
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

াঈ-রযচারদকয কাম যারয় 

যুফ াঈন্নয়ন ারধদপ্তয, চুয়াডাঙ্গা। 
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০১. জভাছাাঃ নারপা খাতুন 

 

ফররয়াযপুয, রদযাজপুয 

দয, জভদযপুয 

০১৭০৬১৮২৮৩০ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জুরাাআ-রডদম্বয/২০২০ 
  

০২. জভাছাাঃ  যম্নভা খাতুন 

 

ফররয়াযপুয, রদযাজপুয 

দয, জভদযপুয 

০১৭৫৫৯৬১৬৭৬ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জুরাাআ-রডদম্বয/২০২০ 
  

০৩. জভাাঃ ভাসুভ রফরস্না 

 

পাভ যাড়া 

চুয়াডাঙ্গা দয, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯১৯১৩৬৯৭৩ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জুরাাআ-রডদম্বয/২০২০ 
 

০৪. জভাাঃ াঅব্দুর ভান্নান 

 

ফররয়াযপুয, রদযাজপুয 

দয, জভদযপুয 

০১৭৪১৭৯৬৫৩৮ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জুরাাআ-রডদম্বয/২০২০ 
 

০৫. জভাাঃ াঅব্দুর ভাদরক 

 

াচকভরাপুয, নীরভরনগঞ্জ,  

াঅরভডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৭০৪৯১৭১৫৬ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জুরাাআ-রডদম্বয/২০২০ 
 

০৬. জভাাঃ াানুয যভান 

 

াচকভরাপুয, নীরভরনগঞ্জ,  

াঅরভডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৭৯৭৩০২১৯২ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জুরাাআ-রডদম্বয/২০২০ 
 

০৭. জভাাঃ রন াঅরী 

 

রজরগাড়ী,জফগভপুয, 

চুয়াডাঙ্গা দয, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৭৯৩৭৬৮৮১৪ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জুরাাআ-রডদম্বয/২০২০ 
 

০৮. জভাাঃ াাআদুয যভান 

 

শ্রীদকার,রডদঙ্গদ 

চুয়াডাঙ্গা দয, চুয়াডাঙ্গা 

০১৯৮২৭৩৭৬৪৩ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জুরাাআ-রডদম্বয/২০২০ 
 

০৯. জভাাঃ ডাররভ জাদন 

 

জানাতন, নীরভরনগঞ্জ, 

াঅরভডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯৮২৭৩৭৬৪৩ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জুরাাআ-রডদম্বয/২০২০ 
 

১০. জভাাঃ জর জাদন 

 

জানাতন, নীরভরনগঞ্জ, 

াঅরভডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯৮২২০০১৭৬ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জুরাাআ-রডদম্বয/২০২০ 
 

১১. জভাাঃ কাজর জাদন 

 

জানাতন, নীরভরনগঞ্জ, 

াঅরভডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯১৬৩৯৯৯৫৬ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জুরাাআ-রডদম্বয/২০২০ 
 

১২. জভাাঃ সুভন ভান গরন 

 

নাগদা,মুরন্পগঞ্জ,  

াঅরভডাঙ্গা,চুয়াডাঙ্গা। 

০১৮৩৪৯২৯২৩৩ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জুরাাআ-রডদম্বয/২০২০ 
 

১৩. াঅব্দুর ভাদরক 

 

গড়াাআটুর,দযাজগঞ্জ,  

চুয়াডাঙ্গা দয, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৮৩৮২৭৮৬৯৭ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জুরাাআ-রডদম্বয/২০২০ 
 

১৪. জভাাঃ াআকযামুর ক 

 

গড়াাআটুর,দযাজগঞ্জ,  

চুয়াডাঙ্গা দয, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৭৬০৫০৬৫৮৪ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জুরাাআ-রডদম্বয/২০২০ 
 

১৫. জভাছাাঃ িা খাতুন 

 

শ্রীদকার,রডদঙ্গদ 

চুয়াডাঙ্গা দয, চুয়াডাঙ্গা 

০১৯৩১৬৬৮৯৭৩ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জুরাাআ-রডদম্বয/২০২০ 
 

১৬. জভাাাঃ াঈভান গরন 

 

যাভনগয  

দামুড়হুদা,  চুয়াডাঙ্গা। 

০১৭১০৩৬৫৫৪৪ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জুরাাআ-রডদম্বয/২০২০ 
 

১৭. জাদরী খাতুন 

 

াঈথরী,  

জীফননগয,  চুয়াডাঙ্গা। 

০১৭৮৯৮৪৯৬৩২ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জুরাাআ-রডদম্বয/২০২০ 
 

১৮. জভাাঃ ারফফয জাদন 

 

রযযনগয,  

জীফননগয, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৭০৪৯৪৪২১৮ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জুরাাআ-রডদম্বয/২০২০ 
 

১৯. জভাাঃ জুফাদয়দ ক 

 

রদনভা র াড়া,  

চুয়াডাঙ্গা দয, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৭৮২৮৭৮৭৩১ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জুরাাআ-রডদম্বয/২০২০ 
 

২০. জভাছাাঃ রাফনী খাতুন 

 

গদযপুয, রততুদ            

চুয়াডাঙ্গা দয, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯৮৬২৯৩৬৩০ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জুরাাআ-রডদম্বয/২০২০ 
 

২১. জভাছাাঃ ানাজ জপযদদৌ 

 

ফুরফগাদী, ফড় গাাংনী,  

াঅরভডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা 

০১৯২৩৮৬৩৮৩৮ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জুরাাআ-রডদম্বয/২০২০ 
 

২২. জভাছাাঃ াঅরযপা খাতুন 

 

রততুদ, 

চুয়াডাঙ্গা দয, চুয়াডাঙ্গা । 

০১৮৩২০৬৩৮৭৬ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জুরাাআ-রডদম্বয/২০২০ 
 

২৩. জভাছাাঃ ভরনকা খাতুন 

 

নীরভরনগঞ্জ, 

াঅরভডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯২৮০৫০৩৩৮ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জুরাাআ-রডদম্বয/২০২০ 
 

২৪. জভাছাাঃ ারপয়া খাতুন 

 

জফরগাছী, চুয়াডাঙ্গা দয, 

চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯২৮৪৪৪৮৫৯ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জুরাাআ-রডদম্বয/২০২০ 
 

২৫. জভাাঃ যরকফ াঈরিন 

 

জগাারপুয,  

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা 

০১৫১৮৪৬৭১৪৩ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জুরাাআ-রডদম্বয/২০২০ 
 



২৬. জভাাঃ াআয়ারভন াঅরী 

 

াটদফায়াররয়া,  

াঅরভডাঙ্গা চুয়াডাঙ্গা। 

০১৭৭৪৬৫৪৬৩৫ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জুরাাআ-রডদম্বয/২০২০ 
 

২৭. জভাাঃ াঅব্দুর কাদদয রজরানী 

 

ফাগানাড়া,  

চুয়াডাঙ্গা দয, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯৫৩০০৯৮৩১ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জুরাাআ-রডদম্বয/২০২০ 
 

২৮. জক াভী 

 

ফাগানাড়া,  

চুয়াডাঙ্গা দয, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯১৪১৩৩২৯৩ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জুরাাআ-রডদম্বয/২০২০ 
 

২৯. জভাছাাঃ জররনা াঅক্তায জরী পাভ যাড়া, 

চুয়াডাঙ্গা দয, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯১৭৯৩৭১৬১ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জুরাাআ-রডদম্বয/২০২০ 
 

৩০. জভাছাাঃ খারদজা খাতুন 

 

াংকযচে, রডদঙ্গদ,   

চুয়াডাঙ্গা দয, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯১৫২৪৬৭৩৮ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জুরাাআ-রডদম্বয/২০২০ 
 

৩১. 

 

জভাছাাঃ ভদনায়াযা খাতুন 

 

রততুদ,  

চুয়াডাঙ্গা দয, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯০৫৭৪০৮৫৬ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জুরাাআ-রডদম্বয/২০২০ 
 

৩২. জভাছাাঃ জপারী খাতুন 

 

ীযগঞ্জ,  

চুয়াডাঙ্গা দয, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৭৬০১১৭৮৫৩ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জুরাাআ-রডদম্বয/২০২০ 
 

৩৩. জভাাঃ রভরন জাদন 

 

জাপযপুয,  

চুয়াডাঙ্গা দয, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৮৮৭০৮২৮৯৮ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জুরাাআ-রডদম্বয/২০২০ 
 

৩৪. জভাছাাঃ রযবানা াঅক্তায 

 

জগাকুরখারী,  

াঅরভডাঙ্গা,  চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯৬৮০৫২৮৪১ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জুরাাআ-রডদম্বয/২০২০ 
 

৩৫. জভাছাাঃ নারগ য খাতুন 

 

াংকযচে, রডদঙ্গদ,   

চুয়াডাঙ্গা দয, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৭৩৯১৭৫১৬৮ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জুরাাআ-রডদম্বয/২০২০ 
 

৩৬. জভাছাাঃ পাদতভা খাতুন 

 

াংকযচে, রডদে্গদ,  

চুয়াডাঙ্গা দয, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯৩৫৫০৪৬৩৩ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জুরাাআ-রডদম্বয/২০২০ 
 

৩৭. জভাছাাঃ ারফনা খাতুন 

 

কুরচাযা,  

চুয়াডাঙ্গা দয,  চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯০৬৮১৭৩৯৮ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জুরাাআ-রডদম্বয/২০২০ 
 

৩৮. জভাাঃ মুাাআরভনুর াআরাভ 

 

জখজুযা রডদঙ্গদ,  

চুয়াডাঙ্গা দয,  চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯৪৮০৮১৯১২ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জুরাাআ-রডদম্বয/২০২০ 
 

৩৯. জভাছাাঃ যাী খাতুন 

 

াঅাআরিপুয, জগাকুরখারী, 

াঅরভডাঙ্গা,  চুয়াডাঙ্গা। 

০১৭৩৬৮৬৪৯৮২ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জুরাাআ-রডদম্বয/২০২০ 
 

৪০. জভাছাাঃ সুকতাযা খাতুন 

 

দাফযী, 

 দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯৫৫৪৬৩৩৫১ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জুরাাআ-রডদম্বয/২০২০ 
 

৪১. সুযবী সুরতানা ফন্যা 

 

নুযনগয,  

চুয়াডাঙ্গা দয, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯৫৭০৭৪০৬৬ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জুরাাআ-রডদম্বয/২০২০ 
 

৪২. জভবুফা াআয়ারভন 

 

ায়দাযপুয,  

চুয়াডাঙ্গা দয, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৭০৫৩২০৬৯৩ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জুরাাআ-রডদম্বয/২০২০ 
 

৪৩. জভাছাাঃ াঅভা খাতুন 

 

জগারফিপুয,  

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৭৪৬১১৫২৩৫ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জুরাাআ-রডদম্বয/২০২০ 
 

৪৪. ানাজ াযবীন 

 

পুযাতন বান্ডাযদ,  

চুয়াডাঙ্গা দয, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯৩৯৭২১০৮৭ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জুরাাআ-রডদম্বয/২০২০ 
 

৪৫. াঅদভনা খাতুন 

 

নূযনগয,চুয়াডাঙ্গা দয, 

 চুয়াডাঙ্গা। 

০১৮৭৮৭৯৬০৪৭ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জুরাাআ-রডদম্বয/২০২০ 
 

৪৬. জভাাঃ যম্নদফর াঅরী 

 

বাাংফারড়য়া, 

াঅরভডাঙ্গা,চুয়াডাঙ্গা। 

০১৭৩৩৭৩৩৪৮০ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জুরাাআ-রডদম্বয/২০২০ 
 

৪৭. জভাাঃ রপকুর াআরাভ 

 

পুযাতন ফাত্মপুয,  

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯২৮৩০০০৬৫ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জুরাাআ-রডদম্বয/২০২০ 
 

৪৮. জভাছাাঃ তুরান নাায 

 

 জানাতন,  

াঅরভডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯৩৩৯০০২৮৭ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জুরাাআ-রডদম্বয/২০২০ 
 

৪৯. জভাাঃ াাবুর ক 

 

জাদনপুয, 

াঅরভডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৭৬২৩০৩১৯৮ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জুরাাআ-রডদম্বয/২০২০ 
 

৫০. জভাাঃ াঅব্দুর াঅরজজ তুরন 

 

ভাখারডাঙ্গা,দীননাথপুয, 

চুয়াডাঙ্গা দয, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯৬৬৭৭১৫২০ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জুরাাআ-রডদম্বয/২০২০ 
 

৫১. জভাাঃ রা রভয়া 

 

াঅন্দুরফাড়ীয়া, 

জীফননগয,চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯৯৪৯০৫৪০২ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জুরাাআ-রডদম্বয/২০২০ 
 

৫২. ভাাআমুনা খাতুন 

 

ফদযগঞ্জ, 

চুয়াডাঙ্গা দয, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৭২০৬৩৬৫০৫ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জুরাাআ-রডদম্বয/২০২০ 
 

৫৩. জভাাঃ রা জাদন 

 

সুফরপুয,  

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৭৪২৩৪১৭০৪ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জুরাাআ-রডদম্বয/২০২০ 
 

৫৪. জভাাঃ পরযদ জাদন 

 

সুফরপুয,  

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৭৬৪৫১৬১১৯ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জুরাাআ-রডদম্বয/২০২০ 
 



৫৫. জভাাঃ যাদদ ায়দায 

 

কা যাডাঙ্গা,  

দামুড়হুদা,চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯৯৩৪৮৯২৪৯ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জুরাাআ-রডদম্বয/২০২০ 
 

৫৬. জভাাঃ জতৌরপক রভয়া 

 

দ যনা,  

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯২৪৩৮৮৬০৭ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জুরাাআ-রডদম্বয/২০২০ 
 

৫৭. জভাাঃ ভরনযম্নজ্জাভান 

 

দীননাথপুয, 

চুয়াডাঙ্গা দয, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৭৩০২৩০০০৬ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জুরাাআ-রডদম্বয/২০২০ 
 

৫৮. জভাাঃ সুভন াঅরী 

 

দীননাথপুয, 

চুয়াডাঙ্গা দয, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৭৮৯৯৬৮১৩৪ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জুরাাআ-রডদম্বয/২০২০ 
 

৫৯. জভাছাাঃ পাদতভা খাতুন 

 

জখজুযতরা , দযাজগঞ্জ 

চুয়াডাঙ্গা দয, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯১১৬১৭১৮৫ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জুরাাআ-রডদম্বয/২০২০ 
 

৬০. জভাাঃ ারবুয যভান 

 

রএন্ডরফ াড়া, 

চুয়াডাঙ্গা দয, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৭৩২৭০৬০৪৬ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জুরাাআ-রডদম্বয/২০২০ 
 

৬১. জভাাঃ জাান াঅরী 

 

ছয়ঘরযয়া, দযাজগঞ্জ, 

চুয়াডাঙ্গা দয, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯৪১৩৩৩৯৫৬ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জুরাাআ-রডদম্বয/২০২০ 
 

৬২. জভাাঃ মুযাদ জাদন 

 

চাঁদপুয, 

ফাঘা, যাজাী 

০১৭১৫৪৮৮৭২৮৩ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জুরাাআ-রডদম্বয/২০২০ 
 

৬৩. জভাছাাঃ ভাযম্নপা খাতুন 

 

দীননাথপুয, 

াঅরভডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৭১১২৪৯২০৭ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জুরাাআ-রডদম্বয/২০২০ 
 

৬৪. মুক্তা খাতুন 

 

দযাজগঞ্জ, 

চুয়াডাঙ্গা দয, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৭৭৪৮৬৬০৪০ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জুরাাআ-রডদম্বয/২০২০ 
 

৬৫. জভাাঃ াঅনাপ াযীয়ায 

 

বুজযম্নকগড়গড়ী, 

চুয়াডাঙ্গা দয, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৭৪৬৯১৩৪৪৮ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জুরাাআ-রডদম্বয/২০২০ 
 

৬৬. জভাাঃ ারফবুয যভান 

 

গড়াাআটুর, দযাজগঞ্জ, 

চুয়াডাঙ্গা দয, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯১৮৪৭৫১৫৪ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জুরাাআ-রডদম্বয/২০২০ 
 

৬৭. জভাাঃ াঅাঃ াভাদ 

 

নুযনগয, 

চুয়াডাঙ্গা দয, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৭৭২০০৮৯২৯ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জুরাাআ-রডদম্বয/২০২০ 
 

৬৮. জভাাঃ যরকবুর াআরাভ 

 

চািাভাযী, 

গাাংনী, জভদযপুয। 

০১৭৩১৯৬৮৯৯৭ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জুরাাআ-রডদম্বয/২০২০ 
 

৬৯. জভাাঃ াঅব্দুর কাদদয 

 

ফাগান াড়া, 

চুয়াডাঙ্গা দয, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৭২৮৫০২৬৪১ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জুরাাআ-রডদম্বয/২০২০ 
 

৭০. যারজন াঅদভদ 

 

াযকুরস্না, 

াঅরভডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯৭৪৩০৭১০০ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জুরাাআ-রডদম্বয/২০২০ 
 

৭১. জভাছাাঃ সুরতানা যারজয়া 

 

াআব্রারভপুয, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৭৪০৭৯৩৪৩৫ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জুরাাআ-রডদম্বয/২০২০ 
 

 

 

22/03/2021 

 (মভ োঃ মভ য় জ্জেভ ম জ্জন গ জী) 

উ-রযচ রক 

যুফ উন্নয়ন অরধদপ্তয, চুয় ড ঙ্গ । 

 

াঈ-রযচারদকয কাম যারয়, যুফ াঈন্নয়নারধদপ্তয, চুয়াডাঙ্গা জজরা কাম যারয়াধীন করিাঈটায প্ররক্ষণ জকদেয ‘‘করিাঈটায জফরক এন্ড াঅাআরটি 

এরস্নদকন জকা য’’-এ ২০২০-২০২১ াথ যফছদযয ২য় (জানুয়াযী-জুন/২১) চুয়াডাঙ্গা-৪৬তভ ব্যাচ এয প্ররক্ষণাথীদদয নাদভয তাররকাাঃ 
 

ক্রাঃ নাং  প্ররক্ষণাথীয নাভ ঠিকানা জভাফাাআর নম্বয প্ররক্ষণ জকাদ যয নাভ  জভয়াদ ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১. 
তানজজলা জাভান 
 

জঝনাইদহ ফাস স্ট্যান্ডাড়া, 
সদর, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯৮২৭৩৭২৭৩ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জানুয়াযী-জুন/২০২১ 
 

০২. 
উজভি আক্তার 
 

নুরনগর 
সদর, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৭০৯৭৭৭৯১৭ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জানুয়াযী-জুন/২০২১ 
 

০৩. 
কনা খাতুন 
 

দখলুর,  

হজরনাকুনু্ড, জঝনাইদহ 

০১৯২০২৮৬৬৩৩ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জানুয়াযী-জুন/২০২১ 
 

০৪. 
 মভাোঃ ইরপান জফশ্বাস 
 

ভজনরাভুর, আলুকজদয়া, 
চুয়াডাঙ্গা সদর, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৭৬৭৬৮৯৯৫৫ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জানুয়াযী-জুন/২০২১ 
 

০৫. 
মভা: আশরাপুল মহাসসন 
 

নুরনগর 
সদর, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯৪১৭৬৯৭১৩ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জানুয়াযী-জুন/২০২১ 
 

০৬. 
 মভাোঃ রহভতুল্লাহ 
 

দাভুড়হুদা, 
চুয়াডাঙ্গা। 

০১৭৫৮১৭২৮২০ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জানুয়াযী-জুন/২০২১ 
 

০৭. মভাোঃ জজন হুসাইন ভুজক্তাড়া, ০১৯৩২৬৭৮২৩৫ করিাঈটায জফরক এন্ড জানুয়াযী-জুন/২০২১  



 সদর, চুয়াডাঙ্গা। াঅাআরটি এরস্নদকন 

০৮. 
মভা: হুভাউন আরাপাত মসাহাগ মফনীুর, জীফননগর 

চুয়াডাঙ্গা। 
০১৩১১২৭৩৮১২ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জানুয়াযী-জুন/২০২১ 
 

০৯. 
মভাোঃ আক্তারুজ জাভান জসুয়ল নুরনগর 

সদর, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৭১২৭৪১৮৫২ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জানুয়াযী-জুন/২০২১ 
 

১০. 
মভাছাোঃ সারভীন আক্তার 
 

ভজনরাভুর, আসলাকজদয়া, 
সদর, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৭১৪১৫৯০৩৪ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জানুয়াযী-জুন/২০২১ 
 

১১. 
তভাল আহসভদ 
 

মফায়ালভারী, নীলভজনগঞ্জ, 
সদর, চুয়াডাঙ্গা।  

০১৯৯৬৭৭৭২৭৭ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জানুয়াযী-জুন/২০২১ 
 

১২. 
মগাাল চন্দ্র াল 
 

মদৌলাতজদয়াড়, সদর, 
চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯১৮০৪৩০৩৫ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জানুয়াযী-জুন/২০২১ 
 

১৩. 
সনজয় কুভার 
 

গড়াইটুজ, জডসঙ্গদাহ, 
সদর, চুয়াডাঙ্গা।  

০১৮১১২১২৩১২ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জানুয়াযী-জুন/২০২১ 
 

১৪. 
সুরাইয়া ইয়াসজভন 
 

কসলানীাড়া, ফদরগঞ্জ,  
সদর, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯৮৯৯২৯১১৩ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জানুয়াযী-জুন/২০২১ 
 

১৫. 
তাছজনয়া আলভ তভা 
 

ফনানীাড়া, 
ভসহশুর, জঝনাইদহ  

০১৯৮৬৪৫৮৪৩৮ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জানুয়াযী-জুন/২০২১ 
 

১৬. 
জভস. পাসতভা-তুজ-মজাহরা 
 

দয়ুারাড়া, জডসঙ্গদাহ, 
সদর, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯৩৬৬৮০০৩০ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জানুয়াযী-জুন/২০২১ 
 

১৭. 
 মভাোঃ সফুজ আলী 
 

মছাট দধু াজকলা, দাভুরহুদা 
চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯৮৯৪৮৯৬৭৫ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জানুয়াযী-জুন/২০২১ 
 

১৮. 
মভাছাোঃ জান্নাতুল নাঈভ 
 

সাতগাড়ী, সদর, 
চুয়াডাঙ্গা।  

০১৯৪০২০৫০৪৩ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জানুয়াযী-জুন/২০২১ 
 

১৯. 
মভাোঃ সাজজফুল ইসলাভ 
 

শংকরচন্দ্র, জডসঙ্গদাহ, 
সদর, চুয়াডাঙ্গা।  

০১৭৪৬৬১৩৬১০ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জানুয়াযী-জুন/২০২১ 
 

২০. 
সুভাইয়া আপজরন 
 

জডসঙ্গদহ ভাজনকজদজহ, 
সদর, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৩১৫৯৭৯৪৪৯ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জানুয়াযী-জুন/২০২১ 
 

২১. 
মভাোঃ মভসহদী হাসান 
 

আইলহাস, আলভডাঙ্গা, 
চুয়াডাঙ্গা 

০১৯৪৮০৮১৯১২ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জানুয়াযী-জুন/২০২১ 
 

২২. 
 মভা: শাহাফুল ইসলাভ 
  

শংকরচন্দ্র, জডসঙ্গদাহ, 
সদর, চুয়াডাঙ্গা।  

০১৯৩৯৭২২৭৫৬ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জানুয়াযী-জুন/২০২১ 
 

২৩. 
মভাছাোঃ জভনাজ জান্নাতী ইবা 
 

মখজরুা, জডসঙ্গদাহ,  
সদর, চুয়াডাঙ্গা।   

০১৯৩৬৬২১৩৭৮ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জানুয়াযী-জুন/২০২১ 
 

২৪. 
 মভাোঃ হারুন অর রজশদ 
 

মদায়া াড়া,  
 সংকরচন্দ্র চুয়াডাঙ্গা 

০১৪০৫৭৪৬১৭২ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জানুয়াযী-জুন/২০২১ 
 

২৫. 
মভাোঃ পয়সাল আহাসেদ 
 

জালশুকা, 
জডসঙ্গদাহ,সদর, চুয়াডাঙ্গা।   

০১৮৭৫৫৮২২২২ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জানুয়াযী-জুন/২০২১ 
 

২৬. 
মভাোঃ জভরাজলু ইসলাভ 
 

ফড় ুটিভারী, ভুজিগঞ্জ, 
আলভডাঙ্গা 

০১৯৩২৯১৯৪৯৭ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জানুয়াযী-জুন/২০২১ 
 

২৭. 
 মভাছাোঃ মরশভা খাতুন 
 

কৃষ্ণুর, ভুজিগঞ্জ, 
আলভডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯৮৩৯০৯৪৪৫ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জানুয়াযী-জুন/২০২১ 
 

২৮. 
ইসভাইল মহাসসন 
 

সাসহফনগর, ভুজিগঞ্জ, 
সদর, চুয়াডাঙ্গা।   

০১৭২৮০৯৩৭৪৯ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জানুয়াযী-জুন/২০২১ 
 

২৯. 
মভাোঃ জরপাত মহাসসন 
 

জাপরুর, 
সদর, চুয়াডাঙ্গা।   

০১৭৫২৮১৪৪৫১ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জানুয়াযী-জুন/২০২১ 
 

৩০. 
 মভাোঃ জফুাসয়র মহাসসন 
 

জড়ুানুর, জফষু্ণুর, 
দাভুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৭২০৬৮৬৬২৩ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জানুয়াযী-জুন/২০২১ 
 

৩১. 

 

 মভাোঃ আব্দুল মভাজভন 
 

সরাফাজড়য়া,আন্দলুফাজড়য়া, 
চুয়াডাঙ্গা সদর,চুয়াডাঙ্গা।       

০১৭৪৬৯৩৪৯৬৫ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জানুয়াযী-জুন/২০২১ 
 

৩২. 
মভা: সাইপুল ইসলাভ 
 

ছয়ঘজরয়া, সসরাজগঞ্জ,  

সদর, চুয়াডাঙ্গা।   

০১৯৩৩২০৪৬২৭ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জানুয়াযী-জুন/২০২১ 
 

৩৩. 
মভাছাোঃ রুভানা খাতুন 
 

আজড়য়া, জততুদহ,  
সদর, চুয়াডাঙ্গা।   

০১৩০৭০৫০৫৫০ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জানুয়াযী-জুন/২০২১ 
 

৩৪. 
 মভাোঃ রাজকফুল হাসান 
 

আজড়য়া, জততুদহ,  
সদর, চুয়াডাঙ্গা।   

০১৯১২১১১৩৩৮ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জানুয়াযী-জুন/২০২১ 
 

৩৫. 
তাসভীভ নাহার উথী 
 

ছয়ঘজরয়া, মঘালদাড়ী, 
আলভডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৭৫২৭৩০৪০৬ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জানুয়াযী-জুন/২০২১ 
 

৩৬. 
 মরকসনা খাতুন 
 

জাপরুর, 
সদর, চুয়াডাঙ্গা।   

০১৯৯০৮৪৬৪৭৭ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জানুয়াযী-জুন/২০২১ 
 



৩৭. 
 জান্নাতুল আরাজফয়া 
  

জসসনভা হল াড়া, 
সদর, চুয়াডাঙ্গা।   

০১৯০৮৮৪৮৮৯৩ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জানুয়াযী-জুন/২০২১ 
 

৩৮. 
মভাফাজশ্বরা তাসজনভ 
 

জসসনভা হল াড়া, 
সদর, চুয়াডাঙ্গা।   

০১৭৩৯৯৩০৯৩২ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জানুয়াযী-জুন/২০২১ 
 

৩৯. 
 মভাছাোঃ স্বপ্না খাতুন 
 

জাপরুর, 
সদর, চুয়াডাঙ্গা।   

০১৯০৯৫০৪৯৯৭ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জানুয়াযী-জুন/২০২১ 
 

৪০. 
 মভাোঃ মসাহাগ আলী 
 

নাগদাহ, ভুজিগঞ্জ 
আলভডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯৫২০৯১১৬২ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জানুয়াযী-জুন/২০২১ 
 

৪১. 
শাফনুর খাতুন 
 

ীরুর, 
দাভুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৩০০৮৪৭৭৩০ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জানুয়াযী-জুন/২০২১ 
 

৪২. 
 মভাছাোঃ জফলজকস খাতুন 
 

জাপরুর, 
সদর, চুয়াডাঙ্গা।   

০১৩০৪১৭৬২০৮ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জানুয়াযী-জুন/২০২১ 
 

৪৩. 
 মভাছাোঃ পাহজভদা পাইজা 
 

পাভিাড়া, 
সদর, চুয়াডাঙ্গা।   

০১৭৯৪৭১৩৪৫১ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জানুয়াযী-জুন/২০২১ 
 

৪৪. 
 মভাছাোঃ আজপপা     
            তাজজরজভন 

ইব্রাজহভুর, 
দাভুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৭৭১১৮৮১৯২ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জানুয়াযী-জুন/২০২১ 
 

৪৫. 
মভাোঃ ইনজাভুল হক 
 

মভাচাইনগর,আসভানখালী, 
আলভডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯১০৪৭৪৮৯৯ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জানুয়াযী-জুন/২০২১ 
 

৪৬. 
 মক. এভ মসৌজভক অজব 
 

কাথুলী, মভাজভনুর, 
সদর, চুয়াডাঙ্গা।   

০১৭৯৬২৪৫৭১৫ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জানুয়াযী-জুন/২০২১ 
 

৪৭. 
 মভাোঃ জাজভরুল হক 
 

মভাচাইনগর,আসভানখালী, 
আলভডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯১৫২৩২৪৬৩ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জানুয়াযী-জুন/২০২১ 
 

৪৮. 
 মভাোঃ শাজহন মভাল্লযা 
 

মফায়ালভারী, 
সদর, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৭১২৪০৪৮০৬ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জানুয়াযী-জুন/২০২১ 
 

৪৯. 
মভাোঃ সাভসুজ্জাভান 
 

উদয়ুর, ফাাঁশফাজড়য়া, 
আলভডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৭৭৯৪৩১৪৯৭ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জানুয়াযী-জুন/২০২১ 
 

৫০. 
পাসয়ক ভুশজপক ভাজহন 
 

বাংফাজড়য়া,  
আলভডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৭৫৭৫৬৮৪০৫ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জানুয়াযী-জুন/২০২১ 
 

৫১. 
মভাোঃ ভাজনক আলী 
 

নীলভজনগঞ্জ, ভুজিগঞ্জ, 
আলভডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯৯৮৭৪৪৭৩৩ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জানুয়াযী-জুন/২০২১ 
 

৫২. 
 মভাছাোঃ শারজভন সুলতানা    
             জশলা 

শ্রীসকাল, জডসঙ্গদাহ, 
সদর, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৭১৭৩৫৯৯৫০ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জানুয়াযী-জুন/২০২১ 
 

৫৩. 
মভাছাোঃ উসে সালভা 
 

মফায়াজলয়া, জডসঙ্গদাহ, 
সদর, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৭০৩১১৪৪৫৪ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জানুয়াযী-জুন/২০২১ 
 

৫৪. 
মভাছাোঃ সারজজনা আক্তার 
 

আঠার খাদা,  
আলভডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৭৭৬৬৩৪৩৪৩ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জানুয়াযী-জুন/২০২১ 
 

৫৫. 
মভাছাোঃ জয়াসী খাতুন 
 

মফলগাজছ, 
সদর, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯৫৬৬৬৪৩৫৪ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জানুয়াযী-জুন/২০২১ 
 

৫৬. 
মভাোঃ ভুশজপকুর রহভান 
 

সদাফজর, কুড়ুলগাজছ, 
দাভুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯৪৮০৮৩১৭২ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জানুয়াযী-জুন/২০২১ 
 

৫৭. 
মভাোঃ পরহাদ 
 

জজুগরহুদা, সসরাজগঞ্জ, 
সদর, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯৮৯৯২৫৭৫৫ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জানুয়াযী-জুন/২০২১ 
 

৫৮. 
মভাহাে দ হাজসফুল ইসলাভ 
 

দজলয়ারুর, 
দাভুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৭১২৮৪৮৯০২ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জানুয়াযী-জুন/২০২১ 
 

৫৯. 
 মভাোঃ আব্দুর রহভান 
 

দজলয়ারুর, 
দাভুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৭৮৯৯৬৭৬৩৩ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জানুয়াযী-জুন/২০২১ 
 

৬০. 
 মভাোঃ রাজ ুআহসভদ 
  

পুলফাড়ী, জডসঙ্গদাহ, 
সদর, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯৯৩৯৪৮৩৬৪ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জানুয়াযী-জুন/২০২১ 
 

৬১. 
সুরবী আক্তার 
 

জসসনভা হল াড়া, 
সদর, চুয়াডাঙ্গা।   

০১৭৮৬৩২০৬৫৮ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জানুয়াযী-জুন/২০২১ 
 

৬২. 
মভাোঃ শাভীভ মহাসসন 
 

াাঁচকভলাুর,নীলভজিগঞ্জ, 
আলভডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯৫৭৭২০২৫২ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জানুয়াযী-জুন/২০২১ 
 

৬৩. 
মভাোঃ মসাহরাফ মহাসসন 
 

গাড়াফাজড়য়া, 
সদর, চুয়াডাঙ্গা।   

০১৯১৩৪৪৯৪৪২ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জানুয়াযী-জুন/২০২১ 
 

৬৪. 
 মভা: ভারুপ মহাসসন 
 

াাঁচকভলাুর,নীলভজিগঞ্জ, 
আলভডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯৬০৭২৯৯১৯ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জানুয়াযী-জুন/২০২১ 
 

৬৫. 
শাভসুন্নাহার 
 

াাঁচকভলাুর,নীলভজিগঞ্জ, 
আলভডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯১৯৫৪৪৬১৯ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জানুয়াযী-জুন/২০২১ 
 



৬৬. 
মভাোঃ আলীভ খান 
 

পুলফাড়ী, জডসঙ্গদাহ, 
সদর, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯৮০৭৩৫৬৮৪ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জানুয়াযী-জুন/২০২১ 
 

৬৭. 
মভাছাোঃ আপজরন নাহার 
 

দাদুর,জশশুতলা, 
কালীগঞ্জ, জঝনাইদহ 

০১৩০১২৮৬৪৮৫ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জানুয়াযী-জুন/২০২১ 
 

৬৮. 
মভাছাোঃ সুরাইয়া আক্তার আসভা জাপরুর, 

সদর, চুয়াডাঙ্গা।   

০১৯১১৮৭৭৭৬৪ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জানুয়াযী-জুন/২০২১ 
 

৬৯. 
মভাোঃ ভজহদজু্জাভান 
 

চারুজলয়া  
দাভুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা 

০১৭৪৭৪৩১৭৯৮ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জানুয়াযী-জুন/২০২১ 
 

৭০. 
মভাোঃ রুহুল আজভন 
  

আসলাকজদয়া, 
সদর, চুয়াডাঙ্গা।   

০১৭৮২৭০০৩৩৮ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জানুয়াযী-জুন/২০২১ 
 

৭১. 
মভাোঃ ইউনুচ আলী 
 

নুরনগর, 
সদর, চুয়াডাঙ্গা।   

০১৯৫২৮১৭৯১৮ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জানুয়াযী-জুন/২০২১ 
 

৭২. 
 মভাোঃ জভরাজলু ইসলাভ 
 

কুলচারা, 
সদর, চুয়াডাঙ্গা।   

০১৭২১৫০৫১৮৮ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জানুয়াযী-জুন/২০২১ 
 

৭৩. 
মভাছাোঃ জনশাত তাসজনভ 
  

জভনাজুর, 
জীফননগর, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৭৫৪৩২৩২৪৩ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জানুয়াযী-জুন/২০২১ 
 

৭৪. 
মভাোঃ জরদয় আহসভদ 
 

জসরাজখালী, মহাগলডাঙ্গা 
আলভডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৮৪৬৪৬০৭৪৭ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জানুয়াযী-জুন/২০২১ 
 

৭৫. 
তাভান্না খাতুন 
 

নাগদাহ, ভুজিগঞ্জ, 
আলভডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৮২৮১১০৩৫৭ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জানুয়াযী-জুন/২০২১ 
 

৭৬. 
মভা: নাজভুস সাজকফ মদৌলতজদয়াড়, 

সদর, চুয়াডাঙ্গা।   

০১৯৫৭৬৫৩৩৮১ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জানুয়াযী-জুন/২০২১ 
 

৭৭. 
 মভাোঃ আব্দুল্লাহ আল ভাভুন 
  

দশভী থানা াড়া, 
দাভুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯১৪৬৪৪৩২৪ করিাঈটায জফরক এন্ড 

াঅাআরটি এরস্নদকন 

জানুয়াযী-জুন/২০২১ 
 

 

22/03/2021 

 (মভ োঃ মভ য় জ্জেভ ম মন গ জী) 

উ-রযচ রক 

যুফ উন্নয়ন অরধদপ্তয, চুয় ড ঙ্গ । 

 

         যুফ াঈন্নয়ন ারধদপ্তয, চুয়াডাঙ্গা জজরা কাম যারয়াধীন ‘‘জাাক ততযী ’’ প্ররক্ষক জকদেয ০৩ (রতন) ভা জভয়াদী ( ২০২০-২০২১ াথ য ফছদযয ১ভ ব্যাচ) 

১৫-০৭-২০২০  দত ১৫-১০-২০২০ ররাঃ তারযখ ম যভত্ম (জুরাাআ/২০ াআাং দত াদটাফয/২০ াআাং) ভাদয ৭৯ তভ  ব্যাদচয প্ররক্ষনাথীদদয  চুড়াভত্ম.পরাপদরয 

নাদভয তাররকা রনম্বযম্নাঃ 

ক্ররভক 

নাং 
নাভ,রতা  ভাতায নাভ ঠিকানা জভাফাাআর 

নাং 
জেদডয নাভ জভয়াদ ভভত্মব্য 

 

০১। 

তফাখী খাতুন 

রতা - মুছা করযভ 

ভাতাাঃ - রদারী খাতুন 

গ্রাভাঃ াঅযাভাড়া,,জাাঃ চুয়াডাঙ্গা 

,াঈাঃ 

দয,চুয়াডাঙ্গা,জজরাাঃচুয়াডাঙ্গা । 

০১৯৫২৫৪১

০৪৫ 
জাাক 

ততযী 
৩ ভা  

 

০২। 

জভাছাাঃ -যম্নারী খাতুন 

রতা -জভাাঃ যরফাঈর ক 

ভাতাাঃ - জভাছাাঃ চায়না খাতুন 

গ্রাভাঃ গাড়াফাড়ীয়া,জাাঃ দীননাথপুয 

াঈাঃ +,জজরাাঃচুয়াডাঙ্গা । 

০১৮৮৭০৮

১০৭৪ 
জাাক 

ততযী 
৩ ভা  

 

০৩। 

জভাছাাঃ- জারনয়া খাতুন 

রতা - জভাাঃ ভাফফত াঅরী 

ভাতাাঃ জভাছাাঃ- নারছভা খাতুন 

গ্রাভাঃ গাড়াফাড়ীয়া,জাাঃ দীননাথপুয 

াঈাঃ +,জজরাাঃচুয়াডাঙ্গা । 

০১৬৪৫৪০

৯৬৫৫ 
জাাক 

ততযী 
৩ ভা  

 

০৪। 

জভাছাাঃ - ানরজদা খাতুন 

রতাাঃ - জভাাঃ  াাজান ভাররথা 

ভাতা ঃাঃ - জভাছাাঃ াানাজ 

াযবীন 

গ্রাভাঃ ানুড়ফাড়াদী,জাাঃ রডদঙ্গদ 

াঈাঃ +,জজরাাঃ রঝনাাআদ । 

০১৭৩১১১৫

২২১ 
জাাক 

ততযী 
৩ ভা  

 

০৫। 

জভাছাাঃ -ারি াঅক্তায 

রতাাঃ - জভাাঃ  রভনাজ জাদন 

ভাতাাঃ -জভাছাাঃ ররনা াঅক্তায 

গ্রাভাঃ জাপযপুয,জাাঃ চুয়াডাঙ্গা  

াঈাঃ +,জজরাাঃচুয়াডাঙ্গা । 

০১৭১৫৫৪০

০৯৮ 
জাাক 

ততযী 
৩ ভা  



 

০৬। 

জভাছাাঃ জভৌসুভী খাতুন 

রতাাঃ -  মৃতাঃ নারছমুরিন 

ভাতাাঃ -  মুঞ্জুয়াযা রফরফ 

গ্রাভাঃ নূযনগয,জাাঃ চুয়াডাঙ্গা  

াঈাঃ +,জজরাাঃচুয়াডাঙ্গা । 

০১৭৫৯৮২

৪৭৩৩ 
জাাক 

ততযী 
৩ ভা  

 

০৭। 

জভাছাাঃ - পাযজানা খাতুন 

রতাাঃ - জভাাঃ  য়াদজদ াঅরী 

ভাতাাঃ -  জভাছাাঃ  াররভা জফগভ 

গ্রাভাঃ গাড়াফারড়য়া,জাাঃ চুয়াডাঙ্গা  

াঈাঃ +,জজরাাঃচুয়াডাঙ্গা । 

০১৮৭০৭৩

৫৩৬৭ 
জাাক 

ততযী 
৩ ভা  

 

০৮। 

জভাছাাঃ - জজরভন নাায 

রতাাঃ- জভাাঃ াঅরপাজ াঈরিন 

যভান 

ভাতাাঃ - জভাছাাঃ রপদযাজা জফগভ 

গ্রাভাঃ নূযনগয,জাাঃ চুয়াডাঙ্গা  

াঈাঃ +,জজরাাঃচুয়াডাঙ্গা । 

০১৭২২৫২

৭২১১ 
জাাক 

ততযী 
৩ ভা  

 

০৯। 

জভাাঃ - াঅরজভ জাদন 

রতাাঃ - জভাাঃ াআাঈনুচ াঅরর 

ভাতাাঃ - জভাছাাঃ ছাদয়যা জফগভ 

গ্রাভাঃ পাভ যাড়া,জাাঃ চুয়াডাঙ্গা  

াঈাঃ +,জজরাাঃচুয়াডাঙ্গা । 

 

০১৭২৭৮৯

০৫০১ 
জাাক 

ততযী 
৩ ভা  

 

১০। 

জভাছাাঃ- ারভভা াঅক্তায 

রতাাঃ - লুৎপয জজায়যাদ যায 

ভাতা - জভাছাাঃ ারনা জফগভ 

গ্রাভাঃ ফাষ্ট্যান্ডাড়া,জাাঃ চুয়াডাঙ্গা  

াঈাঃ +,জজরাাঃচুয়াডাঙ্গা । 

০১৭১১৯০৯

১০৯ 
জাাক 

ততযী 
৩ ভা  

 

১১। 

জভাছাাঃ -  াঈভাাআয়া াযবীন 

ারভত্ম 

রতা- জভাাঃ য়াদজদ াঅরী 

ভাতাাঃ - ভদনায়াযা জফগভ 

গ্রাভাঃ নূযনগয,জাাঃ চুয়াডাঙ্গা  

াঈাঃ +,জজরাাঃচুয়াডাঙ্গা । 

০১৭২৯৩৮

৯৫৬৮ 
জাাক 

ততযী 
৩ ভা  

 

১২। 

জভাছাাঃ - জান্নাতুর জতাপা 

রতা ঃাঃ - জভাাঃ রদুর াআরাভ 

ভাতাাঃ - জভাছাাঃ নাজভা জফগভ 

গ্রাভাঃ রাাড়া,জাাঃ চুয়াডাঙ্গা  

াঈাঃ +,জজরাাঃচুয়াডাঙ্গা । 

০১৭২৮৩৮

৮৩৫৭ 
জাাক 

ততযী 
৩ ভা  

 

১৩ 

জভাছাাঃ - জুদরখা খাতুন 

রতাাঃ - াঅব্দুর কুদ্দু রফশ্বা 

ভাতাাঃ- জভাছাাঃ াঅরম্বয়া খাতুন 

গ্রাভাঃ বাাংফাড়ীয়া,জাাঃ াট 

জফায়াররয়া 

াঈদজরাাঃ াঅরভডাঙ্গা,জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা । 

০১৯১৯৪০৯

৯৭৭ 
জাাক 

ততযী 
৩ ভা  

 

১৪। 

জভাছাাঃ - ররা খাতুন 

রতা- জভাাঃ রযাজুর াআরাভ 

ভাতাাঃ  - াঅরফছন জফগভ 

গ্রাভাঃ  যাজাপুয,জাাঃ াঅলুকরদয়া 

,াঈাঃ 

দয,চুয়াডাঙ্গা,জজরাাঃচুয়াডাঙ্গা । 

০১৯৭৯১৩

৬৫৭২ 
জাাক 

ততযী 
৩ ভা  

 

১৫। 

জভাছাাঃ- নাজভীন াযবীন 

রতাাঃ - রদ জাদন 

ভাতাাঃ- লুৎপয জনছা 

গ্রাভাঃ নূযনগয,জাাঃ চুয়াডাঙ্গা  

াঈাঃ +,জজরাাঃচুয়াডাঙ্গা । 

০১৭১৫৬৮

৫০৯৮ 
জাাক 

ততযী 
৩ ভা  

 

১৬। 

জভাছাাঃ - াঈদি জারভরা 

রতাাঃ -জভাাঃ াঅবু তাদয 

ভাতাাঃ - জভাছাাঃ ারনা খাতুন 

গ্রাভাঃ ফড়গাাংনী,জাাঃ ফড়গাাংনী 

,াঈাঃ াঅরভডাঙ্গা,জজরাাঃচুয়াডাঙ্গা । 

০১৭২৬৮৬

৫২৭১ 
জাাক 

ততযী 
৩ ভা  

 

১৭। 

জভাছাাঃ - জভাছাাঃ  াঅরজযন জনছা 

রতা  -ঃাঃ জভাাঃ  াঅরজমুর 

জাদন 

ভাতা ঃাঃ - জভাছাাঃ  রযপা 

জফগভ 

গ্রাভাঃ ফগলুয়া,জাাঃ রততুদ 

াঈাঃ +,জজরাাঃচুয়াডাঙ্গা । 

 

০১৭১১৯০৯

১০৯ 
জাাক 

ততযী 
৩ ভা  



 

১৮। 

 

জভাছাাঃ  াআদভাতাযা খাতুন 

রতাাঃ- জভাাঃ াঅাঃ খাদরক 

ভাতাাঃ - জভাছাাঃ াদজদা খাতুন 

গ্রাভাঃ াংকযচে,জাাঃ  জফগভপুয 

াঈাঃ +,জজরাাঃচুয়াডাঙ্গা । 

০১৭১১৯০৯

১০৯ 
জাাক 

ততযী 
৩ ভা  

 

১৯। 

জভাছাাঃ- াঅপরযন নাায 

রতাাঃ - জভাাঃ াঅাঃ াঅরজজ 

ভাতা - জভাছাাঃ াভসুন নাায 

 গ্রাভাঃ রদযাজপুয,জাাঃ চুয়াডাঙ্গা  

াঈাঃ +,জজরাাঃচুয়াডাঙ্গা । 

০১৭১১৯০৯

১০৯ 
জাাক 

ততযী 
৩ ভা  

 

২০। 

জভাছাাঃ - জযখা খাতুন 

রতাাঃ - জভাাঃ কাদভ াঅরী 

ভাতাাঃ -  জভাছাাঃ  াঅদযী খাতুন 

গ্রাভাঃ ফড়দফায়াররয়া ,জাাঃ জকফপুয 

াঈাঃ াঅরভডাঙ্গা,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 

০১৭২৬৮৬

৫৬৭১ 
জাাক 

ততযী 
৩ ভা  

 

২১। 

রভতারী খাতুন 

রতাাঃ - জভাাঃ রযফুর াআরাভ 

ভাতাাঃ - জভাছাাঃ  ারনা জফগভ 

গ্রাভাঃ জুড়ানপুয,জাাঃ রফষ্ণপুয 

াঈাঃ দামুগহুদা,জজরাাঃচুয়াডাঙ্গা । 

০১৭১১৯০৯

১০৯ 
জাাক 

ততযী 
৩ ভা  

 

২২। 

জভাছাাঃ - ডরর 

রতাাঃ - জভাাঃ  জভাত্মপা 

ভাতাাঃ- জভাছাাঃ  াঅদনায়াযা 

গ্রাভাঃ  জাাঃ- দীননাথপুয 

াঈাঃ +,জজরাাঃচুয়াডাঙ্গা । 

০১৭১১৯০৯

১০৯ 
জাাক 

ততযী 
৩ ভা  

 

২৩। 

জভাছাাঃ - সুযভা খাতুন 

রতা- জভাাঃ  াঅবুর কারাভ 

ভাতাাঃ - রনলুপা 

গ্রাভাঃ  জাাঃ- দীননাথপুয 

াঈাঃ +,জজরাাঃচুয়াডাঙ্গা । 

০১৭১১৯০৯

১০৯ 
জাাক 

ততযী 
৩ ভা  

 

২৪। 

জভাছাাঃ - রযক্তা াযবীন 

রতাাঃ - জভাাঃ  ফক্কয জভারস্না 

ভাতাাঃ - জভাছাাঃ যাদফয়া জফগভ 

গ্রাভাঃ নূযনগয,জাাঃ চুয়াডাঙ্গা  

াঈাঃ +,জজরাাঃচুয়াডাঙ্গা । 

০১৬৩৯৪১

৬৫৬৬ 
জাাক 

ততযী 
৩ ভা  

 

২৫। 

জভাছাাঃ  সুভাাআয়া াঅক্তায জভঘা 

রতাাঃ জভাাঃ রভজানুয যভান 

মুন্না 

ভাতাাঃ জভাছাাঃ াআয়ারভন াঅক্তায 

রর 

গ্রাভাঃ রাাড়া,জাাঃ চুয়াডাঙ্গা  

াঈাঃ +,জজরাাঃচুয়াডাঙ্গা । 

০১৭৭২০৬

৫৮৩৮ 
জাাক 

ততযী 
৩ ভা  

 

(ম  োঃ ম  য় জ্জে  ম  জ্জেন গ জী) 
উপপরিচ লক 

যুব উন্নয়ন অরিদপ্তি, চুয় ড ঙ্গ । 

ম  নোঃ ০৭৬১-৬২৮৭১ । 
গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

াঈ-রযচারদকয কাম যারয় 

যুফ াঈন্নয়ন ারধদপ্তয, চুয়াডাঙ্গা।  

         যুফ াঈন্নয়ন ারধদপ্তয, চুয়াডাঙ্গা জজরা কাম যারয়াধীন ‘‘জাাক ততযী ’’ প্ররক্ষকদকদেয ০৩ (রতন) ভা জভয়াদী ( ২০২০-২০২১ াথ য ফছদযয ২য় ব্যাচ) ১৮-

১০-২০২০  দত ১৭-০১-২০২১ ররাঃ তারযখ ম যন্ত (াদটাফয/২০ াআাং দত জানুয়াযী/২১ াআাং) ভাদয ৮০ তভ ব্যাদচয প্ররক্ষনাথীদদয  চুড়াভত্ম.পরাপদরয নাদভয 

তাররকা রনম্বযম্নাঃ 

ক্ররভক 

নাং 
নাভ,রতা  ভাতায নাভ ঠিকানা জভাফাাআর 

নাং 
জেদডয নাভ জভয়াদ ভভত্মব্য 

 

০১। 

জভাছাাঃ- াযরভন াঅক্তায 

রতা - ভরজবুর জজািায 

ভাতাাঃ - মমুনা খাতুন 

গ্রাভাঃ বাাংফাড়ীয়া,,জাাঃ াট জফায়াররয়া 

,াঈাঃ াঅরভডাঙ্গা,জজরাাঃচুয়াডাঙ্গা । 

০১৭৪৮৫ 

৯৪৫৩৮ 

জাাক ততযী ৩ ভা  



 

০২। 

জভাছাাঃ -পুরিতা জারন রারভয়া 

রতা -জভাাঃ  কাভার াঈরিন 

ভাতাাঃ - জভাছাাঃ রারখ খাতুন 

গ্রাভাঃ সুফরদয়া,জাাঃ রডদঙ্গদ 

াঈাঃ +,জজরাাঃচুয়াডাঙ্গা । 

০১৭৫৬ 

২৩৬৫৯৯ 

জাাক ততযী ৩ ভা  

 

০৩। 

জভাছাাঃ- ানরজদা খাতুন 

রতা - জভাাঃ ারপজুয যভান 

ভাতাাঃ জভাছাাঃ- াদরা খাতুন 

গ্রাভাঃ ানুযফাড়াদী,জাাঃ রডদঙ্গদ 

াঈাঃ +,জজরাাঃচুয়াডাঙ্গা । 

০১৯৬৬ 

৬৩৬৭৭৩ 

জাাক ততযী ৩ ভা  

 

০৪। 

জভাছাাঃ - াঅঞ্জুভান নাছরযন 

রতাাঃ - জভাাঃ  ভন্টু রভয়া 

ভাতা ঃাঃ - জভাছাাঃ নারগ য াঅক্তায 

গ্রাভাঃ নূযনগয,জাাঃ চুয়াডাঙ্গা  

াঈাঃ +,জজরাাঃচুয়াডাঙ্গা । 

০১৭৯৬ 

৪৭৭২৫১ 

জাাক ততযী ৩ ভা  

 

০৫। 

জভাছাাঃ -প্না জজায়ািযায 

রতাাঃ - জভাাঃ  াঅবুর কারাভ 

াঅজাদ 

ভাতাাঃ -জভাছাাঃ কল্পনা খাতুন 

গ্রাভাঃ জাপযপুয,জাাঃ চুয়াডাঙ্গা  

াঈাঃ +,জজরাাঃচুয়াডাঙ্গা । 

০১৯০৯ 

৫০৪৯৯৭ 

জাাক ততযী ৩ ভা  

 

০৬। 

জভাছাাঃ - রফররক খাতুন 

রতাাঃ -  জভাাঃ াঅজমুর 

ভাতাাঃ -  জভাছাাঃ জফদদনা খাতুন 

গ্রাভাঃ নূযনগয,জাাঃ চুয়াডাঙ্গা  

াঈাঃ +,জজরাাঃচুয়াডাঙ্গা । 

০১৯৯৩ 

৯৪৬৬৯২ 

জাাক ততযী ৩ ভা  

 

০৭। 

জভাছাাঃ - ারফফা  াআরাভ 

রতাাঃ - জভাাঃ জভাাফ কাক্কা 

ভাতাাঃ -  জভাছাাঃ াঅযাফুন জনছা 

গ্রাভাঃ জফরগারছ,জাাঃ চুয়াডাঙ্গা  

াঈাঃ +,জজরাাঃচুয়াডাঙ্গা । 

০১৭২৬ 

৮৬৫২৭১ 

জাাক ততযী ৩ ভা  

 

০৮। 

জভাছাাঃ - যম্নরফনা খাতুন 

রতাাঃ- জভাাঃ যতন াঅরী 

ভাতাাঃ - জভাছাাঃ যন াঅযা 

গ্রাভাঃ ানুযফাড়াদী,জাাঃ রডদঙ্গদ 

াঈাঃ +,জজরাাঃচুয়াডাঙ্গা । 

০১৪০৩ 

১০৬৮৭৯ 

জাাক ততযী ৩ ভা  

 

০৯। 

জভাাঃ - জভাছাাঃ াঅরপপা 

তাজরযরভন 

রতাাঃ - জভাাঃ জযজাাঈর ক 

ভাতাাঃ- াভীভা সুরতানা 

গ্রাভাঃ মুরক্তাড়া,জাাঃ চুয়াডাঙ্গা  

াঈাঃ +,জজরাাঃচুয়াডাঙ্গা । 

 

০১৭৭১ 

১৮৮১৯২ 

জাাক ততযী ৩ ভা  

 

১০। 

জভাছাাঃ- পারভদা পাাআজা 

রতাাঃ - জভাাঃ নফাবুর াআরাভ 

ভাতা - জভাছাাঃ াানা সুরতানা 

গ্রাভাঃ পাভ যাড়া,জাাঃ চুয়াডাঙ্গা  

াঈাঃ +,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 

 

০১৭৯৪ 

৭১৩৪৫১ 

জাাক ততযী ৩ ভা  

 

১১। 

জভাছাাঃ- র খাতুন 

রতা- জভাাঃ ারপজুয যভান 

ভাতাাঃ - জভাছাাঃ জররনা খাতুন 

গ্রাভাঃ জাপযপুয,জাাঃ চুয়াডাঙ্গা  

াঈাঃ +,জজরাাঃচুয়াডাঙ্গা । 

০১৯৫৫ 

৩২৯০৯২ 

জাাক ততযী ৩ ভা  

 

১২। 

জভাছাাঃ - ভাসুযা খাতুন 

রতা ঃাঃ - জভাাঃ মুছা াঅরী 

ভাতাাঃ - জভাছাাঃ  রফাঈটি খাতুন 

গ্রাভাঃ জাপযপুয,জাাঃ চুয়াডাঙ্গা  

াঈাঃ +,জজরাাঃচুয়াডাঙ্গা । 

০১৯৮৪ 

৯২০৪০৩ 

জাাক ততযী ৩ ভা  

 

১৩ 

জভাছাাঃ - পাদতভা -তুজ -জজাহুযা 

রতাাঃ - জভাাঃ নারয াঈরিন 

ভাতাাঃ- জভাছাাঃ চায়না জফগভ 

গ্রাভাঃ রততুদ,জাাঃ রততুদ 

াঈদজরাাঃ+জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 

০১৯২০ 

৭৭৪৪৮৯ 

জাাক ততযী ৩ ভা  

 

১৪। 

জভাছাাঃ - ররা খাতুন 

রতা- জভাাঃ খাাআযম্নর াঅরভ 

ভাতাাঃ  - তরভনা খাতুন 

গ্রাভাঃ কয়যাডাঙ্গা,জাাঃ জগাকুরখারী 

াঈাঃ াঅরভডাঙ্গা,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 

০১৯২৭৪ 

১৬৩৯৪ 

জাাক ততযী ৩ ভা  



 

১৫। 

জভাছাাঃ- াঅদয়া খাতুন 

রতাাঃ - নুহু রফশ্বা 

ভাতাাঃ-  জভাছাাঃ াঅরজজা খাতুন 

গ্রাভাঃ ভদনা,জাাঃ দ যনা 

াঈাঃ দামুড়হুদা,জজরাাঃচুয়াডাঙ্গা । 

০১৭৫৮৩ 

২৬৬৫২ 

জাাক ততযী ৩ ভা  

 

১৬। 

জভাছাাঃ - াঅভা াঅরভ-ররজা 

রতাাঃ -জভাাঃ াঅযাফুর াঅরভ 

ভাতাাঃ - জভাছাাঃ কাজরী খাতুন 

গ্রাভাঃ নূযনগয,জাাঃ চুয়াডাঙ্গা  

াঈাঃ +,জজরাাঃচুয়াডাঙ্গা । 

০১৭৩৫ 

৭৩৭৩৩৫ 

জাাক ততযী ৩ ভা  

 

১৭। 

জভাছাাঃ - জভাছাাঃ  জান্নাতী খাতুন 

রতা  -ঃাঃ জভাাঃ  াঅবুর কারাভ 

াঅজাদ 

ভাতা ঃাঃ - জভাছাাঃ  কল্পনা খাতুন 

গ্রাভাঃ জাপযপুয,জাাঃ চুয়াডাঙ্গা  

াঈাঃ +,জজরাাঃচুয়াডাঙ্গা । 

০১৯৪৩ 

৪৮২৩৬৪ 

জাাক ততযী ৩ ভা  

 

১৮। 

 

জভাছাাঃ - ানরজদা 

রতাাঃ- জভাাঃ নফাবুর াআরাভ 

ভাতাাঃ - জভাছাাঃ াানা সুরতানা 

গ্রাভাঃ পাভ যাড়া,জাাঃ চুয়াডাঙ্গা  

াঈাঃ +,জজরাাঃচুয়াডাঙ্গা । 

০১৭৯৭ 

৩০২১৫৭ 

জাাক ততযী ৩ ভা  

 

১৯। 

জভাছাাঃ- যরভা খাতুন 

রতাাঃ - জভাাঃ াঅব্দুয যভান 

ভাতা - জভাছাাঃ াায ফানু 

 গ্রাভাঃ নূযনগয,জাাঃ চুয়াডাঙ্গা  

াঈাঃ +,জজরাাঃচুয়াডাঙ্গা । 

 

০১৪০৮ 

১৮৬৩৮৯ 

জাাক ততযী ৩ ভা  

 

২০। 

াযরভন নাায 

রতাাঃ -  াযম্নন-ায-যরদ 

ভাতাাঃ -  জভাছাাঃ  জাানাযা 

জফগভ 

গ্রাভাঃ জষ্ট্নাড়া ,জাাঃ চুয়াডাঙ্গা 

াঈাঃ চুয়াডাঙ্গা,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 

০১৭৬০ 

৫২৫৯৭৭ 

জাাক ততযী ৩ ভা  

 

২১। 

জভাছাাঃ - ডাররয়া খাতুন 

রতাাঃ - জভাাঃ ায রভয়া 

ভাতাাঃ - জভাছাাঃ ারদা খাতুন 

গ্রাভাঃ খাকযযা,জাাঃ খাকযযা 

াঈাঃ াঅরভডাঙ্গা,জজরাাঃচুয়াডাঙ্গা । 

০১৮৩৪ 

৫৭২৭১৭ 

জাাক ততযী ৩ ভা  

 

২২। 

জভাছাাঃ- রযপা খাতুন 

রতাাঃ - জভাাঃ রযয়ত াঅরী 

ভাতাাঃ- জভাছাাঃ  রফররকছ াঅযা 

গ্রাভাঃ গাড়াফাড়ীয়া জাাঃ- দীননাথপুয 

াঈাঃ +,জজরাাঃচুয়াডাঙ্গা । 

০১৭২৩ 

৫৮৩৭৬৫ 

জাাক ততযী ৩ ভা  

 

২৩। 

জভাছাাঃ - রাঈরী খাতুন 

রতা- মৃতাঃ াাজাান াঅরী 

ভাতাাঃ - জভাছাাঃ াঅযরজনা জফগভ 

গ্রাভাঃ ফুরফাড়ী  জাাঃ- রডদঙ্গদ 

াঈাঃ +,জজরাাঃচুয়াডাঙ্গা । 

০১৭৩৯ 

৭২৮৬৭৮ 

জাাক ততযী ৩ ভা  

 

২৪। 

জভাছাাঃ - জভাছাাঃ াআরত খাতুন 

রতাাঃ - জভাাঃ  াআাঈনুচ াঅরী 

ভাতাাঃ - জভাছাাঃ াযম্নরা খাতুন 

গ্রাভাঃ ানুযফাড়াদী  জাাঃ- রডদঙ্গদ 

াঈাঃ +,জজরাাঃচুয়াডাঙ্গা । 

০১৮৭২ 

৯৩১৪৪২ 

জাাক ততযী ৩ ভা  

 

২৫। 

জভাছাাঃ-  রযনা খাতুন 

রতাাঃ জভাাঃ ভাাত্তাফ ভন্ডর 

ভাতাাঃ জভাছাাঃ ভারযন জফগভ 

গ্রাভাঃ জাপযপুয,জাাঃ চুয়াডাঙ্গা  

াঈাঃ +,জজরাাঃচুয়াডাঙ্গা । 

০১৯৯৯ 

৬৪৩৮২৪ 

জাাক ততযী ৩ ভা  

 

                                                                                             স্বাক্ষরযত            

                                                                                                 (জভাাঃ জভায়াদজ্জভ জাদন গাজী)  

                    াঈরযচারক  

           যুফ াঈন্নয়ন ারধদপ্তয, চুয়াডাঙ্গা। 

               জপানাঃ ০৭৬১-৬২৮৭১ । 



যুফ াঈন্নয়ন ারধদপ্তয, চুয়াডাঙ্গা জজরাধীন ’’ জাাক’’ প্ররক্ষকদকদেয রতন ভা জভয়াদী ১৮-০১-২০২১  ররাঃ তারযখ দত ১৫-০৪-২০২১  ররাঃ  ভাদয 

প্ররক্ষণাথীদদয চুড়াভত্ম নাদভয তাররকা রনভণযম্ন । 

ক্রাঃ নাং নাভ-রতা/স্বাভীয, ভাতায নাভ ঠিকানা জভাফাাআর 

নাং 
জেদডয 

নাভ 
জভয়াদ ভভত্মব্য 

০১।  জভাছাাঃ খারদজা খাতুন 

রতাাঃ জভাাঃ াঅকফয াঅরী 

ভাতাাঃ জভাছাাঃ ারভনা খাতুন 

গ্রাভাঃ াংকযচে জৌ: রডদঙ্গদ, 

থানা: চুয়াডাঙ্গা দয, জজরা: 

চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯১৫ 

২৪৬৭৩৮ 

জাাক 

ততযী 
৩ ভা  

০২। জভাছাাঃ জরাা খাতুন 

রতাাঃ জভাাঃ ররটন াঅরী 

ভাতাাঃ জভাছাাঃ তাছররভা খাতুন 

গ্রাভাঃ ঠাকুযপুয,জৌ: চুয়াডাঙ্গা, 

থানাাঃ চুয়াডাঙ্গা, জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 
০১৯৩৪ 

২৪০৮৭৭ 

জাাক 

ততযী 
৩ ভা  

০৩। জভাাঃ রযয়াদ াঅদযরপন 

রতাাঃ াঅরভনুর াআরাভ 

ভাতাাঃ জভাছাাঃ নূযজাান জফগভ 

গ্রাভাঃ জদৌরাতরদয়াড়, জৌ: চুয়াডাঙ্গা, 

থানাাঃ চুয়াডাঙ্গা, জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 
০১৭১২ 

৫১৫৪৯৮ 

জাাক 

ততযী 
৩ ভা  

০৪।  জভাছাাঃ খুর খাতুন 

রতাাঃ জভাাঃ জারভযম্নর াআরাভ 

ভাতাাঃ জভাছাাঃ নারযন 

গ্রাভাঃ ঠাকুযপুয, জৌ: চুয়াডাঙ্গা, 

থানাাঃ চুয়াডাঙ্গা, জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 
০১৯৫২ 

০৮৯৪৫৯ 

জাাক 

ততযী 
৩ ভা  

০৫।  জভাছাাঃ াঅপদযাজা খাতুন 

রতাাঃ জভাাঃ রফরস্নার 

ভাতাাঃ জভাছাাঃ াঅদভনা খাতুন 

গ্রাভাঃ রদযাজখারী, থানাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা, জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 
০১৯৯১ 

৬২৬৪৮৪ 

জাাক 

ততযী 
৩ ভা  

০৬। জভাছাাঃ ারফনা খাতুন 

রতাাঃ জভাাঃ ারবুর ক 

ভাতাাঃ জভাছাাঃ জরযনা খাতুন 

গ্রাভাঃ জাপযপুয,জৌ: চুয়াডাঙ্গা, 

থানাাঃ চুয়াডাঙ্গা, জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 
০১৯০৯ 

৫০৪১০১ 

জাাক 

ততযী 
৩ ভা  

০৭। জভাছাাঃ রভভ 

রতাাঃ জভাাঃ ভরদুর াআরাভ 

ভাতাাঃ জভাছাাঃ নাজভা জফগভ 

গ্রাভাঃ নুযনগয,জৌষ্ট্াঃ চুয়াডাঙ্গা, 

থানাাঃ চুয়াডাঙ্গা, জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 
০১৭৮৮৮৯ 

৭৫১০ 

জাাক 

ততযী 
৩ ভা  

০৮। জভাছাাঃ ীভা খাতুন 

রতাাঃ জভাাঃ রপল্টু রভয়া 

ভাতাাঃ জভাছাাঃ জযখা খাতুন 

গ্রাভাঃ জাগরডাঙ্গা,জৌষ্ট্াঃ রডদঙ্গদ, 

থানাাঃ চুয়াডাঙ্গা, জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 
০১৮৬১ 

৮৮৬৪০০ 

জাাক 

ততযী 
৩ ভা  

০৯। জভাছাাঃ তৃরপ্ত খাতুন 

রতাাঃ জভাাঃ াঅাঃ ারভদ দ যায 

ভাতাাঃ জভাাঃ সুরপয়া খাতুন 

গ্রাভাঃ নুযনগয,জৌষ্ট্াঃ চুয়াডাঙ্গা, 

থানাাঃ চুয়াডাঙ্গা, জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 
০১৯৮৫ 

৯৯৯৫০৩ 

জাাক 

ততযী 
৩ ভা  

১০। জভাছাাঃ খুর খাতুন 

রতাাঃ জভাাঃ মুাদযপ জাদন 

ভাতাাঃ জভাছাাঃ যরভা খাতুন 

গ্রাভাঃ নুযনগয,জৌষ্ট্াঃ চুয়াডাঙ্গা, 

থানাাঃ চুয়াডাঙ্গা, জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 
০১৭৫৯ 

৭১২৪৩১ 

জাাক 

ততযী 
৩ ভা  

১১। াযরভন সুরতানা এযারভ 

রতাাঃ জভাাঃ জগারা জাদন 

ভাতাাঃ জভাছাাঃ পরযদা খাতুন 

গ্রাভাঃ নুযনগয,জৌষ্ট্াঃ চুয়াডাঙ্গা, 

থানাাঃ চুয়াডাঙ্গা, জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 
০১৯০৫ 

৭৩৮৪৪৫ 

জাাক 

ততযী 
৩ ভা  

১২। জভাছাাঃ যারজয়া সুরতানা 

রতাাঃ জভাাঃ জরররন ভ-র 

ভাতাাঃ জভাছাাঃ াদজদা খাতুন 

গ্রাভাঃ জদৌরতরদয়াড়, জৌষ্ট্াঃ 

চুয়াডাঙ্গা, থানাাঃ চুয়াডাঙ্গা, জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯২১ 

১৬০৫১২ 

জাাক 

ততযী 
৩ ভা  

১৩ রভতা রফশ্বা গ্রাভাঃ ধদনশ্বযগাতী,জৌষ্ট্াঃ 

ধদনশ্বযগাতী, থানাাঃ াখারযয়া, 

০১৭৩৪ জাাক ৩ ভা  



রতাাঃ যাজকুভায রফশ্বা 

ভাতাাঃ রফজরী রফশ্বা 

জজরাাঃ ভাগুযা। ৪৮৫০৫৭ ততযী 

১৪ জভাছাাঃ র খাতুন 

রতাাঃ জভাাঃ যরপকুর াঅরী 

ভাতাাঃ জভাছাাঃ জফরী খাতুন 

রদযাজখারী ০১৪০৫ 

৫২২৮৩৮ 

জাাক 

ততযী 
৩ ভা  

১৫ জভাছাাঃ এযারভ খাতুন 

রতাাঃ জভাাঃ জারভযম্নর াআরাভ 

ভাতাাঃ জভাছাাঃ াঅছভা জাভান 

চাাআনা 

গ্রাভাঃ ফাগানাড়া, জৌষ্ট্াঃ চুয়াডাঙ্গা 

দয, চুয়াডাঙ্গা। 
০১৪০৭ 

৮১৭৯৩৩ 

জাাক 

ততযী 
৩ ভা  

১৬ জভাছাাঃ সুযাাআয়া খাতুন 

রতাাঃ জভাাঃ াঅব্দুর ররতপ 

ভাতাাঃ জভাছাাঃ ভরজযন খাতুন 

গ্রাভাঃ জাপযপুয, জৌষ্ট্াঃ চুয়াডাঙ্গা, 

থানাাঃ চুয়াডাঙ্গা, জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 
০১৭৭১ 

৫৯৯৫০২ 

জাাক 

ততযী 
৩ ভা  

১৭  জভাছাাঃ াথী খাতুন 

রতাাঃ জভাাঃ যভজান াঅরী 

ভাতাাঃ জভাছাাঃ রফথী খাতুন 

গ্রাভাঃ জাপযপুয,জৌষ্ট্াঃ চুয়াডাঙ্গা, 

থানাাঃ চুয়াডাঙ্গা, জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 
০১৭১৫ 

৪৭২০১৮ 

জাাক 

ততযী 
৩ ভা  

১৮ ারফা খাতুন 

রতাাঃ  াঅব্দু াভাদ খান 

ভাতাাঃ  যারজয়া খাতুন 

গ্রাভাঃ বুজযম্নকগড়গরড়,জৌষ্ট্াঃ 

চুয়াডাঙ্গা, থানাাঃ চুয়াডাঙ্গা, জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা। 

০১৭৮৯ 

৫১২৫৪৭ 

জাাক 

ততযী 
৩ ভা  

১৯ জভাছাাঃ জপযদদৌর খাতুন 

রতাাঃ জভাাঃ াঅজগায াঅরী 

ভাতাাঃ জভাছাাঃ রভরর জফগভ 

গ্রাভাঃ াংকযচে ,জৌষ্ট্াঃ রডদঙ্গদ, 

থানাাঃ চুয়াডাঙ্গা, জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 
০১৪০৩ 

৬৩৯৭১২ 

জাাক 

ততযী 
৩ ভা  

২০ জভাচাাঃ াঈরভ য খাতুন তুরর 

রতাাঃ মৃত  াঅরজভ াঈরিন 

ভাতাাঃ জভাছাাঃ কাজর জযখা 

গ্রাভাঃ াজযাাটি ,জৌষ্ট্াঃ চুয়াডাঙ্গা, 

থানাাঃ চুয়াডাঙ্গা, জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 
০১৭১১ 

৯০৯১০৯ 

জাাক 

ততযী 
৩ ভা  

২১ জভাছাাঃ রযনা খাতুন 

রতাাঃ জভাাঃ কাদভ াঅরী 

ভাতাাঃ জভাছাাঃ ছাাআভা খাতুন 

গ্রাভাঃ ফররদয়া ,জৌষ্ট্াঃ রডদঙ্গদ, 

থানাাঃ চুয়াডাঙ্গা, জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 
০১৭১১ 

৯০৯১০৯ 

জাাক 

ততযী 
৩ ভা  

২২ জভাছাাঃ যম্নভা খাতুন 

রতাাঃ জভাাঃ কাদভ াঅরী 

ভাতাাঃ জভাছাাঃ রভা জফগভ 

গ্রাভাঃ ফররদয়া ,জৌষ্ট্াঃ রডদঙ্গদ, 

থানাাঃ চুয়াডাঙ্গা, জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 
০১৭১১ 

৯০৯১০৯ 

জাাক 

ততযী 
৩ ভা  

২৩ জভাছাাঃ পাদতভা খাতুন 

রতাাঃ জভাাঃ কুযফান াঅরী 

ভাতাাঃ জভাছাাঃ দুরারর জফগভ 

গ্রাভ+ডাকাঃ রদননাথপুয ,জৌষ্ট্াঃ 

রডদঙ্গদ, থানাাঃ চুয়াডাঙ্গা, জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা। 

০১৭১১ 

৯০৯১০৯ 

জাাক 

ততযী 
৩ ভা  

২৪ াযরভন টিাঈরর 

রতাাঃ  পাযম্নক াঅদভদ 

ভাতাাঃ  ভামুদা  

গ্রাভাঃ ভাদরাাড়া ,জৌষ্ট্াঃ চুয়াডাঙ্গা, 

থানাাঃ চুয়াডাঙ্গা, জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 
০১৯১৬ 

২০৫৭৭৯ 

জাাক 

ততযী 
৩ ভা  

২৫ জভাছাাঃ পাদতভা খাতুন 

রতাাঃ জভাাঃ াঅরর জযখা 

ভাতাাঃ জভাছাাঃ াানাজ জফগভ 

গ্রাভাঃ াংকযচে ,জৌষ্ট্াঃ রডদঙ্গদ, 

থানাাঃ চুয়াডাঙ্গা, জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 
০১৮৬৫ 

৮৩২২৯৫ 

জাাক 

ততযী 
৩ ভা  

 

 



যুফ াঈন্নয়ন ারধদপ্তয, চুয়াডাঙ্গা জজরাধীন ‘‘ভৎস্য চাল’’ প্ররক্ষণ জকদেয এক ভা জভয়াদী ০১-০৯-২০২০ ররাঃ তারযখ দত ৩০-০৯-২০২০ ররাঃ  ভাদয 

প্ররক্ষণাথীদদয নাদভয  তাররকা রনভণযম্ন । াথ যফছয-২০২০-২০২১, ব্যাচ নাং-০১ 

ক্রাঃ 

নাং 

নাভ-রতা/স্বাভীয,ভাতায নাভ ঠিকানা জভাফাাআর নাং জেদডয নাভ জভয়াদ ভভত্মব্য 

০১। জভাাঃ রনান াঅরী 

রতাাঃ জভাািদ নজযম্নর 

াআরাভ 

ভাতা- জভাছাাঃ রভরা খাতুন 

গ্রাভাঃ বাাংফাড়ীয়া, জাাঃ 

াটদফায়াররয়া 

াঈাঃ াঅরভডাঙ্গা,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা 

। 

০১৭৪৬৯১৬৫০৩ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

০২। জভাাঃ - জাদর যানা 

রতা - জভাাঃ ভদনায়ায জাদন 

ভাতা - জভাছাাঃ াঅঙ্গুযা খাতুন 

 

ঐ 

০১৯৪০২০৫৭০২ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

০৩। জভাাঃ -  াভত াঈরস্না 

রতাাঃ - জভাাঃ পরযদ াঈরিন 

ভাতা- জভাছাাঃ জপারী খাতুন 

 

ঐ 

০১৮৪০৯০২৪৪৩ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

০৪। জভাাঃ-  াঅরকুজ্জাভান 

রতা- জভাাঃ ররয়াকত াঅরী 

ভাতা- জভাছাাঃ জযদনা খাতুন 

 

ঐ 

- ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

০৫। জভাাঃ -  রজনাযম্নর াআরাভ 

রতা - জভাাঃ কাভযম্নর াান 

ভাতাাঃ জভাছাাঃ াঅরপয়া  খাতুন 

 

ঐ 

০১৭৯৩৩২৮১২৬ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

০৬। জভাাঃ  - াআকফর জাদন 

রতা- জভাাঃ াঅানুয যভান 

ভাতা -জভাছাাঃ জবরর জফগভ 

গ্রাভাঃ ানুযফাড়াদী, জাাঃ রডদঙ্গদ 

াঈাঃ দয,চুয়াডাঙ্গা,জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা । 

 

০১৯৯৫৭৭২১৪৪ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

০৭। জভাছাাঃ -রদা খাতুন 

রতাাঃ- াঅবুর যরদ ব্যাাযী 

ভাতা-  জভাছাাঃ পদতজা জফগভ 

গ্রাভাঃ ছয়ঘরযয়া জাাঃ দযাজগজ্ঞ 

াঈাঃ দয,চুয়াডাঙ্গা,জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা । 

 

০১৯৮৮৪০৬৭৯১ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

০৮। জভাছাাঃ -রারখ জফগভ 

রতা- জভাাঃ াআরাভ াঅরী ভন্ডর 

ভাতা-  জভাছাাঃ  সুরয়া জফগভ 

গ্রাভাঃ াংকযচে জাাঃ রডদঙ্গদ 

াঈাঃ দয,চুয়াডাঙ্গা,জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা । 

 

০১৯১১৭৭০৩৫৮ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

০৯।  জভাছাাঃ- রযভা খাতুন 

রতা-  জভাাঃ জভাপাদজ্জর ক 

ভাতা  - জভাছাাঃ  কাজর জযখা 

গ্রাভাঃ ছয়ঘরযয়া জাাঃ দযাজগজ্ঞ 

াঈাঃ দয,চুয়াডাঙ্গা,জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা । 

 

০১৯০৪৬৯৪২১৩ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

১০।  জভাাঃ- াঅছাদ জাদন 

রতা-  জভাাঃ  পরযদ জাদন 

ভাতা  - জভাছাাঃ  রফররকছ জফগভ 

গ্রাভাঃ ভারনকরডর জাাঃ রডদঙ্গদ 

াঈাঃ দয,চুয়াডাঙ্গা,জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা । 

 

০১৯৬৯৩৪৯৮২৫ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

১১।  জভাছাাঃ- ভয়না খাতুন 

রতা- জভাাঃ ভাবুর ক ভন্ডর 

ভাতা- জভাছাাঃ াঅযরজনা খাতুন 

গ্রাভাঃ াঅলুকরদয়া জাাঃ াঅলুকরদয়া 

াঈাঃ দয,চুয়াডাঙ্গা,জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা । 

- ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 



 

১২। জভাাঃ - ভামুন 

রতাাঃ - জভাাঃ াঅরভগীয 

ভাতা - জভাছাাঃ পারভা জপযদদৌ 

গ্রাভাঃ জখজুযা ,জাাঃ রডদঙ্গদ 

াঈাঃ দয,চুয়াডাঙ্গা,জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা । 

 

০১৪০৪১৭৪৮২৯ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

১৩। জভাছাাঃ - তাররভা খাতুন 

রতা  - জগারাভ যসুর 

ভাতা - ফানু  খাতুন 

গ্রাভাঃ বান্ডাযদ জাাঃ দযাজগজ্ঞ 

াঈাঃ দয,চুয়াডাঙ্গা,জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা । 

 

০১৯৩৮৯৭৩৪৯৬ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

১৪। জভাছাাঃ - নূযজাান খাতুন 

রতা - জভাাঃ নযদজ াঅরী 

ভাতা - জভাছাাঃ রপদযাজা খাতুন 

গ্রাভাঃ জাপযপুয জাাঃ চুয়াডাঙ্গা 

াঈাঃ দয,চুয়াডাঙ্গা,জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা । 

 

০১৯০৩৭৭২৫২৯ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

১৫। জভাছাাঃ- াথী খাতুন 

রতা-  জভাাঃ স্বাধীন াঅরী 

ভাতা- জভাছাাঃ জপারী খাতুন 

গ্রাভাঃ রদযাজখারী, জাাঃ রডদঙ্গদ 

াঈাঃ দয,চুয়াডাঙ্গা,জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা । 

০১৮৬৪২৫৯৭০৯ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

১৬। জভাছাাঃ- তরন্ন খাতুন  

রতাাঃ - জভাাঃ নজযম্নর াআরাভ 

ভাতা- জভাছাাঃ পরযদা খাতুন 

গ্রাভাঃ নতুন বান্ডাযদ জাাঃ 

দযাজগজ্ঞ 

াঈাঃ দয,চুয়াডাঙ্গা,জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা । 

০১৯৯৫৩১২১১৬ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

১৭। জভাছাাঃ- যত্না খাতুন 

রতাাঃ-  জভাাঃ যজফ াঅরী 

ভাতা - জভাছাাঃ তাররভা খাতুন 

গ্রাভাঃ ভারনকরডর জাাঃ রডদঙ্গদ 

াঈাঃ দয,চুয়াডাঙ্গা,জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা । 

 

০১৭৫৩৭০১৭১৩ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

১৮। জভাছাাঃ- রফথী  খাতুন 

রতাাঃ - জভাাঃ ঠান্ডু রভয়া 

ভাতা - জভাছাাঃ জজানা জফগভ 

গ্রাভাঃ ভারনকরডর জাাঃ রডদঙ্গদ 

াঈাঃ দয,চুয়াডাঙ্গা,জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা । 

 

০১৮৭৭০৭৮৯৯৫ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

১৯। জভাাঃ - নাজমুর জাদন 

রতাাঃ - জভাাঃ  ফাফলু রভয়া 

ভাতাাঃ - জভাছাাঃ রারখ খাতুন 

গ্রাভাঃ ভারনকরডর জাাঃ রডদঙ্গদ 

াঈাঃ দয,চুয়াডাঙ্গা,জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা । 

 

০১৯৬৬৭৯৫৬৮৭ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

২০। জভাছাাঃ - জযাকানা  খাতুন 

রতাাঃ - জভাাঃ নরছভ াঈিীন 

ভাতা - জভাছাাঃ জজাহুযা জফগভ 

গ্রাভাঃ ফসু বান্ডাযদ জাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা 

াঈাঃ দয,চুয়াডাঙ্গা,জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা । 

 

- ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

২১। জভাাঃ -ারকফ জাদন 

রতা- জভাাঃ  ভরজফয যভান 

ভাতা-জভাছাাঃ-  জজাহুযা জফগভ 

গ্রাভাঃ ভারনকরডর জাাঃ রডদঙ্গদ 

াঈাঃ দয,চুয়াডাঙ্গা,জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা । 

 

০১৭৯৩৪৩৩৫৩১ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

২২। জভাাঃ- াঅবু াাইদ 

রতা - জভাাঃ ভরজফায যভান 

ভাতা জভাছাাঃ জজাহুযা জফগভ 

গ্রাভাঃ ভারনকরডর জাাঃ রডদঙ্গদ 

াঈাঃ দয,চুয়াডাঙ্গা,জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা । 

০১৯০২৬২৯৮৮০ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 



২৩। জভাছাাঃ - সুযবী সুরতানা 

রতাাঃ - জভাাঃ াঅরজজুর ক 

ভাতা- জভাছাাঃ ভভতাজ জফগভ 

গ্রাভাঃ ছয়ঘরযয়া জাাঃ দযাজগজ্ঞ 

াঈাঃ দয,চুয়াডাঙ্গা,জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা । 

 

০১৯৮৯২৪০৮৬১ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

২৪। জভাাঃ- াদজদুর াআরাভ 

রতা - জভাাঃ য়া জজর ক 

ভাতা -াঅদনায়াযা জফগভ 

গ্রাভাঃ ভারনকরডর জাাঃ রডদঙ্গদ 

াঈাঃ দয,চুয়াডাঙ্গা,জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা । 

 

০১৯১১৬৯৬৮২২ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

২৫। জভাাঃ- দয় জাদন 

রতাাঃ - জভাাঃ াঅরজবুয যভান 

ভাতাাঃ জভাছাাঃ ভদনায়াযা জফগভ 

গ্রাভাঃ ভারনকরডর জাাঃ রডদঙ্গদ 

াঈাঃ দয,চুয়াডাঙ্গা,জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা । 

 

০১৯১৯৯২৩৫৬০ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

 

যুফ াঈন্নয়ন ারধদপ্তয, চুয়াডাঙ্গা জজরাধীন ‘‘ভৎস্য চাল’’ প্ররক্ষণদকদেয এক ভা জভয়াদী ০১-১০-২০২০ ররাঃ তারযখ দত ৩০-১০-২০২০ ররাঃ  ভাদয 

প্ররক্ষণাথীদদয নাদভয  তাররকা রনভণযম্ন । াথ যফছয-২০২০-২০২১, ব্যাচ নাং-০২ 

ক্রাঃ 

নাং 

নাভ-রতা/স্বাভীয,ভাতায নাভ ঠিকানা জভাফাাআর নাং জেদডয নাভ জভয়াদ ভভত্মব্য 

০১। জভাাঃ ারকর জাদন 

রতাাঃ জভাাঃ াঅরতয়ায যভান 

ভাতা- জভাছাাঃ জপারী খাতুন 

গ্রাভাঃ ভারনকরডর, জাাঃ রডদঙ্গদ 

াঈাঃ চুয়াডাঙ্গা দয,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা 

। 

০১৯১৯৯২৩৫৬০ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

০২। জভাাঃ -াঅরপ াআকফার 

রতা - জভাাঃ াাজাান 

ভাররতা 

ভাতা - াানাজ াযবীন 

গ্রাভাঃ ানুড়ফাড়াদী, জাাঃ রডদঙ্গদ 

াঈাঃ চুয়াডাঙ্গা দয,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা 

। 

০১৯৩৬৫৪৪২২৯ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

০৩। জভাাঃ -খারদজা খাতুন 

রতাাঃ - জভাাঃ রযাজুর ভন্ডর 

ভাতা- জভাছাাঃ খাাআযম্নন জনছা 

গ্রাভাঃ ভারনকরডর, জাাঃ রডদঙ্গদ 

াঈাঃ চুয়াডাঙ্গা দয,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা 

। 

০১৯০৪৫২০৯১০ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

০৪। জভাাঃ- রাফনী খাতুন 

রতা- ফদয াঅরী 

ভাতা- জভাছাাঃ াঅছভা খাতুন 

গ্রাভাঃ গাড়াফাড়ীয়া, জাাঃ দীননাথপুয 

াঈাঃ চুয়াডাঙ্গা দয,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা 

। 

০১৮৫৮৮৮৩৩৯৪ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

০৫। জান্নাতুর াঅযা জরর 

রতা - জভাাঃ াঅব্দুর জফফায 

ভাতাাঃ জভাছাাঃ রচযাভরন 

াযবীন 

গ্রাভাঃ জাগরডাঙ্গা, জাাঃ জফগভপুয 

াঈাঃ চুয়াডাঙ্গা দয,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা 

। 

০১৯১৬১৭০৬৬০ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

০৬। জভাাঃ  - াআভযান জাদন 

রতা- জভাাঃ াঅজগায াঅরী 

ভাতা -জভাছাাঃ নুযজাান 

জফগভ 

গ্রাভাঃ বুদড়াাড়া, জাাঃ যজগজ্ঞ 

াঈাঃ দয,চুয়াডাঙ্গা,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা 

। 

০১৯৪৬১১৩২৩৩ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

০৭। জভাাঃ যারজফ জাদন 

রতাাঃ- জভাাঃ শুকুয াঅরী 

ভাতা-  জভাছাাঃ সুরয়া খাতুন 

গ্রাভাঃ ধতুযাট জাাঃ দযাজগজ্ঞ 

াঈাঃ দয,চুয়াডাঙ্গা,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা 

। 

০১৭৩৯৮৪২৭২৭ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

০৮। জভাছাাঃ - জভাাঃ করভাঈরিন 

রতা- জভাাঃ খাদরক ভন্ডর 

গ্রাভাঃ রনভতরা জাাঃ চুয়াডাঙ্গা 

াঈাঃ দয,চুয়াডাঙ্গা,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা 

০১৯১৪৭১৯৬৯২ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 



ভাতা-  জভাছাাঃ াগযী জফগভ । 
০৯।  জভাাঃ - ভামুন াঅরী 

রতা-  জভাাঃ পন্টু াঅরী 

ভাতা  - জভাছাাঃ  ভভতাজ 

জফগভ 

গ্রাভাঃ রনভতরা জাাঃ চুয়াডাঙ্গা 

াঈাঃ দয,চুয়াডাঙ্গা,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা 

। 
 

০১৯৭১৭৫৮৫৭৯ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

১০।  জভাাঃ- ভাসুভ াযদবজ 

রতা-  জভাাঃ ারপজুয যভান 

ভাতা  - জভাছাাঃ  জযদনা 

খাতুন 

গ্রাভাঃ ায়দাযপুয জাাঃ রডদঙ্গদ 

াঈাঃ দয,চুয়াডাঙ্গা,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা 

। 

০১৯৮৪১৭৯৫০৯ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

১১।  জভাছাাঃ- ররযনা খাতুন 

রতা- জভাাঃ ছাদফয াঅরী 

ভাতা- জভাছাাঃ যারদা খাতুন 

গ গ্রাভাঃ সুফরদয়া জাাঃ রডদঙ্গদ 

াঈাঃ দয,চুয়াডাঙ্গা,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা 

। 

০১৯৮৪৯১১০১৮ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

১২। জভাাঃ - াঅররভ াঅরী 

রতাাঃ - জভাাঃ াাদত ভন্ডর 

ভাতা - জভাছাাঃ াঅদফদা জফগভ 

গ্রাভাঃ রদযাজখারী ,জাাঃ চুয়াডাঙ্গা 

াঈাঃ দয,চুয়াডাঙ্গা,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা 

। 

০১৯৩৭৭৬১৬৪৯ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

১৩। জান্নাতুর জপযদদৌ 

রতা  - জভাাঃ াঅরদুর 

াআরাভ 

ভাতা - জভাছাাঃ রযনা খাতুন 

গ্রাভাঃ জখজুযা জাাঃ রডদঙ্গদ 

াঈাঃ দয,চুয়াডাঙ্গা,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা 

। 

০১৪০৯০১০৬৯৯ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

১৪। জভাাঃ - নয়ন াঅরী 

রতা - জভাাঃ াফ াঅরী 

ভাতা - জভাছাাঃ  াঅদরভান 

জনছা 

গ্রাভাঃ ফাররয়াকারি জাাঃ দযাজগজ্ঞ 

াঈাঃ দয,চুয়াডাঙ্গা,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা 

। 

০১৮৩১০৬১৯৭০ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

১৫। াভীভা খাতুন 

রতা-  জভাাঃ াঅররভ ভররস্নক 

ভাতা- জভাছাাঃ রারফানু জফগভ 

গ্রাভাঃ রনভতরা জাাঃ চুয়াডাঙ্গা 

াঈাঃ দয,চুয়াডাঙ্গা,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা 

। 
 

০১৯৩০৪৬৬৫৭৬ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

১৬। জভাাঃ - াঅরযফুর াআরাভ 

রতাাঃ - জভাাঃ াআছানুর ক 

ভাতা- জভাছাাঃ াঅয়না খাতুন 

 গ্রাভাঃ রনভতরা জাাঃ চুয়াডাঙ্গা 

াঈাঃ দয,চুয়াডাঙ্গা,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা 

। 
 

০১৯২৭৯৯৩৪৬৭ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

১৭। জভাাঃ- সুরতান ফাদা 

রতাাঃ-  জভাাঃ াঅরতয়ায 

যভান 

ভাতা - জভাছাাঃ াঅদভনা জফগভ 

গ্রাভাঃ রদযাজখারী ,জাাঃ চুয়াডাঙ্গা 

াঈাঃ দয,চুয়াডাঙ্গা,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা 

। 
 

০১৯৩৭১৯৮১১২ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

১৮। াথী খাতুন 

রতাাঃ - জভাাঃ  াঅক্কা াঅরী 

ভাতা - জভাছাাঃ নুযী খাতুন 

গ্রাভাঃ যুরগযহুদা জাাঃ দযাজগজ্ঞ 

াঈাঃ দয,চুয়াডাঙ্গা,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা 

। 
 

০১৭৭১৭৪৮১০৭ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

১৯। জভাছাাঃ - রারফানু 

রতাাঃ - জভাাঃ াদভ াঅরী 

ভাতাাঃ - জভাছাাঃ াদযজা 

গ্রাভাঃ ানুড়ফাড়াদী, জাাঃ রডদঙ্গদ 

াঈাঃ দয,চুয়াডাঙ্গা,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা 

। 

০১৯৬৬৬৪৭৮৫৬ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 



২০। জভাাঃ- রনান াঅরী 

রতাাঃ - জভাাঃ যাজ্জাক াঅরী 

ভাতা - জভাছাাঃ যরভা খাতুন 

গ্রাভাঃ সুফরদয়া জাাঃ রডদঙ্গদ 

াঈাঃ দয,চুয়াডাঙ্গা,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা 

। 

০১৭০৩৭১৪৯১৬ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

২১। জভাাঃ -ারপজুয যভান 

রতা- জভাাঃ ায়দায াঅরী 

ভন্ডর 

ভাতা-জভাছাাঃ-  পাদতভা 

খাতুন 

গ্রাভাঃ জদৌরতরদয়াড় জাাঃ চুয়াডাঙ্গা 

াঈাঃ দয,চুয়াডাঙ্গা,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা 

। 
 

০১৭২৫৭০২৬৮২ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

২২। জভাাঃ- াানুজ্জাভান 

রতা - জভাাঃ রপ জমায়াদ যায 

ভাতা জভাছাাঃ -পাদতভা খাতুভ 

গ্রাভাঃ াঅদরাকরদয়া জাাঃ 

াঅদরাকরদয়া 

াঈাঃ দয,চুয়াডাঙ্গা,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা 

। 
 

০১৭৮৭৪৩৬৭১০ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

২৩। জভাাঃ -াঈজ্জর রভয়া 

রতাাঃ - জভাাঃ যফগুর রভয়া 

ভাতা- জভাছাাঃ রাখী জফগভ 

গ্রাভাঃ জগাীনাথপুয জাাঃ চুয়াডাঙ্গা 

াঈাঃ দয,চুয়াডাঙ্গা,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা 

। 
 

০১৯১৮৭৮২৭২০ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

২৪। জভাাঃ- াঅরযফুয যভান 

রতা - জভাাঃ লুৎপয যভান 

ভাতা- রজনরজযা খাতুন 

গ্রাভাঃ ারতকাটা  জাাঃ াঅদরাকরদয়া 

াঈাঃ দয,চুয়াডাঙ্গা,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা 

। 
 

০১৯১৭৮১৩৭৪৭ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

২৫। জভাছাাঃ- খারদজাতুর জকাফযা 

রতাাঃ - াআররয়াছ জখাদভনী  

ভাতাাঃ জভাছাাঃ াঅদভনা খাতুন 

গ্রাভাঃ ফাররয়াকারি জাাঃ দযাজগজ্ঞ 

াঈাঃ দয,চুয়াডাঙ্গা,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা 

। 
 

০১৭৩৪৩১১০৯১ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

 

যুফ াঈন্নয়ন ারধদপ্তয, চুয়াডাঙ্গা জজরাধীন ‘‘ভৎস্য চাল’’ প্ররক্ষণ জকদেয এক ভা জভয়াদী ০১-১১-২০২০ ররাঃ তারযখ দত ৩০-১১-২০২০ ররাঃ  ভাদয 

প্ররক্ষণাথীদদয নাদভয  তাররকা রনভণযম্ন । াথ যফছয-২০২০-২০২১, ব্যাচ নাং-০৩ 

ক্রাঃ 

নাং 

নাভ-রতা/স্বাভীয,ভাতায নাভ ঠিকানা জভাফাাআর নাং জেদডয নাভ জভয়াদ ভভত্মব্য 

০১। জভাাঃ - যম্নদফর াঅদভদ 

রতাাঃ জভাাঃ াআররয়া জভারস্না 

ভাতা- জভাছাাঃ পারভা খাতুন 

গ্রাভাঃ কয়যাডাঙ্গা, জাাঃ 

জগাকরখারী 

াঈাঃ াঅরভডাঙ্গা,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা 

। 

০১৯৯০৬৩৩১১৩ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

০২। জভাািদ াঅরী 

রতা - জভাাঃ াআফাদত াঅরী 

ভাতা - জভাছাাঃ সুরপয়া খাতুন 

গ্রাভাঃ কাভারপুয, জাাঃ াঅরভডাঙ্গা 

াঈাঃ াঅরভডাঙ্গা,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা 

। 

০১৩০৪৩৯১২৪৩ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

০৩। জভাাঃ -াঅরারভন জাদন 

রতাাঃ - জভাাঃ াআরি াঅরী 

ভাতা- জভাছাাঃ ভরজযনা খাতুন 

গ্রাভাঃ ারতডাঙ্গা, জাাঃ 

কা যাডাঙ্গা 

াঈাঃ দামুড়হুদা,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 

 

০১৯৯৫৭২৮৮৭৭ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

০৪। জভাাঃ- যম্নহুর াঅরভন 

রতা- াঅরভয জাদন 

গ্রাভাঃ াঅটাখারী, জাাঃ 

জভাদনুরিন 

াঈাঃ ফাাআপর,জজরাাঃ টুয়াখারী। 

০১৭৭১৯৫০৪২৮ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 



ভাতা- জভাছাাঃ ফুরজানু  

০৫। জভাাঃ -জীফন জাদন 

রতা - জভাাঃ জভাফাযক 

জাদন 

ভাতাাঃ জভাছাাঃ রার রফরফ 

খাতুন 

গ্রাভাঃ রফষ্ণপুয, জাাঃ রফষ্ণপুয, 

াঈাঃ দামুড়হুদা,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 

 

০১৩১৫৪৪৪৮৩০ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

০৬। জভাাঃ  - াদদ াঅর ভামুদ 

রতা- জভাাঃ রভজানুয যভান 

ভাতা -জভাছাাঃ জপারী খাতুন 

গ্রাভাঃ সুফরদয়া জাাঃ রডদঙ্গদ 

াঈাঃ দয,চুয়াডাঙ্গা,জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা । 

 

০১৯২৪৩৪৯০১২ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

০৭। জভাাঃ রা াঅদভদ 

রতাাঃ- জভাাঃ ছরভয াঈিীন 

ভাতা-  জভাছাাঃ পরযদা খাতুন 

গ্রাভাঃ াটদচাযা জাাঃ দাদুভহুদা 

াঈাঃ দামুড়হুদা,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 

 

০১৭০৭৯২৬৯২৪ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

০৮। জভাাঃ- ভাসুদ যানা 

রতা- জভাাঃ ভাইন াঈরিন 

ভাতা-  জভাছাাঃ নারগ য াঅক্তায 

গ্রাভাঃ াঈদয়পুয জাাঃ ফাফাড়ীয়া 

াঈাঃ াঅরভডাঙ্গা,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা 

। 
 

- ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

০৯।  জভাাঃ াঅব্দুরস্না াঅর াআভন 

রতা- জভাাঃ াঅবু ফক্কয 

ররিক 

ভাতা- যাদফয়া খাতুন 

গ্রাভাঃ সুফরপুয জাাঃ দামুড়হুদা 

াঈাঃ দামুড়হুদা,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 

 

০১৮৭৮৭১৮৯৬৫ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

১০। যরন াঅদভদ 

রতা-  জভাাঃ াআয়ারভন 

ভাতা  - জভাছাাঃ  স্বপ্না খাতুন 

গ্রাভাঃ ভাদাযহুদা জাাঃ মুরন্পগজ্ঞ 

াঈাঃ াঅরভডাঙ্গা,,জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা । 

 

০১৪০৮২৩৯২৩৫ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

১১।  জভাাঃ -ভাফুজ যভান 

রতা- রদ জাদন 

ভাতা- জভাছাাঃ জভদযম্নন 

জনছা 

গ গ্রাভাঃ াযকুঞ্চপুয জাাঃ ভদনা 

াঈাঃ দামুড়হুদা,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 

 

০১৯৩২৬৭৯৪৩৮ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

১২। খিকায ারযয়ায জাভান 

রতাাঃ  খিকায 

ায়াদুজ্জাভান 

ভাতাঃ  ারকরা জপযদদৌ 

গ্রাভাঃ জাপযপুয,জাাঃ চুয়াডাঙ্গা 

াঈাঃ দয,চুয়াডাঙ্গা,জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা । 

 

০১৩০৩৭২৯৬৭৬ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

১৩। াঅবু মুাইদ াঅদভদ 

রতা  - জভাাঃ ছাদর াঅদভদ 

ভাতা - জভাছাাঃ নারভা 

াঅদভদ 

গ্রাভাঃ রাাড়া জাাঃ চুয়াডাঙ্গা 

াঈাঃ দয,চুয়াডাঙ্গা,জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা । 

 

০১৭১৬১১৫৪০৩ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

১৪। জভাাঃ - রযফুর াআরাভ 

যারজফ 

রতা - জভাাঃ যরফাঈর াআরাভ 

ভাতা - জভাছাাঃ  রযপা খাতুন 

গ্রাভাঃ জজারা জাাঃ মুরন্পগজ্ঞ 

াঈাঃ াঅরভডাঙ্গা,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা 

। 
 

০১৯১৪২২৭৫৫৯ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

১৫। জভাাঃ- যরপকুর াআরাভ 

রতা-  জভাাঃ নুযম্নজ্জাভান 

ভাতা- জভাছাাঃ নুযম্নন্নাায 

গ্রাভাঃ জজারা জাাঃ মুরন্পগজ্ঞ 

াঈাঃ াঅরভডাঙ্গা,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা 

। 

০১৭১৩৭০৬৯৬৮ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 



১৬। জভাাঃ -াআব্রারভ জাদন 

রতাাঃ - জভাাঃ াআযাাআর 

জাদন 

ভাতা- জভাছাাঃ যাদফয়া জফগভ 

 গ্রাভাঃ জজারা জাাঃ মুরন্পগজ্ঞ 

াঈাঃ াঅরভডাঙ্গা,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা 

। 
 

০১৪০৫২৮২০৯০ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

১৭। জভাাঃ- াাআফুয যভান 

রতাাঃ-  জভাাঃ াঅবুর কারাভ 

ভাতা - জভাছাাঃ ঝযনা খাতুন 

গ্রাভাঃ জজারা জাাঃ মুরন্পগজ্ঞ 

াঈাঃ াঅরভডাঙ্গা,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা 

। 
 

- ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

১৮। জভাাঃ -াঅরকুয যভান 

রতাাঃ - জভাাঃ  াঅব্দুর ভরতন 

ভাতা - জভাছাাঃ ররযনা 

াঅকত্মায 

গ্রাভাঃ জজারা জাাঃ মুরন্পগজ্ঞ 

াঈাঃ াঅরভডাঙ্গা,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা 

। 
 

০১৮৩৯৭২৩৩৭৫ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

১৯। জভাাঃ -াান াঅরী 

রতাাঃ - জভাাঃ মুক্তায াঅরী 

ভাতাাঃ - জভাছাাঃ সুকজান 

খাতুন 

গ্রাভাঃ ভাদাযহুদা, জাাঃ মুরন্পগজ্ঞ 

াঈাঃ াঅরভডাঙ্গা,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা 

। 
 

০১৯৩১৬৬৯৬৬২ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

২০। জভাাঃ- ডাররয়া খাতুন 

রতাাঃ - জভাাঃ  ায রভয়া 

ভাতা - জভাছাাঃ ারদা খাতুন 

গ্রাভাঃ খাকযযা জাাঃ খাকযযা 

াঈাঃ াঅরভডাঙ্গা,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা 

। 

০১৮৩৪৫৭২৭১৭ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

২১। জভাাঃ -ারবুর াান 

রতা- জভাাঃ ফজলুয যীদ 

ভাতা-জভাছাাঃ-  মুযীদা 

খাতুন 

গ্রাভাঃ চরন্ডপুয জাাঃ কুড়ুরগারছ 

াঈাঃ দামুড়হুদা,,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 

 

০১৯৬৫৫৩১৪৫৫ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

২২। জভাাঃ- াপাদয়ত াআরস্না 

রতা - জভাাঃ াঅব্দু ারাভ 

ভাতা জভাছাাঃঃ ভাফুজা খানভ 

গ্রাভাঃ কা যাডাঙ্গা জাাঃ 

কা যাডাঙ্গা 

াঈাঃ দামুড়হুদা,,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 

 

০১৭৩৬৩৬৪৪৫৯ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

২৩। জভাাঃ- ভয পাযম্নক 

রতাাঃ - জভাাঃ াঅভদজদ াঅরী 

ভাতা- জভাছাাঃ পরজরা খাতুন 

গ্রাভাঃ কয়যাডাঙ্গা জাাঃ 

জগাকরখারী 

াঈাঃ াঅরভডাঙ্গা,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা 

। 
 

০১৮৭৪৫১৭৩২০ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

২৪। জভাাঃ- যরপকুর াআরাভ 

রতা - জভাাঃ জবারাাআ 

জজায়াদ যায 

ভাতা- জভাছাাঃ নয়ন তাযা 

গ্রাভাঃ ফনানীাড়া জাাঃ চুয়াডাঙ্গা 

াঈাঃ দয,চুয়াডাঙ্গা,জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা । 

 

০১৮৪৬২৯৬৮৩৪ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

২৫। জভাাঃ ভাবুদ াঈয যভান 

রতাাঃ - জভাাঃ াআাক জখ 

ভাতাাঃ জভাছাাঃ ভরজযনা জফগভ 

গ্রাভাঃ ভররস্নাকাড়া জাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা  

াঈাঃ দয,চুয়াডাঙ্গা,জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা । 

০১৯৫২০৮৯৫০১ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

২৬। জভাাঃ -খাাআরূর াান 

রতাাঃ জভাাঃ -াঅব্দুর ারকভ 

ভাতাাঃ জভাছাাঃ- খাাআযম্নন 

জনছা । 

গ্রাভাঃ ফাড়াদী,জাাঃ ১৮ খাদা, 

াঈাঃ াঅরভডাঙ্গা,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা 

। 

০১৭০৭১৪৬৬৯৭ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

 



যুফ াঈন্নয়ন ারধদপ্তয, চুয়াডাঙ্গা জজরাধীন ‘‘ভৎস্য চাল’’ প্ররক্ষণ জকদেয এক ভা জভয়াদী ০১-১২-২০২০ ররাঃ তারযখ দত ৩০-১২-২০২০ ররাঃ  ভাদয 

প্ররক্ষণাথীদদয নাদভয  তাররকা রনভণযম্ন । াথ যফছয-২০২০-২০২১, ব্যাচ নাং-০৪ 

ক্রাঃ 

নাং 

নাভ-রতা/স্বাভীয,ভাতায নাভ ঠিকানা জভাফাাআর নাং জেদডয 

নাভ 

জভয়াদ ভন্তব্য 

০১। জভাাঃ -ভরনয জাদন 

রতাাঃ জভাাঃ াঅব্দুর জররর 

ভাতা- জভাছাাঃ ভদনায়াযা 

খাতুন 

গ্রাভাঃ জফগভপুয, জাাঃ জফগভপুয 

াঈাঃ দয,চুয়াডাঙ্গা,জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা । 

০১৭২৪৬০৫৬৪০ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

০২। জভাাঃ -তরযকুর াআরাভ 

রতা - জভাাঃ াঅরভাছ াঅরী 

ভাতা - জভাছাাঃ  াঅদভনা 

খাতুন 

গ্রাভাঃ জফগভপুয, জাাঃ জফগভপুয 

াঈাঃ দয,চুয়াডাঙ্গা,জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা । 

০১৯৮৬৮৫১২৮৯ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

০৩। জভাাঃ - জাভার  জাদন 

রতাাঃ - জভাাঃ াআব্রাীভ 

ব্যাাযী 

ভাতা- জযাদকয়া খাতুন 

গ্রাভাঃ জফগভপুয, জাাঃ জফগভপুয 

াঈাঃ দয,চুয়াডাঙ্গা,জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা । 

০১৭১৫৬৪৮৬৩২ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

০৪। জভাাঃ- সুযম্নজ্জাভান 

রতা- াঅািদ াঅরী 

ভাতা- জভাছাাঃ নুযম্নন্নাায 

গ্রাভাঃ জফগভপুয, জাাঃ জফগভপুয 

াঈাঃ দয,চুয়াডাঙ্গা,জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা । 

০১৭০৭৫০৬১৩৮ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

০৫। জভাাঃ - াঅমাায 

রতা - াঅব্দুর ান্নান 

ভাতাাঃ ভরজতন জনছা 

গ্রাভাঃ জফগভপুয, জাাঃ জফগভপুয 

াঈাঃ দয,চুয়াডাঙ্গা,জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা । 

০১৯১৪৭৭০০৮৬ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

০৬। জভাাঃ  - ভাসুদ যানা 

রতা- জভাাঃ ভদরভ াঈরিন 

ভাতা -জভাছাাঃ ছাদরা খাতুন 

গ্রাভাঃ জফগভপুয, জাাঃ জফগভপুয 

াঈাঃ দয,চুয়াডাঙ্গা,জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা । 

০১৯৬৫১০৫৯৬৪ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

০৭। জভাাঃ াঅযাফুর ক 

রতাাঃ- জভাাঃ াঅবু জাপয 

ভাতা-  জভাছাাঃ নূযজাান 

গ্রাভাঃ জফগভপুয, জাাঃ জফগভপুয 

াঈাঃ দয,চুয়াডাঙ্গা,জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা । 

০১৩০৪৭৯৭৪৬৪ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

০৮। জভাাঃ- ভরাঈরিন 

রতা- জভাাঃ াআরি াঅরী 

ভাতা-  জভাছাাঃ খরদজা খাতুন 

গ্রাভাঃ জফগভপুয, জাাঃ জফগভপুয 

াঈাঃ দয,চুয়াডাঙ্গা,জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা । 

০১৯২৫৬২১৩১৩ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

০৯।  জপারী 

রতা- জভাাঃ  াঅরী জাদন 

ভাতা- জভাছাাঃ জঠকারয রফরফ 

গ্রাভাঃ ভরনযাভপুয জাাঃ 

াঅদরাকরদয়া 

াঈাঃ দয,চুয়াডাঙ্গা,জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা । 

 

০১৭১২৪৮৪৯৬২ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

১০। জভাাঃ - নাজমুর াান 

রতা-  জভাাঃ াঅব্দুর াফ 

াঅরী 

ভাতা  - জভাছাাঃ  চাাআনা খাতুন 

গ্রাভাঃ াঅদরাকরদয়া,জাাঃ 

াঅদরাকরদয়া 

াঈাঃ দয,চুয়াডাঙ্গা,জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা । 

 

০১৯৮৭৩৭৫৬৯৪ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

১১।  জভাাঃ - তাজুর াআরাভ 

রতা- াঅব্দুর ান্নান 

গ্রাভাঃ জফগভপুয, জাাঃ জফগভপুয 

াঈাঃ দয,চুয়াডাঙ্গা,জজরাাঃ 

০১৭২০৮৪৩২২১ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 



ভাতা- জভাছাাঃ ভরজতন জনছা চুয়াডাঙ্গা । 

১২। জভাাঃ - জররমুজ্জাভান 

রতাাঃ  মৃতাঃ াঅদভাদ াঅরী 

ভাতাাঃ- যজা জফগভ 

গ্রাভাঃ াঅানিপুয,জাাঃ াঅাআরাঁ 

াঈাঃ দয,চুয়াডাঙ্গা,জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা । 

 

০১৭১৩৭৩৪৫১৪ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

১৩। জভাাঃ- কাাঈছায াঅরী রাল্টু 

জাদন 

রতা  - জভাাঃ াঅবুর খদয়য 

ভাতা - জভাছাাঃ  াঅদনায়াযা 

খাতুন 

গ্রাভাঃ াঅানিপুয,জাাঃ াঅাআরাঁ 

াঈাঃ দয,চুয়াডাঙ্গা,জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা । 

 

০১৭১৩৩৭৪৫১৪ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

১৪। জভাাঃ -  াঅব্দুয যাজ্জাক 

রতা - জভাাঃ াঅাঈফ াঅরী 

ভাতা - জভাছাাঃ  রযন জনছা 

গ্রাভাঃ াঅানিপুয,জাাঃ াঅাআরাঁ 

াঈাঃ দয,চুয়াডাঙ্গা,জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা । 

০১৭৬৬৪৫৮৬২১ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

১৫। জভাাঃ- াঅদযরপন করফয 

রতাদভাাঃ াঅদনায়ায জাদন 

ভাাঃ  

ভাতা- জভাছাাঃ াঅদনায়াযা 

জফগভ 

গ্রাভাঃ াঅানিপুয,জাাঃ াঅাআরাঁ 

াঈাঃ দয,চুয়াডাঙ্গা,জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা । 

 

০১৭১৩৭৩৪৫১৪ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

১৬। জারাাআভান ক 

রতাাঃ জভাাঃ রভনাজ াঈরিন 

ভাাঃ 

ভাতা- জভাছাাঃ  জফরফ নাজনীন 

 গ্রাভাঃ াঅানিপুয,জাাঃ াঅাআরাঁ 

াঈাঃ দয,চুয়াডাঙ্গা,জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা । 

 

০১৭১৩৭৩৪৫১৪ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

১৭। জভাাঃ-  যাদর রভয়া 

রতাাঃ-  জভাাঃ জযজাাঈর 

জাদন 

ভাতা - জভাছাাঃ াায ফানু 

গ্রাভাঃ াঅানিপুয,জাাঃ াঅাআরাঁ 

াঈাঃ দয,চুয়াডাঙ্গা,জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা । 

 

০১৭১৩৭৩৪৫১৪ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

১৮। জভাাঃ - ারন াঅরভ 

রতাাঃ - জভাাঃ  াঅক্কাচ াঅরী 

ভাতা - জভাছাাঃ স্বপ্না জফগভ 

গ্রাভাঃ াঅানিপুয,জাাঃ াঅাআরাঁ 

াঈাঃ দয,চুয়াডাঙ্গা,জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা । 

 

০১৩১৫৭৭৯৪৬৫ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

১৯। জভাাঃ - রততা াঅাদিদ 

রতাাঃ - জভাাঃ ভরাঈয 

যভান 

ভাতাাঃ - জভাছাাঃ  কাভযন্নাায 

গ্রাভাঃ াঅানিপুয,জাাঃ াঅাআরাঁ 

াঈাঃ দয,চুয়াডাঙ্গা,জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা । 

 

০১৭১৮৬০৫২৬০ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

২০। জভাাঃ- াআাঈনুচ াঅরী 

রতাাঃ - জভাাঃ  াফ াঅরী 

ভাতা - জভাছাাঃ জানাবানু 

জফগভ 

গ্রাভাঃ ানাটি,জাাঃ ফদযগজ্ঞ 

াঈাঃ দয,চুয়াডাঙ্গা,জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা । 

 

০১৭২৪৮৮৫৮১৭ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

২১। জভাাঃ - জুনাদয়দ াঅাদিদ 

রতা- জভাাঃ জাাঙ্গীয াঅরভ 

ভাতা- নাযরগছ ফানু 

গ্রাভাঃ ফাগানাড়া,চুয়াডাঙ্গা,জাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা 

াঈাঃ দয,চুয়াডাঙ্গা,জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা । 

 

০১৯৩০৪৫৭৬০৪ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

২২। জভাছাাঃ - ররযন াঅকত্মায গ্রাভাঃ াঅানিপুয,জাাঃ াঅাআরাঁ 

াঈাঃ দয,চুয়াডাঙ্গা,জজরাাঃ 

০১৭২৪৫৩২৫৪৭ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 



রতা - জভাাঃ নূযম্নর াআরাভ 

ভাতা জভাছাাঃ  ফকুর জফগভ 

চুয়াডাঙ্গা । 

 

২৩। জভাছাাঃ- নুপুয াঅকত্মায 

রতাাঃ - জভাাঃ াআফাযত াঅরী 

ভাতা- জভাছাাঃ করনুয জফগভ 

গ্রাভাঃ াঅানিপুয,জাাঃ দযাজগজ্ঞ 

াঈাঃ দয,চুয়াডাঙ্গা,জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা । 

 

- ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

২৪। জভাাঃ- াাআদুয যভান 

রতা - জভাাঃ ভয াঅরী 

ভাতা- জভাছাাঃ াঅকররভা 

খাতুন 

গ্রাভাঃ াঅানিপুয,জাাঃ দযাজগজ্ঞ 

াঈাঃ দয,চুয়াডাঙ্গা,জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা । 

 

০১৭৫৬৫৩৩৬২২ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

২৫। জভাাঃ - কফীয াঈিীন 

রতাাঃ - জভাাঃ াঅবুর খদয়য 

ভাতাাঃ জভাছাাঃ াঅদনায়াযা 

খাতুঃ ন 

গ্রাভাঃ াঅানিপুয,জাাঃ াঅাআরাঁ 

াঈাঃ দয,চুয়াডাঙ্গা,জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা । 

 

০১৭৪৫৭১৮৫৮৫ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

 

যুফ াঈন্নয়ন ারধদপ্তয, চুয়াডাঙ্গা জজরাধীন ‘‘ভৎস্য চাল’’ প্ররক্ষণদকদেয এক ভা জভয়াদী ০৩-০১-২০২১  ররাঃ তারযখ দত ৩১-০১-২০২১  ররাঃ  ভাদয 

প্ররক্ষণাথীদদয তাররকা রনভণযম্ন । াথ যফছয-২০২০-২০২১, ব্যাচ নাং-০৫ 

ক্রাঃ 

নাং 

নাভ-রতা/স্বাভীয,ভাতায নাভ ঠিকানা জভাফাাআর নাং জেদডয নাভ জভয়াদ ভভত্মব্য 

০১।  জভা: াঅর াআভযান 

রতা: জভা: াঅরনছুয যভান 

ভাতা: জভাছা: ারয়া 

াযবীন 

গ্রাভ: তদযপুয, জা: মুরন্পগঞ্জ 

াঈ: াঅরভডাঙ্গা, জজরা : 

চুয়াডাঙ্গা। 

০১৭৮৯৩৩৩৫৫ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

০২। জভাচা: াঅদভনা খাতুন 

রতা: জভা: াঅরনছুয যভান 

ভাতা: জভাছা: ারয়া 

াযবীন 

গ্রাভ: তদযপুয, জা: মুরন্পগঞ্জ 

াঈ: াঅরভডাঙ্গা, জজরা : 

চুয়াডাঙ্গা। 

০১৭৪৫০১৪৪৬০ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

০৩।  জভা: াভাাঈন ক 

রতা : জভা: খি: ারফবুয 

যভান 

ভাতা: জভাছা: র খাতুন 

গ্রাভ: পুটিভাযী, জা: মুরন্পগঞ্জ, 

াঈ: াঅরভডাঙ্গা, জজরা : 

চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯৩৮৪৬৩৩৯২ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

০৪। জভা: কারফর রফন ায়দায 

রতা: জভা: াআযাপ জাদন 

ভাতা: জভাছা: াঅদভনা খাতুন 

ভািাাাড়া, াঅরভডাঙ্গা, 

চুয়াডাঙ্গা। 

০১৭১৭৬৫৬৭১৪ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

০৫। জভা: াদবর াযদবজ 

(জারদ) 

র: জভা: াাআফুর াআরাভ 

ভাতা: সুরতানা াযবীন 

গ্রাভ: গড়গড়ী, জা: মুরন্পগঞ্জ,  

াঈ: াঅরভডাঙ্গা, জজরা : 

চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯১৭৫৪৬৭১৪ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

০৬। জভা: টিটন াঅরী 

র: জভা: রভয়াজুর াআরাভ 

ভাতা: জভাছা: জাানাযা 

খাতুন 

গ্রাভ: কয়যাডাঙ্গা, জা: 

জগাকুরখারী 

াঈ: াঅরভডাঙ্গা, জজরা : 

চুয়াডাঙ্গা। 

- ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

০৭। এভ.এ পয়ার গ্রা: জজারা ফাজায, জা: 

মুরন্পগঞ্জ 

০১৯১১২১০৬৪৯ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 



রতা: াদদয াঅরভ 

ভাতা: জভাছা: নাজভা াযবীন 

াঈ: াঅরভডাঙ্গা, জজরা : 

চুয়াডাঙ্গা। 

০৮। াঅব্দুর ভান্নান 

রতা: জভা: াঅ: ফারযক 

ভাতা: জভাছা: াররভা খাতুন 

গ্রাভ: জগটফ-রফর, াঈ: 

াঅরভডাঙ্গা 

জজরা: চুয়াডাঙ্গা। 

০১৭১৪৯৫৮৫৩৪ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

০৯। জভা: াাবুজ্জাভান 

রতা: জভা: পজলুর ক 

ভাতা: জভাছা: ভভতাজ জফগভ 

ভািাাাড়া, াঅরভডাঙ্গা, 

চুয়াডাঙ্গা। 

০১৭৬২৩৪৭৩৪৯ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

১০। জভা: জতু খাতুন 

রতা: জভা: াআাঈসুপ াঅরী 

ভাতা: জভাছা: াযবীনা খাতুন 

গ্রাভ: বাাংফাড়ীয়া, জা: 

াটদফায়াররয়া 

াঈ: াঅরভডাঙ্গা, জজরা: 

চুয়াডাঙ্গা। 

০১৭৩৯০৩৬২২১ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

১১। জভা: াঅরযফুর াআরাভ 

রতা: জভা: ভদনায়ায জাদন 

ভাতা: জভাছা: াঅযরফয়া খাতুন 

গ্রাভ: বাাংফাড়ীয়া, জা: 

াটদফায়াররয়া 

াঈ: াঅরভডাঙ্গা, জজরা: 

চুয়াডাঙ্গা। 

০১৭১৪৪৩২৮১৪ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

১২।  জভা: জররভ জযজা 

রতা: জভা: জভাজাদির ক 

ভাতা: জভাছা: াঅদভনা জফগভ 

গ্রাভ: ফাবুাড়া, াঈ: াঅরভডাঙ্গা, 

জজরা: চুয়াডাঙ্গা। 

০১৭১৭৫৮১৪০৯ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

১৩। জভা: াঅব্দুর াঅরীভ 

রতা: জভা: ভদরভ ভ-র 

ভাতা: জভাছা: যারভা খাতুন 

গ্রাভ: জগারফিহুদা, জা: দামুড়হুদা, 

াঈ: দামুড়হুদা, জজরা: চুয়াডাঙ্গা। 

০১৭১৯৩১৩৭৪৮ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

১৪। জভাছা: সুভাাআয়া তারভভ ররপ্ত 

রতা: জভা: াঅরী াঅকফায 

ভাতা: জভা: াঈজারা খাতুন 

গ্রাভ: জবদাভাযী, জা: জঘারদাড়ী 

ফাজায 

াঈ: াঅরভডাঙ্গা,জজরা: 

চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯৩১৪৪৫১৮৯ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

১৫। জভা: যরি রভয়া 

রতা: জভা: াআররয়াছ জাদন 

ভাতা: ,,ভাছা: ভভতাজ খাতুন 

গ্রাভ: খাফাগুিা, জা: াঅাআরাঁ 

াঈ: াঅরভডাঙ্গ, জজরা: 

চুয়াডাঙ্গা। 

০১৭৭৫৭৩২২০৫ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

১৬। জভা: াআয়ারভন াঅরী 

রতা: জভা: যরফাঈর ক 

ভাতা: নূযজাান জফগভ 

গ্রাভ: খাফাগুি্, জা: াঅাআরাঁ, 

জা: াঅরভডাঙ্গা, জজরা: 

চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯৬৯৩৫৭৬২৩ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

১৭। জভা: াঅরযফুর াআযাভ 

র: জভা: জগারজায জাদন 

ভাতা: জাানাযা জফগভ 

গ্রাভ: খাফাগুিা্, জা: াঅাআরাঁ, 

জা: াঅরভডাঙ্গা, জজরা: 

চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯৩০৩৩৪২৩৬ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

১৮।  জভা: জটাকন াঅরী 

র: জভা: মুজায ভ-র 

ভাতা: ফুরজান জনছা 

গ্রাভ: গ্রাভ: খাফাগুিা্, জা: 

াঅাআরাঁ, জা: াঅরভডাঙ্গা, 

জজরা: চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯৯৭৫১৪৫৫৪ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

১৯।  জভা: াঅরফয জাদন 

র: জভা: াঅব্দুর ফারয 

ভাতা: জভাছা: পরযদা খাতুন 

গ্রাভ: জারফাগুিা, জা: 

াঅাআরাঁ, জা: াঅরভডাঙ্গা, 

জজরা: চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯৪০২০৪৭৮৫ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

২০।  জভাছা: সুভাাআয়া খাতুন গ্রাভ: খাফাগুিা্, জা: াঅাআরাঁ, 

জা: াঅরভডাঙ্গা, জজরা: 

০১৯২৫৬৩৬০৭৫ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 



র: জভা: ফাফলু যভান 

ভাতা: জভাছা: তাভান্না খাতুন 

চুয়াডাঙ্গা। 

২১। জভাছা: যাাআানা রছরিকা 

র: জভা: জযজাাঈর করযভ 

ভাতা: জভাছা: নাছযীন 

াযবীন 

গ্রাভ: জফগভপুয, জা: 

জফগভপুয,াঈ: চুয়াডমাঙ্গা দয, 

চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯২৩৮২৮২৪৫ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

২২। জভা: রফস্নফ হুাাআন 

র: রবকুরভয়া 

ভাতা: রনরজযা খাতুন 

গ্রাভ: খাফাগুনাদ্, জা: 

াঅাআরাঁ, জা: াঅরভডাঙ্গা, 

জজরা: চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯০৬৫৯২৪৮১ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

২৩। জভা: াআভযান জাদন 

র: জভা: রাআদুর ক 

ভাতা: জভাছা: রফররকছ খাতুন 

 গ্রাভ: খাফাগুিা্, জা: 

াঅাআরাঁ, জা: াঅরভডাঙ্গা, 

জজরা: চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯০২৬২৭৭০৯ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

২৪। জভা: জাদর জাদন 

র: রভযাজুর াআরাভ 

ভাতা: জভাছা: ারভত্ম খাতুন 

গ্রাভ: খাফাগুিা্, জা: াঅাআরাঁ, 

জা: াঅরভডাঙ্গা, জজরা: 

চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯৬৮০৫২৯৮০ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

২৫। জভা: রযাংকু জাদন 

র: জভা: াঅক্কা াঅরী 

ভাতা: তাযাভরন খাতুন 

গ্রাভ: খাফাগুিা্, জা: াঅাআরাঁ, 

জা: াঅরভডাঙ্গা, জজরা: 

চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯০৭৬৬৯৫৪৮ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

 

যুফ াঈন্নয়ন ারধদপ্তয, চুয়াডাঙ্গা জজরাধীন ‘‘ভৎস্য চাল’’ প্ররক্ষণ জকদেয এক ভা জভয়াদী ০১-০২-২০২১  ররাঃ তারযখ দত ২৮-০২-২০২১  ররাঃ  ভাদয 

প্ররক্ষণাথীদদয নাদভয  তাররকা রনভণযম্ন । াথ যফছয-২০২০-২০২১, ব্যাচ নাং-০৬ 

 

ক্রাঃ 

নাং 

নাভ-রতা/স্বাভীয,ভাতায 

নাভ 

ঠিকানা জভাফাাআর নাং জেদডয নাভ জভয়াদ ভভত্মব্য 

০১। জভাাঃ ভাফুজ যভান 

রতা: জভাাঃ জযজাাঈর ক 

ভাতা: জভাছাাঃ ছারভা খাতুন 

গ্রাভ: গড়চাড়া, জৌ: 

জজারা, াঈাঃ 

াঅরভডাঙ্গা, জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা। 

০১৭২৮০২৬৬৫৫ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

০২। জভাাঃ াআফদন ভাসুদ 

রতা: জভাাঃ াঅব্দুয যাজ্জাক 

ভাতা: জভাছাাঃ খারদজা খাতুন 

গ্রাভাঃ াঅানিপুয, জৌাঃ 

দযাজগঞ্জ, দয, 

চুয়াডাঙ্গা। 

- ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

০৩। জভাাঃ জররভ জাদন 

রতা: জভাাঃ াঅবু তাদয 

ভাতা:  াঅদযী খাতুন 

গ্রাভাঃ াঅানিপুয, জৌাঃ 

দযাজগঞ্জ, দয, 

চুয়াডাঙ্গা। 

- ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

০৪।  জভাাঃ াআভন াঅরী 

রতা: জভাাঃ নূয াঅরভ 

ভাতা: জভাছাাঃ মুররভা 

খাতুন 

গ্রাভাঃ াঅানিপুয, জৌাঃ 

কুতুফপুয, দয, 

চুয়াডাঙ্গা। 

- ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

০৫। জভাছাাঃ কনা খাতুন 

রতা: জভাাঃ তরযকুর াঈরাভ 

ভাতা: জভাছাাঃ জফরর খাতুন 

গ্রাভাঃ াঅানিপুয, জৌাঃ 

দযাজগঞ্জ দয, 

চুয়াডাঙ্গা। 

- ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

০৬। জভাাঃ াভসুজ্জাভান 

রতা: জভাাঃ াঅদভাদ াঅরী 

গ্রাভাঃ াঅানিপুয, জৌাঃ 

াঅাআরা, দয, 

০১৭৪৯৯৬৬১২০ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 



ভাতা: জভাছাাঃ যজা খাতুন চুয়াডাঙ্গা। 

০৭। জভাাঃ াঅব্দুর ভাদরক 

রতা: জভাাঃ ায়দায াঅরী 

ভাতা: জভাছাাঃ জাানাযা 

জফগভ 

গ্রাভাঃ 

াঅানিপুয,দদত্ম্াআর 

জৌাঃ াঅাআরা, দয, 

চুয়াডাঙ্গা। 

০১৭১৩৭৩৪৩১৪ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

০৮। জভাাঃ াঅাদ াঅরী 

রতা: জভাাঃ ভরদুর াআরাভ 

ভাতা: জভাছাাঃ যরদা খাতুন 

গ্রাভাঃ াঅানিপুয, জৌাঃ 

াঅাআরা, দয, 

চুয়াডাঙ্গা। 

- ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

০৯। জভাছাাঃ াভত্মা খাতুন 

রতা: জভাাঃ াভসুজ্জাভান 

ভাতা: জভাছাাঃ াঅনুযা  

গ্রাভাঃ াঅানিপুয, জৌাঃ 

াঅাআরা, দয, 

চুয়াডাঙ্গা। 

০১৭০৩১৬৫৩১৫ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

১০। জভাছাাঃ জররনা খাতুন 

রতা: জভাাঃ ভদরভ াঈিীন 

ভাতা: জভাছাাঃ ভারযন জনছা 

গ্রাভাঃ াঅানিপুয, জৌাঃ 

াঅাআরা, দয, 

চুয়াডাঙ্গা। 

- ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

১১। জভাছাাঃ জযখা খাতুন 

রতা: জভাাঃ তাাআজার জাদন 

ভাতা: জভাছাাঃ াদদা খাতুন 

গ্রাভাঃ াঅানিপুয, জৌাঃ 

াঅাআরা, দয, 

চুয়াডাঙ্গা। 

- ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

১২। জভাছাাঃ জারনয়া াঅক্তায 

রতা: জভাাঃ যরফাঈর ক 

ভাতা: জভাছাাঃ ারফনা 

াআয়ারভন 

গ্রাভাঃ জঝাড়াঘাটা, জৌাঃ 

াঅলুকরদয়া, দয, 

চুয়াডাঙ্গা। 

০১৭১২৩৩৭৮৯৪ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

১৩। জভাাঃ জীফন াঅরী 

রতা: জভাাঃ াফ াঅরী 

ভাতা: জভাছাাঃ রজন্নাতাযা 

খাতুন 

গ্রাভাঃ খাফাগুিা, জৌাঃ 

াঅাআরা,াঈাঃ 

াঅরভডাঙ্গা, জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯৯৭৫১৪৫৫৯ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

১৪। জভাাঃ রজফ যানা 

রতা: জভাাঃ াআছাক 

ভাতা: জভাছাাঃ ছাদরা খাতুন 

গ্রাভাঃ খাফাগুিা, জৌাঃ 

াঅাআরা,াঈাঃ 

াঅরভডাঙ্গা, জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯৩১৬৫৭৫২৫৫ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

১৫। জভাাঃ জৌযব াঅরী 

রতা: জভাাঃ ারফবুয যভান 

ভাতা: জভাছাাঃ যম্নরকয়া খাতুন 

গ্রাভাঃ খাফাগুিা, জৌাঃ 

াঅাআরা,াঈাঃ 

াঅরভডাঙ্গা, জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯৫৩৪৬৫৫৬৭ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

১৬। জভাাঃ যারকবুর ক 

রতা: জভা াঅব্দুয যাজ্জাক 

ভাতা: জভাছাাঃ জযারকয়া খাতুন 

গ্রাভাঃ খাফাগুিা, জৌাঃ 

াঅাআরা,াঈাঃ 

াঅরভডাঙ্গা, জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯৯৭৯৫৬৩৪৪ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

১৭। জভাাঃ াঅর াঅরভন জাদন 

রতাাঃ জভাাঃ রভজানুয যভান 

ভাতা: জভাছাাঃ ডাররয়া খাতুন 

গ্রাভাঃ খাফাগুিা, জৌাঃ 

াঅাআরা,াঈাঃ 

াঅরভডাঙ্গা, জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯০২১৭৪৬২৫ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

১৮। জভাাঃ জররভ জযজা 

রতা: জভাাঃ াঅাঃ ররতপ 

ভাতা: জভাছাাঃ  গুরান াঅযা 

গ্রাভাঃ খাফাগুিা, জৌাঃ 

াঅাআরা,াঈাঃ 

াঅরভডাঙ্গা, জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯২৩৮২৮২৪৫ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

১৯। জভাাঃ াআয়ারয াঅযাপাত গ্রাভাঃ খাফাগুিা, জৌাঃ 

াঅাআরা,াঈাঃ 

০১৯৬৯৩৫৭৬২৩ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 



রতা: জভাাঃ যরদুর ক 

ভাতা: জভাছাাঃ াঅযম্নরা খাতুন 

াঅরভডাঙ্গা, জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা। 

২০। জভাছাাঃ ঝযনা খাতুন 

রতা: জভাাঃ কাতফ াঅরী 

ভাতা: জভাছাাঃ াযবীনা 

খাতুন 

গ্রাভাঃ খাফাগুিা, জৌাঃ 

াঅাআরা,াঈাঃ 

াঅরভডাঙ্গা, জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯৫৪৫৭৬৩১২ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

২১। সুাআটি খাতুন 

রতা: জরভয াঈিীন 

ভাতা: জহুযা খাতুন 

গ্রাভ: জকষ্ট্পুয, জৌ: 

রযখারী ফাজায,াঈ: 

রযনাকু-, জজরাাঃ 

রঝনাাআদ 

০১৯৪০২০৪৭৮৫ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

২২। জভাাঃ ারন ভ-র 

রতা: ,,ভাাঃ াঅকফায ভ-র 

ভাতা: জভাছাাঃ এদরজান জনছা 

গ্রাভাঃ খাফাগুিা, জৌাঃ 

াঅাআরা,াঈাঃ 

াঅরভডাঙ্গা, জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯২৬৫৫৮৫২০ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

২৩। জভাাঃ ভাফুজ াঅদভদ 

রতা: জভাাঃ াঅজানুয যভান 

ভাতা: জভাছাাঃ জযদনা খাতুন 

গ্রাভাঃ াঅাআরা , জৌাঃ 

াঅাআরা,াঈাঃ 

াঅরভডাঙ্গা, জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯৫৩৪৬৫৫৬৭ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

২৪। জভাাঃ জাপয াঈরস্না 

রতা: জভাাঃ জভাজাদির ক 

ভাতা: জভাছাাঃ যরভা খাতুন 

গ্রাভাঃ জারফাগুিা, জৌাঃ 

াঅাআরা,াঈাঃ 

াঅরভডাঙ্গা, জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯৭৩২৭৬৩৭৬ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

২৫। জভাাঃ াঅকা জাদন 

রতা: জভাাঃ াঅরতয়ায যভান 

ভাতা: জভাছাাঃ খদদজা খাতুন 

গ্রাভাঃ খাফাগুিা, জৌাঃ 

াঅাআরা,াঈাঃ 

াঅরভডাঙ্গা, জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯০২১০৬৩৫৫ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

 

যুফ াঈন্নয়ন ারধদপ্তয, চুয়াডাঙ্গা জজরাধীন ‘‘ভৎস্য চাল’’ প্ররক্ষণদকদেয এক ভা জভয়াদী ০৩-০৩-২০২১  ররাঃ তারযখ দত ৩০-০৩-২০২১  ররাঃ  ভাদয 

প্ররক্ষণাথীদদয নাদভয  তাররকা রনভণযম্ন । াথ যফছয-২০২০-২০২১, ব্যাচ নাং-০৭ 

ক্রাঃ 

নাং 

নাভ-রতা/স্বাভীয,ভাতায 

নাভ 

ঠিকানা জভাফাাআর নাং জেদডয নাভ জভয়াদ ভভত্মব্য 

০১। জভাাঃ তরযকুর াআরাভ জরন 

রতা: জভাাঃ রজন্নাত াঅরী 

ভাতা: জভাছাাঃ তরভনা 

জফগভ 

গ্রাভাঃ ফনানীাড়া, জৌ: 

চুয়াডাঙ্গা, াঈ: দয চুয়াডাঙ্গা, 

জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯২০৭২৩২৮১ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

০২। জভাাঃ তরযকুর াআরাভ 

রতা: জভাাঃ তাদপয 

জভারস্না 

ভাতা: জভাছাাঃ াঅরছযন 

জনছা 

গ্রাভাঃ সুরভযরদয়া ফরাকা াড়া, 

জৌ: চুয়াডাঙ্গা, াঈ: দয 

চুয়াডাঙ্গা, জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 

০১৮৮২৭২৮৮২৭ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

০৩।  জভাছাাঃ রজরনয়া খাতুন 

রতা: জভাাঃ জাদয াঅরী 

ভাতা: জভাছাাঃ াঅরযপা 

খাতুন  

গ্রাভ: বুজযম্নকগড়গরড়, জৌ: 

চুয়াডাঙ্গা, াঈ: দয চুয়াডাঙ্গা, 

জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 

০১৭২৩৮২১৪৯৮ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

০৪।  জভাছাাঃ নাযরগ সুরতানা 

রতা: রদুর াআরাভ 

ভাতা: জভাছাাঃ তরভনা 

খাতুন 

গ্রাভ: বুজযম্নকগড়গরড়, জৌ: 

চুয়াডাঙ্গা, াঈ: দয চুয়াডাঙ্গা, 

জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 

০১৪০৮৬৩৯০১৮ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 



০৫। াযরভন াযবীন 

রতা: জভাাঃ দাযম্নর 

াআরাভ 

ভাতা: জভাছাাঃ যন াঅযা 

জফগভ 

গ্রাভ: বুজযম্নকগড়গরড়, জৌ: 

চুয়াডাঙ্গা, াঈ: দয চুয়াডাঙ্গা, 

জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯৬০৪৩৭৯৮০ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

০৬। জভাাঃ সুভন 

রতা: জভাাঃ াঅব্দুর খাদরক 

ভাতা: জভাছাাঃ তরভনা 

গ্রাভ: বুজযম্নকগড়গরড়, জৌ: 

চুয়াডাঙ্গা, াঈ: দয চুয়াডাঙ্গা, 

জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 

- ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

০৭। জভাাঃ ারফফয জাদন 

রতাাঃ জভাাঃ পজলুয 

যভান 

ভাতা: জভাছাাঃ জযকনা 

াযরবন 

গ্রাভ: ফনানী াড়া, জৌ: 

চুয়াডাঙ্গা, াঈ: দয চুয়াডাঙ্গা, 

জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 

০১৭৫৭৪৭৩৮৭২ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

০৮।  জভাাঃ যরপকুর াআরাভ 

রতাাঃ জভাাঃ যরফাঈর 

াআরাভ 

ভাতা: জভাছাাঃ রপদযাজা 

জফগভ 

গ্রাভাঃ বুজযম্নকগড়গরড়, 

রাাড়া, জৌ: চুয়াডাঙ্গা, 

াঈ: দয চুয়াডাঙ্গা, জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯১২৬২৮৭২৩ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

০৯।  জভাাঃ য়ারকুয যভান 

রতা: জভাাঃ রদুর 

াআরাভ 

ভাতা: জভাছাাঃ করনুয 

যভান 

গ্রাভাঃ বুজযম্নকগড়গরড়, 

রাাড়া, জৌ: চুয়াডাঙ্গা, 

াঈ: দয চুয়াডাঙ্গা, জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা। 

০১৮১২৪৮৫৬৩৫ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

১০।  জভাাঃ জযাকনুজ্জাভান 

জযাকন 

রতা: জভাাঃ জবারাাআ 

জজায়ািায 

ভাতা: জভাছাাঃ নয়ন তাযা 

গ্রাভাঃ ফনানীাড়া,  জৌ: 

চুয়াডাঙ্গা, াঈ: দয চুয়াডাঙ্গা, 

জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯১৫৮৯১১২৬ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

১১।  জভাছাাঃ নারদা াঅক্তায 

রতা: জভাাঃ রদুর 

াআরাভ 

ভাতা: জভাছাাঃ যরদা জফগভ 

গ্রাভাঃ বুজযম্নকগড়গরড়, 

ফনানীাড়া, জৌ: চুয়াডাঙ্গা, 

াঈ: দয চুয়াডাঙ্গা, জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯৩০৩৩২৭৪৮ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

১২। জভাাঃ জভদদী াান 

রতা: জভাাঃ াঅযাপ াঅরী 

ভাতা: জভাছাাঃ ভরভা 

খাতুন 

গ্রাভাঃ জদৌরতরদয়াড়, , জৌ: 

চুয়াডাঙ্গা, াঈ: দয চুয়াডাঙ্গা, 

জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯৯৯৫৫৬৮০২ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

১৩।  জভাাঃ যাাআসুর াআরাভ 

রতা: জভাাঃ াঈভয পাযম্নক 

ভাতা: জভাছাাঃ াঅদরয়া 

খাতুন 

গ্রাভাঃ বুজযম্নকগড়গরড়, 

ফনানীাড়া, জৌ: চুয়াডাঙ্গা, 

াঈ: দয চুয়াডাঙ্গা, জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা। 

০১৪০৬৫৫২৩৩৩ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

১৪। জভাাঃ াযদবজ াঅরী 

রতা: জভাাঃ রদুর 

াআরাভ 

ভাতা: জভাছাাঃ াযবীন 

খাতুন 

গ্রাভাঃ বুজযম্নকগড়গরড়, বুরিভান 

াড়া, জৌ: চুয়াডাঙ্গা, াঈ: দয 

চুয়াডাঙ্গা, জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 

- ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 



১৫।  জভাাঃ রলু 

রতা: জভাাঃ ছারাাঈরিন 

ভাতা: জভাছাাঃ ছারভা 

খাতুন 

গ্রাভাঃ বুজযম্নকগড়গরড়, 

ফনানীাড়া, জৌ: চুয়াডাঙ্গা, 

াঈ: দয চুয়াডাঙ্গা, জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা। 

- ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

১৬। জভাাঃ নারদ াান 

রতা: জভাাঃ করভ াঅরী 

ভাতা: জভাছাাঃ নারভা 

খাতুন 

গ্রাভাঃ বুজযম্নকগড়গরড়, 

ফনানীাড়া, জৌ: চুয়াডাঙ্গা, 

াঈ: দয চুয়াডাঙ্গা, জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা। 

- ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

১৭। জভাাঃ াআপদতখাযম্নর 

াআরাভ রনরয় 

রতা: জভাাঃ যরদুর 

াআরাভ 

ভাতা: জভাছাাঃ যন াঅযা 

গ্রাভাঃ জফরগাছী ভািাাাড়া, 

জৌ: চুয়াডাঙ্গা, াঈ: দয 

চুয়াডাঙ্গা, জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 

০১৭১৬৬১৮৮৬০ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

১৮।  জভাাঃ রযফুয যভান 

রতা: জভাাঃ াঅবু 

জারাাআভান 

ভাতা: জভাছাাঃ াঅদয়া 

জফগভ 

গ্রাভাঃ জফরগাছী ভাদঝযাড়া, 

জৌ: চুয়াডাঙ্গা, াঈ: দয 

চুয়াডাঙ্গা, জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 

- ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

১৯। জভাাঃ াাআফুর াআরাভ 

রতাাঃ জভাাঃ যন াঅরী 

জজায়ািযায 

ভাতাাঃ াঅভা জফগভ 

গ্রাভাঃ জফরগাছী ভািাাাড়া, 

জৌ: চুয়াডাঙ্গা, াঈ: দয 

চুয়াডাঙ্গা, জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 

- ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

২০। জভাাঃ রাবলু যভান 

রতা: জভাাঃ ন্টু 

ভাতা: জভাছাাঃ রাবরী 

জফগভ 

গ্রাভাঃ জফরগাছী ভািাাাড়া, 

জৌ: চুয়াডাঙ্গা, াঈ: দয 

চুয়াডাঙ্গা, জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 

- ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

২১। জভাছাাঃ জকারনুয খাতুন 

রতা: জভাাঃ ায়দায াঅরী 

ভাতা: জভাছাাঃ ফারযছন 

জনছা 

গ্রাভাঃ ছয়ঘরযয়া, জৌ: দ যনা, 

াঈাঃ দামুড়হুদা, জজরা: 

চুয়াডাঙ্গা। 

- ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

২২। জভাাঃ ভাসুভ জযজা 

রতা: জভাাঃ াঅবু জারদ 

ভাতা: জভাছাাঃ জযরজয়া 

খাতুন 

গ্রাভাঃ জছাটলুয়া, জৌ: রততুদ, 

াঈ: দয চুয়াডাঙ্গা, জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা। 

- ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

২৩।  জভাাঃ জারদুর াআরাভ 

যরন 

রতাাঃ জভাাঃ রজন্নাত াঅরী 

জজায়ািায 

জভাছাাঃ তরভনা জফগভ 

গ্রাভাঃ বুজযম্নকগড়গরড়, 

ফনানীাড়া, জৌ: চুয়াডাঙ্গা, 

াঈ: দয চুয়াডাঙ্গা, জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯১২৬২৮৭৩১ ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

২৪। জভাাঃ পরযদুর াআরাভ 

রতা: জভাাঃ াঅকফায াঅরী 

ভাতা: জভাছাাঃ াররভা 

জফগভ 

গ্রাভাঃ ফড়লুয়া, জৌ: রততুদ, 

াঈ: দয চুয়াডাঙ্গা, জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা। 

- ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 

২৫। জভাাঃ াঅরফয ম্রাট 

রতা: জভাাঃ ভাাফুজ 

গ্রাভাঃ বুজযম্নকগড়গরড়, 

বুরিভানাড়া, জৌ: চুয়াডাঙ্গা, 

াঈ: দয চুয়াডাঙ্গা, জজরাাঃ 

- ভৎস্য চাল ১ ভা ানাফারক 



যভান 

ভাতা: জভাছাাঃ ররা জফগভ 

চুয়াডাঙ্গা। 

 

াঈ-রযচারদকয কাম যারয়, যুফ াঈন্নয়নারধদপ্তয, চুয়াডাঙ্গা জজরা কাম যারয়াধীন জযরিজাদযন ইজ্জররিকয র এন্ড  উজ ওয়য রযিং 

প্ররক্ষণ জকদেয ‘‘ইজ্জররিকয র এন্ড  উজ ওয়য রযিং” জকা য’’-এ ২০২০-২০২১ াথ যফছদযয ১ভ  (জুর ই/20-রডজ্জম্বয/20) চুয়াডাঙ্গা-২৮তভ ব্যাচ এয 

প্ররক্ষণাথীদদযনাদভয তাররকাাঃ 

ক্রোঃ 

নিং 

প্ররক্ষণ থীয ন ভ ঠিক ন  মভ ফ ইর নিং প্ররক্ষণ মক জ্জ েন 

ন ভ 

মভয় দ ভন্তব্য 

01  রনপ আজ্জেদ সুজন গ্র ভোঃ ম গরড ঙ্গ       ড কঘযোঃ 

রফষ্ণুপুয 

উজ্জজর োঃ দ মুড়হুদ      মজর োঃ 

চুয় ড ঙ্গ   

01409-607645 ইজ্জররিকয র এন্ড 

 উজ ওয়য রযিং 

 

জুর ই/20-

রডজ্জম্বয/20 

 

02 মভ োঃ আরকদুর যভ ন গ্র ভোঃ খ  ড়  ড কঘযোঃ রততুদ 

উজ্জজর োঃ চুয় ড ঙ্গ     মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ   

019921-718736 ইজ্জররিকয র এন্ড 

 উজ ওয়য রযিং 

 

জুর ই/20-

রডজ্জম্বয/20 
 

03 মভ োঃ ভ সুদুয যভ ন গ্র ভোঃ মফরগ ছী     ড কঘযোঃ চুয় ড ঙ্গ      

উজ্জজর োঃ চুয় ড ঙ্গ     মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ   

01735-093477 ইজ্জররিকয র এন্ড 

 উজ ওয়য রযিং 

 

জুর ই/20-

রডজ্জম্বয/20 
 

04 মভ োঃ  রদকুয যভ ন গ্র ভোঃ মফরগ ছী     ড কঘযোঃ চুয় ড ঙ্গ      

উজ্জজর োঃ চুয় ড ঙ্গ     মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ   

01985-801676 ইজ্জররিকয র এন্ড 

 উজ ওয়য রযিং 

 

জুর ই/20-

রডজ্জম্বয/20 
 

05 মভ োঃ য জু আম্ভদ গ্র ভোঃ সুু রভযরদয়      ড কঘযোঃ 

চুয় ড ঙ্গ      

উজ্জজর োঃ চুয় ড ঙ্গ     মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ   

01854-142993 ইজ্জররিকয র এন্ড 

 উজ ওয়য রযিং 

 

জুর ই/20-

রডজ্জম্বয/20 
 

06 মভ োঃ পয় র আজ্জেদ গ্র ভোঃ সুু রভযরদয়      ড কঘযোঃ 

চুয় ড ঙ্গ      

উজ্জজর োঃ চুয় ড ঙ্গ     মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ   

01839-331039 ইজ্জররিকয র এন্ড 

 উজ ওয়য রযিং 

 

জুর ই/20-

রডজ্জম্বয/20 
 

07 মভ োঃ আর আরভন গ্র ভোঃ মকদ য গঞ্জ     ড কঘযোঃ চুয় ড ঙ্গ      

উজ্জজর োঃ চুয় ড ঙ্গ     মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ   

01940-7041475 ইজ্জররিকয র এন্ড 

 উজ ওয়য রযিং 

 

জুর ই/20-

রডজ্জম্বয/20 
 

08 মভ োঃ আরী আজভ গ্র ভোঃ মৌয কজ্জরজ  ড়  ড কঘযোঃ চুয় ড ঙ্গ      

উজ্জজর োঃ চুয় ড ঙ্গ     মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ   

01913-185585 ইজ্জররিকয র এন্ড 

 উজ ওয়য রযিং 

 

জুর ই/20-

রডজ্জম্বয/20 
 

09 মভ োঃ  রকবুর ইর ভ গ্র ভোঃ সুু রভযরদয়      ড কঘযোঃ 

চুয় ড ঙ্গ      

উজ্জজর োঃ চুয় ড ঙ্গ     মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ  

01311-273920 ইজ্জররিকয র এন্ড 

 উজ ওয়য রযিং 

 

জুর ই/20-

রডজ্জম্বয/20 
 

10 মভ োঃ যভজ ন ভররত  গ্র ভোঃ রজ্জয জ খ রী   ড কঘযোঃ 

চুয় ড ঙ্গ      

উজ্জজর োঃ চুয় ড ঙ্গ     মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ   

01737-183341 ইজ্জররিকয র এন্ড 

 উজ ওয়য রযিং 

 

জুর ই/20-

রডজ্জম্বয/20 
 

11 আর উরিন গ্র ভোঃ খ ফ গুন্দ  ড কঘযোঃ আর  

উজ্জজর োঃ আরভড ঙ্গ   মজর োঃ 

চুয় ড ঙ্গ   

01959-374018 ইজ্জররিকয র এন্ড 

 উজ ওয়য রযিং 

 

জুর ই/20-

রডজ্জম্বয/20 
 

12  ধীন ম জ্জন গ্র ভোঃ খ ফ গুন্দ   ড কঘযোঃ আর  

উজ্জজর োঃ আরভড ঙ্গ   মজর োঃ 

চুয় ড ঙ্গ   

01745-563031 ইজ্জররিকয র এন্ড 

 উজ ওয়য রযিং 

 

জুর ই/20-

রডজ্জম্বয/20 
 

 

13 

 

ম জ্জর য ন  

 

গ্র ভোঃ খ ফ গুন্দ  ড কঘযোঃ আর  

উজ্জজর োঃ আরভড ঙ্গ   মজর োঃ 

চুয় ড ঙ্গ  

 

 

01968-052980 

 

ইজ্জররিকয র এন্ড 

 উজ ওয়য রযিং 

 

 

জুর ই/20-

রডজ্জম্বয/20 

 

14 মভ োঃ  ¦ু ধীন ম জ্জন গ্র ভোঃ রতয়যরফর   ড কঘযোঃ আর  

উজ্জজর োঃ আরভড ঙ্গ   মজর োঃ 

চুয় ড ঙ্গ  

01951-015113 ইজ্জররিকয র এন্ড 

 উজ ওয়য রযিং 

 

জুর ই/20-

রডজ্জম্বয/20 
 

 

 

15 মভ োঃ রদুর ইর ভ 

রফশ্ব  

গ্র ভোঃ ব িংফ রড়য়  ড কঘযোঃ  টজ্জফ য় ররয়  

উজ্জজর োঃ আরভড ঙ্গ   মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ   

01773-614050 ইজ্জররিকয র এন্ড 

 উজ ওয়য রযিং 

 

জুর ই/20-

রডজ্জম্বয/20 
 

16 মভ োঃ রন ন আরী গ্র ভোঃ ব িংফ রড়য়   ড কঘযোঃ  টজ্জফ য় ররয়  

উজ্জজর োঃ আরভড ঙ্গ    মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ  । 

01746-910503 ইজ্জররিকয র এন্ড 

 উজ ওয়য রযিং 

জুর ই/20-

রডজ্জম্বয/20 
 

 



  

১৭ রফপুর আজ্জভদ গ্র ভোঃ ব িংফ রড়য়     ড কঘযোঃ  টজ্জফ য় ররয়  

উজ্জজর োঃ আরভড ঙ্গ    মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ  । 

01786-828116 ইজ্জররিকয র এন্ড 

 উজ ওয়য রযিং 

 

জুর ই/20-

রডজ্জম্বয/20 
 

১৮ মভ োঃ ছ রিয ম জ্জন গ্র ভোঃদ মুড়হুদ      ড কঘযোঃ দ মুড়হুদ       

উজ্জজর োঃদ মুড়হুদ      মজর োঃ  

চুয় ড ঙ্গ   

01817-062233 ইজ্জররিকয র এন্ড 

 উজ ওয়য রযিং 

 

জুর ই/20-

রডজ্জম্বয/20 
 

১৯ মভ োঃ ইভন হু ইন গ্র ভোঃ খ ফ গুন্দ    ড কঘযোঃ আর  

উজ্জজর োঃ আরভড ঙ্গ   মজর োঃ 

চুয় ড ঙ্গ  

  

01950-262383 ইজ্জররিকয র এন্ড 

 উজ ওয়য রযিং 

 

জুর ই/20-

রডজ্জম্বয/20 
 

 

 

 

২০ মভ োঃ আ দুে ভ ন গ্র ভোঃ র   ড়    ড কঘযোঃ  চুয় ড ঙ্গ     

উজ্জজর োঃ চুয় ড ঙ্গ   মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ  

। 

01721-979828 ইজ্জররিকয র এন্ড 

 উজ ওয়য রযিং 

 

জুর ই/20-

রডজ্জম্বয/20 
 

21  

মভ োঃ মুজ রদ ম জ্জন 

গ্র ভোঃ ব িংফ রড়য়  ড কঘযোঃ  টজ্জফ য় ররয়  

উজ্জজর োঃ আরভড ঙ্গ    মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ   

01887-276689 ইজ্জররিকয র এন্ড 

 উজ ওয়য রযিং 

 

জুর ই/20-

রডমম্বয/20 
 

22 মভ োঃ য রজফ হু ইন গ্র ভোঃ ব িংফ রড়য়     ড কঘযোঃ  টজ্জফ য় ররয়  

উজ্জজর োঃ আরভড ঙ্গ     মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ  

। 

01644-802801 ইজ্জররিকয র এন্ড 

 উজ ওয়য রযিং 

 

জুর ই/20-

রডজ্জম্বয/20 
 

23 এ এভ মপযজ্জদৌ 

ওয় রদ 

গ্র ভোঃ দরক্ষন চ দপুয ড কঘযোঃ দ েন  

উজ্জজর োঃ দ মুড়হুদ   মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ । 

01745-985758 ইজ্জররিকয র এন্ড 

 উজ ওয়য রযিং 

 

জুর ই/20-

রডজ্জম্বয/20 
 

24 মভ োঃ রভজ নুয যভ ন গ্র ভোঃ ব িংফ রড়য়   ড কঘযোঃ  টজ্জফ য় ররয়  

উজ্জজর োঃ আরভড ঙ্গ  মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ  

01748-594538 ইজ্জররিকয র এন্ড 

 উজ ওয়য রযিং 

 

জুর ই/20-

রডজ্জম্বয/20 
 

25 মভ োঃ আর রভন  যজ্জবজ গ্র ভোঃ দরক্ষন চ দপুয     ড কঘযোঃ দ েন  

 উজ্জজর োঃ দ মুড়হুদ    মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ । 

01772-496021 ইজ্জররিকয র এন্ড 

 উজ ওয়য রযিং 

 

জুর ই/20-

রডজ্জম্বয/20 
 

26 মভ োঃ মতৌরদুর ইর ভ গ্র ভোঃ ফরয ভপুয    ড কঘযোঃ রুরদয়  

ফ জ য 

উজ্জজর োঃ মজ্জ য দয       মজর োঃ মজ্জ য  

01913-334728 ইজ্জররিকয র এন্ড 

 উজ ওয়য রযিং 

 

জুর ই/20-

রডজ্জম্বয/20 
 

 

াঈ-রযচারদকয কাম যারয়, যুফ াঈন্নয়নারধদপ্তয, চুয়াডাঙ্গা জজরা কাম যারয়াধীন ইজ্জরকরিকয র এণ্ড  উজওয় রযিং প্ররক্ষণ জকদেয ‘‘ইজ্জরকরিকয র এণ্ড 

 উজওয় রযিং” জকা য’’-এ ২০২০-২০২১ াথ যফছদযয ২য়  (জ নুয় রয/২১-জুন/২১) চুয়াডাঙ্গা-২৯তভ ব্যাচ এয প্ররক্ষণাথীদদযনাদভয তাররকাাঃ  

ক্র: 

নিং 

প্ররক্ষন থীজ্জদয ন ভ ঠিক ন  মভ ফ ইর নিং প্ররক্ষন মক জ্জ েয ন ভ মভয় দ ভন্তব্য 

01 মভ োঃ   বুর ম জ্জন 

ইভন 

গ্র ভ+উোঃ দ মুড়হুদ , মজর োঃ 

চুয় ড ঙ্গ  

01767283988 ইজ্জরকরিকয র এণ্ড 

 উজওয় রযিং 

6 ভ জ নুয় রয/২১-

জুন/২১ 

 

02 মভ োঃ ইভয ন আরী গ্র ভোঃ ব িংফ রড়য় , উোঃ 

আরভড ঙ্গ , মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ । 

01782751740 ইজ্জরকরিকয র এণ্ড 

 উজওয় রযিং 

জ নুয় রয/২১-জুন/২১  

03 মভ োঃ  রকর আ জ্জেদ গ্র ভোঃ ব িংফ রড়য় , উোঃ 

আরভড ঙ্গ , মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ । 

01870367025 ইজ্জরকরিকয র এণ্ড 

 উজওয় রযিং 

জ নুয় রয/২১-জুন/২১  

04 মভ োঃরজয় উয যভ ন গ্র ভোঃ স্কুর ড় , চুয় ড ঙ্গ  দয, 

চুয় ড ঙ্গ । 

01922357335 ইজ্জরকরিকয র এণ্ড 

 উজওয় রযিং 

জ নুয় রয/২১-জুন/২১  

05 মভ োঃ হৃদয় ম জ্জন আক  গ্র ভোঃ  খ রযয় , উোঃ জীফননগয, 

মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ । 

01933668050 ইজ্জরকরিকয র এণ্ড 

 উজওয় রযিং 

6 ভ জ নুয় রয/২১-

জুন/২১ 

 

06 মভ োঃ ম জ্জন রভয়  গ্র ভোঃ কয় , মৌ: কুসুভপুয, উোঃ 

জীফননগয, মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ । 

01938463910 ইজ্জরকরিকয র এণ্ড 

 উজওয় রযিং 

জ নুয় রয/২১-জুন/২১  

07 মভ োঃ রযয় দ আজ্জযরপন গ্র ভোঃ মদৌর তরদয় ড়, চুয় ড ঙ্গ ্

দয, চুয় ড ঙ্গ । 

01712515498 ইজ্জরকরিকয র এণ্ড 

 উজওয় রযিং 

জ নুয় রয/২১-জুন/২১  

08 নূয ত জ  ন গ্র ভোঃ ভজররপুয,মৌোঃ মগ  রপুয, 

উোঃ দ মুড়হুদ , মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ । 

01712515498 ইজ্জরকরিকয র এণ্ড 

 উজওয় রযিং 

জ নুয় রয/২১-জুন/২১  

09 মভ োঃ   নুে ভ ন গ্র ভোঃ ফড় লুয় , মৌোঃ রতরতুদ, 

চুয় ড ঙ্গ  দয, চুয় ড ঙ্গ । 

01796109137 ইজ্জরকরিকয র এণ্ড 

 উজওয় রযিং 

জ নুয় রয/২১-জুন/২১  

10 মভ োঃ ওভয ছ রন গ্র ভোঃ ফদযগঞ্জ,মৌোঃ ভন্সগঞ্জ, 

উোঃ আরভড ঙ্গ , 

01941749330 ইজ্জরকরিকয র এণ্ড 

 উজওয় রযিং 

জ নুয় রয/২১-জুন/২১  



মজর োঃচুয় ড ঙ্গ । 

11 মভ োঃ জুজ্জয়র য ন  মগ্র ভোঃ ময য় কুরর, মৌোঃমুরন্সগঞ্জ, 

উোঃ আরভড ঙ্গ ,চুয় ড ঙ্গ । 

01856261914 ইজ্জরকরিকয র এণ্ড 

 উজওয় রযিং 

জ নুয় রয/২১-জুন/২১  

12 মভ োঃ ইকয মুর ম জ্জন গ্র ভোঃ ফ ররয় ক রন্দ, মৌোঃ 

জ্জয জগঞ্জ, চুয় ড ঙ্গ  দয, 

চুয় ড ঙ্গ  

01734201823 ইজ্জরকরিকয র এণ্ড 

 উজওয় রযিং 

জ নুয় রয/২১-জুন/২১  

13 অরভত আজ্জেদ  01307211378 ইজ্জরকরিকয র এণ্ড 

 উজওয় রযিং 

জ নুয় রয/২১-জুন/২১  

14 মভ োঃ ন জমুর ম জ্জন গ্র ভোঃ ফসুব ণ্ড যদ, মৌোঃ 

জ্জয জগঞ্জ, দয, চুয় ড ঙ্গ । 

01775101556 ইজ্জরকরিকয র এণ্ড 

 উজওয় রযিং 

জ নুয় রয/২১-জুন/২১  

15 মভ োঃ জ র র উরিন গ্র ভোঃ নতুন ব ণ্ড যদ, মৌোঃ 

জ্জয জগঞ্জ, দয, চুয় ড ঙ্গ । 

01930857075 ইজ্জরকরিকয র এণ্ড 

 উজওয় রযিং 

জ নুয় রয/২১-জুন/২১  

16 মভ োঃ ভরয উরিন গ্র ভোঃ নতুন ব ণ্ড যদ, মৌোঃ 

জ্জয জগঞ্জ, দয, চুয় ড ঙ্গ । 

01822182259 ইজ্জরকরিকয র এণ্ড 

 উজওয় রযিং 

জ নুয় রয/২১-জুন/২১  

17 মভ োঃ ন জমুর ম জ্জন গ্র ভোঃ যঘুনন্দনপুয, জীফননগয, 

চুয় ড ঙ্গ । 

01718444291 ইজ্জরকরিকয র এণ্ড 

 উজওয় রযিং 

জ নুয় রয/২১-জুন/২১  

18 জীফন কুভ য ীর গ্র ভোঃ ত য পুয, মৌোঃ নওয়  ড়  

, উোঃ ভধুখ রী, মজর োঃ পরযদপুয 

01966733442 ইজ্জরকরিকয র এণ্ড 

 উজওয় রযিং 

জ নুয় রয/২১-জুন/২১  

19 মভ োঃ ভরনরুর ক রফশ্ব  গ্র ভোঃ আররয় নগয, মৌোঃ 

জ্জয জগঞ্জ, দয, চুয় ড ঙ্গ । 

01319574625 ইজ্জরকরিকয র এণ্ড  

 উজওয় রযিং 

জ নুয় রয/২১-জুন/২১  

20 রপকুর ইর ভ গ্র ভোঃ জয়য ভপুয, মৌোঃ 

জয়য ভপুয, উোঃ দ মুড়হুদ , 

মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ । 

01640373950 ইজ্জরকরিকয র এণ্ড 

 উজওয় রযিং 

জ নুয় রয/২১-জুন/২১  

21   ন আরী গ্র ভোঃ মফ য় ররয় , মৌোঃ জ্জয জগঞ্জ, 

দয, চুয় ড ঙ্গ । 

01734104463 ইজ্জরকরিকয র এণ্ড 

 উজওয় রযিং 

জ নুয় রয/২১-জুন/২১  

22 মভ োঃ ইররয় ছুয যভ ন গ্র ভোঃ মফ য় ররয় , মৌোঃ জ্জয জগঞ্জ, 

দয, চুয় ড ঙ্গ । 

01714921125 ইজ্জরকরিকয র এণ্ড 

 উজওয় রযিং 

জ নুয় রয/২১-জুন/২১  

23 মভ োঃ আইনুয রফশ্ব  গ্র ভোঃ জুড় নপুয, মৌোঃ রফষ্ণুপুয, 

উোঃ দ মুড়হুদ , চুয় ড ঙ্গ । 

01786752481 ইজ্জরকরিকয র এণ্ড 

 উজওয় রযিং 

জ নুয় রয/২১-জুন/২১  

24 মভ োঃইভ ভ কফীয প্নীর রঝন ইদ ফ  ষ্ট্য ন  ড় , 

চুয় ড ঙ্গ  

01704413741 ইমরকরিকয র এণ্ড 

 উজওয় রযিং 

জ নুয় রয/২১-জুন/২১  

25 মভ োঃ ম  গ গ্র ভোঃ মফযগ ছী, চুয় ড ঙ্গ  01915068170 ইজ্জরকরিকয র এণ্ড 

 উজওয় রযিং 

জ নুয় রয/২১-জুন/২১  

26 মভ োঃ ফখরতয় য যভ ন আতর  ড় , জীফননগয, 

চুয় ড ঙ্গ । 

01939308397 ইজ্জরকরিকয র এণ্ড 

 উজওয় রযিং 

জ নুয় রয/২১-জুন/২১  

27 মভ োঃ  র  উরিন গ্র ভোঃ িপুকুয, মৌোঃ গুডদ, 

উোঃভজ্জপুয,মজর োঃ রঝন ইদ 

01931445047 ইজ্জরকরিকয র এণ্ড 

 উজওয় রযিং 

জ নুয় রয/২১-জুন/২১  

 

াঈ-রযচারদকয কাম যারয়, যুফ াঈন্নয়নারধদপ্তয, চুয়াডাঙ্গা জজরা কাম যারয়াধীন জযরিজাদযন এন্ড এয়ায-করন্ডরনাং প্ররক্ষণ জকদেয ‘‘ইজ্জরিরনক্স” 

জকা য’’-এ ২০২০-২০২১ াথ যফছদযয ১ভ  ( জুরাাআ-রডদম্বয/২০২০ ) চুয়াডাঙ্গা-২৮তভ ব্যাচ এয প্ররক্ষণাথীদদযনাদভয তাররকাাঃ 

 

ক্রোঃ 

নিং 

প্ররক্ষণ থীয ন ভ ঠিক ন  মভ ফ ইর নিং প্ররক্ষণ 

মক জ্জ েন 

ন ভ 

মভয় দ ভন্তব্য 

01 মভ োঃ আরছয উিীন গ্র ভোঃ কুরনয়     ড কঘযোঃ ক  ে ড ঙ্গ  

উজ্জজর োঃ দ মুড়হুদ    মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ  

০১৩১২-৩৫০০১৮ ইজ্জরিরনক্স 

 

জুর ই/20-

রডজ্জম্বয/20 

 

02 মভ োঃ সুভন আরী গ্র ভোঃ য ঙ্গ যজ্জ ত     ড কঘযোঃ দ েন  

উজ্জজর োঃ দ মুড়হুদ    মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ । 

০১৯৬৮-৩৪৭৭৬৭ ইজ্জরিরনক্স জুর ই/20-

রডজ্জম্বয/20 

 

03 মভ োঃ ম  গ আরী গ্র ভোঃ ছয়ঘরযয়     ড কঘযোঃ যজগঞ্জ  

উজ্জজর োঃ চুয় ড ঙ্গ   মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ    

০১৯৪১-৩৩৩৯৫৬ ইজ্জরিরনক্স জুর ই/20-

রডজ্জম্বয/20 

 

04 মভ োঃ মযত আরী গ্র ভোঃ িংকযচন্দ্র      ড কঘযোঃ রডজ্জঙ্গদ 

উজ্জজর োঃ চুয় ড ঙ্গ     মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ । 

০১৯৬৫-৮৩২৪৯৬ ইমরিরনক্স জুর ই/20-

রডজ্জম্বয/20 

 

05 মভ োঃ ন জমু  রকফ গ্র ভোঃ দ মুড়হুদ    ড কঘযোঃ দ মুড়হুদ     

উজ্জজর োঃ দ মুড়হুদ    মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ  

০১৩০১-৩৩৯৭১৪ ইজ্জরিরনক্স জুর ই/20-

রডজ্জম্বয/20 

 

06 মভ োঃ ন ইমুয যভ ন গ্র ভোঃ কজ্জরজ  ড়   ড কঘযোঃ আরভড ঙ্গ     

উজ্জজর োঃ আরভড ঙ্গ   মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ । 

০১৯১৫-৩৪৪২০৭ ইজ্জরিরনক্স জুর ই/20-

রডজ্জম্বয/20 

 



07 ভ  বুফ ম  ইন গ্র ভোঃ গজ্জযপুয     ড কঘযোঃ রততুদ 

উজ্জজর োঃ চুয় ড ঙ্গ     মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ । 

০১৭৫৩-৮০৪৯৫৫ ইজ্জরিরনক্স জুর ই/20-

রডজ্জম্বয/20 

 

08 সয়দ পরযদ আজ্জেদ গ্র ভোঃ ভরিক  ড়    ড কঘযোঃ চুয় ড ঙ্গ  

উজ্জজর োঃ চুয় ড ঙ্গ    মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ । 

 ইজ্জরিরনক্স জুর ই/20-

রডজ্জম্বয/20 

 

09 মভ োঃ  ভীভ ম জ্জন গ্র ভোঃ ন গদ      ড কঘযোঃ মুরন্সগঞ্জ  

উজ্জজর োঃ আরভড ঙ্গ   মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ । 

০১৯৩৭-২৩৭৩৩১ ইজ্জরিরনক্স জুর ই/20-

রডজ্জম্বয/20 

 

10 মভ োঃ আবুর ফ  য গ্র ভোঃ পুয তন ফ স্তপুয ড কঘযোঃজ্জগ রফন্দপুয    

উজ্জজর োঃ দ মুড়হুদ    মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ  

০১৯৯২-২০৬৭৩৮ ইজ্জরিরনক্স জুর ই/20-

রডজ্জম্বয/20 

 

11 ভ সুভ রফি  গ্র ভোঃ জয়য ভ পুয    ড কঘযোঃ জয়য ভ পুয    

উজ্জজর োঃ দ মুড়হুদ     মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ । 

০১৯৮৫-১৬৫০১৯ ইজ্জরিরনক্স জুর ই/20-

রডজ্জম্বয/20 

 

12 মভ োঃ আব্দুর আররভ গ্র ভোঃ জয়য ভ পুয    ড কঘযোঃ জয়য ভ পুয    

উজ্জজর োঃ দ মুড়হুদ    মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ । 

০১৯০৪-৮৬৯০১২ ইজ্জরিরনক্স জুর ই/20-

রডজ্জম্বয/20 

 

13 মভ োঃ ক রতরুর মভ ি  গ্র ভোঃ ফ জ্জগ য়ন      ড কঘযোঃ শ্রী যতনপুয 

উজ্জজর োঃ  মুরজফনগয মজর োঃ মভজ্জযপুয। 

০১৭৭১-৭৪৮৭৮৩ ইজ্জরিরনক্স জুর ই/20-

রডজ্জম্বয/20 

 

১৪ মভ োঃ আ দুে ভ ন গ্র ভোঃ ধুতুয ট      ড কঘযোঃ জ্জয জগঞ্জ       

উজ্জজর োঃ চুয় ড ঙ্গ   মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ । 

০১৯০৭-২৬৪৫৪৬ ইজ্জরিরনক্স 

 

জুর ই/20-

রডজ্জম্বয/20 

 

১৫ মভ োঃ জুজ্জয়য য ন  গ্র ভোঃ মঘ রদ ড়ী ফ জ য    ড কঘযোঃ মঘ রদ ড়ী 

উজ্জজর োঃ আরভড ঙ্গ    মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ । 

০১৯২৫-৩৩২২১২ ইজ্জরিরনক্স জুর ই/20-

রডজ্জম্বয/20 

 

১৬ মভ ছ োঃ  রয়  খ তুন গ্র ভোঃ কুরন্দপুয    ড কঘযোঃ জময ভপুয    

উজ্জজর োঃ চুয় ড ঙ্গ    মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ । 

০১৭১১-৯০৯১০৯ ইজ্জরিরনক্স জুর ই/20-

রডজ্জম্বয/20 

 

১৭ ক জী তরযকুর ক গ্র ভোঃ য স্ত -১,মকন-২     ড কঘযোঃ রভযপুয   

উজ্জজর োঃ ঢ ক     মজর োঃ ঢ ক  । 

০১৭১১-৯০৯১০৯ ইজ্জরিরনক্স জুর ই/20-

রডজ্জম্বয/20 

 

১৮ মভ োঃ  রকফ আজ্জেদ গ্র ভোঃ কৃষ্ণপুয       ড কঘযোঃ দ েন     

উজ্জজর োঃ চুয় ড ঙ্গ    মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ । 

০১৯৯৫-৬৪১৩৮৭ ইজ্জরিরনক্স জুর ই/20-

রডজ্জম্বয/20 

 

 

 

১৯ 

 

 

 

মভ োঃ এযপ ন আরী(রভরন) 

 

 

গ্র ভোঃ আয ভ  ড়      ড কঘযোঃ চুয় ড ঙ্গ  

উজ্জজর োঃ চুয় ড ঙ্গ     মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ । 

 

 

০১৯২৯-২৬৪৭২৭ 

 

 

ইজ্জরিরনক্স 

 

 

জুর ই/20-

রডজ্জম্বয/20 

 

২০ মভ োঃ মক যফ ন আরী গ্র ভোঃ আয ভ  ড়      ড কঘযোঃ চুয় ড ঙ্গ  

উজ্জজর োঃ চুয় ড ঙ্গ     মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ । 

০১৭১০-৮৩৩৭৫০ ইজ্জরিরনক্স জুর ই/20-

রডজ্জম্বয/20 

 

২১ মভ োঃ  রিয আজ্জেদ গ্র ভোঃ মগ রন থপুয    ড কঘযোঃ চুয় ড ঙ্গ  

উজ্জজর োঃ চুয় ড ঙ্গ    মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ । 

০১৯৪৩-৪৭৮৬৮৯ ইজ্জরিরনক্স জুর ই/20-

রডজ্জম্বয/20 
 

২২ মভ োঃ আব্দুয যরভ গ্র ভোঃ জয়য ভ পুয  ড কঘযোঃ জয়য ভ পুয    

উজ্জজর োঃ দ মুড়হুদ    মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ । 

০১৯১২-১৬৭৬৭৯ ইজ্জরিরনক্স জুর ই/20-

রডজ্জম্বয/20 
 

২৩ জু জ্জয়য আনজুভ গ্র ভোঃ মৌযকজ্জরজ ড়  ড কঘযোঃ চুয় ড ঙ্গ  

উজ্জজর োঃ চুয় ড ঙ্গ    মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ । 

০১৯৩০-৪৫৭৬০৪ ইজ্জরিরনক্স জুর ই/20-

রডজ্জম্বয/20 
 

২৪ জুন জ্জয়দ আ জ্জেদ গ্র ভোঃ ফজ্জরশ্বযপুয    ড কঘযোঃ ন গদ                  

উজ্জজর োঃ আরভড ঙ্গ    মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ । 

০১৯৩০-৪৫৭৬০৪ ইজ্জরিরনক্স জুর ই/20-

রডজ্জম্বয/20 
 

২৫ ভ সুভ উিীন ভন্ডর গ্র ভোঃ মজ য়িে য ড়    ড কঘযোঃ চুয় ড ঙ্গ  

উজ্জজর োঃ চুয় ড ঙ্গ    মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ । 

০১৭১১-৩৪২২৬৩ ইজ্জরিরনক্স জুর ই/20-

রডজ্জম্বয/20 
 

 

াঈ-রযচারদকয কাম যারয়, যুফ াঈন্নয়নারধদপ্তয, চুয়াডাঙ্গা জজরা কাম যারয়াধীন জযরিজাদযন এন্ড এয়ায-করন্ডরনাং প্ররক্ষণ জকদেয ‘‘ইজ্জরিরনক্স” 

জকা য’’-এ ২০২০-২০২১ াথ যফছদযয ২য়  (জ নুয় রয/২১-জুন/২১) চুয়াডাঙ্গা-২৮তভ ব্যাচ এয প্ররক্ষণাথীদদযনাদভয তাররকাাঃ 

ক্রোঃ 

নিং 

প্ররক্ষণ থীয ন ভ ঠিক ন  মভ ফ ইর নিং প্ররক্ষণ 

মক জ্জ েন ন ভ 

মভয় দ ভন্তব্য 

01 মভ োঃ ত জমুর মখ 

 

গ্র ভোঃ হ যদী, ম ষ্টোঃ হ যদী, 

থ ন োঃআরভড াংগ , মজর োঃচুয় ড াংগ  

০১৭৯৬-৮৭১৯৬৪ ইজ্জরিরনক্স 

 

জ নুয় রয/২১

-জুন/২১ 

 

02 মভ োঃ রুবফর ইসর ভ 

 

গ্র ভোঃ রু্ক , ম ষ্টোঃরু্ক , 

থ ন োঃমভযপুয, মজর োঃর্কমষ্টয়  

০১৮৮৪-৪৬১২১৮ ইজ্জরিরনক্স জ নুয় রয/২১

-জুন/২১ 
 

03 মভ োঃমরটন আরী 

 

গ্র ভোঃ মগ মফন্দপুয ম ষ্টোঃআরভড াংগ  

থ ন োঃআরভড াংগ , মজর োঃচুয় ড াংগ  

০১৮৭১-৮৩৩৬৮৫ ইজ্জরিরনক্স জ নুয় রয/২১

-জুন/২১ 
 

04 মভ োঃমজহ দুর ইসর ভ 

 

গ্র ভোঃ রু্ক , ম ষ্টোঃরু্ক , 

থ ন োঃমভযপুয, মজর োঃর্কমষ্টয়  

০১৭৫৯-৯৭৫৯৭৬ ইজ্জরিরনক্স জ নুয় রয/২১

-জুন/২১ 
 



05 মভ োঃআমিবুয যহভ ন 

 

গ্র ভোঃ জয়য ভপুয, ম ষ্টোঃজয়য ভপুয 

থ ন োঃ দ মুড়হুদ , মজর োঃ চুয় ড াংগ  

০১৭৪১-৪০১৪৯৭ ইজ্জরিরনক্স জ নুয় রয/২১

-জুন/২১ 
 

06 মভ োঃ মভজ নুয যহভ ন 

 

গ্র ভোঃব াংফ ড়ীয় ,ম ষ্টোঃব াংফ ড়ীয়  

থ ন োঃআরভড াংগ ,মজর োঃচুয় ড াংগ  

০১৭৪৮-৫৯৪৫৩৮ ইজ্জরিরনক্স জ নুয় রয/২১

-জুন/২১ 
 

07 মভ োঃমহদুর ইসর ভ 

 

গ্র ভোঃব াংফ ড়ীয় ,ম ষ্টোঃহ টবফ য় মরয়  

থ ন োঃআরভড াংগ ,মজর োঃচুয় ড াংগ  

০১৭১২-৯৬৫০১৬ ইজ্জরিরনক্স জ নুয় রয/২১

-জুন/২১ 
 

08 মভ োঃমভন আরী মফশ্ব স 

 

গ্র ভোঃমু্ভনগয,ম ষ্টোঃসবয জগঞ্জ 

থ ন োঃচুয় ড াংগ ,মজর োঃচুয় ড াংগ  

01904-903996 ইজ্জরিরনক্স জ নুয় রয/২১

-জুন/২১ 
 

09 মভ োঃপয়স র ইসর ভ 

 

গ্র ভোঃএয দপুয,ম ষ্টোঃআরভড াংগ  

থ ন োঃআরভড াংগ ,মজর োঃচুয় ড াংগ  

০১৭২৬-৭৯৭২১১ ইজ্জরিরনক্স জ নুয় রয/২১

-জুন/২১ 
 

10 মহর র আহসবভদ 

 

গ্র ভোঃ স ড় ফ মড়য় , ম ষ্টোঃর্কড়ুরগ মি 

থ ন োঃ দ মুড়হুদ , মজর োঃ চুয় ড াংগ  

০১৯৮৭-৪৮৭০৪৬ ইজ্জরিরনক্স জ নুয় রয/২১

-জুন/২১ 
 

11 মভ োঃত নমজভ হক তভ র 

 

গ্র ভোঃহ বড় ক মন্দ,ম ষ্টোঃআইরহাঁস 

থ ন োঃআরভড াংগ ,মজর োঃচুয় ড াংগ  

০১৭৮০-৬০১১৭৪ ইজ্জরিরনক্ জ নুয় রয/২১

-জুন/২১ 
 

12 পবয়জ আহবভদ 

 

গ্র ভোঃ মদ স্ত, ম ষ্টোঃ দনু  

থ ন োঃ  চুয় ড াংগ , মজর োঃ চুয় ড াংগ  

০১৭২১-৭৭২৯৭৭ ইজ্জরিরনক্স জ নুয় রয/২১

-জুন/২১ 
 

13 মভ োঃ আব্দুয যহভ ন 

 

গ্র ভোঃ মি ট দুধ মতর , ম ষ্টোঃ দনু  

থ ন োঃ দ মুড়হুদ , মজর োঃ চুয় ড াংগ  

০১৯৩১-২৩৭৪৫০ ইজ্জরিরনক্স জ নুয় রয/২১

-জুন/২১ 
 

১৪ মভ োঃ হ সন  স বহফ 

 

গ্র ভোঃ দুর রনগয, ম ষ্টোঃ নমতব ত  

থ ন োঃ দ মুড়হুদ , মজর োঃ চুয় ড াংগ  

০১৯৩৬-৩২৬৯৯৯ ইজ্জরিরনক্স জ নুয় রয/২১

-জুন/২১ 

 

১৫ মভ োঃ ন ঈমুয যহভ ন 

 

গ্র ভোঃব াংফ ড়ীয় ,ম ষ্টোঃব াংফ ড়ীয়  

থ ন োঃআরভড াংগ ,মজর োঃচুয় ড াংগ  

০১৯০২-১০৫১৭০ ইজ্জরিরনক্স জ নুয় রয/২১

-জুন/২১ 

 

১৬ মভ োঃ ভমপজুয যহভ ন 

 

গ্র ভোঃ প ুভ ড় , ম ষ্টোঃ চুয় ড াংগ  

থ ন োঃ  চুয় ড াংগ , মজর োঃ চুয় ড াংগ  

০১৭৯৭-৬১৯০৭৩ ইজ্জরিরনক্স জ নুয় রয/২১

-জুন/২১ 

 

১৭ মভ োঃ মযন আরী 

 

গ্র ভোঃ ঠ র্কয পুয, ম ষ্টোঃ ীযপুযর্কল্ল  

থ ন োঃ দ মুড়হুদ , মজর োঃ চুয় ড াংগ  

01987-467329 ইজ্জরিরনক্স জ নুয় রয/২১

-জুন/২১ 

 

১৮ মভ োঃ আব্দুর ি ত্ত য 

 

গ্র ভোঃ জয়য ভপুয, ম ষ্টোঃজয়য ভপুয 

থ ন োঃ দ মুড়হুদ , মজর োঃ চুয় ড াংগ  

০১৭৬৬-৫৭৫৮৫৪ ইজ্জরিরনক্স জ নুয় রয/২১

-জুন/২১ 

 

১৯ মভ োঃ মুমনরুজ্জ ভ ন 

 

গ্র ভোঃ জগন্ন থপুয, ম ষ্টোঃীযতনপুয 

থ ন োঃ দ মুড়হুদ , মজর োঃ চুয় ড াংগ  

০১৯৬৯-৩৫৪১৯৩ ইজ্জরিরনক্স জ নুয় রয/২১

-জুন/২১ 

 

20 মভ োঃ ইয় মিন আয প ত 

 

গ্র ভোঃবফ য় মরম ,ম ষ্টোঃসবয জগঞ্জ 

থ ন োঃচুয় ড াংগ ,মজর োঃচুয় ড াংগ  

০১৬২০-২৩৪১৯৩ ইজ্জরিরনক্স জ নুয় রয/২১

-জুন/২১ 

 

২১ মভ োঃ মসমরভ মহ বসন 

 

গ্র ভোঃব াংফ ড়ীয় ,ম ষ্টোঃহ টবফ য় রীয়  

থ ন োঃআরভড াংগ ,মজর োঃচুয় ড াংগ  

০১৭৫৬-১৮২০৭৩ ইজ্জরিরনক্স জ নুয় রয/২১

-জুন/২১ 

 

২২ মভ োঃ মভবহদী হ স ন 

 

গ্র ভোঃবদৌর তমদয় ড়,ম ষ্টোঃচুয় ড াংগ  

থ ন োঃচুয় ড াংগ ,মজর োঃচুয় ড াংগ  

০১৭৩৫-৬৭৮৫৮৬ ইজ্জরিরনক্স জ নুয় রয/২১

-জুন/২১ 

 

২৩ মভ োঃ ভখবরি উদ্দীন 

 

গ্র ভোঃ র্কমন্দপুয, ম ষ্টোঃজয়য ভপুয 

থ ন োঃ দ মুড়হুদ , মজর োঃ চুয় ড াংগ  

০১৮৭৪-৪৯৮৫৩২ ইজ্জরিরনক্স জ নুয় রয/২১

-জুন/২১ 

 

২৪ মভ োঃ ভমজবুর ইসর ভ 

 

গ্র ভোঃবভ চ ইনগয,ম ষ্টোঃ আসভ নখ রী 

থ ন োঃআরভড াংগ ,মজর োঃচুয় ড াংগ  

০১৯২২-৪৫৮০৭০ ইজ্জরিরনক্স জ নুয় রয/২১

-জুন/২১ 

 

২৫ মভ োঃ মভ স্ত মকন 

 

গ্র ভোঃহ্জয হ টি,ম ষ্টোঃচুয় ড াংগ  

থ ন োঃচুয় ড াংগ ,মজর োঃচুয় ড াংগ  

০১৮৩৩-০২৩৫৩৮ ইজ্জরিরনক্স জ নুয় রয/২১

-জুন/২১ 

 

২৬ মসক স ভী 

 

গ্র ভোঃফ গ ন ড় ,ম ষ্টোঃচুয় ড াংগ  

থ ন োঃচুয় ড াংগ ,মজর োঃচুয় ড াংগ  

০১৭৭০-৯৫২৯২৯ ইজ্জরিরনক্স জ নুয় রয/২১

-জুন/২১ 

 



২৭ মভ োঃ ভ সুভ মফল্ল হ 

 

গ্র ভোঃমু্ভনগয,ম ষ্টোঃসবয জগঞ্জ 

থ ন োঃচুয় ড াংগ ,মজর োঃচুয় ড াংগ  

০১৭৩৫-৬২১৪১৯ ইজ্জরিরনক্স জ নুয় রয/২১

-জুন/২১ 

 

২৮ মভ োঃন মপি হুি ইন 

মযপ দ 

 

গ্র ভোঃবদৌর তমদয় ড়,ম ষ্টোঃচুয় ড াংগ  

থ ন োঃচুয় ড াংগ ,মজর োঃচুয় ড াংগ  

০১৯৫৯-৫৬৯৬৪৮ ইজ্জরিরনক্স জ নুয় রয/২১

-জুন/২১ 

 

২৯ মভ োঃ ফ বয়মজদ মফ স্ত ভী 

 

গ্র ভোঃনওর ভ যী,ম ষ্টোঃয ভমদয়  

থ ন োঃআরভড াংগ ,মজর োঃচুয় ড াংগ  

০১৯৫৯-৫৭০১৬৭ ইজ্জরিরনক্স জ নুয় রয/২১

-জুন/২১ 

 

৩০ আমর্কয যহভ ন 

 

গ্র ভোঃনওর ভ যী,ম ষ্টোঃয ভমদয়  

থ ন োঃআরভড াংগ ,মজর োঃচুয় ড াংগ  

০১৯৯৯-৫৫৭৯১১ ইজ্জরিরনক্স জ নুয় রয/২১

-জুন/২১ 

 

 

াঈ-রযচারদকয কাম যারয়, যুফ াঈন্নয়নারধদপ্তয, চুয়াডাঙ্গা জজরা কাম যারয়াধীন জযরিজাদযন এন্ড এয়ায-করন্ডরনাং প্ররক্ষণ জকদেয ‘‘মযরিজ জ্জযন 

এণ্ড এয় করণ্ডরনিং জকা য’’-এ ২০২০-২০২১ াথ যফছদযয ১ভ  ( জুরাাআ-রডদম্বয/২০২০ ) চুয়াডাঙ্গা-২৮তভ ব্যাচ এয প্ররক্ষণাথীদদযনাদভয তাররকাাঃ 

                                                                                                                      

ক্রোঃ 

নিং 

প্ররক্ষণ থীয ন ভ ঠিক ন  মভ ফ ইর নিং প্ররক্ষণ মক জ্জ েন 

ন ভ 

মভয় দ ভন্তব্য 

01 মভ োঃ ইররয় ছুয যভ ন 

ভজনু 

গ্র ভোঃ মফ য় ররয়     ড কঘযোঃ জ্জয জগঞ্জ   

উজ্জজর োঃ চুয় ড ঙ্গ    মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ । 

01714921125 মযরিজ জ্জযন এণ্ড 

এয় করণ্ডরনিং 

 

জুর ই/20-

রডজ্জম্বয/20 

 

02 মভ োঃ   ন আরর গ্র ভোঃ মফ য় ররয়     ড কঘযোঃ জ্জয জগঞ্জ   

উজ্জজর োঃ চুয় ড ঙ্গ    মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ । 

01714104463 মযরিজ জ্জযন এণ্ড 

এয় করণ্ডরনিং 
জুর ই/20-

রডজ্জম্বয/20 
 

03 মভ োঃ মভ জ পরপজুয 

যভ ন 

গ্র ভোঃ ক লুজ্জ র    ড কঘযোঃ জ্জয জগঞ্জ   

উজ্জজর োঃ চুয় ড ঙ্গ    মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ । 

01768451008 মযরিজ জ্জযন এণ্ড 

এয় করণ্ডরনিং 
জুর ই/20-

রডজ্জম্বয/20 
 

04 মভ োঃ   নুে ভ ন গ্র ভোঃ জ পয পুয    ড কঘযোঃ চুয় ড ঙ্গ     

উজ্জজর োঃ চুয় ড ঙ্গ    মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ । 

01746620801 মযরিজ জ্জযন এণ্ড 

এয় করণ্ডরনিং 
জুর ই/20-

রডজ্জম্বয/20 
 

05 মভ োঃ রদুর ইর ভ    

আেদ আরর 

গ্র ভোঃ ব িংফ ড়ীয়    ড কঘযোঃ  টজ্জফ য় ররয়  

উজ্জজর োঃ আরভড ঙ্গ   মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ । 

01712965016 মযরিজ জ্জযন এণ্ড 

এয় করণ্ডরনিং 
জুর ই/20-

রডজ্জম্বয/20 
 

06 মভ োঃ ভ ফুজ যভ ন গ্র ভোঃ গড়চ ড়    ড কঘযোঃ মজ র  

উজ্জজর োঃ আরভড ঙ্গ   মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ । 

01728026655 মযরিজ জ্জযন এণ্ড 

এয় করণ্ডরনিং 
জুর ই/20-

রডজ্জম্বয/20 
 

07 মভ োঃ ম জ্জর আযভ ন গ্র ভোঃ ব িংফ ড়ীয়    ড কঘযোঃ  টজ্জফ য় ররয়  

উজ্জজর োঃ আরভড ঙ্গ   মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ । 

01737079168 মযরিজ জ্জযন এণ্ড 

এয় করণ্ডরনিং 
জুর ই/20-

রডজ্জম্বয/20 
 

08 মভ োঃ য জ্জদুে ভ ন গ্র ভোঃ ব িংফ ড়ীয়    ড কঘযোঃ  টজ্জফ য় ররয়  

উজ্জজর োঃ আরভড ঙ্গ   মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ । 

01796172437 মযরিজ জ্জযন এণ্ড 

এয় করণ্ডরনিং 
জুর ই/20-

রডজ্জম্বয/20 
 

09 মভ োঃ য জ্জদুে ভ ন গ্র ভোঃ ঈশ্বযচন্দ্র পুয  ড কঘযোঃ দ েন  

উজ্জজর োঃ দ মুড়হুদ    মজর োঃ  চুয় ড ঙ্গ । 

01936675029 মযরিজ জ্জযন এণ্ড 

এয় করণ্ডরনিং 
জুর ই/20-

রডজ্জম্বয/20 
 

10 আব্দুর আর ভ মুন গ্র ভোঃ ঈশ্বযচন্দ্র পুয  ড কঘযোঃ দ েন  

উজ্জজর োঃ দ মুড়হুদ    মজর োঃ  চুয় ড ঙ্গ । 

01792145477 মযরিজ জ্জযন এণ্ড 

এয় করণ্ডরনিং 
জুর ই/20-

রডজ্জম্বয/20 
 

11 মভ োঃ আয ফুর ইর ভ গ্র ভোঃ ভ রনকরদয়      ড কঘযোঃ ভ রনকরদয়  

উজ্জজর োঃ গ িংনী   মজর োঃ মভজ্জযপুয। 

01307660040 মযরিজ জ্জযন এণ্ড 

এয় করণ্ডরনিং 
জুর ই/20-

রডজ্জম্বয/20 
 

12 মভ োঃ আকয ভ আরী খাঁন গ্র ভোঃ ম ন তন পুয   ড কঘযোঃ মুরন্সগঞ্জ 

উজ্জজর োঃ আরভড ঙ্গ   মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ । 

01943239616 মযরিজ জ্জযন এণ্ড 

এয় করণ্ডরনিং 
জুর ই/20-

রডজ্জম্বয/20 
 

13 মভ োঃ আবু সুরপয় ন গ্র ভোঃ ম ন তন পুয   ড কঘযোঃ মুরন্সগঞ্জ 

উজ্জজর োঃ আরভড ঙ্গ   মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ । 

01707986010 মযরিজ জ্জযন এণ্ড 

এয় করণ্ডরনিং 
জুর ই/20-

রডজ্জম্বয/20 
 

14 ভরতউয যভ ন গ্র ভোঃ জয়য ভপুয  ড কঘযোঃ জয়য ভপুয 

উজ্জজর োঃ দ মুড়হুদ    মজর োঃ  চুয় ড ঙ্গ । 

01303260295 মযরিজ জ্জযন এণ্ড  

এয় করণ্ডরনিং 
জুর ই/20-

রডজ্জম্বয/20 
 

15 মভ োঃ প  দ আর ইভন গ্র ভোঃ জয়য ভপুয  ড কঘযোঃ জয়য ভপুয 

উজ্জজর োঃ দ মুড়হুদ    মজর োঃ  চুয় ড ঙ্গ । 

01961415146 মযরিজ জ্জযন এণ্ড  

এয় করণ্ডরনিং 
জুর ই/20-

রডজ্জম্বয/20 
 
 

16 ক জী য প তুর ক গ্র ভোঃ মফরগ রছ ঈদগ   ড়  

ড কঘয+উজ্জজর + মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ । 

016411046034 মযরিজ জ্জযন এণ্ড 

এয় করণ্ডরনিং 
জুর ই/20-

রডজ্জম্বয/20 
 

17 মভ োঃ  র  উরিন গ্র ভোঃ জ পয পুয    ড কঘযোঃ চুয় ড ঙ্গ     

উজ্জজর োঃ চুয় ড ঙ্গ    মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ । 

01729825511 মযরিজ জ্জযন এণ্ড 

এয় করণ্ডরনিং 
জুর ই/20-

রডজ্জম্বয/20 
 

 

 

 

মভ োঃ যীফুর ইর ভ গ্র ভোঃ  ড় ফ রড়য়   ড কঘযোঃ কুড়–রগ রছ 

উজ্জজর োঃ দ মুড়হুদ    মজর োঃ  চুয় ড ঙ্গ । 

---------------- মযরিজ জ্জযন এণ্ড 

এয় করণ্ডরনিং 
জুর ই/20-

রডজ্জম্বয/20 
 



18 

19 মভ োঃ  খ ওয় ত ম জ্জন গ্র ভোঃ  ড় ফ রড়য়   ড কঘযোঃ কুড়–রগ রছ 

উজ্জজর োঃ দ মুড়হুদ    মজর োঃ  চুয় ড ঙ্গ । 

----------------- মযরিজ জ্জযন এণ্ড 

এয় করণ্ডরনিং 
জুর ই/20-

রডজ্জম্বয/20 
 

20 মভ োঃ রমুর  যজ্জবজ গ্র ভোঃ দরক্ষন চ দপুয  ড কঘযোঃ দ েন  

উজ্জজর োঃ দ মুড়হুদ    মজর োঃ  চুয় ড ঙ্গ । 

01729984366 মযরিজ জ্জযন এণ্ড 

এয় করণ্ডরনিং 
জুর ই/20-

রডজ্জম্বয/20 
 

21 রপকুর ইর ভ   গ্র ভোঃ জয়য ভপুয  ড কঘযোঃ জয়য ভপুয 

উজ্জজর োঃ দ মুড়হুদ    মজর োঃ  চুয় ড ঙ্গ । 

01640373950 মযরিজ জ্জযন এণ্ড 

এয় করণ্ডরনিং 
জুর ই/20-

রডজ্জম্বয/20 
 

22 মভ োঃ ভরনরুে ভ ন শুব গ্র ভোঃ জ পযপুয 

ড কঘয+উজ্জজর + মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ । 

01710679221 মযরিজ জ্জযন এণ্ড 

এয় করণ্ডরনিং 
জুর ই/20-

রডজ্জম্বয/20 
 

23 মভ োঃ ন রদভ   ন গ্র ভোঃ  নুযফ ড় দী   ড কঘযোঃ রডজ্জঙ্গদ 

উজ্জজর োঃ চুয় ড ঙ্গ  মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ । 

01955377544 মযরিজ জ্জযন এণ্ড 

এয় করণ্ডরনিং 
জুর ই/20-

রডজ্জম্বয/20 
 

24 যরন আজ্জেদ গ্র ভোঃ ছয়ঘরযয়   ড কঘযোঃ  মঘ রদ ড়ী  ফজ য 

উজ্জজর োঃ আরভড ঙ্গ   মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ । 

---------------- মযরিজ জ্জযন এণ্ড 

এয় করণ্ডরনিং 
জুর ই/20-

রডজ্জম্বয/20 
 

25 মভ োঃ রভজ নুয যভ ন গ্র ভোঃ গড়চ ড়    ড কঘযোঃ মুরন্সগঞ্জ 

উজ্জজর োঃ আরভড ঙ্গ   মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ । 

01934065802 মযরিজ জ্জযন এণ্ড 

এয় করণ্ডরনিং 
জুর ই/20-

রডজ্জম্বয/20 
 

26 মভ োঃ য রজফ আরী গ্র ভোঃ  জয  টি 

ড কঘয+উজ্জজর + মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ । 

01728452336 মযরিজ জ্জযন এণ্ড 

এয় করণ্ডরনিং 
জুর ই/20-

রডজ্জম্বয/20 
 

27 মভ োঃ   নুে ভ ন গ্র ভোঃ মতঘযী         ড কঘযোঃ জ্জয জগঞ্জ 

উজ্জজর োঃ চুয় ড ঙ্গ    মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ । 

01742158074 মযরিজ জ্জযন এণ্ড 

এয় করণ্ডরনিং 
জুর ই/20-

রডজ্জম্বয/20 
 

28 মভ োঃ রভভয ট ম জ্জন গ্র ভোঃ জ পয পুয    ড কঘযোঃ চুয় ড ঙ্গ     

উজ্জজর োঃ চুয় ড ঙ্গ    মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ । 

01919967028 মযরিজ জ্জযন এণ্ড 

এয় করণ্ডরনিং 
জুর ই/20-

রডজ্জম্বয/20 
 

 

াঈ-রযচারদকয কাম যারয়, যুফ াঈন্নয়নারধদপ্তয, চুয়াডাঙ্গা জজরা কাম যারয়াধীন জযরিজাদযন এন্ড এয়ায-করন্ডরনাং প্ররক্ষণ জকদেয ‘‘মযরিজ জ্জযন 

এণ্ড এয় করণ্ডরনিং জকা য’’-এ ২০২০-২০২১ াথ যফছদযয ২য় (জ নুয় রয/২১-জুন/২১) চুয়াডাঙ্গা-২৯তভ ব্যাচ এয প্ররক্ষণাথীদদযনাদভয তাররকাাঃ 

ক্রোঃ 

নিং 

প্ররক্ষণ থীয ন ভ ঠিক ন  মভ ফ ইর নিং প্ররক্ষণ মক জ্জ েন 

ন ভ 

মভয় দ ভন্তব্য 

01 মভ োঃ য রদুর ক গ্র ভোঃ     ড কঘযোঃ   

উজ্জজর োঃ    মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ । 

01997-515887 মযরিজ জ্জযন এণ্ড 

এয় করণ্ডরনিং 

 

জ নুয় রয/২১-

জুন/২১ 

 

02 মভ োঃ ইকয মুর ক গ্র ভোঃ জয়য ভপুয     ড কঘযোঃ জয়য ভপুয   

উজ্জজর োঃ দ মুড়হুদ    মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ । 

0177-055661 মযরিজ জ্জযন এণ্ড 

এয় করণ্ডরনিং 

 

জ নুয় রয/২১-

জুন/২১ 

 

03 মভ োঃ আর রভন  গ্র ভোঃ উকজ্জত      ড কঘযোঃ জয়য ভপুয   

উজ্জজর োঃ চুয় ড ঙ্গ    মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ । 

01768-174152 মযরিজ জ্জযন এণ্ড 

এয় করণ্ডরনিং 

 

জ নুয় রয/২১-

জুন/২১ 

 

04 মভ োঃ ভ মুন রভয়  গ্র ভোঃ জ্জন্ত লপুয    ড কঘযোঃ উথরী   

উজ্জজর োঃ জীফননগয  মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ । 

01941-448470 মযরিজ জ্জযন এণ্ড 

এয় করণ্ডরনিং 

 

জ নুয় রয/২১-

জুন/২১ 

 

05 মভ োঃ আরপ আকফয গ্র ভোঃ দভী     ড কঘযোঃ দ মুড়হুদ   

উজ্জজর োঃ দ মুড়হুদ    মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ । 

01750-801525 মযরিজ জ্জযন এণ্ড 

এয় করণ্ডরনিং 

 

জ নুয় রয/২১-

জুন/২১ 

 

06  মভ োঃ আর রভন গ্র ভোঃ ীয ভপুয  ড কঘযোঃ ক ররদ পুয 

উজ্জজর োঃ আরভড ঙ্গ   মজর োঃ 

চুয় ড ঙ্গ । 

01706-168298 মযরিজ জ্জযন এণ্ড 

এয় করণ্ডরনিং 

 

জ নুয় রয/২১-

জুন/২১ 

 

07 মভ োঃ ভরভনুয যভ ন গ্র ভোঃ টজ্জফ ররয়  ড কঘযোঃ  টজ্জফ ররয়  

উজ্জজর োঃ আরভড ঙ্গ   মজর োঃ 

চুয় ড ঙ্গ । 

01918-009204 মযরিজ জ্জযন এণ্ড 

এয় করণ্ডরনিং 

 

জ নুয় রয/২১-

জুন/২১ 

 

08 মভ োঃ জ রকয ম জ্জন গ্র ভোঃ ফ ে চভ যী  ড কঘযোঃ চ ে দপুয 

উজ্জজর োঃ আরভড ঙ্গ   মজর োঃ 

চুয় ড ঙ্গ । 

01747-673478  মযরিজ জ্জযন এণ্ড 

এয় করণ্ডরনিং 

 

জ নুয় রয/২১-

জুন/২১ 

 

09 মভ োঃ য জু আজ্জভদ গ্র ভোঃ নুযনগয    ড কঘযোঃ চুয় ড ঙ্গ    

উজ্জজর োঃ চুয় ড ঙ্গ    মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ । 

01788-829287 মযরিজ জ্জযন এণ্ড 

এয় করণ্ডরনিং 

 

জ নুয় রয/২১-

জুন/২১ 

 

10 মভ োঃ জ ক রযয়  মভ স্তপ  গ্র ভোঃ থ ন  ক উরন্সর ড়  ড কঘযোঃ 01739-277897 মযরিজ জ্জযন এণ্ড জ নুয় রয/২১-  



চুয় ড ঙ্গ    

উজ্জজর োঃ চুয় ড ঙ্গ    মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ । 

এয় করণ্ডরনিং 

 

জুন/২১ 

11 মভ োঃ র  আযেদ গ্র ভোঃ  ট জ্জচ য     ড কঘযোঃ দ মুড়হুদ  

উজ্জজর োঃ দ মুড়হুদ    মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ । 

01707-926924 মযরিজ জ্জযন এণ্ড 

এয় করণ্ডরনিং 

 

জ নুয় রয/২১-

জুন/২১ 

 

12 মভ োঃয রকবুর ইর ভ গ্র ভোঃ ছয়ঘরযয়     ড কঘযোঃ জ্জয জগঞ্জ   

উজ্জজর োঃ চুয় ড ঙ্গ    মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ । 

01937-755086 মযরিজ জ্জযন এণ্ড 

এয় করণ্ডরনিং 

 

জ নুয় রয/২১-

জুন/২১ 

 

13 দীন মভ  েদ গ্র ভোঃ ফ ররয় ক রন্দ   ড কঘযোঃ জ্জয জগঞ্জ   

উজ্জজর োঃ চুয় ড ঙ্গ    মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ । 

01734-201823 মযরিজ জ্জযন এণ্ড 

এয় করণ্ডরনিং 

 

জ নুয় রয/২১-

জুন/২১ 

 

14  রুখ আজ্জভদ গ্র ভোঃ  রুক রন্দ   ড কঘযোঃ আইর    

উজ্জজর োঃ আরভড ঙ্গ , মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ । 

01943-894939 মযরিজ জ্জযন এণ্ড 

এয় করণ্ডরনিং 

 

জ নুয় রয/২১-

জুন/২১ 

 

15 মভ োঃ ন রভ আরী গ্র ভোঃ নুযনগয কজ্জর নী  ড কঘযোঃ 

চুয় ড ঙ্গ    

উজ্জজর োঃ চুয় ড ঙ্গ    মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ । 

01904-032270 মযরিজ জ্জযন এণ্ড 

এয় করণ্ডরনিং 

 

জ নুয় রয/২১-

জুন/২১ 

 

16 মভ োঃ ঝন্টু আরী গ্র ভোঃ ফসু ব ন্ড যদ ড কঘযোঃ যজগঙ্জ 

উজ্জজর োঃ চুয় ড ঙ্গ    মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ । 

01880-758918 মযরিজ জ্জযন এণ্ড 

এয় করণ্ডরনিং 

 

জ নুয় রয/২১-

জুন/২১ 

 

17 মভ োঃ ম জ্জয়ফ আক্ত য গ্র ভোঃ জয়য ভপুয     ড কঘযোঃ জয়য ভপুয   

উজ্জজর োঃ দ মুড়হুদ    মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ । 

01641-809495 মযরিজ জ্জযন এণ্ড 

এয় করণ্ডরনিং 

 

জ নুয় রয/২১-

জুন/২১ 

 

18 মভ োঃ  রুন আয যরদ গ্র ভোঃ নুযনগয কজ্জর নী  ড কঘযোঃ 

চুয় ড ঙ্গ    

উজ্জজর োঃ চুয় ড ঙ্গ    মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ । 

-------------- মযরিজ জ্জযন এণ্ড 

এয় করণ্ডরনিং 

 

জ নুয় রয/২১-

জুন/২১ 

 

19 মভ োঃ রন ন আরী গ্র ভোঃ  টজ্জফ য় ররয়  ড কঘযোঃ 

 টজ্জফ য় ররয়  

উজ্জজর োঃ আরভড ঙ্গ   মজর োঃ 

চুয় ড ঙ্গ । 

01746-910503 মযরিজ জ্জযন এণ্ড 

এয় করণ্ডরনিং 

 

জ নুয় রয/২১-

জুন/২১ 

 

20 মভ োঃ ভ মুনুয যরদ গ্র ভোঃ নুযনগয কজ্জর নী  ড কঘযোঃ 

চুয় ড ঙ্গ    

উজ্জজর োঃ চুয় ড ঙ্গ    মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ । 

01936-672709 মযরিজ জ্জযন এণ্ড 

এয় করণ্ডরনিং 

 

জ নুয় রয/২১-

জুন/২১ 

 

২১ মভ োঃ ফ দ  আরী গ্র ভোঃ নুযনগয কজ্জর নী  ড কঘযোঃ 

চুয় ড ঙ্গ    

উজ্জজর োঃ চুয় ড ঙ্গ    মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ । 

01929-520943 মযরিজ জ্জযন এণ্ড 

এয় করণ্ডরনিং 

 

জ নুয় রয/২১-

জুন/২১ 

 

22 মভ োঃ রজফন রফশ্ব  গ্র ভোঃ কজ্জরজ  ড়   ড কঘযোঃ চুয় ড ঙ্গ    

উজ্জজর োঃ চুয় ড ঙ্গ    মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ । 

01749-956014 মযরিজ জ্জযন এণ্ড 

এয় করণ্ডরনিং 

 

জ নুয় রয/২১-

জুন/২১ 

 

 

 

23 

 

 

মভ োঃ  রকর আজ্জেদ 

 

 

গ্র ভোঃ মফরগ রছ  ড কঘযোঃ চুয় ড ঙ্গ    

উজ্জজর োঃ চুয় ড ঙ্গ    মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ । 

 

 

01595-679010 

 

 

মযরিজ জ্জযন এণ্ড 

এয় করণ্ডরনিং 

 

 

 

জ নুয় রয/২১-

জুন/২১ 

 

 

 

24 

 

 

মভ োঃ জ ভ ত আরী  

 

 

গ্র ভোঃ মফরগ রছ  ড কঘযোঃ চুয় ড ঙ্গ    

 

উজ্জজর োঃ চুয় ড ঙ্গ    মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ । 

 

 

01889-335530 

 

 

মযরিজ জ্জযন এণ্ড 

এয় করণ্ডরনিং 

 

 

 

জ নুয় রয/২১-

জুন/২১ 

 

 

25 মভ োঃ  আরক রভয়  গ্র ভোঃ মফরগ রছ  ড কঘযোঃ চুয় ড ঙ্গ    

উজ্জজর োঃ চুয় ড ঙ্গ    মজর োঃ চুয় ড ঙ্গ । 

01817-188267 মযরিজ মযন এণ্ড 

এয় করণ্ডরনিং 

 

জ নুয় রয/২১-

জুন/২১ 

 

 

 

 

 

 



গণ-প্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

াঈ-রযচারদকয কাম যারয় 

যুফ প্ররক্ষণ জকে,চুয়াডাঙ্গা । 

রফলয়াঃ গফাদীশু, াঁমুযগীারন, প্রাথরভক রচরকৎা, ভৎস্য চাল  কৃরল রফলয়ক প্ররক্ষণ।  

২০২০-২০২১ াথ য ফছয, ব্যাচ নাং-০১ তারযখাঃ ১৫-০৭-২০২০-১৩-১০-২০২০ , জভয়াদাঃ ৩ ভা। 

 

ক্রাঃ 

নাং 
প্ররক্ষনাথীয নাভ ঠিকানা জভাফাাআর নাং জেদডয নাভ জভয়াদ ভভত্মব্য 

০১। াযদবজ াঅাদভদ রয়া গ্রাভাঃ জষ্ট্নাড়া,াঅরভডাঙ্গা 

াঈাঃ াঅরভডাঙ্গা, জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা  

-    

০২। জভাাঃ াঅাদুজ্জাভান গ্রাভাঃ পাভ যাড়া,াঈাঃ চুয়াডাঙ্গা দয, 

জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা ।  
০১৭৯২২০০৬১১    

০৩। জভাাঃ ারকর জাদন গ্রাভাঃ যনদগাার ,াঈাঃচুয়াডাঙ্গা 

দয, জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 
০১৯৪১৭৬৮৩৩৫    

০৪। জভাাঃ াঅাঃ যভান গ্রাভাঃ দ যনা ,াঈাঃদামুড়হুদা, জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা । 
০১৯৩১২৩৭৪৫০    

০৫। জভাাঃ রযভা ারযয়ায গ্রাভাঃ জফায়াররয়া,াঈাঃ চুয়াডাঙ্গা দয 

,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 
০১৯১৫০৪৪৬৭০    

০৬। জভাাঃ াঅব্দুয যভান গ্রাভাঃ জফায়াররয়া,াঈাঃ চুয়াডাঙ্গা দয 

,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 
০১৯১৫০৪৪৬৭০    

০৭। জভাাঃ ারন কাদদয গ্রাভাঃ দভী, াঈাঃ দামুড়হুদা 

,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 

০১৯১৬০৫৭৬৩৬    

০৮। জভাাঃ এানুর ক গ্রাভাঃ দভী, াঈাঃ দামুড়হুদা 

,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 

০১৭২৩৩১৭৬৮৯    

০৯। জভাাঃ জারভর জাদন গ্রাভাঃ কয়যাডাঙ্গা,াঈাঃ াঅরভডাঙ্গা, 

 জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 

০১৩১৮৪৬০১০১    

১০।  জভাাঃ জভদদী াান গ্রাভাঃ ারারকরাড়া,াঈাঃ 

দামুড়হুদা, জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 
০১৯১৮৩০৪০২২    

১১। জভাাঃ কাভার াঈরিন গ্রাভাঃ ফকীপুয,াঈাঃ াঅরভডাঙ্গা 

 জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 

০১৯১৫৬৭৪১৩৯    

১২। পদয়জ াঅদভদ গ্রাভাঃ জদাত্মগ্রাভ,াঈাঃ চুয়াডাঙ্গা 

দয, 

 জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 

০১৭২১৭৭২৯৭৭    

১৩। জভাাঃ সুজন াঅরী গ্রাভাঃ জয়যাভপুয,াঈাঃ দামুড়হুদা, 

জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 

০১৭১৭২০২৬২৫    

১৪। জভাাঃ াঅাদুজ্জাভান গ্রাভাঃ জগারফিপুয াঈাঃ  াঅরভডাঙ্গা, 

জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 

০১৭২৮২৫৯৬৫২    

১৫।  জভাাঃ াঅরমুত্তারকন গ্রাভাঃ নুযনগয,াঈাঃ চুয়াডাঙ্গা দয 

জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 

০১৭২৫৫৩৭২০০    

১৬। জভাাঃ  সুভন াঅদভদ গ্রাভাঃ ভন্ডরাড়া,াঈাঃ চুয়াডাঙ্গা দয 

জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 

০১৯৯৬৮৮২৪৬৫    

১৭। জভাাঃ াঅর াঅরভন গ্রাভাঃ জয়যাভপুয,াঈাঃ দামুড়হুদা 

জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 

০১৭২৩৪২৯৯৮৫    

১৮। জরার াঅদভদ গ্রাভাঃ কুড়ুরগারছ,াঈাঃ 

দামুড়হুদা,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 
০১৯৮৭৪৮৭০৪৬    



১৯। জভাাঃ াান াদফ গ্রাভাঃ দুরারনগয,াঈাঃ দামুড়হুদা 

জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 

০১৯৩৬৩২৬৯৯৯    

২০।  জভাাঃ াাআদ যভান গ্রাভাঃ রক্ষীপুয,াঈাঃ দামুড়হুদা 

জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 

০১৭৯৩৬৩৪০৮৭    

২১। জভাাঃ  ভামুদুর াান গ্রাভাঃ নুযনগয,াঈাঃ চুয়াডাঙ্গা দয 

জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 
০১৭৩১৩২০৯৩৪    

২২। জভাাঃ াঅরকুয যভান গ্রাভাঃ ারতবাঙ্গা,াঈাঃ দামুড়হুদা 

,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 
০১৭৬৩২৫৫৬৩৩    

২৩। জভাাঃ াঅতাাঈর ক গ্রাভাঃ ারতবাঙ্গা,াঈাঃ দামুড়হুদা 

,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 
০১৯২৬৬৪০৭৬৬    

২৪। জভাাঃ াঅরভগীয জাাাআন গ্রাভাঃ কুরচাযা াঈাঃ চুয়াডাঙ্গাদয, 

জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা 

০১৪০৩৩৫৮৯৮৮    

২৫। ফাপ্পী কুভায ারধকাযী গ্রাভাঃ সুটিয়া াঈাঃ জীফননগয, 

জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা 

০১৭৩৩৭২৮২০৪    

২৬। জভাাঃ রযপাত জাদন গ্রাভাঃ সুটিয়া াঈাঃ জীফননগয, 

জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা 

০১৭৭৮৫৩২৬১১    

২৭। জভাাঃ াঅরযফুয যভান গ্রাভাঃ জজারা,াঈাঃ াঅরভডাঙ্গা 

,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 

০১৭১৭৩৫৪২৬১    

২৮। জভাাঃ মুজারদ জাদন গ্রাভাঃ কয়যাডাঙ্গা াঈাঃ াঅরভডাঙ্গা, 

জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 
০১৯৫২৫৫৬৩৬১    

২৯। জভাাঃ রভযাজুর ক গ্রাভাঃ কারপুয,াঈাঃ জীফননগয 

 জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 

০১৯১৮৫০৫২৩৫    

৩০। জভাাঃ জাানুয যভান গ্রাভাঃ কারপুয,াঈাঃ জীফননগয 

 জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 

০১৯৯৯৫৫৮৪৬৮    

৩১। জভাছাাঃ রভনাযা খাতুন গ্রাভাঃ দরক্ষণচাদঁপুয,াঈাঃ দামুড়হুদা 

জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 

০৯৩৬২৪২৫২৬    

৩২। জভাাঃ ভাাফুজ াআরাভ গ্রাভাঃ জাপযপুয,াঈাঃ চুয়াডাঙ্গা 

দয,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা  
০১৯৫৯৩৭২৯৮৭    

৩৩। জভাাঃ াআিী জাদন গ্রাভাঃ কয়যাডাঙ্গা াঈাঃ াঅরভডাঙ্গা, 

জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 
০১৯৫৭৯৮৮৫৯৭    

৩৪। জভাছাাঃ জযখা খাতুন গ্রাভাঃ ফড়দফায়াররয়া,াঈাঃ 

াঅরভডাঙ্গা, জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 
০১৭৭৭১৭৭৪২৫    

৩৫। জভাছাাঃ সুযবী সুরতানা গ্রাভাঃ ছয়ঘরযয়া,াঈাঃ চুয়াডাঙ্গা দয, 

জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 

০১৯৮৯২৪০৮৬১    

৩৬। জভাাঃ জভাাঃ রদুর াআরাভ গ্রাভাঃ গাড়াফাড়ীয়া,াঈাঃ চুয়াডাঙ্গা 

দয,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 
-    

৩৭। জভাাঃ নজযম্নর াআরাভ গ্রাভাঃ জঘালরফরা,াঈাঃ াঅরভডাঙ্গা 

জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 
-    

৩৮। জভাাঃ াঅকতায জাদন গ্রাভাঃ গাড়াফাড়ীয়া,াঈাঃ চুয়াডাঙ্গা 

দয,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 
০১৭১৮৫৫২০০৫    

৩৯।  জভাাঃ ভাসুদ যানা গ্রাভাঃ াঅররয়াপুয,াঈাঃচুয়াডাঙ্গা দয 

জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 

০১৭১৭৮৮৫৪৭৬    

৪০। প্রদী কুভায জঘাল গ্রাভাঃ কারপুয াঈাঃ জীফননগয -    



জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 

৪১। জভাাঃ াঅর রভযাজ গ্রাভাঃ কুরনয়া,াঈাঃ দামুড়হুদা, 

জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 

-    

৪২। জভাছাাঃ াায ফানু গ্রাভাঃ ভরনযাভপুয,াঈাঃ চুয়াডাঙ্গা 

দয , জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 
-    

৪৩। জভাাঃ তাভরজদ াঅদভদ 

ান 
গ্রাভাঃ খাভাযাাআর,াঈাঃ রঝনাাআদ দয 

, জজরাাঃ রঝনাাআদ । 
-    

৪৪। জভাাঃ জাদন াঅরী গ্রাভাঃ শ্রীযাভপুযাঃ াঅরভডাঙ্গা, 

জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 

-    

৪৫। জভাাঃ  াঅান ারফফ গ্রাভাঃ নপযকিী,াঈাঃ চুয়াডাঙ্গা দয 

, জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 
০১৭৫১২৭৮১২৮    

৪৬। জভাাঃ াঅকদদ াঅরী গ্রাভাঃ জছাটলুয়া াঈাঃ চুয়াডাঙ্গা দয 

, জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 
০১৩০৯৬৬৩৩৬৩    

৪৭।  জভাাঃ াঅরভনুর াআরাভ গ্রাভাঃ জফগভপুয,াঈাঃ চুয়াডাঙ্গা দয, 

জজরাাঃদগাারগঞ্জ 
০১৯৩০৮৬৪৬৮৬    

৪৮। জভাাঃ  াঅরছয াঈিীন গ্রাভাঃ কুরনয়া,াঈাঃ দামুড়হুদা, 

জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 

০১৩১২৩৫০০১৮    

৪৯। ভামুন ায যরদ গ্রাভাঃ র এযান্ড,রফ াড়া 

াঈাঃ চুয়াডাঙ্গা দয, জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা । 

০১৯১১৭৮৬৭৩৪    

৫০। জভাাঃ ভাফুজুয যভান গ্রাভাঃ চাদঁযতনপুয,ভদপুয,াঈাঃ , 

জজরাাঃ রঝনাাআদ 

-    

৫১। এ,এভ দাযম্নর াআরাভ গ্রাভাঃ জফড়াশুরা,াঈাঃ রঝনাাআদ 

দয,জজরাাঃ রঝনাাআদ । 
০১৭১৬৭৭৫১৪৮    

৫২। জভাাঃ  মুত্মারজন বুরবুর 

াআরাভ 
গ্রাভাঃ রক্ষীপুয,াঈাঃ জীফননগয, 

জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 
০১৭৮৬৩২৮৪৫৮    

৫৩।  জভাাঃ াঅকতায জাদন গ্রাভাঃ ড়াফাড়ীয়া,াঈাঃ চুয়াডাঙ্গা 

দয ,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 
-    

৫৪।  জভাাঃ  াঅবু াঅরাভ গ্রাভাঃ কুতুফপুয,াঈাঃ চুয়াডাঙ্গা দয 

,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 

০১৯১৩১৭৬৬৪২    

৫৫। জভাাঃ রভজানুয যভান গ্রাভাঃ কুতুফপুয,াঈাঃ চুয়াডাঙ্গা দয 

,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 

০১৭৯০৯৮৬১৪২    

৫৬। জভাাঃ াআিী াঅরী গ্রাভাঃ ফাররয়াকারি,াঈাঃ চুয়াডাঙ্গা 

দয, ,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 
০১৭৫৮৩৬৮৬৫৬    

৫৭।  জাদর যানা গ্রাভাঃ চেফা, াঈাঃ দামুড়হুদা 

 জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 

০১৭৫৪৯৫৫৬৬৬    

৫৮। জভাাঃ নাজমুর ক গ্রাভাঃ াচঁ কভরাপুয,াঈাঃ 

াঅরভডাঙ্গা, জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 
০১৯৮৪৯১০৩৫৩    

৫৯। জভাাঃ রদুর াআরাভ গ্রাভাঃ বাাংফাড়ীয়া,াঈাঃ াঅরভডাঙ্গা 

জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 

০১৭১২৯৬৫০১৬    

৬০। যঞ্জু াঅাদিদ গ্রাভাঃ জগারফিপুয,াঈাঃ াঅরভডাঙ্গা, 

জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 

০১৬১২০০৪৭৫৮    

৬১। জকপাদয় তুরস্না গ্রাভাঃ চাযাতরাাড়া,াঈাঃ রঝনা্দ 

দয, জজরাাঃ রঝনাাআদ । 
-    



গণ-প্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

াঈ-রযচারদকয কাম যারয় 

যুফ প্ররক্ষণজকে,চুয়াডাঙ্গা । 

ব্যাচ নাং-০২ াথ য ফছযাঃ ২০২০-২০২১ রফলয়াঃ গফারদ শু ারন  রফলয়ক প্ররক্ষণ জকা য  জভয়াদ-০১ (এক) ভা তারযখাঃ ০১-১২-২০২০ ররাঃ দত ৩০-১২-২০২০ 

ররাঃ,জভাট চুড়াভত্ম প্ররক্ষনাথী- ৪০ (চররস্ন) জন । 

ক্রাঃ 

নাং 
প্ররক্ষনাথীয নাভ ঠিকানা জভাফাাআর নাং জেদডয নাভ জভয়াদ ভভত্মব্য 

০১। জভাাঃ রা াঅদভদ গ্রাভাঃ াটদচাযা,াঈাঃ দামুড়হুদা, জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা।  
০১৭০৭৯২৬৯২৪    

০২। জভাাঃ রফরস্নার জাদন গ্রাভাঃ নতুন ফাত্মপুয,াঈাঃ দামুড়হুদা, 

জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 
০১৯১৭৯৩৬৫৮৫    

০৩। জভাাঃ রফপুর জাদন গ্রাভাঃ ফিীপুয ,াঈাঃ াঅরভডাঙ্গা, 

জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 
০১৯৫৭০৬৯৩৪৫    

০৪। জভাছাাঃ কাভযম্নন্নাায গ্রাভাঃ ফাররয়াকারি,াঈাঃ চুয়াডাঙ্গ দয, 

জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 
০১৩০৭৫৯০১১৬    

০৫। জভাাঃ যাদদুর াআরাভ গ্রাভাঃ ীযপুযকুরস্না,াঈাঃ দামুড়হুদা, 

জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 
০১৭৫৪৯৯০৬২৮    

০৬। জভাাঃ পযজ াঅরী গ্রাভাঃ রডরকৃষ্ণপুয,াঈাঃ চুয়াডাঙ্গ দয, 

জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 
০১৯৪৮৩৯৫২৬৯    

০৭। জভাাঃ াঅব্দুর ান্নান গ্রাভাঃ াতগাড়ী,াঈাঃ চুয়াডাঙ্গ দয, 

জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 
০১৭১৭৬২৩৩৬৮    

০৮। রদুর াআরাভ গ্রাভাঃ ভদনা,াঈাঃ দামুড়হুদা, জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা । 
০১৯২৩৫৭৮৮০৮    

০৯। জভাাঃ াঅবু জাপয গ্রাভাঃ ফড় গাাংনী,াঈাঃ াঅরভডাঙ্গা, 

জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 
০১৬৪৪৫৪৩৭৫১    

১০।  জভাাঃ রজয়াাঈয যভান গ্রাভাঃ বাাংফাড়ীয়া,াঈাঃ াঅরভডাঙ্গা, 

জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 
-    

১১। জভাাঃ ারভদুর াআরাভ গ্রাভাঃ ৬২ নাং াঅরড়য়া,াঈাঃ দামুড়হুদা, 

জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 
০১৯৫৬২২৬২৮২    

১২। জভাাঃ জররভ জযজা গ্রাভাঃ খাকযযা,াঈাঃ াঅরভডাঙ্গা, 

জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 
০১৭৭০৫৪৩৩৪৪    

১৩। জভাাঃ শুকুয াঅরী গ্রাভাঃ নাগদা,াঈাঃ াঅরভডাঙ্গা, জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা। 
০১৭৫৭০৯৭৩৯৭    

১৪। জভাাঃ ফাকী রফরস্না গ্রাভাঃ শ্রীনগয,াঈাঃ াঅরভডাঙ্গা, জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা। 
০১৭২৮৩৬২৬৬৬    

১৫। ররা খাতুন গ্রাভাঃ জডপররয়া,াঈাঃ ভাগুযা দয 

জজরাাঃ ভাগুযা। 

০১৭১১১১৮০১০    

১৬। জভাাঃ াঅাঃ ারভদ গ্রাভাঃ ভািদজভা,াঈাঃ চুয়াডাঙ্গা দয 

জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 

০১৭২২৬৩৩০২৪    

১৭। জভাাঃ জাকারযয়া জভাত্মপা গ্রাভাঃ থানা কাাঈরন্পর াড়া,াঈাঃ 

চুয়াডাঙ্গা দয,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 
০১৯৩৮৪৫৮৪৯১    

১৮। জভাাঃ চান রভয়া গ্রাভাঃ রদযাজখারী,াঈাঃ চুয়াডাঙ্গা 

দয,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 
০১৯৯২৪৭৮৬৯২    

১৯। জভাাঃ মুকুর াআরাভ গ্রাভাঃ চরন্ডপুয,াঈাঃ চুয়াডাঙ্গা 

দয,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 
০১৯১৫৭২৭৪২১    

২০।  জভাাঃ  াআানুয াআরাভ গ্রাভাঃ গাাআদঘাট,াঈাঃ চুয়াডাঙ্গা 

দয,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 
০১৭৫০৪২৮৯৬১    



২১। জভাাঃ ভদনায়ায জাদন গ্রাভাঃ তরভাযী,াঈাঃ চুয়াডাঙ্গা দয, 

জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯৩৮৪৬১৮৫২    

২২। জভাাঃ াভীভ জাদন গ্রাভাঃ তরভাযী,াঈাঃ চুয়াডাঙ্গা দয, 

জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯৫২০৬১৪৮৭    

২৩। জভাাঃ জাদবদ াআকফর গ্রাভাঃ জগারফিহুদা,াঈাঃ দামুড়হুদা, 

জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা  । 

০১৭০৬৫৩৮২৯৬    

২৪। জভাাঃ াভসুজজুা গ্রাভাঃ জগন্নাথপুয,াঈাঃ দামুড়হুদা 

,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা  

০১৭২৫৪৫১৬৬৮    

২৫। জভাাঃ কদয াঅরী গ্রাভাঃ বাাংফাড়ীয়া,াঈাঃ াঅরভডাঙ্গা 

জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 

০১৯১৫৩৪৩৮১৩    

২৬। জভাাঃ ভরভনুয যভান গ্রাভাঃ াট জফায়াররয়া,াঈাঃ াঅরভডাঙ্গা 

জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 

০১৭৩১১৮৪১৪৮    

২৭। জভাাঃ াঅজাদ াঅরী গ্রাভাঃ াঅকুিফাড়ীয়া,াঈাঃ চুয়াডাঙ্গা 

দয,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 
০১৯২৮০৫০৬৪৯    

২৮।  জভাাঃ ারকলুজ্জাভান গ্রাভাঃ রভনাজপু,াঈাঃ জীফননগয, 

জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 

০১৭৩৭৭৩৬০৮১    

২৯। জভাাঃ রযয়াজ াঅরী গ্রাভাঃ গড়াাআটুর,াঈাঃ চুয়াডাঙ্গা 

দয,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 
০১৭৪০৫৬০৪০০    

৩০। জভাাঃ রজয়াাঈয যভান গ্রাভাঃ পুযাতন বান্ডাযদ,াঈাঃ চুয়াডাঙ্গা 

দয,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 
০১৭৩৯১০৫৩৪৩    

৩১। জভাাঃ জতারদুর াআরাভ 

ররটন 
গ্রাভাঃ ফররদাাড়া,াঈাঃ কারীগঞ্জ,জজরাাঃ 

রঝনাাআদ 
০১৯১৮৩৭৯৪৪০    

৩২। জভাাঃ যায়ান াঈরিন  গ্রাভাঃ াআব্রারভপুয,াঈাঃ দামুড়হুদা, 

জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 
০১৯২৭৮০৭০০৭    

৩৩। যম্নহুর াঅরভন গ্রাভাঃ াঅটাখারী,াঈাঃ ফাাঈপর, জজরাাঃ 

রদযাজপুয । 
০১৭৭১৯৫০৪২৮    

৩৪।  জভাাঃ াঅরারভন গ্রাভাঃ ারতডাঙ্গা,াঈাঃ দামুড়হুদা 

জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 

০১৯৯৫৭২৮৮৭৭    

৩৫। জদদরায়ায জাদন গ্রাভাঃ কাভারপুয,াঈাঃ াঅরভডাঙ্গা 

জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯৯৬৮৮৪৬৭৩    

৩৬। জভাাঃ নারদ াআরাভ গ্রাভাঃ জগারফিপুয,াঈাঃ াঅরভডাঙ্গা 

জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 

০১৭৮৬৮২৮১৫০    

৩৭। জভাাঃ যাাত যভান যাজু গ্রাভাঃ জরাকনাথপুয,াঈাঃ দামুড়হুদা 

জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 
-    

৩৮। জভাাঃ চঞ্চর জাদন গ্রাভাঃ জবাগাাআর ফগারদ,াঈাঃ াঅরভডাঙ্গা 

 জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 

০১৭৯৫২৯২১০১    

৩৯। জভাাঃ হুাাআন গ্রাভাঃ াররকা,াঈাঃ াঅরভডাঙ্গা 

 জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 

০১৭১৮১৬৫৯৭৫    

৪০। জভাছাাঃ াফানা খাতুন গ্রাভাঃ ফাররয়াকারি, াঈাঃ চুয়াডাঙ্গা 

দয,,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 
০১৭৫০৯১৬৯৪৯    

        

 

 



গণ-প্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

াঈ-রযচারদকয কাম যারয় 

যুফ প্ররক্ষণজকে, চুয়াডাঙ্গা । 

ব্যাচ নাং- ০৩, াথ য ফছযাঃ ২০২০-২০২১ রফলয়াঃ কৃরল  াটি যকারচায  রফলয়ক প্ররক্ষণ জকা য জভয়াদ-০১ (এক) ভা তারযখাঃ ০৩-০১-২০২১ ররাঃ দত ০২-০২-

২০২১ ররাঃ,জভাট চুড়াভত্ম প্ররক্ষনাথী- ৪০ (চররস্ন) জন । 

ক্রাঃ নাং প্ররক্ষনাথীয নাভ ঠিকানা জভাফাাআর নাং জেদডয নাভ জভয়াদ ভভত্মব্য 

০১।  জভাাঃ ভাসুদ যানা গ্রাভ: ফড় গাাংনী, াঈাঃ 

াঅরভডাঙ্গা,  জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 
০১৯৫৯০৩২৬৪২    

০২। জভাাঃ াান াঅরী গ্রাভ: ফড় গাাংনী, াঈাঃ 

াঅরভডাঙ্গা,  জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 
০১৯২৭৯৯০৩৬৮    

০৩। জভাছাাঃ রযক্তা াযবীন গ্রাভাঃ তদতযকাঠি, াঈাঃ 

জফায়ারভাযী, জজরাাঃ পরযদপুয। 
০১৬২০২২৭৮৬০    

০৪। জভাাঃ জীফ জভারস্না গ্রাভাঃ যম্নরদয়া, াঈাঃ 

জফায়ারভাযী, জজরাাঃ পরযদপুয। 
০১৬২০২২৭৮৬০    

০৫। জভাাঃ ারকলুজ্জাভান গ্রাভাঃ রভনাজপুয, াঈাঃ 

জীফননগয, জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 
০১৭৬৭১৩৭৭৯৮    

০৬। জভাাঃ যারকবুর াআরাভ গ্রাভাঃ রনভতরা, াঈাঃ 

াঅরভডাঙ্গা, জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 
০১৪০৪৯১০৬৬১    

০৭। জভাাঃ াআফাদত াঅরী গ্রাভাঃ রনভতরা, াঈাঃ 

াঅরভডাঙ্গা, জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 
০১৯০৬২১৩৩৫৯    

০৮। জভাাঃ জাদবদ াআকফর গ্রাভাঃ জগারফিহুদা, াঈাঃ 

দামুড়হুদা, জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 
০১৯৯০৩৪৭২২২    

০৯। জভাাঃ রন্টু যভান গ্রাভাঃ জগারফিহুদা, াঈাঃ 

দামুড়হুদা, জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 
০১৯৯৬০০০৭৯৬    

১০। জভাাঃ রভসু াঅরী গ্রাভাঃ জগারফিহুদা, াঈাঃ 

দামুড়হুদা, জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 
-    

১১। জভাাঃ যায়ান াঈরিন গ্রাভাঃ াআব্রাীভপুয, াঈাঃ 

দামুড়হুদা, জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 
০১৯২৭৮০৭০০৭    

১২। জভাাঃ রযয়াজ াঅরী গ্রাভাঃ গড়াাআটুর, দয, চুয়াডাঙ্গা ্ ০১৭৪০৫৬০৪০০    

১৩। জভাাঃ াঅরভ রভয়া গ্রাভাঃ াব্দী , াঈাঃ কাাঈরনয়া, 

জজরাাঃ যাংপুয। 
-    

১৪। জভাাঃ তরযকুর াআরাভ গ্রাভাঃ তরভাযী,  দয,  

চুয়াডাঙ্গা। 
০১৯০৫৭৩৯৫৯০    

১৫।  রদুর াআরাভ গ্রাভাঃ ভদনা, াঈাঃ দামুড়হুদা, 

জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 
০১৯২৩৫৭৮৮০৮    

১৬। জদদরায়ায জাদন গ্রাভাঃ কুভাযী কাভারপুয, াঈাঃ 

াঅরভডাঙ্গা, জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 
০১৯৯৬৮৮৪৬৭৩    

১৭। জভাাঃ নারদ াআরাভ গ্রাভাঃ জগারফিপুয, াঈাঃ 

াঅরভমাঙ্গা, জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 
০১৮৩০৩০০৭০৩    

১৮। জভাাঃ াভীভ জাদন গ্রাভাঃ তরভাযী,  দয,  

চুয়াডাঙ্গা। 
০১৯৫২৫৬১৪৮৭    

১৯। জভাাঃ ারকবুর াান গ্রাভাঃ ভরলাটী, াঈাঃ কাররগঞ্জ, 

জজরাাঃ রঝনাাআদ 
০১৭১২৬৮০৩১৯    

২০। জভাাঃ াআভন াঅাদিদ গ্রাভাঃ জগারফিহুদা, াঈাঃ 

দামুড়হুদা, জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 
০১৯৯৬১১৭৬৭৫    

 

 



 

ক্রাঃ নাং প্ররক্ষনাথীয নাভ ঠিকানা জভাফাাআর নাং জেদডয নাভ জভয়াদ ভভত্মব্য 

২১ জভাাাঃ রজয়াাঈয যভান গ্রাভাঃ বাাংফাড়ীয়া, াঈাঃ 

াঅরভডাঙ্গা,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা।  
০১৭৪৬৯১৫৩৮১    

২২ জভাাঃ জাকারযয়া 

জভাত্মপা 
গ্রাভাঃ থানা কাাঈরন্পর াড়া, দয, 

চুয়াডাঙ্গা। 
০১৯৩৮৪৫৮৪৯১    

২৩ ভামুন ায যরদ গ্রাভাঃ জকদাযগঞ্জ , দয, 

চুয়াডাঙ্গা। 
০১৯১১৭৮৬৭৩৪    

২৪ যরন গ্রাভাঃ কদরজাগা,াঈাঃ  

দামুড়হুদা, জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা ্
০১৯১৪৯৬৬২৩৫    

২৫ জভাাঃ রদুর াআরাভ গ্রাভাঃ বাাংফাড়ীয়া, াঈাঃ 

াঅরভডাঙ্গা,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা।  
০১৭১২৯৬৫০১৬    

২৬ জভাাঃ াঅদপ ারযয়ায গ্রাভাঃ রদনভা র াড়া, 

বুজযম্নকগড়গরড়, দয, 

চুয়াডাঙ্গা। 

০১৯২৮৩৩৪৪১৮    

২৭ জভাাঃ াঅব্দুর দুদ গ্রাভাঃ নূযনগয, চুয়াডাঙ্গা দয, 

চুয়াডাঙ্গা। 
০১৬৪০৩৬১০৯১    

২৮ জভাাঃ যরপকুর াআরাভ গ্রাভাঃ খাাঈরবুরনয়া, াঈাঃ 

রদযাজপুয দয, জজরাাঃ 

রদযাজপুয 

০১৭৪৪৭২২৯৩৬    

২৯ জভাছাাঃ াঈদি ারফফা গ্রাভাঃ ফুরফগাদী, াঈাঃ 

াঅরভডমাঙ্গা, জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 
০১৯৮৮৫৯০৬৭১    

৩০ জভাাঃ াঅব্দুর কুদ্দু গ্রাভাঃ জখজুযতরা, াঈাঃ চুয়াডাঙ্গা 

দয, চুয়াডাঙ্গা। 
০১৭২৬২১৮৬২১    

৩১ জভাাঃ রযফুর াআরাভ গ্রাভাঃ ফাগদা, াঈাঃ জকফপুয, 

জজরাাঃ মদায 
০১৯১৮২৩৭৬৮৪    

৩২ াঅবু নাাআভ গ্রাভাঃ জছাটদুধারতরা, াঈাঃ 

দামুড়হুদা, জজযাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 
০১৯৯৬৮৮৫৬১১    

৩৩ জভাাঃ ারবুর াআরাভ গ্রাভাঃ যম্নাআথনপুয, াঈাঃ 

াঅরভডাঙ্গা, জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 
-    

৩৪ জভাাঃ রফপুর জাদন গ্রাভাঃ ফিীপুয, াঈাঃ াঅরভডাঙ্গা, 

জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 
০১৯৭৫০৬৯৩৪৫    

৩৫ জভাাঃ াঅভানুরস্না গ্রাভাঃ গাাআদঘাটা, াঈাঃ চুয়াডাঙ্গা 

দয, জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা।  
০১৭৬৩৩৩৫৫৬৩    

৩৬ জভাাঃ াআররয়াছুয যভান 

ভজনু 
গ্রাভাঃ জফায়াররয়া, াঈাঃ চুয়াডাঙ্গা 

দয, জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা।  
০১৭১৪৯২১১২৫    

৩৭ াান াঅরী গ্রাভাঃ জফায়াররয়া, াঈাঃ চুয়াডাঙ্গা 

দয, জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা।  
০১৭৩৪১০৪৪৬৩    

৩৮ জভাাঃ ারকফ াান গ্রাভাঃ জগারফিহুদা, াঈাঃ 

দামুড়হুদা, জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 
-    

৩৯ জভাাঃ াঅর-াঅরভন গ্রাভাঃ জখজুযতরা, াঈাঃ চুয়াডাঙ্গা 

দয, জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা।  
-    

৪০ সুভাাআয়া াঅক্তায সুরভ গ্রাভাঃ করাগারছয়া, াঈাঃ ফাভনা, 

জজরাাঃ ফযগুনা।  
০১৫১৭১৬৭১২৪    

 

                                                                                                                     

 



গণ-প্রজাতন্ত্রী ফাাংরাদদ যকায 

াঈ-রযচারদকয কাম যারয় 

যুফ প্ররক্ষণজকে,চুয়াডাঙ্গা । 

ব্যাচ নাং-০৪, াথ য ফছয ২০২০-২০২১, রফলয়াঃ ভৎস্য চাল রফলয়ক প্ররক্ষণজকা য। জভয়াদ-০১ (এক) ভা। 

তারযখাঃ ০৩/০২/২০২১ রর: দত ০৩/০৩/২০২১ রর: , জভাট প্ররক্ষনাথী ৪০ ( চররস্ন) জন। 

ক্রাঃ নাং প্ররক্ষনাথীয নাভ ঠিকানা জভাফাাআর নাং জেদডয নাভ জভয়াদ ভভত্মব্য 

০১। যতন াঅদিদ গ্রাভ; জফরগাছী, জৌ: + াঈ: 

াঅরভডাঙ্গা,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা 
০১৭২৯৬০১৯১৮    

০২। রযয়াজ াান যাজু গ্রাভাঃ করাগাছী, জৌ: াঅড়ুয়া, াঈ: 

জকফপুয, জজরা : মদায। 
০১৭১৩০৮৮৩৫৭    

০৩। াআযাত জাান গ্রাভাঃ রফদনাদপুয, জৌ+ াঈ+জজরাাঃ 

যাজফাড়ী  
০১৭৭৬৩৮৮৬৭৪    

০৪।  প্ররতবা যকায গ্রাভাঃ জচৌহুিী,জৌ : দত্তদকন্দুয়া, াঈাঃ 

+ জজরাাঃ ভাদাযীপুয 
০১৮২৭৭৩৩৫১৮    

০৫। শুব চে দা গ্রাভ+ জৌ ঃাঃ রড যারড যঞ্জ, াঈাঃ 

রারভন, জজরাাঃ জবারা 
০১৯১৭১৩১৯৪৪    

০৬। জভাছাাঃ রযক্তা াযবীন গ্রাভাঃ তদতযকাঠী, জৌাঃ খাভায াড়া, 

াঈাঃ জফায়ার ভাযী, জজরাাঃ পরযদপুয 
০১৯১২৪৯৩৯০৪    

০৭। জভাাঃ াঅব্দু ারাভ গ্রাভাঃ ভাখারডাঙ্গা, জৌ: দীননাথপুয, 

াঈ: + জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 
০১৮৮৩৮৮২৮০০    

০৮। জভাছাাঃ জফফী খাতুন গ্রাভাঃ পয়রা, জৌাঃ নরডাঙ্গা, াঈাঃ 

কাররগঞ্জ, জজরাাঃ রঝনাাআদ 
০১৭১৭৮৯২৪৯২    

০৯। ররা খাতুন গ্রাভাঃ জডফুররয়া, জৌ: াজযাপুয, াঈাঃ 

+ জজরাাঃ ভাগুযা 
০১৭১১১১৮০১০    

১০। জারদ াান গ্রাভাঃ যঘুনাথপুয. জৌ: ফদগযগাছী, 

াঈাঃ কাররগঞ্জ, জজরা রঝনাাআদ 
০১৯৪৬৭৪২১৪২    

১১। জভাাঃ জভদদী াান গ্রাভাঃ জদৌরতরদয়াড়, জৌ+ াঈ+ 

জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 
০১৭৩৫৬৭৮৫৮৬    

১২। জভাাঃ জতৌরদুজ্জাভান গ্রাভাঃ কারপুয ,ভররস্নক াড়া, জৌ+ 

াঈাঃ জকাটচাদপুয, জজরাাঃ রঝনাাআদ 
০১৭১২২৫৩৩০৫    

১৩। সুভাাআয়া াঅক্তায সুরভ গ্রাভাঃ করাগাছীয়া, জৌাঃ + াঈাঃ 

ফাভনা, জজরাাঃ ফযগুনা 
০১৫১৭১৬৭১২৪    

১৪। জভাাঃ রযফুর াআরাভ গ্রাভাঃ ফাগদা, জৌ: ভরজদপুয, াঈাঃ 

জকফপুয , জজরাাঃ মদায 
০১৯১৮২৩৭৬৮৪    

১৫। জভাাঃ জগারাভ াঅমভ গ্রাভাঃ কুতুফপুয, জৌাঃ ফদযগঞ্জ, 

াঈ+জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 
০১৭৬৭৬৩৫৫৪৯    

১৬। রযপাত যভান (জযাান) গ্রাভাঃ জষ্ট্নাড়া,  জৌ+ াঈ+ঃাঃ 

াঅরভ ডাঙ্গা, জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 
০১৭১৮৮৯৭২৬৪    

১৭। জভাাঃ াঅব্দু ারাভ গ্রাভাঃ রন্দুরযয়া, জৌ: ফদযগঞ্জ,াঈ+ 

জজরা: চুয়াডাঙ্গা। 
০১৭৯৭০১২৭৫৬    

১৮। জভাাঃ যারকবুর াআরাভ গ্রাভাঃ হুদা ভাাআরভাযী, জৌাঃ ফুরযী, 

াঈাঃ তরকুা, জজরাাঃ রঝনাাআদ 
০১৯৩৬৬২৩২০০    

১৯। রফস্নফ জাদন গ্রাভাঃ ফাগধা জৌ: জফায়াররয়া ফাজায, 

াঈাঃ াঈরস্না াড়া, জজরাাঃ রযাজগঞ্জ 
০১৭১১৩৮৮৭২৪    

২০। জভাাঃ জারদ াান গ্রাভাঃ গাড়াফাড়ীয়া, জৌ: দীননাথপুয, 

াঈ+ জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 
-    

 



ক্রাঃ নাং প্ররক্ষনাথীয নাভ ঠিকানা জভাফাাআর নাং জেদডয নাভ জভয়াদ ভভত্মব্য 

২১ জভাছাাঃ যম্নভানা খাতুন গ্রাভাঃ াঅরড়য়া, জৌ: রততুদ, াঈ: + 

জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 
০১৩০৭০৫০৫৫০    

২২ াফনুয খাতুন গ্রাভাঃ ীযপুয কুরস্না, জৌ: ীযপুয 

কুরস্না,াঈাঃ দামুড়হুদা, জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা। 

০১৩০০৮৪৭৭৩০    

২৩ জভাাঃ কাভার জাদন গ্রাভাঃ গড়াাআটুর, জৌ: দযাজগঞ্জ, 

াঈ+ জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 
০১৯১৮০০৯৯৭৩    

২৪ জভাাঃ াঅব্দুর দুদ গ্রাভাঃ নূযনগয, জৌ+াঈ+জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা। 
০১৬৪০৩৬১০৯১    

২৫ জক াভী গ্রাভাঃ ফাগানাড়া, জৌ:+ াঈ+ 

জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 
০১৭৭০৯৫২৯২৯    

২৬ জভাাঃ াআররয়াছুয যভান 

ভজনু 
গ্রাভাঃ জফায়াররয়া, জৌ: দযাজগঞ্জ, 

াঈ+ জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা 
০১৭১৪৯২৯৯২৫    

২৭ ারফা সুরতানা গ্রাভাঃ ফনানীাড়া, চুয়াডাঙ্গা। ০১৭৮৯৫১২৫৪৭    

২৮ াান াঅরী গ্রাভাঃ জফায়াররয়া, জৌ : দযাজগঞ্জ, 

াঈ+ জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা 
০১৭৩৪১০৪৪৬৩    

২৯ জভাছাাঃ জপযদদৌর খাতুন গ্রাভাঃ াংকয চে,জৌ: 

রডদঙ্গদ,চুয়াডাঙ্গা। 
০১৪০৩৬৩৯৭১২    

৩০ জভাাঃ রযয়াদ াঅদযরপন গ্রাভাঃ জদৌরতরদয়া, জৌ+ াঈ+ 

জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 
০১৭১২৫১৫৪৯৮    

৩১ নুযাত জাান গ্রাভ: ভজরর পুয, জৌাঃ জগাারপুয, 

াঈ: দামুড়হুদা, জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 
০১৭১২৫১৫৪৯৮    

৩২ জভাছাাঃ রাাআরা 

াঅযজুভাভত্ম ফানু 
গ্রাভাঃ জাগরডাঙ্গা, জৌ+ াঈ+ 

জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 
০১৯৮৫৮০৮৪৯৫    

৩৩ জভাাঃ পযাদ জাদন গ্রাভাঃ জাপযপুয, জৌ+ াঈ+ জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা 
০১৯৬৭১৩৬৩১৪    

৩৪ জভাাঃ জভদদী াান 

 

গ্রাভাঃ রনচদতারা, জৌ: জতারা, াঈাঃ 

রযনাকু-ঃ , জজরাাঃ রঝনাাআদ 
-    

৩৫ জভাাঃ াআভযান হুাাআন গ্রাভাঃ ফাগদা, জৌ: ভরজদপুয, াঈাঃ 

জকফপুয, জজরাাঃ মদায। 
-    

৩৬ জভাাঃ ারফফয জাদন গ্রাভাঃ জযায়াকুরর, জৌ: মুরন্পগঞ্জ, াঈাঃ 

াঅরভডাঙ্গা, জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 
০১৭০৭৯৮৫৭৬৩    

৩৭ জভাাঃ যম্নদফর জাদন গ্রাভাঃ জযায়াকুরর, জৌ: মুরন্পগঞ্জ, াঈাঃ 

াঅরভডাঙ্গা, জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 
০১৮৮৭২৭৬৪৭৫    

৩৮ জভাাঃ তাদযকুজ্জাভান গ্রাভাঃ াংকযচে, জৌাঃ রডদঙ্গদ, াঈ: 

+ জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 
০১৯৬৫১১২৬৪০    

৩৯ জভাাঃ ারদসুয যভান গ্রাভাঃ রদগড়ী, জৌ+ াঈ+ জজরাাঃ 

চুয়াডাঙ্গা। 
০১৮৪৫৫৬১৫৪৬    

৪০ জভাাঃ াানুজ্জাভান গ্রাভাঃ কুতুফপুয , জৌাঃ ফদযগঞ্জ, 

াঈ+জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা। 
০১৪০২৫২৮৫৮১    

৪১ জভাাঃ জযাকনুজ্জাভান গ্রাভাঃ+ জৌাঃ যাডুরর, াঈাঃ 

াাআকগাছা, জজরা : খুরনা 
০১৭৭৩৪৯৯৮০৫    

 

জভাাঃ জভায়াদজ্জভ জাদন গাজী 

াঈরযচারক 

যুফ াঈন্নয়ন ারধদপ্তয, চুয়াডাঙ্গা। 



াঈদজরা যুফ াঈন্নয়ন কভ যকতযায কাম যারয় 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা 

াপ্রারতষ্ঠারনক প্ররক্ষণ     াঈদজরাাঃ দামুড়হুদা      জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা

     ব্যাচ নাং ০১  

ক্রাঃ নাং প্ররক্ষণাথীয নাভ ঠিকানা জভাফাাআর নাং প্ররক্ষণ জকাদ যয নাভ জভয়াদ ভভত্মব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

১ 
জভাছাাঃ ভরনযা 

াঅক্তায 
গ্রাভাঃ াইশ্বযচেপুয, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৯০৯-৭০৭৯৬১ এভব্রয়ডাযী 
০৭ রদন  

২ 
ানন্যা াঅক্তায 

পূনীভা 
গ্রাভাঃ াইশ্বযচেপুয, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৯২৬-৭০৯২৫৩ 
এভব্রয়ডাযী ০৭ রদন  

৩ তারযনা খাতুন 
গ্রাভাঃ াইশ্বযচেপুয, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৯২৬-৭০৯২৫৩ 
এভব্রয়ডাযী ০৭ রদন  

৪ 
জজরভন াঅক্তায 

রভরভ 
গ্রাভাঃ াইশ্বযচেপুয, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৭৯৬-২৭১৫৪৩ 
এভব্রয়ডাযী ০৭ রদন  

৫ নারদা াঅক্তায সুরভ 
গ্রাভাঃ াইশ্বযচেপুয, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৭৮৭-৭০৯১২১ 
এভব্রয়ডাযী ০৭ রদন  

৬ ররভা খাতুন 
গ্রাভাঃ াইশ্বযচেপুয, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৩১৮-৪৩৫০০১ 
এভব্রয়ডাযী ০৭ রদন  

৭ নাছরযন াঅক্তায 
গ্রাভাঃ াইশ্বযচেপুয, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৯১৯-৯৭৭৫৩৩ 
এভব্রয়ডাযী ০৭ রদন  

৮ জান্নাতুর ভায়া াআরত 
গ্রাভাঃ াইশ্বযচেপুয, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৯১৮-৯২০০৫৯ 
এভব্রয়ডাযী ০৭ রদন  

৯ তরনভা খাতুন 
গ্রাভাঃ াইশ্বযচেপুয, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৯৩১-২৪৯০৭৭ 
এভব্রয়ডাযী ০৭ রদন  

১০ রনলুপায াআয়াছরভন 
গ্রাভাঃ াইশ্বযচেপুয, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৯১৩-৩৩২৮১৬ 
এভব্রয়ডাযী ০৭ রদন  

১১ জযদনা জফগভ 
গ্রাভাঃ াইশ্বযচেপুয, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৯৮১-২০৯৯৭২ 
এভব্রয়ডাযী ০৭ রদন  

১২ াঅরছয়া খাতুন 
গ্রাভাঃ াইশ্বযচেপুয, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৯৮১-৯২২০২১ 
এভব্রয়ডাযী ০৭ রদন  

১৩ রনর খাতুন 
গ্রাভাঃ াইশ্বযচেপুয, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা  
এভব্রয়ডাযী ০৭ রদন  

১৪ াযরজনা খাতুন 
গ্রাভাঃ াইশ্বযচেপুয, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৯১৫-৫৯৬৩৩৫ 
এভব্রয়ডাযী ০৭ রদন  

১৫ াঅদয়া াঅক্তায 
গ্রাভাঃ াইশ্বযচেপুয, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৯৯৪-২০৯৫৮৭ 
এভব্রয়ডাযী ০৭ রদন  

১৬ জযখদছানা খাতুন 
গ্রাভাঃ াইশ্বযচেপুয, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৯২২-২৪২৩৩৯ 
এভব্রয়ডাযী ০৭ রদন  

১৭ সুরভতা খাতুন 
গ্রাভাঃ াইশ্বযচেপুয, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৯৯৪-৩৮৭৯৫৮ 
এভব্রয়ডাযী ০৭ রদন  

১৮ যজনী াঅক্তায রপ্রয়া 
গ্রাভাঃ াইশ্বযচেপুয, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৯১৬-২১১৪৯৬ 
এভব্রয়ডাযী ০৭ রদন  

১৯ াঅাআরযন সুরতানা 
গ্রাভাঃ াইশ্বযচেপুয, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৯২১-৯৫৩৪০৪ 
এভব্রয়ডাযী ০৭ রদন  

২০ াযবীনা খাতুন 
গ্রাভাঃ াইশ্বযচেপুয, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৯২১-৯৫৩৪০৪ 
এভব্রয়ডাযী ০৭ রদন  

২১ এররজা খাতুন 
গ্রাভাঃ াইশ্বযচেপুয, জাাঃ দ যনা, 

০১৯২২-২৯৭৩৯৯ এভব্রয়ডাযী ০৭ রদন  



দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা 

২২ জভঘনা খাতুন  
গ্রাভাঃ াইশ্বযচেপুয, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৯২৬-৭০৯২৮৩ 
এভব্রয়ডাযী ০৭ রদন  

২৩ জাদনয়াযা ররি 
গ্রাভাঃ াইশ্বযচেপুয, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৯৩৯-১৫০৯৭০ 
এভব্রয়ডাযী ০৭ রদন  

২৪ ানরজদা খাতুন 
গ্রাভাঃ াইশ্বযচেপুয, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা  
এভব্রয়ডাযী ০৭ রদন  

২৫ জান্নাতুর জপযদদৌ 
গ্রাভাঃ াইশ্বযচেপুয, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা  
এভব্রয়ডাযী ০৭ রদন  

 

ব্যাচ নাং ০২ 

ক্রাঃ নাং প্ররক্ষণাথীয নাভ ঠিকানা জভাফাাআর নাং প্ররক্ষণ জকাদ যয 

নাভ 
জভয়াদ ভভত্মব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

১ 
াঅপরযন সুরতানা 

রজরভ 
গ্রাভাঃ দরক্ষণ চাঁদপুয, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৯১০-৯২৮৭২৩ নকী কাথা 
০৭ রদন  

২ খারদজা 
গ্রাভাঃ দরক্ষণ চাঁদপুয, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৯৫৩-৩৮৩৯০৫ নকী কাথা 
০৭ রদন  

৩ জভাছাাঃ াযবীনা 
গ্রাভাঃ দরক্ষণ চাঁদপুয, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা  নকী কাথা 
০৭ রদন  

৪ জভাছাাঃ রযভা খাতুন 
গ্রাভাঃ দরক্ষণ চাঁদপুয, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা  নকী কাথা 
০৭ রদন  

৫ াঅরনকা তারভ ারন য 
গ্রাভাঃ দরক্ষণ চাঁদপুয, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৯৪৬-৫১৬৩২৬ নকী কাথা 
০৭ রদন  

৬ 
জভাছাাঃ ছুযাাআয়া খাতুন 

াঈরভ যরা 
গ্রাভাঃ দরক্ষণ চাঁদপুয, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা  নকী কাথা 
০৭ রদন  

৭ 
জভাছাাঃ তাছরনন 

াঅক্তায জুুঁাআ 
গ্রাভাঃ দরক্ষণ চাঁদপুয, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা  নকী কাথা 
০৭ রদন  

৮ জভাছাাঃ ভরযয়ভ খাতুন 
গ্রাভাঃ দরক্ষণ চাঁদপুয, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৯৫৯-৫৭০৭৭৯ নকী কাথা 
০৭ রদন  

৯ পাীভ াঅাআযীন 
গ্রাভাঃ দরক্ষণ চাঁদপুয, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা  নকী কাথা 
০৭ রদন  

১০ যম্নকাাআয়া াআয়ারভন 
গ্রাভাঃ দরক্ষণ চাঁদপুয, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা  নকী কাথা 
০৭ রদন  

১১ জভাছাাঃ াঈযরভ খাতুন 
গ্রাভাঃ দরক্ষণ চাঁদপুয, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা  নকী কাথা 
০৭ রদন  

১২ 
জভাছাাঃ তভাররকা 

খাতুন 
গ্রাভাঃ দরক্ষণ চাঁদপুয, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা  নকী কাথা 
০৭ রদন  

১৩ জভাছাাঃ ারকরা খাতুন 
গ্রাভাঃ দরক্ষণ চাঁদপুয, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা  নকী কাথা 
০৭ রদন  

১৪ 
জভাছাাঃ াআয়ারভন 

নাায াআরত 
গ্রাভাঃ দরক্ষণ চাঁদপুয, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা  নকী কাথা 
০৭ রদন  

১৫ 
জভাছাাঃ ভাফুজা 

খাতুন 
গ্রাভাঃ কযভডাঙ্গা াঈচাডাঙ্গা, জাাঃ 

াাায, নগা  নকী কাথা 
০৭ রদন  

১৬ জভাছাাঃ যারজয়া 
গ্রাভাঃ দরক্ষণ চাঁদপুয, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা  নকী কাথা 
০৭ রদন  



১৭ জভাছাাঃ কুরছুভ 
গ্রাভাঃ দরক্ষণ চাঁদপুয, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা  নকী কাথা 
০৭ রদন  

১৮ 
জভাছাাঃ তাভান্না 

াঅক্তায লুনা 
গ্রাভাঃ ফড় দুধ ারতরা, জাাঃ াাঈরী, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা  নকী কাথা 
০৭ রদন  

১৯ জভাছাাঃ ভীভ খাতুন 
গ্রাভাঃ ফড় দুধ ারতরা, জাাঃ াাঈরী, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা  নকী কাথা 
০৭ রদন  

২০ 
জভাছাাঃ ারপজা 

াঅক্তায ররজা 
গ্রাভাঃ দরক্ষণ চাঁদপুয, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা  নকী কাথা 
০৭ রদন  

২১ 
জভাছাাঃ পাযজানা 

সুরতানা রতলা 
গ্রাভাঃ দরক্ষণ চাঁদপুয, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা  নকী কাথা 
০৭ রদন  

২২ 
জভাাাঃ াভছুন্নাায 

রফনা 
গ্রাভাঃ দরক্ষণ চাঁদপুয, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা  নকী কাথা 
০৭ রদন  

২৩ 
জভাছাাঃ ানরজদা 

াঅযপদযাজ 
গ্রাভাঃ কযভডাঙ্গা াঈচাডাঙ্গা, জাাঃ 

াাায, নগা  নকী কাথা 
০৭ রদন  

২৪ াভীভা সুরতানা 
গ্রাভাঃ দরক্ষণ চাঁদপুয, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা  নকী কাথা 
০৭ রদন  

২৫ াফনুয খাতুন 
গ্রাভাঃ কযভডাঙ্গা াঈচাডাঙ্গা, জাাঃ 

াাায, নগা  নকী কাথা 
০৭ রদন  

 

ব্যাচ নাং ০৩ 

ক্রাঃ নাং প্ররক্ষণাথীয নাভ ঠিকানা জভাফাাআর নাং প্ররক্ষণ জকাদ যয 

নাভ 
জভয়াদ ভভত্মব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

১ রভররয়া খাতুন 
গ্রাভাঃ যানপুয, জাাঃ দ যনা, দামুড়হুদা, 

চুয়াডাঙ্গা ০১৯৯৩-৯৫৮২৭২ ছাগর রারন ররন 
০৭ রদন  

২ জভাছাাঃ যম্নরফ খাতুন 
গ্রাভাঃ রযফুরজ কদরানী, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা  ছাগর রারন ররন 
০৭ রদন  

৩ জভাছাাঃ রাখী খাতুন 
গ্রাভাঃ যানপুয, প্রথভ াড়া, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৯৪০-৭১২৭৮ানুাঃ ছাগর রারন ররন 
০৭ রদন  

৪ 
জভাছাাঃ তাছররভা 

জফগভ 
গ্রাভাঃ যানপুয, প্রথভ াড়া, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৯৯০-৬৫৫২৪৪ ছাগর রারন ররন 
০৭ রদন  

৫ 
জভাছাাঃ যম্নরয়া 

জফগভ 
গ্রাভাঃ যানপুয, ভন্ডর াড়া, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৯৬৭-৫৯৫৬৪৭ ছাগর রারন ররন 
০৭ রদন  

৬ াদজযা 
গ্রাভাঃ যানপুয, প্রথভ াড়া, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৯৪০-৭১২৭৮ানুাঃ ছাগর রারন ররন 
০৭ রদন  

৭ পারভা 
গ্রাভাঃ যানপুয, স্কুর াড়া, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৯৪০-৭১২৭৮ানুাঃ ছাগর রারন ররন 
০৭ রদন  

৮ জভাছাাঃ যরভা জফগভ 
গ্রাভাঃ যানপুয, ভাঝ াড়া, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৯৯১-৬২৩২৪০ ছাগর রারন ররন 
০৭ রদন  

৯ 
জভাাাঃ জযারজনা 

খাতুন 
গ্রাভাঃ রযফুরজ কদরানী, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা  ছাগর রারন ররন 
০৭ রদন  

১০ জভাছাাঃ চিা খাতুন 
গ্রাভাঃ রযফুরজ কদরানী, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৯৪০-৭১২৭৮৬ ছাগর রারন ররন 
০৭ রদন  

১১ জভাছাাঃ জযখা খাতুন 
গ্রাভাঃ রযফুরজ কদরানী, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৯৪০-৭১২৭৮ানুাঃ ছাগর রারন ররন 
০৭ রদন  

১২ 
জভাছাাঃ জভৌসুভী 

াঅক্তায 
গ্রাভাঃ যানপুয দরক্ষণ   াড়া, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৯৪০-৭১২৭৮ানুাঃ ছাগর রারন ররন 
০৭ রদন  



১৩ জভাছাাঃ মুরক্ত জফগভ 
গ্রাভাঃ যানপুয, ভন্ডর াড়া, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৯০৫-৬০১৭৪০ ছাগর রারন ররন 
০৭ রদন  

১৪ জভাছাাঃ মুর যদা খাতুন 
গ্রাভাঃ যানপুয দরক্ষণ  াড়া, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৯৪০-৭১২৭৮ানুাঃ ছাগর রারন ররন 
০৭ রদন  

১৫ জভাছাাঃ তযম্নরা খাতুন 
গ্রাভাঃ যানপুয, ভাঝ াড়া, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৭৩৬-৪৩৬৯৮২ ছাগর রারন ররন 
০৭ রদন  

১৬ জভাছা দখয ফানু 
গ্রাভাঃ যানপুয,জরাকনাথপুয, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৯২১-৭৬৮৫৫৯ ছাগর রারন ররন 
০৭ রদন  

১৭ জভাছাাঃ জফফী াঅক্তায 
গ্রাভাঃ যানপুয,জজায়ািযায াড়া, জাাঃ 

দ যনা, দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৯৮১-৬৯৯৫৪০ ছাগর রারন ররন 
০৭ রদন  

১৮ জভাছাাঃ াঅরাী জফগভ 
গ্রাভাঃ যানপুয দরক্ষণ  াড়া, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৯২১-১৪৯১১২ ছাগর রারন ররন 
০৭ রদন  

১৯ জভাছাাঃ মুক্তা খাতুন 
গ্রাভাঃ যানপুয, ভাঝ াড়া, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৪০৯-৬৫২৫০৭ ছাগর রারন ররন 
০৭ রদন  

২০ 
জভাছাাঃ াযভীন 

াঅক্তায 
গ্রাভাঃ যানপুয,জরাকনাথপুয, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৯৪০-৭১২৭৮ানুাঃ ছাগর রারন ররন 
০৭ রদন  

২১ 
জভাছাাঃ ভরজযনা 

াঅক্তায  
গ্রাভাঃ যানপুয,জরাকনাথপুয, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৭৯৩-২২৪৯৪১ ছাগর রারন ররন 
০৭ রদন  

২২ 
জভাছাাঃ মুররভা 

জফগভ 
গ্রাভাঃ যানপুয দরক্ষণ  াড়া, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৯৪০-৭১২৭৮ানুাঃ ছাগর রারন ররন 
০৭ রদন  

২৩ 
জভাছাাঃ াঅপদযাজা 

খাতুন 
গ্রাভাঃ রজযাট, জাাঃ দ যনা, দামুড়হুদা, 

চুয়াডাঙ্গা ০১৭৭১-৭৩৫৬৭২ ছাগর রারন ররন 
০৭ রদন  

২৪ জভাছাাঃ নাছরযন জফগভ 
গ্রাভাঃ যানপুয দরক্ষণ  াড়া, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৭৬৬-৮৪৩৫০০ ছাগর রারন ররন 
০৭ রদন  

২৫ নারগ য 
গ্রাভাঃ যানপুয,জরাকনাথপুয, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৯৬৯-০২৯৯০১ ছাগর রারন ররন 
০৭ রদন  

 

ব্যাচ নাং ০৪ 

ক্রাঃ নাং প্ররক্ষণাথীয নাভ ঠিকানা জভাফাাআর নাং প্ররক্ষণ জকাদ যয 

নাভ 
জভয়াদ ভভত্মব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

১ জভাছাাঃ াঅদুরয খাতুন 
গ্রাভাঃ রযফুরজ কদরানী, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৯০৯-৪৫৯২৩৩ 
ারযফাযীক াঁ 

মুযগী ারন 
০৭ রদন  

২ 
জভাছাাঃ নাজভা 

খাতুন 
গ্রাভাঃ যানপুয, ভাঝ াড়া, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৯৮৩-৯৮০৬২৩ 
ারযফাযীক াঁ 

মুযগী ারন 
০৭ রদন  

৩ 
জভাছাাঃ ভী াঅক্তায 

রকরভ 
গ্রাভাঃ রযফুরজ কদরানী, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৮২৭২৪৯৪০৬ানুাঃ 
ারযফাযীক াঁ 

মুযগী ারন 
০৭ রদন  

৪ ারখ খাতুন 
গ্রাভাঃ যানপুয, জাাঃ দ যনা, দামুড়হুদা, 

চুয়াডাঙ্গা ০১৮২৭২৪৯৪০৬ানুাঃ 
ারযফাযীক াঁ 

মুযগী ারন 
০৭ রদন  

৫ মুরন্ন খাতুন 
গ্রাভাঃ রযফুরজ কদরানী, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৮২৭২৪৯৪০৬ানুাঃ 
ারযফাযীক াঁ 

মুযগী ারন 
০৭ রদন  

৬ জভাছাাঃ নারগ য খাতুন 
গ্রাভাঃ রযফুরজ কদরানী, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৮২৭২৪৯৪০৬ানুাঃ 
ারযফাযীক াঁ 

মুযগী ারন 
০৭ রদন  

৭ জভাছাাঃ াদজনা 
গ্রাভাঃ রযফুরজ কদরানী, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৮২৭২৪৯৪০৬ানুাঃ 
ারযফাযীক াঁ 

মুযগী ারন 
০৭ রদন  

৮ 
াযরভন াঅক্তায 

াথী 
গ্রাভাঃ যানপুয, ভাঝ াড়া, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৮২৭২৪৯৪০৬ানুাঃ 
ারযফাযীক াঁ 

মুযগী ারন 
০৭ রদন  



৯ 
জভাছাাঃ কাকুরী 

খাতুন 
গ্রাভাঃ যানপুয,জরাকনাথপুয, জাাঃ 

দ যনা, দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৮২৭২৪৯৪০৬ানুাঃ 
ারযফাযীক াঁ 

মুযগী ারন 
০৭ রদন  

১০ 
জভাছাাঃ জররনা 

খাতুন 
গ্রাভাঃ যানপুয স্কুর াড়া, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৮২৭২৪৯৪০৬ানুাঃ 
ারযফাযীক াঁ 

মুযগী ারন 
০৭ রদন  

১১ জযারজনা জফগভ 
গ্রাভাঃ যানপুয, ভাঝ াড়া, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৯৩৪-৫৬৪৭৪৩ 
ারযফাযীক াঁ 

মুযগী ারন 
০৭ রদন  

১২ 
জভাছাাঃ জযদফকা 

খাতুন 
গ্রাভাঃ ারভত্মনগয, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৮২৭২৪৯৪০৬ানুাঃ 
ারযফাযীক াঁ 

মুযগী ারন 
০৭ রদন  

১৩ 
জভাছাাঃ াদদা 

জফগভ 
গ্রাভাঃ যানপুয, ভাঝ াড়া, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৮২৭২৪৯৪০৬ানুাঃ 
ারযফাযীক াঁ 

মুযগী ারন 
০৭ রদন  

১৪ নারগ য খাতুন 
গ্রাভাঃ যানপুয, প্রথভ াড়া, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৯১৯-৮১১৪৬২ 
ারযফাযীক াঁ 

মুযগী ারন 
০৭ রদন  

১৫ ারফনা 
গ্রাভাঃ যানপুয, ভাঝ াড়া, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৭২৪-২৭৬৫৬৯ 
ারযফাযীক াঁ 

মুযগী ারন 
০৭ রদন  

১৬ 
জভাছাাঃ করফতা 

খাতুন 
গ্রাভাঃ যানপুয, প্রথভ াড়া, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৯৩৯-১৪৬০০২ 
ারযফাযীক াঁ 

মুযগী ারন 
০৭ রদন  

১৭ জভাছাাঃ ার খাতুন 
গ্রাভাঃ াইশ্বযচেপুয, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৯৫২-৮১৭৫৭৮ 
ারযফাযীক াঁ 

মুযগী ারন 
০৭ রদন  

১৮ জভাছাাঃ সুখজান 
গ্রাভাঃ রযফুরজ কদরানী, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৮৩৯-৫৫৯৭৩৪ 
ারযফাযীক াঁ 

মুযগী ারন 
০৭ রদন  

১৯ 
জভাছাাঃ জফফী 

নাজনীন 
গ্রাভাঃ যানপুয, প্রথভ াড়া, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৯১৬-৪৯২২৬৪ 
ারযফাযীক াঁ 

মুযগী ারন 
০৭ রদন  

২০ 
জভাছাাঃ ভভতাজ 

জফগভ 
গ্রাভাঃ যানপুয, ভাঝ াড়া, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৯৫০-৪১২৩৭৫ 
ারযফাযীক াঁ 

মুযগী ারন 
০৭ রদন  

২১ যজনী াঅক্তায 
গ্রাভাঃ ১৭/এ-রফ/রফ, াঅনি নগয, জাাঃ 

রভযপুয, ঢাকা ০১৯৩১-৬৭০৯৪৪ 
ারযফাযীক াঁ 

মুযগী ারন 
০৭ রদন  

২২ 
জভাছাাঃ জযকদছানা 

খাতুন 
গ্রাভাঃ রযফুরজ কদরানী, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৮২৭২৪৯৪০৬ানুাঃ 
ারযফাযীক াঁ 

মুযগী ারন 
০৭ রদন  

২৩ 
জভাছাাঃ াানাজ 

খাতুন 
গ্রাভাঃ শ্রীযাভপুয, জাাঃ দয়াযাভপুয, 

জকাটচাঁদপুয, রঝনাাআদ ০১৮২৭২৪৯৪০৬ানুাঃ 
ারযফাযীক াঁ 

মুযগী ারন 
০৭ রদন  

২৪ 
জভাছাাঃ নাজভা 

জফগভ 
গ্রাভাঃ রযফুরজ কদরানী, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৮২৭২৪৯৪০৬ানুাঃ 
ারযফাযীক াঁ 

মুযগী ারন 
০৭ রদন  

২৫ তাছররভা 
গ্রাভাঃ রযফুরজ কদরানী, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৮২৭২৪৯৪০৬ানুাঃ 
ারযফাযীক াঁ 

মুযগী ারন 
০৭ রদন  

 

ব্যাচ নাং ০৫ 

ক্রাঃ নাং প্ররক্ষণাথীয নাভ ঠিকানা জভাফাাআর নাং প্ররক্ষণ জকাদ যয 

নাভ 
জভয়াদ ভভত্মব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

১ 
জভাছাাঃ ছাররভা খাতুন গ্রাভাঃ তফতপুয, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা 
০১৯৬৭৩৫৩৭৭৬ ছাগর ারন ০৭ রদন  

২ 
জভাছাাঃ াযরভন 

সুরতানা (ররভা) 
গ্রাভাঃ সুরতানপুয, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা 
০১৯৩৯৭২৮৯৮৫ ছাগর ারন ০৭ রদন  

৩ 
 জভাছাাঃ জভৌসুভী 

াঅক্তায (সুরভ) 
গ্রাভাঃ তফতপুয, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা 
০১৩১৬৯৫১২৬৯ ছাগর ারন ০৭ রদন  

৪ 
জভাছাাঃ তাছভীন 

াঅক্তায 
গ্রাভাঃ দাফযী, জাাঃ কুড়ুরগাছী, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা 
০১৯৪৬১১৩৬৯৩ ছাগর ারন ০৭ রদন  



৫ 
জভাছাাঃ ানাজ 

াযবীন 
গ্রাভাঃ কুড়ুরগাছী, জাাঃ কুড়ুরগাছী, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা 
০১৯৩৩১৫৬৮৭২ ছাগর ারন ০৭ রদন  

৬ 
ারনা াযবীন গ্রাভাঃ কুড়ুরগাছী, জাাঃ কুড়ুরগাছী, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা 
০১৯৩৬ ১৭৭৬৪৪  ছাগর ারন ০৭ রদন  

৭ 
জভাছাাঃ িা খাতুন গ্রাভাঃ পরকযাড়া, জাাঃ দামুড়হুদা,  

চুয়াডাঙ্গা 
০১৭১২৯২১৩৮২ ছাগর ারন ০৭ রদন  

৮ 
জভাছাাঃ পারভা খাতুন গ্রাভাঃ নারতখারী, জাাঃ, দামুড়হুদা, 

চুয়াডাঙ্গা 
০১৯৩৪২১৩৩৪৩ ছাগর ারন ০৭ রদন  

৯ 
জভাছাাঃ চিা খাতুন গ্রাভাঃ পরকযাড়া, জাাঃ দামুড়হুদা,  

চুয়াডাঙ্গা 
০১৭৬৫০৫৩১৩৯ ছাগর ারন ০৭ রদন  

১০ 
জভাছাাঃ ররভা খাতুন গ্রাভাঃ জভাদয়তপুয, জাাঃ নরতদাতা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা 
০১৭৩৭০৭৫৯৯৪ ছাগর ারন ০৭ রদন  

১১ 
জভাছাাঃ াররভা খাতুন গ্রাভাঃ জফড়ফারড়, জাাঃ নরতদাতা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা 
০১৯০৭৭৩৬৯০৮ ছাগর ারন ০৭ রদন  

১২ 
জভাছাাঃ ররা খাতুন গ্রাভাঃ কাররয়াফকযী, জাাঃ নরতদাতা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা 
০১৭৬৬৮৪৩৭৩৭ ছাগর ারন ০৭ রদন  

১৩ 
জভাছাাঃ ভাফুজা 

খাতুন (রভা) 
গ্রাভাঃ জগন্নাথপুয, জাাঃ নাটুদা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা 
০১৯১৪৭৭০২১২ ছাগর ারন ০৭ রদন  

১৪ 
জভাছাাঃ াআয়ারভন 

খাতুন 
গ্রাভাঃ চাযম্নররয়া, জাাঃ নাটুদা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা 
০১৭১৭৯৬৯০৯৭ ছাগর ারন ০৭ রদন  

১৫ 
জভাছাাঃ রফথী খাতুন গ্রাভাঃ ছরতয়ানতরা, জাাঃ চেফা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা 
০১৭৫৭১৭৮২৯৬ ছাগর ারন ০৭ রদন  

১৬ 
জভাছাাঃ রর খাতুন গ্রাভাঃ ীফনগযা, জাাঃ কা যাডাঙ্গা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা 
০১৯১৮৭৮৮৯৭৮ ছাগর ারন ০৭ রদন  

১৭ 
জভাছাাঃ ভাাবুফা 

খাতুন 
গ্রাভাঃ কানাাআডাঙ্গা, জাাঃ 

কা যাডাঙ্গা, দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা 
০১৯২২৩৯৮০৯০ ছাগর ারন ০৭ রদন  

১৮ 
জভাছাাঃ সুখী খাতুন গ্রাভাঃ সুফরপুয, জাাঃ কা যাডাঙ্গা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা 
০১৭৪৪৫০০৯২২ ছাগর ারন ০৭ রদন  

১৯ 
জভাছাাঃ শ্যাভরী খাতুন গ্রাভাঃ ীযপুয কুরস্না, জাাঃ ীযপুয 

কুরস্না, দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা 
০১৯৯৬১০০৩৮২ ছাগর ারন ০৭ রদন  

২০ 
জভাছাাঃ ছাদভরা খাতুন গ্রাভাঃ জুড়ানপুয, জাাঃ রফষ্ণুপুয, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা 
০১৩১৫৯৯৭০৮৯ ছাগর ারন ০৭ রদন  

২১ 
জভাছাাঃ জছারনয়া 

াঅক্তায 
গ্রাভাঃ জুড়ানপুয, জাাঃ রফষ্ণুপুয, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা 
০১৭৫৭১৪৯৬১৯ ছাগর ারন ০৭ রদন  

২২ 
জভাছাাঃ জযখা খাতুন গ্রাভাঃ রফষ্ণুপুয, জাাঃ রফষ্ণুপুয, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা 
০১৯৯৬১০৪২৩৭ ছাগর ারন ০৭ রদন  

২৩ 
জভাছাাঃ াআয়াছরভন গ্রাভাঃ জয়যাভপুয, জাাঃ জয়যাভপুয, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা 
০১৯৬৫৮৩৮৯১১ ছাগর ারন ০৭ রদন  

২৪ 
জভাছাাঃ ারভনা খাতুন গ্রাভাঃ পুযাতন ফাত্মপুয, জাাঃ 

জগারফিপুয, দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা 
০১৯১৯০০৪৬৪০ ছাগর ারন ০৭ রদন  

২৫ 
জভাছাাঃ জযভী খাতুন গ্রাভাঃ পুযাতন ফাত্মপুয, জাাঃ 

জগারফিপুয, দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা 
০১৯১৯০০৪৬৪০ ছাগর ারন ০৭ রদন  

 

 

 

 



ব্যাচ নাং ০৬ 

ক্রাঃ নাং প্ররক্ষণাথীয নাভ ঠিকানা জভাফাাআর নাং প্ররক্ষণ জকাদ যয 

নাভ 
জভয়াদ ভভত্মব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

১ জভাাঃ াাআফুর াআরাভ 
গ্রাভাঃ রফষ্ণুপুয, জাাঃ রফষ্ণুপুয, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা  ছাগর ারন 
০৭ রদন  

২ জভাাঃ াঅব্দুর ররতপ 
গ্রাভাঃ রফষ্ণুপুয, জাাঃ রফষ্ণুপুয, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা  ছাগর ারন 
০৭ রদন  

৩ জভাাঃ াান াঅরী 
গ্রাভাঃ রফষ্ণুপুয, জাাঃ রফষ্ণুপুয, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৪০৭-৮৮৮৩৮৫ ছাগর ারন 
০৭ রদন  

৪ রভজানুয যভান 
গ্রাভাঃ রফষ্ণুপুয, জাাঃ রফষ্ণুপুয, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা  ছাগর ারন 
০৭ রদন  

৫ াআকযামুর ক 
গ্রাভাঃ রফষ্ণুপুয, জাাঃ রফষ্ণুপুয, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা  ছাগর ারন 
০৭ রদন  

৬ াআস্রারপর 
গ্রাভাঃ রফষ্ণুপুয, জাাঃ রফষ্ণুপুয, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা  ছাগর ারন 
০৭ রদন  

৭ াঅরী জাদন 
গ্রাভাঃ রফষ্ণুপুয, জাাঃ রফষ্ণুপুয, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা  ছাগর ারন 
০৭ রদন  

৮ রফস্নফ জাদন 
গ্রাভাঃ রফষ্ণুপুয, জাাঃ রফষ্ণুপুয, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা  ছাগর ারন 
০৭ রদন  

৯ াঅব্দুর াঅরজজ 
গ্রাভাঃ রফষ্ণুপুয, জাাঃ রফষ্ণুপুয, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা  ছাগর ারন 
০৭ রদন  

১০ নারয াঈিীন 
গ্রাভাঃ রফষ্ণুপুয, জাাঃ রফষ্ণুপুয, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা  ছাগর ারন 
০৭ রদন  

১১ াঅব্দুর জররর 
গ্রাভাঃ রফষ্ণুপুয, জাাঃ রফষ্ণুপুয, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা  ছাগর ারন 
০৭ রদন  

১২ াঅকুর জাদন 
গ্রাভাঃ রফষ্ণুপুয, জাাঃ রফষ্ণুপুয, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা  ছাগর ারন 
০৭ রদন  

১৩ াঅরযফুর াআরাভ 
গ্রাভাঃ রফষ্ণুপুয, জাাঃ রফষ্ণুপুয, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা  ছাগর ারন 
০৭ রদন  

১৪ কাফযান াঅরী 
গ্রাভাঃ রফষ্ণুপুয, জাাঃ রফষ্ণুপুয, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা  ছাগর ারন 
০৭ রদন  

১৫ জখাকন াঅরী 
গ্রাভাঃ রফষ্ণুপুয, জাাঃ রফষ্ণুপুয, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৯০৩-১০৭৬২০ ছাগর ারন 
০৭ রদন  

১৬ রজয়ায যভান 
গ্রাভাঃ রফষ্ণুপুয, জাাঃ রফষ্ণুপুয, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা  ছাগর ারন 
০৭ রদন  

১৭ াঅরযফুর ক 
গ্রাভাঃ রফষ্ণুপুয, জাাঃ রফষ্ণুপুয, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা  ছাগর ারন 
০৭ রদন  

১৮ রযাজুর ক 
গ্রাভাঃ রফষ্ণুপুয, জাাঃ রফষ্ণুপুয, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা  ছাগর ারন 
০৭ রদন  

১৯ ভরতয়ায যভান 
গ্রাভাঃ রফষ্ণুপুয, জাাঃ রফষ্ণুপুয, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা  ছাগর ারন 
০৭ রদন  

২০ রফস্নফ জাদন 
গ্রাভাঃ রফষ্ণুপুয, জাাঃ রফষ্ণুপুয, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা  ছাগর ারন 
০৭ রদন  

২১ রযন াঅরী 
গ্রাভাঃ রফষ্ণুপুয, জাাঃ রফষ্ণুপুয, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা  ছাগর ারন 
০৭ রদন  

২২ াঅব্দুর াঅরজজ 
গ্রাভাঃ রফষ্ণুপুয, জাাঃ রফষ্ণুপুয, 

০১৯৮৩-১৭৩৯৬৩ ছাগর ারন ০৭ রদন  



দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা 

২৩ ভঞ্জুযম্নর করযভ 
গ্রাভাঃ রফষ্ণুপুয, জাাঃ রফষ্ণুপুয, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা  ছাগর ারন 
০৭ রদন  

২৪ জুফাাআয াঅর ভাযম্নপ 
গ্রাভাঃ রফষ্ণুপুয, জাাঃ রফষ্ণুপুয, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা  ছাগর ারন 
০৭ রদন  

২৫ াঅরভনুর াআরাভ 
গ্রাভাঃ রফষ্ণুপুয, জাাঃ রফষ্ণুপুয, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা  ছাগর ারন 
০৭ রদন  

ব্যাচ নাং ০৭ 

ক্রাঃ নাং প্ররক্ষণাথীয নাভ ঠিকানা জভাফাাআর নাং প্ররক্ষণ জকাদ যয নাভ জভয়াদ ভভত্মব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

১ জভাাঃ ারকর জাদন 
গ্রাভাঃ জরাকনাথপুয, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৭৯৩-৬২৮৪৫০ গযম্ন জভাটাতাজাকযণ 
০৭ রদন  

২ যভাতুরস্না াঅরারভন 
গ্রাভাঃ জরাকনাথপুয, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৯৩৮-৯৬৬৮২০ গযম্ন জভাটাতাজাকযণ 
০৭ রদন  

৩ জভাাঃ াঅবু নাাআভ 
গ্রাভাঃ জরাকনাথপুয, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৯৬৯-৩৫১০৭০ গযম্ন জভাটাতাজাকযণ 
০৭ রদন  

৪ জভাাঃ াঅক্তাযম্নজ্জাভান 
গ্রাভাঃ জরাকনাথপুয, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৪০৬-১২৯১৪২ গযম্ন জভাটাতাজাকযণ 
০৭ রদন  

৫ জভাাঃ জারদুর াআরাভ 
গ্রাভাঃ জরাকনাথপুয, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৪০৪-৩৩০১১৬ গযম্ন জভাটাতাজাকযণ 
০৭ রদন  

৬ জভাাঃ নারদুর াআরাভ 
গ্রাভাঃ জরাকনাথপুয, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৭১০-০৩৪১৫৫ গযম্ন জভাটাতাজাকযণ 
০৭ রদন  

৭ জভাাঃ াঅযাফুর জখ 
গ্রাভাঃ জরাকনাথপুয, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৯১১-২২৮২৪৯ গযম্ন জভাটাতাজাকযণ 
০৭ রদন  

৮ জভাাঃ াঅরকুজ্জাভান 
গ্রাভাঃ জরাকনাথপুয, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৯৮৯-৪৯০৩০০ গযম্ন জভাটাতাজাকযণ 
০৭ রদন  

৯ জভাাঃ াঅাদ াঅরী 
গ্রাভাঃ জরাকনাথপুয, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৯৫৩-০১১৬৭৩ গযম্ন জভাটাতাজাকযণ 
০৭ রদন  

১০ 
জভাাঃ াঅব্দুরস্না াঅর 

ভামুন 
গ্রাভাঃ জরাকনাথপুয, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৭৮২-৮৩৩৩৮২ গযম্ন জভাটাতাজাকযণ 
০৭ রদন  

১১ জভাাঃ যরকবুর াআরাভ 
গ্রাভাঃ জরাকনাথপুয, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৭৯৬-০০৭৭৯২ গযম্ন জভাটাতাজাকযণ 
০৭ রদন  

১২ জভাাঃ জররভ াঈিীন 
গ্রাভাঃ জরাকনাথপুয, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৭৭২-৯৬৪৩৬৩ গযম্ন জভাটাতাজাকযণ 
০৭ রদন  

১৩ জভাাঃ াঅরভগীয জাদন 
গ্রাভাঃ জরাকনাথপুয, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৯৩৪-৬১৩৯২৫ গযম্ন জভাটাতাজাকযণ 
০৭ রদন  

১৪ সুভন া 
গ্রাভাঃ জরাকনাথপুয, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৯১২-১৪৬৭৯৭ গযম্ন জভাটাতাজাকযণ 
০৭ রদন  

১৫ জভাাঃ াঅভাাঈর ক 
গ্রাভাঃ জরাকনাথপুয, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৯৬৫-৮৪৮৩৫৭ গযম্ন জভাটাতাজাকযণ 
০৭ রদন  

১৬ 
জভাাঃ রভরন জাদন 

ররখন 
গ্রাভাঃ জরাকনাথপুয, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৩১৫-৯৮২৮৮৪ গযম্ন জভাটাতাজাকযণ 
০৭ রদন  

১৭ জভাাঃ াঅক্তাযম্নজ্জাভান 
গ্রাভাঃ জরাকনাথপুয, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৯৯৪-৩৪৮৬৪৭ গযম্ন জভাটাতাজাকযণ 
০৭ রদন  

১৮ জভাাঃ ছাদনায়ায জাদন 
গ্রাভাঃ জরাকনাথপুয, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৭৮০-৩৩৩৯৪৭ গযম্ন জভাটাতাজাকযণ 
০৭ রদন  



১৯ 
এ এভ াদফ জাদন 

ভাযম্নপ 
গ্রাভাঃ জরাকনাথপুয, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৯১০-৪৬৪৭৩৯ গযম্ন জভাটাতাজাকযণ 
০৭ রদন  

২০ যাজু াঅদভদ 
গ্রাভাঃ জরাকনাথপুয, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৯৫৭-০৬৮৭৮৮ গযম্ন জভাটাতাজাকযণ 
০৭ রদন  

২১ জভাাঃ রভঠুন জাদন 
গ্রাভাঃ জরাকনাথপুয, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৯৪১-৭৫৬১৯৬ গযম্ন জভাটাতাজাকযণ 
০৭ রদন  

২২ জভাাঃ ারন জাদন 
গ্রাভাঃ জরাকনাথপুয, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা  গযম্ন জভাটাতাজাকযণ 
০৭ রদন  

২৩ যরকবুর াআলরাভ 
গ্রাভাঃ জরাকনাথপুয, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা  গযম্ন জভাটাতাজাকযণ 
০৭ রদন  

২৪ জভাাঃ ভখদরছুয যভান 
গ্রাভাঃ জরাকনাথপুয, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা  গযম্ন জভাটাতাজাকযণ 
০৭ রদন  

২৫ জভাাঃ ারন াঅরভ 
গ্রাভাঃ জরাকনাথপুয, জাাঃ দ যনা, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা  গযম্ন জভাটাতাজাকযণ 
০৭ রদন  

ব্যাচ নাং ০৮ 

ক্রাঃ নাং প্ররক্ষণাথীয নাভ ঠিকানা জভাফাাআর নাং প্ররক্ষণ জকাদ যয 

নাভ 
জভয়াদ ভভত্মব্য 

০১ ০২ ০৩ ০৪ ০৫ ০৬ ০৭ 

১ 
জভাছাাঃ াযরভন 

সুরতানা 
গ্রাভাঃ কারদপুয, জাাঃ জগারফিপুয, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৯৭১২৪৪৯০৬ জাাক ততরয 
০৭ রদন  

২ জভাছাাঃ ররজা খাতুন 
গ্রাভাঃ কারদপুয, জাাঃ জগারফিপুয, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৯২৫৫৪০৭৬৫ জাাক ততরয 
০৭ রদন  

৩ 
জভাছাাঃ জযারজনা 

খাতুন 
গ্রাভাঃ কারদপুয, জাাঃ জগারফিপুয, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৯৬৭৫৯৬০৫৯ জাাক ততরয 
০৭ রদন  

৪ জভাছাাঃ রনরা খাতুন 
গ্রাভাঃ কারদপুয, জাাঃ জগারফিপুয, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৯৩৫২৬০৮৮০ জাাক ততরয 
০৭ রদন  

৫ 
জভাছাাঃ  াআয়ারভন 

াঅক্তায 
গ্রাভাঃ কারদপুয, জাাঃ জগারফিপুয, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৯২৪২২০৮২১ জাাক ততরয 
০৭ রদন  

৬ জভাছাাঃ জযনুকা 
গ্রাভাঃ কারদপুয, জাাঃ জগারফিপুয, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৯২৪৪৯৮৪৮০ জাাক ততরয 
০৭ রদন  

৭ জভাছাাঃ াভসুন নাায 
গ্রাভাঃ কারদপুয, জাাঃ জগারফিপুয, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৯৯০৪০৫৬১৯ জাাক ততরয 
০৭ রদন  

৮ জভাছাাঃ রনলুপা জফগভ 
গ্রাভাঃ কারদপুয, জাাঃ জগারফিপুয, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৯২৫৩৭৬২৯৯ জাাক ততরয 
০৭ রদন  

৯ জভাছাাঃ ছারভা খাতুন 
গ্রাভাঃ কারদপুয, জাাঃ জগারফিপুয, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৯২৬২৮২৩৩০ জাাক ততরয 
০৭ রদন  

১০ জভাছাাঃ রাবরী খাতুন 
গ্রাভাঃ কারদপুয, জাাঃ জগারফিপুয, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৭৭৪৪৯৮২২৪ জাাক ততরয 
০৭ রদন  

১১ 
জভাছাাঃ যম্নারর 

কাতুন 
গ্রাভাঃ কারদপুয, জাাঃ জগারফিপুয, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৭৯৭১৬৫৪৫২ জাাক ততরয 
০৭ রদন  

১২ জভাছাাঃ াঅশুযা খাতুন 
গ্রাভাঃ কারদপুয, জাাঃ জগারফিপুয, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৯২৮০৫০৭১৬ জাাক ততরয 
০৭ রদন  

১৩ জভাছাাঃ াফানা খাতুন 
গ্রাভাঃ কারদপুয, জাাঃ জগারফিপুয, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৯১৩৯৮৬৫৬৮ জাাক ততরয 
০৭ রদন  

১৪ 
জভাছাাঃ ভাছুযা 

াযবীন 
গ্রাভাঃ কারদপুয, জাাঃ জগারফিপুয, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৭৫৫১১৮৭৫৪ জাাক ততরয 
০৭ রদন  

১৫ জভাছাাঃ যারফয়া খাতুন 
গ্রাভাঃ কারদপুয, জাাঃ জগারফিপুয, 

০১৯৪২২৬৫৯১৫ জাাক ততরয ০৭ রদন  



দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা 

১৬ 
জভাছাাঃ াআদভাতাযা 

খাতুন 
গ্রাভাঃ কারদপুয, জাাঃ জগারফিপুয, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৯১৩৮৮৪৯৯ জাাক ততরয 
০৭ রদন  

১৭ জভাছাাঃ রযা খাতুন 
গ্রাভাঃ কারদপুয, জাাঃ জগারফিপুয, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৯২৩০৯১৬৭ জাাক ততরয 
০৭ রদন  

১৮ জভাছাাঃ ভায়া খাতুন 
গ্রাভাঃ কারদপুয, জাাঃ জগারফিপুয, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৯৩৭৭২৩৩৪২ জাাক ততরয 
০৭ রদন  

১৯ 
জভাছাাঃ ভভতাজ 

খাতুন 
গ্রাভাঃ কারদপুয, জাাঃ জগারফিপুয, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৯৬৫৮৪৭০৩১ জাাক ততরয 
০৭ রদন  

২০ জভাছাাঃ নারছভা খাতুন 
গ্রাভাঃ কারদপুয, জাাঃ জগারফিপুয, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৯৫৪০৬৯১১৯ জাাক ততরয 
০৭ রদন  

২১ জভাছাাঃ যম্ননা খাতুন 
গ্রাভাঃ কারদপুয, জাাঃ জগারফিপুয, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা  জাাক ততরয 
০৭ রদন  

২২ জভাছাাঃ ারদা খাতুন 
গ্রাভাঃ কারদপুয, জাাঃ জগারফিপুয, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৯২৬৭০৭৬৮৪ জাাক ততরয 
০৭ রদন  

২৩ জভাছাাঃ জযদফকা খাতুন 
গ্রাভাঃ কারদপুয, জাাঃ জগারফিপুয, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৭৫৯৭৭২৩৬৮ জাাক ততরয 
০৭ রদন  

২৪ জভাছাাঃ াদকযা খাতুন 
গ্রাভাঃ কারদপুয, জাাঃ জগারফিপুয, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা  জাাক ততরয 
০৭ রদন  

২৫ 
জভাছাাঃ াযরজনা 

খাতুন 
গ্রাভাঃ কারদপুয, জাাঃ জগারফিপুয, 

দামুড়হুদা, চুয়াডাঙ্গা ০১৯১৯১৫৩৫৮০ জাাক ততরয 
০৭ রদন  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



গণপ্রজানতন্ত্রী  ফাাংরাদদ যকায 

াঈদজরা যুফ াঈন্নয়ন কভ যকতযায কাম যারয় 

যুফ াঈন্নয়ন ারধদপ্তয,চুয়াডাঙ্গা । 

জীফননগয,চুয়াডাঙ্গা । 

 

প্ররক্ষণ প্রাপ্ত যুফদদয নাদভয তথ্যাঃ 

ব্যাচ নাং-০১,াথ য ফছযাঃ ২০২০-২০২১ াঈদজরাাঃ জীফননগয,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 

 

ক্রাঃ নাং প্ররক্ষনাথীয নাভ ঠিকানা জভাফাাআর নাং প্ররক্ষণ জণয জকাদ যয 

নাভ 
জভয়াদ ভত্মব্য 

০১। রানুয যভান জফনীপুয,জীফননগয,চুয়াডাঙ্গা ০১৯১১১৯৩৬৯২ গফারদশু ারন ০৭ রদন  

০২। জভাাঃ যাতুর রভয়া ঐ ০১৪০৩৮৫৭৩৫৭ গফারদশু ারন ৭ রদন 

০৩। জভাাঃ ভাফুজ যানা শুব ঐ ০১৯১৬০৫৪০২৬ গফারদশু ারন ৭ রদন 

০৪। জভাাঃ াঅান ারফফ  ঐ ০১৯০২১০৫৮৩০ গফারদশু ারন ৭ রদন 

০৫। জভাাঃ ভাবুদ যানা রযভন ঐ ০১৯৮৭৯৪১৭৫৪ গফারদশু ারন ৭ রদন 

০৬। জভাাঃ াআব্রাীভ মুরন্প তুরন ঐ ০১৯৫৭০৭৬০২৬ গফারদশু ারন ৭ রদন 

০৭। জভাাঃ ভাসুভ জযজা ঐ ০১৯৬৬৭৭৯৩৪৬ গফারদশু ারন ৭ রদন 

০৮। জভাছাাঃ রাফনী খাতুন ঐ ০১৯৮৬৮৪৮৫২৬ গফারদশু ারন ৭ রদন 

০৯। জভাাঃ জভদদী াান ঐ ০১৯২৩৮৫৯৮৯৮ গফারদশু ারন ৭ রদন 

১০। জভাাঃ াঅরারভন ঐ ০১৯৯০৯৩৭০৮০ গফারদশু ারন ৭ রদন 

১১। জভাাঃ জান্নাতুর জপযদদৌ ঐ ০১৯২১৮২০৩৯৩ গফারদশু ারন ৭ রদন 

১২। জভাাঃ ান্না খাতুন ঐ ০১৯৬১৬৫৬৩৮২ গফারদশু ারন ৭ রদন 

১৩। জভাছাাঃ জারনয়া খাতুন ঐ ০১৮৭৯৭৭৭০৬৪ গফারদশু ারন ৭ রদন 

১৪। াভত্মা াঅক্তায পূরণ যভা ঐ ০১৯২৪২৭৮৮৭৬ গফারদশু ারন ৭ রদন 

১৫। াঅনা-াঅরযরপন াঅন ঐ ০১৭৮০০২০৬৬৫ গফারদশু ারন ৭ রদন 

১৬। জভাছাাঃ জযখছনা খাতুন ঐ ০১৯৯৫৩৪২০৩৩ গফারদশু ারন ৭ রদন 

১৭। জভাাঃ তারনয়া খাতুন ঐ ০১৯৬৫৮২৯৮৪৭ গফারদশু ারন ৭ রদন 

১৮। জভাছা রযা খাতুন ঐ ০১৯৯৭৫১২৬৩৭ গফারদশু ারন ৭ রদন 

১৯। জভাছাাঃ রযনা খাতুন ঐ ০১৯৯০৬৫৫৪৫৬ গফারদশু ারন ৭ রদন 

২০। জভাছাাঃ াঅভা খাতুন ঐ ০১৯১৪৮৯৬৮৫৫ গফারদশু ারন ৭ রদন 

২১। জভাাঃ ভাফুজা খাতুন ঐ ০১৯২৪২২০৯২৯ গফারদশু ারন ৭ রদন 

২২। জভাছাাঃ জযারজনা াঅক্তায ঐ ০১৮৬২৫২৪১০৩ গফারদশু ারন ৭ রদন 

২৩। জভাাঃ াআভাাআর জাদন ঐ ০১৯৬৯৩৪৫২৩৫ গফারদশু ারন ৭ রদন 

২৪। জভাছাাঃ পাদতভা খাতুন ঐ ০১৭৯৪২৭৫৭৫০ গফারদশু ারন ৭ রদন 

২৫।  জভাাঃ যাদর রভয়া ঐ ০১৯৫০৯৬২৬৭৩ গফারদশু ারন ৭ রদন 

 

ব্যাচ নাং-০২,াথ য ফছযাঃ ২০২০-২০২১ াঈদজরাাঃ জীফননগয,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 
ক্রাঃ নাং প্ররক্ষনাথীয নাভ ঠিকানা জভাফাাআর নাং প্ররক্ষণ জণয জকাদ যয 

নাভ 
জভয়াদ ভত্মব্য 

০১ জভাাঃ ভয পাযম্নক নাযায়ন পুয ০১৯৬৫১০৬৮০৪ গফারদশু ারন ৭ রদন  

০২ জভাাঃ রজরস্নুয যভান ভদনাযপুয ০১৭৬৬৭৫৪০৮৪ গফারদশু ারন ৭ রদন 

০৩ জভাাঃ ায়ারভয যভান ভদনাযপুয ০১৭৬৬২৯৪২০৭ গফারদশু ারন ৭ রদন 

০৪ জভাাঃ খারদমুর াআরাভ ভদনাযপুয ০১৭৫৮১৫৩০৪৭ গফারদশু ারন ৭ রদন 



০৫ জভাাঃ যাজন াঅদভদ যরক ভদনাযপুয ০১৭১৮৯৩৩৯৪২ গফারদশু ারন ৭ রদন 

০৬ জভাাঃ করফযম্নর াআরাভ ভদনাযপুয ০১৭৭৮২৩১৫০৬ গফারদশু ারন ৭ রদন 

০৭ জভাাঃ কাজী াঅনায 

াঅরী 
ভদনাযপুয ০১৭৮৫৭২৭৭৮৮ গফারদশু ারন ৭ রদন 

০৮ রযতা খাতুন ভদনাযপুয ০১৭৪৩৪২১৭৩১ গফারদশু ারন ৭ রদন 

০৯ জভাাঃ ারপজুর াআরাভ ভদনাযপুয ০১৭৯৯২১৭৪২৬ গফারদশু ারন ৭ রদন 

১০ জভাাঃ তরযকুর াআরাভ ভদনাযপুয ০১৯৭৮০৮২৮১৬ গফারদশু ারন ৭ রদন 

১১ জভাছাাঃ রল্পী খাতুন ভদনাযপুয ০১৯৩৪৫৭৪৮৩২ গফারদশু ারন ৭ রদন 

১২ জভাছাাঃ ারদয়া াযরবন ভদনাযপুয ০১৭১৭৮১৭২৭০ গফারদশু ারন ৭ রদন 

১৩ জভাছাাঃ াঈরভ য খাতুন ভদনাযপুয ০১৩০১২১১০৭৮ গফারদশু ারন ৭ রদন 

১৪ জভাাঃ রযভা খাতুন ভদনাযপুয ০১৭৪২০৫৭৫৮৪ গফারদশু ারন ৭ রদন 

১৫ জভাছাাঃ ভরযয়ভ খাতুন ভদনাযপুয ০১৭৭৮২৩১৫০৬ গফারদশু ারন ৭ রদন 

১৬ জভাছাাঃ তাররভা াঅক্তায  ভদনাযপুয ০১৩১৯৫১৯৮৫৬ গফারদশু ারন ৭ রদন 

১৭ জভাছাাঃ ারন জাদন ভদনাযপুয ০১৯৯৩২২৭৫৭০ গফারদশু ারন ৭ রদন 

১৮ জভাাঃ ররন াযদবজ ভদনাযপুয ০১৭৭০১৪১০৪৫ গফারদশু ারন ৭ রদন 

১৯ জভাাঃ রফস্নফ রভয়া ভদনাযপুয ০১৩০৯৮৩৬১৯৭ গফারদশু ারন ৭ রদন 

২০ জভাছাাঃ সুাআটি খাতুন ভদনাযপুয ০১৩০৪৮৪৩৮০৯ গফারদশু ারন ৭ রদন 

২১ জভাছাাঃ াঅপদযাজা খাতুন ভদনাযপুয ০১৯৯৬৬৮২৭৮৫ গফারদশু ারন ৭ রদন 

২২ জভাাঃ াঅপরযন াঅক্তায  ভদনাযপুয ০১৯৮৯৪৮৯৯৫৩ গফারদশু ারন ৭ রদন 

২৩ াথী খাতুন ভদনাযপুয ০১৭৭৩২১৯০৮৩ গফারদশু ারন ৭ রদন 

২৪ জভাাঃ জয়নুর াঅদফরদন ভদনাযপুয ০১৩১৭৫৮৬০৫৪ গফারদশু ারন ৭ রদন 

২৫ জভাছাাঃ রনগায সুরতানা ভদনাযপুয ০১৯৭৪২৫৮৪০৯ গফারদশু ারন ৭ রদন 

 

ব্যাচ নাং-০৩,াথ য ফছযাঃ ২০২০-২০২১ াঈদজরাাঃ জীফননগয,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 
ক্রাঃ নাং প্ররক্ষনাথীয নাভ ঠিকানা জভাফাাআর নাং প্ররক্ষণ জণয জকাদ যয 

নাভ 
জভয়াদ ভত্মব্য 

০১ জভাাঃ াহ্ জনয়াজ াঅাঃ ভদনাযপুয ০১৭০৪৯৪৪৭৮০ গফারদশু ারন ৭ রদন  

০২ জভাছাাঃ রফাা খাতুন ভদনাযপুয ০১৭২০১৪৮৭৯২ গফারদশু ারন ৭ রদন  

০৩ জভাাঃ ারন াঅরভ ভদনাযপুয ০১৭৬৭৮৬৯৬৯৫ গফারদশু ারন ৭ রদন 

০৪ জভাাঃ পয়ার াঅদিদ জয়াযাতরা ০১৯৫৬২২৬৭৩৩ গফারদশু ারন ৭ রদন 

০৫ জভাাঃ জারদুর াআরাভ ঐ - গফারদশু ারন ৭ রদন 

০৬ জভাাঃ যায়ান জাদন ঐ ০১৭৩৫৫৬৮৮৮০ গফারদশু ারন ৭ রদন 

০৭ াঅান ারকর ঐ ০১৭২১০৯৩৯০৪ গফারদশু ারন ৭ রদন 

০৮ াদদ াান জতু ভদনাযপুয ০১৭৩৮৯৩০৪৬৬ গফারদশু ারন ৭ রদন 

০৯ জভাাঃ াআরি াঅরী ঐ ০১৯১৬৩৮৯১৪৩ গফারদশু ারন ৭ রদন 

১০ নারদ াান ঐ ০১৩০১৫১৭১০৮ গফারদশু ারন ৭ রদন 

১১ জযজাাঈর করযভ জয়াযাতরা ০১৭৮৪৪২৫৩৮৮ গফারদশু ারন ৭ রদন 

১২ জভাাঃ াঅরতক াান 

াভত্ম 
ঐ ০১৭৪৯২৬৪৬৬০ গফারদশু ারন ৭ রদন 

১৩ জভাাঃ ফারপ্প াান ঐ ০১৭৭৬৯১৫১৬৬ গফারদশু ারন ৭ রদন 

১৪ নারগ য াঅক্তায ঐ ০১৯১৪৬১১৪৬০ গফারদশু ারন ৭ রদন 



১৫ সুযাাআয়া াঅক্তায ঐ ০১৭২৯৮৩০০৪৪ গফারদশু ারন ৭ রদন 

১৬ রল্পী  খাতুন ঐ ০১৭৩১৪৭৩৯৩৮ গফারদশু ারন ৭ রদন 

১৭ সুভাাআয়া ঐ ০১৯৬৮৪৩৯৫২০ গফারদশু ারন ৭ রদন 

১৮ াজারার ঐ ০১৯৯৭০৩৯১৩৮ গফারদশু ারন ৭ রদন 

১৯ জভাঃ াআভযান জাদন ঐ ০১৩০৩৭১৫৪৬০ গফারদশু ারন ৭ রদন 

২০ াথী যায় ঐ ০১৭৪৫১৬২৪৫৭ গফারদশু ারন ৭ রদন 

২১ জভৌসুভী  যায় ঐ ০১৯৮৭৮৩৭২৭৮ গফারদশু ারন ৭ রদন 

২২ ারন জখ াঅরীপুয ০১৩০৫৮৬৭৫০৬ গফারদশু ারন ৭ রদন 

২৩ াঅযাফুর াআরাভ জয়াযাতরা ০১৯৯২৮৭৭৯১৩ গফারদশু ারন ৭ রদন 

২৪ ারভভ ঐ ০১৭৮৪৬২৫৫৬৭ গফারদশু ারন ৭ রদন 

২৫ জভাাঃ ারনপ াঅরী ঐ ০১৯০৯৫০৫২৯৭ গফারদশু ারন ৭ রদন 

 

ব্যাচ নাং-০৪,াথ য ফছযাঃ ২০২০-২০২১ াঈদজরাাঃ জীফননগয,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 
 

ক্রাঃ নাং প্ররক্ষনাথীয নাভ ঠিকানা জভাফাাআর নাং প্ররক্ষণ জণয জকাদ যয 

নাভ 
জভয়াদ ভত্মব্য 

০১ জভাাঃ তরযকুর াআরাভ জয়াযাতরা ০১৯৯৯৫৫৮৪৪৬ গফারদশু ারন ৭ রদন  

০২ জভাাঃ ভনরয জাদন জয়াযাতরা ০১৯৫৯৯৩৯৫৫৬ গফারদশু ারন ৭ রদন  

০৩ জভাাঃ যম্নহুর াঅরভন  জয়াযাতরা ০১৯০৯২০৫৬৮৮ গফারদশু ারন ৭ রদন  

০৪  জভাাঃ াআভান াঅরী জয়াযাতরা ০১৯৪৩৮৯৫০১৩ গফারদশু ারন ৭ রদন  

০৫ জভাাঃ জভাত্মপা যাাআপুয ০১৩০৮৯০৪৮৫৯ গফারদশু ারন ৭ রদন  

০৬ জভাাঃ সুয়াাআভ াঅদনান  ফাড়ািী ০১৯২৮৫৩১৫৬১ গফারদশু ারন ৭ রদন  

০৭ জভাাঃ নয়ন রভয়া  যাাআপুয  ০১৯৯৬১৩১১৬৬ গফারদশু ারন ৭ রদন  

০৮  জভাাঃ মুক্তায জাদন যাাআপুয ০১ গফারদশু ারন ৭ রদন  

০৯ জভাাঃ াঅর াঅরভন যাাআপুয ০১৭৫৩১৭২৪৫২ গফারদশু ারন ৭ রদন  

১০ রদপু রফশ্বা যাাআপুয ০১৯২১৭৬০৪২৬ গফারদশু ারন ৭ রদন  

১১ জভাাঃ এনামুর ররিক ভাধফপুয ০১৯১৫০৮১১৯৯ গফারদশু ারন ৭ রদন  

১২  জভাাঃ াদফ াঅরী ফাড়ািী  ০১৪০০০০৮৩৫৭ গফারদশু ারন ৭ রদন  

১৩ ভাসুভ  ফাড়ািী ০১৯১৮৪০৪৮২৫ গফারদশু ারন ৭ রদন  

১৪ জভাাঃ করফয জাদন যায়পুয ০১৭১০৭৪৬৯৩১ গফারদশু ারন ৭ রদন  

১৫ নাযায়ন চে রফশ্বা যামপুয ০১৯৩৬৩৩৩৮০২ গফারদশু ারন ৭ রদন  

১৬ জভাাঃ াঅযাফুর জখ ঐ ০১৯৪৮৩৪১৩৬৬ গফারদশু ারন ৭ রদন  

১৭ জভাাঃ ভরনযম্নর াআরাভ কৃষ্ণপুয ০১৭০৬৯৫৭২৪০ গফারদশু ারন ৭ রদন  

১৮ জভাাঃ াআভযান জাদন যায়পুয ০১৯০৮১০৫৪২৫ গফারদশু ারন ৭ রদন  

১৯ শ্রী  জগত কুভায যায়পুয ০১৯১৩৭২১১৩১ গফারদশু ারন ৭ রদন  

২০ জভাাঃ জীফ যায়পুয ০১৮৮৫৪৬৫২১৮ গফারদশু ারন ৭ রদন  

২১ জভাাঃ াঅরভগীয জাদন যায়পুয ০১৯৫১২৮৭১৪০ গফারদশু ারন ৭ রদন  

২২ জভজফা  াঅরীপুয ০১৮৫৮৮৫০৯৪৪ গফারদশু ারন ৭ রদন  

২৩ জভাাঃ ভরতয়ায যভান াঅরীপুয ০১৬৪৬৫২৮৫৩৭ গফারদশু ারন ৭ রদন  



২৪ জভাাঃ রফরস্নার জাদন যায়পুয ০১৯২১৬০৪৯২১ গফারদশু ারন ৭ রদন  

২৫ জভাাঃ ারফবুয যভান যায়পুয ০১৮৮৪৩১৩৯১০ গফারদশু ারন ৭ রদন  

 

ব্যাচ নাং-০৫,াথ য ফছযাঃ ২০২০-২০২১ াঈদজরাাঃ জীফননগয,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 
ক্রাঃ নাং প্ররক্ষনাথীয নাভ ঠিকানা জভাফাাআর নাং প্ররক্ষণ জণয জকাদ যয 

নাভ 
জভয়াদ ভত্মব্য 

০১  জভাাঃ ারফবুয যভান কারা,জীফননগয,চুয়াডাঙ্গা ০১৭২১৭৪৯৮৮১ ছাগর ারন ৭ রদন  

০২ জভাাঃ তুরন াঈদিীন াঈথরী,জীফননগযয,চমাডাঙ্গা ০১৯২০২৬৪০৬৬ গফারদশু ারন ৭ রদন  

০৩ জভাাঃ ারন াঅরভ াঈথরী,জীফননগযয,চমাডাঙ্গা ০১৯১৩৩৪৪৭৪৯ গফারদশু ারন ৭ রদন 

০৪ জভাাঃ ম্রাট জাদন জদনযহুদা,জীফননগয,চুয়াডাঙ্গা ০১৪০৪৩২৯৪৩৫ গফারদশু ারন ৭ রদন 

০৫ জভাাঃ জররভ জাদন াাদা,জীফননগুয,চুয়াডাঙ্গা ০১৯৮৭৪৮৪৯৩৩ গফারদশু ারন ৭ রদন 

০৬ জভাাঃ জাাগ  াাদা,জীফননগুয,চুয়াডাঙ্গা ০১৯১৯৫২১৯২১ গফারদশু ারন ৭ রদন 

০৭ জভাাঃ ভাসুভ রফরস্না াখারযয়া,জীফননগয,চুয়াডাঙ্গা - গফারদশু ারন ৭ রদন 

০৮ জভাাঃ যারদুর াআরাভ যায়পুয,জীফননগয,চমাডাঙ্গা ০১৭৪৭৭৭৭১০৪ গফারদশু ারন ৭ রদন 

০৯ জভাাঃ শুকুয াঅরী কারপুয,জীফননগয,চুয়াডাঙ্গা ০১৯৮৬২৯৪৩৪৫ গফারদশু ারন ৭ রদন 

১০ জভাাঃ তুলায াআভযান ফাকা,জীফননগয,চুয়াডাঙ্গা ০১৯৬২৫৫৫৯০৫ গফারদশু ারন ৭ রদন 

১১ জভাাঃ এনামুর ক জফনীপুয,জীফনগয,চয়াডাঙ্গা ০১৯৪৭৩১৫৮০৪ গফারদশু ারন ৭ রদন 

১২ জভাাঃ াঅাঃ জররর রযযপুয জীফনগয,চয়াডাঙ্গা ০১৪০২৩২০৯৪৫ গফারদশু ারন ৭ রদন 

১৩ জভাাঃ াগয রভনাজপুয জীফনগয,চয়াডাঙ্গা ০১৭৩২৬০৭৩১০ গফারদশু ারন ৭ রদন 

১৪ জভাাঃ াদফ াঅরী ভদনাযপুয জীফনগয,চয়াডাঙ্গা ০১৯৫৫০০২২৭৫ গফারদশু ারন ৭ রদন 

১৫ জভাাঃ াঅজভ জাদন জধাাখারী জীফনগয,চয়াডাঙ্গা ০১৯২০২০০৫৭৬ গফারদশু ারন ৭ রদন 

১৬ তাজুর াঈথরী জীফনগয,চয়াডাঙ্গা ০১৯৩৯২০৫৪৯৯ গফারদশু ারন ৭ রদন 

১৭ যরজবুর খদয়যহুদা জীফনগয,চয়াডাঙ্গা ০১৭২৪৫৬১৪৫৪ গফারদশু ারন ৭ রদন 

১৮ জভাাঃ ফাযীক ফাজরদয়া জীফনগয,চয়াডাঙ্গা ০১৭১৬২২৯৭৮২ গফারদশু ারন ৭ রদন 

১৯ জভাাঃ ারভাঈর াআরাভ াঅন্দুরফারড়,জীফনগয,চয়াডাঙ্গা ০১৯৫৯৯৪৬৫৯৮ গফারদশু ারন ৭ রদন 

২০ জভাাঃ াঅায াঅরী জদাটি জীফনগয,চয়াডাঙ্গা ০১৯২৫৫৫৩৬৬৩ গফারদশু ারন ৭ রদন 

২১ জভাাঃ ফরয াঅদিদ  প্রতাপুয জীফনগয,চয়াডাঙ্গা ০১৯৩৪৫৫৪৭৩৮ গফারদশু ারন ৭ রদন 

২২ জভাাঃ জখাযদদ াঅরভ ফাঁকা জীফনগয,চয়াডাঙ্গা ০১৭৭৬৬৮৬১৯০ গফারদশু ারন ৭ রদন 

২৩ জভাাঃ াঅব্দু শুকুয খদয়যহুদা জীফনগয,চয়াডাঙ্গা ০১৭২৫৮৫১৫৬৬ গফারদশু ারন ৭ রদন 

২৪ জভাাঃ াঅান াফীফ দভত্মালপুয 

জীফনগয,চয়াডাঙ্গা 
০১৯৯১৮৭৬৩৪৯ গফারদশু ারন ৭ রদন 

২৫ জভাাঃ ভাাবুর াআরাভ দভত্মালপুয 

জীফনগয,চয়াডাঙ্গা 
০১৯৬৮২৪৪৫১৩ গফারদশু ারন ৭ রদন 

ব্যাচ নাং-০৬,াথ য ফছযাঃ ২০২০-২০২১ াঈদজরাাঃ জীফননগয,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 
ক্রাঃ নাং প্ররক্ষনাথীয নাভ ঠিকানা জভাফাাআর নাং প্ররক্ষণ জণয জকাদ যয 

নাভ 
জভয়াদ ভত্মব্য 

০১ জভাাঃ াপাদয়ত জাদন দভত্মালপুয,জীফননগয,চুয়াডাঙ্গা ০১৪০৫১৩৩৬৩৬ গফারদশু ারন ৭ রদন  

০২ জভাাঃ াদ াঅদিদ ঐ ০১৯৮৯২৪১৬২৮ গফারদশু ারন ৭ রদন 

০৩ জভাাঃ াঅকাশুয যভান ঐ ০১৯৪৪৫৩৮৫৫২ গফারদশু ারন ৭ রদন 

০৪ জভাাঃ াজু াঅদিদ ঐ ০১৯০৮৩৫০০৪০ গফারদশু ারন ৭ রদন 

০৫ জভাাঃ ারফবুয যভান ঐ ০১৯৪৪০৮২৩৩৯ গফারদশু ারন ৭ রদন 



০৬ জভাাঃ াঅাঃ ারাভ ঐ ০১৪০৩১১০৩১৪ গফারদশু ারন ৭ রদন 

০৭ জভাাঃ রপকুর াআরাভ ঐ ০১৯৪৫৯৬৫৪৫৬ গফারদশু ারন ৭ রদন 

০৮ জভাাঃ জতৌরপক াঅদিদ ঐ ০১৯০৮২৬৪৩৬৪ গফারদশু ারন ৭ রদন 

০৯ জভাছাাঃ তারনয়া াযবীন ঐ ০১৭৩৮৮৫৩০৮৯ গফারদশু ারন ৭ রদন 

১০ জভাছাাঃ জযখদছানা ঐ ০১৯৬১২০১৩৬৫ গফারদশু ারন ৭ রদন 

১১ জভাাঃ াভাাঈর ক ঐ ০১৯৫১৩৩৯৭৯১ গফারদশু ারন ৭ রদন 

১২ জভাাঃ জয়নার াঅদফরদন ঐ ০১৯৮৫১৪০৭১৬ গফারদশু ারন ৭ রদন 

১৩ জভাাঃ ভারজদুয যভান ঐ ০১৯৫০৩৩৬১৭১ গফারদশু ারন ৭ রদন 

১৪ জভাাঃ ারফফয জাদন ঐ ০১৪০০০০৮৬৩১ গফারদশু ারন ৭ রদন 

১৫ জভাাঃ জারদ াান ঐ ০১৪০৫১১৭৩০৪ গফারদশু ারন ৭ রদন 

১৬ জভাাঃ াঈভয ঐ ০১৪০৫৬৮৫৮০৬ গফারদশু ারন ৭ রদন 

১৭ জভাাঃ পাযম্নক  ঐ ০১৯২২৪৮৬১৫৪ গফারদশু ারন ৭ রদন 

১৮ জভাাঃ  রদুজ্জাভান ঐ ০১৭১৯৯৭৮৬১২ গফারদশু ারন ৭ রদন 

১৯ জভাাঃ সুভন াযদবজ ঐ ০১৯৫১২৭২০৫৭ গফারদশু ারন ৭ রদন 

২০ জভাাঃ বুজ ঐ ০১৪০২১১২৩৯০ গফারদশু ারন ৭ রদন 

২১ জভাাঃ াঅফফাচ াঅরী ঐ ০১৯১০৪৪০০৩৬ গফারদশু ারন ৭ রদন 

২২ জভাাঃ যারজফ জাদন ঐ ০১৯৬০৪২৫৯৮২ গফারদশু ারন ৭ রদন 

২৩ জভাাঃ াআয়ারভন ঐ ০১৯৪৪৬৭৫৮৩০ গফারদশু ারন ৭ রদন 

২৪ জভাাঃ াঅব্দুরস্না জাদন ঐ ০১৯৮১৯১৬৪৯৫ গফারদশু ারন ৭ রদন 

২৫ জভাাঃ াঅরযফুয যভান ঐ ০১৯১০৯১৮৭৪৫ গফারদশু ারন ৭ রদন 

 

ব্যাচ নাং-০৭,াথ য ফছযাঃ ২০২০-২০২১ াঈদজরাাঃ জীফননগয,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 
ক্রাঃ নাং প্ররক্ষনাথীয নাভ ঠিকানা জভাফাাআর নাং প্ররক্ষণ জণয জকাদ যয 

নাভ 
জভয়াদ ভত্মব্য 

০১ জভাাঃ াাআফুরিন ফাজাযাড়া,জীফননগয,চুয়াডাঙ্গা ০১৩০৪৫৬৯১৪৬ গফারদশু ারন ৭ রদন  

০২ জভাাঃ যরকবুর াআরাভ জদায়াযাড়া 

জীফননগয,চুয়াডাঙ্গা 
০১৯৬৫৩২৫২৭১ গফারদশু ারন ৭ রদন 

০৩ জভাাঃ াখায়াত জাদন জধাাখারর জীফননগয,চুয়াডাঙ্গা ০১৩০৩৭১৫৬৩০ গফারদশু ারন ৭ রদন 

০৪ জভাাঃ জুদয়র যানা জদৌরাৎগঞ্জ জীফননগয,চুয়াডাঙ্গা ০১৮৮০১৪১৯২২ গফারদশু ারন ৭ রদন 

০৫ জভাাঃ জনী জীফননগয জীফননগয,চুয়াডাঙ্গা - গফারদশু ারন ৭ রদন 

০৬ জভাাঃ যরন াান ঐ ০১৭৬৫৫২৬১৩৭ গফারদশু ারন ৭ রদন 

০৭ জভাাঃ ান জাদন যাজনগয জীফননগয,চুয়াডাঙ্গা ০১৯৫৪৮৭২১৭০ গফারদশু ারন ৭ রদন 

০৮ জভাাঃ যারকফ জাদন ফাজাযাড়া 

জীফননগয,চুয়াডাঙ্গা 
০১৯৮০৭২৬৯৪৯ গফারদশু ারন ৭ রদন 

০৯ জভাাঃ জজাফাদয়দ াঅর   ঐ ০১৯০৬৮১৬৯৮৯ গফারদশু ারন ৭ রদন 

১০ জভাাঃ াআকফার জাদন দযাড়া জীফননগয,চুয়াডাঙ্গা ০১৯৬৮৩৫৫০৩৬ গফারদশু ারন ৭ রদন 

১১ জভাাঃ জভদদী াান জীফননগয,চুয়াডাঙ্গা ০১৯১১৫৬৮৫৪২ গফারদশু ারন ৭ রদন 

১২ জভাাঃ ারদুজ্জাভান ঐ ০১৯৫৬৫৬৯৮৩৮ গফারদশু ারন ৭ রদন 

১৩ জভাাঃ াঅবু তারা ঐ ০১৩১৬১৮৯৬২৪ গফারদশু ারন ৭ রদন 

১৪ জভাাঃ নারদ াান ঐ - গফারদশু ারন ৭ রদন 

১৫ জভাাঃ ভরনয জাদন দভত্মালপুয ০১৯৬৮২৮৩৮১৪ গফারদশু ারন ৭ রদন 



যারফফ জীফননগয,চুয়াডাঙ্গা 

১৬ জভাাঃ াদদ াঅরী ঐ ০১৯৩৪০৬৪৭২৩ গফারদশু ারন ৭ রদন 

১৭ জভাাঃ পরযদ াঈরিন ঐ ০১৯৬৯০৩১৮৩১ গফারদশু ারন ৭ রদন 

১৮ জভাাঃ ান জাদন ঐ ০১৯৯৬৩৩১২০৪ গফারদশু ারন ৭ রদন 

১৯ জভাাঃ াদদ জাদন ঐ ০১৯৫০৩৭৮৯২২ গফারদশু ারন ৭ রদন 

২০ জভাাঃ যাদর রভয়া ঐ ০১৯৯২৯৩৩৭৭৫ গফারদশু ারন ৭ রদন 

২১ জভাাঃ াআনামুর াআরাভ ঐ - গফারদশু ারন ৭ রদন 

২২ জভাাঃ ভরদুর াআরাভ ঐ ০১৯৩৮৯৬৬০৫৫ গফারদশু ারন ৭ রদন 

২৩ জভাাঃ াঅরযফুর াআরাভ যাজনগয জীফননগয,চুয়াডাঙ্গা ০১৯৪০৩৫৯৪৯০ গফারদশু ারন ৭ রদন 

২৪ জভাাঃ ভাযম্নফুজ্জাভান জীফননগয,চুয়াডাঙ্গা ০১৯৬৮২৮৬২২৮ গফারদশু ারন ৭ রদন 

২৫ জভাাঃ যাদর াঈরিন দভত্মালপুয 

জীফননগয,চুয়াডাঙ্গা 
০১৪০৯৪০৩৬৮৮ গফারদশু ারন ৭ রদন 

 

ব্যাচ নাং-০৮,াথ য ফছযাঃ ২০২০-২০২১ াঈদজরাাঃ জীফননগয,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 
ক্রাঃ নাং প্ররক্ষনাথীয নাভ ঠিকানা জভাফাাআর নাং প্ররক্ষণ জণয জকাদ যয 

নাভ 
জভয়াদ ভত্মব্য 

০১ জভাছাাঃ জপারী খাতুন জধাাখারী,জীফননগয,চুয়াডাঙ্গা ০১৯২৯-৯০৮৭৯০ এযাভব্রডাযী/জরাাআ  ৭ রদন  

০২ জভাছাাঃ াঅদভনা খাতুন ঐ ০১৯৮৯-৪৮৮৫১৪ ঐ ৭ রদন 

০৩ জভাছাাঃ ভাছুযা খাতুন 

ভায়া 
ঐ ০১৯১৬-৭৫৫৮৩৯ ঐ ৭ রদন 

০৪ জভাছাাঃ াঅরযপা খাতুন ঐ ০১৪০৬-৭৫৮৬৩১ ঐ ৭ রদন 

০৫ জভাছাাঃ ঝযনা খাতুন ঐ ০১৭৭২-৪১৭৬৮৯ ঐ ৭ রদন 

০৬ জভাছাাঃ নাছরযন াযরবন  ঐ ০১৯১৫-০৫৯৮৮৮ ঐ ৭ রদন 

০৭  জভাছাাঃ াযরভন খাতুন ঐ ০১৯২৫-৫০৯২০৩ ঐ ৭ রদন 

০৮ জভাছাাঃ াঅছভা খাতুন ঐ ০১৯৮৩-৯০৮৬৪৮ ঐ ৭ রদন 

০৯ জভাছাাঃ রল্পী খাতুন ঐ ০১৭২৯-৯৫১৩৮৩ ঐ ৭ রদন 

১০ জভাছাাঃ জযভা খাতুন ঐ ০১৭৬৭-১১৪২৭২ ঐ ৭ রদন 

১১ জভাছাাঃ রভরা াঅক্তায  ঐ ০১৭৯৩-৯০৯৩৩২ ঐ ৭ রদন 

১২ জভাছাাঃ ঝুমুয াযবীন ঐ ০১৯২২৪৮৭৯৩৯ ঐ ৭ রদন 

১৩ জভাছাাঃ ররযন াঅক্তায  ঐ ০১৭৮৭-৭৪১৭২৩ ঐ ৭ রদন 

১৪  জভাছাাঃ জযভা খাতুন ঐ ০১৯৯৪২১৫০৫৮ ঐ ৭ রদন 

১৫ জভাছাাঃ নূযজাান খাতুন ঐ ০১৯৬৬-৯৬৪২৩৩ ঐ ৭ রদন 

১৬ জভাছাাঃ জতু খাতুন ঐ ০১৯৩৫-৮৭৬৭৭১ ঐ ৭ রদন 

১৭ জভাছাাঃ সুভাাআয়া খাতুন ঐ ০১৯৩৪-৪৮৬৮৭৫ ঐ ৭ রদন 

১৮ জভাছাাঃ জযারজনা খাতুন ঐ ০১৭১৯-৫২১০৫১ ঐ ৭ রদন 

১৯ জভাছাাঃ রফরথ ঐ ০১৭৭৯-০১০১৭৮ ঐ ৭ রদন 

২০ জভাছাাঃ যম্নভানা খাতুন ঐ ০১৭১৬-৯০১২২৯ ঐ ৭ রদন 

২১ জভাছাাঃ ারদয়া খাতুন ঐ ০১৯২৮-৪৮৪০৮৫ ঐ ৭ রদন 

২২ জভাছাাঃ রজরনয়া খাতুন ঐ ০১৯৯৪-২১৪৭৪৪ ঐ ৭ রদন 

২৩ জভাছাাঃ নারদ পাযানা ঐ ০১৭৬০-৬৬৯৪৪১ ঐ ৭ রদন 

২৪ জভাছাাঃ রতা াযবীন ঐ ০১৭৭৮১২৫৫৩৭ ঐ ৭ রদন 



২৫ জভাছাাঃ রজরনয়া খাতুন ঐ ০১৯২৭-৪২২৮৯৬ ঐ ৭ রদন 

ব্যাচ নাং-০৯,াথ য ফছযাঃ ২০২০-২০২১ াঈদজরাাঃ জীফননগয,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 
ক্রাঃ নাং প্ররক্ষনাথীয নাভ ঠিকানা জভাফাাআর নাং প্ররক্ষণ জণয জকাদ যয 

নাভ 
জভয়াদ ভত্মব্য 

০১ জপযদদৌী  খাতুন জধাাখারী,জীফননগয,চুয়াডাঙ্গা ০১৯১২-৯৩০৮৫৪ এযাভব্রডাযী/জরাাআ ৭ রদন  

০২ যনাযা খাতুন ঐ ০১৭৫০-৬৯৫৫৫১ ঐ ৭ রদন 

০৩ জভাছাাঃ শ্যাভরী াঅক্তায ঐ ০১৯৩৬-৬১৮১৮৩ ঐ ৭ রদন 

০৪ জভাছাাঃ নাযরগছ খাতুন ঐ ০১৭৪৫-২৫১৩৫৩ ঐ ৭ রদন 

০৫ জভাছাাঃ যম্নভানা খাতুন ঐ ০১৭০৩-০৭১৮২৬ ঐ ৭ রদন 

০৬ জভাছাাঃ যারফয়া খাতুন ঐ ০১৪০১৭১২৫১২ ঐ ৭ রদন 

০৭ জভাছাাঃ জজরভন াঅক্তায ঐ ০১৭৩৫-৩৮৫৯১৭ ঐ ৭ রদন 

০৮ জভাছাাঃ াআদরাযা খাতুন ঐ ০১৭৪৯-৫৬৫৩১৫ ঐ ৭ রদন 

০৯ জভাছাাঃ জজরকা জান্নাত  ঐ ০১৭৬৪-৪১৮৫৩২ ঐ ৭ রদন 

১০ জভাছাাঃ তারকয়া জজযারত ঐ ০১৩০৩৬২১৩০৩ ঐ ৭ রদন 

১১ জভাছাাঃ ারদয়া াআয়ারভন ঐ - ঐ ৭ রদন 

১২ জভাছাাঃ পারযয়া াঅক্তায  ঐ - ঐ ৭ রদন 

১৩ জভাছাাঃ াযরভন খাতুন ঐ ০১৯১১-১৪৬৬৫৩ ঐ ৭ রদন 

১৪ জভাছাাঃ যভত্মা খাতুন ঐ ০১৭২৬-২০৩২৬৬ ঐ ৭ রদন 

১৫ জভাছাাঃ সুফন যা খাতুন ঐ - ঐ ৭ রদন 

১৬ জভাছাাঃ মুররভা খাতুন ঐ  ঐ ৭ রদন 

১৭ জভাছাাঃ রাঈরী খাতুন ঐ ০১৭২৪-৯৪৮৫৫৬ ঐ ৭ রদন 

১৮ জভাছাাঃ তরন্ন খাতুন ঐ ০১৪০৫-২৯৬৮৪৭ ঐ ৭ রদন 

১৯ জভাছাাঃ যম্ননা কাতুন ঐ ০১৪০০-৩৪০৬৭৫ ঐ ৭ রদন 

২০ জভাছাাঃ জরর নারযন ঐ ০১৯১১-১৪৬৬৫৩ ঐ ৭ রদন 

২১ জভাছাাঃ মুররভা খাতুন ঐ ০১৯০৯-৬১০৯৭১ ঐ ৭ রদন 

২২ জভাছাাঃ সুভাাআয়া াঅপদয ঐ ০১৭১০-১৮৩৭৯২ ঐ ৭ রদন 

২৩ জভাছাাঃ সুভাাআয়া খাতুন ঐ ০১৭৪২-৩২৩৪৬১ ঐ ৭ রদন 

২৪ জভাছাাঃ ানরজদা খাতুন  ঐ ০১৪০৫-২৯৬৮৪৭ ঐ ৭ রদন 

২৫ জভাছাাঃ কুরসুভ খাতুন ঐ - ঐ ৭ রদন 

ব্যাচ নাং-১০,াথ য ফছযাঃ ২০২০-২০২১ াঈদজরাাঃ জীফননগয,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 
ক্রাঃ নাং প্ররক্ষনাথীয নাভ ঠিকানা জভাফাাআর নাং প্ররক্ষণ জণয জকাদ যয 

নাভ 
জভয়াদ ভত্মব্য 

০১ জভাছাাঃ জযখদছানা াঅক্তায ভদনাযপুয,জীফননগয,চুয়াডাঙ্গা ০১৯৯৯-৫৫৮৪৬৭ এযাভব্রডাযী/জরাাআ ৭ রদন  

০২ জভাছাাঃ ানরজদা খাতুন ঐ ০১৭৭৪-৮১৮৭২৮ ঐ ৭ রদন 

০৩ জভাাঃ রভরা খাতুন ঐ ০১৮১২-৬৭০১১৬ ঐ ৭ রদন 

০৪ জভাছাাঃ চাদঁনী খাতুন ঐ - ঐ ৭ রদন 

০৫ জভাছাাঃ জপারী খাতুন ঐ ০১৭৪৬-৬৮৫৭৫০ ঐ ৭ রদন 

০৬ জভাছাাঃ নারযন খাতুন ঐ ০১৭৯২-৬১৮৭৯০ ঐ ৭ রদন 

০৭ জভাছাাঃ রযা খাতুন ঐ ০১৩২০-৬৮৯৪৯৪ ঐ ৭ রদন 

০৮ জভাছাাঃ ডরর খাতুন ঐ - ঐ ৭ রদন 



০৯ জভাছাাঃ পাযানা াঅক্তায ঐ ০১৭৬৮-৬৪৭৫৬৮ ঐ ৭ রদন 

১০ জভাছাাঃ ারদয়া াঅপরযন ঐ ০১৭৬৮-৬৪৭৫৬৮ ঐ ৭ রদন 

১১  জভাছাাঃ জভঘনা খাতুন ঐ ০১৭৫৮-৪৪৯১৪৮ ঐ ৭ রদন 

১২ জভাছাাঃ যরভা খাতুন ঐ ০১৭৩৪-০১৯০১৮ ঐ ৭ রদন 

১৩ জভাছাাঃ যতনা খাতুন ঐ ০১৭১৮-৮৪২৭৫৬ ঐ ৭ রদন 

১৪ জভাছাাঃ সুভী খাতুন ঐ ০১৩০৮-২৮৮১৭০ ঐ ৭ রদন 

১৫ জভাছাাঃ ারভা খাতুন ঐ ০১৭৩১-৪৭০০৪৩ ঐ ৭ রদন 

১৬ জভাছাাঃ যাদফয়া খাতুন ঐ - ঐ ৭ রদন 

১৭ জভাছাাঃ াঈরভ য খাতুন ঐ ০১৩০১-৫৬৯৩৭১ ঐ ৭ রদন 

১৮ জভাছাাঃ ঋরতলা াঅক্তায ঐ ০১৭০৪-৮৬০১১০ ঐ ৭ রদন 

১৯ জভাচাাঃ াঈদি কুরছুভ ঐ ০১৯৩২-৬৭০১১৮ ঐ ৭ রদন 

২০ জভাছাাঃ াঅপানা খাতুন ঐ ০১৭৩৩-১২০৭৫৮ ঐ ৭ রদন 

২১ জভাছাাঃ ররযনা খাতুন ঐ - ঐ ৭ রদন 

২২ জভাছাাঃ াযরভন ঐ ০১৭৭৮-৬১২৫৮৯ ঐ ৭ রদন 

২৩ জভাছাাঃ ানরজদা খাতুন ঐ - ঐ ৭ রদন 

২৪ জভাছাাঃ মমুনা খাতুন ঐ ০১৩০৬-

৭৮৭৩৬৪ 
ঐ ৭ রদন 

২৫ াঅপরযনা সুরতানা ঐ ০১৪০৬-১২৯২৭৩ ঐ ৭ রদন 

 

ব্যাচ নাং-১১,াথ য ফছযাঃ ২০২০-২০২১ াঈদজরাাঃ জীফননগয,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 
ক্রাঃ নাং প্ররক্ষনাথীয নাভ ঠিকানা জভাফাাআর নাং প্ররক্ষণ জণয জকাদ যয 

নাভ 
জভয়াদ ভত্মব্য 

০১ জভাাঃ  াযম্নন ায যরদ খদয়যহুদা,জীফননগয,চুয়াডাঙ্গা ০১৩০৭-৫৯৮৮২২ গফারদ শু ারন ৭ রদন  

০২ জভাাঃ াঅবু মুনাদয়ভ ঐ ০১৩০১-৫১০৭২৭ ঐ ৭ রদন 

০৩ জভাাঃ রযফুর াআরাভ ঐ ০১৭৫১-৮৩৫৪০৯ ঐ ৭ রদন 

০৪ জভাাঃ যাদর রভয়া ঐ ০১৯৯৬-১০০৮৮৮ ঐ ৭ রদন 

০৫ জভাাঃ যারকফ জাদন ঐ ০১৭০৫-৩২০৮৩০ ঐ ৭ রদন 

০৬ জভাাঃ াঅর ারফ ঐ ০১৭২২-০৪২২২৯ ঐ ৭ রদন 

০৭ জভাাঃ এ,এভ তারপন ঐ ০১৩১৮-৪৬৪২৩৩ ঐ ৭ রদন 

০৮ াঅভা খাতুন ঐ ০১৭৫৮-৫১৫৫০৩ ঐ ৭ রদন 

০৯ জভাছাাঃ সুভাাআয়া খাতুন ঐ ০১৭৮২-৫১৭৩৯৮ ঐ ৭ রদন 

১০ জভাছাাঃ রাফনী খাতুন ঐ ০১৭৪৪-৬৫৬৮৯৪ ঐ ৭ রদন 

১১ জভাছাাঃ যম্নরফনা খাতুন ঐ ০১৯৯৭-৫১৩৪৭৯ ঐ ৭ রদন 

১২ জভাছাাঃ নাজভা খাতুন ঐ ০১৭৭১-৭৭২৯৪১ ঐ ৭ রদন 

১৩ জভাছাাঃ জযারজনা খাতুন ঐ ০১৭৯৪-০৬৪৬৭৫ ঐ ৭ রদন 

১৪ জভাছাাঃ পরজরাতুর জাাঃ ঐ ০১৩১০-৯৩৯১৭৯ ঐ ৭ রদন 

১৫ জভাছাাঃ তন্নী খাতুন ঐ ০১৭৩১-৪৭০০৪৩ ঐ ৭ রদন 

১৬ জভাচাাঃ তাজভীন াঅক্তায ঐ ০১৯৩৩-৯০৪০০৫ ঐ ৭ রদন 

১৭ জভাছাাঃ  তারনমা খাতুন ঐ ০১৩০৮-০৫৮৪৪৬ ঐ ৭ রদন 

১৮ জভাছাাঃ রভা খাতুন ঐ ০১৯১৬-৬৮১৩৯০ ঐ ৭ রদন 



১৯ জভাাঃ াাজান াঅরী ঐ ০১৭৮৯-৩০৩৭৮২ ঐ ৭ রদন 

২০ জভাাঃ াঅব্দুর কুদ্দু ঐ ০১৭৭৯-০০২৬৪৭ ঐ ৭ রদন 

২১ জভাাঃ জতৌরপক জাদন ঐ ০১৭৮৫-৫২৩৭৩৫ ঐ ৭ রদন 

২২ জভাাঃ াঅব্দুরস্না ঐ ০১৩০১-৪১২৭৮৯ ঐ ৭ রদন 

২৩ জভাাঃ ভারন ঐ - ঐ ৭ রদন 

২৪ জভাৎ াঅদয াঅরী ঐ ০১৩০৭-২০৩১৬৭ ঐ ৭ রদন 

২৫ জভাাঃ ভাফুর াআরাভ ঐ ০১৭৪৩-৯৯২৮৭৭ ঐ ৭ রদন 

 

ব্যাচ নাং-১২,াথ য ফছযাঃ ২০২০-২০২১ াঈদজরাাঃ জীফননগয,জজরাাঃ চুয়াডাঙ্গা । 
ক্রাঃ নাং প্ররক্ষনাথীয নাভ ঠিকানা জভাফাাআর নাং প্ররক্ষণ জণয জকাদ যয 

নাভ 
জভয়াদ ভত্মব্য 

০১ জভাাঃ  াঅব্দু ারাভ কুরতরা,জীফননগয,চুয়াডাঙ্গা ০১৭৭২-৭৮৭৪০৭ গফারদ শু ারন ৭ রদন  

০২ জভাাঃ জভাত্মারপজুয 

যভান 
ঐ ০১৯৪৩-৪৭৯৩২৯ ঐ ৭ রদন 

০৩ জভাাঃ যভভতুরস্না ঐ ০১৯৫৯-৩৭১৬৬০ ঐ ৭ রদন 

০৪ জভাাঃ ারকফ জযজা ঐ ০১৯৬৮-২৮৬২৬২ ঐ ৭ রদন 

০৫ জভাাঃ ীল াঈরিন ঐ ০১৯৯৮-৯০৪৪২২ ঐ ৭ রদন 

০৬ জভাাঃ ারপজুয যভান ঐ ০১৯৪৩-৯৫৩৪২৫ ঐ ৭ রদন 

০৭ জভাাঃ াঅরপ াঅদিদ ঐ ০১৯০২-১৭৫৮৫৮ ঐ ৭ রদন 

০৮ জভাাঃ নাাইভ াঈিীন ঐ ০১৯৩৪-৬২৪৮১০ ঐ ৭ রদন 

০৯ জভাাঃ াঅবু াভা ঐ ০১৯৩৯-৭২৩৫১৩ ঐ ৭ রদন 

১০ জভাাঃ াঅব্দুর াঅরীভ ঐ ০১৭৪৫-৯০৬৯৪২ ঐ ৭ রদন 

১১ জভাাঃ মুযাদ জাদন ঐ ০১৯০৮-১০৫৪২২ ঐ ৭ রদন 

১২ জভাাঃ াাজাান জাদন ঐ ০১৯২১-৮৩৯১৭৭ ঐ ৭ রদন 

১৩ জভাাঃ ান জাদন ঐ ০১৪০৭-৩০৩০৭৯ ঐ ৭ রদন 

১৪ জভাাঃ জযাকন জযজা ঐ ০১৩১০-৯৩৯১৭৯ ঐ ৭ রদন 

১৫ জভাাঃ ারকমুর ক ঐ ০১৯০৯৬০৯৩৮২ ঐ ৭ রদন 

১৬ জভাাঃ ারকফ জাদন ঐ ০১৯০৪-৮৭০৫৬৭ ঐ ৭ রদন 

১৭ জভাাঃ রভজানুয যভান ঐ ০১৯৫৩-৭৪২২০২ ঐ ৭ রদন 

১৮ জভাাঃ াঅাঃ যরভ ঐ ০১৯৪৮-০৮৩০১৬ ঐ ৭ রদন 

১৯ জভাাঃ জভাজাদির ক ঐ ০১৭৮৯-২৩৯৭৩৮ ঐ ৭ রদন 

২০ জভাাঃ াঅর াঅরভন ঐ ০১৯৩৬-৫৩৭৭৭৩ ঐ ৭ রদন 

২১ জভাাঃ ভাসুদ যানা ঐ ০১৪০২-৩২১১৩৪ ঐ ৭ রদন 

২২ জভাাঃ জাাগ ঐ ০১৩০১-৪১২৭৮৯ ঐ ৭ রদন 

২৩ জভাাঃ রযমাজরিন ঐ ০১৯৬৯-৩৬৪০৬৮ ঐ ৭ রদন 

২৪ জভাাঃ বুয াঅরী ঐ ০১৩০৭-২০৩১৬৭ ঐ ৭ রদন 

২৫ জভাাঃ জহুযম্নর াআরাভ ঐ ০১৭৪৩-৯৯২৮৭৭ ঐ ৭ রদন 

                                                                                                                              

                                                                                                                           (জভাাাঃ াঅব্দুরস্না াঅর ভামুন)  

াঈদজরা যুফ াঈন্নয়ন কভ যকতযা 

জীফননগয,চুয়াডাঙ্গা । 



। 
 

যাজস্ব খাদতয প্রমক্ষণ 

১। জজরায নাভাঃ চুয়াডাঙ্গা ২। াঈদজরায নাভাঃ াঅরভডাঙ্গা ৩। াথ য ফছযাঃ ২০২০-২১ ৪। ভাদয নাভাঃ জুরাাআ/’২০ 

 

৫। ব্যাচ নাং-০১ ৬। প্রমক্ষণ জেদডয নাভাঃ গযম্ন জভাটাতাজাকযণ ৭। প্রমক্ষজণয জভয়াদাঃ ৭রদন  

(২২-০৭-২০২০ দত  ২৮-০৭-২০২০ ররাঃ) 

৮। াথ যফছদযয ব্যাচ নাং - ০১ 

 

  প্রমক্ষণজকদেয নাভাঃ জগাকুরখারী ভাধ্যরভক রফদ্যারয়। 

  প্রমক্ষণপ্রাপ্ত যুফদদয  তাররকাাঃ জভাট ২৫ জন 

 ক্রাঃ 

নাং 

প্রমক্ষণ প্রাপ্ত 

যুফক / যুফভররায নাভ 

রতা / স্বাভীয নাভ ভাতায নাভ ঠিকানা  

(জাতীয় রযচয় ত্র/ জন্ রনফন্ধন 

নম্বয) 

জভাফাাআর নাং 

 

নদত্র  

নাং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ জভাাঃ াঅরারভন জাদন জভাাঃ াঅাবুর াঅরভ জভাছাাঃ ারছনা জফগভ ১৮১০৭৭১০০৯৭৬৪ ০১৭৫০৬২৪০২৭  

২ ,, াঅব্দু ারাভ ,, ভাদনায়ায জাদন ,, ছাদযা খাতুন ৭৮০৪২৫৭১২৪ ০১৯৫৫৮৩৩৪৪৩  

৩ ,, রযপুর জাদন ,, রভযাজুর াআরাভ ,,জফরী খাতুন ১৫০৪১২০৫৮৩ ০১৩০১৫৩৩৬৬৯  

৪ ,, ভয পাযম্নক ,, াঅভজাদ াঅরী ,, পরজরা খাতুন ১৯৯৭১৮১০৭৭১০৩৭৭৫৬ ০১৯৫৫৮৩৩৪৪৩  

৫ ,, সুজন াঅরী ,, খরফয াঈরিন ,, পাদতভা খাতুন ১৮১০৭৭১৬৮০৫৫৩ ০১৭৯২২৭৬৪৮২  

৬ ,, াজ্জাদ ক ,, এদদত াভসুর ক ,, জযদনা ক ৯১৬০৮৬৩১০৭ ০১৯৬২৫২০৬১৩  

৭ ,, াঅকা াঅাদিদ ,, ভরনযম্নর াআরাভ ,, াঅদরয়া খাতুন ৪৬৬০৮৭১২৮৮ ০১৩০১৫৩৩৬৬৯  

৮ ,, জররভ জাদন ,, শুকুয াঅরী ,, জরযনা খাতুন ৭২২১৮৬৮৮১৭ ০১৯৩৮৪৫৯০২২  

৯ ,, যম্নদফর াঅদভদ ,, াআররয়া জভারস্না ,, পারভা খাতুন ৩৭৫৬১৮৫০৮২ ০১৯৯০৬৩৩১১৩  

১০ ,, াঅরক যভান ,, াযম্নন-ায-যরদ ,, চাাআনা খাতুন ২০০১১৮১০৭৭১০১৮০৭৯ ০১৩০৪১৪৫০৩৭  

১১ ,, লুাআজ ,, খাাআযম্নর াঅরী ,, জভদননুয খাতুন ১৯৯১১৮১০৭২৭০০০১০৬ ০১৯৬৫১০০২৫৫  

১২ ,, জরভ জভারস্না ,, াঅরভযম্নর জভারস্না ,, কদফানু ১৮১০৭৭১৬৭৯২৬৬ ০১৯১৭৬৭০৮৪৬  

১৩ ,, াঈজ্জর জাদন ,, ভত াঅরী  ,,,, নারজযা খাতুন ৯৫৭৮১৯০৮৩৮ ০১৭৫৭৪১৬৯৩৪  

১৪ ,, ফাপ্পা্ যাজ ,, াঅব্দুয যাজ্জাক ,, জযাদকয়া জফগভ ৬৮০৯৭০৮৩৭ ০১৮৫০৩৭৩৪৮৯  

১৫ ,, হুভায়ন করফয ,, াান াঅরী ,, ডরর খাতুন ৩৭৫৩২৪৭৯১৯ ০১৭২৭২২৭৪৩৩  

১৬ ,, জুফাদয়য াঅদভদ ,, াাবুর াআরাভ ,, াঅযরজনা খাতুন ৪৬৬০৮৯৩৪৮০ ০১৮৫০৩৭৩৪৮৯  

১৭ ,, সুভন াযদবজ ,, ভরতয়ায যভান ,, কদফানু ২৪১০৯৪০৩ ০১৯৫২০৯০৫৯৩  

১৮ ,, াারযয়ায জর ,, রযাজুর াআরাভ ,, সুযাাআয়া খাতুন ৬৯১০৯৯৮৮৯৩ ০১৭৯২৯৮৭৯৯৪  

১৯ ,, করফয জাদন ,, াঅরী জাদন ,, করনুয জফগভ ৫০৭৫৬৪১৩৯৮ ০১৭১৯৬৭৬৩১৩  

২০ ,, টুটুর াআরাভ ,, ঝন্টু াআরাভ ,,নারছভা খাতুন ৯১৫৬২৫৯২৭৮ ০১৮৫০৩৭৩৪৮৯  

২১ ,, ছাপাাআদুর াআরাভ ,, াাআফুর াআরাভ ,, যম্নরয়া খাতুন ২০০২১৮১০৭৭১০১৮৬২৮ ০১৭৫৭৪১৬৯৩৪  

২২ ,, জুদয়র যানা ,,যভত াঅরী ,,  জফগভ ৩২৬৫৬১৬০০৭ ০১৭০০৯৯১০২৭  

২৩ ,, ররন াঅরী মৃত খরফয াঈরিন রফাঃ ,, জহুযা খাতুন ১৮১০৭৭১৬৮০৫৫৪ ০১৭১৯৬৭৬৩১৩  

২৪ ,, জাাগা ররিকীন ,, ভরতয়ায যভান ,,রপদযাজা খাতুন ৪২০৪৩৩৭৪৯৯ ০১৮৫০৩৭৩৪৮৯  

২৫ ,, যারজফ াঅরী ,, রাল্টু াঅরী ,, জভাদভনা খাতুন ৮২৫৩২৬৮৩১৫ ০১৭৫৭৪১৬৯৩৪  



   

  

 

 

 

 

     ( জভাাঃ জাাঙ্গীয াঅরভ) ) 

                                                                                                                                              াঈদজরা যুফ াঈন্নন্নয়ন কভ যকতযা (াাঃদাাঃ)   

যুফ াঈন্নয়ন ারধদপ্তয 

  াঅরভডাঙ্গা চুয়াডাঙ্গা। 

  

 

 

           

 

যাজস্ব খাদতয প্রমক্ষণ। 

১। জজরায নাভাঃ চুয়াডাঙ্গা ২। াঈদজরায নাভাঃ াঅরভডাঙ্গা ৩। াথ য ফছযাঃ ২০২০-২১ ৪। ভাদয নাভাঃ   াঅগষ্ট্/’২০ 

 

৫। ব্যাচ নাং-০২ ৬। প্রমক্ষণ জেদডয নাভাঃ গযম্ন জভাটাতাজাকযণ ৭। প্রমক্ষজণয জভয়াদাঃ ৭রদন (পুাঃ রাঃ) 

(২২-০৮-২০২০ দত  ২৮-০৮-২০২০ ররাঃ) 

৮। াথ যফছদযয ব্যাচ নাং - ০২ 

 

প্রমক্ষণজকদেয নাভাঃ পুটিভারয যকাযী প্রাথরভক  রফদ্যারয়। 

প্রমক্ষণপ্রাপ্ত যুফদদয  তাররকাাঃ জভাট ২৫ জন 

 

 ক্রাঃ 

নাং 

প্রমক্ষণপ্রাপ্ত 

যুফক / যুফভররায নাভ 

রতা / স্বাভীয নাভ ভাতায নাভ ঠিকানা  

(জাতীয় রযচয় ত্র/ জন্ রনফন্ধন 

নম্বয) 

জভাফাাআর নাং 

 

নদত্র  

নাং 

১ ২ ৩ ৪ ৫  ৬ 

১ াঅবুর কারাভ াঅজাদ জভাাঃ াঅনাযম্নর ক যারদা খাতুন ২০০২২৮৩০৭৬৩০২২১০৮ ০১৯৯৭৫১৫৬১৭  

২ জভাাঃ ারবুর ক জভাাঃ রযাজুর ক যম্নরকয়া খাতুন ২০০০১৮৩০৭৬৩০০৪২৮৫ ০১৭৯৭৩০৭৫১৮  

৩ জভাাঃ ারফফয জাদন জভাাঃ াআয়াকুফ াঅরী রুরয়া খাতুন ১৯৯৯১৮৩০৭৬৩০৫৪৬৭ ০১৯৫৩০০৯৭৪৭  

৪ ,, জাানুয যভান ,,াঅরজজুর ক জভাছাাঃ ারদা খাতুন ৬০০৬২৩৪০০৬ ০১৯৬৮৩৪৪৯৭১  

৫ ,, জাকারযয়া জাদন ,, জযরজ াঅরী ,, যম্নরয়া খাতুন ১৮১০৭৬৩৭১৪৩৭১ ০১৯৯৪০৯৮০১৫  

৬ ,, জভাত্মপা যভান যরক ,, াঅক্কাপ াঅরী ,, াানাজ জফগভ ১৯৯২১৮১০৭৬৩০০০১১০ ০১৭৮৮৫১৬০৭০  

৭ শ্রী শুবাংকয কুভায জঘাল শ্রী  ফাসুদদফ কুভায জঘাল ফাভত্মী যাণী জঘাল ৩৩১০৬৬৩০৪১ ০১৯৩৩৯৪৫২৪৬  

৮ জখািকায এনাদয়ত জাদন জখাাঃ াঅপাজ াঈরিন রা ,, ারদা খাতুন ২০০০২৬২৪০০৪০০৩৭৯৭ ০১৪০০০৮০৩৭৭  

৯ জভাাঃ ারনক ,, রদুর াআরাভ াঅন্না খাতুন ৭৮১০৭৬১৬৮০ ০১৭৪২৭০৮০৩৬  

১০ ,, াঅক্তাযম্নর ক ,, জরভয জাদন াঅরছয়া খাতুন ১৫০৪২৩৫২৩৩ ০১৯৯১৮৮৪১২৩  

১১ ,, াঅরভগীয জাদন ,, যম্নহুর াঅরভন ,, াঅররয়া খাতুন ১৯৯১১৮১০৭৬৩০০০১৮৮ ০১৯২৬৬৮৬৪৪৫  



১২     াঈজ্জর কুভায  সুকুভায কুভায   কুভাযী ফুরতুরা যাণী ১০১৬৩৩৫২৫৭ ০১৯৫১২৭৪২১৬  

১৩  জভাাঃ জাাগ জাদন ,, খররলুয যভান ,, াঅদভনা খাতুন ২৪০৪২৭৩৮৩৭ ০১৮৫২৫২৭৭৯১  

১৪ ,, যরপকুর াআরাভ ,, াঅরভযম্নর াআরাভ ,, জফরী  খাতুন ২৮৫৪২১১৬৯১ ০১৯৯৬১২১৬৩৪  

১৫ ,, াঅবুর কারাভ ,, ভরনযম্নজ্জাভান  ,, মুনরজযা খাতুন ৬৪৫৪২১৮১৭০ ০১৭৭১০৩৮২৩৮  

১৬ শ্রী  ঞ্জয় কুভায শ্রী  সুকুভায রফশ্বা  কুভাযী ফুরতুরা ১৯৯১১৮৩০৭৬৩০১১৮১৭ ০১৯৬২৫৭১৭৪৭  

১৭ জভাাঃ াআকফর জাদন জভাাঃ াঅব্দুয যভান ,, জযদফকা সুরতানা ১৯৯৯১৮৩২৩৮৩০৩৭৫১৪ ০১৯২২৫২৫৭১৩  

১৮ ,, ভামুন রভয়া ,, জযজাাঈর ক ,, ফুরর জফগভ ২০০২১৮১০৭৬৩০২১৫৫৪ ০১৯৪৮০৮৮৯২৬  

১৯ ,, জভারভন চাঁদ ,মৃত রনজাভ াঈরিন ,, রভনু খাতুন ১৯৯০১৮১০৭৬৩০০০২৪৪ ০১৯০৮৭৬০৭৯৩  

২০  ,, রপকুর াআরাভ মৃত রদুর াআরাভ  ,, পারভা খাতুন ১৮১০৭৬৩৭০৬৭৪৭ ০১৯২২৪৮৭৯১২  

২১ জভাাঃ যানা াঅদভদ ,, ভরপজুয যভান ,, জযদফকা সুরতানা ১৮১০৭৭১০০০১৪৩১ ০১৯৫৭১৫২০৮৭  

২২ ,, াঅরভগীয জাদন ,, রভজানুয যভান ,, ডরর খাতুন ৩৩০৬১৯৭৯১৮ ০১৯৫৭১৫২০৮৭  

২৩ যাজু াঅদিদ ,, শুকচাঁদ াঅরী ,, াঅদরয়া জফগভ ১৮২০৭০২৫৯৫৪১০ ০১৭১২৪৪৭৩৩৪  

২৪ ,, ভাফুজ াঅরী ,, ারফবুয যভান ,, রনরজযা খাতুন ১৯৯০১৮১০৭৬৩১০৩৫৮০ ০১৯১৬৪৫৫৬১৫  

২৫ ,, াঅব্দু ারাভ ,, ভরনযম্নজ্জাভান ,, মুনরজযা খাতুন ৯১৫৪২৮২২৫৬ ০১৩০৫৮০০১৮১  

   

   

     ( জভাাঃ জাাঙ্গীয াঅরভ) ) 

                                                                                                                                              াঈদজরা যুফ াঈন্নন্নয়ন কভ যকতযা (াাঃদাাঃ)   

যুফ াঈন্নয়ন ারধদপ্তয 

  াঅরভডাঙ্গা চুয়াডাঙ্গা। 

          

 



উবজর  যুফ উন্নয়ন কভ যকতযায ক ম ুরয় 

আরভড ঙ্গ , চুয় ড ঙ্গ  

যাজস্ব খাদতয প্রমক্ষণ। 
১। জজরায নাভাঃ চুয়াডাঙ্গা ২। াঈদজরায নাভাঃ াঅরভডাঙ্গা ৩। াথ য ফছযাঃ ২০২০-২১ ৪। ভাদয নাভাঃ নদবম্বয/’২০ 

 

৫। ব্যাচ নাং-০৩ ৬। প্রমক্ষণজেদডয নাভাঃ গযম্ন জভাটাতাজাকযণ ৭। প্রমক্ষজণয জভয়াদাঃ ৭রদন (পুাঃ রাঃ) 

(২৩-১১-২০২০ দত  ২৯-১১-২০২০ ররাঃ) 

৮। াথ যফছদযয ব্যাচ নাং - ০৩ 

 

প্রমক্ষণজকদেয নাভাঃ নরতডাাংগা যকাযী প্রাথরভক রফদ্যারয়। 

  প্রমক্ষণপ্রাপ্ত যুফদদয  তাররকাাঃ জভাট ২৫ জন 

 ক্রাঃ 

নাং 

প্রমক্ষণপ্রাপ্ত 

যুফক / যুফভররায নাভ 

রতা / স্বাভীয নাভ ভাতায নাভ ঠিকানা  

(জাতীয় রযচয় ত্র/ জন্ রনফন্ধন 

নম্বয) 

জভাফাাআর নাং 

 

নদত্র  

নাং 

১ ২ ৩ ৪ ৫  ৬ 

১ যাজীফ কুভায রতা- যতন কুভায ারনতা যাণী ১৯৮৯১৮১০৭১৫৭০১৭৯২  ২৫৮০২৭ 

২ জভাাঃ জগারাভ রজকরযয়া  ,, জগারাভ রকফরযয়া জভাছাাঃ জজাযা খাতুন ১৯৮৮১৮১০৭১১৫০০০০৮  ২৫৮০২৮ 

৩ ,, নাাইভ হুাাআন ,, রছরিক াঅরী ,, তাছররভা খাতুন ৫৫৬০১৯০১৩৩  ২৫৮০২৯ 

৪ ,, জাদর যানা ,, াঅব্দুয যভান ,, জফফী খাতুন ৩৭৬০৫২৫৮৬৯  ২৫৮০৩০ 

৫ ,, ভামুন ,, জভাাদযপ  ,, জারযন জনছা ১৮১০৭১৫৬৯৬১৮২  ২৫৮০৩১ 

৬ ,, বুজ াঅরী ,,াাবুর াআরাভ ,, াগযী খাতুন ৩৩০৬১৯৭৫৪৬  ২৫৮০৩২ 

৭ ,, ারকর জাদন ,, নালু ক ,, জররনা কাতুন ১৯৯৭১৮১০৭১৫০১৫৪০৯  ২৫৮০৩৩ 

৮ ,, াানুজ্জাভান ,, াঈভফাদ াঅরী ,, ফুরকুভাযী ১৯৯৭১৮১০৭১৫০১০৪৮০  ২৫৮০৩৪ 

৯ ,, রভল্টন াঅরী ,, খারলুয যভান ,, ভরজযনা ১৮১০৭১৫৬৯৫১৮১  ২৫৮০৩৫ 

১০ ,,জাাঙ্গীয াঅরভ ,, াভদয াঅরী ,, বুরবুরর খাতুন ১৮১০৭১৫৬৯৫৯৬০  ২৫৮০৩৬ 

১১ ,, জাদয়ফ াঅক্তায ,, নুয ক ,, জফরী খাতুন ৫৯৮০২৭৭৫৮৫  ২৫৮০৩৭ 

১২ ,,রমুর াঅরী ,, াদজদুর ক ,, াঅরম্বয়া খাতুন ১৯৮৮১৮১০৭১৫৬৯৫৩৯০  ২৫৮০৩৮ 

১৩ ,, যাজন াঅরী ,, রজয়াাঈয যভান ,, নুযম্নন্নাায ৪২০৫২৮২০৯৯  ২৫৮০৩৯ 

১৪ ,,াআভযান নারজয ,, ায়দায াঅরী ,, রর খাতুন ১৯৯৪১৮১০৭১৫০০০১৬৪  ২৫৮০৪০ 

১৫ ,,পরযদাঈজ্জাভান ,, ভফফত াঅরী  ,, াঅাযন জনছা ১৯৯২১৮১০৭১৫০০০১৬৪  ২৫৮০৪১ 

১৬ ,, াঈ©ভ যরা খাতুন ,, ফাাআদুর ক ,, জুদরখা খাতুন ২৩৫৮৭৫৮৭১৮  ২৫৮০৪২ 

১৭ ,, াঅকররভা াঅক্তায রভতা ,, াাবুর াআরাভ ,, ারনা খাতুন ১৮১০৭১৫৭০১৮০৬  ২৫৮০৪৩ 

১৮  ারথ রফশ্বা ,, যতন রফস্বা ,, ারনতা রফশ্বা ১৯৯৬১৮১০৭১৫১০৬৬১৯  ২৫৮০৪৪ 

১৯ জভাছাাঃ ররযনা খাতুন ,, রদুর াআরাভ ,, াানাযা খাতুন ২০০০১৮১০৭১৫০০৩০২২  ২৫৮০৪৫ 

২০ ,, াঅরভনুর াআরাভ ,, ফাায াঅর ,,, ছাদযা খাতুন ১৯৯৩১৮১০৭৩১০০০০০৬  ২৫৮০৪৬ 

২১ ,, ারন াঅরভ ,, াঅযজান াঅরী ,, জহুযা খাতুন ১৯৯২১৮১০৭৮৭০০০০৪১  ২৫৮০৪৭ 

২২ ,, াঅছভা খাতুন ,, াঅাদুর ক ,, চাাআনা খাতুন ১৮১০৭৫১৭৮৮৮১২  ২৫৮০৪৮ 

২৩ ,, াঅপদযাজা খাতুন ,, াঅযজুরস্না ক ,, জজাছনা খাতুন ২০০২১৮১০৭১৩১০৪৮৫১  ২৫৮০৪৯ 

২৪ জভাাঃ াভত্ময াঅরী ,, মৃত াঅকুর রভয়া ,, চুভরক খাতুন ৮৭০৬০০০১৪১  ২৫৮০৫০ 

২৫ ,, াঅরকজ জাদফদ ,, জদদরায়ায জাদন ,, রযনা খাতুন ২০০২১৮১০৭১৫০০৭৯৪৩  ২৫৮০৫১ 



 

যাজস্ব খাদতয প্রমক্ষণ। 
১। জজরায নাভাঃ চুয়াডাঙ্গা ২। াঈদজরায নাভাঃ াঅরভডাঙ্গা ৩। াথ য ফছযাঃ ২০২০-২১ ৪। ভাদয নাভাঃ জদটম্বয/’২০ 

 

৫। ব্যাচ নাং-০৪ ৬। প্রমক্ষণজেদডয নাভাঃ গযম্ন জভাটাতাজাকযণ ৭। প্রমক্ষজণয জভয়াদাঃ ৭রদন (পুাঃ রাঃ) 

(১৮-১১-২০২০ দত  ২৪-১১-২০২০ ররাঃ) 

৮। াথ যফছদযয ব্যাচ নাং - ০৪ 

 

প্রমক্ষণজকদেয নাভাঃ  াঅদভনা নফী প্ররতফরন্ধ  রফদ্যারয়। 

  প্রমক্ষণপ্রাপ্ত যুফদদয  তাররকাাঃ জভাট ২৫ জন 

ক্রাঃ 

নাং 

প্রমক্ষণণপ্রাপ্ত 

যুফক / যুফভররায নাভ 

রতা / স্বাভীয নাভ ভাতায নাভ ঠিকানা  

(জাতীয় রযচয় ত্র/ জন্ রনফন্ধন 

নম্বয) 

জভাফাাআর নাং 

 

নদত্র  

নাং 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

১ জভাাঃ জররভ জযজা  জভাাঃ জভাজাদির ক জভাছাাঃ াঅদভনা জফগভ ৩২৭৬৩৮৯৮১৮ ০১৭১৭৫৮১৪০৯  

২ ,, কারফর রফন ায়দায ,, াআযাপ জাদন ,, াঅদভনা খাতুন ১৮২০৭০৪৬০১৩০৪ ০১৭১৭৬৫৬৭১৪  

৩ ,, কাভার রফন ায়দায ,, াআযাপ জাদন ,, াঅদভনা খাতুন ১৯৮৮১৮২০৭০৮০০২৬৫৭ ০১৯১৯৬৫৬৭১৪  

৪ ,, জছাটন রভয়া ,, গাজী যভান ,, ারনা জফগভ ৯১৫২৫৮৬৪০১ ০১৩০৫৮৯৮৯৮৩  

৫ ,, জদদরায়ায জাদন ,, াঅরার াঈরিন ,,াযম্নরা খাতুন ২৪০৪১৭৭৩৮৮ ০১৯৯৬৮৮৪৬৭৩  

৬ ,, াঅরযফুর াআরাভ ,, রজযম্ন জভারস্না ,, কদভরা খাতুন ৬৪৫৪১০৮২৮০ ০১৭৯৯৪৮৫৯০১  

৭ ,, যারজবুর াআরাভ ,, াদকভ াঅরী ,, রযরজয়া খাতুন ১৮২০৭০৮৮০১৬৩৭ ০১৯২৫০৫৬৪০৪  

৮ ,, ারাাঈরিন ,, তাাজ াঈরিন ,, ারভদা খাতুন ৪২০৪২১৭৮৯৯ ০১৭২৩৬২৪৪৩২  

৯ ,, জাভার াঈরিন ফাচ্চু ,, খাদদমুর াআরাভ ,, াররভা খাতুন ১৮২০৭০২৫৯৮৬৮৮ ০১৯১৫৫৭২৩৯০  

১০ ,, াঅাঃ ারদ ারন ,, াঅব্দুয যভান ,, াানাযা সুরতানা ১৮১০৭৮৭৬৫১৮৫৪ ০১৯২৫০৫৬০৭১  

১১ ,, জাদন াঅরী ,, াঅাআনার ক ,, জাানাযা খাতুন ১৮২০৭০৬৬০৪৮৮৯ ০১৯২১৭২৬৪৯৮  

১২ ,, াংকয কুভায ধয ,,ভন্টু কুভায ধয ,, কল্যাণী যাণী ধয ১৯৮৯১৮২০৭০৪৬০১২২৩ ০১৭৫৮৯০৩২৫০  

১৩ ,,াাবুজ্জাভান ,, পজলুর ক ,, ভভতাজ জফগভ ৮২৫৬১০১৭৮৬ ০১৭৬২৩৪৭৩৪৯  

১৪ ,, রযন াঅদভদ ,, াঅরজজ ভন্ডর ,, ভরযয়ভ খাতুন ৫৯৫৭৫৩৭৫৮১ ০১৭৯৯৯৭৫৫৪৯  

১৫ ,, তানরবয াঅদভদ তভার ,, াঅদনায়ায াঅরী ,, তহুযা খাতুন ১৯৫৫০৩১৬৬৯ ০১৩০২৬৮১০৩০  

১৬ ,, াঅব্দুরস্নাদর ভাযম্নপ ,, াভসুর াঅরভ ,, ারদা খাতুন ১৯৯৩১৮১০৭৮৭০০০১৫৯ ০১৭১২৮৭৮১৯০  

১৭ ,, যাজন াঅরী ,, রজন্নাত াঅরী ,, যরভা খাতুন ১৯৯২১৮২০৭০২০০০০১৮ ০১৯৪৪৭২১৬১৩  

১৮ ,, জভদদী াান ,,াাবুরিন ,, করনুয জফগভ ২০০০১৮১০৭৮৭০০৬১৮৩ ০১৭৩৯৯৩৮৬২৬  

১৯ ,, ভাজাযম্নর াআরাভ ,, জহুযম্নয াআরাভ ,, জররনা খাতুন ১৯৯৩১৮২০৭০২০০০০৩০ ০১৭৯২২৫৯৫৯৩  

২০ ,, নারদ াআরাভ ,, নজযম্নর াআরাভ ,, াদজদা খাতুন ৯১৬১১৯৭২১৬ ০১৮৩০৩০০৭০৩  

২১ ,, জররভ জাদন ,, মৃত জরভয াঈরিন ,, যম্নজান জনছা ১৮২০৭০৭৬০৭৮১১ ০১৭১০৩৮২৭৪৫  

২২ ,, মযত াঅরী ,, াাঈ ভন্ডর ,, াাযন জনছা ১৫০৩২৬৫৪১৩ ০১৯২৮৫৬২৮২০  

২৩ জভাছাাঃ ভরনযা াঅক্তায স্বাভীাঃ জভাাঃ জছাটন রভয়া ,,ফরছযন জনছা ১৯৯৯৩৯১০৭৪৭১০৭৬৯৫ ০১৩০৯২১২২৬৭  

২৪ ,, াভত্মযা  ,, জভাাঃ কারফর রফন ায়দায ,, তাছররভা ২০০০১৮১০৭২৩০০৬১২৩ ০১৭১৭৬৫৬৭১৪  

২৫ ,, লুফনা াআয়াছরভন ,, জভাাঃ জররভ জযজা ,, াানাজ াযবীন ১৯৯৮৫০১৭৯৮৮০২৬৩৯৭ ০১৭১৭৫৮১৪০৯  

   



যাজস্ব খাদতয প্রমক্ষণ। 

১। জজরায নাভাঃ চুয়াডাঙ্গা ২। াঈদজরায নাভাঃ াঅরভডাঙ্গা ৩। াথ য ফছযাঃ ২০২০-২১ ৪। ভাদয নাভাঃ াদটাফয/’২০ 

 

৫। ব্যাচ নাং-০৫ ৬। প্রমক্ষণজেদডয নাভাঃ গযম্ন জভাটাতাজাকযণ ৭। প্রমক্ষজণয জভয়াদাঃ ৭রদন (পুাঃ রাঃ) 

(০৭-১২-২০২০ দত  ১৩-১২-২০২০ ররাঃ) 

৮। াথ যফছদযয ব্যাচ নাং - ০৫ 

 

প্রমক্ষণজকদেয নাভাঃ াটদফায়াররয়া ারপরজয়া ভািাা । 

প্রমক্ষণপ্রাপ্ত যুফদদয  তাররকাাঃ জভাট ২৫ জন 

 ক্রাঃ 

নাং 

প্রমক্ষণপ্রাপ্ত 

যুফক / যুফভররায নাভ 

রতা / স্বাভীয নাভ ভাতায নাভ ঠিকানা  

(জাতীয় রযচয় ত্র/ জন্ রনফন্ধন 

নম্বয) 

জভাফাাআর নাং 

 

নদত্র  

নাং 

১ ২ ৩ ৪ ৫  ৬ 

১ জভাাঃ ারন জযজা জভাাঃ জযজাাঈর ক জভাছাাঃ ারনা খাতুন ৫৫৫৩৩১০১১০ ০১৭৬৩৮২৮৯৬৪ ১০৭৩৩

০ 

২ ,, াাআদুয যভান ,, রফফয যভান ,, ভদনায়াযা খাতুন ১৯৯৩১৮১০৭২৩০০০০৭৩ ০১৭৪০৪৪৫০৬২  

৩ ,, ররটন রভয়া ,, রফফয যভান ,, ভদনায়াযা খাতুন ১৯৯৪১৮১০৭২৩০০০১০৫ ০১৭৩৯০৪৩১২৫  

৪ ,, ভরনযম্নর াআরাভ ,, ারফফায যভান ,, াঅদরয়া খাতুন ৬০০৩২৮০৪৭৩ ০১৭১২৮০৪৯১২  

৫ ,, াআভযান জাদন ,, রাল্টু রভয়া ,, রল্পী খাতুন ৩৭৬০৫৭৮৭৪৪ ০১৭৪২৫২৭০৬৬  

৬ ,, রজনাযম্নর াআরাভ ,, াঅরজজুর াআরাভ ,, ভদনায়াযা খাতুন ৭৩৫৪১৭৯৮৩৫ ০১৭৭৩১৮৯৫৬২  

৭ ,, জারদুর াআরাভ ,, নজরুর াআরাভ ,, জাানাযা খাতুন ৩৭১৯০৫৭৩৫২ ০১৮৯২১৪৯৬৮৮  

৮ ,, রফস্নফ জাদন ,, াঅাবুর ক ,, জফফী খাতুন ৫৫৬০৭০৯৬৪৩ ০১৮৬৯৪২৬২৫৫  

৯ ,, াঅরভগীয জাদন ,, ভাইন াঈরিন ,, াঅদভনা খাতুন ১৮১০৭২৩৬১৫৭৩৪ ০১৪০৭৩৫২১৩০  

১০ ,, যাদদ খান রভরন ,, াঅদছয াঈরিন ,, যঙ্গনী খাতুন ১৯৯১১৮১০৭২৩০০০৩৩৩ ০১৭৫০৩৩৫৩২০  

১১ ,, াানুজ্জাভান ,, াঅদছয াঈরিন ,, যম্নরফ খাতুন ১৮১০৭২৩৬১৫৭১০ ০১৭২১৮১৫২১৯  

১২ ,, ক াদফ ,, জখদ াঅরী ,, ানছুযা খাতুন ১৯৯৭১৮৩০৭৪৭০০৯৬৯৭ ০১৭৭৯২৯০৬৪৭  

১৩ ,, সুভন াঅরী ,, ভকবুর জাদন ,, রল্পী খাতুন ৭৮১০৫৬৬৮৩১ ০১৮৭০৯৮০৩১৮  

১৪ ,, ভারনক াঅরী ,, দরফয াঅরী ,, রখা খাতুন ১৯৯৪১৮১০৭২৩১০৪৫৩৫ ০১৭৭১৩৯৫৯৭৩  

১৫ ,, াঅর -াঅরভন ,, রযাজ াঅরী ,, ভাদরকা খাতুন ২০০১১৮১০৭২৩১০৬৬৯৯ ০১৩০৮০৫৯১৯৮  

১৬ ,, াঅরকবুর াআরাভ ,, ভাইন াঈরিন ,,াঅান্নুরয জফগভ ১৮১০৭২৩৬১৬৪২৩ ০১৭৩৭০৩৫৪৫৩  

১৭ ,, নারভ ,, বুযান াঈরিন ,, জারভযন জনছা ১৫০৬৩১২৭৪১ ০১৭৩৮৮৭২১১৭  

১৮ ,, নারভ াঈরিন ,, নারয াঈরিন ,, াঅজরভযা খাতুন ৩৭৬০০৭২১০২ ০১৭৯৮৭৪২৫০২  

১৯ ,, জভারভন ,, াযম্নন ায যরদ ,, াররভা খাতুন ১৪৮৫২০০৩৩৯ ০১৮৬৮৭০৫৮২০  

২০ ,, ারদক জাাাআন নয়ন ,, পয াঅরী ,, নাদজযা খাতুন ১৯৬০৬৮৪৪২৯ ০১৭৫৩৮৪৩৮১৭  

২১ ,, াঅরনসুজ্জাভান নান্নু ,, পরকয জভাািদ ,, যনাযা খাতুন ১৮১০৭২৩৮০৪২৫৩ ০১৮৬৫০৪৭৪৩৯  

২২ ,, কাভযম্নজ্জাভান ,, জরভয াঅরী ,, যাদফয়া খাতুন ১৯৯১১৮১০৭৪৭১১২৩৬৪ ০১৭৯৩২৮০২৭  

২৩ ,, যরকবুর াান ,, াঅরজজুর ক ,, াঅয়া খাতুন ৪৬৩০২৯৬৩০১ ০১৭৬২৯৯৯৭৮০  

২৪ ,, জযাজলু াঅরী ,, তাযাচাদ াঅরী ,, জানাবানু ২০০১১৮১০৭৪৭১১৪৪৫৭ ০১৭৫৯৮৯১৪৩  

২৫ ,, ভাসুদ যানা ,, কাছায াঅরী ,, জভরযনা খাতুন ১৯৬০৬৭৮৮১৯ ০১৮৯২১৪৯৬৮৮  

 



      

যাজস্ব খাদতয প্রমক্ষণ। 

১। জজরায নাভাঃ চুয়াডাঙ্গা ২। াঈদজরায নাভাঃ াঅরভডাঙ্গা ৩। াথ য ফছযাঃ ২০২০-২১ ৪। ভাদয নাভাঃ জুরাাআ/’২০ 

 

৫। ব্যাচ নাং-০১ ৬। প্রমক্ষণজেদডয নাভাঃ ’’ভৎস্য খাদ্য প্রস্ত্ত্তত’’ ৭। প্রমক্ষজণয জভয়াদাঃ ৭রদন (পুাঃ রাঃ) 

(২২-১২-২০২০ দত  ০৫-০১-২০২১ ররাঃ) 

৮। াথ যফছদযয ব্যাচ নাং - ০৬ 

 

প্রমক্ষণজকদেয নাভাঃ খাফাগুিা যকাযী প্রাথরভক রফদ্যারয়। 

প্রমক্ষণপ্রাপ্ত যুফদদয  তাররকাাঃ জভাট ২৫ জন 

 ক্রাঃ 

নাং 

প্রমক্ষণপ্রাপ্ত 

যুফক / যুফভররায নাভ 

রতা / স্বাভীয নাভ ভাতায নাভ ঠিকানা  

(জাতীয় রযচয় ত্র/ জন্ রনফন্ধন 

নম্বয) 

জভাফাাআর নাং 

 

নদত্র  

নাং 

১ ২ ৩ ৪ ৫  ৬ 

১ জভাাঃ াঅকা জাদন জভাাঃ াঅরতয়ায যভান জভাছাাঃ জখাদদজা খাতুন ১৯৯৯১৮১০৭১১০০০২০৮ ০১৯০২১০৬৩৫৫ ২৫৭৯৭৭ 

২ ,, জহুযম্নর ক ,, জখাকন াঅরী ,,  জযখা খাতুন ২০০১১৮১০৭১১১০৫২৭৭ ০১৯৩৭২৮৭২০০ ২৫৭৯৭৮ 

৩ ,, বুজ যানা ,,   ফাবুয াঅরী ,, নাদজদা খাতুন ৪৬৫৫৮২৭৫২৭ ০১৭১৮৬৯৪৯৬৭ ২৫৭৯৭৯ 

৪ ,, সুজন াঅরী ,, রযাজুর াআরাভ ,, ভয়না খাতুন ২৪০৪১৫৫৬৯৫ ০১৯৬৯৩৫৭৬২৩ ২৫৭৯৮০ 

৫ ,, জররভ জাদন ,, াঅব্দুর াঅররভ ,, ছদফদা খাতুন ৩৭৫৪১২৬১৪৬ ০১৪০২৫৮৮১৯৮ ২৫৭৯৮১ 

৬ ,, জারপযম্নর াআরাভ ,, ভন্টু াঅরী ,, যাদফয়া খাতুন ৫০৭৭১৭৫১৮৯ ০১৩১৭৪৬৮০৮৫ ২৫৭৯৮২ 

৭ ,, ারন াঅরভ  ,, াজ্জাদ াঅরী ,, রযপা খাতুন ৩৩১০০৩৯৯৪০ ০১৪০৬৮৫৫৭৫৭ ২৫৭৯৮৩ 

৮ ,, ািাভ জাদন ,, তাযা চাঁদ রভয়া ,, াঅনরজযা খাতুন ৬০০৪১৪৪৫৭৯ ০১৯০২৮০২১৭৫ ২৫৭৯৮৪ 

৯ ,, রাল্টু যভান ,, রযাজুর াআরাভ ,, রপদযাজা খাতুন ১৯৯০১৮১০৭৯০০০০৫১ ০১৭৭৫৭৩২২০৫ ২৫৭৯৮৫ 

১০ ,, ভাফুজ াঅদভদ ,, াঅজানুয যভান ,, জযদনা খাতুন ৫৯৫৭৪৯৯২৮৭ ০১৯০২৬২৭৭০৯ ২৫৭৯৮৬ 

১১ ,, াআয়ারয াঅযাপাত ,, যরদুর ক ,, াঅযম্নরা খাতুন ৫১০৬৬৮৮৯০২ ০১৯৬৯৩৫৭৬২৩ ২৫৭৯৮৭ 

১২ ,, জাপয াঈরস্না ,, জভাজাদির ক ,, যরভা খাতুন ১৯৮৯১৮১০৭৯৪০০০০০৫ ০১৯৭৩২৭৬৩৭৬ ২৫৭৯৮৮ 

১৩ ,, জীফন াঅরী ,, াফ াঅরী ,, রজন্নাতাযা খাতুন ২০০১১৮১০৭১১১০৫০৮৭ ০১৯৯৭৫১৪৫৫৯ ২৫৭৯৮৯ 

১৪ ,, জাদর জাদন ,, রভযাজুর াআরাভ ,, ারভত্ম খাতুন ২০০১১৮১০৭৯৪০২২১০৩ ০১৯৬৮০৫২৯৮০ ২৫৭৯৯০ 

১৫ ,, রজফ যানা ,, াআচাক ,, ছাদরা খাতুন ২০০২১৮১০৭১১১০৪৬০৫ ০১৪০৬২৭৮৯৬৫ ২৫৭৯৯১ 

১৬ ,, রফস্নফ হুাাআন ,, রবকু রভয়া ,, রনরজযা খাতুন ২০০২১৮১০৭১১১০৪৫৯০ ০১৯০৬৫৯২৪৮১ ২৫৭৯৯২ 

১৭ ,, রযাংকু জাদন ,, াঅকা াঅরী ,, তাযা ভরন খাতুন ২০০২১৮১০৭১১১০৫৪০০ ০১৯০৭৬৬৯৫৪৮ ২৫৭৯৯৩ 

১৮ ,, াআভযান জাদন ,, রদুর ক ,, রফররক খাতুন ২০০২১৮১০৭১১১০৫২৭৮ ০১৯০২৬২৭৭০৯ ২৫৭৯৯৪ 

১৯ ,, জৌযব াঅরী ,, রফফায যভান ,, যম্নরকয়া খাতুন ২০০১১৮১০৭৯৪০২০৪৮৫ ০১৯৫৩৪৬৫৫৬৭ ২৫৭৯৯৫ 

২০ ,, যরফাঈর াআরাভ ,, রগয়া াঈরিন ,, ছাদযা খাতুন ১৮১০৭৯৪৭২৯৩২৬ ০১৯০২১০৬৩৫৫ ২৫৭৯৯৬ 

২১ ,, জটাকন াঅরী ,, যাজ াঅরী ,, াঅরছয়া খাতুন ১৯৯০১৮১০৭৯৪০০০১৩১ ০১৯১১৭৫৯৭২৭ ২৫৭৯৯৭ 

২২ ,, যরকবুর ক ,, াঅব্দুয যাজ্জাক ,, জযারকয়া খাতুন ৬৪৪২০৫৯৬২৯ ০১৯৯৭৯৫৬৩৪৪ ২৫৭৯৯৮ 

২৩ জভাছাাঃ রভতারী  খাতুন ,, ভাদনায়ায জাদন ,, চিা খাতুন ২০০০১৮১০৭৯৪০২২১০৪ ০১৯৩৯২০৫০৭৩ ২৫৭৯৯৯ 

২৪ ,, জযখা খাতুন ,, াঅভজাদ জাদন ,, ভয়না খাতুন ১৮১০৭৯৪৭২৯২৮৭ ০১৯২৫৬৩৬০৭৫ ২৫৭৮০০ 

২৫ ,, জযারজনা খাতুন ,, াজাান াঅরী ,, াঅনরজযা খাতুন ১৮২২৩০৭১৫৭১৬০ ০১৯২৬৫৫৮৫২০ ২৫৭৮০১ 

 

 



যাজস্ব খাদতয প্রমক্ষণ। 
১। জজরায নাভাঃ চুয়াডাঙ্গা ২। াঈদজরায নাভাঃ াঅরভডাঙ্গা ৩। াথ য ফছযাঃ ২০১৭-১৮ ৪। ভাদয নাভাঃ জানুয়ারয/’১৮ 

 

৫। ব্যাচ নাং- ৬। প্রমক্ষণ জেদডয নাভাঃ গযম্ন জভাটাতাজাকযণ ৭। প্রমক্ষজণয জভয়াদাঃ  ৭রদন 

(০৪-০১-২০২১ দত ১০-০১-২০২১ 

ররাঃ) 

৮। াথ যফছদযয ব্যাচ নাং - ৭ 

 

প্রমক্ষণ জকদেয নাভাঃ াঅাননগয যকাযী প্রাথরভক রফদ্যারয়। 

  প্রমক্ষণ প্রাপ্ত যুফদদয  তাররকাাঃ জভাট ২৫ জন 

ক্র

ভ 

নাং 

প্রমক্ষণপ্রাপ্ত 

যুফক / যুফভররায নাভ 

রতা / স্বাভীয নাভ ভাতায নাভ ঠিকানা  

(জাতীয় রযচয় ত্র/ জন্ 

রনফন্ধন নম্বয) 

জভাফাাআর নাং 

 

নদত্র  

নাং 

১ ২ ৩ ৪ ৫  ৬ 

১ জভাছাাঃ জজরনয়া াযবীন রররখ রতা-মৃত জভারস্না ফদযম্নর রাাআরী  জফগভ ১৯৯৩১৮১০৭৫১০০০২২৫  ২৫৮০০২ 

২ ,, সুখী খাতুন ,, জভাাঃ জতাপাদজ্জর জাদন জভাছাাঃ াঅদয়া খাতুন ২০০২১৮১০৭৫১৯৬০৯  ২৫৮০০৩ 

৩ জভাাঃ যরন াআরাভ ,, ভরনযম্নর াআরাভ ,,শুরকযন জনছা ৬৪৫৬১৬৮৮৪৫  ২৫৮০০৪ 

৪ জভাছাাঃ রযনা খাতুন ,, াঅব্দুয যরদ ,, যরভা খাতুন ২০০১১৮১০৭৫১০১৮৭৬১  ২৫৮০০৫ 

৫ জভাাঃ ভরনয াঅরী ,, াআন্নাত াঅরী ,, পরযদা খাতুন ৩৭৫৩২৭৭৯০৮  ২৫৮০০৬ 

৬ জভাছাাঃ াআয়ারভন রতা ,, যরপকুর াআরাভ ,, মুনরজযা খাতুন ১৯৮৯১৮১০৭৫১০০০১১৯  ২৫৮০০৭ 

৭ জভাাঃ যারদুর াআরাভ ,, মৃত াআয়াদ াঅরী ,,নরয ফানূ ১৮১০৭৫১৭৮৭৪৮৯  ২৫৮০০৮ 

৮ জভাছাাঃ ারা খাতুন ,, যরফাঈর াআরাভ ,, াঅরম্বয়া খাতুন ১৮১০৭৫১৭৮৭৬৫  ২৫৮০০৯ 

৯ ,, তাযরজনা খাতুন ,, তানদজর াঅরী ,, ানরজযা খাতুন   ২৫৮০১০ 

১০ ,, তারনয়া াঅক্তায ,,তরদুর াআরাভ ,, ফুরঝুরয খাতুন ২০০৫৫০১৩৯৯৪১০৭৬০৮  ২৫৮০১১ 

১১ ,, াদফকুনাায ,, াঅাআনাঈরিন ,, াঅপদযাজা খাতুন ৪২১০৫৪৪৩৮৫  ২৫৮০১২ 

১২ ,, ারনা াঅক্তায স্বপ্না ,, রদুর াআরাভ ,, াঅপদযাজা খাতুন ১৯৯৯৫০১৭৯১৭০০৫৪৮০  ২৫৮০১৩ 

১৩ জভাাঃ যাজীফ জাদন ,, রন্টু যভান ,, জযদফকা খাতুন ৮৭০৩৩৩৮৮৫৮  ২৫৮০১৪ 

১৪ ,, খাাআযম্নর াআরাভ ,, জদকিায াঅরী ,, পয়জুন জনছা ১৮১০৭৫১৭৮৭১৯৪  ২৫৮০১৫ 

১৫ ,, জীফন াঅর ,,, ভদয াঅরী ,, যনাযা খাতুন ৯৫৮০২৪৪৩৯১  ২৫৮০১৬ 

১৬ জভাছাাঃ জযদনা খাতুন ,, জারার ,, ভরযন খাতুন ১৮১০৭৫১৭৮৬১৫০  ২৫৮০১৭ 

১৭ াঅবুর ানাত নয়ন ,, াঅবুর জাদন ,, সুরপয়া খাতুন ৪২০৬১২৯৭৯৫  ২৫৮০১৮ 

১৮ ,, তানরবয াঅদভদ ,, াঅব্দুর ারফফ ,, তারনয়া কাতুন ৬০১০৭২৩৪৮১  ২৫৮০১৯ 

১৯ ,, াভীভ জাদন ,, ারভদুর ক ,, াযম্নরা কাতুন ৪৮৬০৫৬৬৯৩৮  ২৫৮০২০ 

২০ ,, ারপজুয যভায ,, ছাদনায়ায জাদন ,, ারভদা খাতুন ১৯৯০১৮১০৭৫১০০০১৫৫  ২৫৮০২১ 

২১ জভাছাাঃ যম্ননা াআয়ারভন ,, মযত াঅরী ,, সুযাতন জনছা ১৮১০৭৫১৭৮৬২৫৫  ২৫৮০২২ 

২২ ,, যম্নরফনা খাতুন ,, খরফয াঈরিন ,, াধনা খাতুন ২০০১১৮১০৭৫১১০৮০৮৭  ২৫৮০২৩ 

২৩ ,, জযারজনা খাতুন ,, জারদ জাদন ,, রযপা কাতুন ২০০১১৮১০৭৫১০১৮৭৬৯  ২৫৮০২৪ 

২৪ জভাাঃ রযফুর ক ,, রভনাজ াঈরিন ,, বুরবুরর জফগভ ১৯৯২১৮১০৭৫১০০০১৩৭  ২৫৮০২৫ 

২৫ ,, যম্নন াঅরী ,, নজযম্নর াআরাভ ,, জজাযা খাতুন ১৮১০৭৫১৭৮৭০৬৪  ২৫৮০২৬ 

 



যাজস্ব খাদতয প্রমক্ষণ। 
১। জজরায নাভাঃ চুয়াডাঙ্গা ২। াঈদজরায নাভাঃ াঅরভডাঙ্গা ৩। াথ য ফছযাঃ ২০১৭-১৮ ৪। ভাদয নাভাঃ জানুয়ারয/’১৮ 

 

৫। ব্যাচ নাং- ৬। প্রমক্ষণ জেদডয নাভাঃ গযম্ন জভাটাতাজাকযণ ৭। প্রমক্ষজণয জভয়াদাঃ  ৭রদন 

(১৭-০১-২০২১ দত ২৩-০১-২০২১ 

ররাঃ) 

৮। াথ যফছদযয ব্যাচ নাং - ৮ভ 

 

 প্রমক্ষণ জকদেয নাভাঃ জগাাররদয়াড় যকাযী প্রাথরভক রফদ্যারয়। 

 প্রমক্ষণ প্রাপ্ত যুফদদয  তাররকাাঃ জভাট ২৫ জন 

ক্র

ভ 

নাং 

প্রমক্ষণপ্রাপ্ত 

যুফক / যুফভররায নাভ 

রতা / স্বাভীয নাভ ভাতায নাভ ঠিকানা  

(জাতীয় রযচয় ত্র/ জন্ 

রনফন্ধন নম্বয) 

জভাফাাআর নাং 

 

নদত্র  

নাং 

১ ২ ৩ ৪ ৫  ৬ 

১ জভাাঃ তারযক াঅরী রতা-াাবুর াআরাভ জদফদা খাতুন ১৯৯৭১৮১০৭৪৭১১৩৯৯৫  ২৫৭৯২৭ 

২ ,, ারফবুয যভান ,, ফাফলু রভয়া ,, ভদনায়াযা খাতুন ১৯৯৩১৮১০৭৪৭০০০১৬৩  ২৫৭৯২৮ 

৩ ,, াআররয়া াঅদভদ ,, াঅব্দুর কুদ্দু ,, াদদা খাতুন ১৮১০৭৪৭৬৪২২৫০  ২৫৭৯২৯ 

৪ ,, াঅররব াঅরী ,, জাাভত াঅরী ,, াযবীন খাতুন ১৯৯৭১৮১০৭৪৭১১৪২৩৭  ২৫৭৯৩০ 

৫ ,, জভারভন জভাত্মপা ,, জফফায াঅরী ,, ভভতাজ কাতুন ২০০৩১৮১০৭৪৭১৫৮৩৫৭  ২৫৭৯৩১ 

৬ ,, তাজমুর াআরাভ ,, এনাদয়ত াঅরী ,,সুরপয়া খাতুন ২২০১৮১০৭৪৭১১০৯২৯  ২৫৭৯৩২ 

৭ ,, াাআমুয যভান ,, ভাাতাফ ভন্ডর ,, ভযরজনা জফগভ ২০০৩১৮১০৭৪৭১০৮৯৪৫  ২৫৭৯৩৩ 

৮ ,, ভরনযম্নজ্জাভান ,, কাদফয াঅরী ,, ভদনায়াযা খাতুন ৮২৫৪১০৫৯৫৩  ২৫৭৯৩৪ 

৯ ,,রযছান াঅরী ,, যরপকুর াআরাভ ,, রভা খাতুন ৪১৯৭৫৯০৯৮৯  ২৫৭৯৩৫ 

১০ ,, ভরতন রভয়া  ,, করপর াঈরিন ,, খাআভন জনছা ১৯৯৪১৮১০৭৪৭০০০২৮৬  ২৫৭৯৩৬ 

১১ ,, াঅরজুফাদয়য জীভ ,, াঅব্দু াত্তায ,, াঅপদযাজা খাতুন ২০০১১৮১০৭৪৭১০৩৭৯৪  ২৫৭৯৩৭ 

১২ ,, াঅরভগীয জাদন ,, তভদছয াঅরী ,, যরভা জফগভ ১৯৯১১৮১০৭৪৭০০০০২৫  ২৫৭৯৩৮ 

১৩ ,, াদনপ াঅরী ,, মৃত রযাজুর াআরাভ ,, াঅদনচা খাতুন ১৯৮৭১৮১০৭৪৭০০০০২১  ২৫৭৯৩৯ 

১৪ ,, জাদর যানা ,, ফজলুর ক ,, সুরপয়া খাতুন ১৯৯১১৮১০৭৪৭০০০১২০  ২৫৭৯৪০ 

১৫ ,, াঅজভ াঅরী ,, জভাজাদির ক ,, ছাদযা খাতুন ২৪০৪১৫০০০৬৮  ২৫৭৯৪১ 

১৬ ,, রজফ াঅরী ,, কারাভ ,, জযখা খাতুন ২০০১১৮১০৭৪৭১০৪০৩১  ২৫৭৯৪২ 

১৭ ,, রক াঅরী ,, ভাআনুর  ,, কাঞ্চন ১৯৯৮১৮১০৭৪৭০০৩৮৯৬  ২৫৭৯৪৩ 

১৮ ,, সুজন াঅরী ,, ারফফায যভান ,, তহুযা খাতুন ১৯৯৪১৮১০৭৪৭০০০২২১  ২৫৭৯৪৪ 

১৯ ,, খাাআযম্নর াআরাভ ,, লুৎপয যভান ,, ছারয়া খাতুন ৫০৮৪৭০১৪১৫  ২৫৭৯৪৫ 

২০ ,, ানু াঅরী ,, মুনাপ াঅরী াদযজান জনছা ৯১৫৩৩৪৬৩০০  ২৫৭৯৪৬ 

২১ ,, াানুজ্জাভান ,, াাবুর াআরাভ ,, জদফদা খাতুন ১৯৯৩১৮১০৭৪৭০০০১৯২  ২৫৭৯৪৭ 

২২ ,, াঅরভরভয়া  ,, রার ভিদ ,, সুরপয়া খাতুন ১৮১০৭৪৭৬৪৪৬২৫  ২৫৭৯৪৮ 

২৩ জাাঙ্গীয াঅরভ ,, াঅব্দুয যাজ্জাক াঅরী ,, াঅভাাঈর হুনা ১৯৯৩১৮১০৭৪৭০০০১৯৭  ২৫৭৯৪৯ 

২৪ জভাছাাঃ াভত্মা কাতুন ,, যরপকুর াআরাভ ,, বুরবুরর খাতুন ১৯৯৮৫০১৭৯৩১০১৭৬৪২  ২৫৭৯৫০ 

২৫ জভাাঃ রভাদুর াআরাভ ,, াান াঅরী ,, জযারয়া খাতুন ১৯৯০১৮১০৭৪৭১০৮৩৫৩  ২৫৭৯৫১ 

 


