡Z  

27/01/2021 wLª: 

ch©šÍ| 

- 

267 পমাছাাঃ আসমা 

পবগম 

 

গ্রাম-সামটাডাক-সামটা 

শাশ যা,র্দশার 

01980061935 গাভী পালন 20/01/2021 wLª: 

n‡Z  

27/01/2021 wLª: 

ch©šÍ| 

- 

268 পমাছাাঃ পরশমা 

খাতুন 

 

গ্রাম-সামটাডাক-সামটা 

শাশ যা,র্দশার 

01896220147 গাভী পালন 20/01/2021 wLª: 

n‡Z  

27/01/2021 wLª: 

ch©šÍ| 

- 

269 পমাাঃ ইয়ারছন আলী 

 

গ্রাম-সামটাডাক-সামটা 

শাশ যা,র্দশার 

0190884004

5 

গাভী পালন 20/01/2021 wLª: 

n‡Z  

27/01/2021 wLª: 

ch©šÍ| 

- 

270 পমাাঃ হারববুর 

রহমান 

 

গ্রাম-সামটাডাক-সামটা 

শাশ যা,র্দশার 

0193563800

8 

গাভী পালন 20/01/2021 wLª: 

n‡Z  

27/01/2021 wLª: 

ch©šÍ| 

- 

271 হারববুর রহমান 

 

গ্রাম-সামটাডাক-সামটা 

শাশ যা,র্দশার 

01992922656 গাভী পালন 20/01/2021 wLª: 

n‡Z  

27/01/2021 wLª: 

ch©šÍ| 

-- 

272 ইকবাল হাসান 

 

গ্রাম-শ্যামলাগারছডাক-শাশ যা 

শাশ যা,র্দশার 

0188452664

3 

গাভী পালন 20/01/2021 wLª: 

n‡Z  

27/01/2021 wLª: 

ch©šÍ| 

- 



273 পমাাঃ রমন্টু পহাদসন 

 

গ্রাম-সামটা  ডাক-সামটা 

শাশ যা,র্দশার 

01781401046 গাভী পালন 20/01/2021 wLª: 

n‡Z  

27/01/2021 wLª: 

ch©šÍ| 

- 

274 আবু সাহামা 

 

গ্রাম-সামটা  ডাক-সামটা 

শাশ যা,র্দশার 

01956438692 গাভী পালন 20/01/2021 wLª: 

n‡Z  

27/01/2021 wLª: 

ch©šÍ| 

- 

275 পমাাঃ শররফুল 

ইসলাম 

 

গ্রাম-সামটা  ডাক-সামটা 

শাশ যা,র্দশার 

01766996014 গাভী পালন 20/01/2021 wLª: 

n‡Z  

27/01/2021 wLª: 

ch©šÍ| 

- 

 
276 পমাছাাঃ শাররমন 

খাতুন 

 

গ্রাম-লাউতাড়াডাক-রামপুর 

শাশ যা,র্দশার । 

01408231192 নকশী কাঁর্া 

রবষয়ক 

20/01/2021 wLª: 

n‡Z  28/01/2021 

wLª: ch©šÍ 

- 

277 মাররয়া সুলতানা 

 

গ্রাম-উাঃবুরুজবাগানডাক-

র্ােবপুর 

শাশ যা,র্দশার । 

01995141595 নকশী কাঁর্া 

রবষয়ক 

20/01/2021 wLª: 

n‡Z  28/01/2021 

wLª: ch©šÍ 

- 

278 তারজম তামান্না 

 

গ্রাম-পানবুরড়  ডাক -উলাশী 

শাশ যা,র্দশার । 

01912393924 নকশী কাঁর্া 

রবষয়ক 

20/01/2021 wLª: 

n‡Z  28/01/2021 

wLª: ch©šÍ 

- 

279 স্বপ্না খাতুন 

 

গ্রাম-পগাড়পাড়াডাক-

লক্ষনপুর 

শাশ যা,র্দশার । 

01925606622 নকশী কাঁর্া 

রবষয়ক 

20/01/2021 wLª: 

n‡Z  28/01/2021 

wLª: ch©šÍ 

- 

280 আরনকা পাররভন 

 

গ্রাম-োঃবুরুজবাগানডাক-

র্ােবপুর 

শাশ যা,র্দশার । 

0172884338

3 

নকশী কাঁর্া 

রবষয়ক 

20/01/2021 wLª: 

n‡Z  28/01/2021 

wLª: ch©šÍ 

- 

281 সালমা আক্তার 

 

গ্রাম-ইসলামপুরডাক-

নাভারন 

শাশ যা,র্দশার । 

01318790926 নকশী কাঁর্া 

রবষয়ক 

20/01/2021 wLª: 

n‡Z  28/01/2021 

wLª: ch©šÍ 

- 

282 মাকসুো সুলতানা 

 

গ্রাম-রুদ্রপুরডাক-পগাগা 

শাশ যা,র্দশার । 

01861725820 নকশী কাঁর্া 

রবষয়ক 

20/01/2021 wLª: 

n‡Z  28/01/2021 

wLª: ch©šÍ 

- 

283 আদমনা খাতুন রমতু 

 

গ্রাম- পরলবাজারডাক-

র্ােবপুর 

শাশ যা,র্দশার । 

01908221175 নকশী কাঁর্া 

রবষয়ক 

20/01/2021 wLª: 

n‡Z  28/01/2021 

wLª: ch©šÍ 

- 

284 পমাছাাঃ রারহমা 

খাতুন 

 

গ্রাম-খামারপাড়াডাক-

পবনাদপাল 

শাশ যা,র্দশার । 

0173526833

0 

নকশী কাঁর্া 

রবষয়ক 

20/01/2021 wLª: 

n‡Z  28/01/2021 

wLª: ch©šÍ 

- 

285 পমাছাাঃ লাবনী 

খাতুন 

 

গ্রাম-বগআঁচড়াডাক-

বাগআঁচড়া 

শাশ যা,র্দশার । 

01749949576 নকশী কাঁর্া 

রবষয়ক 

20/01/2021 wLª: 

n‡Z  28/01/2021 

wLª: ch©šÍ 

- 

 

286 পমাছাাঃ আরখ খাতুন 

 

গ্রাম-পবদনখরড়ডাক-সামটা 

শাশ যা,র্দশার । 

01776534594 নকশী কাঁর্া 

রবষয়ক 

20/01/2021 wLª: n‡Z  

28/01/2021 wLª: ch©šÍ 

- 

287 পমাছাাঃ রবরর্ খাতুন 

 

গ্রাম-বসন্তপুরডাক-

রনরিন্তপুর 

শাশ যা,র্দশার । 

01792371766 নকশী কাঁর্া 

রবষয়ক 

20/01/2021 wLª: n‡Z  

28/01/2021 wLª: ch©šÍ 

- 

288 জুদলখা খাতুন 

 

 

গ্রাম-িান্যতারাডাক-

চারলতাবাড়ীয়া 

শাশ যা,র্দশার । 

01760950747 নকশী কাঁর্া 

রবষয়ক 

20/01/2021 wLª: n‡Z  

28/01/2021 wLª: ch©šÍ 

- 

289 পমাছাাঃ তহরমনা গ্রাম-র্ােবপুরডাক- 01765058811 নকশী কাঁর্া 20/01/2021 wLª: n‡Z  - 



খাতুন 

 

র্ােবপুর 

শাশ যা,র্দশার । 

রবষয়ক 28/01/2021 wLª: ch©šÍ 

290 স্বাপ্না খাতুন 

 

গ্রাম-সুবর্রন য খালীডাক-শাশ যা 

শাশ যা,র্দশার । 

01701746291 নকশী কাঁর্া 

রবষয়ক 

20/01/2021 wLª: n‡Z  

28/01/2021 wLª: ch©šÍ 

- 

291 সীমা খাতুন 

 

গ্রাম-গারজপুরডাক-

পবনাদপাল 

শাশ যা,র্দশার । 

01924916112 নকশী কাঁর্া 

রবষয়ক 

20/01/2021 wLª: n‡Z  

28/01/2021 wLª: ch©šÍ 

- 

292 আররফা ইয়াসরমন 

 

 

গ্রাম-লক্ষপুরডাক-লক্ষপুর 

শাশ যা,র্দশার । 

01814753962 নকশী কাঁর্া 

রবষয়ক 

20/01/2021 wLª: n‡Z  

28/01/2021 wLª: ch©šÍ 

- 

293 পমাছাাঃ নুর জাহান 

খাতুন 

 

গ্রাম-শাখারীদপাতাডাক-

পবদেবাহাদুরপুর 

শাশ যা,র্দশার । 

01406371687 নকশী কাঁর্া 

রবষয়ক 

20/01/2021 wLª: n‡Z  

28/01/2021 wLª: ch©šÍ 

- 

294 পমাছাাঃ নাসররন খাতুন 

 

গ্রাম-পপাড়াবাড়ীডাক-

পবনাদপাল 

শাশ যা,র্দশার । 

0199838722 নকশী কাঁর্া 

রবষয়ক 

20/01/2021 wLª: n‡Z  

28/01/2021 wLª: ch©šÍ 

- 

295 পরাদকয়া আক্তার 

 

গ্রাম-উাঃবুরুজবাগানডাক-

র্ােবপুর 

শাশ যা,র্দশার । 

01400231913 নকশী কাঁর্া 

রবষয়ক 

20/01/2021 wLª: n‡Z  

28/01/2021 wLª: ch©šÍ 

- 

296 রলরপ খাতুন 

 

গ্রাম-পবড়ীডাক-র্ােবপুর 

শাশ যা,র্দশার । 

01980915358 নকশী কাঁর্া 

রবষয়ক 

20/01/2021 wLª: n‡Z  

28/01/2021 wLª: ch©šÍ 

-- 

297 পরকশনা খাতুন 

 

 

গ্রাম-লাউতাড়ডাক-রামপুর 

শাশ যা,র্দশার । 

01765170506 নকশী কাঁর্া 

রবষয়ক 

20/01/2021 wLª: n‡Z  

28/01/2021 wLª: ch©šÍ 

- 

298 পহাসদন আরা 

 

গ্রাম-বাররদপাতা  ডাক-

র্ােবপুর 

শাশ যা,র্দশার । 

01917519757 নকশী কাঁর্া 

রবষয়ক 

20/01/2021 wLª: n‡Z  

28/01/2021 wLª: ch©šÍ 

- 

299 রশররনা খাতুন 

 

গ্রাম-শ্যামলাগারছ  ডাক-

শাশ যা 

শাশ যা,র্দশার । 

01928472236 নকশী কাঁর্া 

রবষয়ক 

20/01/2021 wLª: n‡Z  

28/01/2021 wLª: ch©šÍ 

- 

300 রবউটি খাতুন 

 

গ্রাম-িান্যদখালা  ডাক-

িান্যদখালা 

শাশ যা,র্দশার । 

01906864782 নকশী কাঁর্া 

রবষয়ক 

20/01/2021 wLª: n‡Z  

28/01/2021 wLª: ch©šÍ 

- 

301 পমাাঃ আররফুল 

ইসলাম 

 

গ্রাম-শ্যামলাগারছডাক-

শাশ যা,র্দশার । 

01704401724 গরুদমাটাতা

জাকরন 

রবষয়ক 

17/02/2021 wLª: n‡Z  

24/02/2021 wLª: 

ch©šÍ| 

- 

302 পমাাঃ পমদহেী মাসুম 

 

গ্রাম-পবনাদপালডাক-

পবনাদপাল 

শাশ যা,র্দশার। 

01954446143 গরুদমাটাতা

জাকরন 

রবষয়ক 

17/02/2021 wLª: n‡Z  

24/02/2021 wLª: 

ch©šÍ| 

- 

303 পমাাঃ আরশকুর রহমান 

 

গ্রাম-কন্যাোহডাক-রামপুর 

শাশ যা,র্দশার। 

01947470945 গরুদমাটাতা

জাকরন 

রবষয়ক 

17/02/2021 wLª: n‡Z  

24/02/2021 wLª: 

ch©šÍ| 

- 

304 পমাছাাঃ শাহানারা 

পবগম 

 

গ্রাম-কন্যাোহডাক-রামপুর 

শাশ যা,র্দশার। 

01847204350 গরুদমাটাতা

জাকরন 

রবষয়ক 

17/02/2021 wLª: n‡Z  

24/02/2021 wLª: 

ch©šÍ| 

- 

305 পমাাঃ গফ্ফার আলী 

 

গ্রাম-কন্যাোহডাক-রামপুর 

শাশ যা,র্দশার। 

01928151259 গরুদমাটাতা

জাকরন 

রবষয়ক 

17/02/2021 wLª: n‡Z  

24/02/2021 wLª: 

ch©šÍ| 

- 

306 পমাাঃ ইউনুস আলী 

 

গ্রাম-কাগজপুকুরডাক-

পবনাদপাল 

শাশ যা,র্দশার। 

01792312973 গরুদমাটাতা

জাকরন 

রবষয়ক 

17/02/2021 wLª: n‡Z  

24/02/2021 wLª: 

ch©šÍ| 

- 

307 পমাাঃ ওবায়দুর রহমান 

 

গ্রাম-চটকাদপাতা 

ডাক-শাশ যা,র্দশার । 

01922388442 গরুদমাটাতা

জাকরন 

রবষয়ক 

17/02/2021 wLª: n‡Z  

24/02/2021 wLª: 

ch©šÍ| 

- 



308 পমাাঃ হারববুর রহমান 

 

গ্রাম-কাগজপুকুরডাক-

পবনাদপাল 

শাশ যা,র্দশার। 

01988484370 গরুদমাটাতা

জাকরন 

রবষয়ক 

17/02/2021 wLª: n‡Z  

24/02/2021 wLª: 

ch©šÍ| 

- 

309 পমাাঃ সারজে 

 

গ্রাম-নারায়নপুরডাক-

পবনাদপাল 

শাশ যা,র্দশার। 

01909455106 গরুদমাটাতা

জাকরন 

রবষয়ক 

17/02/2021 wLª: n‡Z  

24/02/2021 wLª: 

ch©šÍ| 

- 

310 সাইদুর রহমান সান্টু 

 

গ্রাম-শ্যামলাগারছডাক-

শাশ যা,র্দশার । 

01925209995 গরুদমাটাতা

জাকরন 

রবষয়ক 

17/02/2021 wLª: n‡Z  

24/02/2021 wLª: 

ch©šÍ| 

- 

 

311 পমাছাাঃ রবলরকস খাতুন 

 

গ্রাম-শ্যামলাগারছডাক-

শাশ যা 

শাশ যা,র্দশার। 

01739-220405 গরুদমাটাতাজাকরন 

রবষয়ক 

17/02/2021 wLª: n‡Z  

24/02/2021 wLª: 

ch©šÍ| 

- 

312 পমাাঃ তুরহন রমঞা 

 

গ্রাম-শ্যামলাগারছডাক-

শাশ যা 

শাশ যা,র্দশার। 

01933194783 গরুদমাটাতাজাকরন 

রবষয়ক 

17/02/2021 wLª: n‡Z  

24/02/2021 wLª: 

ch©šÍ| 

- 

313 পমাছাাঃ তাসরলমা 

খাতুন 

 

গ্রাম –গাজীপুরডাক-

পবনাদপাল 

শাশ যা,র্দশার। 

01906809101 গরুদমাটাতাজাকরন 

রবষয়ক 

17/02/2021 wLª: n‡Z  

24/02/2021 wLª: 

ch©šÍ| 

- 

314 পমাছাাঃ আররফা খাতুন 

 

গ্রাম-শ্যামলাগারছ 

ডাক-শাশ যা,র্দশার । 

01915209995 গরুদমাটাতাজাকরন 

রবষয়ক 

17/02/2021 wLª: n‡Z  

24/02/2021 wLª: 

ch©šÍ| 

- 

315 পমাাঃ আসাদুজ্জামান 

 

গ্রাম-শাশ যা 

ডাক-শাশ যা,র্দশার । 

01912119953 গরুদমাটাতাজাকরন 

রবষয়ক 

17/02/2021 wLª: n‡Z  

24/02/2021 wLª: 

ch©šÍ| 

- 

316 পমাছাাঃ রশখা 

 

গ্রাম-শাশ যা 

ডাক-শাশ যা,র্দশার । 

01912119953 গরুদমাটাতাজাকরন 

রবষয়ক 

17/02/2021 wLª: n‡Z  

24/02/2021 wLª: 

ch©šÍ| 

- 

317 পমাাঃ আরনছুর রহমান 

 

গ্রাম-শ্যামলাগারছ 

ডাক-শাশ যা,র্দশার । 

01988169472 গরুদমাটাতাজাকরন 

রবষয়ক 

17/02/2021 wLª: n‡Z  

24/02/2021 wLª: 

ch©šÍ| 

- 

318 পমাছাাঃ লাবনী আক্তার 

 

গ্রাম-শ্যামলাগারছ 

ডাক-শাশ যা,র্দশার । 

01988169472 গরুদমাটাতাজাকরন 

রবষয়ক 

17/02/2021 wLª: n‡Z  

24/02/2021 wLª: 

ch©šÍ| 

- 

319 পমাছাাঃ তহুরা আক্তার 

 

গ্রাম-শ্যামলাগারছ 

ডাক-শাশ যা,র্দশার । 

01991821616 গরুদমাটাতাজাকরন 

রবষয়ক 

17/02/2021 wLª: n‡Z  

24/02/2021 wLª: 

ch©šÍ| 

- 

320 পমাাঃ বকুল পহাদসন 

 

গ্রাম-কাগজপুকুরডাক-

পবনাদপাল 

শাশ যা,র্দশার। 

01722868286 গরুদমাটাতাজাকরন 

রবষয়ক 

17/02/2021 wLª: n‡Z  

24/02/2021 wLª: 

ch©šÍ| 

- 

321 পমাাঃ আলাউরদ্দন আল গ্রাম-রডরহ 

ডাক- শালদকানা 

শাশ যা,র্দশার । 

01726915777 গরুদমাটাতাজাকরন 

রবষয়ক 

17/02/2021 wLª: n‡Z  

24/02/2021 wLª: ch 

-- 

322 পমাছাাঃ সুমাইয়া খাতুন 

 

গ্রাম-সুবন যখারল 

ডাক-শাশ যা,র্দশার 

01964913815 গরুদমাটাতাজাকরন 

রবষয়ক 

17/02/2021 wLª: n‡Z  

24/02/2021 wLª: 

ch©šÍ| 

- 

323 পমাাঃ শামীম পরজা 

 

গ্রাম-শ্যামলাগারছ 

ডাক-শাশ যা,র্দশার । 

01932975806 গরুদমাটাতাজাকরন 

রবষয়ক 

17/02/2021 wLª: n‡Z  

24/02/2021 wLª: 

ch©šÍ| 

- 

324 আরমরুল ইসলাম 

 

গ্রাম-শ্যামলাগারছ 

ডাক-শাশ যা,র্দশার । 

01817875262 গরুদমাটাতাজাকরন 

রবষয়ক 

17/02/2021 wLª: n‡Z  

24/02/2021 wLª: 

ch©šÍ| 

- 

325 পমাাঃ রফদরাজ পহাদসন গ্রাম-শ্যামলাগারছ 01845748752 গরুদমাটাতাজাকরন 17/02/2021 wLª: n‡Z  - 



 ডাক-শাশ যা,র্দশার । রবষয়ক 24/02/2021 wLª: 

ch©šÍ| 

 

bs প্ররশক্ষনার্ীর নাম wVKvbv ‡gvevBj b¤̂i প্ররশক্ষন পকাদস যর 

নাম 

পময়াে gšÍe¨ 

1 2 3 4 5 6 7 

326 পমাাঃ রুহুল কুদ্দুস 

 

গ্রাম-পতবাড়ীয়া 

ডাক- শালদকানা শাশ যা,র্দশার 

। 

01735350900 গাভী পালন 

রবষয়ক 

22/02/2021 wLª: 

n‡Z  28/02/2021 

wLª: ch©šÍ| 

- 

327 হাসানুর রহমান 

 

গ্রাম-পাকরশয়াডাক-পাকরশয়া 

শাশ যা,র্দশার। 

01785453231 গাভী পালন 

রবষয়ক 

22/02/2021 wLª: 

n‡Z  28/02/2021 

wLª: ch©šÍ| 

- 

328 নাসররন বানু 

 

গ্রাম-রডরহডাক-শালদকানা 

শাশ যা,র্দশার। 

01768263848 গাভী পালন 

রবষয়ক 

22/02/2021 wLª: 

n‡Z  28/02/2021 

wLª: ch©šÍ| 

- 

329 নাজমুল হাসান 

 

গ্রাম-পগাকন যডাক-পাকরশয়া 

শাশ যা,র্দশার। 

01741184324 গাভী পালন 

রবষয়ক 

22/02/2021 wLª: 

n‡Z  28/02/2021 

wLª: ch©šÍ| 

- 

330 কামরুল ইসলাম 

 

গ্রাম-পগাকন যডাক-পাকরশয়া 

শাশ যা,র্দশার। 

01832184189 গাভী পালন 

রবষয়ক 

22/02/2021 wLª: 

n‡Z  28/02/2021 

wLª: ch©šÍ| 

- 

331 মাছুম রবল্লাহ 

 

গ্রাম-পগাকন যডাক-পাকরশয়া 

শাশ যা,র্দশার। 

01684530359 গাভী পালন 

রবষয়ক 

22/02/2021 wLª: 

n‡Z  28/02/2021 

wLª: ch©šÍ| 

- 

332 কামরুজ্জামান 

 

গ্রাম-রডরহডাক-শালদকানা 

শাশ যা,র্দশার। 

01722822794 গাভী পালন 

রবষয়ক 

22/02/2021 wLª: 

n‡Z  28/02/2021 

wLª: ch©šÍ| 

- 

333 রসরাজুল ইসলাম 

 

গ্রাম-গাজীপাড়াডাক-লক্ষপুর 

শাশ যা,র্দশার। 

01931289567 গাভী পালন 

রবষয়ক 

22/02/2021 wLª: 

n‡Z  28/02/2021 

wLª: ch©šÍ| 

- 

334 পমাাঃ আাঃ মান্নান 

 

গ্রাম-পতবাড়ীয়া 

ডাক- শালদকানা শাশ যা,র্দশার 

। 

01727972244 গাভী পালন 

রবষয়ক 

22/02/2021 wLª: 

n‡Z  28/02/2021 

wLª: ch©šÍ| 

- 

335 ফররদুল আলম 

 

গ্রাম-রডরহডাক-শালদকানা 

শাশ যা,র্দশার। 

01711987062 গাভী পালন 

রবষয়ক 

22/02/2021 wLª: 

n‡Z  28/02/2021 

wLª: ch©šÍ| 

- 

 
336 শারহন হাসান 

 

গ্রাম-রডরহডাক-শালদকানা 

শাশ যা,র্দশার। 

01767715569 গাভী পালন 

রবষয়ক 

22/02/2021 wLª: 

n‡Z  28/02/2021 

wLª: ch©šÍ| 

- 

337 নয়ন তারা 

 

গ্রাম-রশববাসডাক-পাকরশয়া 

শাশ যা,র্দশার। 

01723420037 গাভী পালন 

রবষয়ক 

22/02/2021 wLª: 

n‡Z  28/02/2021 

wLª: ch©šÍ| 

- 

338 আররফুল ইসলাম 

 

গ্রাম-খরলশা খারল 

ডাক-পাকরশয়া শাশ যা,র্দশার । 

01725859882 গাভী পালন 

রবষয়ক 

22/02/2021 wLª: 

n‡Z  28/02/2021 

wLª: ch©šÍ| 

- 

339 সুজন মাহমুে 

 

গ্রাম-পাকরশয়া 

ডাক-পাকরশয়া শাশ যা,র্দশার । 

01944330352 গাভী পালন 

রবষয়ক 

22/02/2021 wLª: 

n‡Z  28/02/2021 

wLª: ch©šÍ| 

- 

340 পতায়ারমন 

 

গ্রাম-পাকরশয়া 

ডাক-পাকরশয়া শাশ যা,র্দশার । 

01738670299 গাভী পালন 

রবষয়ক 

22/02/2021 wLª: 

n‡Z  28/02/2021 

wLª: ch©šÍ| 

- 

341 নুর ইসলাম গ্রাম-পটাংরারল 01720930044 গাভী পালন 22/02/2021 wLª: - 



 ডাক-পাকরশয়া শাশ যা,র্দশার । রবষয়ক n‡Z  28/02/2021 

wLª: ch©šÍ| 

342 জসীম উরদ্দন 

 

গ্রাম-পটাংরারল 

ডাক-পাকরশয়া শাশ যা,র্দশার । 

01738177458 গাভী পালন 

রবষয়ক 

22/02/2021 wLª: 

n‡Z  28/02/2021 

wLª: ch©šÍ| 

- 

343 আয়ুব আলী 

 

গ্রাম-দূগ যাপুর 

ডাক-পাকরশয়া শাশ যা,র্দশার । 

01840900781 গাভী পালন 

রবষয়ক 

22/02/2021 wLª: 

n‡Z  28/02/2021 

wLª: ch©šÍ| 

- 

344 রজল্লুর রহমান 

 

গ্রাম-রডরহডাক-পাকরশয়া 

শাশ যা,র্দশার। 

01767682277 গাভী পালন 

রবষয়ক 

22/02/2021 wLª: 

n‡Z  28/02/2021 

wLª: ch©šÍ| 

- 

345 জাইদুল্লা আল সাইে 

 

গ্রাম-কাগজপুকুরডাক-

পবনাদপাল 

শাশ যা,র্দশার। 

01729900330 গাভী পালন 

রবষয়ক 

22/02/2021 wLª: 

n‡Z  28/02/2021 

wLª: ch©šÍ| 

- 

346 রাদসল পারদভজ 

 

গ্রাম-রডরহ 

ডাক- শালদকানা শাশ যা,র্দশার 

। 

4663705921 গাভী পালন 

রবষয়ক 

22/02/2021 wLª: 

n‡Z  28/02/2021 

wLª: ch©šÍ| 

-- 

347 আব্দুর ররহম 

 

গ্রাম-পটাংরালী 

ডাক- পাকরশয়া শাশ যা,র্দশার 

01757531063 গাভী পালন 

রবষয়ক 

22/02/2021 wLª: 

n‡Z  28/02/2021 

wLª: ch©šÍ| 

- 

348 রমজানুর রহমান 

 

গ্রাম-পরন্ডতপুর 

ডাক-পাকরশয়া শাশ যা,র্দশার 

01832065369 গাভী পালন 

রবষয়ক 

22/02/2021 wLª: 

n‡Z  28/02/2021 

wLª: ch©šÍ| 

- 

349 ইমরুল পহাদসন 

 

গ্রাম-পসানানেীয়া 

ডাক-লক্ণ পুর শাশ যা,র্দশার 

01732779024 গাভী পালন 

রবষয়ক 

22/02/2021 wLª: 

n‡Z  28/02/2021 

wLª: ch©šÍ| 

- 

350 আয়ুব খান 

 

গ্রাম-চন্দ্রপুর 

ডাক-পাকরশয়া শাশ যা,র্দশার । 

01757841789 গাভী পালন 

রবষয়ক 

22/02/2021 wLª: 

n‡Z  28/02/2021 

wLª: ch©šÍ| 

- 
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351 পমাছাাঃ হারফজা খাতুন 

 

গ্রাম-পরলবাজার 

ডাক- র্ােবপুর শাশ যা,র্দশার । 

01937388760 নকশী কাঁর্া 

রবষয়ক 

15/03/2021 wLª: 

n‡Z  21/03/2021 

wLª: ch©šÍ| 

- 

352 পসারনয়া খাতুন 

 

গ্রাম-পরলবাজার 

ডাক- র্ােবপুর শাশ যা,র্দশার । 

01926941083 নকশী কাঁর্া 

রবষয়ক 

15/03/2021 wLª: 

n‡Z  21/03/2021 

wLª: ch©šÍ| 

- 

353 ররমা খাতুন 

 

গ্রাম-পরলবাজার 

ডাক- র্ােবপুর শাশ যা,র্দশার । 

01866534900 নকশী কাঁর্া 

রবষয়ক 

15/03/2021 wLª: 

n‡Z  21/03/2021 

wLª: ch©šÍ| 

- 

354 শাহানারা খাতুন 

 

গ্রাম-পরলবাজার 

ডাক- র্ােবপুর শাশ যা,র্দশার । 

01902023783 নকশী কাঁর্া 

রবষয়ক 

15/03/2021 wLª: 

n‡Z  21/03/2021 

wLª: ch©šÍ| 

- 

355 ররমা খাতুন 

 

গ্রাম-পরলবাজার 

ডাক- র্ােবপুর শাশ যা,র্দশার । 

01401968515 নকশী কাঁর্া 

রবষয়ক 

15/03/2021 wLª: 

n‡Z  21/03/2021 

wLª: ch©šÍ| 

- 

356 পমাছাাঃ নরবছন পবগম 

 

গ্রাম-পরলবাজার 

ডাক- র্ােবপুর শাশ যা,র্দশার । 

01922140736 নকশী কাঁর্া 

রবষয়ক 

15/03/2021 wLª: 

n‡Z  21/03/2021 

wLª: ch©šÍ| 

- 

357 পমাছাাঃ পসরলনা আক্তার গ্রাম-পরলবাজার 01998816033 নকশী কাঁর্া 15/03/2021 wLª: - 



 ডাক- র্ােবপুর শাশ যা,র্দশার । রবষয়ক n‡Z  21/03/2021 

wLª: ch©šÍ| 

358 হা ওয়া রবরব রশমলা 

 

গ্রাম-পরলবাজার 

ডাক- র্ােবপুর শাশ যা,র্দশার । 

01947642564 নকশী কাঁর্া 

রবষয়ক 

15/03/2021 wLª: 

n‡Z  21/03/2021 

wLª: ch©šÍ| 

- 

359 পমাছাাঃ পরদবকা সুলতানা 

 

গ্রাম-পরলবাজার 

ডাক- র্ােবপুর শাশ যা,র্দশার । 

01744623062 নকশী কাঁর্া 

রবষয়ক 

15/03/2021 wLª: 

n‡Z  21/03/2021 

wLª: ch©šÍ| 

- 

360 পমাছাাঃ রুমা খাতুন 

 

গ্রাম-োঃবুরুজবাগানডাক-

র্ােবপুর 

শাশ যা,র্দশার । 

01983136078 নকশী কাঁর্া 

রবষয়ক 

15/03/2021 wLª: 

n‡Z  21/03/2021 

wLª: ch©šÍ| 

- 

 

361 পমাছাাঃ নাছররন আক্তার 

 

গ্রাম-পরলবাজার 

ডাক- র্ােবপুর শাশ যা,র্দশার । 

411908600020

3 

নকশী কাঁর্া 

রবষয়ক 

15/03/2021 wLª: n‡Z  

21/03/2021 wLª: ch©šÍ| 

- 

362 পমাছাাঃ আদনায়ারা খাতুন 

 

গ্রাম-পরলবাজার 

ডাক- র্ােবপুর শাশ যা,র্দশার । 

01994255362 নকশী কাঁর্া 

রবষয়ক 

15/03/2021 wLª: n‡Z  

21/03/2021 wLª: ch©šÍ| 

- 

363 পমাছাাঃ রফদরাজা খাতুন 

 

গ্রাম-পরলবাজার 

ডাক- র্ােবপুর শাশ যা,র্দশার । 

01944810919 নকশী কাঁর্া 

রবষয়ক 

15/03/2021 wLª: n‡Z  

21/03/2021 wLª: ch©šÍ| 

- 

364 পমাছাাঃ রশররনা  আক্তার 

 

গ্রাম-পাদশ্বযমারী 

ডাক-চাঁেনীমুখা শাশ যা,র্দশার  

01634428322 নকশী কাঁর্া 

রবষয়ক 

15/03/2021 wLª: n‡Z  

21/03/2021 wLª: ch©šÍ| 

- 

365 স্মৃরত আক্তার 

 

গ্রাম-পরলবাজার 

ডাক- র্ােবপুর শাশ যা,র্দশার 

01401678166 নকশী কাঁর্া 

রবষয়ক 

15/03/2021 wLª: n‡Z  

21/03/2021 wLª: ch©šÍ| 

- 

366 পমাছাাঃ রমনা খাতুন 

 

গ্রাম-পরলবাজার 

ডাক- র্ােবপুর শাশ যা,র্দশার 

01949338433 নকশী কাঁর্া 

রবষয়ক 

15/03/2021 wLª: n‡Z  

21/03/2021 wLª: ch©šÍ| 

- 

367 পমাছাাঃ সুমাইয়া আক্তার 

 

গ্রাম-পরলবাজার 

ডাক- র্ােবপুর শাশ যা,র্দশার 

01751552988 নকশী কাঁর্া 

রবষয়ক 

15/03/2021 wLª: n‡Z  

21/03/2021 wLª: ch©šÍ| 

- 

368 পমাছাাঃ পরারজনা খাতুন 

 

গ্রাম-পরলবাজার 

ডাক- র্ােবপুর শাশ যা,র্দশার 

01723909992 নকশী কাঁর্া 

রবষয়ক 

15/03/2021 wLª: n‡Z  

21/03/2021 wLª: ch©šÍ| 

- 

369 পমাছাাঃ রফদরাজা খাতুন 

 

গ্রাম-পরলবাজার 

ডাক- র্ােবপুর শাশ যা,র্দশার 

01828455295 নকশী কাঁর্া 

রবষয়ক 

15/03/2021 wLª: n‡Z  

21/03/2021 wLª: ch©šÍ| 

- 

370 সানরজো আক্তার সুমনা 

 

গ্রাম-শাশ যাডাক-শাশ যা 

শাশ যা,র্দশার। 

 নকশী কাঁর্া 

রবষয়ক 

15/03/2021 wLª: n‡Z  

21/03/2021 wLª: ch©šÍ| 

- 

371 আদমনা খাতুন 

 

গ্রাম-োঃবুরুজবাগান 

ডাক- র্ােবপুর শাশ যা,র্দশার । 

01948916893 নকশী কাঁর্া 

রবষয়ক 

15/03/2021 wLª: n‡Z  

21/03/2021 wLª: ch©šÍ| 

-- 

372 জান্নাতুল পফরদেৌস 

 

গ্রাম-োঃবুরুজবাগান 

ডাক- র্ােবপুর শাশ যা,র্দশার । 

01765058818 নকশী কাঁর্া 

রবষয়ক 

15/03/2021 wLª: n‡Z  

21/03/2021 wLª: ch©šÍ| 

- 

373 রমনা আক্তার 

 

গ্রাম-পরলবাজার 

ডাক- র্ােবপুর শাশ যা,র্দশার 

01937521632 নকশী কাঁর্া 

রবষয়ক 

15/03/2021 wLª: n‡Z  

21/03/2021 wLª: ch©šÍ| 

- 

374 রনশাত ইসলাম 

 

গ্রাম-পরলবাজার 

ডাক- র্ােবপুর শাশ যা,র্দশার 

01760220640 নকশী কাঁর্া 

রবষয়ক 

15/03/2021 wLª: n‡Z  

21/03/2021 wLª: ch©šÍ| 

- 

375 রত্না খাতুন 

 

গ্রাম-শাশ যা  ডাক-শাশ যা 

শাশ যা,র্দশার। 

01787514201 নকশী কাঁর্া 

রবষয়ক 

15/03/2021 wLª: n‡Z  

21/03/2021 wLª: ch©šÍ| 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

স্বাঃ 

( ঘর্াোঃ আরব আলী ) 
উপদজলা যুব উন্নয়ন কর্ মকতমা (অোঃোোঃ) 

যুব উন্নয়ন অধিেপ্তর 

শাশ মা,র্দশার। 
ঘোন ০৪২২৮-৭৫১৫৫ 


