
ফ্রিল্যাফ্রসিং / আউটসাফ্র সিং,    ১ভব্যাচ (ফ্রিসম্বয২০২০-ফ্রিসম্বয২০২০)   অথ সফছয–(২০২০-২০২১) 

ক্রফ্রভকনিং প্রক্ষণাথীযনাভ ঠিকানা মভাফাইরনিং প্রফ্রক্ষণসকাস সযনাভ মভয়াদ ভন্তব্য 

১ খাফ্ররদাান 

গ্রাভঃসছাটকাভাযকুন্ড 

মাঃফ্রঝনাইদ। 

থানাঃফ্রঝনাইদ। 

মজরাঃফ্রঝনাইদ। 

০১৫১৭৮৫৪৬৩৬ 
ফ্রিল্যাফ্রসিং / 

আউটসাফ্র সিং 

০১ 

ভা 

 

২ মভাঃআফ্রভযাভজা 

গ্রাভঃফাাটি। 

মাঃফ্রঝনাইদ। 

থানাঃফ্রঝনাইদ। 

মজরাঃফ্রঝনাইদ। 

০১৭৪২৩২৩৫৫৮ 
ফ্রিল্যাফ্রসিং / 

আউটসাফ্র সিং 

০১ 

ভা 

 

৩ আব্দুারাভ 

গ্রাভঃখফ্রিখারী । 

মাঃফ্রঝনাইদ। 

থানাঃফ্রঝনাইদ। 

মজরাঃফ্রঝনাইদ। 

০১৯৯৯৬৩৩১৪০ 
ফ্রিল্যাফ্রসিং / 

আউটসাফ্র সিং 

০১ 

ভা 

 

৪ মভাঃভফ্রতউযযভান 

গ্রাভঃফাসয়জীদপুয। 

মাঃফাফািীয়া। 

থানাঃফাগাদীািা। 

মজরাঃনাসটায। 

০১৮৪৪৫৬৮১২৫ 
ফ্রিল্যাফ্রসিং / 

আউটসাফ্র সিং 

০১ 

ভা 

 

৫ াানফ্রভয়া 

গ্রাভঃফাফ্রনয়াফা। 

মাঃফ্রঝনাইদ। 

থানাঃফ্রঝনাইদ। 

মজরাঃফ্রঝনাইদ। 

০১৭৯০৩২৫০৪৯ 
ফ্রিল্যাফ্রসিং / 

আউটসাফ্র সিং 

০১ 

ভা 

 

৬ তুফ্রনফ্রভয়া 

গ্রাভঃ করাভনখারী। 

মাঃফ্রঝনাইদ। 

থানাঃফ্রঝনাইদ। 

মজরাঃফ্রঝনাইদ। 

০১৭৮২৩৩২৯৫০ 
ফ্রিল্যাফ্রসিং / 

আউটসাফ্র সিং 

০১ 

ভা 

 

৭ াইদুযযভান 

গ্রাভঃনৃফ্রিংপুয 

মাঃখফ্রিখরী। 

থানাঃফ্রঝনাইদ। 

মজরাঃফ্রঝনাইদ। 

০১৭১৬৮৭৪৫৮৭ 
ফ্রিল্যাফ্রসিং / 

আউটসাফ্র সিং 

০১ 

ভা 

 

৮ পজসরযাফ্রি 

গ্রাভঃাফফ্রখদ্দা। 

মাঃভিংগরসাতা। 

থানাঃফ্রঝনাইদ। 

মজরাঃফ্রঝনাইদ। 

০১৭৮২৩৬৯০১২ 
ফ্রিল্যাফ্রসিং / 

আউটসাফ্র সিং 

০১ 

ভা 

 

৯ মফ্ররনাাযবীন 

গ্রাভঃসছাটকাভাযকুন্ড 

মাঃফ্রঝনাইদ। 

থানাঃফ্রঝনাইদ। 

মজরাঃফ্রঝনাইদ। 

০১৭১৮৭৮৬৮৫১ 
ফ্রিল্যাফ্রসিং / 

আউটসাফ্র সিং 

০১ 

ভা 

 

১০ ভাসুদুযযভান 

গ্রাভঃাভদ। 

মাঃাফ্রন্তনগয। 

থানাঃফ্রঝনাইদ। 

মজরাঃফ্রঝনাইদ। 

০১৭১২২২৮২২৪ 
ফ্রিল্যাফ্রসিং / 

আউটসাফ্র সিং 

০১ 

ভা 

 

১১ মভাঃকদযসাসন 
গ্রাভঃফ্রযনাকুন্ড। 

মাঃফ্রযনাকুন্ড 
০১০১৬৪১৫১৫১৯৯ 

ফ্রিল্যাফ্রসিং / 

আউটসাফ্র সিং 

০১ 

ভা 

 



থানাঃফ্রযনাকুন্ড 

মজরাঃফ্রঝনাইদ। 

১২ মভসদীাানজীফন 

গ্রাভঃফাটি। 

মাঃফ্রঝনাইদ। 

থানাঃফ্রঝনাইদ। 

মজরাঃফ্রঝনাইদ। 

০১৭৩০৩৯০৩৬২ 
ফ্রিল্যাফ্রসিং / 

আউটসাফ্র সিং 

০১ 

ভা 

 

১৩ মভাঃসাসরফ্রকদায 

গ্রাভঃএসেপাাপুয। 

মাঃফ্রঝনাইদ। 

থানাঃফ্রঝনাইদ। 

মজরাঃফ্রঝনাইদ। 

০১৯৯৭৯৩৬৭৮৫ 
ফ্রিল্যাফ্রসিং / 

আউটসাফ্র সিং 

০১ 

ভা 

 

১৪ মাসরযানা 

গ্রাভঃফ্রফলয়খারী 

মাঃভাযাজপুয। 

থানাঃফ্রঝনাইদ। 

মজরাঃফ্রঝনাইদ। 

০১৯৩৪৫৬০৪১৮ 
ফ্রিল্যাফ্রসিং / 

আউটসাফ্র সিং 

০১ 

ভা 

 

১৫ মফল্লারসাসন 

গ্রাভঃপাফ্রযয়াযকাটি। 

মাঃকারীগঞ্জ। 

থানাঃকারীগঞ্জ। 

মজরাঃফ্রঝনাইদ। 

০১৭৪৩৩২২৮১৬ 
ফ্রিল্যাফ্রসিং / 

আউটসাফ্র সিং 

০১ 

ভা 

 

১৬ ইউসুপজাফ্রফয 

গ্রাভঃফ্রযনাকুন্ড। 

মাঃফ্রযনাকুন্ড। 

থানাঃফ্রঝনাইদ। 

মজরাঃফ্রঝনাইদ। 

০১৯২৪৪০২১৮০ 
ফ্রিল্যাফ্রসিং / 

আউটসাফ্র সিং 

০১ 

ভা 

 

১৭ মভাঃআরীয়াসজায়দ সায 

গ্রাভঃকযাফ্রতািা। 

মাঃফ্রঝনাইদ। 

থানাঃফ্রঝনাইদ। 

মজরাঃফ্রঝনাইদ। 

০১৯৫৬৬৭৯৬১৪ 
ফ্রিল্যাফ্রসিং / 

আউটসাফ্র সিং 

০১ 

ভা 

 

১৮ কাফ্রনজপাসতভা 

গ্রাভঃসসযফািংরািক। 

মাঃব্যাাযীািা। 

থানাঃফ্রঝনাইদ। 

মজরাঃফ্রঝনাইদ। 

০১৩১৮৬৪৯৭১২ 
ফ্রিল্যাফ্রসিং / 

আউটসাফ্র সিং 

০১ 

ভা 

 

১৯ মভাছাঃভভতাজাযবীন 

গ্রাভঃগান্নাফাজায। 

মাঃফ্রঝনাইদ। 

থানাঃফ্রঝনাইদ। 

মজরাঃফ্রঝনাইদ। 

০১৭৪৬৬৬৫৫৫৩ 
ফ্রিল্যাফ্রসিং / 

আউটসাফ্র সিং 

০১ 

ভা 

 

২০ ফ্রীযযায় 

গ্রাভঃকসরজািা 

মাঃনরিািংগা। 

থানাঃকারীগঞ্জ। 

মজরাঃফ্রঝনাইদ। 

০১৮৩৪৬৩৪৬৪০ 
ফ্রিল্যাফ্রসিং / 

আউটসাফ্র সিং 

০১ 

ভা 

 

২১ মভাঃসুরুজফ্রভয়া 

গ্রাভঃবরুয়ািা। 

মাঃফাফ্রনয়াকান্দয। 

থানাঃফ্রঝনাইদ। 

মজরাঃফ্রঝনাইদ। 

০১৭৩৫৯২৯৩৯৭ 
ফ্রিল্যাফ্রসিং / 

আউটসাফ্র সিং 

০১ 

ভা 

 

২২ মভাঃনাফ্রদাান 

গ্রাভঃসছাটকাভাযকুন্ড। 

মাঃফ্রঝনাইদ। 

থানাঃফ্রঝনাইদ। 

০১৭৪৪৯৩৯০২৭ 
ফ্রিল্যাফ্রসিং / 

আউটসাফ্র সিং 

০১ 

ভা 

 



মজরাঃফ্রঝনাইদ। 

২৩ মভাঃফ্রযাজুরইরাভ 

গ্রাভঃদফ্রক্ষনযাভনগয। 

মাঃান্নাতরা। 

থানাঃফ্রঝনাইদ। 

মজরাঃফ্রঝনাইদ। 

০১৩০৩২৬০১৮৬ 
ফ্রিল্যাফ্রসিং / 

আউটসাফ্র সিং 

০১ 

ভা 

 

২৪ এনামুরকফ্রফয 

গ্রাভঃসছাটকাভাযকুন্ড 

মাঃফ্রঝনাইদ। 

থানাঃফ্রঝনাইদ। 

মজরাঃফ্রঝনাইদ। 

০১৫১৭৮৫৪৫৫২ 
ফ্রিল্যাফ্রসিং / 

আউটসাফ্র সিং 

০১ 

ভা 

 

২৫ আবুাদাত 

গ্রাভঃাভদ। 

মাঃফ্রঝনাইদ। 

থানাঃফ্রঝনাইদ। 

মজরাঃফ্রঝনাইদ। 

০১৯৩৯১৩৭৫৩৪ 
ফ্রিল্যাফ্রসিং / 

আউটসাফ্র সিং 

০১ 

ভা 

 

২৬ তাজফ্রযনআপফ্রযন 

গ্রাভঃআরসযাািা 

মাঃফ্রঝনাইদ। 

থানাঃফ্রঝনাইদ। 

মজরাঃফ্রঝনাইদ। 

০১৫৩৭৭১৮৯৯৮ 
ফ্রিল্যাফ্রসিং / 

আউটসাফ্র সিং 

০১ 

ভা 

 

২৭ কুরসুরখাতুন 

গ্রাভঃদযগাািা 

মাঃনরিািংগা। 

থানাঃফ্রঝনাইদ। 

মজরাঃফ্রঝনাইদ। 

০১ 
ফ্রিল্যাফ্রসিং / 

আউটসাফ্র সিং 

০১ 

ভা 

 

২৮ াসরআক্রাভ 

গ্রাভঃজয়যাভপুয 

মাঃযতনাট 

থানাঃফ্রঝনাইদ। 

মজরাঃফ্রঝনাইদ। 

০১৭৮৪১৯৫৬২০ 
ফ্রিল্যাফ্রসিং / 

আউটসাফ্র সিং 

০১ 

ভা 

 

২৯ ভাপৄজুযযভান 

গ্রাভঃফ্রিভরফ্রক্ষপুয। 

মাঃচন্ডীপুযফাজায 

থানাঃফ্রঝনাইদ। 

মজরাঃফ্রঝনাইদ। 

০১৭৪৯৪৬৯০৯৩ 
ফ্রিল্যাফ্রসিং / 

আউটসাফ্র সিং 

০১ 

ভা 

 

৩০ ইভফ্রতয়াজুযযভান 

গ্রাভঃব্যাাযীািা। 

মাঃফ্রঝনাইদ। 

থানাঃফ্রঝনাইদ। 

মজরাঃফ্রঝনাইদ। 

০১৯১৫৬৬১৫৪১ 
ফ্রিল্যাফ্রসিং / 

আউটসাফ্র সিং 

০১ 

ভা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ফ্রিল্যাফ্রসিং / আউটসাফ্র সিং,    ২য়ব্যাচ( জানুয়াযী ২০২১-জুন ২০২১)   অথ সফছয –(২০২০-২০২১) 

ক্রফ্রভক

নিং 
প্রক্ষণাথীযনাভ ঠিকানা মভাফাইরনিং 

প্রফ্রক্ষণসকাস সয

নাভ 

মভয়া

দ 

ভন্ত

ব্য 

১ ভাাবুফইরাভ 

গ্রাভঃগুিািাবাতুফ্রযয়া। 

মাঃাধুাটি। 

থানাঃফ্রযনাকুন্ড। 

মজরাঃফ্রঝনাইদ। 

০১৯৮৭৪৭৫৬০

৮ 

ফ্রিল্যাফ্রসিং / 

আউটসাফ্র সিং 

০১ 

ভা 

 

২ াজাানইরাভ 

গ্রাভঃাধুখারী 

মাঃযাভচন্দ্রপুয 

থানাঃশরকুা। 

মজরাঃফ্রঝনাইদ। 

 

০১৭৩৩৭৯০২০

৯ 

ফ্রিল্যাফ্রসিং / 

আউটসাফ্র সিং 

০১ 

ভা 

 

৩ তাফ্রযনআক্তায 

গ্রাভঃভফ্ররাকসরজািা। 

মাঃফ্রঝনাইদ। 

থানাঃফ্রঝনাইদদয। 

মজরাঃফ্রঝনাইদ। 

০১৭৭৪৭১৩১৩

৬ 

ফ্রিল্যাফ্রসিং / 

আউটসাফ্র সিং 

০১ 

ভা 

 

৪ তাভান্নাখাতুন 

গ্রাভঃফ্রফশ্বাািা। 

মাঃনাফ্রযসকরফািীয়া। 

থানাঃফ্রঝনাইদদয। 

মজরাঃফ্রঝনাইদ। 

০১৭৮২৭১৭৮৭

৫ 

ফ্রিল্যাফ্রসিং / 

আউটসাফ্র সিং 

০১ 

ভা 

 

৫ াভারুনইরাভ 

গ্রাভঃসচাযসকার 

মাঃফাজাযসগাারপুয 

থানাঃফ্রঝনাইদদয। 

মজরাঃফ্রঝনাইদ। 

০১৯১৫১৭৭৩৯

৯ 

ফ্রিল্যাফ্রসিং / 

আউটসাফ্র সিং 

০১ 

ভা 

 

৬ মভাঃআব্দুল্লাফ্ররভাপী 

গ্রাভঃসদাাজাযী 

মাঃআট্রাকা । 

থানাঃপফ্রকযাট। 

মজরাঃফাসগযাট। 

০১৯৯২৫৪৫৯৪

০ 

ফ্রিল্যাফ্রসিং / 

আউটসাফ্র সিং 

০১ 

ভা 

 

৭ আফ্রজজুরইরাভ গ্রাভঃাভদইরাভািা 
০১৯৮০৮২৭৫৩ ফ্রিল্যাফ্রসিং / ০১ 

 



মাঃফ্রঝনাইদ। 

থানাঃফ্রঝনাইদদয। 

মজরাঃফ্রঝনাইদ। 

৫ আউটসাফ্র সিং ভা 

৮ তাফ্রনয়াখাতুন 

গ্রাভঃাধুখারী 

মাঃযাভচন্দ্রপুয । 

থানাঃশরকুা। 

মজরাঃফ্রঝনাইদ। 

০১৭২১৭৭১৫৯০ 
ফ্রিল্যাফ্রসিং / 

আউটসাফ্র সিং 

০১ 

ভা 

 

৯ মভাঃমুনতাজআরী 

গ্রাভঃাযদখরপুয 

মাঃফ্রযনাকুন্ড। 

থানাঃফ্রযনাকুন্ড। 

মজরাঃফ্রঝনাইদ। 

০১৭৭৫৩০৪০২

১ 

ফ্রিল্যাফ্রসিং / 

আউটসাফ্র সিং 

০১ 

ভা 

 

১০ মভাঃফ্রজাদসাাইন কযাফ্রতািা, যতনাট, ফ্রঝনাইদ। 
০১৯৫৪১০৩৩০

২ 

ফ্রিল্যাফ্রসিং / 

আউটসাফ্র সিং 

০১ 

ভা 

 

১১ মভাঃাফ্রকফআরাভ 

গ্রাভঃযাজাপুয। 

মাঃফাফ্রনয়াকান্দয। 

থানাঃফ্রঝনাইদদয। 

মজরাঃফ্রঝনাইদ। 

০১৭৪৫৯৫০৮১

৮ 

ফ্রিল্যাফ্রসিং / 

আউটসাফ্র সিং 

০১ 

ভা 

 

১২ মভাঃজুরফ্রপকাযআরী 

গ্রাভঃযঘুনাথপুয। 

মাঃগান্নাফাজায। 

থানাঃফ্রঝনাইদদয। 

মজরাঃফ্রঝনাইদ। 

০১৭৫৭৬৯৯৬৭

৭ 

ফ্রিল্যাফ্রসিং / 

আউটসাফ্র সিং 

০১ 

ভা 

 

১৩ মকএভভাসুদুজ্জাভান 

গ্রাভঃভফ্ররাকসরজািা 

মাঃফ্রঝনাইদ। 

থানাঃফ্রঝনাইদদয। 

মজরাঃফ্রঝনাইদ। 

০১৭২২৬৫৩৮৬

৫ 

ফ্রিল্যাফ্রসিং / 

আউটসাফ্র সিং 

০১ 

ভা 

 

১৪ 
মভাঃাাজানউফ্রদ্দনসা

ান 

গ্রাভঃভফ্ররাকসরজসযািআদ সািা

। 

মাঃফ্রঝনাইদ। 

০১৯৮৬৪৬১০৩

২ 

ফ্রিল্যাফ্রসিং / 

আউটসাফ্র সিং 

০১ 

ভা 

 



থানাঃফ্রঝনাইদদয। 

মজরাঃফ্রঝনাইদ। 

১৫ হৃদয়ফ্রভয়া 

গ্রাভঃাভদ। 

মাঃফ্রঝনাইদ। 

থানাঃফ্রঝনাইদদয। 

মজরাঃফ্রঝনাইদ। 

০১৪০৪৭০৭৫৭৯ 
ফ্রিল্যাফ্রসিং / 

আউটসাফ্র সিং 

০১ 

ভা 

 

১৬ ানফ্রজদাআক্তায 

গ্রাভঃাভদ। 

মাঃফ্রঝনাইদ। 

থানাঃফ্রঝনাইদদয। 

মজরাঃফ্রঝনাইদ। 

০১৭১৬৬৭৮৮১

৯ 

ফ্রিল্যাফ্রসিং / 

আউটসাফ্র সিং 

০১ 

ভা 

 

১৭ মভাঃভফ্রনরুজ্জাভান 

গ্রাভঃসভয-ফ্রখদ্দসা, মখাদ্দসাযায়গ্রাভ 

। 

মাঃফ্রঝনাইদ। 

থানাঃফ্রঝনাইদদয। 

মজরাঃফ্রঝনাইদ। 

০১৭৮১৭৫৩১১৭ 
ফ্রিল্যাফ্রসিং / 

আউটসাফ্র সিং 

০১ 

ভা 

 

১৮ মভাঃনাফ্রদইরাভ 

গ্রাভঃগািাফািীয়া , ভসপুয । 

মাঃফ্রঝনাইদ। 

থানাঃফ্রঝনাইদদয। 

মজরাঃফ্রঝনাইদ। 

০১৮৮৫৬৫৪৮৭

৬ 

ফ্রিল্যাফ্রসিং / 

আউটসাফ্র সিং 

০১ 

ভা 

 

১৯ মদফান্জনভ সাঅপু 

গ্রাভঃফজযাপুয , ারদাযািা । 

মাঃফ্রঝনাইদ। 

থানাঃফ্রঝনাইদদয। 

মজরাঃফ্রঝনাইদ। 

০১৭২১১৯৮৮৭

২ 

ফ্রিল্যাফ্রসিং / 

আউটসাফ্র সিং 

০১ 

ভা 

 

২০ মভাঃআরীসাসন 

গ্রাভঃখানািাকযাফ্রতািা,যতনা

ট । 

মাঃফ্রঝনাইদ। 

থানাঃফ্রঝনাইদদয। 

মজরাঃফ্রঝনাইদ। 

০১৭৭০৭০৭০৭৫ 
ফ্রিল্যাফ্রসিং / 

আউটসাফ্র সিং 

০১ 

ভা 

 



২১ এভ,এভ ,াইপৄল্লা 

গ্রাভঃদুখীভামুদিক, ফ্রঝনাইদ 

। 

মাঃফ্রঝনাইদ। 

থানাঃফ্রঝনাইদদয। 

মজরাঃফ্রঝনাইদ। 

০১৯১৭৮৩৪৪৮

৩ 

ফ্রিল্যাফ্রসিং / 

আউটসাফ্র সিং 

০১ 

ভা 

 

২২ আরীসাসনমুজাফ্রদ 

গ্রাভঃকাফ্রপুয,রীধানী । 

মাঃফ্রঝনাইদ। 

থানাঃফ্রঝনাইদদয। 

মজরাঃফ্রঝনাইদ। 

০১৯৬০৪২৭৮৩

৫ 

ফ্রিল্যাফ্রসিং / 

আউটসাফ্র সিং 

০১ 

ভা 

 

২৩ াথীখাতুন 

গ্রাভঃখুদ্রযয়যা, 

মাঃখারপফ্ররয়া। 

থানাঃশরকুা। 

মজরাঃফ্রঝনাইদ। 

০১৩১৩৮৩৯৮৬

৫ 

ফ্রিল্যাফ্রসিং / 

আউটসাফ্র সিং 

০১ 

ভা 

 

২৪ ফাফরীখাতুন 

গ্রাভঃনাফ্রযসকরফািীয়া, ফ্রঝনাইদ 

। 

থানাঃফ্রঝনাইদদয। 

মজরাঃফ্রঝনাইদ। 

০১৭৮৩৪৫৯৬৫

০ 

ফ্রিল্যাফ্রসিং / 

আউটসাফ্র সিং 

০১ 

ভা 

 

২৫ যাফ্রকবুরইরাভযাজ 

গ্রাভঃইরাভািা 

মাঃফ্রঝনাইদ। 

থানাঃফ্রঝনাইদদয। 

মজরাঃফ্রঝনাইদ। 

০১৯২২৫৭৫৮০

৩ 

ফ্রিল্যাফ্রসিং / 

আউটসাফ্র সিং 

০১ 

ভা 

 

২৬ াইপৄজ্জাভানতাফ্রভভ 

গ্রাভঃসফরাটসদৌরতপুয, 

মাঃাটফাসযাফাজায 

থানাঃকাফ্ররগঞ্জ 

মজরাঃফ্রঝনাইদ। 

০১৮৫৬৮৫৮৫৩

৫ 

ফ্রিল্যাফ্রসিং / 

আউটসাফ্র সিং 

০১ 

ভা 

 

২৭ মকৌকদা 

গ্রাভঃআভগ্রাভউত্তযািা,ভাদাযীপুয 

মাঃফ্রঝনাইদ। 

থানাঃফ্রঝনাইদদয। 

০১৭৯৩২৯২১০

৩ 

ফ্রিল্যাফ্রসিং / 

আউটসাফ্র সিং 

০১ 

ভা 

 



মজরাঃফ্রঝনাইদ। 

২৮ ভসন্দ্রনাথযায় 

গ্রাভঃাগরাকানাইিক,ব্যাাযী

ািা, ফ্রঝনাইদ। 

মাঃফ্রঝনাইদ। 

থানাঃফ্রঝনাইদদয। 

মজরাঃফ্রঝনাইদ। 

০১৭৬২২৭৫৩২

৬ 

ফ্রিল্যাফ্রসিং / 

আউটসাফ্র সিং 

০১ 

ভা 

 

২৯ মযভাআক্তায 

গ্রাভঃযতনাট, ফ্রঝনাইদ। 

মাঃফ্রঝনাইদ। 

থানাঃফ্রঝনাইদদয। 

মজরাঃফ্রঝনাইদ। 

০১৭৪০৮১৩৮৯

৫ 

ফ্রিল্যাফ্রসিং / 

আউটসাফ্র সিং 

০১ 

ভা 

 

৩০ সুফ্রদপ্তভ সা 

গ্রাভঃাভদাফ্রন্তনগয  । 

মাঃফ্রঝনাইদ। 

থানাঃফ্রঝনাইদদয। 

মজরাঃফ্রঝনাইদ। 

০১৯১৫৯৪৪৮৯

০ 

ফ্রিল্যাফ্রসিং / 

আউটসাফ্র সিং 

০১ 

ভা 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



গনপ্রজাতন্ত্রী ফািংরাসদ যকায 

উফ্রযচারকসয কাম সারয়                                                

যুফ উন্নয়ন অফ্রধদপ্তয                                                       

ফ্রঝনাইদ। 

        যুফ উন্নয়ন অফ্রধদপ্তয, ফ্রঝনাইদ মজরাধীন “অফফ্রষ্ট ৪১ টি মজরায় ইসরকফ্রট্রকযার এন্ড াউজয়যাফ্রযিং, ৫৫ টি মজরায় 

ইসরকট্রফ্রনক্স, ৫৫ টি মজরাই মযফ্রিজাসযন এন্ড ত্রয়াযকফ্রন্ডফ্রনিং প্রফ্রক্ষণ ফ্রফলয়ক ীল সক ভাপ্ত প্রকল্প” এয আতায় মযফ্রিজাসযন 

এন্ড ত্রয়াযকফ্রন্ডফ্রনিং মট্রসিয ব্যাচ নিং:- অথ স ফছয ফ্রবফ্রত্তক-১ভ (ক্রভপুফ্রঞ্জত-২৮), মন:- জুরাই- ফ্রিসম্বয ২০২০ ফ্ররঃ অথ স ফছয: 

২০২০-২০২১ ফ্ররঃ প্রফ্রক্ষণাথীসদয নাসভয তাফ্ররকা ফ্রনসে প্রদান কযা রঃ 

 

ক্রফ্রভক 

নিং 

প্রফ্রক্ষণাথীয নাভ ঠিকানা মভাফাইর নম্বয প্রফ্রক্ষণ মকাস সয 

নাভ 

মভয়াদ ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ মভাঃ মভসদী াান গ্রাভ: মিপরফািী,মা: কুটিদূগ সাপুয 

উসজরা: দয,  মজরা: ফ্রঝনাইদ 

০১৭৯২-১৬৯৪৩৮ মযফ্রিজাসযন এন্ড 

ত্রয়াযকফ্রন্ডফ্রনিং 

০৬ 

ভা 

 

০২ খাসরদুয যভান গ্রাভ: ফ্রতল্লা,      মা: ফ্রফফ্রন নগয 

উসজরা: কাফ্ররগঞ্জ, মজরা: ফ্রঝনাইদ 

০১৭৫৫-০৪৯৬৯১ মযফ্রিজাসযন এন্ড 

ত্রয়াযকফ্রন্ডফ্রনিং 

০৬ 

ভা 

 

০৩ াাজারার গ্রাভ: ফানুফ্রিয়া,      মা: ফ্রফফ্রন নগয 

উসজরা: কাফ্ররগঞ্জ, মজরা: ফ্রঝনাইদ 

০১৯৩৬-২৯৩৬৩৩ মযফ্রিজাসযন এন্ড 

ত্রয়াযকফ্রন্ডফ্রনিং 

০৬ 

ভা 

 

০৪ মভাঃ মগারাভ আজভ গ্রাভ: খাভাযাইর,মা: ান্নাতরা 

উসজরা: দয,  মজরা: ফ্রঝনাইদ 

০১৭৬০-০২৬৬৮২ মযফ্রিজাসযন এন্ড 

ত্রয়াযকফ্রন্ডফ্রনিং 

০৬ 

ভা 

 

০৫ মভাঃ যাসর মখ গ্রাভ: খাভাযাইর,মা: ান্নাতরা ফাজায 

উসজরা: দয,  মজরা: ফ্রঝনাইদ 

০১৬৩৮-৯৮৫৬৩২ মযফ্রিজাসযন এন্ড 

ত্রয়াযকফ্রন্ডফ্রনিং 

০৬ 

ভা 

 

০৬ ফ্রফশ্বফ্রজৎ কুভায দা গ্রাভ: সুযাট,         মা: ফাফ্রনয়াফহু 

উসজরা: দয,  মজরা: ফ্রঝনাইদ 

০১৮৮৫-৪৫৩৩৪৯ মযফ্রিজাসযন এন্ড 

ত্রয়াযকফ্রন্ডফ্রনিং 

০৬ 

ভা 

 

০৭ মভাঃ ফ্রভযাজ মাসন গ্রাভ: সুযাট,         মা: ফাফ্রনয়াফহু 

উসজরা: দয,  মজরা: ফ্রঝনাইদ 

০১৬২৯৪৪০২৫৪ মযফ্রিজাসযন এন্ড 

ত্রয়াযকফ্রন্ডফ্রনিং 

০৬ 

ভা 

 

০৮ মভাঃ যাসদুজ্জাভান গ্রাভ: াভদ মভাল্লাািা মা:ফ্রঝনাইদ   

উসজরা: দয,  মজরা: ফ্রঝনাইদ 

০১৯৩৬-১৭৫৬১১ মযফ্রিজাসযন এন্ড 

ত্রয়াযকফ্রন্ডফ্রনিং 

০৬ 

ভা 

 

০৯ ইয়াফ্রন আযাপাত গ্রাভ: সুন্দযপুয,   মা: ান্নাতরা 

উসজরা: কাফ্ররগঞ্জ,  মজরা: ফ্রঝনাইদ 

০১৭৪৩-৪১৩১৯৯ মযফ্রিজাসযন এন্ড 

ত্রয়াযকফ্রন্ডফ্রনিং 

০৬ 

ভা 

 

১০ মফ্ররভ মযজা গ্রাভ: সুন্দযপুয,   মা: ান্নাতরা 

উসজরা: কাফ্ররগঞ্জ,  মজরা: ফ্রঝনাইদ 

০১৯৬৬-৭৭৯৩৭৯ মযফ্রিজাসযন এন্ড 

ত্রয়াযকফ্রন্ডফ্রনিং 

০৬ 

ভা 

 

১১ মভাঃ দুজসয় মাসন গ্রাভ: অনন্তফাদারসা,   মা: শরকুা 

উসজরা: শরকুা,  মজরা: ফ্রঝনাইদ 

০১৯৪৬-১১০৫২৬ মযফ্রিজাসযন এন্ড 

ত্রয়াযকফ্রন্ডফ্রনিং 

০৬ 

ভা 

 

১২ ইয়াফ্রভর মাসন গ্রাভ: চাঁদপুয           মা: দুধয 

উসজরা: শরকুা,  মজরা: ফ্রঝনাইদ 

০১৮৮২-৪৯৬২৩০ মযফ্রিজাসযন এন্ড 

ত্রয়াযকফ্রন্ডফ্রনিং 

০৬ 

ভা 

 

১৩ জুসয়র যানা গ্রাভ: বাটই             মা: বাটই 

উসজরা: শরকুা,  মজরা: ফ্রঝনাইদ 

০১৯০৭-০০৭১৩৯ মযফ্রিজাসযন এন্ড 

ত্রয়াযকফ্রন্ডফ্রনিং 

০৬ 

ভা 

 

১৪ মভাঃ তফ্রযকুর ইরাভ গ্রাভ: াভদ মভাল্লাািা মা:ফ্রঝনাইদ   

উসজরা: দয,  মজরা: ফ্রঝনাইদ 

০১৭৭০-৫৯৩৯৪০ মযফ্রিজাসযন এন্ড 

ত্রয়াযকফ্রন্ডফ্রনিং 

০৬ 

ভা 

 

১৫ মভাঃ ইব্রাফ্রভ মাসন গ্রাভ: ফাযইখারী,  মা:মািাাটী   

উসজরা: দয,  মজরা: ফ্রঝনাইদ 

০১৩০৩-০৯৭৮৭৮ মযফ্রিজাসযন এন্ড 

ত্রয়াযকফ্রন্ডফ্রনিং 

০৬ 

ভা 

 



১৬ মভাঃ ফ্রজফ আরী গ্রাভ: ফাকচুয়া,    মা:মজািাদ   

উসজরা: ফ্রযনাকুন্ডু,  মজরা: ফ্রঝনাইদ 

০১৭৮৪-১৮৩৮০৭ মযফ্রিজাসযন এন্ড 

ত্রয়াযকফ্রন্ডফ্রনিং 

০৬ 

ভা 

 

১৭ মভাঃ াানুজ্জাভান গ্রাভ: ফাকচুয়া,    মা:মজািাদ   

উসজরা: ফ্রযনাকুন্ডু,  মজরা: ফ্রঝনাইদ 

০১৭৩৩-২৬৫৮২৫ মযফ্রিজাসযন এন্ড 

ত্রয়াযকফ্রন্ডফ্রনিং 

০৬ 

ভা 

 

১৮ াথ স প্রফ্রতভ ফ্রফশ্বা গ্রাভ: ফ্রনফ্রিন্তপুয,   মা: নরিাঙ্গা  

উসজরা: কাফ্ররগঞ্জ,  মজরা: ফ্রঝনাইদ 

০১৮৮৪-৪২৯৭৮৩ মযফ্রিজাসযন এন্ড 

ত্রয়াযকফ্রন্ডফ্রনিং 

০৬ 

ভা 

 

১৯ যফ্রফউর ইরাভ গ্রাভ: চফ্রন্ডপুয,        মা: চফ্রন্ডপুয ফাজায   

উসজরা: দয,  মজরা: ফ্রঝনাইদ 

০১৭২৯-৫২১১৮০ মযফ্রিজাসযন এন্ড 

ত্রয়াযকফ্রন্ডফ্রনিং 

০৬ 

ভা 

 

ক্রফ্রভক 

নিং 

প্রফ্রক্ষণাথীয নাভ ঠিকানা মভাফাইর নম্বয প্রফ্রক্ষণ মকাস সয 

নাভ 

মভয়াদ ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২০ আফ্রকদুর ইরাভ গ্রাভ: শফিাঙ্গা     মা: াধুাটি   

উসজরা: দয,  মজরা: ফ্রঝনাইদ 

০১৯৮০-৫৪৯৫১০ মযফ্রিজাসযন এন্ড 

ত্রয়াযকফ্রন্ডফ্রনিং 

০৬ 

ভা 

 

২১ াফ্রভভ মাসন গ্রাভ: পৃফ স তুরফািীয়া,মা:নাফ্রযসকরফািীয়া   

উসজরা: দয,  মজরা: ফ্রঝনাইদ 

০১৮৫৩-৩৭৯০০৩ মযফ্রিজাসযন এন্ড 

ত্রয়াযকফ্রন্ডফ্রনিং 

০৬ 

ভা 

 

২২ মভাঃ আফ্রভয পয়ার গ্রাভ: াগান্না,        মা:াগান্না   

উসজরা: দয,  মজরা: ফ্রঝনাইদ 

০১৯৯৯-১২০০০৫ মযফ্রিজাসযন এন্ড 

ত্রয়াযকফ্রন্ডফ্রনিং 

০৬ 

ভা 

 

২৩ মভাঃ জুসয়র যানা গ্রাভ: পৃফ স কৃষ্ণপুয     মা: ফাফ্রনয়াফহু  

উসজরা: দয,  মজরা: ফ্রঝনাইদ 

০১৮৫৯-৭৯৬৪৮০ মযফ্রিজাসযন এন্ড 

ত্রয়াযকফ্রন্ডফ্রনিং 

০৬ 

ভা 

 

২৪ আবু ফকয ফ্রফ্রদ্দক গ্রাভ: ফাকচুয়া,    মা:মজািাদ   

উসজরা: ফ্রযনাকুন্ডু,  মজরা: ফ্রঝনাইদ 

০১৭৪৫-৯৩৭৩৪০ মযফ্রিজাসযন এন্ড 

ত্রয়াযকফ্রন্ডফ্রনিং 

০৬ 

ভা 

 

২৫ শুব আসভদ গ্রাভ: দফ্রযসগাফ্রফন্দপুয,  মা: ফ্রঝনাইদ 

উসজরা: দয,  মজরা: ফ্রঝনাইদ 

০১৭৪৮-১৫৫১৬৩ মযফ্রিজাসযন এন্ড 

ত্রয়াযকফ্রন্ডফ্রনিং 

০৬ 

ভা 

 

২৬ মভাঃ স্বন মভাল্লা গ্রাভ: াফ্রকভপুয,    মা:কন্যাদ   

উসজরা: ফ্রযনাকুন্ডু,  মজরা: ফ্রঝনাইদ 

০১৭৮৪-১৮৭৬৫ মযফ্রিজাসযন এন্ড 

ত্রয়াযকফ্রন্ডফ্রনিং 

০৬ 

ভা 

 

 

 

 

 

মভাঃ ফ্রযাজুর ইরাভ 

প্রফ্রক্ষক (আয/ত্রফ্র) 

যুফ উন্নয়ন অফ্রধদপ্তয 

      ফ্রঝনাইদ। 

                                          ভাসুভ আাসভদ 

                                          উফ্রযচারক 

                                          যুফ উন্নয়ন অফ্রধদপ্তয 

                                            ফ্রঝনাইদ। 

 

 

 

 

 



গনপ্রজাতন্ত্রী ফািংরাসদ যকায                

উফ্রযচারকসয কাম সারয় 

যুফ উন্নয়ন অফ্রধদপ্তয 

ফ্রঝনাইদ। 

        যুফ উন্নয়ন অফ্রধদপ্তয, ফ্রঝনাইদ মজরাধীন “অফফ্রষ্ট ৪১ টি মজরায় ইসরকফ্রট্রকযার এন্ড াউজয়যাফ্রযিং, ৫৫ 

টি মজরায় ইসরকট্রফ্রনক্স, ৫৫ টি মজরাই মযফ্রিজাসযন এন্ড ত্রয়াযকফ্রন্ডফ্রনিং প্রফ্রক্ষণ ফ্রফলয়ক ীল সক ভাপ্ত প্রকল্প” 

এয আতায় ইসরকট্রফ্রনক্স, মট্রসিয ব্যাচ নিং:- অথ স ফছয ফ্রবফ্রত্তক-১ভ (ক্রভপুফ্রঞ্জত-২০), মন:- জুরাই- ফ্রিসম্বয 

২০২০ ফ্ররঃ অথ স ফছয: ২০২০-২০২১ ফ্ররঃ প্রফ্রক্ষণাথীসদয নাসভয তাফ্ররকা ফ্রনসে প্রদান কযা রঃ 

 

ক্রফ্রভক 

নিং 

প্রফ্রক্ষণাথীয নাভ ঠিকানা মভাফাইর নম্বয প্রফ্রক্ষণ 

মকাস সয নাভ 

মভয়াদ ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ মভাঃ নাজমুর াান কুভিাফাফ্রিয়া, ফ্রঝনাইদ ০১৭৭৬৫৫২৪১৩ ইসরকট্রফ্রনক্স ৬ভা  

০২ যাফ্রজফ আাম্মদ নগযফাথান, ফ্রঝনাইদ ০১৩০৮৫২১০২৫ ঐ ঐ  

০৩ আব্দুল্লা আর ভামুন আদ স ািা, ফ্রঝনাইদ ০১৬২৪০২৭০৯২ ঐ ঐ  

০৪ াফ্রফ ভাবুফ ফ্রজর চানািা, ফ্রঝনাইদ ০১৭৯২৫৭৯১২৬ ঐ ঐ  

০৫ জারায উফ্রদ্দন মকাটচাঁদপুয, ফ্রঝনাইদ ০১৩১৭৭১৩৮৮০ ঐ ঐ  

০৬ াগয আসম্মদ মফ্ররভ চফ্রন্ডপুয, ফ্রঝনাইদ ০১৭৩০৯৬৭৮৬০ ঐ ঐ  

০৭ মভাঃ আব্দুর কুদ্দু গান্না ফাজায, ফ্রঝনাইদ ০১৭৫৭৮৪২২৮৩ ঐ ঐ  

০৮ আফ্রভনুর ক কাঞ্চনপুয, ফ্রঝনাইদ ০১৯১৭৬২৬১০৭ ঐ ঐ  

০৯ মভাঃ শুব তাসযক াগরাকানাই, ফ্রঝনাইদ ০১৭৩১৩৬৯৩৯৮ ঐ ঐ  

১০ মভাঃ নাজমুর মাসন াগরাকানাই, ফ্রঝনাইদ ০১৯৮০৫৮৮২৭৬ ঐ ঐ  

১১ মভাঃ াফ্রকফ আরাভ াগরাকানাই, ফ্রঝনাইদ ০১৭৪৫৯৫০৮১৮ ঐ ঐ  

১২ জাফ্রদুর ইরাভ াধূাটি, ফ্রঝনাইদ ০১৩০৪৫৮১৫৬৪ ঐ ঐ  

১৩ মভাঃ ভামুন মাসন শরকুা, ফ্রঝনাইদ ০১৭০৬৫৪৭৪৯৪ ঐ ঐ  

১৪ মভাঃ ফ্রলু ফ্রভয়া আদ সািা, ফ্রঝনাইদ ০১৬৪১৫১৫৬৭৩ ঐ ঐ  

১৫ ফ্রফার আসভদ াভদ, ফ্রঝনাইদ ০১৭৮৪২৪১৭২৪ ঐ ঐ  

১৬ মভাঃ আর আফ্রভন 

ইরাভ 

কুঠিদুগ সাপুয, ফ্রঝনাইদ  ঐ ঐ  

১৭ মভাঃ মভাজাসম্মর ক ফারাািা, শরকুা, ফ্রঝনাইদ ০১৭০১০৪৪৮১৯ ঐ ঐ  

১৮ পজসর যাফ্রি ফ্রভজসাপুয,শরকুা, ফ্রঝনাইদ ০১৭৭৯০০৪৪৫৪ ঐ ঐ  

১৯ মভাঃ মাাগ ভন্ডর ভাফ্ররয়াট, কাফ্ররগঞ্জ, ফ্রঝনাইদ  ঐ ঐ  

২০ মভাঃ ফ্রভশুক উফ্রদ্দন কযাফ্রতািা, ফ্রঝনাইদ  ঐ ঐ  
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                                                                উফ্রযচারকসয কাম সারয়                                                

   যুফ উন্নয়ন অফ্রধদপ্তয                                                       

ফ্রঝনাইদ। 

        যুফ উন্নয়ন অফ্রধদপ্তয, ফ্রঝনাইদ মজরাধীন “অফফ্রষ্ট ৪১ টি মজরায় ইসরকফ্রট্রকযার এন্ড াউজয়যাফ্রযিং, ৫৫ টি মজরায় 

ইসরকট্রফ্রনক্স, ৫৫ টি মজরায় মযফ্রিজাসযন এন্ড ত্রয়াযকফ্রন্ডফ্রনিং প্রফ্রক্ষণ ফ্রফলয়ক ীল সক ভাপ্ত প্রকল্প” এয আতায় ইসরকফ্রট্রকযার 

এন্ড াউজয়যাফ্রযিং, মট্রসিয ব্যাচ নিং:- অথ স ফছয ফ্রবফ্রত্তক-২য় (ক্রভপুফ্রঞ্জত-২৯), মন:- জানুয়াফ্রয-জুন২০২১ ফ্ররঃ অথ স ফছয: ২০২০-

২০২১ ফ্ররঃ প্রফ্রক্ষণাথীসদয নাসভয তাফ্ররকা ফ্রনসে প্রদান কযা রঃ 

 

ক্রফ্রভক 

নিং 

প্রফ্রক্ষণাথীয নাভ ঠিকানা মভাফাইর নম্বয প্রফ্রক্ষণ মকাস সয 

নাভ 

মভয়াদ ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ অসরাক কুভায ভন্ডর গ্রাভঃ নাযায়নপুয,  মাঃ খফ্রিখাফ্রর 

মজরাঃ দয,  মজরাঃ ফ্রঝনাইদ।          

০১৩১৯ ৪৪৫১২৪ ইসরকফ্রট্রকযার এন্ড 

াউজয়যাফ্রযিং 

০৬ 

ভা 

 

০২ ফ্ররয়ায গ্রাভঃ হুদাসুযাট,  মাঃ ফাফ্রনয়াফহু 

মজরাঃ দয,  মজরাঃ ফ্রঝনাইদ।          

০১৬৩৭ ৪১৪৬১৪ ইসরকফ্রট্রকযার এন্ড 

াউজয়যাফ্রযিং 

০৬ 

ভা 

 

০৩ মখাযসদ আরী গ্রাভঃ উত্তযফ্রভজসাপুয, মাঃ উত্তযফ্রভজসাপুয,    

মজরাঃ শরকুা,  মজরাঃ ফ্রঝনাইদ।          

০১৯২৭ ৩৩১৬৩৯ ইসরকফ্রট্রকযার এন্ড 

াউজয়যাফ্রযিং 

০৬ 

ভা 

 

০৪ মভাোফ্রপজুয যভান গ্রাভঃ আযাপুয,  মাঃফ্রঝনাইদ  

মজরাঃ দয,   মজরাঃ ফ্রঝনাইদ।            

০১৮৭৫ ৮৮১০৪৫ ইসরকফ্রট্রকযার এন্ড 

াউজয়যাফ্রযিং 

০৬ 

ভা 

 

০৫ মভাঃ নাজমুর ইরাভ গ্রাভঃ নযদফ্র,  মাঃ ফসগযগাফ্রছ 

উসজরাঃ কাফ্ররগঞ্জ, মজরাঃ ফ্রঝনাইদ।            

০১৬০৯ ১৪৪৮২৫ ইসরকফ্রট্রকযার এন্ড 

াউজয়যাফ্রযিং 

০৬ 

ভা 

 

০৬ যাফ্রি মাসন গ্রাভঃ িাফাফ্রিয়া,   মাঃ নাসটাািা 

উসজরাঃ কাফ্ররগঞ্জ, মজরাঃ ফ্রঝনাইদ।            

০১৬০৯ ০২৭৭৯৯ ইসরকফ্রট্রকযার এন্ড 

াউজয়যাফ্রযিং 

০৬ 

ভা 

 

০৭ মভাঃ াফ্রিয যভান গ্রাভঃসছাটভান্দাযফাফ্রিয়া,মাঃকাফ্ররচযনপুয  

মজরাঃ দয,  মজরাঃ ফ্রঝনাইদ।            

০১৯৮১ ৯৩২৬৬৫ ইসরকফ্রট্রকযার এন্ড 

াউজয়যাফ্রযিং 

০৬ 

ভা 

 

০৮ বুজ াান গ্রাভঃ িাতরা, মাঃ আদ স আন্দুফ্ররয়া 

উসজরাঃ ফ্রযনাকুন্ডু, মজরাঃ ফ্রঝনাইদ।          

০১৮৩৬ ৮৩১০০০ ইসরকফ্রট্রকযার এন্ড 

াউজয়যাফ্রযিং 

০৬ 

ভা 

 

০৯ মভাঃ জাসফদ মাসন 

ফ্রযন 

গ্রাভঃসছাট মততুরফাফ্রিয়া, মাঃ নরিাঙ্গা  

মজরাঃ দয, মজরাঃ ফ্রঝনাইদ ।           

০১৩০৫ ৩৯৬৯২২ ইসরকফ্রট্রকযার এন্ড 

াউজয়যাফ্রযিং 

০৬ 

ভা 

 

১০ মাসর যানা গ্রাভঃ চফ্রন্ডপুয, মাঃচফ্রন্ডপুয ফাজায 

মজরাঃ দয,      মজরাঃ ফ্রঝনাইদ            

০১৯১৫ ০৪৫৩৭৬ ইসরকফ্রট্রকযার এন্ড 

াউজয়যাফ্রযিং 

০৬ 

ভা 

 

১১ ফ্রফক্রভ আরী গ্রাভঃ ফ্রগরাফাফ্রিয়া,  মাঃফ্রঝনাইদ  

মজরাঃ দয,  মজরাঃ ফ্রঝনাইদ।           

০১৭১৫ ১৬১৮৬০ ইসরকফ্রট্রকযার এন্ড 

াউজয়যাফ্রযিং 

০৬ 

ভা 

 

১২ মভাঃ তাসয মাসন গ্রাভঃ ফ্রগরাফাফ্রিয়া,  মাঃফ্রঝনাইদ  

মজরাঃ দয,  মজরাঃ ফ্রঝনাইদ।           

০১৭৮৪ ৪৮২৫৬৪ ইসরকফ্রট্রকযার এন্ড 

াউজয়যাফ্রযিং 

০৬ 

ভা 

 

১৩ ইভন আরী গ্রাভঃ বফ্রফতপুয, মাঃ মজািাদ 

উসজরাঃ ফ্রযনাকুন্ডু, মজরাঃ ফ্রঝনাইদ।          

০১৭৩২ ৮৯৬০৩৩ ইসরকফ্রট্রকযার এন্ড 

াউজয়যাফ্রযিং 

০৬ 

ভা 

 

১৪ এ, এভ াফ্রফবুল্লা গ্রাভঃ যঘুনন্দনপুয, মাঃ ফাগুটিয়া,    

মজরাঃ শরকুা,  মজরাঃ ফ্রঝনাইদ।          

০১৭৮১ ৮৬২৮৯৫ ইসরকফ্রট্রকযার এন্ড 

াউজয়যাফ্রযিং 

০৬ 

ভা 

 

১৫ মভাঃ জাপয ইকফার গ্রাভঃ ফাটি,  মাঃফ্রঝনাইদ  

মজরাঃ দয,  মজরাঃ ফ্রঝনাইদ।           

০১৯১০ ৪৭৯৪৯৫ ইসরকফ্রট্রকযার এন্ড 

াউজয়যাফ্রযিং 

০৬ 

ভা 

 



১৬ মভাঃ কাভরুজ্জাভান গ্রাভঃ মসয ফািংরা িক,  মাঃ ফ্রঝনাইদ  

মজরাঃ দয,  মজরাঃ ফ্রঝনাইদ।           

০১৭০৮ ৬৬৯০৩৯ ইসরকফ্রট্রকযার এন্ড 

াউজয়যাফ্রযিং 

০৬ 

ভা 

 

১৭ মভাঃ ফ্রদনায মাসন গ্রাভঃ ফাটি মখািা,  মাঃফ্রঝনাইদ  

মজরাঃ দয,  মজরাঃ ফ্রঝনাইদ।           

০১৭৬৪ ২৩৭৯০৭ ইসরকফ্রট্রকযার এন্ড 

াউজয়যাফ্রযিং 

০৬ 

ভা 

 

১৮ মভাঃ ভাফ্রন্নউয যভান গ্রাভঃ চুটফ্ররয়া,  মাঃ যতনাট 

মজরাঃ দয,  মজরাঃ ফ্রঝনাইদ।            

০১৭৬২ ৮১৮১৫৪ ইসরকফ্রট্রকযার এন্ড 

াউজয়যাফ্রযিং 

০৬ 

ভা 

 

১৯ াগয ফ্রভয়া গ্রাভঃ চুটফ্ররয়া,  মাঃ যতনাট 

মজরাঃ দয,  মজরাঃ ফ্রঝনাইদ।            

০১৭৮৩ ৪৪০৮৩৭ ইসরকফ্রট্রকযার এন্ড 

াউজয়যাফ্রযিং 

০৬ 

ভা 

 

ক্রফ্রভক 

নিং 

 ঠিকানা মভাফাইর নম্বয প্রফ্রক্ষণ মকাস সয 

নাভ 

মভয়াদ ভন্তব্য 

১  ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২০ মভাঃ নাফ্রদুজ্জাভান অন্তয গ্রাভঃ ফ্রফলয়খাফ্রর,  মাঃ খফ্রিখাফ্রর 

মজরাঃ দয,  মজরাঃ ফ্রঝনাইদ।            

০১৯১৮ ৩৭৪০০১ ইসরকফ্রট্রকযার এন্ড 

াউজয়যাফ্রযিং 

০৬ 

ভা 

 

২১ াফ্রকর মখ গ্রাভঃ নযদফ্র,  মাঃ ফসগযগাফ্রছ 

উসজরাঃ কাফ্ররগঞ্জ, মজরাঃ ফ্রঝনাইদ।            

০১৭৭১ ১৮৪৭০০ ইসরকফ্রট্রকযার এন্ড 

াউজয়যাফ্রযিং 

০৬ 

ভা 

 

২২ মভাঃ ইভযানুজ্জাভান 

হৃদয় 

গ্রাভঃ আদ সািা,  মাঃফ্রঝনাইদ  

মজরাঃ দয,  মজরাঃ ফ্রঝনাইদ।           

০১৯৬৯ ০২৮৮৯১ ইসরকফ্রট্রকযার এন্ড 

াউজয়যাফ্রযিং 

০৬ 

ভা 

 

২৩ সুভন গ্রাভঃ নযদফ্র,  মাঃ ফসগযগাফ্রছ 

উসজরাঃ কাফ্ররগঞ্জ, মজরাঃ ফ্রঝনাইদ।            

০১৭০৬ ৬১৬৩৪৯ ইসরকফ্রট্রকযার এন্ড 

াউজয়যাফ্রযিং 

০৬ 

ভা 

 

২৪ মভাঃ ফাধন াান গ্রাভঃ এনাসয়তপুয,  মাঃ ফসগযগাফ্রছ 

উসজরাঃ কাফ্ররগঞ্জ, মজরাঃ ফ্রঝনাইদ।            

০১৬৫০ ০৩৪৭৬২ ইসরকফ্রট্রকযার এন্ড 

াউজয়যাফ্রযিং 

০৬ 

ভা 

 

২৫ মভাঃ শুব ইরাভ গ্রাভঃ বড়ুয়াািা,  মাঃ ফাফ্রনয়াকান্দয  

মজরাঃ দয,  মজরাঃ ফ্রঝনাইদ।           

০১৬২৩ ৯৭০৯৩৯ ইসরকফ্রট্রকযার এন্ড 

াউজয়যাফ্রযিং 

০৬ 

ভা 

 

২৬ যফ্রক াান গ্রাভঃ কুল্যাািা,  মাঃ ফসগযগাফ্রছ 

উসজরাঃ কাফ্ররগঞ্জ, মজরাঃ ফ্রঝনাইদ।            

০১৮৮৫ ৬৫০৯৬৮ ইসরকফ্রট্রকযার এন্ড 

াউজয়যাফ্রযিং 

০৬ 

ভা 

 

২৭ মভাঃ ইভযান আরী াহ্ গ্রাভঃ ফাফ্রনয়াকান্দয,  মাঃ ফাফ্রনয়াকান্দয  

মজরাঃ দয,  মজরাঃ ফ্রঝনাইদ।           

০১৭৯৪ ২৩৫০৮৩ ইসরকফ্রট্রকযার এন্ড 

াউজয়যাফ্রযিং 

০৬ 

ভা 

 

২৮ মভাঃ াফ্ররভা খাতুন গ্রাভঃ মছাট কাভাযকুন্ডু,  মাঃফ্রঝনাইদ  

মজরাঃ দয,  মজরাঃ ফ্রঝনাইদ।           

০১৩১২ ২৪২৪৭৬ ইসরকফ্রট্রকযার এন্ড 

াউজয়যাফ্রযিং 

০৬ 

ভা 

 

২৯ মভাঃ ভাবুফ আরভ গ্রাভঃ ফাটি মখািা,  মাঃফ্রঝনাইদ  

মজরাঃ দয,  মজরাঃ ফ্রঝনাইদ।           

০১৭৩৬ ৪৫৫৭২৫ ইসরকফ্রট্রকযার এন্ড 

াউজয়যাফ্রযিং 

০৬ 

ভা 

 

৩০ মভাঃ বুজ মাসন গ্রাভঃ দাসভাদযপুয,  মাঃ দাসভাদযপুয 

উসজরাঃ কাফ্ররগঞ্জ, মজরাঃ ফ্রঝনাইদ।            

০১৮১৮ ৮২৫৬৬২ ইসরকফ্রট্রকযার এন্ড 

াউজয়যাফ্রযিং 

০৬ 

ভা 

 

৩১ মভাঃ আবুর কারাভ 

আজাদ 

গ্রাভঃ যাধানগয  মাঃাধুাটি 

মজরাঃ দয,  মজরাঃ ফ্রঝনাইদ।           

০১৩০৩ ১৯৩৮৭৬ ইসরকফ্রট্রকযার এন্ড 

াউজয়যাফ্রযিং 

০৬ 

ভা 

 

৩২ মভাঃ যাফ্রজবুর ইরাভ গ্রাভঃ ফ্রযপুয, মাঃ খফ্রিখাফ্রর 

মজরাঃ দয,  মজরাঃ ফ্রঝনাইদ।           

০১৭৮৩ ৫৮২৮১০ ইসরকফ্রট্রকযার এন্ড 

াউজয়যাফ্রযিং 

০৬ 

ভা 

 

৩৩ আবু ফকয ফ্রফ্রদ্দক গ্রাভঃ ফাকচুয়া, মাঃ মজািাদ 

উসজরাঃ ফ্রযনাকুন্ডু, মজরাঃ ফ্রঝনাইদ।          

০১৭৪৫ ৯৩৭৩৪০ ইসরকফ্রট্রকযার এন্ড 

াউজয়যাফ্রযিং 

০৬ 

ভা 

 

৩৪ মভাঃ আফ্রভয পয়ার গ্রাভঃ াগান্না, মাঃ াগান্না 

মজরাঃ দয,  মজরাঃ ফ্রঝনাইদ।           

০১৯৯৯ ১২০০০৫ ইসরকফ্রট্রকযার এন্ড 

াউজয়যাফ্রযিং 

০৬ 

ভা 

 

৩৫ মভাছাঃ জুফ্ররয়া খাতুন গ্রাভঃ মছাট কাভাযকুন্ডু,  মাঃফ্রঝনাইদ  ০১৭৩২ ০৯৩৪২০ ইসরকফ্রট্রকযার এন্ড ০৬  



মজরাঃ দয,  মজরাঃ ফ্রঝনাইদ।           াউজয়যাফ্রযিং ভা 

 

 

 

 

মভাঃ ফ্রযাজুর ইরাভ 

প্রফ্রক্ষক (আয/ত্রফ্র) 

যুফ উন্নয়ন অফ্রধদপ্তয 

      ফ্রঝনাইদ। 

                                          ভাসুভ আাসভদ 

                                          উফ্রযচারক 

                                          যুফ উন্নয়ন অফ্রধদপ্তয 

                                            ফ্রঝনাইদ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



মট্রি – কফ্রিউটায 

১ভব্যাচ( জুরাই/২০২১-ফ্রিসম্বয ২০২০)   অথ সফছয –(২০২০-২০২১) 

ক্রমভক

নং 
প্রক্ষণাথীযনাভ ঠিকানা মভাফাআরনং প্রমক্ষণককাক েযনাভ 

মভয়া

দ 

ভন্ত

ব্য 

১ এ্যমনাযবীনকতু 

গ্রাভঃাপুযমঘঘাটি 

মাঃমফমননগয 

থানাঃকারীগঞ্জ 

মেরাঃমিনাআদ। 

০১৭৩৬২৮৭০০

১ 

কফ্রিউটাযসফফ্রকএন্ডআইফ্রটিএ

ফ্রিসকন 

০৬ 

ভা 
 

২ মযনকাকন 

গ্রাভঃফাগুটিয়া 

মাঃফামনয়াফহু 

থানাঃমিনাআদ 

মেরাঃমিনাআদ। 

০১৯২৫৫৪০০৬

৮ 
ঐ ঐ  

৩ 
মভাঃকাকয়বুযযভান

মাাগ 

গ্রাভঃকুভড়াফামড়য়া 

মাঃনগযফাথান 

থানাঃমিনাআদ 

মেরাঃমিনাআদ। 

০১৭৮১৪১২৮৮

৭ 
ঐ ঐ  

৪ ভাাবুফআরাভ 

গ্রাভঃগুড়াড়াবাতুমড়

য়া 

মাঃাধুাটি 

থানাঃমযনাকুন্ডু 

মেরাঃমিনাআদ। 

০১৯৮৭৪৭৫৬০

৮ 
ঐ ঐ  

৫ যাকরযানা 

গ্রাভঃনযমদম 

মাঃফকগযগামি 

থানাঃকামরগঞ্জ 

মেরাঃমিনাআদ। 

০১৭৩৬২৮৫৭২

৯ 
ঐ ঐ  

৬ যামকবুরআরাভযাে 

গ্রাভঃাভদআরাভ

াড়া 

মাঃমিনাআদদয 

০১৮২১৫৭৬৫৯

৬ 
ঐ ঐ  



থানাঃমিনাআদ 

মেরাঃমিনাআদ। 

৭ আয়ামনঅকেদম 

গ্রাভঃকিাটকাভাযকুন্ডু 

মাঃমিনাআদ 

থানাঃমিনাআদ 

মেরাঃমিনাআদ। 

০১৯৩৫৩৯৬৩৫

৬ 
ঐ ঐ  

৮ মভাঃহৃদয়মভয়া 

গ্রাভঃকয-আ-

ফাংরাড়ক, 

মাঃমিনাআদ 

থানাঃমিনাআদ 

মেরাঃমিনাআদ। 

০১৪০৪৭০৭৫৭৯ ঐ ঐ  

৯ ানমেদাঅক্তায 

গ্রাভঃাভদফাষ্ট্যান্ড 

মাঃমিনাআদ 

থানাঃমিনাআদ 

মেরাঃমিনাআদ। 

০১৭১৬৬৭৮৮১

৯ 
ঐ ঐ  

১০ তাভান্নাখাতুন 

গ্রাভঃকততুরফামড়য়া

মিভ 

মাঃযমফনামড়ককরফা

মড়য়া 

থানাঃমিনাআদ 

মেরাঃমিনাআদ। 

০১৭৮২৭১৭৮৭

৫ 
ঐ ঐ  

১১ মযভাঅক্তায 

গ্রাভঃযতনাট 

মাঃযতনাট 

থানাঃমিনাআদ 

মেরাঃমিনাআদ। 

০১৭৫৩৮৭৭৮৯

৬ 
ঐ ঐ  

১২ মভািাঃমরভাখাতুন 

গ্রাভঃকুতুফপুয 

মাঃকুঠিদূগ োপুয 

থানাঃমিনাআদ 

মেরাঃমিনাআদ। 

০১৩০৯৮৩০২৩

৫ 
ঐ ঐ  



১৩ রুম্পাআয়ামভন 

গ্রাভঃমকাযপুয 

মাঃমিনাআদ 

থানাঃমিনাআদ 

মেরাঃমিনাআদ। 

০১৭২০২৮১১১৩ ঐ ঐ  

১৪ মভাঃরুকফরকাকন 

গ্রাভঃকন্যাদ 

মাঃমিমফাকড়ী 

থানাঃশরকুা 

মেরাঃমিনাআদ। 

০১৮৩৫০১৪৩৯

৭ 
ঐ ঐ  

১৫ মভাঃামবুরাানান্ত 

গ্রাভঃাভদ 

মাঃমিনাআদ 

থানাঃমিনাআদ 

মেরাঃমিনাআদ। 

০১৯৯৬৬২২৩৬

৯ 
ঐ ঐ  

১৬ অযাফুরআরাভ 

গ্রাভঃযাকড়া 

মাঃদাকভাদযপুয 

থানাঃকামরগঞ্জ 

মেরাঃমিনাআদ। 

০১৭৫৩২৯০৪৩

৫ 
ঐ ঐ  

১৭ মভাঃঅব্দুল্লামরভামপ 

গ্রাভঃাগরাকানাআ 

মাঃমিনাআদ 

থানাঃমিনাআদ 

মেরাঃমিনাআদ। 

০১৯৯২৫৪৫৯৪

০ 
ঐ ঐ  

১৮ ভমনরুজ্জাভান 

গ্রাভঃযাকড়া 

মাঃদাকভাদযপুয 

থানাঃকামরগঞ্জ 

মেরাঃমিনাআদ। 

০১৭২৫৬৬৪২৭

৭ 
ঐ ঐ  

১৯ অপানানােমননময়া 

গ্রাভঃপয়রা 

মাঃনরিাঙ্গা 

থানাঃকামরগঞ্জ 

মেরাঃমিনাআদ। 

০১৭৮৫৫০৪৭৭

৫ 
ঐ ঐ  



২০ প্রমনতাভন্ডরিন্দাভমন 

গ্রাভঃকাকনিাঙ্গা 

মাঃকাকনিাঙ্গা 

থানাঃাংা 

মেরাঃযােফামড়। 

০১৭৭১৬৯২৬৭

৭ 
ঐ ঐ  

২১ মভাঃভাফুজুযযভান 

গ্রাভঃমিভরমক্ষপুয 

মাঃচমন্ডপুযফাোয 

থানাঃমিনাআদ 

মেরাঃমিনাআদ। 

০১৭৪৯৪৬৯০৯

৩ 
ঐ ঐ  

২২ মভাঃযামেবুরআরাভ 

গ্রাভঃমযপুয 

মাঃখমড়খামর 

থানাঃমিনাআদ 

মেরাঃমিনাআদ। 

০১৭৮৩৫৮২৮১

০ 
ঐ ঐ  

২৩ শুবকুভাযমফশ্বা 

গ্রাভঃফাটি 

মাঃমিনাআদ 

থানাঃমিনাআদ 

মেরাঃমিনাআদ। 

০১৯২৫০৮৪৪৬

৬ 
ঐ ঐ  

২৪ মভািাঃকাকরীখাতুন 

গ্রাভঃহুদািাউটি 

মাঃনাক াাড়া 

থানাঃকারীগঞ্জ 

মেরাঃমিনাআদ। 

০১৮৭৮৭৮৮৭৩

২ 
ঐ ঐ  

২৫ মভাঃএ্নামুরক 

গ্রাভঃোরারপুয 

মাঃোরারপুয 

থানাঃককাটচাঁদপুয 

মেরাঃমিনাআদ। 

০১৭৭০৯১৪০৭২ ঐ ঐ  

২৬ 
মভাঃঅবুরকারাভঅো

দ 

গ্রাভঃযাধানগয 

মাঃাধুাটি 

থানাঃমিনাআদ 

মেরাঃমিনাআদ। 

০১৩০৩১৯৩৮৭

৬ 
ঐ ঐ  



২৭ মভাঃআয়ামিনঅরী 

গ্রাভঃেয়যাভপুয 

মাঃকারীচযণপুয 

থানাঃমিনাআদ 

মেরাঃমিনাআদ। 

০১৬২১২৩১১৬

৯ 
ঐ ঐ  

২৮ মভাঃঅমকুযযভান 

গ্রাভঃমকাযপুয 

মাঃমিনাআদ 

থানাঃমিনাআদ 

মেরাঃমিনাআদ। 

০১৫২১৫১৮৮৫

১ 
ঐ ঐ  

২৯ মভাঃঅকযাভকাকন 

গ্রাভঃভায়াধযপুয 

মাঃফামনয়াকান্দয 

থানাঃমিনাআদ 

মেরাঃমিনাআদ। 

০১৯৬০৯৪৯৬৮

৯ 
ঐ ঐ  

৩০ ভমল্লকাঅমেে 

গ্রাভঃমকাযপুয 

মাঃমিনাআদ 

থানাঃমিনাআদ 

মেরাঃমিনাআদ। 

০১৭৬০৮২০৯৯

৪ 
ঐ ঐ  

৩১ মভাঃমুনতােঅরী 

গ্রাভঃাযদখরপুয 

মাঃমযনাকুন্ডু 

থানাঃমযনাকুন্ডু 

মেরাঃমিনাআদ। 

০১৭৭৫৩০৪০২

১ 
ঐ ঐ  

৩২ মভাঃমমিকুযযভান 

গ্রাভঃতারায 

মাঃতারায 

থানাঃককাটচাঁদপুয 

মেরাঃমিনাআদ। 

০১৮২৩৫১৭৭১

৯ 
ঐ ঐ  

৩৩ মভাঃমযমাজুরআরাভ 

গ্রাভঃকিাটকাভাযকুন্ডু 

মাঃমিনাআদদয 

থানাঃমিনাআদদয 

মেরাঃমিনাআদ। 

০১৭১৫২১৩৬০

০ 
ঐ ঐ  



৩৪ মরমকামফশ্বা 

গ্রাভঃকচঙ্গাযিাঙ্গ 

মাঃকফযআরমরতা 

থানাঃভাগুযাদয 

মেরাঃভাগুযা 

০১৯৪৪২২৫২৬

৩ 
ঐ ঐ  

৩৫ প্রবাতীযায় 

গ্রাভঃকাঞ্চননগয 

মাঃ 

থানাঃমিনাআদদয 

মেরাঃমিনাআদ। 

০১৯৯৯২৪৮৯৯

৪ 
ঐ ঐ  

৩৬ এ্নকাকনঅযামতলা 

গ্রাভঃখন্দকাযাড়া 

মাঃ 

থানাঃমিনাআদদয 

মেরাঃমিনাআদ। 

০১৩০২৬৬৫৯৬

০ 
ঐ ঐ  

৩৭ মভাঃাযকবেমভয়া 

গ্রাভঃগাড়াভাযা 

মাঃ 

থানাঃমিনাআদদয 

মেরাঃমিনাআদ। 

০১৯৮৭৪৯৫৬৮

৯ 
ঐ ঐ  

৩৮ 
মভাঃাাোনউমিনকা

ান 

গ্রাভঃঅদ োড়া 

মাঃ 

থানাঃমিনাআদদয 

মেরাঃমিনাআদ। 

০১৯৮৬৪৬১০৩

২ 
ঐ ঐ  

৩৯ োমদুরআরাভ 

গ্রাভঃকিাটকাভাযকুন্ডু 

মাঃ 

থানাঃমিনাআদদয 

মেরাঃমিনাআদ। 

০১৭৮৯৬৪২৭৩

১ 
ঐ ঐ  

৪০ মভাঃভমনরুজ্জাভন 

গ্রাভঃপুথমযয়া 

মাঃপুথমযয়। 
থানাঃঅকরাকমদয়া। 
মেরাঃভাগুড়া। 

০১৯৬৪৮৮৯১৯

৮ 
ঐ ঐ  



৪১ মকএ্ভভাসুজ্জাভান 

গ্রাভঃকুভড়ী। 
মাঃকরাাগাড়া। 
থানাঃনড়াআর। 
মেরাঃনড়াআর। 

০১৭২২৬৫৩৮৬

৫ 
ঐ ঐ  

৪২ মভাঃামকফঅরাভ 

গ্রাভঃযাোপুয। 
মাঃফামনয়াকান্দয। 
থানাঃমিনাআদদয। 
মেরাঃমিনাআদ। 

০১৭৪৫৯৫০৮১

৮ 
ঐ ঐ  

৪৩ মভাঃমেল্লুযযভান 

গ্রাভঃমুরুটিয়া। 
মাঃগুড়াড়া। 
থানাঃককাটচাঁদপুয। 
মেরাঃমিনাআদ। 

০১৭২০৮২৫১৯

৮ 
ঐ ঐ  

৪৪ মভাঃনামদআরাভ 

গ্রাভঃগাড়াফাড়ীয়া 

মাঃভকপুয। 
থানাঃভকপুয। 
মেরাঃমিনাআদ। 

০১৮৮৫৬৫৪৮৭

৬ 
ঐ ঐ  

৪৫ মযফাখাতুন 

গ্রাভঃকামভপুয। 
মাঃকগায়ারাড়াফা

োয। 
থানাঃমিনাআদদয। 
মেরাঃমিনাআদ। 

০১৭২৪৭৬২৩০

৯ 
ঐ ঐ  

৪৬ মভাঃমপকুরআরাভ 

গ্রাভঃােযা। 
মাঃােযা। 
থানাঃযেগঞ্জফাোয

। 
মেরাঃমিনাআদ। 

০১৯৫০৫১৫০৭৪ ঐ ঐ  

৪৭ প্নাখাতুন 

গ্রাভঃবরুয়াাড়া। 
মাঃবরুয়াাড়া। 

০১৭৫২৪১৫৯৯০ ঐ ঐ  



থানাঃফামনয়াকান্দয। 
মেরাঃমিনাআদ। 

৪৮ েীফনকুভায 

গ্রাভঃকধাামফরা। 
মাঃকধাামফরা। 
থানাঃকুটিদুগ োপুয। 
মেরাঃমিনাআদ। 

০১৭৪৬৯৩৪৮০

৬ 
ঐ ঐ  

৪৯ াাোরার 

গ্রাভঃফানুমযয়া। 
মাঃফানুমযয়া। 
থানাঃমফমননগয। 
মেরাঃমিনাআদ। 

০১৯৩৬২৯৩৬

৩৩ 
ঐ ঐ  

৫০ মভািাঃভকনায়াযাখাতুন 

গ্রাভঃদাদপুয। 
মাঃদাদপুয। 
থানাঃকারীগঞ্জ। 
মেরাঃমিনাআদ। 

০১৭২১১৫৪১৫৪ ঐ ঐ  

৫১ ভর্তেোঅকভদামফ 

গ্রাভঃাভদ। 
মাঃমিনাআদ। 
থানাঃমিনাআদদয। 
মেরাঃমিনাআদ। 

০১৯৫৫০০৩৩৩

৯ 
ঐ ঐ  

৫২ মাকরযানা 

গ্রাভঃকুাফাড়ীয়া। 
মাঃকুাফাড়ীয়া। 
থানাঃনামযককরফাড়ী

য়া। 
মেরাঃমিনাআদ। 

০১৯৮০৭৩৯৭৩

২ 
ঐ ঐ  

৫৩ াওনআরাভ 

গ্রাভঃমিভদুগ োপুয। 
মাঃমিভ দুগ োপুয। 
থানাঃফাোযকগাার

পুয। 
মেরাঃমিনাআদ। 

০১৭৭০৭৪২২৫

৬ 
ঐ ঐ  



৫৪ টরকুভাযকঘাল 

গ্রাভঃভাযােপুয। 
মাঃকঘালাড়া। 
থানাঃখমড়খারী। 
মেরাঃমিনাআদ। 

০১৩১৪৮৪১৩১

২ 
ঐ ঐ  

৫৫ মভাঃমাফউমিন 

গ্রাভঃদযকফনগয। 
মাঃদযকফনগয। 
থানাঃভকপুয। 
মেরাঃমিনাআদ। 

০১৯৪৩২৩১১৭

৫ 
ঐ ঐ  

৫৬ ভমকতালকুভাযকঘাল 

গ্রাভঃভাযােপুয 

মাঃমঘালাড়া। 

থানাঃখমড়খারী। 

মেরাঃমিনাআদ। 

০১৭৬৮১২২৫৪

৬ 
ঐ ঐ  

৫৭ মভাঃ বুে মাকন 

গ্রাভঃ পাকেরপুয। 

মাঃ শরকুা। 

থানাঃ শরকুা। 

মেরাঃমিনাআদ। 

০১৯৪৫৪৫৬৯২

৪ 
ঐ ঐ  

৫৮ আবুউফায়দাআকা 

গ্রাভঃঅযাপুয 

মাঃ মিনাআদ। 
থানাঃ মিনাআদ। 
মেরাঃমিনাআদ। 

০১৯২৮৩৮৩৬২

৯ 
ঐ ঐ  

৫৯ ফ্রফথীসুরতানা 

গ্রাভঃহুদা যাধানগয 

মাঃাকফকমফমন্ন 

থানাঃমযণাকুন্ডু। 

মেরাঃমিনাআদ। 

০১৭৬০৫৩৪৯৮

৪ 
ঐ ঐ  

৬০ 
শয়দাায়ভাতুরসাস

ন 

গ্রাভঃমতাভপুয 

মাঃশরকুা 

থানাঃশরকুা । 

মেরাঃমিনাআদ। 

০১৭১২৫০২৪৪৪ ঐ ঐ  



৬১ াথীখাতুন 
ক্ষুদ্রযসয়িা, শরকুা, 

ফ্রঝনাইদ। 

০১৩১৩৮৩৯৮৬

৫ 
ঐ ঐ  

৬২ মভসরুন 

গ্রাভঃযাড়ী াড়া 

মাঃদাভদয পুয 

থানাঃকামরগঞ্জ 

মেরাঃমিনাআদ। 

০১৭৪২০৩৮৮৪

০ 
ঐ ঐ  

৬৩ 
মভাঃনাজমুরইরাভযা

ফ্রজফ 

গ্রাভঃকাহ্চন পুয 

মাঃকাঞ্চন পুয 

থানাঃমিনাআদ 

মেরাঃমিনাআদ। 

০১৮৩৯৮৪৩০৩

৬ 
ঐ ঐ  

৬৪ মভাঃতফ্রনভআসভদ 

গ্রাভঃদময-মগামফন্দপুয 

মাঃদময- মগামফন্দপুয 

থানাঃমিনাআদ 

মেরাঃমিনাআদ। 

০১৯৮৩৩৮৭৫৮

৮৮ 
ঐ ঐ  

৬৫ মভাঃযফ্রনআসভদ 

গ্রাভঃীযািাঙ্গা 

মাঃীযািাঙ্গা 

থানাঃমিনাআদ। 
মেরাঃমিনাআদ। 

০১৭৮১১১১৮৪৪ ঐ ঐ  

৬৬ খাইরুভইরাভ 

গ্রাভঃচুটমরয়া 

মাঃচুটমরয়া 

যতনাট 

থানাঃ মিনাআদ। 
মেরাঃমিনাআদ। 

০১৭৬৪২৪০২৪৯ ঐ ঐ  

৬৭ মভাঃাঈদসাসন 

গ্রাভঃপাকের পুয 

মাঃপাকের পুয 

থানাঃ শরকুা 

মেরাঃমিনাআদ। 

০১৯৬৪৬২২৬১

৯ 
ঐ ঐ  

৬৮ মানাফ্ররআক্তায গ্রাভঃফাটী 
০১৯৬৯৩৫৯৫২

৪ 
ঐ ঐ  



মাঃফাটী 

থানাঃমিনাআদ 

মেরাঃমিনাআদ। 
 

 

 

 

 

 

 

 

২০২০-২০২১ অথ সফছসযয শুরু মথসক প্রফ্রক্ষনপ্রাপ্ত  যুফক  যুফনাযীসদয তথ্য : 

ক) প্রাফ্রতষ্ঠাফ্রনক প্রফ্রক্ষণ : 

নিং প্রফ্রক্ষণাথীয নাভ ঠিকানা মভাফাইর নম্বয প্রফ্রক্ষণ 

মকাস সয নাভ 

মভয়াদ ভন্তব্য 

০১ নাযীন আক্তায গ্রাভ-বড়ুয়াািা ,দয, ফ্রঝনাইদ ০১৯৯২-২১৪৬৮২ মাাক শতযী ৩ ভা  

০২ পাসতভা আক্তায গ্রাভ-মছাটকাভাযকুন্ডু,দয, ফ্রঝনাইদ ০১৮৪৯-২৭৯৮৬৩ মাাক শতযী ৩ ভা  

০৩ ফ্রভযাতুর পাসতভা গ্রাভ-রক্ষীসকার, দয, ফ্রঝনাইদ ০১৯১৭-৯৪৪৬২৪ মাাক শতযী ৩ ভা  

০৪ ফ্রযতা খাতুন গ্রাভ-খাজুযা, দয, ফ্রঝনাইদ ০১৭৮৫-৬৭৮৫৩১ মাাক শতযী ৩ ভা  

০৫ মভাছাঃ নাফ্রগ স আক্তায গ্রাভ-খাজুযা, দয, ফ্রঝনাইদ ০১৭৮৬-৬৭৩৮৮৯ মাাক শতযী ৩ ভা  

০৬ াযফ্রভন আক্তায গ্রাভ-াভদ দা ািা,দয,ফ্রঝনাইদ ০১৯৬৩-১৩৭০৭৫ মাাক শতযী ৩ ভা  

০৭ শুক্লা ফ্রফশ্বা গ্রাভ-বুফ্রজতরা,দয,ফ্রঝনাইদ ০১৯১৪-৫৫৮৮৬৩ মাাক শতযী ৩ ভা  

০৮ নাফ্রদযা আক্তায আরসযা ািা, দয,ফ্রঝনাইদ ০১৭৩৯-৯৯৭২১৬ মাাক শতযী ৩ ভা  

০৯ মভাছাঃ াফ্রদয়া সুরতানা গ্রাভ-ভুটিয়াযগাফ্রত, দয,ফ্রঝনাইদ ০১৩০২-৮২০৬০৭ মাাক শতযী ৩ ভা  

১০ এন মাসন আযা ফ্রতলা মখান্দকাযািা, াভদ, ফ্রঝনাইদ ০১৯১৬-২৭৫২৪৫ মাাক শতযী ৩ ভা  

১১ নাজভা খাতুন গ্রাভ-ভফ্রকভপুয,ফ্রযণাকুন্ডু, ফ্রঝনাইদ ০১৭৫৮-৫৫১৭৭৯ মাাক শতযী ৩ ভা  

১২ ফ্রফরফ্রক আযা গ্রাভ-যাকিা, কাফ্ররগঞ্জ, ০১৭২৭-২২৬১১৭ মাাক শতযী ৩ ভা  

১৩ সুযাইয়া আক্তায নতুন উয, মসায ০১৯৬৩-২২১৫৬৬ মাাক শতযী ৩ ভা  

১৪ মভাছাঃ মযাকানা খাতুন গ্রাভ-ফাফ্রিফাথান, দয,ফ্রঝনাইদ ০১৮৫১-৫৭২১৫৬ মাাক শতযী ৩ ভা  



১৫ মভাছাঃ নাফ্রছভা খাতুন গ্রাভ- মকাযাািা, দয,ফ্রঝনাইদ ০১৯৩৯-১৩৭৫৭২ মাাক শতযী ৩ ভা  

১৬ তাফ্রনয়া খাতুন গ্রাভ-মছাটকাভাযকুন্ডু,দয, ফ্রঝনাইদ ০১৭১১-৭১৫২৪১ মাাক শতযী ৩ ভা  

১৭ াফ্রফা মাসন আরসযা ািা, দয, ফ্রঝনাইদ ০১৭৪৬-৯৩৩৩৩৪ মাাক শতযী ৩ ভা  

১৮ আফ্রকাতুন মুফ্রন্ন কাঞ্চনপুয, দয, ফ্রঝনাইদ ০১৭৯৭-৩৪০০৪৩ মাাক শতযী ৩ ভা  

১৯ চাঁদফ্রন খাতুন গ্রাভ-বড়ুয়াািা, দয, ফ্রঝনাইদ ০১৮১৬-৯০৫১১৯ মাাক শতযী ৩ ভা  

২০ াফ্রদয়া আপফ্রযন আরসযা ািা, দয, ফ্রঝনাইদ ০১৯২৫-৩৭৩৮৫৫ মাাক শতযী ৩ ভা  

২১ মভাছাঃ যাফ্রদা খাতুন গ্রাভ-মছাটকাভাযকুন্ডু,দয, ফ্রঝনাইদ ০১৭৯৭৯৭৯৮২৪ মাাক শতযী ৩ ভা  

২২ সুভাইয়া ইয়াফ্রভন আরসযা ািা, দয, ফ্রঝনাইদ ০১৭২৫-৭১৮১৫১ মাাক শতযী ৩ ভা  

২৩ মভাছাঃ মফ্ররনা খাতুন গ্রাভ-ফ্রগরাফাফ্রিয়া, দয, ফ্রঝনাইদ ০১৭১৬-২১৭৪৯৩ মাাক শতযী ৩ ভা  

২৪ আইফ্রযন আক্তায গ্রাভ-মছাটকাভাযকুন্ডু,দয, ফ্রঝনাইদ ০১৭১৮-৬৩৩৩৩৪ মাাক শতযী ৩ ভা  

২৫ মাফ্রনয়া খাতুন গ্রাভ-কুতুফপুয, দয,চুয়ািাঙ্গা ০১৯৩৮-৯৭৪০২৭ মাাক শতযী ৩ ভা  

২৬ ফ্রযনা আক্তায যফ্রন গ্রাভ-কযাফ্রতািা, কাফ্ররগঞ্জ,ফ্রঝনাইদ ০১৭৬২-১১৭৮১৪ মাাক শতযী ৩ ভা  

২৭ মপৌফ্রজয়া যাইা গ্রাভ-কযাফ্রতািা, কাফ্ররগঞ্জ,ফ্রঝনাইদ ০১৯৯৯-৫৪৪২৯৭ মাাক শতযী ৩ ভা  

২৮ নাজমুন নাায জাভতরা, আযাপুয, ফ্রঝনাইদ ০১৭৭৮-৩৩৩০৮৩ মাাক শতযী ৩ ভা  

২৯ ফ্রনলুপা ইয়াফ্রভন গ্রাভ-ফ্রকাযপুয, দয, ফ্রঝনাইদ ০১৯৯০-৬৩৬৪০৮ মাাক শতযী ৩ ভা  

৩০ আফ্রতকা খাতুন গ্রাভ-ফ্ররধানী, দয, ফ্রঝনাইদ ০১৯৫৫-৮৬৯৩৮৭ মাাক শতযী ৩ ভা  

৩১ সুভাইয়া খাতুন গ্রাভ-াগান্না, দয, ফ্রঝনাইদ ০১৯৪২-৯১৬২৪৫ মাাক শতযী ৩ ভা  

৩২ জান্নাতুর নাঈভ গ্রাভ-ফ্ররধানী, দয, ফ্রঝনাইদ ০১৬২৩-৪৩১৬৯৯ মাাক শতযী ৩ ভা  

৩৩ কাফ্রনজ পাসতভা গ্রাভ-ফাগিাঙ্গা,দয, ফ্রঝনাইদ ০১৯৯৯-৫৪৫৪৩১ মাাক শতযী ৩ ভা  

৩৪ ারভা খাতুন গ্রাভ-মানাতনপুয, দয, ফ্রঝনাইদ ০১৯৩৬-৬৫৩০৫৭ মাাক শতযী ৩ ভা  

৩৫ ফ্রফ্রযন ফ্ররা গ্রাভ-ভফ্রকভপুয,ফ্রযণাকুন্ডু,ফ্রঝনাইদ ০১৬২৭-২০০৫৫ মাাক শতযী ৩ ভা  

৩৬ াানাজ াযফ্রবন গ্রাভ-ভুটিয়াযগাফ্রত,দয, ফ্রঝনাইদ ০১৭৮৬-০১৫৯০২ মাাক শতযী ৩ ভা  

৩৭ পাযজানা আক্তায গ্রাভ-মছাটকাভাযকুন্ডু,দয, ফ্রঝনাইদ ০১৭৩৫-২২৭৫৭৮ মাাক শতযী ৩ ভা  

৩৮ মভাছাঃ মফ্ররনা খাতুন গ্রাভ-ফ্রগরাফাফ্রিয়া,দয, ফ্রঝনাইদ ০১৩১৭-৪২৬৩৩৬ মাাক শতযী ৩ ভা  

৩৯ রুফ্রভ খাতুন গ্রাভ-ফাতরা, দয, ফ্রঝনাইদ ০১৮৭৪-৫৪৮৩০৯ মাাক শতযী ৩ ভা  

৪০ ান্তা খাতুন গ্রাভ-চফ্রন্ডপুয, মসায ০১৯৬৩-২২১৫২৬ মাাক শতযী ৩ ভা  

৪১ মাফ্রনয়া খাতুন গ্রাভ-গসয়পুয,দয, ফ্রঝনাইদ ০১৭৯৬-৪৭৭০৭৮ মাাক শতযী ৩ ভা  

৪২ আপসযাজা আক্তায গ্রাভ-সুযাট,দয, ফ্রঝনাইদ ০১৬২১-৮৭০২৮৯ মাাক শতযী ৩ ভা  

৪৩ ফ্ররভা খাতুন গ্রাভ-ফ্রদফ্রঘযাি,দয, ফ্রঝনাইদ ০১৯১১-৩১৩১১৭ মাাক শতযী ৩ ভা  



৪৪ তাফ্রনয়া খাতুন গ্রাভ-মছাটখুদিা, মসায ০১৯৬৯-২২১৫১৭ মাাক শতযী ৩ ভা  

৪৫ ফ্রযনা খাতুন গ্রাভ-চযমুযাফ্রযদ,দয, ফ্রঝনাইদ ০১৭৫৬-৬০৬০৭৯ মাাক শতযী ৩ ভা  

৪৬ মভৌসুফ্রভ খাতুন গ্রাভ-মতঘযীহুদা, দয, ফ্রঝনাইদ ০১৯৬৩-২২১৫১৬ মাাক শতযী ৩ ভা  

৪৭ ফ্ররভা খাতুন গ্রাভ-ফ্ররুর, ভাগুযা ০১৯৫৩-২২১৫১৭ মাাক শতযী ৩ ভা  

৪৮ াফ্রভদা খাতুন গ্রাভ-বাদ্রিাঙ্গা, মসায ০১৮৬৩-২২১৫১৭ মাাক শতযী ৩ ভা  

৪৯ আঁফ্র মজায়াদ্দসায করাফাগান,দয, ফ্রঝনাইদ ০১৭৫৪-২৪৯৮৫৭ মাাক শতযী ৩ ভা  

৫০ মভাছাঃ স্বপ্না খাতুন গ্রাভ-শতরকু, দয, ফ্রঝনাইদ ০১৮৩৮-৬৬৯৬৬৫ মাাক শতযী ৩ ভা  

৫১ নাজনীন নাায গ্রাভ-ভায়াধযপুয, দয, ফ্রঝনাইদ ০১৫৭১-০০৩৮৬৭ মাাক শতযী ৩ ভা  

৫২ মাাগী খাতুন গ্রাভ-ফাফ্রিফাথান,দয, ফ্রঝনাইদ ০১৭৫৪-২৮৮০২৯ মাাক শতযী ৩ ভা  

৫৩ জাফ্রছয়া সুরতানা গ্রাভ-কাঞ্চনপুয, দয, ফ্রঝনাইদ ০১৯৯৪-০২১৮২১ মাাক শতযী ৩ ভা  

৫৪ সুভাইয়া আক্তায গ্রাভ-কাঞ্চনপুয, দয, ফ্রঝনাইদ ০১৭৩৪-৫২৮১২৮ মাাক শতযী ৩ ভা  

৫৫ ফ্রভতু খাতুন গ্রাভ-বগফাননগয, দয, ফ্রঝনাইদ ০১৮৯২-১১০৯৮৩ মাাক শতযী ৩ ভা  

৫৬ মভকাত জাান আরসযাািা, দয, ফ্রঝনাইদ ০১৩০৩-২৬৮৯০৭ মাাক শতযী ৩ ভা  

৫৭ পাযজানা যাফ্রজয়া আরসযাািা, দয, ফ্রঝনাইদ ০১৯৬৩-২২১৫১৭ মাাক শতযী ৩ ভা  

৫৮ াথী খাতুন ক্ষুদ্রযসয়িা, শরকুা, ফ্রঝনাইদ ০১৭৫৬-৩৯৪৬০৭ মাাক শতযী ৩ ভা  

৫৯ মভাছাঃ ফফ্রণ স াযফ্রবন গ্রাভ-মছাটকাভাযকুন্ডু,দয, ফ্রঝনাইদ ০১৭৩৪-৫২৮১২৮ মাাক শতযী ৩ ভা  

৬০ আফ্রনকা আপফ্রযন ইযা গ্রাভ-মছাটকাভাযকুন্ডু,দয, ফ্রঝনাইদ ০১৮২৬-৭৯৫০৩৫ মাাক শতযী ৩ ভা  

৬১ তানফ্রজরা গ্রাভ-গান্নাফাজায, দয, ফ্রঝনাইদ ০১৯০৯-১৩৫৭৫২ মাাক শতযী ৩ ভা  

৬২ মভাছাঃ নাফ্রযন নাায ফাইা, ফ্রঝনাইদ ০১৭১৭-৯১১৭৫৩ মাাক শতযী ৩ ভা  

৬৩ উফ্রভ স খাতুন গ্রাভ-পূফ সসততুরফাফ্রিয়া,দয, ফ্রঝনাইদ ০১৭৯৮-২৩৬১৮৯ মাাক শতযী ৩ ভা  

৬৪ সুযাইয়া আপফ্রযন গ্রাভ-মছাটকাভাযকুন্ডু,দয, ফ্রঝনাইদ ০১৬২৪-৪৩৩৮০৬ মাাক শতযী ৩ ভা  

৬৫ ইযাত জাান উফ্রভ স গ্রাভ-কারাাফ্রিয়া,ফ্রযণাকুন্ডু,ফ্রঝনাইদ ০১৭৩৩-৫৯৯৮৯১ মাাক শতযী ৩ ভা  

৬৬ মভাছাঃ তহুযা খাতুন গ্রাভ-চুটফ্ররয়া, দয, ফ্রঝনাইদ ০১৮২৫-৪৯৯৬০০ মাাক শতযী ৩ ভা  

৬৭ মভাছাঃ ইযাত জাান ফ্রভভ গ্রাভ-বড়ুয়াািা, দয, ফ্রঝনাইদ ০১৭২৭-৬৯৬৪০৬ মাাক শতযী ৩ ভা  

৬৮ জান্নাত ইয়াফ্রভন গ্রাভ-মছাটকাভাযকুন্ডু, দয, ফ্রঝনাইদ ০১৮৪৩-৩৮২৭০১ মাাক শতযী ৩ ভা  

৬৯ তাভান্না সুরতানা গ্রাভ-গফ্রিয়ারা, দয, ফ্রঝনাইদ ০১৭৭০-৩৮৮২৯৮ মাাক শতযী ৩ ভা  

৭০ ফ্রিংফ্রক খাতুন গ্রাভ-কুরপািাঙ্গা, দয, ফ্রঝনাইদ ০১৯০৫-৮০১৯৫৪ মাাক শতযী ৩ ভা  

৭১ াফ্রজয়া আপসযাজ গ্রাভ-ফ্রফলয়খারী, দয, ফ্রঝনাইদ ০১৫৩৭-৭৭৪৪৯৪ মাাক শতযী ৩ ভা  

৭২ মভাছাঃ মযাফ্রজনা খাতুন গ্রাভ-খফ্রিখারী, দয, ফ্রঝনাইদ ০১৯৮৪-৬৯৩৫৫০ মাাক শতযী ৩ ভা  



৭৩ সুযাইয়া ইয়াফ্রভন গ্রাভ-ফাফ্ররয়ািাঙ্গা, কাফ্ররগঞ্জ,ফ্রঝনাইদ ০১৭৯৪-২৪১৯৩৪ মাাক শতযী ৩ ভা  

৭৪ নুসয জান্নাত উভা চাকরাািা, দয, ফ্রঝনাইদ ০১৭৮১-২৯৪৩২৬ মাাক শতযী ৩ ভা  

৭৫ সুইটি আক্তায গ্রাভ-ফ্রগরাফাফ্রিয়া, দয, ফ্রঝনাইদ ০১৭১৩-১৩৯৬৫২ মাাক শতযী ৩ ভা  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

০৩ ইসরকট্রফ্রনক্স         

০৪ মযফ্রিজাসযন এন্ড 

ত্রয়াযকফ্রন্ডফ্রনিং 

০০ ১৮৯ ০০ ৩০ ০০ ৫৮ ৩১ ০৫ 
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                                                                                                                                        ভাসুভ আাসভদ 

                                                                                                                                         উফ্রযচারক 

                                                                                                                                        যুফ উন্নয়ন অফ্রধদপ্তয 

                                                                                                                                          ফ্রঝনাইদ। 

 

প্রাকঃ ফ্রযচারক (প্রান  অথ স) 

                      

প্রকল্ ফ্রযচারক (যুগ্ম ফ্রচফ) 

”৬৪টি মজরায় তথ্য প্রযুফ্রক্ত প্রফ্রক্ষণ প্রদাসনয জন্য  

যুফ উন্নয়ন অফ্রধদপ্তসযয ক্ষভতা বৃফ্রিকযণ (২য় িংসাফ্রধত)” 

 ীল সক প্রকল্প, যুফ উন্নয়ন অফ্রধদপ্তয, ঢাকা। 
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ে) প্রাশতষ্ঠাশনে প্রশিক্ষণঃ 

 

ক্রশভে 

নং 

প্রশিক্ষণাথীে নাভ  ঠিোনা  থভাফাআল নম্বে প্রশিক্ষণ 

থোরস েে নাভ 

থভয়াদ ভন্তব্য 

01 দীনা শেফারু 

শতাঃ ভাআরেল ফসন্ত ফাড়ৈ 

ভাতাে নাভঃ ভয়না োনী ফাড়ৈ 

েলাফাগন, শঝনাআদহ 01728-

489666 

শফউটি 

শপরেিন 

1 ভাস  

02  সসয়দা হাশপজা সুলতানা 

শতাঃ সসয়দ ভাসুদ অলী 

ভাতাঃ সসয়তা পাশেদা থফগভ 

লালন শদয়া থোড, 

সিলকুা 

01717-764490 শফউটি 

শপরেিন 

1 ভাস  

03 অশয়া সুলতানা শয়া 

শতাঃ মুশি অলতাফ থহারসন 

ভাতাঃ ভভতাজ থফগভ 

গাংনা শলয়া, ভাগুো 01919-246193 শফউটি 

শপরেিন 

1 ভাস  

04 ভাআমুনা 

শতাঃ থভাঃ োজল 

ভাতাঃ শসমু অক্তাে 

 োঞ্চননগে, শঝনাআদহ 01310-296029 শফউটি 

শপরেিন 

1 ভাস  

05 থভাছাঃ শলভা খাতুন 

শতাঃছাত্তাে শফশ্বাস 

ভাতাঃ থভাছাঃ োরপজা থফগভ 

থোৈাাৈা, ফটতলা, 

শঝনাআদহ। 
01908-602423 শফউটি 

শপরেিন 

1 ভাস  

06  সানশজদা থপেরদৌস েথা 

শতাঃ  ফদরুজ্জাভান থজায়ার্দ্োে ভানীন 

ভাতাঃরভাছাঃ িাভীভা অক্তাে িাম্মী 

থোৈাাৈা, ফটতলা, 

শঝনাআদহ। 
04893-598740 শফউটি 

শপরেিন 

1 ভাস  

07 এ.থে ঊশভ ে 

শতাঃ থভাঃ খায়রুল ফাসাে 

ভাতাঃসুলতানা ােবীন 

 01303-

785763 

শফউটি 

শপরেিন 

1 ভাস  

08 সাফশেনা জাভান 

শতাঃ থভাঃ অসাদুজ্জাভান 

ভাতাঃরসশলনা জাভান 

অোপুে,শঝনাআদহ 01914-711709 শফউটি 

শপরেিন 

1 ভাস  

09 অসশেো অলভ লাফণ্য 

শতাঃ  শদদারুল অলভ শলটন 

ভাতাঃ বৃশি অলভ াী 

 অোপুে,শঝনাআদহ 01910-486251 শফউটি 

শপরেিন 

1 ভাস  

10 শফথী সুলতানা 

শতাঃ থভাঃ ফাচ্চু  

ভাতাঃডাশলভ থফগভ 

থোৈাাৈা, শঝনাআদহ। 01915-378787 শফউটি 

শপরেিন 

1 ভাস  

11  জান্নাতুল থপেরদৌস তাভান্না 

শতাঃ জাশহদুল আসলাভ 

ভাতাঃিাশহনা অক্তাে লেী 

ফহাটি শঝনাআদহ 01725-189619 শফউটি 

শপরেিন 

1 ভাস  

12 উরম্ম কুলসুভ 

শতাঃ অবুল োলাভ অজাদ 

ভাতাঃ থসশলনা অজাদ 

থোৈাাৈা, শঝনাআদহ। 01798-400715 শফউটি 

শপরেিন 

1 ভাস  

13 বৃশি অক্তাে 

শতাঃ নুে আসলাভ 

ভাতাঃকুলসুভ থফগভ 

াK©াৈা, শঝনাআদহ 01932-

961278 

শফউটি 

শপরেিন 

1 ভাস  



14 িােশভন নাহাে আশত 

শতাঃঅঃ েশিদ 

অশছয়া খাতুন 

ভাতাঃ 

থফাশোৈা, শঝনাআদহ 01708-661469 শফউটি 

শপরেিন 

1 ভাস  

15 সুশভ অক্তাে 

শতাঃ থভাঃ ভশতয়াে েহভান 

ভাতাঃ থভাছাঃ অসভা 

অোপুে, শঝনাআদহ 01928-

639759 

শফউটি 

শপরেিন 

1 ভাস  

16 থিাবা খাতুন 

শতাঃ  অব্দুল ওহাফ 

ভাতাঃ হাশলভা থফগভ 

সাৈাতলা, খাশলিপুে, 

শঝনাআদহ 

01888-

752368 

শফউটি 

শপরেিন 

1 ভাস  

 

] 

 

 

 

17 চাঁদনী খাতুন 

শতাঃ ভশহদুল মুশি 

ভাতাঃ শিউশল থফগভ 

উদয়পুে,শঝনাআদহ 01718-901267 শফউটি 

শপরেিন 

1 ভাস  

18  রুালী খাতুন অশলয়া 

শতাঃ আসভাআল থহারসন 

ভাতাঃরভাছাঃ ছশেনা খাতুন 

াK©াৈা, শঝনাআদহ 01721-486160 শফউটি 

শপরেিন 

1 ভাস  

19 নােশবন নাহাে 

শতাঃ মৃত অব্দুস সালাভ  

ভাতাঃ ভাছুো খাতুন 

েলাফাগান, শঝনাআদহ 01984-855324 শফউটি 

শপরেিন 

1 ভাস  

20 নাসশেন নাহাে 

শতাঃ থভাঃ আউসুপ অলী 

ভাতাঃ শপরোজা থফগভ 

অোপুে, শঝনাআদহ 01903-397125 শফউটি 

শপরেিন 

1 ভাস  

21 থপৌশজয়া েআসা 

শতাঃ থভাঃ পারুে থহারসন  

ভাতাঃ থফফী নাজনীন 

প্রাভঃ েোতী াৈা, ডােঃ 

েতনহাট, শঝনাআদহ 

01999-544297 শফউটি 

শপরেিন 

1 ভাস  

22  থভাছাঃ থভাশভতা খাতুন 

শতাঃ থভাঃ থগালাভ ছরোয়াে 

ভাতাঃ থভাছাঃ আেপাতুন নাহাে 

 অোপুে, শঝনাআদহ 01777-155462 শফউটি 

শপরেিন 

1 ভাস  

23  োশনজ পারতভা 

শতাঃ দাউদ থহারসন 

ভাতাঃ শলশ থফগভ 

ফাগডাঙ্গা, েতনহাট, 

শঝনাআদহ 

01995-45431 শফউটি 

শপরেিন 

1 ভাস  

24 ফর্ ো শফশ্বাস 

শতাঃ প্রারনর্ শফশ্বাস 

ভাতাঃসরনো শফশ্বাস 

গ্রাভঃ বুশজতলা, মুনুশৈয়া, 

শঝনাআদহ 

01733-736884 শফউটি 

শপরেিন 

1 ভাস  

25 সালভা খাতুন 

শতাঃ শনহাল শফশ্বাস 

ভাতাঃরোরেয়া থফগভ 

গ্রাভঃ থসানাতনপুে, ডােঃ 

ফুেসশিফাজাে, শঝনাআদহ 
01936-653057 শফউটি 

শপরেিন 

1 ভাস  



26 সুভাআয়া খাতুন 

শতাঃ নজরুল আসলাভ 

ভাতাঃ শলশ খাতুন 

গ্রাভৎ সাগান্না, ডােঃ 

সাগান্না, শঝনাআদহ। 
01571-192232 শফউটি 

শপরেিন 

1 ভাস  

27 িালা খাতুন 

শতাঃ থভাঃ োরিভ অলী 

ভাতাঃরভাছাঃ িাশহদা খাতুন 

 গ্রাভঃ ভীরেে হুদা, ডােঃ 

খশৈখালী, নলডাঙ্গা, 

শঝনাআদহ। 

01710-166408 শফউটি 

শপরেিন 

1 ভাস  

28 সুভাআয়া আয়াসশভন 

শতাঃ থভাঃ অবুল ফাসাে 

ভাতাঃ থোশজয়া খাতুন 

গ্রাভঃ লাউশদয়া, ডােঃ 

েতনহাট, শঝনাআদহ    

01308-521087 শফউটি 

শপরেিন 

1 ভাস  

29 থভাছাঃ তাশনয়া খাতুন 

শতাঃ থভাঃ তারহে অলী 

ভাতাঃ রুশভয়া খাতুন 

গ্রাভঃ শিমুলতলা 

ডােঃ ভাশনে শদয়া 

01745-029430 শফউটি 

শপরেিন 

1 ভাস  

30 শেনা অক্তাে োশন 

শতাঃ রুহুল অশভন 

ভাতাঃ োশিদা থফগভ 

 গ্রাভঃ েোতীাৈা, ডাে 

েতনহাট, শঝনাআদহ 

01762-117814 শফউটি 

শপরেিন 

1 ভাস  

31  থভাছাঃ নাশগ েস অক্তাে 

শতাঃ অসভত অলী খান 

ভাতাঃরোরেয়া থফগভ 

খাজুো, শঝনাআদহ 01768-673889 শফউটি 

শপরেিন 

1 ভাস  

32 শদিা োশজতা প্রাশপ্ত 

শতাঃ  প্রদী কুভাে শধোেী 

ভাতাঃ অিীলতা শধোেী 

ফহাটি, শঝনাআদহ 01914-306075 শফউটি 

শপরেিন 

1 ভাস  

33 থভাছাঃ স্বপ্না খাতুন 

শতাঃ  থভাঃ সারদে অলী 

ভাতাঃ থভাঝাঃ তাো ফানু থফগভ 

থিখাৈা, ফসন্তপুে, 

সিলকূা, শঝনাআদহ 

01919-878856 শফউটি 

শপরেিন 

1 ভাস  

34  থভাছাঃ শভনা খাতুন 

শতাঃ থভাঃ থতাতা শভয়া 

ভাতাঃরভাছাঃ অরলয়া থফগভ 

 অোপুে, শিভাৈা, 

শঝনাআদহ 

01921-268112 শফউটি 

শপরেিন 

1 ভাস  

 

 

 

 

35 থভাছাঃ তাশনয়া অপশেন শনশি 

শতাঃ থভাঃ অশজজুে েহভান 

ভাতাঃরভাছাঃ জরলখা থফগভ 

 ব্যাােীাৈা, শঝনাআদহ 01650-050372 শফউটি 

শপরেিন 

1 ভাস  

36 ছাশদয়া অজো 

শতাঃ অলী থহারসন 

ভাতাঃ ভাহজদা আয়াসশভন 

াগলাোনাআ, শঝনাআদহ 01997-911402 শফউটি 

শপরেিন 

1 ভাস  

37  কুলসুভ খাতুন 

শতাঃ  শসর্দ্ীে অলী 

ভাতাঃ ভশেয়ভ থফগভ 

অৈাৈা, ডাঃনলডাঙ্গা, 

োলীগঞ্জ, শঝনাআদহ 

01775-132913 শফউটি 

শপরেিন 

1 ভাস  



38 তাসশনভ নূে শসভ 

শতাঃ অব্দুস সাভাদ সশপ 

ভাতাঃোশিদা সুলতানা 

 3নং াশনে ট্াংশোৈা, 

শঝনাআদহ 

01303-042616 শফউটি 

শপরেিন 

1 ভাস  

39 জান্নাত আয়াসশভন 

শতাঃ থভাঃ ওয়াআদুজ্জাভান 

ভাতাঃরভারভনা থফগভ 

থছাটোভােকুন্ডু, শঝনাআদহ 01843-382701 শফউটি 

শপরেিন 

1 ভাস  

40 নুেজাহান  থপেরদৌস 

শতাঃ নুরুল অশভন 

ভাতাঃ ভভতাজ 

থছাটোভােকুন্ডু, শঝনাআদহ 01758-652811 শফউটি 

শপরেিন 

1 ভাস  

 

 

 

 

 

গনপ্রজাতন্ত্রী ফািংরাসদ যকায                

 উফ্রযচারকসয কাম সারয়                                                

 যুফ উন্নয়ন অফ্রধদপ্তয                                                       

ফ্রঝনাইদ। 

        যুফ উন্নয়ন অফ্রধদপ্তয, ফ্রঝনাইদ মজরাধীন “অফফ্রষ্ট ৪১ টি মজরায় ইসরকফ্রট্রকযার এন্ড াউজয়যাফ্রযিং, ৫৫ টি মজরায় 

ইসরকট্রফ্রনক্স, ৫৫ টি মজরাই মযফ্রিজাসযন এন্ড ত্রয়াযকফ্রন্ডফ্রনিং প্রফ্রক্ষণ ফ্রফলয়ক ীল সক ভাপ্ত প্রকল্প” এয আতায় ইসরকফ্রট্রকযার 

এন্ড াউজয়যাফ্রযিং, মট্রমিয ব্যাচ নিং:- অথ স ফছয ফ্রবফ্রত্তক-১ভ (ক্রভপুফ্রঞ্জত-২৮), মন:- জুরাই- ফ্রিসম্বয ২০২০ ফ্ররঃ অথ স ফছয: 

২০২০-২০২১ ফ্ররঃ প্রফ্রক্ষণাথীসদয নাসভয তাফ্ররকা ফ্রনসে প্রদান কযা রঃ 

 

ক্রফ্রভক 

নিং 

প্রফ্রক্ষণাথীয নাভ ঠিকানা মভাফাইর নম্বয প্রফ্রক্ষণ মকাস সয 

নাভ 

মভয়াদ ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ আবু ফকয ফ্রফ্রদ্দক গ্রাভ: যঘুনাথপুয, মা: ফসগযগাফ্রছ 

উসজরা: কাফ্ররগঞ্জ, মজরা: ফ্রঝনাইদ। 

০১৪০১ ২৫২৯৩৯ ইসরকফ্রট্রকযার এন্ড 

াউজয়যাফ্রযিং 

০৬ 

ভা 

 

০২ মভাঃ সুভন মাসন গ্রাভ: ;দুধয,  মা: দুধয 

উসজরা: শরকুা,  মজরা: ফ্রঝনাইদ। 

০১৭৪৯ ৬১৯৭৫৫ ইসরকফ্রট্রকযার এন্ড 

াউজয়যাফ্রযিং 

০৬ 

ভা 

 

০৩ মভাঃ এনামুর ক গ্রাভ: ফিদা,  মা: চফ্রিয়াযফ্রফর 

উসজরা: শরকুা,  মজরা: ফ্রঝনাইদ। 

০১৯২০ ৪০২২৬৫ ইসরকফ্রট্রকযার এন্ড 

াউজয়যাফ্রযিং 

০৬ 

ভা 

 

০৪ মভাঃ মাসলুয যভান 

জীফ 

গ্রাভ: নগযফাথান,  মা: নগযফাথান 

উসজরা: দয,  মজরা: ফ্রঝনাইদ। 

০১৭৩৬ ২৫৪৬৩৭ ইসরকফ্রট্রকযার এন্ড 

াউজয়যাফ্রযিং 

০৬ 

ভা 

 

০৫ মভাঃ সুজন মাাইন গ্রাভ: ফিদা,  মা: চফ্রিয়াযফ্রফর 

উসজরা: শরকুা,  মজরা: ফ্রঝনাইদ। 

০১৯৪৫ ৯১৫৩০৫ ইসরকফ্রট্রকযার এন্ড 

াউজয়যাফ্রযিং 

০৬ 

ভা 

 

০৬ মভাঃ াঈদ খান গ্রাভ: কালুাটি,  মা: কুঠিদূগ সাপুয 

উসজরা: দয,  মজরা: ফ্রঝনাইদ। 

০১৭১২ ৬১১২১০ ইসরকফ্রট্রকযার এন্ড 

াউজয়যাফ্রযিং 

০৬ 

ভা 

 

০৭ াইপৄর ইরাভ গ্রাভ: ফ্রতল্লা,  মা: ফ্রফফ্রননগয 

উসজরা: কাফ্ররগঞ্জ, মজরা: ফ্রঝনাইদ। 

০১৭১৬ ৮৭৫১৩১ ইসরকফ্রট্রকযার এন্ড 

াউজয়যাফ্রযিং 

০৬ 

ভা 

 

০৮ সুপর কুভায ভ সা গ্রাভ: পুকুফ্রযয়া মা:আরীগঞ্জ  

উসজরা: কাফ্ররগঞ্জ, মজরা: ফ্রঝনাইদ। 

০১৭৩৮ ৭২২০০৭  ইসরকফ্রট্রকযার এন্ড 

াউজয়যাফ্রযিং 

০৬ 

ভা 

 



০৯ মভাঃ মফাযান উদ্দীন গ্রাভ: মফরাট মদৌরতপুয, মা: ফাযফাজায 

উসজরা: কাফ্ররগঞ্জ,  মজরা: ফ্রঝনাইদ 

০১৩১৬ ৯৭৫৪২০ ইসরকফ্রট্রকযার এন্ড 

াউজয়যাফ্রযিং 

০৬ 

ভা 

 

১০ মভাঃ ফখফ্রতয়ায যভান গ্রাভ: যাভনগয,   মা: নগযফাথান 

উসজরা: দয,  মজরা: ফ্রঝনাইদ। 

০১৩১৬ ৪৮০১২১ ইসরকফ্রট্রকযার এন্ড 

াউজয়যাফ্রযিং 

০৬ 

ভা 

 

১১ মভসদী াান শুব গ্রাভ: যাভনগয,   মা: নগযফাথান 

উসজরা: দয,  মজরা: ফ্রঝনাইদ। 

০১৭০৪ ৪০৪৭৯০ ইসরকফ্রট্রকযার এন্ড 

াউজয়যাফ্রযিং 

০৬ 

ভা 

 

১২ াফ্রকফ তুলায গ্রাভ: আিািা,   মা: নরিাঙ্গা 

উসজরা: কাফ্ররগঞ্জ,  মজরা: ফ্রঝনাইদ 

০১৬২৬ ৩৮৪৪৩৫ ইসরকফ্রট্রকযার এন্ড 

াউজয়যাফ্রযিং 

০৬ 

ভা 

 

১৩ মভাঃ যাসর মাসন গ্রাভ: যাভনগয,   মা: নগযফাথান 

উসজরা: দয,  মজরা: ফ্রঝনাইদ। 

০১৭৩২ ৯৩৫৪২৮ ইসরকফ্রট্রকযার এন্ড 

াউজয়যাফ্রযিং 

০৬ 

ভা 

 

১৪ মভাঃ তফ্রযকুর ইরাভ গ্রাভ: ফাসদফ্রিফ্র মা:াটফাযফাজায  

উসজরা: কাফ্ররগঞ্জ,  মজরা: ফ্রঝনাইদ। 

০১৯৬৯ ০২৬৮৬০ ইসরকফ্রট্রকযার এন্ড 

াউজয়যাফ্রযিং 

০৬ 

ভা 

 

১৫ মভাঃ ফ্রভঠু ফ্রভয়া গ্রাভ: যাধাকান্তপুয,  মা: ফ্ররধানী   

উসজরা: দয,  মজরা: ফ্রঝনাইদ। 

০১৭৬৬ ২৯৫১৪৮ ইসরকফ্রট্রকযার এন্ড 

াউজয়যাফ্রযিং 

০৬ 

ভা 

 

১৬ যাসদ ফ্রভয়া গ্রাভ: যাধাকান্তপুয,  মা: নগযফাথান   

উসজরা: দয,  মজরা: ফ্রঝনাইদ। 

০১৭৩০ ৬০১৬৭২ ইসরকফ্রট্রকযার এন্ড 

াউজয়যাফ্রযিং 

০৬ 

ভা 

 

১৭ মভাঃ ইভরুর াান গ্রাভ: ফ্রতরকপুয,    মা: মগৌযীপুয   

উসজরা: রারপুয,  মজরা: নাসটায 

০১৭৯৬ ৮০৪১১৪ ইসরকফ্রট্রকযার এন্ড 

াউজয়যাফ্রযিং 

০৬ 

ভা 

 

১৮ ান আসম্মদ গ্রাভ: রক্ষীপুয,  মা: মগৌযীপুয   

উসজরা: রারপুয,  মজরা: নাসটায 

০১৭৪১ ৮৫১৫২৫ ইসরকফ্রট্রকযার এন্ড 

াউজয়যাফ্রযিং 

০৬ 

ভা 

 

১৯ ভাপৄজ মাসন গ্রাভ: ফাফ্ররয়ািাঙ্গা,  মা: ফ্রফফ্রননগয 

উসজরা: কাফ্ররগঞ্জ, মজরা: ফ্রঝনাইদ। 

০১৬৫০ ০৪৯৮৮৩ ইসরকফ্রট্রকযার এন্ড 

াউজয়যাফ্রযিং 

০৬ 

ভা 

 

ক্রফ্রভক 

নিং 

প্রফ্রক্ষণাথীয নাভ ঠিকানা মভাফাইর নম্বয প্রফ্রক্ষণ মকাস সয 

নাভ 

মভয়াদ ভন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২০ মুাইফ্রভনুর ইরাভ গ্রাভ: আদ সািা    মা: ফ্রঝনাইদ 

উসজরা: দয,  মজরা: ফ্রঝনাইদ 

০১৯৫১ ৬২২৮৯৪ ইসরকফ্রট্রকযার এন্ড 

াউজয়যাফ্রযিং 

০৬ 

ভা 

 

২১ াফ্রদকুয যভান গ্রাভ: ফনানীািা,   মা: ফ্রঝনাইদ 

উসজরা: দয,  মজরা: ফ্রঝনাইদ 

০১৯১৫ ৬৭৪৫৯৫ ইসরকফ্রট্রকযার এন্ড 

াউজয়যাফ্রযিং 

০৬ 

ভা 

 

২২ মভাঃ নাইভ মাসন গ্রাভ: ১নিং চাঁদপুয,   মা:পৄরফ্রয   

উসজরা: শরকুা,  মজরা: ফ্রঝনাইদ। 

০১৯৩৯ ৮৭৩৯৭৭ ইসরকফ্রট্রকযার এন্ড 

াউজয়যাফ্রযিং 

০৬ 

ভা 

 

২৩ আরী াান মুজাফ্রদ গ্রাভ: কাফ্রপুয,  মা: ফ্ররধানী   

উসজরা: দয,  মজরা: ফ্রঝনাইদ। 

০১৯৬০ ৪২৭৮৩৫ ইসরকফ্রট্রকযার এন্ড 

াউজয়যাফ্রযিং 

০৬ 

ভা 

 

২৪ নুরুজ্জাভান গ্রাভ: নযদী, মা: ফসগযগাফ্রছ 

উসজরা: কাফ্ররগঞ্জ, মজরা: ফ্রঝনাইদ। 

০১৭৩৯ ৮৫৯৭০৯ ইসরকফ্রট্রকযার এন্ড 

াউজয়যাফ্রযিং 

০৬ 

ভা 

 

২৫ ফ্রফ, এভ, ভফ্রপদুর ইরাভ গ্রাভ: চাকরাািা,   মা: ফ্রঝনাইদ 

উসজরা: দয,  মজরা: ফ্রঝনাইদ 

০১৭২৩ ৪৩১১৪৩ ইসরকফ্রট্রকযার এন্ড 

াউজয়যাফ্রযিং 

০৬ 

ভা 

 

 

 

 

 



মভাঃ ফ্রযাজুর ইরাভ 

প্রফ্রক্ষক (আয/ত্রফ্র) 

যুফ উন্নয়ন অফ্রধদপ্তয 

      ফ্রঝনাইদ। 

                                          ভাসুভ আাসভদ 

                                          উফ্রযচারক 

                                          যুফ উন্নয়ন অফ্রধদপ্তয 

                                            ফ্রঝনাইদ। 

 

 



২০২০-২০২১ অথ ফছরযয ১ভ(৯৬তভ) ব্যাচ এয তালরকাাঃ 

প্রলতষ্ঠালনক প্রলক্ষণাঃ 

ক্রাঃ

নং 

প্রলক্ষণাথী নাভ ঠিকানা মভাফইর নম্বয প্রলক্ষণ 

মকারয নাভ 

মভয়াদ ভন্ত

ব্য 

০১ মভাাঃ ফারয়লজদ মফাস্তাভী যাভনগয,দয,লঝনাইদ। ০১১৮৫০১৬২২৩

২ 

গফালদশু াঁ-

মুযগী 

ারন,প্রাথলভক 

লচলকৎা,ভৎস্য 

চাল ও কৃলল 

লফলয়ক 

১৫/০৭/২০২০

রত 

১৩/১০/২০২০

ইং মন্ত ০৩ 

(লতন) ভা 

 

০২ মভাাঃ ইভাইর মারন চাকরাাড়া,দয,লঝনাইদ। ০১৭১৮৩৪০৪২৬২    

০

৩ 

ছালফফয আম্মদ কানাইডাঙ্গা,ভরপুয,লঝনাইদ। ০১৩০৩১১৯৫১২    

০৪ মভাাঃ আক্তারুজ্জাভান খালরপুয,ভরপুয,লঝনাইদ। ০১৭১৩৯০৮৭৩৪    

০৫ মভাছাাঃ মুলনয়া মপযরদৌ আদাড়া,দয,লঝনাইদ। ০১৭৩৬৮৭৯৯৫৫    

০

৬ 

মভাাঃ লফল্লার মারন ফাথানগাছী,ভরপুয,লঝনাইদ। ০১৭৯৯০৫০৭৯৭    

০৭ সুলভ ফনাজ ডুমুযতরা,কারীগঞ্জ,লঝনাইদ। ০১৭৭১১৭০৯৮৭    

০৮  আলতয়ায যভান ভাইরফালড়য়া,ভরপুয,লঝনাইদ। ০১৯১৬২৫৭৭৯৬    

০৯ মভাাঃ ালভদুর ইরাভ বায়না,লযনাকুন্ডু,লঝনাইদ। ০১৮৪২৫৬৯৭৮১    

১০ মভাাঃ মুত্তালয মারন লভঠাপুকুয,কারীগঞ্জ,লঝনাইদ। ০১৭২৫১৪৪৩৯৫    

১১ মভাাঃ াান আরী সূফণ ণাযা কারীগঞ্জ,লঝনাইদ। ০১৭৯৪২৩৮৩০৮    

১২ নাতন কুভায ভধুপুয,কারীগঞ্জ,লঝনাইদ। ০১৩০৭২৬৬৪৭৮    

১৩ লজু কালন্ত কালদযরকার,কারীগঞ্জ,লঝনাইদ। ০১৭৪৫৯৩৭৩১৪    

১৪ মভাাঃ কলফয মারন কাগভাযী,মকাটচাঁদপুয,লঝনাইদ। ০১৯১৪৯০৯২৩০    

১৫ মভাাঃ লজল্লুয যভান মুরুটিয়া,মকাটচাঁদপুয,লঝনাইদ। ০১৭২০৮২৫১৯৮    

১৬ মভাাঃ পলযদ মারন নাটিভা,ভরপুয,,লঝনাইদ। ০১৭৬৬০০৫৯৯৩    

১৭ সুজন মারন ালন ধান্যাড়য়া,ভরপুয,লঝনাইদ। ০১৩০৪৮৩৬৮৮৯    

১৮ কলফয মারন মনা,ভরপুয,লঝনাইদ। ০১৯৪৯১৪২৮৯০    

১৯ মভাাঃ আফাারুর ইরাভ আড়াড়া,দয,লঝনাইদ। ০১৯২০৫০৫১৪১    

২০ আরম্মদ মকৌলক াভদ,দয,লঝনাইদ। ০১৭১১৭০৪১৪৬    

২১ যজনী আক্তায ভালন ড়ক,দয,লঝনাইদ। ০১৭৫৪৪৪২৩০০    

২২ মভাাঃ আযাফুর আরভ াভদ,দয,লঝনাইদ। ০১৭১০৫৬৬২৪৪    

২

৩ 

মভাাঃ যাাত মারন লপপুয,শরকুা,লঝনাইদ। ০১৯০২৩৬৭৬৭১    

২৪ মভাাঃ যালপদ াান ভলরা কররজাড়া,দয,লঝনাইদ ০১৭১৬৯৫১৭৪৯    

২৫ লফন কুভায লভত্র ফরগযগাছী,কারীগঞ্জ,লঝনাইদ। ০১৭৫৬৬০৩৯২৪    

২৬ ভলযয়ভ ইরাভ  লদলত মগাারপুয,দয,লঝনাইদ। ০১৪০১৬৭২৭২০    

২৭ আব্দুল্লা আর ভামুন নরডাঙ্গা,কারীগঞ্জ,লঝনাইদ। ০১৩০৩০৫১৭৪৫    

২৮ ইভযান মাাইন দারভাদাযপুয,কারীগঞ্জ,লঝনাইদ। ০১৭২৩৮৪৪০০৫    

২৯ মভাাঃ লযপাত হুাইন দারভাদাযপুয,কারীগঞ্জ,লঝনাইদ। ০১৭২৩৮৪৪০০৫    

৩

০ 

মভাাঃ লপকুর ইরাভ কলফযপুয,শরকুা,লঝনাইদ। ০১৯২৩৫৪২৭২৯    

৩১ মভাাঃ রুরফর লভয়া ংকযপুয,দয,লঝনাইদ। ০১৬২৩৭৭৩৮০৭    

৩ এনামুর কলফয কাভাযকুন্ডু,দয,লঝনাইদ। ০১৭৯০২১৮৭৩১    



২ 

৩

৩ 

খালরদ াান কাভাযকুন্ডু,দয,লঝনাইদ। ০১৭৮১১৫৭১৬৫    

৩৪ াানুজ্জাভন মফডফাড়ী,দয,লঝনাইদ। ০১৯২২১৭৩৭৭৮    

৩৫ মভাাঃ মভাস্তালপজুয যভান লংনগয,শরকুা,লঝনাইদ। ০১৭৭৮৩১২৮৯২    

৩৬ মভাাঃ যায়ান উলিন ইভন নাযায়নপুয,মকাটচাঁদপুয,লঝনাইদ ০১৭৬২০৩৫২৬৬    

৩৭ যাজু চলিপুয,দয,লঝনাইদ। ০১৮৭৭৫০৫১৪০    

৩৮ মভাাঃ াইফুর ইরাভ নাযায়নপুয,মকাটচাঁদপুয,লঝনাইদ ০১৭৭৭০১৭৪৬০    

৩৯ মভাাঃ ছালিয মারন নাযায়নপুয,মকাটচাঁদপুয,লঝনাইদ ০১৯৪৭৪২৫৬১৫    

৪০  মভাাঃ যলপকুর ইরাভ নাযায়নপুয,মকাটচাঁদপুয,লঝনাইদ ০১৭১৮৩৭৫১১২    

৪১ মভাাঃ ওয়ালভ আরী যঘন্দপুয,শরকুা,লঝনাইদ। ০১৮২৬৭৯৫০৬০    

৪২ াওন আরী কাতরাফাড়ী,শরকুা,লঝনাইদ। ০১৭৮২৪৪২৪৩২    

৪৩ লচন্নয় লফশ্বা মচঙ্গাডাঙ্গা,দয,ভাগুযা ০১৯৪৪২২৫২৬৩    

৪৪ মভাছাাঃ ভভতাজ খাতুন ফাযইহুদা,শরকুা,লঝনাইদ। ০১৮৮৫১৬২৫৬৯    

৪৫ জনী আক্তায নালগযবাট,শরকুা লঝনাইদ। ০১৯২৪৭৭৬০৯৩    

৪৬ মভাাঃ কাভার মারন চলিপুয,দয,লঝনাইদ। ০১৭২৯৮২৫৫৯৪    

৪৭ আইলযন আক্তায ফন্যা াভদ,দয,লঝনাইদ। ০১৯২২৫৭৩৭৪৭    

৪৮ ইকরাচ মারন াযলখি,কারীগঞ্জ,লঝনাইদ। ০১৭৬৮৪৪৩৯১১    

৪৯ মভাাঃ আলযফুর ইরাভ আযাপুয,দয,লঝনাইদ। ০১৯২২৯৮৯৮৯৬    

 

২০২০-২০২১ অথ ফছরযয ২য়(৯৭তভ) ব্যাচ এয তালরকাাঃ 

প্রলতষ্ঠালনক প্রলক্ষণাঃ 

ক্রাঃ

নং 

প্রলক্ষণাথী নাভ ঠিকানা মভাফইর নম্বয প্রলক্ষণ 

মকারয নাভ 

মভয়াদ ভন্ত

ব্য 

০১ মাান  ফড়ডাইটি,কারীগঞ্জ,লঝনাইদ  গফালদশু 

ারন 

০১/১২/২০২০ 

রত 

৩১/১২/২০২০

ইং মন্ত 

০১(ভা) 

 

০২ মগারাভ নফী মছাটলভরা,কারীগঞ্জ,লঝনাইদ। ০১৭৪১৪৭৯২৫৫    

০৩ জলভ উলিন দামুদাযপুয,কারীগঞ্জ,লঝনাইদ। ০১৭৫৭৪৪৭৮৯৮    

০৪ মভাাঃ ভলনরুজ্জাভন যায়পুয,কারীগঞ্জ,লঝনাইদ। ০১৭৮১৭৫৩১১৭    

০৫ লভঠুন কুভায ভির সুফনায,কারীগঞ্জ,লঝনাইদ। ০১৭২৯৮২৫৫২৩    

০৬ অপু কুভায যায় আড়াড়া,কারীগঞ্জ,লঝনাইদ। ০১৫১৬১০৭৪৪৩    

০৭ লভঠুন লভত্র কুল্লাাড়া,কারীগঞ্জ,লঝনাইদ। ০১৭৭৫৩০৩৩৫১    

০৮ মভাাঃ াইফুল্লা দুগাপুয,কারীগঞ্জ,লঝনাইদ। ০১৯৪৯১৪৬৪৪০    

০৯ লযন দা ভতনপুয,কারীগঞ্জ,লঝনাইদ। ০১৭৪২৪২৯৫৬১    

১০ মভাছাাঃ মপারী খাতুন দারভাদাযপুয,কারীগঞ্জ,লঝনাইদ। ০১৮৫৬৪৪২৪৯০    

১১ মভাাঃ ভলনরুর ইরাভ দারভাদাযপুয,কারীগঞ্জ,লঝনাইদ। ০১৭৩৮৪৫৪৯৩১    

১২ নাজমু ালকফ দারভাদাযপুয,কারীগঞ্জ,লঝনাইদ। ০১৭১৭৬৫৬৬৫৭    

১৩ আর ভামুন পালজরপুয,কারীগঞ্জ,লঝনাইদ। ০১৭৬০৬৬৩২৩৭    

১৪ মভাাঃ ভলভনুজ্জাভান লযনাকুন্ডু,লঝনাইদ। ০১৯২৪২৩২০৯০    

১৫ মভাাঃ াানুজ্জাভন মজাড়াদা,লযনাকুন্ডু,লঝনাইদ। ০১৭৫৬৬০৫৩৮৬    

১৬ যতন কুভায লফশ্বা মানাতনপুয,লযনাকুন্ডু,লঝনাইদ। ০১৭৪৬৯৩৩৭৩০    

১৭ মভাাঃ আব্দুয যলদ চযাড়া,লযনাকুন্ডু,লঝনাইদ। ০১৭৭৯৫৪১০৩৫    



১৮ মভাাঃ তাজুর ইরাভ ফলুয,মকাটচাঁদপুয,লঝনাইদ। ০১৯৫৪১০১৩৬৮    

১৯ মভাছাাঃ স্বপ্না খাতুন ফলুয,মকাটচাঁদপুয,লঝনাইদ। ০১৭৫৬২৯৬৯৪২    

২০ যত্না খাতুন গুড়াড়া,মকাটচাঁদপুয,লঝনাইদ। ০১৭৪১৯৭৯৬১৬    

২১ জাভার খাঁন নরডাঙ্গা,কারীগঞ্জ,লঝনাইদ। ০১৭৬১১২৮৭০৩    

২২ মভরযাফ উলিন মছাটকাভাযকুন্ডু,দয,লঝনাইদ। ০১৫৩৭৫২৮২৭০    

২৩ মখ মভাাম্মদ আরী াকাড়া,দয,লঝনাইদ। ০১৯৩০৮২২৩২৫    

২৪ লমুর হুাইন ফাটি,দয,লঝনাইদ। ০১৭৮৬৪৯৭৪৫২    

২৫ জীফ কুভায মঘাল াভদা,দয,লঝনাইদ। ০১৭৯২০৭১৩১৩    

২৬ মভাাঃ লমুর াান বাটই ফাজায,শরকুা,লঝনাইদ। ০১৯৮১২০৩১৩১    

২৭ আর-ভামুন াযরবজ মেলডয়াভাড়া,দয,লঝনাইদ। ০১৭১২৪০২৪৯০    

২৮ মভাাঃ ভরনায়ায মারন লকাযপুয,দয,লঝনাইদ। ০১৭১৩৯০০৬৮৮    

২৯ াভীভ আরম্মদ  ফড়কাভাযকুন্ডু,দয,লঝনাইদ। ০১৭২২২৭০৬৩৩    

৩০ মভাছাাঃ মযালজনা খাতুন ফড়খলড়খারী,দয,লঝনাইদ। ০১৯৮৪৬৯৩৫৫০    

৩১ মভাাঃ াগয মারন চলিপুয,দয,লঝনাইদ। ০১৭৯৫৯৬২০৪৫    

৩২ লচন্নয় কুভায ভজুভদায ফগুযা,শরকুা,লঝনাইদ। ০১৭৭৯৮৯৭৫৬৮    

৩৩ মভাাঃ নালপজ কাভার কাতরাগালড়,শরকুা,লঝনাইদ। ০১৬৮৫৪৪২১১২    

৩৪ মভাছাাঃ ভালরা লফনরত কাতরাগালড়,শরকুা,লঝনাইদ। ০১৬৮৫৪৪২১১২    

৩৫ মভাাঃ যলন মারন কাতরাগালড়,শরকুা,লঝনাইদ। ০১৩০৩৭৭০৫৭০    

৩৬ মভাাঃ জলভ উলিন চলিপুয,দয,লঝনাইদ। ০১৬৩৮৯৮৫৭৭৮    

৩৭ মভাাঃ যালকবুর াান মততুরফালড়য়া,দয,লঝনাইদ। ০১৭৫৩২৯১৯৭৯    

৩৮ মভাাঃ ভাবুবুয যভান াজী ডাঙ্গা,দয,লঝনাইদ। ০১৯৪৯১৩৩১৭৯    

৩৯ ারা খাতুন ফড় খলড়খারী,দয,লঝনাইদ। ০১৭১০১৬৬৪০৮    

৪০ মভাাঃ যভজান আরী ালরয়া,দয,লঝনাইদ। ০১৯৬৫১১৫৩৭৮    

৪১ পজররয যালি যতন াট,দয,লঝনাইদ। ০১৯৯১৬১৯১২০    

৪২  াানুজ্জাভান াান মুযালযদ,দয,লঝনাইদ। ০১৭৪৪৫০০৯৭২    

৪৩ মভাাঃ াান মপালদন ফাটি,দয,লঝনাইদ। ০১৮৭৫৪৪৩৪৮৩    

৪৪ মক এভ রুরফর নরডাঙ্গা,দয,লঝনাইদ। ০১৯১৬৬৪৬১৬১    

৪৫ আব্দু ছারাভ াফতীপুয,দয,লঝনাইদ। ০১৭৮৬৪৫১২৯৫    

৪৬ খাররদুয যভান মছাটলভরা,কারীগঞ্জ,লঝনাইদ। ০১৭২৮৪০০৪২২    

 

২০২০-২০২১ অথ ফছরযয ৩য়(৯৮তভ) ব্যাচ এয তালরকাাঃ 

প্রলতষ্ঠালনক প্রলক্ষণাঃ 

ক্রাঃ

নং 

প্রলক্ষণাথী নাভ ঠিকানা মভাফইর নম্বয প্রলক্ষণ 

মকারয নাভ 

মভয়াদ ভন্ত

ব্য 

০১ লনতাই লফশ্বা ফুরলয,শরকুা,লঝনাইদ। ০১৭৯১৪৪৪৬৭৮ কৃলল ও 

টিকারচায 

০৩/০১/২০২১ 

রত 

০২/০২/২০২১

ইং,০১(এক)ভা 

 

০২ ালিয হুাইন নারকাইরফাজা,শরকুা,লঝনাইদ ০১৭৮৯৮৩০৪৪৭    

০৩ মভাাঃ তলদুর ইরাভ দলররপুয,শরকুা,লঝনাইদ। ০১৯৪৩৫৩৮৩২৫    

০৪ আব্দুল্লা-আর ভাসুদ গলড়য়ারা,দয,লঝনাইদ। ০১৭৩৬৭৩৭৯৫৭    

০৫ মভাাঃ হ্নদয়  আরম্মদ লফলয়খারী,দয,লঝনাইদ। ০১৭১৪৫৮১৩২১    

০৬ মভাাঃ াযরবজ আক্তায সুরুজ ংকযপুয,লযনাকুন্ডু,লঝনাইদ। ০১৬৩১৪৬৬৪০৩    

০৭ মভাাঃ লদুজ্জাভান ফাবু ংকযপুয,লযনাকুন্ডু,লঝনাইদ। ০১৭৫৭৬৯৯৯৮৮    

০৮ মভাাঃ আলফয মারন বায়না,লযনাকুন্ডু,লঝনাইদ। ০১৭০৫৫৮৫৯২৩    



০৯ আলকুয যভান মভযপুয,মকাটচাঁদপুয,লঝনাইদ। ০১৬৪৩১৩১৯১৫    

১০ মভাাঃ ফাদা লভয়া  জয়যাভপুয,দয,লঝনাইদ। ০১৯২৪৬৬৮১২০    

১১ মভাাঃ যালকবুর াান গুড়াড়া,লনাকুন্ডু,লঝনাইদ। ০১৯০৪৮৮৬৭০৬    

১২ ছারনায়ায মারন গুড়াড়া,লনাকুন্ডু,লঝনাইদ। ০১৫১৮৪৪৬৯৯৭    

১৩ মভাাঃ আান ালফফ গুড়াড়া,লনাকুন্ডু,লঝনাইদ। ০১৭২৯৫২৯৪২২    

১৪ লফপ্লফ মারন লিভাড়া,মকাটচাঁদপুয,লঝনাইদ ০১৭৪৩৭৩৩৫৫৫    

১৫ তালভভ াান আর-মযা াড়া,দয,লঝনাইদ। ০১৮৪৩৫৪৭৫৯০    

১৬ মুলনয়া উরম্মজান অল আর-মযা াড়া,দয,লঝনাইদ। ০১৩১১৪৫৪৩৪৬    

১৭ মভাাঃ ইনজামুর ক ভলরা কররজাড়া,দয,লঝনাইদ ০১৭৭৪৪৮৫৯৫৬    

১৮ তভার দা পুড়াাটি,দয,লঝনাইদ। ০১৬২৪৪৫৪৮৭৯    

১৯ মভাাঃ নাজমুর হুদা আর-মযা াড়া,দয,লঝনাইদ। ০১৯৮১২০২৩৭১    

২০ মভাাঃ আবু ফক্কয মারন খারকুর,শরকুা,লঝনাইদ। ০১৭৭২৪৭৯৬১৪    

২১ মভাাঃ নূয আরভ রক্ষীপুয,শরকুা,লঝনাইদ। ০১৫১৭৮১৯১৩২    

২২ আর-ভামুন াজী ডাঙ্গা,দয,লঝনাইদ। ০১৯৪১৩১৩২০২    

২৩ ভলনরুজ্জাভান দারভাদাযপুয,কারীগঞ্জ,লঝনাইদ। ০১৭২৫৬৬৪২৭৭    

২৪ মাবন লফশ্বা দারভাদাযপুয,কারীগঞ্জ,লঝনাইদ। ০১৮২৬৭৭৬৬৫৭    

২৫ মভরদী াান ব্যাাযী াড়া,দয,লঝনাইদ। ০১৪০০০৫৩৮৯১    

২৬ মভাাঃ উভান পারুক চুয়াডাঙ্গা,দয,লঝনাইদ। ০১৯৪৭৫৩৪৪৫১    

২৭ মভাাঃ লপরযাজ আরম্মদ ারকুা,দয,লঝনাইদ। ০১৯১৬৩৩০৪৯৫    

২৮ মভাাঃ মভরদী াান ফরগযগালছ,কারীগঞ্জ,লঝনাইদ। ০১৩০৮৮৯৮৪২২    

২৯ মভাাঃ আরফদুজ্জাান তারায,মকাটচাঁদপুয,লঝনাইদ। ০১৯৭৭৪৮৪০৪৬    

৩০ আরয়া খাতুন লক্ষকাড়া,শরকুা,লঝনাইদ। ০১৭৪৪৬০৬০৫৫    

 

 

২০২০-২০২১ অথ ফছরযয ৪থ(৯৯তভ) ব্যাচ এয তালরকাাঃ 

প্রলতষ্ঠালনক প্রলক্ষণাঃ 

ক্রাঃ

নং 

প্রলক্ষণাথী নাভ ঠিকানা মভাফইর নম্বয প্রলক্ষণ 

মকারয নাভ 

মভয়াদ ভন্ত

ব্য 

০১ অরশ্বলা াা াগরাকানাই,দয,লঝনাইদ। ০১৭৪৯৪৩৫২৫২ ভৎস্য চাল ও 

ব্যফস্থানা 

০৩/০২/২০২১ 

রত 

০৩/০৩/২০২১

ইং 

০১(এক)ভা 

 

০২ ইয়ালছন আযাপাত ালরয়া,দয,লঝনাইদ। ০১৭৭৯৮৯৪৮২৮    

০৩ মুলনয়া আক্তায কুরপাডাঙ্গা,দয,লঝনাইদ। ০১৯৫১৬২৪৪৬৭    

০৪ মভাছাাঃ লফথী খাতুন চলিপুয,শরকুা, লঝনাইদ। ০১৯৮৯৪৮৫৫৮২    

০৫ মভাাঃ লজাদ মযাকন ভডানাড়া,দয,লঝনাইদ। ০১৩১৬৪০০৭২১    

০৬  মভাাঃ আলকুয যভান ভডানাড়া,দয,লঝনাইদ। ০১৭৫৯৮৮৪৮৪৪    

০৭ মভাাঃ ালফবুর ফাায বাতুলযয়া,লযনাকুন্ডু,লঝনাইদ। ০১৭১৫৪৪১৬৬১    

০৮ লন্টু লভয়া বাতুলযয়া,লযনাকুন্ডু,লঝনাইদ। ০১৭৩৩৯৩০৩৫৯    

০৯ মভাাঃ আরখয আরী মফাযীাড়া,দয,লঝনাইদ। ০১৯৬০০৬০০৬২    

১০ প্রান্ত কুভায পালজরপুয,মকাটচাঁদপুয,লঝনাইদ। ০১৭৪০৮০০২৪৫    

১১ মভাাঃ মফাযান উলিন নরডাঙ্গা,কারীগঞ্জ,লঝনাইদ। ০১৯১০৯৪৫২৫৬    

১২ এনামুর ইরাভ ফাগুটিয়া,শরকুা,লঝনাইদ। ০১৯০২৫৪০৮৫৫    

১৩ মভাাঃ ালনুয আরভ ফাগুটিয়া,শরকুা,লঝনাইদ। ০১৮৯০২৪৬১৬২    



১৪ মভাাঃ লমুর মারন মফতাই,দয,লঝনাইদ। ০১৭৩৫৩১৩৬৩০    

১৫  মভাাঃ লরজন মারন কারীংকযপুয,লযনাকুন্ডু,লঝনাইদ

 

০১৭৬০০২৫৩৪৫    

১৬ মভাাঃ সুজন আরী কারীংকযপুয,লযনাকুন্ডু,লঝনাইদ

 

০১৭৯২৮২৯৮৯৫    

১৭ মভাাঃ যালজবুর ইরাভ কারীংকযপুয,লযনাকুন্ডু,লঝনাইদ

 

০১৭৮০৭৬৭০৬৫    

১৮ াইদুর ইরাভ ফন্তপুয,শরকুা,লঝনাইদ। ০১৯২৫৩৭৩২৬৫    

১৯ মভাাঃ লযপ আরম্মদ ফন্তপুয,শরকুা,লঝনাইদ। ০১৯৯৯৭৭৬৭৩৩    

২০ লযয়া আক্তায কাঞ্চানপুয,দয, লঝনাইদ। -----    

২১ মভাাঃ আজলভয হুাইন টিকালয ফাজায,দয,লঝনাইদ। ০১৭৫০৬২৬৯৬৮    

২২ মভাাঃ আব্দুর আওয়ার আদাড়া,দয,লঝনাইদ। ০১৯১৫১৫০০০৫    

২৩ পজরর যালি যকায চাকরাাড়া,দয,লঝনাইদ। -------    

২৪ মভাাঃ যসুর মখ ভঙ্গররাতা,কারীগঞ্জ,লঝনাইদ। --------    

২৫ মতৌলপক আরভদ ভঙ্গররাতা,কারীগঞ্জ,লঝনাইদ। --------    

২৬ ানমুন লকদায ভঙ্গররাতা,কারীগঞ্জ,লঝনাইদ। --------    

২৭ লযন মারন ফাগুটি,দয,লঝনাইদ। ০১৯২৫৫৪০০৬৮    

২৮ ডালরভ মারন জাভারপুয,মকাটচাঁদপুয,লঝনাা্দ। ০১৮৭৫৩৬০২০৮    

২৯ মভাাঃ আকযাভ আরী াট পালজরপুয,শরকুা,লঝনাইদ ০১৯০৩১১৫৭১৩    

৩০ মভাাঃ আলকুজ্জাভান াট পালজরপুয,শরকুা,লঝনাইদ ০১৩০৪২২০৫২৮    

৩১ মভাাঃ ইভন মারন াট পালজরপুয,শরকুা,লঝনাইদ ০১৩০০৩৬৪৭২৭    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

২০২০-২০২১ অথ ফছরযয ৫ভ(১০০তভ) ব্যাচ এয তালরকাাঃ 

প্রলতষ্ঠালনক প্রলক্ষণাঃ 

ক্রাঃ

নং 

প্রলক্ষণাথী নাভ ঠিকানা মভাফইর নম্বয প্রলক্ষণ 

মকারয নাভ 

মভয়াদ ভন্ত

ব্য 

০১ মভাছাাঃ কাকরী খাতুন নারটাাড়া,কারীগঞ্জ,লঝনাইদ। ০১৭৭৭৬৯০১০৩ াঁ-মুযগী 

ারন 

০১/০৩/২০২১

রত 

৩১/০৩/২০২১

ইং 

০১(এক)ভা 

 

০২ আব্দুর ালকভ ফালরয়াডাঙ্গা,কারীগঞ্জ,লঝনাইদ। ------    

০৩ মভাাঃ আবু াইদ মুক্তাযফাজায,ভরপুয,লঝনাইদ। ০১৯৩৯৩৫৫৮১০    

04 মভাাঃ আলযফুর ইরাভ ায়যাডাঙ্গা,লযনাকুন্ডু,লঝনাইদ। ০১৭২৯৩১৮২০৩    

05 মভাাঃ ভামুন লভয়া সুযাট,দয,লঝনাইদ। ০১৬৭০৯৮৩৮৮৭    

06 মভাাঃ মারর আলজজ গালড়য়ারা,দয,লঝনাইদ। ০১৬৮৬২৫৮৩৫৮    

07 মভাছাাঃ াররা খাতুন পুকুলযয়া,দয,লঝনাইদ। ০১৪০২০৭১৩৮৪    

08 মভাাঃ ভাসুদ ইকফার মফড়রগালফনাথপুয,দয,লঝনাইদ। ০১৭২৫১৫৩১৫৩    

09 মভাাঃ ালফবুয যভান ভললাডাঙ্গা,দয,লঝনাইদ। ০১৭১৮৪৭৪৯৮৩    

10 সুভাইয়া খাতুন াগনা,দয,লঝনাইদ। ০১৯৪২৯১৬২৪৫    

11 ালফবুয যভান লফলননগয,দয,লঝনাইদ। ০১৯৮০৫৪৯৫৭৫    

12 াইফুজ্জাভান তালভভ মদৌরতপুয,কারীগঞ্জ,লঝনাইদ। ০১৮৫৬৮৫৮৫৩৫    

13 মভাাঃ াযরবজ যানা গান্নাফাজায,মকাটচাঁদপুয,লঝনাইদ ০১৭৪৪৯১৬০৬৮    

14 মভাাঃ খালরদ াান গান্নাফাজায,মকাটচাঁদপুয,লঝনাইদ ০১৭৮১১৫৮২৫৫    

15 াররা খাতুন াফতপুয,লযনাকুন্ডু,লঝনাইদ। ০১৭৭১৩৮৭৭১১    

16 মভাাঃ ইভযান মারন াতগাছী,শরকুা,লঝনাইদ। ০১৯৯৬৩১৯১২৩    

17 াথী খাতুন ক্ষুদ্রযরয়ড়া,শরকুা,লঝনাইদ। ০১৭৫৬৩৯৪৬০৭    

18 টিটু মারন কাতরাগাড়ী,শরকুা,লঝনাইদ। ০১৯৩৫৩৫৪৮৩০    

19 মভাাঃ আলজভ াান লযরদফপুয,শরকুা,লঝনাইদ। ০১৩১৩২৫৩০৭৬    

20 মভাাঃ াানুজ্জাভান চলড়য়ায লফর,শরকুা,লঝনাইদ। ০১৭৫২০৭৩১৬৯    

21 লভন গাড়াগঞ্জ,শরকুা,লঝনাইদ। ০১৯৯৫৭১৯৩৫৭    

22 মভাাঃ ফাপ্পী হুাইন চলড়য়ায লফর,শরকুা,লঝনাইদ। ০১৯৮৮২৪০০২৯    

23 মভাাঃ লযয়াজ মান চলড়য়ায লফর,শরকুা,লঝনাইদ। ০১৯৮৫১৩৫৫৭২    

24 যলপয়া যভান লনা ভডানাড়া,দয,লঝনাইদ। ০১৭৫৯৫১০০৭৮    

25 মভাাঃ জাভার মারন শতরকুল,কারীগঞ্জ,লঝনাইদ। ০১৯১২৩৭৭৭২৭    

26 লফজরী খাতুন ালভপুয,কারীগঞ্জ,লঝনাইদ। ০১৭০৩৮০৫০৪৭    

27  প্ররনলজত মঘাল দারভাদাযপুয,কারীগঞ্জ,লঝনাইদ। ০১৭৮৪০০৯৩৩২    

28 াালযয়ায খানভ wSbvB`n,m`i,wSbvB`

n| 

01972121

489 

   

 



MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZ©vi Kvh©vjq 

hye Dbœqb Awa`ßi  

nwiYvKzÛy, wSbvB`n|  

 

cÖwkÿY cÖvß hye‡`i Z_¨ 

Dc‡Rjvt nwiYvKzÛz, †Rjvt wSbvB`n|       A_© eQit 2020-2021 

 

µt bs bvg wVKvbv ‡gvevBj bs 
cÖwkÿY †Kv‡m©i 

bvg 
‡gqv` gšÍe¨ 

1.  Zb¥q †nv‡mb  fevbxcyi, nwiYvKzÛz 01912142579 cvwievwiK nvum gyiMx 

cvjb 

23/09/20- 30/09/20  

2.  kviwgb Av³vi  fevbxcyi, nwiYvKzÛz 01922694188 H H  

3.  dviæK †nv‡mb  fevbxcyi, nwiYvKzÛz 01941947721 H H  

4.   †gvt dviæK †nv‡mb  fevbxcyi, nwiYvKzÛz 01915673820 H H  

5.   †gvt mvMi Avjx  fevbxcyi, nwiYvKzÛz 01909545533 H H  

6.   †ivKb Avjx  fevbxcyi, nwiYvKzÛz 01930332557 H H  

7.  mygb  fevbxcyi, nwiYvKzÛz 01788927032 H H  

8.   †gvt Bgivb  fevbxcyi, nwiYvKzÛz 01752426344 H H  

9.   †gvt Rvnv½xi Avjg  fevbxcyi, nwiYvKzÛz 01786227757 H H  

10.   †mvnvM  fevbxcyi, nwiYvKzÛz 01938456260 H H  

11.  Avmv`yi ingvb  fevbxcyi, nwiYvKzÛz 01952526872 H H  

12.   †gvt wjUz †gvjøv  fevbxcyi, nwiYvKzÛz 01776270926 H H  

13.   †gvt bvRgyj Bmjvg  fevbxcyi, nwiYvKzÛz 0177384165 H H  

14.   †gvt Avãyjøvn †nv‡mb  fevbxcyi, nwiYvKzÛz 01994988601 H H  

15.  cÖw`c Kzgvi mvnv  fevbxcyi, nwiYvKzÛz 01996892114 H H  

16.   †gvt mvwKe Avn‡g`  fevbxcyi, nwiYvKzÛz  H H  

17.  nvwmeyj Bmjvg  fevbxcyi, nwiYvKzÛz 01947503504 H H  

18.  ‡gvt †LvKb †Rvt  fevbxcyi, nwiYvKzÛz 01949144970 H H  

19.   †gvt ivwKeyj Bmjvg  fevbxcyi, nwiYvKzÛz 01945912316 H H  

20.  nviæb Ai iwk` fevbxcyi, nwiYvKzÛz 01997512320 H H  

21.  ‡gvQvt iZœv LvZzb  fevbxcyi, nwiYvKzÛz 01706446686 H H  

22.  ivby Avn‡¤§`  fevbxcyi, nwiYvKzÛz 01758903480 H H  

23.  iwKeyj Bmjvg  fevbxcyi, nwiYvKzÛz 01611837951 H H  

24.   †gvt Avãyjøvn gvmy`  fevbxcyi, nwiYvKzÛz 0923333497 H H  

25.   †KŠwkK Kzgvi mvnv  fevbxcyi, nwiYvKzÛz 01706996451 H H  

 

 

 



µt bs bvg wVKvbv ‡gvevBj bs 
cÖwkÿY 

†Kv‡m©i bvg 
‡gqv` gšÍe¨ 

26.   †gvt wjUz Avbvg  d‡Zcyi, nwiYvKzÛz 01765521117 Miæ †gvUvZvRv 

KiY 

29/09/2020- 

07/10/2020 

 

27.   †gvt weRb cvi‡fR  ivgP›`ªcyi , nwiYvKzÛz 01745305897 H H  

28.   †gvt Bwjqvm   †`ŠjZcyi , nwiYvKzÛz 01758274727 H H  

29.  ‡gvt meyR  ivgP›`ªcyi, nwiYvKzÛz 01311369978 H H  

30.   †gvt mwRe Avn‡¤§`  ÕÕ 01747866956 H H  

31.   †gvt dqmvj Avn‡¤§`  ‡`ŠjZcyi , nwiYvKzÛz 01306923790 H H  

32.   †gvt ivweŸ nvmvb  ivgP›`ªcyi , nwiYvKzÛz 01792232144 H H  

33.   †gvt †i`Iqvb ingvb   †`ŠjZcyi, nwiYvKzÛz 0173648646 H H  

34.   †gvt kvgxg  `Ljcyi , nwiYvKzÛz 01711971103 H H  

35.   †gvt D¾j  ÕÕ 01746462154 H H  

36.   †gvt mvgQzj Avjg  ÕÕ 01738523906 H H  

37.   †gvt wgbviæj Bmjvg  ÕÕ 01732611307 H H  

38.   †gvt gv‡R`yj nK  ‡Kócyi , nwiYvKzÛz 01722690619 H H  

39.   †gvt ivRxeyj nK  ÕÕ 01303475132 H H  

40.   †gvt wkcb Avjx  ÕÕ 01759299182 H H  

41.   †gvt gviæd †nv‡mb  ÕÕ 01761508748 H H  

42.  ivwk`yj Bmjvg  ÕÕ 01303396472 H H  

43.   †gvt iveŸyj †nv‡mb  ÕÕ 01770741000 H H  

44.  kvnxb †iRv   †Kócyi , nwiYvKzÛz 01303173819 H H  

45.  gvgybyi ingvb  ÕÕ 01303998587 H H  

46.  Rvwdiæj Bmjvg  ÕÕ 01303201541 H H  

47.   †gvt mvweŸi ‡nv‡mb  fzBqvcvov, nwiYvKzÛz 01709208089 H H  

48.   †gvt nvweeyi ingvb  ZvZxcvov, nwiYvKzÛz 01793613505 H H  

49.  AvwkKzi ingvb  ÕÕ 01995184506 H H  

50.   †gvt nvmvby¾vgvb  fzBqvcvov, nwiYvKzÛz 01723361031 H H  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



µt bs bvg wVKvbv ‡gvevBj bs 
cÖwkÿY †Kv‡m©i 

bvg 
‡gqv` gšÍe¨ 

51.  ‡gvt Avj gwgbyj Bmjvg  `wiwebœx 01316480470 kvKmewR Pvl 30/09/2020- 08/10/2020  

52.   †gvt kvšÍ  `wiwebœx 01932161088 H H  

53.   †gvt ‡mwjg  `wiwebœx 01315430183 H H  

54.   †gvt mvjgvb †nv‡mb  `wiwebœx 01985166025 H H  

55.   †gvt gvmyg  `wiwebœx 01770741003 H H  

56.   †gvt Bgb  `wiwebœx 01748697187 H H  

57.   †gvt †mvnvM †nv‡mb `wiwebœx 01753172878 H H  

58.   †gvt Avj Avwgb  `wiwebœx 01729815790 H H  

59.  ‡b‡nj nvmvb  `wiwebœx 01300948440 H H  

60.  wgivR DÏxb  `wiwebœx 01315965247 H H  

61.  ‡gvnvBwgbyj Bmjvg  `wiwebœx 01743239096 H H  

62.  wRIbDi ingvb  `wiwebœx 01782523713 H H  

63.  ‡gvt gviwkKzj Bmjvg  `wiwebœx 01315965870 H H  

64.  ‡gvt gyiv` Avjx  `wiwebœx 01820545392 H H  

65.  nvmvby¾vgvb  `wiwebœx 01770195638 H H  

66.  ‡gvt ivwk`yj Bmjvg  `wiwebœx 01735524292 H H  

67.  gwbiæj Bmjvg  `wiwebœx 01741476645 H H  

68.  Zzlvi Avn‡¤§`  `wiwebœx 01790309585 H H  

69.   †gvt ivwKeyj nvmvb  `wiwebœx 01789743971 H H  

70.  ‡gvt wejøvj †nvmvBb `wiwebœx 01927656426 H H  

71.  Avie Avjx  `wiwebœx 01742467743 H H  

72.  Avmv`  `wiwebœx 01 H H  

73.  ‡gvt mvweŸi ingvb  `wiwebœx 01718801784 H H  

74.   †gvt gwbiæj Bmjvg  `wiwebœx 01712438650 H H  

75.   †gvt ivwk`yj Bmjvg  `wiwebœx 01728128148 H H  

76.  ‡gvt ivwd Avn‡g`  `wiwebœx 01766777274 H H  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

µt bs bvg wVKvbv ‡gvevBj bs 
cÖwkÿY †Kv‡m©i 

bvg 
‡gqv` gšÍe¨ 

77.  ‡gvt wicb Avjx  fvqbv 01738932653 Miæ †gvUvZvRv KiY 10/11/2020-

18/11/2020 

 

78.   †gvt myjZvb ‡nv‡mb  fvqbv 01400324939 H H  

79.   gyKzj †nv‡mb  fvqbv 01940529917 H H  

80.  mvwRZ nvmvb  fvqbv 01625673269 H H  

81.  iweb DÏxb  fvqbv 01893591233 H H  

82.  ‡gvt jyrdi ingvb  fvqbv 01925160565 H H  

83.  gwgb Avjx  fvqbv 01828868671 H H  

84.  wgivRyj Bmjvg  fvqbv 01930560695 H H  

85.  bvRgyj Bmjvg  fvqbv 01608470516 H H  

86.  gvgyb Bmjvg  fvqbv 01822926373 H H  

87.  meyR Avjx  fvqbv 01609146999 H H  

88.   †gvt †mvwgb Avn‡¤§`  fvqbv 01400324929 H H  

89.  AvjgMxi  fvqbv 01304990430 H H  

90.  †gvt wkgyj †nv‡mb fvqbv 01787431462 H H  

91.  ‡gvt Bgivb †nv‡mb  fvqbv 01989490367 H H  

92.  Bg`v`yj nK  fvqbv 01971509577 H H  

93.   †gvt †LvKb Avjx  fvqbv 01765413954 H H  

94.   †gvt gwbiæj Bmjvg  fvqbv 01775534095 H H  

95.  ‡gvt Avey evmvi  fvqbv 01751217061 H H  

96.  iæ‡ej Avn‡g&`  fvqbv 01912861041 H H  

97.  Avey mvB`  fvqbv 01627158337 H H  

98.  kvgxg ‡nv‡mb  fvqbv 01885707012 H H  

99.  ‡gvt cjøe ûmvBb fvqbv 01824979408 H H  

100.  `yjvj  KvjxksKicyi 01902129532 H H  

101.   Kvgiæ¾¥vb  fvqbv 01786393838 H H  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

µt bs bvg wVKvbv ‡gvevBj bs 
cÖwkÿY 

†Kv‡m©i bvg 
‡gqv` gšÍe¨ 

102.  Dwg©© ingvb  fevbxcyi 01757954135 Miæ †gvUvZvRv 

KiY 

02/12/2020-10/12/2020  

103.  wbcv ‡Nvl evKPzqv 01770374406 H H  

104.  Avwkl Kzgvi  fevbxcyi 01745107345 H H  

105.  mwL LvZzb  fevbxcyi 01912282963 H H  

106.  my‡Kk wek¦vm  fevbxcyi 01934289025 H H  

107.   †gvt †`‡jvqvi †nv‡mb  fevbxcyi 01972457858 H H  

108.  AvwkK Avn‡¤§`  fevbxcyi 01752212073 H H  

109.   †gvt mvMi Avjx  fevbxcyi 01734313252 H H  

110.   †gvt AvwZqvi ingvb  fevbxcyi 01630966766 H H  

111.   †gvt †nv‡mb Avjx  fevbxcyi 01952967262 H H  

112.   †gvt Avwei nvmvb  fevbxcyi 01630966766 H H  

113.   ivg cÖmv`  fevbxcyi 01725851072 H H  

114.  ‡gvt Avãyi iv¾vK  fevbxcyi 01602217289 H H  

115.   †gvQvt Avwgqv Zvmwbg Dwg© fevbxcyi 01750731063 H H  

116.  gymwjgv LvZzb  fevbxcyi 01958728589 H H  

117.   †gvt gvnveye Avjg  fevbxcyi 01958728589 H H  

118.   †mŠif Kzgvi mvnv  fevbxcyi 01925208975 H H  

119.  ev‡Zi Avjx  fevbxcyi 01717233977 H H  

120.  nvmvb kvn  fevbxcyi 01755879268 H H  

121.  iv‡mj Avn‡g`  fevbxcyi 01680966768 H H  

122.  bvRgyj ûmvBb  fevbxcyi 01752627851 H H  

123.  kwdKzj Bmjvg  fevbxcyi 01716966317 H H  

124.  jvebx Av³vi  fevbxcyi 01924960468 H H  

125.   †g‡n`x nvmvb  fevbxcyi 01725241032 H H  

126.  G.Gm.Gg bvB`yi ingvb fevbxcyi 01749221014 H H  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

µt bs bvg wVKvbv ‡gvevBj bs cÖwkÿY †Kv‡m©i bvg ‡gqv` gšÍe¨ 

127.  ‡gvt Avnmvb nvexe ¸ocvov fvZzwoqv 01719529422 Miæ †gvUvZvRv KiY 15/12/2020-

24/12/2020 
 

128.  bqb Avn‡¤§`  G  01963938158 H H  

129.  †gvt eKzj †nv‡mb H 01918000337 H H  

130.  †gvt ivwKeyj nvmvb H 01904886706 H H  

131.  bvwn` nvmvb H 01980739671 H H  

132.  ¯^cb wgqv H 01637866617 H H  

133.  Avj Avwgb H 01994218625 H H  

134.  wc›Uz wgqv H 01301192360 H H  

135.  wgVzb Kzgvi wek¦vm H 01642655199 H H  

136.  g„bvj Kzgvi wek¦vm H 01956680072 H H  

137.  Qv‡bvqvi †nv‡mb H 01518446997 H H  

138.  †gvt meyR wgqv H 01917878184 H H  

139.  mwÄZ Kzgvi H 01905448510 H H  

140.   kÖx mygb Kzgvi H 01997035738 H H  

141.  †gvt ivRy Avn‡¤§` H 01913518419 H H  

142.  iv‡mj Avjx H 01939139114 H H  

143.  ivweŸ gvngy` Zzlvi H 01631563828 H H  

144.  †g‡n`x nvmvb evàx H 01982847281 H H  

145.  ‡gvt Avmv`yj Bmjvg H 01996663393 H H  

146.   `xcK Kzgvi H 01722589688 H H  

147.   †gvt nvwmeyj Bmjvg H 01748337335 H H  

148.   †gvt nvweeyj evmvi H 01715441661 H H  

149.   †gvt dviæK Avn‡¤§` H 01921721376 H H  

150.  †gvt Avwidzj Bmjvg H 01960928039 H H  

151.  weavb Kzgvi wek¦vm H 01940283715 H H  

152.  ü`q wek¦vm  H 01977317160 H H  

153.  ‡gvt †mvnive Avjx   †mvbvZbcyi  01724324581 H H  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

µt bs bvg wVKvbv ‡gvevBj bs cÖwkÿY †Kv‡m©i bvg ‡gqv` gšÍe¨ 

154.  wg›Uz  fvqbv 01933906044 Miæ †gvUvZvRv KiY 23/12/2020-

31/12/2020 

 

155.   †gvt †mv‡nj ivbv  fvqbv 01987483693 H H  

156.  Zzlvi Avn‡¤§`  fvqbv 01739540514 H H  

157.   †Mvjvg †gv¯Ídv   nwiYvKzÛz  0110752032 H H  

158.  wgivRyj Bmjvg  fvqbv 01930560695 H H  

159.  ûgvqb Kwei  fvqbv 01721406583 H H  

160.   †gvt iv‡k` Avjx  fvqbv 01940209403 H H  

161.  PzgKx LvZzb  fvqbv 01963704699 H H  

162.  AvwZKzi ingvb   `Ljcyi  01400324939 H H  

163.  iæ‡ej Avn‡¤§`  fvqbv 01912861041 H H  

164.  Bgivb †nv‡mb   fvqbv 01912771191 H H  

165.  RvbœvZzj gvIqv fvqbv 01760383989 H H  

166.  we_x †eMg  fvqbv 01761616402 H H  

167.  Zwbgv LvZzb  fvqbv 01784577398 H H  

168.   †gvQvt Zzwj LvZzb  fvqbv 01908576525 H H  

169.   †gvQvt mygvBqv LvZzb  fvqbv 01765330887 H H  

170.  RvbœvZx LvZzb  fvqbv 01300364533 H H  

171.  Avwei †nv‡mb  fvqbv 01705585920 H H  

172.  Zzlvi Avãyjøvn  fvqbv 01710678364 H H  

173.   †gvt Avey Zv‡je  fvqbv 01737172328 H H  

174.   †gvt AvjgMxi ûmvBb  fvqbv 01304567120 H H  

175.   †gvt cvi‡fR  KvjxksKicyi 01903464402 H H  

176.   Kvgiæj nvmvb    KvPvix‡Zvjv  01711353056 H H  

177.   †gvt kwn`y¾vgvb ivey  KvjxksKicyi 01757699988 H H  

178.   hyw_ LvZzb   fvqbv  01995315658 H H  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

µt bs bvg wVKvbv ‡gvevBj bs cÖwkÿY †Kv‡m©i bvg ‡gqv` gšÍe¨ 

179.  Kvgiæj Bmjvg Kvjxks¼icyi 01704418498 Miæ †gvUvZvRv KiY 

07/02/2021-

17/02/2021 

 

180.  kvcjv LvZzb  Kvjxks¼icyi  01304529983 H H  

181.  Avãyi ingvb  Kvjxks¼icyi  01752988645 H H  

182.   iæ‡ej †nv‡mb   fvqbv  01950383541 H H  

183.   †g‡n`x nvmvb  Kvjxks¼icyi  01312381536 H H  

184.  AviR Avjx  Kvjxks¼icyi  01736392361 H H  

185.  mv‡R`v LvZzb  Kvjxks¼icyi  01927122654 H H  

186.  Avãym mvjvg  Kvjxks¼icyi  01477070242 H H  

187.  ZwiKzj Bmjvg  Kvjxks¼icyi  01722953772 H H  

188.  kwidzj Bmjvg  Kvjxks¼icyi  01722953774 H H  

189.  Rwj LvZzb  Kvjxks¼icyi  01303766121 H H  

190.  k¨vgjx LvZzb  Kvjxks¼icyi  01919405182 H H  

191.  iv‡n ỳj AvRg  Kvjxks¼icyi   H H  

192.  kviwgb LvZzb   Kvjxks¼icyi  01908216530 H H  

193.  nvwmeyj Bmjvg  Kvjxks¼icyi  01875412971 H H  

194.  byi Bmjvg  Kvjxks¼icyi  01908216530 H H  

195.  Kvgivb  Kvjxks¼icyi  01775906308 H H  

196.  Aveyj Kv‡kg  Kvjxks¼icyi   H H  

197.  wjgb  Kvjxks¼icyi  01741910582 H H  

198.   †gvt kvgxg 

†iRv  

fvqbv  01908216530 H H  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

µt bs bvg wVKvbv ‡gvevBj bs cÖwkÿY †Kv‡m©i bvg ‡gqv` gšÍe¨ 

199.  ‡gvt myjZvb gvngy`  gvw›`qv 01734727933 Miæ †gvUvZvRv KiY 07/02/2021-

17/02/2021 

 

200.  †gvt mRj †nv‡mb 

ivwKe 

gvw›`qv 01785612004 H H  

201.  ‡gvwgbyi ingvb  gvw›`qv 01798290033 H H  

202.   †gvt Ry‡qj ivbv  gvw›`qv 01755924052 H H  

203.  wgiv LvZzb gvw›`qv 01785120043 H H  

204.  wd‡ivR †nv‡mb ivgP›`ªcyi 01717462308 H H  

205.  AvwjDj Bmjvg   iNybv_cyi 01757279970 H H  

206.  weGg Avãyi iwk` H  01722225878 H H  

207.  ZvQwjgv LvZzb  gvw›`qv 01921880266 H H  

208.  gybZvwmi AvivdvZ  gvw›`qv 01796361188 H H  

209.  gyRvwn`yi ingvb  gvw›`qv 01725117810 H H  

210.   †gvt iwb  gvw›`qv 0170374888 H H  

211.  AvKvk  gvw›`qv 01739767283 H H  

212.  ivwdqv LvZzb  gvw›`qv 01755926961 H H  

213.  †gvt †UvKb ‡nv‡mb gvw›`qv 01734089888 H H  

214.  gvndzRv LvZzb  gvw›`qv 01784183182 H H  

215.  †gvt iæ‡ej nvmvb gvw›`qv 01799221044 H H  

216.  Zvgvbœv LvZzb  gvw›`qv 01790325782 H H  

217.   gymwjgv LvZzb  gvw›`qv 01719267375 H H  

218.  wejøvj †nv‡mb  gvw›`qv 01749556304 H H  

219.   †gvt †gv Í̄dv kvwKj 

wjUb 

Avo–qvKvw›` 01724830557 H H  

220.  myeY©v LvZzb  gvw›`qv 01713914169 H H  

221.  evàx Kzgvi wek¦vm  gvw›`qv 01733185155 H H  

222.  †gŠmywg cvifxb  gvw›`qv 01735049696 H H  

223.  wejwKP bvnvZ Avo–qv Kvw›` 01734619468 H H  

224.  †gvt ewb  gvw›`qv 01777169136 H H  

225.  wjRv LvZzb  wgqvcvov 01303449864 H H  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

µt bs bvg wVKvbv ‡gvevBj bs cÖwkÿY †Kv‡m©i bvg ‡gqv` gšÍe¨ 

226.  ‡gvt nvweeyi ingvb LwjlvKzÛz 01915887381 Miæ †gvUvZvRv KiY 07/03/2021-

16/03/2021 

 

227.  ‡gvt nvmvb Avjx Zv‡niû`v 01734955625 H H  

228.  ‡gvt iBP DÏxb  H 0173903399 H H  

229.  kvigxb myjZvbv H  01757522430 H H  

230.  †gvt mwRe Avnv‡g` fevbxcyi  01736468658 H H  

231.  ‡gvt wkcb Avjx jÿxcyi  01738469225 H H  

232.  cvi‡fR nvmvb jÿxcyi  01912105954 H H  

233.   †gvt AvdivRyj Bmjvg  H  01718802670 H H  

234.   †gvQvt wew_ LvZzb  evKPzqv  01757363275 H H  

235.  ‡gvQvt iRbx LvZzb  H  0182827158 H H  

236.  kviwgb bvnvi  H  01300364538 H H  

237.   †gvQvt iæ¤úv cvifxb  H  01725714663 H H  

238.  we_x LvZzb  H  01768092944 H H  

239.  ivwk`yj Bmjvg  H  01736286317 H H  

240.  †gvt ûRvBdv jÿxcyi 01315825364 H H  

241.  Kvgiæj nvmvb KvQvix‡Zvjv  H H  

242.  wejwKm LvZzb evKPzqv 01714958842 H H  

243.  ‡ingybv Zviv¤§yg  ‡fovLvjx  H H  

244.  wg›Uz Avjx  †mvnvMcyi  H H  

245.  Avmgv LvZzb  evKPzqv 01300635294 H H  

246.  mvMi gvngy` kvwKj  evKPzqv 01303703413 H H  

247.  ‡gvt †mv‡nj ivbv evKPzqv 01580864480 H H  

248.  ‡gvt kvnwiqvi Zzlvi evKPzqv 01647333977 H H  

249.  gvnveye ingvb evKPzqv 01708668796 H H  

250.   †gvt †mwjg †iRv  ‡RvovcyKzwiqv 01730610515 H H  

251.  ‡gvt Bmivwdj †nv‡mb ‡evqvwjqv 01945957553 H H  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

µt bs bvg wVKvbv ‡gvevBj bs cÖwkÿY †Kv‡m©i bvg ‡gqv` gšÍe¨ 

252.  k‡jvKx LvZzb  mv‡eK wewbœ  01761226787 bvm©vix 08/03/2021-

15/03/2021 

 

253.   †gvQvt Avíbv LvZzb   †mvbvi `vBo 01938184404 H H  

254.  dvinvbv LvZzb  kovevwoqv 01994689136 H H  

255.  ‡gvQvt ¯§„wZ LvZzb H  01302356017 H H  

256.   †gvt Avj Avwgb H  01738198409 H H  

257.   †gvt Beªvwng wgqv  H  01708676497 H H  

258.  wknve DwÏb  ‡mvbvi `vBo  H H  

259.  wgiv LvZzb  †Nvccvov 01746016594 H H  

260.  ‡Rmwgb Av³vi  nwiYvKzÛz 01767131601 H H  

261.  RvbœvZzj †di‡`Šm wi³v nwiYvKzÛz 01403805765 H H  

262.  BDmyd †nv‡mb  nwiYvKzÛz 01627862055 H H  

263.  †gvt AvjvDÏxb nwiYvKzÛz 01876783810 H H  

264.  †gvt Bgivb †nv‡mb nwiYvKzÛz 01627865637 H H  

265.  Ry‡qj ivbv nwiYvKzÛz 01600007085 H H  

266.  †mvwbqv Av³vi nwiYvKzÛz 01759562361 H H  

267.  iwdKzj Bmjvg nwiYvKzÛz 01700824602 H H  

268.  Avey mvB` nwiYvKzÛz 01859794216 H H  

269.   ‡gvQvt †Rmwgb Av³vi  nwiYvKzÛz 01739698771 H H  

270.  Beªvwng †nv‡mb nwiYvKzÛz 01837535427 H H  

271.  ‡gvQvt gvKQz`v LvZzb nwiYvKzÛz 01877677768 H H  

272.   †gvt mvqgyb †nv‡mb  nwiYvKzÛz 01608468053 H H  

273.  Avãyj gv‡jK S›Uz nwiYvKzÛz 01754274275 H H  

274.  mvnviæ¾vgvb †eëz nwiYvKzÛz 01936176274 H H  

275.  kvnxb  nwiYvKzÛz 01960942635 H H  

276.  wecøe  nwiYvKzÛz 01753291351 H H  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

µt bs bvg wVKvbv ‡gvevBj bs cÖwkÿY †Kv‡m©i bvg ‡gqv` gšÍe¨ 

277.  mvw`qv myjZvbv  d‡Zcyi 01718182881 Dc‡Rjv ch©v‡q wm×všÍ MÖnb I 

ev Í̄evq‡b hye bvix‡`i `ÿZv e„w× 

cÖwkÿY (cvwievwiK nvumgyiMx 

cvjb) 

17/03/2021- 

25/03/2021 

 

278.  ‡gvQvt Bwibv LvZzb  ‡gvQvt Bwibv LvZzb   H H  

279.   †gvQvt †mvwbqv LvZzb nwiYvKzÛz 01937735462 H H  

280.  Avjg Aviv byi  Av›`ywjqv 01777078680 H H  

281.   †gvQvt wjgv LvZzb  ivgbMi 01742785184 H H  

282.   †gvQvt weDwU LvZzb  cvidjmx 01757392314 H H  

283.   †gvQvt kviwgb Av³vi  gxicyi 01941365333 H H  

284.  mygvBqviv Av‡iwdb  Zv‡niû`v 01829962295 H H  

285.   †gvQvt Zzwnbv Av³vi  LvmKiiv 01521359459 H H  

286.  AvbRygvb Aviv iwk¥ nwiYvKzÛz 01307063189 H H  

287.  m„wZ LvZzb  ivgbMi 01405520858 H H  

288.  wkwib myjZvbv  ejivgcyi 01753196497 H H  

289.   †gvQvt Avmgv LvZzb  fvjKx evRvi 01743635020 H H  

290.   †mvwbqv LvZzb  d‡Zcyi 01640067607 H H  

291.  ¯^cœv LvZzb  nwibvKzÐz 01777078680 H H  

292.   †gvQvt iZœv LvZ zb  nwiYvKzÛz 01777078680 H H  

293.  gy³v LvZzb  gv›`viZjv 01707259133 H H  

294.  mygvBqv Av³vi G¨vwb  nwikcyi 01817143076 H H  

295.   †gvQvt mvMix LvZzb  nwikcyi 01983872407 H H  

296.   †gvQvt Znwgbv LvZzb  bvUvevwoqv 01716929130 H H  

297.  kviwgb Av³vi  ejivgcyi 01927247838 H H  

298.  gqbv LvZzb  ‡Mvwcbv_cyi 01724797634 H H  

299.   †gvQvt †mwjbv LvZzb  Mvovevwoqv 01743501974 H H  

300.  Avmgv LvZzb  Kv‡qZcvov 01778949570 H H  

301.   †gvQvt wiwg LvZzb  ejivgcyi 01705330064 H H  
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২১ মভা: যায়ান 

াওরাদায 

কুরফাধিয়া, দয, ধঝনাইদ ০১৮২৬৭৮১৮০৪ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

 মভা: মাানুয যভান কুরফাধিয়া, দয, ধঝনাইদ ০১৮৬৩৩৩৬২২২ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

২৩ মভা: াান আরী ধিভ বফানীপুয ,ধঝনাইদ ০১৯৬২৫৮৩৬৩১ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

২৪ মভাাম্মদ আর আভীন কুরফাধিয়া, দয, ধঝনাইদ ০১৬৭৯৮৭৭৫৭০ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

২৫ প্রতা  ন্দ্র ধফশ্বা কুরফাধিয়া, দয, ধঝনাইদ ০১৮৮২৫৮০৮২১ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

 
ক্রধভক 

নাং 

প্রধÿণাথীদদয নাভ ঠিকানা মভাফাইর নম্বয প্রধÿণ মকাদ ময নাভ মভয়াদ ভভত্ম

ব্য 

১ াযধভন আক্তায আযাপুয ধিািা ০১৮৬৯৭২২৭৪০  মাাক ততধয ৭ ধদন  

২ জান্নাতুর মপযদদৌ খাজুযা, ধঝনাইদ ০১৩১০২৯৫৭৪৮  মাাক ততধয ৭ ধদন  

৩ মভাছা: াভত্মনা মফগভ খাজুযা, ধঝনাইদ ০১৭০৯৪৩১৮০৬  মাাক ততধয ৭ ধদন  

৪ মভাছা: মুধন্ন খাতুন খাজুযা, ধঝনাইদ ০১৮৬০৭৮৫৬১৩  মাাক ততধয ৭ ধদন  

৫ শ্রফনী আক্তায কদভতরা , ধঝনাইদ ০১৯৬৯০৯৫৩৫০  মাাক ততধয ৭ ধদন  

৬ যত্না আক্তায  খাজুযা, ধঝনাইদ ০১৯৫৭৬৬১৭৪৫  মাাক ততধয ৭ ধদন  

৭ মভাছা: সুভাইয়া 

আদভদ 

ফািীফাতান, ধঝনাইদ ০১৯২৪১৯৬১৫৮  মাাক ততধয ৭ ধদন  

৮ ম্পা খাতুন খাজুযা, ধঝনাইদ ০১৮৬৮০৫৯৫২৩  মাাক ততধয ৭ ধদন  

৯ মভাছা: মযাধজনা খাতুন খাজুযা, ধঝনাইদ ০১৯০২২৫৮৭৯০  মাাক ততধয ৭ ধদন  

১০ মভাছা: বুরবুধর খাতুন খাজুযা, ধঝনাইদ ০১৮৩২৬১০২৭৬  মাাক ততধয ৭ ধদন  

১১ ম্পা খাতুন খাজুযা, ধঝনাইদ ০১৯৫৭৬৬১৭৪৫  মাাক ততধয ৭ ধদন  
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১২ ধফাা খাতুন খাজুযা, ধঝনাইদ ০১৯৩৬১৮৪৩৪৭  মাাক ততধয ৭ ধদন  

১৩ মভাছা: াযভীন 

আক্তায 

খাজুযা, ধঝনাইদ ০১৭৭৯০২২৪৭৯  মাাক ততধয ৭ ধদন  

১৪ তধভনা খাতুন খাজুযা, ধঝনাইদ ০১৯৯৩২৩০৭১৬  মাাক ততধয ৭ ধদন  

১৫ মভাছা: খাদদজা খাতুন খাজুযা, ধঝনাইদ ০১৯২৬১২২৬২১  মাাক ততধয ৭ ধদন  

১৬ মভৌ খাতুন খাজুযা, ধঝনাইদ ০১৩১২৩২৪৪৪৫  মাাক ততধয ৭ ধদন  

১৭ মভাছা: মপাধর খাতুন খাজুযা, ধঝনাইদ ০১৯২৯৯০৭৪২৬  মাাক ততধয ৭ ধদন  

১৮ আভাধন খাতুন মগাীনাথপুয , ধঝনাইদ ০১৯২৮৯১৬৬৭১  মাাক ততধয ৭ ধদন  

১৯ তাধরভা খাতুন খাজুযা, ধঝনাইদ ০১৯৫৪৪০১৯৯৬  মাাক ততধয ৭ ধদন  

২০ মযখা খাতুন খাজুযা, ধঝনাইদ ০১৯৫১২৭৭৫৮৩  মাাক ততধয ৭ ধদন  

২১ মভৌসুধভ খাতুন খাজুযা, ধঝনাইদ ০১৭৩৬৬২৪৪৪৪  মাাক ততধয ৭ ধদন  

২২ মভাছা: মযখা আক্তায 

নদী 

খাজুযা, ধঝনাইদ ০১৯২৭৭৯৫০২৬  মাাক ততধয ৭ ধদন  

২৩ ফনভ  মুত্মাধয আযাপুয , ধঝনাইদ ০১৭৭৩১৭৫১৭৫  মাাক ততধয ৭ ধদন  

২৪ মভাছা: মকাধনুয 

খাতুন 

খাজুযা, ধঝনাইদ ০১৯৯৯৬১৭৯১১০  মাাক ততধয ৭ ধদন  

২৫ মভাছা: মযাধজনা মফগভ খাজুযা, ধঝনাইদ ০১৯০২২৫৮৭৯যম্ন  মাাক ততধয ৭ ধদন  

 
ক্রধভক 

নাং 

প্রধÿণাথীদদয নাভ ঠিকানা মভাফাইর নম্বয প্রধÿণ মকাদ ময নাভ মভয়াদ ভত্মব্য 

১ নাধগ ম াযধবন ফি খধিখাধর, দয, ধঝনাইদ ০১৯২৯১৯৪৭৭৪ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

২ মযভা খাতুন নৃধাংপুয, দয, ধঝনাইদ ০১৯৬৫৯১৭৩৫৬ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

৩ সুদী  যাটাজী ফি খধিখাধর, দয, ধঝনাইদ ০১৯৫২০৯৯০১১ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

৪ মদফাীল ধফশ্বা নৃধাংপুয, দয, ধঝনাইদ ০১৭৪৬১০২০৪৬ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

৫ তফাখী ারদায নৃধাংপুয, দয, ধঝনাইদ ০১৭৩৯৩৭২৩২৩ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

৬ ধভা যানী ধফশ্বা নৃধাংপুয, দয, ধঝনাইদ ০১৯১৮৬১৭৬৭৭ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

৭ তন্নী খাতুন ফি খধিখাধর, দয, ধঝনাইদ ০১৩০৯১১৬৪৭২ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

৮ ভাদদফ ার ফি খধিখাধর, দয, ধঝনাইদ ০১৭৪৬৯২০৫৮২ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

৯ প্রতযাা কুভায ধফশ্বা ফি খধিখাধর, দয, ধঝনাইদ ০১৭৪৬১০২০৪৬ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

১০ তন্ী যানী ভন্ডর নৃধাংপুয, দয, ধঝনাইদ ০১৭১৭২৮৩৯৪৫ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

১১ মাাগ যানা ফি খধিখাধর, দয, ধঝনাইদ ০১৭০৩২৭৪১৭৯ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

১২ প্রধফয কুভায আঢয ফি খধিখাধর, দয, ধঝনাইদ ০১৭১৭২৮৩৯৪৫ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

১৩ আরী মাদন ফি খধিখাধর, দয, ধঝনাইদ ০১৩১৮৬৪৯৮৬৯ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

১৪ তধযকুর ফি খধিখাধর, দয, ধঝনাইদ ০১৭১৪৯২১৬৪৪ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

১৫ মভা: খুযধদ আরভ ফি খধিখাধর, দয, ধঝনাইদ ০১৭১১৪৮৫৮০৩ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

১৬ মভা: মাদর যানা ফি খধিখাধর, দয, ধঝনাইদ ০১৪০০৬১০০৮০ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

১৭ মদফাীল ব্যানাজী ফি খধিখাধর, দয, ধঝনাইদ ০১৮৪৪৪৮৪৪২৬ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

১৮ াথ ম প্রতীভ কাধিরার ফি খধিখাধর, দয, ধঝনাইদ ০১৭১৪২৫১১৯১ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

১৯ মভা: আধতয়ায যভান ফি খধিখাধর, দয, ধঝনাইদ ০১৪০৯২৯২৫৬৮ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

২০ মভা: আধক উয 

যভান 

ফি খধিখাধর, দয, ধঝনাইদ ০১৭২৩২১১৭৫৫ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

২১ সুধজত কুভায দা কয়াযগাছী, দয, ধঝনাইদ ০১৭৪০৯৮৩০৬৭ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

২২ মভা: আধযপ উয 

যভান 

ফি খধিখাধর, দয, ধঝনাইদ ০১৭৫৭৫৬৪৭৫৯ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

২৩ ধদাংকয দা ফি খধিখাধর, দয, ধঝনাইদ ০১৭৪৯৩৯৯০৫৮ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

২৪ মভা: নাঈভ মাদন ফি খধিখাধর, দয, ধঝনাইদ ০১৬৭০৭০৮৮০৯ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

২৫ মভা: ধরভন ধভয়া আিমুখী, দয, ধঝনাইদ ০১৭০৭২৪৯৯৭৭ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

 

 

 
ক্রধভক প্রধÿণাথীদদয নাভ ঠিকানা মভাফাইর নম্বয প্রধÿণ মকাদ ময নাভ মভয়াদ ভত্মব্য 



নাং 

১ মভাাইধভনুর ম াযদকার,দয,ধঝনাইদ ০১৭২৩৭৭৭৬৭২ ভৎস্য  াল ৭ ধদন  

২ মভা: ইভদাদুর ক ম াযদকার,দয,ধঝনাইদ ০১৯২৩১৮৫৬২০ ভৎস্য  াল ৭ ধদন  

৩ মভা: আর আধভন ম াযদকার,দয,ধঝনাইদ ০১৯৬১৬৬০১৩৪ ভৎস্য  াল ৭ ধদন  

৪ মভা: ধপুর মাদন ম াযদকার,দয,ধঝনাইদ ০১৯৬১৬৬০১৩৪ ভৎস্য  াল ৭ ধদন  

৫ যতন কুভায শ্রীপুয, দয,ধঝনাইদ ০১৭৬৬১১৩৭৮৬ ভৎস্য  াল ৭ ধদন  

৬ মভা: যানা াধভদ ম াযদকার,দয,ধঝনাইদ ০১৭২২৮০১৬১৮ ভৎস্য  াল ৭ ধদন  

৭ মভা: ইকযামুর ক ম াযদকার,দয,ধঝনাইদ ০১৭২৩২৬৩৬০৯ ভৎস্য  াল ৭ ধদন  

৮ পধযদুর ইরাভ শ্রীপুয,দয,ধঝনাইদ ০১৭৪৩১৯৩৩৯৮ ভৎস্য  াল ৭ ধদন  

৯ প্রাভত্ম শ্রীপুয,দয,ধঝনাইদ ০১৬২১৪৭৮৪৯১ ভৎস্য  াল ৭ ধদন  

১০ তা কুভায ওয়াধিয়া, দয,ধঝনাইদ ০১৭৪৮৫৪৬৩১২ ভৎস্য  াল ৭ ধদন  

১১ ধফশ্বধজত কুভায  াদেয মার,দয,ধঝনাইদ ০১৭৪৩৯৯৭৬১৩ ভৎস্য  াল ৭ ধদন  

১২ মভা: াানুজ্জাভান ম াযদকার,দয,ধঝনাইদ ০১৮৬৬৩৫৩১২০ ভৎস্য  াল ৭ ধদন  

১৩ মভা: যাদর আদভদ ম াযদকার,দয,ধঝনাইদ ০১৯১১২৫০৬৬১ ভৎস্য  াল ৭ ধদন  

১৪ আধযফুর ইরাভ ম াযদকার,দয,ধঝনাইদ ০১৭০১৭৪৬৭৯০ ভৎস্য  াল ৭ ধদন  

১৫ মভা: আাদুজ্জাভান ম াযদকার,দয,ধঝনাইদ ০১৭১৮১৭৭৮৪১ ভৎস্য  াল ৭ ধদন  

১৬ ধজনাত মযানা 

জাধকয়া 

 ধন্ডপুয,দয,ধঝনাইদ ০১৭৯২৫০৬৯০২ ভৎস্য  াল ৭ ধদন  

১৭ যানা দাািা,দয,ধঝনাইদ ০১৭৮৯০৯৯২২৬ ভৎস্য  াল ৭ ধদন  

১৮ মভা: মাান ম াযদকার,দয,ধঝনাইদ ০১৭২৯৩০৫০৫৭ ভৎস্য  াল ৭ ধদন  

১৯ ফধন আভীন ম াযদকার,দয,ধঝনাইদ ০১৬২৯৭৮৮৬৯১ ভৎস্য  াল ৭ ধদন  

২০ মভা: াভাযম্নন 

ইরাভ 

ম াযদকার,দয,ধঝনাইদ ০১৯২৫৪০৫৬০৯ ভৎস্য  াল ৭ ধদন  

২১ ভাাবুবুয যভান কাঞ্চযপুয, দয,ধঝনাইদ ০১৯৫৩২০৫৯০১ ভৎস্য  াল ৭ ধদন  

২২ মভা: আধভনুর ইরাভ ম াযদকার,দয,ধঝনাইদ ০১৬৪০১৯২৯২০ ভৎস্য  াল ৭ ধদন  

২৩ মভা: আর আধভন ম াযদকার,দয,ধঝনাইদ ০১৯১১৯৬৩১৫২ ভৎস্য  াল ৭ ধদন  

২৪ মভা: ধমুর াান ম াযদকার,দয,ধঝনাইদ ০১৭৯৫৯৭৯৫১৬ ভৎস্য  াল ৭ ধদন  

২৫ মভা: বুজ ধভয়া ম াযদকার,দয,ধঝনাইদ ০১৭২৮২৯০৫০৬ ভৎস্য  াল ৭ ধদন  

 
ক্রধভক 

নাং 

প্রধÿণাথীদদয নাভ ঠিকানা মভাফাইর নম্বয প্রধÿণ মকাদ ময নাভ মভয়াদ ভত্মব্য 

১ মভা: াানুযজ্জাভান নাধযদকরফািীয়া,দয,ধঝনাইদ ০১৯১৬৫০০৬২০ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

২ মভা: ওয়াধভ 

আকযাভ 

নাধযদকরফািীয়া,দয,ধঝনাইদ ০১৭৫১৫৫৫১৯৮ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

৩ মভা: ভনজুয মাদন নাধযদকরফািীয়া,দয,ধঝনাইদ ০১৭১৬৫৭৫৯৫২ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

৪ মভা: ওয়াধভ মাদন কাজীািা,দয,ধঝনাইদ ০১৭৬৩০০৮৮৯৮ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

৫ মভা: তাদরফ মাদন নাধযদকরফািীয়া,দয,ধঝনাইদ ০১৭৬৩৩৩৬৬২৩ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

৬ আধকুয যভান নাধযদকরফািীয়া,দয,ধঝনাইদ ০১৬০৫০৫২৪৮১ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

৭ ধজফ ইরাভ নাধযদকরফািীয়া,দয,ধঝনাইদ ০১৫১৮৬৭৫১৩১ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

৮ মভা: কাভযম্নর ইরাভ কুাফাধিয়া,দয,ধঝনাইদ ০১৪০৪৫৬১৩২১ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

৯ আধনছুয যভান নাধযদকরফািীয়া,দয,ধঝনাইদ ০১৭২৬৯৬৩৫৪১ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

১০ াধবুর াান নাধযদকরফািীয়া,দয,ধঝনাইদ ০১৬৩৭৯৪৫৮৬৮ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

১১ মভা: তাধযফুর ইরাভ নাধযদকরফািীয়া,দয,ধঝনাইদ ০১৭৭৬১২৬৬২৫ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

১২ মভা: আযাপাত 

মাvাান 

নাধযদকরফািীয়া,দয,ধঝনাইদ ০১৭২৬২৩৫৮৪১ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

১৩ মভাছা: ইবা খাতুন নাধযদকরফািীয়া,দয,ধঝনাইদ ০১৭২৪৭৪৪৪২৫ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

১৪ মভা: ধযন মুধন্প নাধযদকরফািীয়া,দয,ধঝনাইদ ০১৬৩৭৯৪৫৯৬৮ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

১৫ মভাছা: মানারী নাধযদকরফািীয়া,দয,ধঝনাইদ ০১৭৪৮৫৪৬৩১২ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

১৬ মভা: ভাবুয উজ্জাভান নাধযদকরফািীয়া,দয,ধঝনাইদ ০১৭৪৩৯৯৭৬১৩ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

১৭ মভা: ইভযান মাাইন কুাফাধিয়া,দয,ধঝনাইদ ০১৭২৩৪৪৭০১৩ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

১৮ মভা: মুধপকুয 

াদরীন 

নাধযদকরফািীয়া,দয,ধঝনাইদ ০১৭১৬৭৬৮৬৫০ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  



১৯ কাধযদুর ইরাভ নাধযদকরফািীয়া,দয,ধঝনাইদ ০২৯১৬৫৪৮৫৭২ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

২০ মভা: ইভামুর খাঁন মঘাযার,দয,ধঝনাইদ ০১৭১৯৪৫৪৫৯০ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

২১ মভা: নাধদ হুাইন নাধযদকরফািীয়া,দয,ধঝনাইদ ০১৮৫২৪৭৩৬৬১ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

২২ ধধযন সুরতানা টুম্পা নাধযদকরফািীয়া,দয,ধঝনাইদ ০১৯১১৯৬৩১৫২ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

২৩ উফাইদুয যভান নাধযদকরফািীয়া,দয,ধঝনাইদ ০১৭৯৫৯৭৯৫১৬ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

২৪ াধন ধভয়া নাধযদকরফািীয়া,দয,ধঝনাইদ ০১৭২৮২৯০৫০৬ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

২৫ আাদুজ্জাভান নাধযদকরফািীয়া,দয,ধঝনাইদ ০১৮১৯৫৫২৫৪২ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

 

 

 
ক্রধভক 

নাং 

প্রধÿণাথীদদয নাভ ঠিকানা মভাফাইর নম্বয প্রধÿণ মকাদ ময নাভ মভয়াদ ভত্মব্য 

১ তুধন ধভয়া যাধিয়াযদাতা,দয,ধঝনাইদ ০১৮১৯৭৮০২৮০ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

২ মভা: ধযন ধভয়া যাধিয়াযদাতা,দয,ধঝনাইদ ০১৮২৬৭৯৬১১০ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

৩ মভা: ভাসুদ যানা যাধিয়াযদাতা,দয,ধঝনাইদ ০১৩০৯৩৭৮৬৯৫ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

৪ মভা: আব্দুর আধরভ যাধিয়াযদাতা,দয,ধঝনাইদ ০১৯১২৯৮৩১৬৫ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

৫ মভা: াধফফয মাদন যাধিয়াযদাতা,দয,ধঝনাইদ ০১৭৯৯৪৮৪৪৫৬ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

৬ মভা: আকা মাদন যাধিয়াযদাতা,দয,ধঝনাইদ ০১৬৪২৫৬৭৮৭৪ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

৭ মভা: যাধভভ মাদন যাধিয়াযদাতা,দয,ধঝনাইদ ০১৭৯২০৮১৫৯৫ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

৮ মাাগ আরী যাধিয়াযদাতা,দয,ধঝনাইদ ০২৯১৬৫৪৮৫৭২ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

৯ মভা: জাভার মখ াগরাকানায়,দয,ধঝনাইদ ০১৭১০১০৫০১২ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

১০ খাধরদ মভদদী ব্যাাযীািা,দয,ধঝনাইদ ০১৭২১৫০৬৯০১ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

১১ মভা: ধন ধভয়া যাধিয়াযদাতা,দয,ধঝনাইদ ০১৯৫০৪১৬২৮৫ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

১২ মভা: পজদর যাধফফ ভাটিকুভিা, দয,ধঝনাইদ ০১৯৯৮৭৪২৫০১ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

১৩ মভা: ভাসুদ যানা যাধিয়াযদাতা,দয,ধঝনাইদ ০১৭৫৪৪৪২১১১ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

১৪ আর-আধভন যাধিয়াযদাতা,দয,ধঝনাইদ ০১৯৮৬৪৫৯৫৪০ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

১৫ ধভন আরী যাধিয়াযদাতা,দয,ধঝনাইদ ০১৭২০১৪১৫২০ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

১৬ মভা: ভাসুভ ধফরস্না যাধিয়াযদাতা,দয,ধঝনাইদ ০১৭৯৮২২১৩৩৬ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

১৭ মভা: তুলায মাদন যাধিয়াযদাতা,দয,ধঝনাইদ ০১৭৮৮৪০৮৬০০ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

১৮ মভা: এখরাচুয যভান যাধিয়াযদাতা,দয,ধঝনাইদ ০১৯৯৬১১৭৭২০ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

১৯ মভা: আধকমুর যাধিয়াযদাতা,দয,ধঝনাইদ ০১৬০৫০৫২৪৮১ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

২০ খাধরদ হুাইন যাধিয়াযদাতা,দয,ধঝনাইদ ০১৫১০২৯১০৫৯ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

২১ যাধকফ ধভয়া যাধিয়াযদাতা,দয,ধঝনাইদ ০১৯৬৮০৫৫৯৯০ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

২২ মভা: তুলায মাদন যাধিয়াযদাতা,দয,ধঝনাইদ ০১৯২০৫১২১০১ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

২৩ মভা: মভদদী াান যাধিয়াযদাতা,দয,ধঝনাইদ ০১৯৫১২৫১২১০ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

২৪ মভা: যাজন ধভয়া যাধিয়াযদাতা,দয,ধঝনাইদ ০১৯১১২৫২১৫০ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

২৫ মভা: শুব াযদবজ যাধিয়াযদাতা,দয,ধঝনাইদ ০১৯১৯২২৭৭২৭ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

 
ক্রধভক 

নাং 

প্রধÿণাথীদদয নাভ ঠিকানা মভাফাইর নম্বয প্রধÿণ মকাদ ময নাভ মভয়াদ ভত্মব্য 

১ মভা: াজন মাদন ীযাডািা, দয, ধঝনাইদ ০১৭০৪৪২১৬৮৪ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

২ মভা: ধফরস্নার মাদন ীযাডািা, দয, ধঝনাইদ ০১৩১২৪২৮১৯৩ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

৩ মভাছা: ম্পা খাতুন রÿাীপুয, দয, ধঝনাইদ ০১৩১৪৪৬৫০৯৬ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

৪ মভা: শুকুয আরী খান ফাসুদদফপুয, দয, ধঝনাইদ ০১৭০৩৮৭৫২৬৭ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

৫ মভাছা: মুধরভা খাতুন ফাসুদদফপুয, দয, ধঝনাইদ ০১৭৯৭১৯২৩৭৯ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

৬ মভা: মাাগ মাদন ফাসুদদফপুয, দয, ধঝনাইদ ০১৩১৫৫১৪০৯৭ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

৭ মভা: নাধজয উধিন ীযাডািা, দয, ধঝনাইদ ০১৯৩৫৫১৪২৬৬ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

৮ মভা: আরভগীয ধভয়া ফাসুদদফপুয, দয, ধঝনাইদ ০১৩১৪৪৬৫০৯৬ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

৯ মভা: আনাযম্নর 

ইরাভ 

ফাসুদদফপুয, দয, ধঝনাইদ ০১৩০৬৩৫৯২৪৯ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

১০ মভা: াধকর মাদন ফাসুদদফপুয, দয, ধঝনাইদ ০১৭৬৫৬৯০৮৮৬ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  



১১ মভা: যধন মাদন ফাসুদদফপুয, দয, ধঝনাইদ ০১৭০০৫১৩২৬২ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

১২ মভা: াভীভ মাদন ফাসুদদফপুয, দয, ধঝনাইদ ০১৩০০৬৩৪৭৭৭ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

১৩ যাধকফ মাদন ফাসুদদফপুয, দয, ধঝনাইদ ০১৭৪৬৩৪৪২১৭ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

১৪ মতৌধপকুয যভান খিাশুধন, দয, ধঝনাইদ ০১৯৯৭০৩৬১৫৫ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

১৫ মভা: ধভঠু মাদন ফাসুদদফপুয, দয, ধঝনাইদ ০১৭৯৫৩৮৪৭৬৩ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

১৬ মভা: যাজু মাদন ফাসুদদফপুয, দয, ধঝনাইদ ০১৭২৮৩৮৪৯৩৯ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

১৭ জধন আদভদ ফাসুদদফপুয, দয, ধঝনাইদ ০১৭৪৫৭৭৬৫৭৩ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

১৮ মভা: াাজান আরী ফাসুদদফপুয, দয, ধঝনাইদ ০১৭৬০১৯৯৪৮০ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

১৯ মভা: ঝন্টু খান ফাসুদদফপুয, দয, ধঝনাইদ ০১৭৪৭৭৯৩৪৭৫ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

২০ মভা: যধফউর ইরাভ ফাসুদদফপুয, দয, ধঝনাইদ ০১৭৩৪৫৪৫১৭২ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

২১ মভা: আধভযম্নর 

ইরাভ 

ফাসুদদফপুয, দয, ধঝনাইদ ০১৭৬২০৯৬২৯৩ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

২২ মভা: নাজমুর মাাইন কাষ্টাগযা, দয, ধঝনাইদ ০১৭৫৫৯২৪৩৪৪ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

২৩ মভা: মাদর যানা ফাসুদদফপুয, দয, ধঝনাইদ ০১৮৭৫৩৩২৫৫৫ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

২৪ মভা: আরী যাজ ফাসুদদফপুয, দয, ধঝনাইদ ০১৯৪৩৫৭৫২৮২ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

২৫ মভা: কাভযম্নর ইরাভ ফাসুদদফপুয, দয, ধঝনাইদ ০১৭৮১৮০৫৯০১ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

 
ক্রধভক 

নাং 

প্রধÿণাথীদদয নাভ ঠিকানা মভাফাইর নম্বয প্রধÿণ মকাদ ময নাভ মভয়াদ ভত্মব্য 

১ ধফপুর মাদন ফাগুটিয়া,ধঝনাইদদয,ধঝনাইদ ০১৭৯৮৫৫৭৫৪৪ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

২ মভাছা: আছভা মফগভ ফাগুটিয়া,ধঝনাইদদয,ধঝনাইদ ০১৭৭৪৭৬৪৭০৯ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

৩ মভাছা: যাদফয়া খাতুন ফাগুটিয়া,ধঝনাইদদয,ধঝনাইদ ০১৯২৬৫৯৭৫০৯ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

৪ আযম্নজ আরী ফাগুটিয়া,ধঝনাইদদয,ধঝনাইদ ০১৭৮১৫৭৭০৮৩ মগযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

৫ মভাছা: মযভা খাতুন ফাগুটিয়া,ধঝনাইদদয,ধঝনাইদ ০১৭৩২৪২৯৮৬৪ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

৬ মভাছা: তফাখী খাতুন ফাগুটিয়া,ধঝনাইদদয,ধঝনাইদ ০১৩১১৪০১৫৬০ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

৭ ধফরধক  খাতুন ফাগুটিয়া,ধঝনাইদদয,ধঝনাইদ ০১৩১১৪০৬০২০ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

৮ মভা: তাধনজর  ফাগুটিয়া,ধঝনাইদদয,ধঝনাইদ ০১৭৮২৩৪৩৯৯৪ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

৯ মভা: আব্দুর ভধতন ফাগুটিয়া,ধঝনাইদদয,ধঝনাইদ ০১৯৫৬২৩০০৬০ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

১০ াানাযা খাতুন ফাগুটিয়া,ধঝনাইদদয,ধঝনাইদ ০১৯২১৫০২৪৫৮ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

১১ দুধর মফগভ ফাগুটিয়া,ধঝনাইদদয,ধঝনাইদ ০১৩১৪৪৬৫২৯২ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

১২ মভাছা: াভছুন্নাায ফাগুটিয়া,ধঝনাইদদয,ধঝনাইদ ০১৯২২০৫৪৮৬৯ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

১৩ আযধজনা মফগভ ফাগুটিয়া,ধঝনাইদদয,ধঝনাইদ ০১৭৩২৪২৯৮৬৪ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

১৪ মভা: নয়ন মাদন ফাগুটিয়া,ধঝনাইদদয,ধঝনাইদ ০১৭১৪২৫১৫০১ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

১৫ মভা: ধফল্পফ আিমুখী,ধঝনাইদদয,ধঝনাইদ ০১৭৩২৪২৯৮৬৪ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

১৬ মভা: মাদর মভারস্না ফাগুটিয়া,ধঝনাইদদয,ধঝনাইদ ০১৯২৮৪৮৪৯৪১ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

১৭ মভাছা: জান্নাতুর 

মপযদদৌ  

 ভডানািা, দয, ধঝনাইদ ০১৯৫৫৫৬৫৯৮০ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

১৮ মভা াধকর মাদন ফাগুটিয়া,ধঝনাইদদয,ধঝনাইদ ০১৯২৮৭৪৪৩১৩ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

১৯ মভাছা: ধরা খাতুন ফাগুটিয়া,ধঝনাইদদয,ধঝনাইদ ০১৩১৬৯৭৫৭৯৫ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

২০ আধভযম্নর ইরাভ ফাগুটিয়া,ধঝনাইদদয,ধঝনাইদ ০১৯৬৬৭৭৫৭৩৮ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

২১ মভা: আরাভ ফাগুটিয়া,ধঝনাইদদয,ধঝনাইদ ০১৯৬৮৩৩৯২৩২ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

২২ মভাছা: আল্পনা খাতুন ফাগুটিয়া,ধঝনাইদদয,ধঝনাইদ ০১৯২৪৬৬৭৯৭৫ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

২৩ মভা: যানা ফাগুটিয়া,ধঝনাইদদয,ধঝনাইদ ০১৩১২১৩৬৫৪৮ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

২৪ মভাছা: মযখা খাতুন ফাগুটিয়া,ধঝনাইদদয,ধঝনাইদ ০১৯১৬৬১৯২০৪ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

২৫ মভা: ইকাযম্নর মাদন ফাগুটিয়া,ধঝনাইদদয,ধঝনাইদ ০১৩১৬৯৭৫৭৯৫ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

 
ক্রধভক 

নাং 

প্রধÿণাথীদদয নাভ ঠিকানা মভাফাইর নম্বয প্রধÿণ মকাদ ময নাভ মভয়াদ ভত্মব্য 

১ মভা: যাদদুর ইরাভ খাভাযাইর ,দয, ধঝনাইদ ০১৯১৭৮৭৯৪৫৮ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

২ মভা: বুজ ধফশ্বা খাভাযাইর ,দয, ধঝনাইদ ০১৩০৪৭৮৬৪৭২ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

৩ মভা: বুজ মাদন খাভাযাইর ,দয, ধঝনাইদ ০১৭১৮৯২৫০৩৫ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  



৪ মভা: মভদদী াান খাভাযাইর ,দয, ধঝনাইদ ০১৭১২১৮০৭৯৮ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

৫ মভা: ধফস্নফ মাদন খাভাযাইর ,দয, ধঝনাইদ ০১৭৬৪২৩৮৬৮০ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

৬ পাযম্নক মাদন : বফানীপুয , দয, ধঝনাইদ ০১৯২৬২৬২৭৯৮ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

৭ মভা: ইকযামুর 

ইরাভ 

খাভাযাইর ,দয, ধঝনাইদ ০১৭৯১১৮৪৩৪৫ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

৮ মভা: াধফফয মাদন কুরফািীয়া , দয, ধঝনাইদ ০১৭৮২৭৩০০০২ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

৯ ইভযান মাদন খাভাযাইর ,দয, ধঝনাইদ ০১৭৫৮৮২০১৪৩ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

১০ ভামুনুয যভান কুরফািীয়া , দয, ধঝনাইদ ০১৭১২৯৮৯১৯৪ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

১১ মভা: তুলায ইভযান খাভাযাইর ,দয, ধঝনাইদ ০১৭৫৯৮৫৮২২৪ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

১২ মভা: ইকযামুর খাভাযাইর ,দয, ধঝনাইদ ০১৭৪৫৮৪০৩৫৬ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

১৩ মভা: ধমুর মাদন খাভাযাইর ,দয, ধঝনাইদ ০১৭৯৯৩৭৯০০২ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

১৪ মভা: ভধতয়ায যভান কুরফািীয়া , দয, ধঝনাইদ ০১৬৪৫৮৬৮২১১ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

১৫ মভা: যধফউর ইরাভ খাভাযাইর ,দয, ধঝনাইদ ০১৩০২৮৯৯১৬৪ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

১৬ মভা: জাপয আরী খাভাযাইর ,দয, ধঝনাইদ ০১৭১৩৯০৪৭৫৭ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

১৭ মভা: ধজফ মাদন খাভাযাইর ,দয, ধঝনাইদ ০১৭১৮৩৭৯৭০৮ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

১৮ মভা: আাদুজ্জাভান খাভাযাইর ,দয, ধঝনাইদ ০১৬৪৬৬৩৬৭৩৭ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

১৯ মভা: ধযফুর ইরাভ খাভাযাইর ,দয, ধঝনাইদ ০১৭৬৬২৯৭৬৫৭ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

২০ মভা: যাজু মাদন খাভাযাইর ,দয, ধঝনাইদ ০১৭২৬৫১৪৯৪১ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

২১ মভাছা: ধমু খাতুন দূগ মানাযায়নপুয পুটিয়া,ধঝনাইদ ০১৮৫৬৯১১৪৯৮ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

২২ মভা: জনাফ আরী খাভাযাইর ,দয, ধঝনাইদ ০১৭৫৭১৬৮৭২৩ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

২৩ েী ধফশ্বা কুরফািীয়া , দয, ধঝনাইদ ০১৭৪৩৮৫৭৩৪৭ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

২৪ শুবনুয যভান কুরফািীয়া , দয, ধঝনাইদ ০১৯৫৪৭০৭০৭২ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

২৫ মভা: মযাান 

াওরাদায 

কুরফািীয়া , দয, ধঝনাইদ ০১৭১৪৮৬৯২১৬ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

 
ক্রধভক 

নাং 

প্রধÿণাথীদদয নাভ ঠিকানা মভাফাইর নম্বয প্রধÿণ মকাদ ময নাভ মভয়াদ ভত্মব্য 

১ ধদভর াান 

যম্নদফর  

কুঠিদুগ মাপুয , দয, ধঝনাইদ ০১৭২৯২৫৬৩২৫ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

২ যাজু আদভদ মধাাধফরা , দয, ধঝনাইদ ০১৯৩৫৭৯১৭৯  গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

৩ মভা: যধফউর ইরাভ কুঠিদুগ মাপুয , দয, ধঝনাইদ ০১৭১৬০৯০৯২৫ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

৪ পজদর যাফফী 

যকায 

 াকরাািা , দয, ধঝনাইদ ০১৯২৫৫৪০৫৭৭ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

৫ াধফনা খাতুন কুঠিদুগ মাপুয , দয, ধঝনাইদ ০১৭৯৮২৫৪৫৬৩ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

৬ ধপ্রা ধফশ্বা কুঠিদুগ মাপুয , দয, ধঝনাইদ ০১৯৪০৭৫২৮২৯ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

৭ ধখা ধফশ্বা কুঠিদুগ মাপুয , দয, ধঝনাইদ ০১৭৮৬৫১০২৭৮ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

৮ মভা: যধন মখ কুঠিদুগ মাপুয , দয, ধঝনাইদ ০১৪০৬৮৫৪১৪৩ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

৯ মভাছা: াযবীন 

মফগভ 

কুঠিদুগ মাপুয , দয, ধঝনাইদ ০১৭২৬৭১৩৭৪৯ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

১০ মভাছা:  ায়না খাতুন কুঠিদুগ মাপুয , দয, ধঝনাইদ ০১৭২৪২৬২৪১০ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

১১ মযদনা াযধবন কুঠিদুগ মাপুয , দয, ধঝনাইদ ০১৭৪৩৩২৪৫১১ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

১২ মভা: মাদর যানা কুঠিদুগ মাপুয , দয, ধঝনাইদ ০১৯১৭৮৩০৫০৭ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

১৩ ধফদুযৎ কুভায কুঠিদুগ মাপুয , দয, ধঝনাইদ ০১৭৯০১২১৫১৬ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

১৪ াইদুয যভান কুঠিদুগ মাপুয , দয, ধঝনাইদ ০১৯৬৮০৩১৩৯৯ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

১৫ মযাধজনা খাতুন কুঠিদুগ মাপুয , দয, ধঝনাইদ ০১৯২৭৮১০৫১২ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

১৬ ধযাংকু যানী ভ মা কুঠিদুগ মাপুয , দয, ধঝনাইদ ০১৭৩৬৪৮৬২৬৬ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

১৭ সুভা আক্তায কুঠিদুগ মাপুয , দয, ধঝনাইদ ০১৭৮৯০১৫১০১ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

১৮ স্বাধীন ভ মা কুঠিদুগ মাপুয , দয, ধঝনাইদ ০১৮৩০৬৪৯১৮৫ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

১৯ মভাছা: ধযভা খাতুন কুঠিদুগ মাপুয , দয, ধঝনাইদ ০১৯২০৫০৯৯৯০১ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

২০ মভাছা: মখাদদজা 

খাতুন 

কুঠিদুগ মাপুয , দয, ধঝনাইদ ০১৭১৬১৭৯৮৮৯ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

২১ মভা: আর আধভন কুঠিদুগ মাপুয , দয, ধঝনাইদ ০১৭০৯১৮১৭৫৬ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  



২২ মজানা যানী কুঠিদুগ মাপুয , দয, ধঝনাইদ ০১৭২০৫০৯৬০১ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

২৩ সুব্রত অধধকাযী কুঠিদুগ মাপুয , দয, ধঝনাইদ ০১৯৪৫৯১৩১০৭ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

২৪ তানধজযা নাযী কুঠিদুগ মাপুয , দয, ধঝনাইদ ০১৯৩৩৮৮৪৯২০ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

২৫ কধযভ আরী মখদাািা, দয, ধঝনাইদ ০১৯১৪১৭৭২৯৭ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

 
ক্রধভক 

নাং 

প্রধÿণাথীদদয নাভ ঠিকানা মভাফাইর নম্বয প্রধÿণ মকাদ ময নাভ মভয়াদ ভত্মব্য 

১ মভা: যাফবুর াান আিমুধখ, দয, ধঝনাইদ ০১৩১৪৯৭৫৫৪৭ ছাগর ারন ৭ ধদন  

২ মভা: ধজফ মাদন আিমুধখ, দয, ধঝনাইদ ০১৯২১৭২১৮৭৩ ছাগর ারন ৭ ধদন  

৩ মভা: আর আধভন আিমুধখ, দয, ধঝনাইদ ০১৯১৮০১৩৭৩৩ ছাগর ারন ৭ ধদন  

৪ মতৌধদুয যভান আিমুধখ, দয, ধঝনাইদ ০১৭১৫৬৩৪০৬১ ছাগর ারন ৭ ধদন  

৫ মভা: মভদদী াান আিমুধখ, দয, ধঝনাইদ ০১৭৪৪২৬৭৩৮৯ ছাগর ারন ৭ ধদন  

৬ মভা: কাভার মাদন আিমুধখ, দয, ধঝনাইদ ০১৭৮৫৪৬০৪২৭ ছাগর ারন ৭ ধদন  

৭ কুতুফ উধিন আিমুধখ, দয, ধঝনাইদ ০১৯০৫৭৬৬৪৮৪ ছাগর ারন ৭ ধদন  

৮ মভা: যাজু আদম্মদ  আিমুধখ, দয, ধঝনাইদ ০১৭৮০২১২৪০৭ ছাগর ারন ৭ ধদন  

৯ মভা: যাদর ধভয়া আিমুধখ, দয, ধঝনাইদ ০১৯৮৬৪৩৫২৭০ ছাগর ারন ৭ ধদন  

১০ মভা: যাজীফ মাাইন আিমুধখ, দয, ধঝনাইদ ০১৭৭১৭৬০৩১৭ ছাগর ারন ৭ ধদন  

১১ মভা: আধভনুয যভান আিমুধখ, দয, ধঝনাইদ ০১৭৫২৭০২১৪৩ ছাগর ারন ৭ ধদন  

১২ জধভ উধিন আিমুধখ, দয, ধঝনাইদ ০১৯৯১৯৩৬৩৮৫ ছাগর ারন ৭ ধদন  

১৩ ধজাদ মাদন আিমুধখ, দয, ধঝনাইদ ০১৭০৩৯৫৭২৭০ ছাগর ারন ৭ ধদন  

১৪ মভা: সুইট আদম্মদ আিমুধখ, দয, ধঝনাইদ ০১৭৯৮০২৪০৬৯ ছাগর ারন ৭ ধদন  

১৫ মভা: ধযাজুর 

ইরাভ 

আিমুধখ, দয, ধঝনাইদ ০১৮৩২০৬৩১৩৮ ছাগর ারন ৭ ধদন  

১৬ মভা: আধতকুয 

যভান 

আিমুধখ, দয, ধঝনাইদ ০১৯৮৮১০০৯১২ ছাগর ারন ৭ ধদন  

১৭ মভাছা: সুধভতা 

সুরতানা 

আিমুধখ, দয, ধঝনাইদ ০১৭৩২২২০৫৬৭ ছাগর ারন ৭ ধদন  

১৮ মভাছা: াযধজনা 

খাতুন 

আিমুধখ, দয, ধঝনাইদ ০১৭৭১৩৫১৯৪৬ ছাগর ারন ৭ ধদন  

১৯ নাছধযন নাায আিমুধখ, দয, ধঝনাইদ ০১৮৫৯১৭১৩৯৭ ছাগর ারন ৭ ধদন  

২০ মভাছা: ছধনয়া খাতুন আিমুধখ, দয, ধঝনাইদ ০১৭৯৪৬৯৬৩৩৪ ছাগর ারন ৭ ধদন  

২১ মভাছা: ভীযা খাতুন আিমুধখ, দয, ধঝনাইদ ০১৭৯১৭৭০৪৯০ ছাগর ারন ৭ ধদন  

২২ মভাছা: াধখ আিমুধখ, দয, ধঝনাইদ ০১৩০৪০৩৯৩৩১ ছাগর ারন ৭ ধদন  

২৩ আভা খাতুন আিমুধখ, দয, ধঝনাইদ ০১৯৫৪৯৯৯৯৪০ ছাগর ারন ৭ ধদন  

২৪ াধভভা খাতুন আিমুধখ, দয, ধঝনাইদ ০১৭১৫৭৬৫৬৫৫ ছাগর ারন ৭ ধদন  

২৫ ারা খাতুন আিমুধখ, দয, ধঝনাইদ ০১৭৯১৫৪১৫০০ ছাগর ারন ৭ ধদন  

 
ক্রধভক 

নাং 

প্রধÿণাথীদদয নাভ ঠিকানা মভাফাইর নম্বয প্রধÿণ মকাদ ময নাভ মভয়াদ ভত্মব্য 

১  মভা: আধজজুয 

যভান 

 াকরাািা, দয, ধঝনাইদ ০১৯৯৯৫৪৪৪০৬ াধযফাধযক াঁ মুযগী 

ারন 

৭ ধদন  

২ মভা: আধযফুর 

ইরাভ 

 াকরাািা, দয, ধঝনাইদ ০১৭০৭৬৫৭৯৬৩ াধযফাধযক াঁ মুযগী 

ারন 

৭ ধদন  

৩ সুদয দা  াকরাািা, দয, ধঝনাইদ ০১৯৩৪৩৫৩২৫১ াধযফাধযক াঁ মুযগী 

ারন 

৭ ধদন  

৪  মভা: ভাাবুবুয 

যভান 

 াকরাািা, দয, ধঝনাইদ ০১৯৬০২৩৪৭০৮ াধযফাধযক াঁ মুযগী 

ারন 

৭ ধদন  

৫ পজদর যাফফী 

যকায 

 াকরাািা, দয, ধঝনাইদ ০১৯২৫৫৪০৫৭৭ াধযফাধযক াঁ মুযগী 

ারন 

৭ ধদন  

৬ এএভ আর -আধভন  াকরাািা, দয, ধঝনাইদ ০১৯৮১৯২৫৬৩১ াধযফাধযক াঁ মুযগী 

ারন 

৭ ধদন  

৭ মভা: আব্দুয যভান  াকরাািা, দয, ধঝনাইদ ০১৯২৯৯৭৮৬৮৫ াধযফাধযক াঁ মুযগী ৭ ধদন  



ারন 

৮ রা কুভায দা  াকরাািা, দয, ধঝনাইদ ০১৯৩৩৪৯৬৪৩৬ াধযফাধযক াঁ মুযগী 

ারন 

৭ ধদন  

৯ শুব কুভায দা  াকরাািা, দয, ধঝনাইদ ০১৯৩৭২৪৮৯১৭ াধযফাধযক াঁ মুযগী 

ারন 

৭ ধদন  

১০ অধব ধফশ্বা  াকরাািা, দয, ধঝনাইদ ০১৯৯৪৯৮৬৭২৬ াধযফাধযক াঁ মুযগী 

ারন 

৭ ধদন  

১১ সুভাইয়া সুরতানা  াকরাািা, দয, ধঝনাইদ ০১৭৪০২২৪৯৪১ াধযফাধযক াঁ মুযগী 

ারন 

৭ ধদন  

১২ মভাছা: স্মৃধত খাতুন  াকরাািা, দয, ধঝনাইদ ০১৯৩৯৮৩১৬৮৮ াধযফাধযক াঁ মুযগী 

ারন 

৭ ধদন  

১৩ যম্নভা খাতুন   াকরাািা, দয, ধঝনাইদ ০১৭৬৬৮২০৮৫৭ াধযফাধযক াঁ মুযগী 

ারন 

৭ ধদন  

১৪ আপানা ধভধভ  াকরাািা, দয, ধঝনাইদ ০১৭৩৬৪৮৬৫৯৮ াধযফাধযক াঁ মুযগী 

ারন 

৭ ধদন  

১৫ মভাছা: রাবরী খাতুন  াকরাািা, দয, ধঝনাইদ ০১৭২৬৮৮৬০৯৮ াধযফাধযক াঁ মুযগী 

ারন 

৭ ধদন  

১৬ াভীভা সুরতানা 

সুধভ 

 াকরাািা, দয, ধঝনাইদ ০১৯৮৭৪৭২৮৮০ াধযফাধযক াঁ মুযগী 

ারন 

৭ ধদন  

১৭ ধ ধভত্র  াকরাািা, দয, ধঝনাইদ ০১৯১৪৯৬০২৭৮ াধযফাধযক াঁ মুযগী 

ারন 

৭ ধদন  

১৮ আপদযাজা াযবীন  াকরাািা, দয, ধঝনাইদ ০১৯১৬১৫৯৫১৫ াধযফাধযক াঁ মুযগী 

ারন 

৭ ধদন  

১৯ সুযাইয়া আক্তায  াকরাািা, দয, ধঝনাইদ ০১৯৫২৬১৫২২৯ াধযফাধযক াঁ মুযগী 

ারন 

৭ ধদন  

২০ মভাছা: যম্নকাইয়া  াকরাািা, দয, ধঝনাইদ ০১৯৫২৬১৫২২৯ াধযফাধযক াঁ মুযগী 

ারন 

৭ ধদন  

২১ ভধনকা খাতুন  াকরাািা, দয, ধঝনাইদ ০১৯২৯৯৭৮৬৮৫ াধযফাধযক াঁ মুযগী 

ারন 

৭ ধদন  

২২ মভা: ারাউধিন াভদা, দয, ধঝনাইদ ০১৭২৪২২১৪৫২২ াধযফাধযক াঁ মুযগী 

ারন 

৭ ধদন  

২৩ ধফথী যানী কভ মকায  াকরাািা, দয, ধঝনাইদ ০১৯৫৭৮৬৬১০৫ াধযফাধযক াঁ মুযগী 

ারন 

৭ ধদন  

২৪ জুধর   াকরাািা, দয, ধঝনাইদ ০১৭৩১৩২৫১৯৪ াধযফাধযক াঁ মুযগী 

ারন 

৭ ধদন  

২৫ াথী  কভ মকায  াকরাািা, দয, ধঝনাইদ ০১৯৫৭৮৬৬১০৫ াধযফাধযক াঁ মুযগী 

ারন 

৭ ধদন  

 
ক্রধভক 

নাং 

প্রধÿণাথীদদয নাভ ঠিকানা মভাফাইর নম্বয প্রধÿণ মকাদ ময নাভ মভয়াদ ভত্মব্য 

১ অনন্যা তানধজরা 

আধিঁ 

আযাপুয , দয, ধঝনাইদ ০১৯৬৭২৬৫৪১৮  ধফউটিধপদকন ধফলয়ক ৭ ধদন  

২ ধজনাত জাান মুধন্ন কাঞ্চন নগয , দয, ধঝনাইদ ০১৯৩৯৪৫১০৪৪  ধফউটিধপদকন ধফলয়ক ৭ ধদন  

৩ াওধরয়া ান্নুভ কাঞ্চন নগয , দয, ধঝনাইদ ০১৯৭৪৮৪৪১৮২  ধফউটিধপদকন ধফলয়ক ৭ ধদন  

৪ সুভাইয়া  ইরাভ 

তাধনয়া 

ফাটী, দয, ধঝনাইদ ০১৬৩৯৫২৩২০৮  ধফউটিধপদকন ধফলয়ক ৭ ধদন  

৫ জান্নাতুর মপযদদৌ 

তাভান্না 

ফাটী, দয, ধঝনাইদ ০১৬৩৯৫২৩২০৮  ধফউটিধপদকন ধফলয়ক ৭ ধদন  

৬ মভাছা: দুলু খাতুন ফাটী, দয, ধঝনাইদ ০১৯৩২১৬২৩২১  ধফউটিধপদকন ধফলয়ক ৭ ধদন  

৭ তাযা ফাটী, দয, ধঝনাইদ ০১৮৭৮৮২৩০৬৬  ধফউটিধপদকন ধফলয়ক ৭ ধদন  

৮ সুধভ খাতুন মািাাটি, দয, ধঝনাইদ ০১৭৬০৩৩০৪৫৮  ধফউটিধপদকন ধফলয়ক ৭ ধদন  

৯ তাী  কুন্ডু মখািম , দয, ধঝনাইদ ০১৭১৪৭৬৭৩০৬  ধফউটিধপদকন ধফলয়ক ৭ ধদন  



১০ মভাছা: ধউরী  

খাতুন 

ফাটী, দয, ধঝনাইদ ০১৩০৫৪২৬৯৯৪  ধফউটিধপদকন ধফলয়ক ৭ ধদন  

১১ মভাছা: মুক্তা খাতুন ফাটী, দয, ধঝনাইদ ০১৩০৪১৮৮১১২  ধফউটিধপদকন ধফলয়ক ৭ ধদন  

১২ মভাছা: যম্নভধক 

খাতুন 

ফাটী, দয, ধঝনাইদ ০১৯৬৪৮৭৬১৪৩  ধফউটিধপদকন ধফলয়ক ৭ ধদন  

১৩ মভাছা: ভাধযয়া মফগভ ফাটী, দয, ধঝনাইদ ০১৭৩৬১৪৫৮৩৭  ধফউটিধপদকন ধফলয়ক ৭ ধদন  

১৪ তাছ ধরভা আক্তায 

ধাংধক 

আযাপুয, দয, ধঝনাইদ ০১৮৭১৭৩৭৬৬৯  ধফউটিধপদকন ধফলয়ক ৭ ধদন  

১৫ সুভাইয়া খাতুন ভুটিয়াযগাধত, দয, ধঝনাইদ ০১৮২৬৭৯৫০২৫  ধফউটিধপদকন ধফলয়ক ৭ ধদন  

১৬ স্বান মারী  খাতুন মডপরফািী , দয, ধঝনাইদ ০১৮২২৭৪৬১৬৭  ধফউটিধপদকন ধফলয়ক ৭ ধদন  

১৭ ধদযাতুর মুনতাান আযাপুয, দয, ধঝনাইদ ০১৭৩৫৬৬০২৩৬  ধফউটিধপদকন ধফলয়ক ৭ ধদন  

১৮ মভাছা: ভধনা 

আক্তায ধযয়া 

বগফাননগয, দয, ধঝনাইদ ০১৯১৩০১৪৩৫৮  ধফউটিধপদকন ধফলয়ক ৭ ধদন  

১৯ াযধভন আক্তায 

ভহুয়া 

আব্দুর জফফায িক, ধঝনাইদ ০১৭৬৪৩৮৭৬২৭  ধফউটিধপদকন ধফলয়ক ৭ ধদন  

২০ াযধভন সুরতানা 

নাই 

ব্যাাযী ািা , দয, ধঝনাইদ ০১৭৪৬৪৯৫৮৩১  ধফউটিধপদকন ধফলয়ক ৭ ধদন  

২১ ধরা ফাটী, দয, ধঝনাইদ ০১৮১৭৬৭৩১৭২  ধফউটিধপদকন ধফলয়ক ৭ ধদন  

২২  মভাছা: নাধগ ম 

আক্তায  

ব্যাাযী ািা , দয, ধঝনাইদ ০১৯২৪৩২৪৯১১  ধফউটিধপদকন ধফলয়ক ৭ ধদন  

২৩ াধভয়া যভান স্বণ ম ব্যাাযী ািা , দয, ধঝনাইদ ০১৭৭২২৩২৬২৬  ধফউটিধপদকন ধফলয়ক ৭ ধদন  

২৪ মভাছা: ান্না খাতুন আযাপুয, দয, ধঝনাইদ ০১৭৭২৬৭৭৯৯৩  ধফউটিধপদকন ধফলয়ক ৭ ধদন  

২৫ মভাছা: ভধনযা খাতুন মডপরফািী , দয, ধঝনাইদ ০১৯৬৮৬১১৪৩০  ধফউটিধপদকন ধফলয়ক ৭ ধদন  

 

 

 
ক্রধভক 

নাং 

প্রধÿণাথীদদয নাভ ঠিকানা মভাফাইর নম্বয প্রধÿণ মকাদ ময নাভ মভয়াদ ভত্মব্য 

১ মভা: াভীভ মাদন ধযপুয, দয, ধঝনাইদ ০১৪০৫২১৪৯৪১ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

২ মভা: আধভন মাদন ধযপুয, দয, ধঝনাইদ   ০১৯২২৩৬৩১৪৪ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

৩ অয়ন যায় মঘালািা, দয, ধঝনাইদ ০১৩১১৪১৬১০২ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

৪ সুভা মুখাজী ধফলয়খারী, দয, ধঝনাইদ ০১৪০৫৪৭৬৭৭৮ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

৫ প্রদী কুভায ধফশ্বা ফি খধিখাধর, দয, ধঝনাইদ ০১৯৬০৯৪৯৬৬৭ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

৬ মভা: ভদনায়ায 

মাদন 

খধিখাধর, দয, ধঝনাইদ ০১৯৩৬৬৩৮৫৭৯ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

৭  সুভন কুভায সুত্রধয ধফলয়খারী, দয, ধঝনাইদ ০১৯৪৫৯১৪৮২০ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

৮ শুভ্র  মুখাজী ধফলয়খারী, দয, ধঝনাইদ ০১৬৩৮০৪৪৫৪১ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

৯ মভা: জাকাধযয়া 

মাদন 

মকফপুয, দয, ধঝনাইদ ০১৯২২০৬৯১৩১ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

১০ সুধপ্ত মঘাল ধফথী ধভঠাপুয, দয, ধঝনাইদ ০১৭১৪৫৫৮৭৮০ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

১১ অ মা যানী  কয গাইদঘাট , দয, ধঝনাইদ ০১৮৬৩২৯৫৪৪৩ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

১২ পাযম্নক আদভদ ধফলয়খারী, দয, ধঝনাইদ ০১৯৫৫৪৫০০০১ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

১৩  মভা: নাইমুয যভান ধফলয়খারী, দয, ধঝনাইদ ০১৮১৫৯৪৮৮৮৭ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

১৪ মাদর যানা ধফলয়খারী, দয, ধঝনাইদ ০১৮৬৮০০৪৫৪৭ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

১৫  মভা: াজ্জাদ যভান ভীদযয হুদা, দয, ধঝনাইদ ০১৯৩৬৬৫৬৭২৭ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

১৬ ধভঠুন কুভায  মঘাল খধিখাধর, দয, ধঝনাইদ ০১৯২১১০৫৬৬২ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

১৭ প্রাভত্ম মুখাজী ধফলয়খারী, দয, ধঝনাইদ ০১৯১৩৪৮৯৫৭৫ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

১৮ ধফ এভ নাজমুর 

াান 

ধফলয়খারী, দয, ধঝনাইদ ০১৯২৮৩৫৬০০০ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

১৯ অনু কুভায মঘাল ধফলয়খারী, দয, ধঝনাইদ ০১৯৩৯১৩৮১৬৩ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

২০ প্রদী কুভায ভ মা ধফলয়খারী, দয, ধঝনাইদ ০১৯২৬৭০৩৮৮১ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

২১ ইকযামুর ধফলয়খারী, দয, ধঝনাইদ ০১৯৭৮৪১০১৭৯ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  



২২ দ্বী মঘাল ধফলয়খারী, দয, ধঝনাইদ ০১৭৬৫৫১১৭৪৪ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

২৩ ধদঙ্কয মঘাল ধফলয়খারী, দয, ধঝনাইদ ০১৭৪৫৪৮৭৫২৬ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

২৪ মভা: আক্তাযম্নর 

ইরাভ 

ধযপুয, দয, ধঝনাইদ ০১৯০২৭৭৬৩৪৪ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

২৫ মাদর যানা যাভ ন্দ্রপুয , দয, ধঝনাইদ ০১৭৯২১২৬৭১২ গযম্নদভাটাতাজাকযন ৭ ধদন  

 
ক্রধভক 

নাং 

প্রধÿণাথীদদয নাভ ঠিকানা মভাফাইর নম্বয প্রধÿণ মকাদ ময নাভ মভয়াদ ভত্মব্য 

১ অনন্যা তানধজরা 

আধিঁ 

আযাপুয , দয, ধঝনাইদ ০১৯৬৭২৬৫৪১৮  ধফউটিধপদকন ধফলয়ক ৭ ধদন  

২ ধজনাত জাান মুধন্ন কাঞ্চন নগয , দয, ধঝনাইদ ০১৯৩৯৪৫১০৪৪  ধফউটিধপদকন ধফলয়ক ৭ ধদন  

৩ াওধরয়া ান্নুভ কাঞ্চন নগয , দয, ধঝনাইদ ০১৯৭৪৮৪৪১৮২  ধফউটিধপদকন ধফলয়ক ৭ ধদন  

৪ সুভাইয়া  ইরাভ 

তাধনয়া 

ফাটী, দয, ধঝনাইদ ০১৬৩৯৫২৩২০৮  ধফউটিধপদকন ধফলয়ক ৭ ধদন  

৫ জান্নাতুর মপযদদৌ 

তাভান্না 

ফাটী, দয, ধঝনাইদ ০১৬৩৯৫২৩২০৮  ধফউটিধপদকন ধফলয়ক ৭ ধদন  

৬ মভাছা: দুলু খাতুন ফাটী, দয, ধঝনাইদ ০১৯৩২১৬২৩২১  ধফউটিধপদকন ধফলয়ক ৭ ধদন  

৭ তাযা ফাটী, দয, ধঝনাইদ ০১৮৭৮৮২৩০৬৬  ধফউটিধপদকন ধফলয়ক ৭ ধদন  

৮ সুধভ খাতুন মািাাটি, দয, ধঝনাইদ ০১৭৬০৩৩০৪৫৮  ধফউটিধপদকন ধফলয়ক ৭ ধদন  

৯ তাী  কুন্ডু মখািম , দয, ধঝনাইদ ০১৭১৪৭৬৭৩০৬  ধফউটিধপদকন ধফলয়ক ৭ ধদন  

১০ মভাছা: ধউরী  

খাতুন 

ফাটী, দয, ধঝনাইদ ০১৩০৫৪২৬৯৯৪  ধফউটিধপদকন ধফলয়ক ৭ ধদন  

১১ মভাছা: মুক্তা খাতুন ফাটী, দয, ধঝনাইদ ০১৩০৪১৮৮১১২  ধফউটিধপদকন ধফলয়ক ৭ ধদন  

১২ মভাছা: যম্নভধক 

খাতুন 

ফাটী, দয, ধঝনাইদ ০১৯৬৪৮৭৬১৪৩  ধফউটিধপদকন ধফলয়ক ৭ ধদন  

১৩ মভাছা: ভাধযয়া মফগভ ফাটী, দয, ধঝনাইদ ০১৭৩৬১৪৫৮৩৭  ধফউটিধপদকন ধফলয়ক ৭ ধদন  

১৪ তাছ ধরভা আক্তায 

ধাংধক 

আযাপুয, দয, ধঝনাইদ ০১৮৭১৭৩৭৬৬৯  ধফউটিধপদকন ধফলয়ক ৭ ধদন  

১৫ সুভাইয়া খাতুন ভুটিয়াযগাধত, দয, ধঝনাইদ ০১৮২৬৭৯৫০২৫  ধফউটিধপদকন ধফলয়ক ৭ ধদন  

১৬ স্বান মারী  খাতুন মডপরফািী , দয, ধঝনাইদ ০১৮২২৭৪৬১৬৭  ধফউটিধপদকন ধফলয়ক ৭ ধদন  

১৭ ধদযাতুর মুনতাান আযাপুয, দয, ধঝনাইদ ০১৭৩৫৬৬০২৩৬  ধফউটিধপদকন ধফলয়ক ৭ ধদন  

১৮ মভাছা: ভধনা 

আক্তায ধযয়া 

বগফাননগয, দয, ধঝনাইদ ০১৯১৩০১৪৩৫৮  ধফউটিধপদকন ধফলয়ক ৭ ধদন  

১৯ াযধভন আক্তায 

ভহুয়া 

আব্দুর জফফায িক, ধঝনাইদ ০১৭৬৪৩৮৭৬২৭  ধফউটিধপদকন ধফলয়ক ৭ ধদন  

২০ াযধভন সুরতানা 

নাই 

ব্যাাযী ািা , দয, ধঝনাইদ ০১৭৪৬৪৯৫৮৩১  ধফউটিধপদকন ধফলয়ক ৭ ধদন  

২১ ধরা ফাটী, দয, ধঝনাইদ ০১৮১৭৬৭৩১৭২  ধফউটিধপদকন ধফলয়ক ৭ ধদন  

২২  মভাছা: নাধগ ম 

আক্তায  

ব্যাাযী ািা , দয, ধঝনাইদ ০১৯২৪৩২৪৯১১  ধফউটিধপদকন ধফলয়ক ৭ ধদন  

২৩ াধভয়া যভান স্বণ ম ব্যাাযী ািা , দয, ধঝনাইদ ০১৭৭২২৩২৬২৬  ধফউটিধপদকন ধফলয়ক ৭ ধদন  

২৪ মভাছা: ান্না খাতুন আযাপুয, দয, ধঝনাইদ ০১৭৭২৬৭৭৯৯৩  ধফউটিধপদকন ধফলয়ক ৭ ধদন  

২৫ মভাছা: ভধনযা খাতুন মডপরফািী , দয, ধঝনাইদ ০১৯৬৮৬১১৪৩০  ধফউটিধপদকন ধফলয়ক ৭ ধদন  
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খ) অপ্রাধর্ষ্ঠাধনক প্রধলক্ষণ    উপজজাাঃ ককাটচাঁদপুর  কজাাঃ ধঝনাইদহ। 

 

“ছক” 
              

ক্রাঃ 

নং 

প্রধলক্ষণার্থীর নাম  গ্রাম ডাকঘর উজজর াঃ জজর  জভ ফ ইর নং ভন্তব্য 

1  জভ াঃ জর কভ ন জ জন প জজরপুয প জজরপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭২৭৯৪৮১৩৯ - 

2  জভ াঃ যম্নহুর আজভন প জজরপুয প জজরপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭২৫৬৭৫১৩০ - 

3  জভ াঃ আর আজভন প জজরপুয প জজরপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৫৬৭৭৬১২৩ - 

4  জুফ জেয জ জন প জজরপুয প জজরপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৮২৯৫৬২১৮২ - 

5  ইে জভন খ তুন প জজরপুয প জজরপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৩০২৬৬৯৮৪৪ - 

6  জয কনুজ্জ ভ ন প জজরপুয প জজরপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭১০৬৬০৮১৩ - 

7  আজপ জ জন প জজরপুয প জজরপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৯০১৩৬১৪৮ - 

8  জভ াঃ  ন জভে  প জজরপুয প জজরপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ  - 

9  জ  ন  খ তুন প জজরপুয প জজরপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৩৭০১৫৩৮৪ - 

10  র ফনী খ তুন প জজরপুয প জজরপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৬২৩৪২৯৭০ - 

11   জন য  খ তুন প জজরপুয প জজরপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৯৩০৯৯৫২৬ - 

12  স্বর্ ণ রী আক্ত য প জজরপুয প জজরপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৩০৪৯০৪৬৭৪ - 

13  ভয প যম্নক প জজরপুয প জজরপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৯২৬৪৩৭৯৫ - 

14  যসুর আজেদ প জজরপুয প জজরপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ  - 

15  জভ াঃ আজজভ উদ্দীন প জজরপুয প জজরপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৬০৮০২৯৬৪ - 

16  জভ াঃ দুযম্নদ আরী প জজরপুয প জজরপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ  - 

17  জভ াঃ প যম্নক জ জন প জজরপুয প জজরপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৮৯০৯৮৮৭১ - 

18  য জর আজেদ প জজরপুয প জজরপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৬২৪৭৭১৭৪ - 

19  জভ াঃ ভ সুদ য ন  প জজরপুয প জজরপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৭৩১০১৯২৯ - 

20  জভ ছ াঃ জ জনে  খ তুন প জজরপুয প জজরপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ  - 

21  জভ াঃ ত জভভ যভ ন প জজরপুয প জজরপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭১৪৬৯৬০২৯ - 

22  অজভত    প জজরপুয প জজরপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭০৫১৪১৯০৬ - 

23  জ  গ ইকফ র প জজরপুয প জজরপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ  - 

24  য জকবুর ইর ভ প জজরপুয প জজরপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৬০০৮৩৮৫০ - 

25  ইকয মুর জ  ইন প জজরপুয প জজরপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭২৪৭১৮০১৫ - 
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খ) অপ্রাধর্ষ্ঠাধনক প্রধলক্ষণ    উপজজাাঃ ককাটচাঁদপুর  কজাাঃ ধঝনাইদহ। 

“ছক” 

 
 

ক্রাঃ 

নং 

প্রধলক্ষণার্থীর নাম  গ্রাম ডাকঘর উজজর াঃ জজর  জভ ফ ইর নং ভন্তব্য 

26  জভ াঃ জযফুর ইর ভ  ভত্ম জক টচাঁদপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৯২১৭২০৯৩৭ - 

27  জভ াঃ য জকবুর ইর ভ জক টচাঁদপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৯২১৬৭৮৯৯৮ - 

28  ক ছ য আরী জযনন্দীে  জযনন্দীে  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ  - 

29  জভ াঃ  জদ জ জন জক টচাঁদপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭১৬৫৬৯৪৪৪ - 

30  জভজদী   ন কজযভ জক টচাঁদপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৯৮৬৪৬০১৯৯ - 

31  প জতভ  জফগভ দুধয  জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৭৩১৫৯৬৯৮ - 

32   যম্নখ ত ফজযজ জন ন জক টচাঁদপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ  - 

33  জভ াঃ আজক ভ ন্ন ন জক টচাঁদপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭০৫১৪০০২৬ - 

34  যতন যদ য জরভ নপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৯০৭০৩৯২৭৪ - 

35  জযজবী  রভ ন যভ ন 

 

জক টচাঁদপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৬১৫১৮৪১১৯ - 

36   ইফুর ইর ভ 

 

জক টচাঁদপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭২৪০৬২৫৪৪ - 

37  জভ াঃ জজ্জদ ইর ভ 

 

জক টচাঁদপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৬৮৬৭৬৯১০ - 

38  জভ াঃ আজজভ জ জন 

 

জক টচাঁদপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৪১৫৭৪৯৫৭ - 

39  জভ াঃ এভয ন জচৌধুযী 

 

জক টচাঁদপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭১৪৮৮৯৬৮১ - 

40  জভ াঃ ইভযম্নর জচৌধুযী 

 

জক টচাঁদপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৩০২৩৭৯৮২৪ - 

41  জভ াঃ ইজি আরী 

 

জরভ নপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৯১৫৬৭৬১৫০ - 

42  জভ াঃ জ জর 

 

 ড়ব ংগ  

জফদ্য ধযপুয 

ফলুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৯৬০৪৩৩১৯৫ - 

43  জভ াঃ জ জর য ন  

 

জরভ নপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ  - 

44  জভ াঃ য জদুর আরভ 

 

জক টচাঁদপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৯৩৭৫৫৬৭০৩ - 

45  জভ াঃ  ইফুর ইর ভ 

 

জক টচাঁদপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ  - 



46  জভ াঃ ভ সুদুয যভ ন 

 

ত র য ত র য ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ  - 

47  আব্দুরস্ন  আর ভ মুন 

 

জক টচাঁদপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৯৩৬২৯২৮০৫ - 

48  জফদুুৎ 

 

ক গভ যী ফলুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৮৪৬৫২৯৭২৯ - 

49  জভ াঃ প যজদন আ ন 

 

জক টচাঁদপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭১৮৩৪৭৮৯৫ - 

50  জভ াঃ আব্দুর ক জদয 

 

দুধয  জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৯৫৪১০১৩৭০ - 

 

 

উপজজা যুব উন্নয়ন কম মকর্মার কায মায় 

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর 

ককাটচাঁদপুর, ধঝনাইদহ । 

E-mail: kotchandpur@dyd.gov.bd 

 

প্রধলক্ষণপ্রাপ্ত যুবজদর র্থ্য 
 

খ) অপ্রাধর্ষ্ঠাধনক প্রধলক্ষণ    উপজজাাঃ ককাটচাঁদপুর  কজাাঃ ধঝনাইদহ। 

“ছক” 

 

 
             

ক্রাঃ 

নং 

প্রধলক্ষণার্থীর নাম গ্রাম ডাকঘর উজজর াঃ জজর  জভ ফ ইর নং ভন্তব্য 

51 ১  জকফ জ জন 

 

জযখ রী জযখ রী ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৫৯৬৯৪৮১৩ - 

52 ২ জ বন জ জন 

 

জযখ রী জযখ রী ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৮৬২৭২৬০৫৯ - 

53 ৩ জে ভ জ জন 

 

জযখ রী জযখ রী ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৯৩৭৪৪৫৪০৯ - 

54 ৪ জযফুর ইর ভ 

 

ক গভ যী ফলুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭২৫৭১৭৯৯৬ - 

55 ৫ জভ াঃ আজযফুর ইর ভ 

 

ক গভ যী ফলুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৯৭৩৬৩৪৮১ - 

56 ৬ জ  ন যসুর 

 

জক টচাঁদপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৩০৮২৭২৪৪৪ - 

57 ৭ জভ াঃ আর-প যম্নকী আজভ 

 

ক গভ যী ফলুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭২১০০৫৮৫৯ - 

58 ৮ জক, এভ ইজতে ক আরভ 

 

জক টচাঁদপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৯১১৫০৯৫৯১ - 

59 ৯ জভ াঃ আজন ে য জ জন 

 

জক টচাঁদপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭১৯৬২৯৩০৭ - 

60 ১

০ 

জভ াঃ আক্ত য জ জন 

 

শ্রীয ভপুয দে য ভপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৯৭৮২৭৯৮০ - 

61 ১

১ 

জ জকয জ জন 

 

ক গভ যী ফলুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৯৩৫৭৯১৩৯৮ - 

62 ১

২ 

জভ াঃ আব্দুয য জ্জ ক 

 

সুে দী   পুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৯৫৮৫২৯৩৯০ - 

63 ১

৩ 

জভ াঃ জ জকয জ জন 

 

ক গভ যী ফলুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭২১৪৫১৫৬৮ - 

64 ১

৪ 

জভ ছ াঃ কুরছুভ জফগভ 

 

জরভ নপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৭৯২৭০১২২ - 

65 ১

৫ 

জফস্নফ কুভ য 

 

ক গভ যী ফলুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৩৯৯৪৫৩৪৮ - 

66 ১

৬ 

য জভ  খ তুন 

 

ভ মুনজে  জযন্দীে  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৩৪৭৮৮৩১১ - 

67 ১

৭ 

জতৌজপকুজ্জ ভ ন 

 

ক গভ যী ফলুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৯৬৯৩৫৫১৪৯ - 

68 ১

৮ 

জপজয জ উজদ্দন 

 

ক গভ যী ফলুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৪৫০৬৪৩১০ - 



69 ১

৯ 

জ জনে  খ তুন 

 

ক গভ যী ফলুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৩২৯৩৬৯৭৩ - 

70 ২

০ 

জভ ছ াঃ জযন  খ তুন 

 

ক গভ যী ফলুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৫৮১৭৬৭৫২ - 

71 ২

১ 

জভ াঃ জভজদী   ন মুন্ন  

 

ক গভ যী ফলুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৩৬২৮৭৭০০ - 

72 ২

২ 

 জফফয আজভদ 

 

ক গভ যী ফলুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৯১৬৭০৬৯৯৩ - 

73 ২

৩ 

 থী আক্ত য 

 

ক গভ যী ফলুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৯৯৪২০৯৯৪৮ - 

74 ২

৪ 

প য ন  আক্ত য 

 

ফ জজফ ভনদ জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭২৭২১৭৩৭৬ - 

75 ২

৫ 

ক করী আক্ত য 

 

গুড় ড়  গুড় ড়  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৩০৩০৯৬৫৫৮ - 

 

 

 

উপজজা যুব উন্নয়ন কম মকর্মার কায মায় 

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর 

ককাটচাঁদপুর, ধঝনাইদহ । 

E-mail: kotchandpur@dyd.gov.bd 

 

প্রধলক্ষণপ্রাপ্ত যুবজদর র্থ্য 
 

খ) অপ্রাধর্ষ্ঠাধনক প্রধলক্ষণ    উপজজাাঃ ককাটচাঁদপুর  কজাাঃ ধঝনাইদহ। 

“ছক” 

 
             

ক্রাঃ 

নং 

প্রধলক্ষণার্থীর নাম গ্রাম ডাকঘর উজজর াঃ জজর  জভ ফ ইর নং ভন্তব্য 

76 ১ প য ন   যজভন 

 

জরভ নপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ  - 

77  যম্নক ইে   যজভন 

 

জরভ নপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ  - 

78  যম্নফ ইে   যজভন 

 

জরভ নপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ  - 

79  জভ ছাঃ জফজরী খ তুন 

 

জরভ নপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ  - 

80  জযংজক    

 

জরভ নপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ  - 

81  ন যজগ ণ খ তুন 

 

জরভ নপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ  - 

82  জ জনে  খ তুন 

 

জরভ নপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ  - 

83  জভ ছ াঃ সুয ইে  আক্ত য জভতু 

 

জরভ নপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ  - 

84  ছন্দ  য নী 

 

জরভ নপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ  - 

85  দীজি য নী    

 

জরভ নপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ  - 

86  ম্প     

 

জরভ নপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ  - 

87  জভ ছ াঃ  রভ  জফগভ 

 

জরভ নপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ  - 

88  জরজ    

 

জরভ নপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ  - 

89  জভৌ     

 

জরভ নপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ  - 

90  তৃিী য নী জফশ্ব  

 

জরভ নপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ  - 

91  যজনী খ তুন 

 

জরভ নপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ  - 



92  আজন ে য  খ তুন 

 

জরভ নপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ  - 

93  চম্প  খ তুন 

 

জরভ নপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ  - 

94  জভ ছ াঃ ফদযম্নন্ন  য 

 

জরভ নপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ  - 

95  জভ ছ াঃ  জন  খ তুন 

 

জরভ নপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ  - 

96   জদ  জফগভ 

 

জরভ নপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ  - 

97   জভ ছ াঃ জউজর খ তুন 

 

জরভ নপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ  - 

98  যম্ন   খ তুন 

 

জরভ নপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ  - 

99  জভ ছ াঃ ভেন  খ তুন 

 

জরভ নপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ  - 

100   জজয  খ তুন 

 

জরভ নপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ  - 

 

 

 

 

 

উপজজা যুব উন্নয়ন কম মকর্মার কায মায় 

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর 

ককাটচাঁদপুর, ধঝনাইদহ । 

E-mail: kotchandpur@dyd.gov.bd 

 

প্রধলক্ষণপ্রাপ্ত যুবজদর র্থ্য 
 

খ) অপ্রাধর্ষ্ঠাধনক প্রধলক্ষণ    উপজজাাঃ ককাটচাঁদপুর  কজাাঃ ধঝনাইদহ। 

“ছক” 

 
             

ক্রাঃ 

নং 

প্রধলক্ষণার্থীর নাম গ্রাম ডাকঘর উজজর াঃ জজর  জভ ফ ইর নং ভন্তব্য 

101 ১ জভ াঃ জজন যম্নর ইর ভ 

 

গুড় ড়  গুড় ড়  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭১০৯৫৫৩০৫ - 

102 ২ জভ ছ াঃ জযত   যবীন 

 

গুড় ড়  গুড় ড়  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৩৭৪৮১৮১৬ - 

103 ৩ জভ ছ াঃ জফউটি খ তুন 

 

গুড় ড়  গুড় ড়  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ  - 

104 ৪ জভ ছ াঃ জযজবী খ তুন 

 

গুড় ড়  গুড় ড়  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৫৫২৩৯২৮৩ - 

105 ৫ চাঁন জভে  

 

গুড় ড়  গুড় ড়  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৪৮৩২৬৬৪৭ - 

106 ৬ জভ াঃ ইভয ন জ জন 

 

গুড় ড়  গুড় ড়  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৫২০৩০১৭২ - 

107 ৭ আজযফুর ইর ভ 

 

গুড় ড়  গুড় ড়  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৬৪০০৬৬২৬৯ - 

108 ৮ জভ াঃ ফ দ  জভে  

 

গুড় ড়  গুড় ড়  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৩১৬২৫৮৬০১ - 

109 ৯ জভ াঃ   যম্নর ইর ভ 

 

গুড় ড়  গুড় ড়  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৪৬৯৩৩৯২৩ - 

110 ১

০ 

জভ াঃ খ েযম্নর ইর ভ 

 

গুড় ড়  গুড় ড়  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৪৭৬০৪৮৬৬ - 

111 ১

১ 

জভ াঃ  ইদুয যভ ন 

 

গুড় ড়  গুড় ড়  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৪৫৯৩৬৫৫১ - 

112 ১

২ 

জভ াঃ ভ সুদ য ন  

 

জগদ্বীপুয গুড় ড়  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৯৫৩৬৭৫৭৫১ - 

113 ১

৩ 

 জকফ জ জন 

 

গুড় ড়  গুড় ড়  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৩০৭২৬৬৮১৬ - 



114 ১

৪ 

জভ াঃ বুজ আজেদ 

 

গুড় ড়  গুড় ড়  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৮২৬৭৭৫০০০ - 

115 ১

৫ 

জভ াঃ জজরভ জযজ  

 

গুড় ড়  গুড় ড়  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭২৬৩৪১২৭২ - 

116 ১

৬ 

জ  গ 

 

গুড় ড়  গুড় ড়  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭০৪৫০৫১৩৪ - 

117 ১

৭ 

জভ াঃ ন জভ   ন 

 

গুড় ড়  গুড় ড়  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৩৩৯৬৬২৪২ - 

118 ১

৮ 

জযক্ত  খ তুন 

 

গুড় ড়  গুড় ড়  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৮৬৬৩৬২২৬৭ - 

119 ১

৯ 

জভ াঃ  ইদুয যভ ন 

 

গুড় ড়  গুড় ড়  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৯৬৫৮৩৪৪৪৬ - 

120 ২

০ 

জভ ছ াঃ জর  খ তুন 

 

গুড় ড়  গুড় ড়  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৯৬৬৯৩৯০৫৪ - 

121 ২

১ 

 জকর  

 

গুড় ড়  গুড় ড়  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৮০২১৩৭২৮ - 

122 ২

২ 

জভ াঃ আর জভন   ন 

 

গুড় ড়  গুড় ড়  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৯১৮৮০৫৪৯৯ - 

123 ২

৩ 

নজযম্নর ইর ভ 

 

গুড় ড়  গুড় ড়  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৬৭৮৮৮৭৬০ - 

124 ২

৪ 

ন জছভ  

 

গুড় ড়  গুড় ড়  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ  - 

125 ২

৫ 

জভ াঃ ন জমুর আরভ 

 

গুড় ড়  গুড় ড়  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৯৮৭৫৯৩৭৫ - 

 

 

 

উপজজা যুব উন্নয়ন কম মকর্মার কায মায় 

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর 

ককাটচাঁদপুর, ধঝনাইদহ । 

E-mail: kotchandpur@dyd.gov.bd 

 

প্রধলক্ষণপ্রাপ্ত যুবজদর র্থ্য 
 

খ) অপ্রাধর্ষ্ঠাধনক প্রধলক্ষণ    উপজজাাঃ ককাটচাঁদপুর  কজাাঃ ধঝনাইদহ। 

“ছক” 

 
             

ক্রাঃ 

নং 

প্রধলক্ষণার্থীর নাম গ্রাম ডাকঘর উজজর াঃ জজর  জভ ফ ইর নং ভন্তব্য 

126 ১ আক  

 

জযন্দীে  জযন্দীে  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭২৫৭৪৭৪৩২ - 

127 ২ প জতভ  খ তুন 

 

জযন্দীে  জযন্দীে  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৭৩৩৫৬৬৭৫ - 

128 ৩ জভ াঃ  জন ইর ভ 

 

ভ মুনজে  জযন্দীে  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৫২৯১৯৮৪০ - 

129 ৪ জভ াঃ তজযকুর ইর ভ 

 

জযন্দীে  জযন্দীে  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৫৩৫৯৮২৮৫ - 

130 ৫ জভ াঃ ভজনযম্নর ইর ভ 

 

জযন্দীে  জযন্দীে  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭২৪৮০৯৪৩৬ - 

131 ৬ জভ ছ াঃ   ন জ খ তুন 

 

জযন্দীে  জযন্দীে  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৬১১২৮৬৫৯ - 

132 ৭ জভ াঃ জভ ভত্ম জুর ইর ভ 

 

জযন্দীে  জযন্দীে  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৬১১২৮৬৫৯ - 

133 ৮ প জতভ  খ তুন 

 

ভ মুনজে  জযন্দীে  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৯৭৭৮৬৪০৭০ - 

134 ৯ জয জজন  

 

ভ মুনজে  জযন্দীে  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৩৬২৮৬৮০০ - 

135 ১

০ 

আজযপ  জফগভ 

 

ভ মুনজে  জযন্দীে  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৯২০৭৫৮৭০০ - 

136 ১

১ 

 যম্নন অয যজদ 

 

ভ মুনজে  জযন্দীে  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৮৭৭৮৬৪০৭০ - 



137 ১

২ 

জভ াঃ ন জমুর জ জন 

 

ভ মুনজে  জযন্দীে  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৯২৭৩১৬০৯৮ - 

138 ১

৩ 

জভ াঃ য ন  জ জন 

 

জযন্দীে  জযন্দীে  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৩০৬২১৪২৩২ - 

139 ১

৪ 

জভ াঃ আজযপ জ জন 

 

জযন্দীে  জযন্দীে  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৩৯৪৪৭১০৪ - 

140 ১

৫ 

জভ ছ াঃ সুজভ আক্ত য 

 

জযন্দীে  জযন্দীে  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭২৭৩৭১৩০৪ - 

141 ১

৬ 

জভ াঃ আজফয   ন 

 

জযন্দীে  জযন্দীে  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭১৭৪৯৫৬৬৯ - 

142 ১

৭ 

জযে দ জ জন 

 

জযন্দীে  জযন্দীে  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৮৩৯৩৪৭১৪৭ - 

143 ১

৮ 

জভ াঃ বুজ জ  ইন 

 

জযন্দীে  জযন্দীে  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৯৯৭০৫২১৩ - 

144 ১

৯ 

জভ াঃ ন জমুর জ জন 

 

জযন্দীে  জযন্দীে  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৮১৪৫৮৯২৮০ - 

145 ২

০ 

জভ াঃ কজফয জ জন 

 

জযন্দীে  জযন্দীে  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৮৯১৬৯১০৫ - 

146 ২

১ 

জভ াঃ ক ভযম্নজ্জ ভ ন 

 

জযন্দীে  জযন্দীে  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৯৪৬৭৯২০৬৫ - 

147 ২

২ 

জভ ছ াঃ প জভ  খ তুন 

 

জযন্দীে  জযন্দীে  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৯৫৩৯৪৮০৯ - 

148 ২

৩ 

জভন্টু 

 

জযন্দীে  জযন্দীে  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৯৩৯৩৪০৪৭৪ - 

149 ২

৪ 

যম্নন  খ তুন 

 

জযন্দীে  জযন্দীে  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৬৪০২৮৯০৭৫ - 

150 ২

৫ 

জন  খ তুন 

 

জযন্দীে  জযন্দীে  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৩৫৪২৬৮০২ - 

 

 

 

 

 

উপজজা যুব উন্নয়ন কম মকর্মার কায মায় 

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর 

ককাটচাঁদপুর, ধঝনাইদহ । 

E-mail: kotchandpur@dyd.gov.bd 

 

প্রধলক্ষণপ্রাপ্ত যুবজদর র্থ্য 
 

খ) অপ্রাধর্ষ্ঠাধনক প্রধলক্ষণ    উপজজাাঃ ককাটচাঁদপুর  কজাাঃ ধঝনাইদহ। 

“ছক” 

 
             

ক্রাঃ নং প্রধলক্ষণার্থীর নাম গ্রাম ডাকঘর উজজর াঃ জজর  জভ ফ ইর নং ভন্তব্য 

151  ঞ্চীত  য নী 

 

জরভ নপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭২৯৫৪৮৬০৩ - 

152  জরজ য নী 

 

জরভ নপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৪৩৪৮৮৫৫৩ - 

153  চন্দন  য নী দ  

 

জরভ নপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭২৪৩২৮০৩৪ - 

154  ইভ ত জ  ন জ জনে  

 

জরভ নপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৫৩৫৮১৩৩২ - 

155  চম্প  য নী 

 

জরভ নপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৮৫৭২৯৪৬৮৭ - 

156  চম্প  য নী 

 

জরভ নপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৮৪৫৪৪৫৬২২ - 

157  জ ন্ন ত জ  ন জভভ 

 

জরভ নপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৬২৪০৪৯০৯৮ - 

158  ক জরী 

 

জরভ নপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৭৯৯২৮৮৪০ - 



159  জ জকে  জফনজত যজপক 

 

জরভ নপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭২২৪০১২৫৭ - 

160   গযী জফগভ 

 

জরভ নপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৮২১৮০৪৪৭ - 

161  শ্রী জজু জত য নী 

 

জরভ নপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৭০৪৬২৫৬৯ - 

162  ভ র  য নী 

 

জরভ নপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৩৪৫৬৫০৭১ - 

163  জভত  য নী দ  

 

জরভ নপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৭০৪৬২০৫৮ - 

164  জদ রী য নী 

 

জরভ নপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৭০৪৩৫৫৪৯ - 

165  জরভ  খ তুন 

 

জক টচাঁদপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৯১৫১৬৯০১৬ - 

166  কল্পন  য নী 

 

জরভ নপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৯২৮২৪২০৬৩ - 

167  জরভ  দ  

 

জরভ নপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৯৮৬৩০৪০৭ - 

168  ছ জদে  নূয 

 

জরভ নপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭১৪৮৩৬২৪৪ - 

169  জভ ছ াঃ জযভ  খ তুন 

 

জরভ নপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৯৫৬২২৪১৯১ - 

170   জকর  আক্ত য 

 

জরভ নপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৩৯৮৮৯৬৬৩ - 

171  প যীন আরভ 

 

জরভ নপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৫৩১৭৬২৮০ - 

172  জযভ  দ ী 

 

জরভ নপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৮৩৮৫৬৩৭৬৫ - 

173  আজছে  আক্ত য প্রভ  

 

জক টচাঁদপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৩১০৩১৫২১৮ - 

174  জভ ছ াঃ প জযন জ ব  

 

জরভ নপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৩১৫৯০০৬৭৬ - 

175  রত  য নী 

 

জরভ নপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৯০৭২৫৪৮১২ - 
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খ) অপ্রাধর্ষ্ঠাধনক প্রধলক্ষণ    উপজজাাঃ ককাটচাঁদপুর  কজাাঃ ধঝনাইদহ। 

“ছক” 

 
             

ক্রাঃ নং প্রধলক্ষণার্থীর নাম গ্রাম ডাকঘর উজজর াঃ জজর  জভ ফ ইর নং ভন্তব্য 

176  জভ ছ াঃ যম্নম্প  আক্ত য 

 

ভ মুনজে  জযন্দীে  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৮৮৪৭৪১৫৪২ - 

177  জভ াঃ  জ্জ তুর ইর ভ 

 

জযন্দীে  জযন্দীে  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৭২৭৮৮২১৫ - 

178  ন জছভ  খ তুন 

 

ভ মুনজে  জযন্দীে  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৯৮৩৯১২৭৭৩ - 

179  জভ াঃ  ন জ  ইন 

 

জযন্দীে  জযন্দীে  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৭৯৮৯৫০৯৬ - 

180   র উদ্দীন আেদ 

 

জযন্দীে  জযন্দীে  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৮৫১৩০৫২২৬ - 

181  জভ ছ াঃ জফ   আক্ত য 

 

জযন্দীে  জযন্দীে  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৯২২৪৮৭৭৭১ - 



182  ঝন ণ  আক্ত য 

 

ভ মুনজে  জযন্দীে  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৬৪৮৫৭৮১৯ - 

183  জভ ছ াঃ  গযী খ তুন 

 

ভ মুনজে  জযন্দীে  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৯২৭৩১৬০৯৮ - 

184  জভ ছ াঃ জ ব  খ তুন 

 

ভ মুনজে  জযন্দীে  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৯২৭৩১৬০৯৮ - 

185  জভ ছ াঃ জভন য  

 

ভ মুনজে  জযন্দীে  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৮১৪৫৮৯২৮০ - 

186   য ন কুভ য জফশ্ব  

 

জযন্দীে  জযন্দীে  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৯৫২০৯৮৬৩২ - 

187  যন আয  

 

জযন্দীে  জযন্দীে  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৫৪২৯৬৫৫৯ - 

188  জউরী জফগভ 

 

জযন্দীে  জযন্দীে  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৩৬৬৩১৬৮৯ - 

189  জভ ছ াঃ ন জযন জখ 

 

জযন্দীে  জযন্দীে  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৩৬৪৮৭২১৮ - 

190  ন জভ  আক্ত য 

 

জযন্দীে  জযন্দীে  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৯৫১৩৩৭১০ - 

191  মুক্ত  জফগভ 

 

ভ মুনজে  জযন্দীে  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৮৭৭৮৬৪০৭০ - 

192  ক জনজ প জতভ  

 

ভ মুনজে  জযন্দীে  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৯৩৬৩৩৭৭৬ - 

193  ভ ছুয  জফগভ 

 

জযন্দীে  জযন্দীে  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৯০২১৮৫৪১৫ - 

194  জভ ছ াঃ  জন  জফগভ 

 

জযন্দীে  জযন্দীে  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৪০৯৪৭৬৬৫ - 

195  ফজফত  জফগভ 

 

জযন্দীে  জযন্দীে  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৮৪০৬৭৮৩৫৮ - 

196  জভ ছ াঃ ত ভ ন্ন  আক্ত য জতভ  

 

ভ মুনজে  জযন্দীে  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৬১৬৩৮২৩০ - 

197  ইে ভ ন জ জন 

 

জযন্দীে  জযন্দীে  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৪০০০২২০৪০ - 

198  জভ াঃ জভ জ জের ক 

 

জযন্দীে  জযন্দীে  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৫৫৭৪৯৮৬৪ - 

199  জযীন  জফগভ 

 

ভ মুনজে  জযন্দীে  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৮৭৭৮৬৪০৭০ - 

200  জভ াঃ পজেজুর আজভন 

 

ক জপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭২৯৫৪৮৩১৩ - 
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খ) অপ্রাধর্ষ্ঠাধনক প্রধলক্ষণ    উপজজাাঃ ককাটচাঁদপুর  কজাাঃ ধঝনাইদহ। 

“ছক” 

 
             

ক্রাঃ নং প্রধলক্ষণার্থীর নাম গ্রাম ডাকঘর উজজর াঃ জজর  জভ ফ ইর নং ভন্তব্য 

201  জভ ছ াঃ ন জযন জফগভ 

 

ভ ন্দ যফ জড়ে  জেজদে  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৬৮৫৬৮৮০৬ - 

202  জজযন  জফগভ 

 

 ড়ড ঙ্গ  জফদ্য ধযপুয ঊলুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৯৮৮৬৩৪৮৬৩ - 

203  জভ াঃ   জ র র 

 

ভ ন্দ যফ জড়ে  জেজদে  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৫৫৮৭৪৬৬২ - 

204   ঈদ জ জন 

 

ভ ন্দ যফ জড়ে  জেজদে  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৯৬১৪৩২৬৫২ - 

205  জ জদ   ন 

 

ভ ন্দ যফ জড়ে  জেজদে  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৮১৯৭৭৮৮৪৭ - 

206  জভ াঃ মুন্ন  জ জন 

 

ভ ন্দ যফ জড়ে  জেজদে  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৫৬৮৭০৪৯৫ - 

207  আযজজন  খ তুন 

 

ভ ন্দ যফ জড়ে  জেজদে  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৬৩৭৭৭৫১৪ - 

208  ছ নুে য 

 

ভ ন্দ যফ জড়ে    পুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৬৩৭৭৭৫১৪ - 

209   জভভ  

 

ভ ন্দ যফ জড়ে    পুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭২৫৬৮৩১৯৭ - 

210  জভ াঃ তুল য জ জন 

 

ভ ন্দ যফ জড়ে  জেজদে  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৩০৭৬৭৫৪৫০ - 

211  চুভজক 

 

ভ ন্দ যফ জড়ে    পুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৫৯০৯০৬৭৭ - 

212  আব্দুরস্ন  

 

ভ ন্দ যফ জড়ে  জেজদে  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৫৯০৯০৬৭৭ - 

213  জভ াঃ ভ মুন 

 

ভ ন্দ যফ জড়ে  জেজদে  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৮৮৭২০৫৮৩৮ - 

214  আজছে  

 

ভ ন্দ যফ জড়ে    পুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৬৭৪২৭২১৮ - 

215   দ্দ ভ জ জন 

 

ভ ন্দ যফ জড়ে    পুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৯৩৬১৮৫৫৩৬ - 

216  ন জগ ণ 

 

ভ ন্দ যফ জড়ে    পুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭০৫০৭১৮০২ - 

217  জভ ছ াঃ খ জরদ  জফগভ 

 

ভ ন্দ যফ জড়ে    পুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৮১৭১৮৬৫৮২ - 

218  জভ াঃ আক্ত যম্নজ্জ ভ ন 

 

ভ ন্দ যফ জড়ে    পুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৮১৭১৮৬৫৮২ - 

219  জভ ছ াঃ   ন জ  যবীন 

 

ভ ন্দ যফ জড়ে  জেজদে  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৯১৫৯৩৯৫৬২ - 

220   যবীন  খ তুন 

 

ভ ন্দ যফ জড়ে  জেজদে  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৬৪২৩৯৪৭৫ - 

221  জভ াঃ নুয নফী 

 

ভ ন্দ যফ জড়ে  জেজদে  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৬৪২৩৯৪৭৫ - 

222  জভ াঃ য জদ ভ জরত  

 

ভ ন্দ যফ জড়ে    পুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৮৩৭৮৩৮৬৬৫ - 

223  য জন আজেদ 

 

ভ ন্দ যফ জড়ে  জেজদে  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৮১৯৭৭৮৮০৮ - 

224  তন্দ্র  

 

ভ ন্দ যফ জড়ে  জেজদে  ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৯১৩৩৯১১৯৭ - 

225  জভ াঃ আজমুর হু ইন 

 

দে য ভপুয দে য ভপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭১১৮৭৩১৮৩ - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

উপজজা যুব উন্নয়ন কম মকর্মার কায মায় 

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর 

ককাটচাঁদপুর, ধঝনাইদহ । 

E-mail: kotchandpur@dyd.gov.bd 

 

প্রধলক্ষণপ্রাপ্ত যুবজদর র্থ্য 
 

খ) অপ্রাধর্ষ্ঠাধনক প্রধলক্ষণ    উপজজাাঃ ককাটচাঁদপুর  কজাাঃ ধঝনাইদহ। 

“ছক” 

 
             

ক্রাঃ নং প্রধলক্ষণার্থীর নাম গ্রাম ডাকঘর উজজর াঃ জজর  জভ ফ ইর নং ভন্তব্য 

226  জভ াঃ ভজনযম্নর ইর ভ 

 

দে য ভপুয দে য ভপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭১৪৩০৭৩৯৪  

227  জভ াঃ  জভভ আ জেদ 

 

দে য ভপুয দে য ভপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭২৮৬৯৮৬৬৫  

228   জভ াঃ  জন আরভ 

 

দে য ভপুয দে য ভপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৫৫৮০৮১৯৫  

229  জভ াঃ আর জভন জ জন 

 

দে য ভপুয দে য ভপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৯১০১৪২৮৮৪  

230  জভ াঃ আজযফুর ইর ভ 

 

দে য ভপুয দে য ভপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭১৬৩৪৩৭৬৯  

231  জভ াঃ জ  ন জ জন 

 

দে য ভপুয দে য ভপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৮১১২০১১৮৯  

232  জযপ  খ তুন 

 

দে য ভপুয দে য ভপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৮৫৮৯৯৫৯৬  

233  জভ াঃ জভজদী   ন 

 

ছেখ দ  দে য ভপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ   

234  জরখন জ জন 

 

দে য ভপুয দে য ভপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৫৯৫৬১২৪৯  

235  য জফফ   ন 

 

দে য ভপুয দে য ভপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৮৯৯০৪৭৯৬  

236  প জভদ   ন 

 

দে য ভপুয দে য ভপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭২০৩৮২১৮৭  

237  জভ াঃ   জ ন আরী 

 

দে য ভপুয দে য ভপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৫৯৫৬১২৪৪  

238  জভ াঃ ভ জযম্নর ইর ভ 

 

দে য ভপুয দে য ভপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৩১৮৪৪৯০০১  

239   গয আজেদ 

 

দে য ভপুয দে য ভপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৪৯৮৯৮৬১৩  

240  আজকমুর ইর ভ 

 

দে য ভপুয দে য ভপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৬৪৪১৮৩১১  



241  জভ াঃ জতৌজপক জ জন 

 

দে য ভপুয দে য ভপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৯৭৯১১৮১৯  

242  জভ াঃ আরী জ জন 

 

দে য ভপুয দে য ভপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৩১৬১৯৩১১০  

243  নেন জ জন 

 

দে য ভপুয দে য ভপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৮৪৫৬১৮৪৭১  

244  জভ াঃ   ন আরী 

 

দে য ভপুয দে য ভপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৮২৬৭৮০৮৯৬  

245  জভ াঃ অজযফুর ইর ভ 

 

দে য ভপুয দে য ভপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৮৮৫৬৪০৫৭৯  

246  জভ ছ াঃ  ভীভ  আক্ত য 

 

ক গভ যী ফলুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৩১৭৭১৪৩৪১  

247  জন ত ত জনভ মুজন্ন 

 

দে য ভপুয দে য ভপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭১৪৩০৩৯৮৫  

248  জভ াঃ জমুর জ জন 

 

দে য ভপুয দে য ভপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৩১১৪০১৪৭৩  

249   জভ াঃ অজদ আরী 

 

দে য ভপুয দে য ভপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৩০৭০১৬৮৭১  

250  ন জগ ণ খ তুন 

 

দে য ভপুয দে য ভপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৩৪৭২২০৪৯  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

উপজজা যুব উন্নয়ন কম মকর্মার কায মায় 

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর 

ককাটচাঁদপুর, ধঝনাইদহ । 

E-mail: kotchandpur@dyd.gov.bd 

 

প্রধলক্ষণপ্রাপ্ত যুবজদর র্থ্য 
 

খ) অপ্রাধর্ষ্ঠাধনক প্রধলক্ষণ    উপজজাাঃ ককাটচাঁদপুর  কজাাঃ ধঝনাইদহ। 

“ছক” 

 
             

ক্রাঃ নং প্রধলক্ষণার্থীর নাম গ্রাম ডাকঘর উজজর াঃ জজর  জভ ফ ইর নং ভন্তব্য 

251  জভ ছ াঃ  েয  খ তুন 

 

জরভ নপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৮২৩২৩৪৯৯৯  

252  জভ ছ াঃ   ন জ জফগভ 

 

জরভ নপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৮৮৬২১৯০২১  

253  জভ ছ াঃ  জকফ  আক্ত য 

 

জরভ নপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৮১৫২০৩৫৯৭  

254   জজদ  জফগভ 

 

জরভ নপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৯২২৩১৩৫৬৯  

255  যম্নভ  জফগভ 

 

জরভ নপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৯৪৫৯৫৩২৪৬  

256   ভছুন্ন  য 

 

জরভ নপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৯৪৩৫৭৬৯৭০  

257  জভ ছ াঃ জভজনুয খ তুন 

 

জরভ নপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৮২৯৯৯৩৩৩৪  

258  জয জজন  জফগভ 

 

জরভ নপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৭৪৩৮৩০৫১  



259  পূজন ণভ  য নী 

 

জরভ নপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭২৫৪৫৪১৪৭  

260  জভ ছ াঃ জদফ  আক্ত য 

 

জরভ নপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৮২১৮০৪৪৭  

261  জভ  াঃ ত নজজর  আক্ত য 

 

জরভ নপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৮২৩২৩৪৯৯৯  

262  ভ জযেভ  খ তুন 

 

জরভ নপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৬৭৩৩৮৩৫৩  

263  জজু ৎর্  খ তুন 

 

জরভ নপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭০৬১৪১৬০৯  

264  ইভত য  আক্ত য 

 

জরভ নপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৮২৮৬৯৭৯৪২  

265  যীপ  আক্ত য 

 

জরভ নপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭০৩৫৭৩৬৮৮  

266  জভ ছ াঃ ীভ  খ তুন 

 

জক টচাঁদপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৯৮২৮৪৬২৮৭  

267  চম্প  য নী 

 

জরভ নপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৯৫৯৮৬০৮৩৩  

268  এজরন  জফগভ 

 

জরভ নপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৯৯৫২১৫৬১  

269  যত্ন  খ তুন 

 

জরভ নপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৫৭৯১৯৬১৭  

270  জভ ছ াঃ র কী খ তুন 

 

জযখ রী জযখ রী ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৭৬০৯৭৩৭৬  

271  কুভ যী ন্ধ্ু  য নী দ  

 

জরভ নপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৯৩৩৪০৩৭১৭  

272   যবীন  জফগভ 

 

জরভ নপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৩১৫৯০০৩৪৬  

273  জভ ছ াঃ য জফে  জফগভ 

 

জরভ নপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৫১৪৩৬৫০৬  

274   ধন  য র্ী 

 

জরভ নপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৮৫২৪৪৩৪৪০  

275  জভ ছ াঃ যম্নজে  খ তুন 

 

জরভ নপুয জক টচাঁদপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৮৭৯৬৫১৩৯৬  

 

 

 

 

 

 

 

 

উপজজা যুব উন্নয়ন কম মকর্মার কায মায় 

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর 

ককাটচাঁদপুর, ধঝনাইদহ । 

E-mail: kotchandpur@dyd.gov.bd 
 

প্রধলক্ষণপ্রাপ্ত যুবজদর র্থ্য 

খ) অপ্রাধর্ষ্ঠাধনক প্রধলক্ষণ    উপজজাাঃ ককাটচাঁদপুর  কজাাঃ ধঝনাইদহ। 

“ছক” 
             

ক্রাঃ নং প্রধলক্ষণার্থীর নাম গ্রাম ডাকঘর উজজর াঃ জজর  জভ ফ ইর নং ভন্তব্য 

276  
জভ াঃ উজ্জ্বর জ জন শ্রীয ভপুয দে য ভপুয 

ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ   

277  
জভ াঃ জযংকু জভে  শ্রীয ভপুয দে য ভপুয 

ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ   

278  
জভ াঃ ত জযক জ জন শ্রীয ভপুয দে য ভপুয 

ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ   

279  
জভ াঃ ন জমুর  জকফ শ্রীয ভপুয দে য ভপুয 

ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৩০৫৩৫১৪৫২  

280  
জভ াঃ  জন ভন্ডর শ্রীয ভপুয দে য ভপুয 

ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৯৮৩২৭৩৫৭৫  



281  
জভ াঃ সুজন আরী শ্রীয ভপুয দে য ভপুয 

ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৯৩৪৫০৪৩৪  

282  
ড জরভ জ জন শ্রীয ভপুয দে য ভপুয 

ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৩১৭৫৮৬১৮৯  

283  
  বুদ্দীন শ্রীয ভপুয দে য ভপুয 

ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৯৪৪১৮৩৭৪৯  

284  
জ জর জ জন শ্রীয ভপুয দে য ভপুয 

ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭১৪৬৭২১৬০  

285  
জভজদী   ন শ্রীয ভপুয দে য ভপুয 

ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৫৭৪৯৭২৪৬  

286  
 জকর জ জন শ্রীয ভপুয দে য ভপুয 

ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৭৭৩১৮৮৭৮  

287  
জভ াঃ জ ভ র জ জন শ্রীয ভপুয দে য ভপুয 

ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৯২৮২৮০৩৫২  

288  
জভ াঃ   ন আরী শ্রীয ভপুয দে য ভপুয 

ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৯০৯৫৪৫৭৪৮  

289  
জভ াঃ ত জযক জ জন শ্রীয ভপুয দে য ভপুয 

ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৬৪৫৪৭৩৬৪১  

290  
জভ াঃ জজরভ জযজ  শ্রীয ভপুয দে য ভপুয 

ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৯১৮৬৫৭৮১৩  

291  
জভ াঃ হৃদে জ জন শ্রীয ভপুয দে য ভপুয 

ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ   

292  
জভ াঃ আরভগীয জ জন শ্রীয ভপুয দে য ভপুয 

ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৮৮০১৩৫৮৩৭  

293  
জভ াঃ য জদুর ইর ভ শ্রীয ভপুয দে য ভপুয 

ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৮৪৫৪৭৫০৭১  

294  
জভ াঃ  জভদুর  ইর ভ শ্রীয ভপুয দে য ভপুয 

ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৩০৩৭৯৩৬০৭  

295  জভ াঃ জ  গ জ জন শ্রীয ভপুয দে য ভপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৯৫৬৯১৪৩৬১  

296  
জভ াঃ আাঃ ভজজদ শ্রীয ভপুয দে য ভপুয 

ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৯৫৬২৩৩৭২৭  

297  
জভ াঃ সুজন আরী শ্রীয ভপুয দে য ভপুয 

ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৯৫৯৩৮৫৮৬৮  

298  
জভ াঃ আবুজ য শ্রীয ভপুয দে য ভপুয 

ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৮৩৫১৪৩১০  

299  
আব্দুর আ দ শ্রীয ভপুয দে য ভপুয 

ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৭৪৬৩৭৫৭৬৪  

300  জভ াঃ ইে জভন জ জন শ্রীয ভপুয দে য ভপুয ককাটচাঁদপুর ধঝনাইদহ ০১৯৮৪৯২২৯৪৩  

 

 

 

      
১৯/০৫/২০২১ 

(লরীফ কমাাঃ মধফজুর রহমান) 

    উপজজা যুব উন্নয়ন কম মকর্মা 

              যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর 

               ককাটচাঁদপুর, ধঝনাইদহ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

শলকুপা, ধঝনাইদহ । 

প্রধলক্ষণ প্রাপ্ত যুবজদর র্থ্য 

অপ্রাধর্ষ্ঠাধনক প্রধলক্ষণাঃ 

 

ক্রধমক প্রধলক্ষণার্থীর নাম ঠিকানা কমাবাই নম্বর প্রধলক্ষণ ককাজস মর নাম কময়াদ মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ সাইদুর রহমান গ্রামাঃ বগুরা, ডাকাঃ আবাইপুর 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৯২৪-৪৩৬৬০৪         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

০২. কমাাঃ ওধহদুর রহমান গ্রামাঃ বগুরা, ডাকাঃ আবাইপুর 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৭১৬-৪০৭৭৬১         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

০৩. কসৌরভ কহাজসন গ্রামাঃ বগুরা, ডাকাঃ আবাইপুর 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৭৫৪-০১৮৩৪৪         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

০৪. কমাাঃ ান ধবশ্বাস গ্রামাঃ বগুরা, ডাকাঃ আবাইপুর 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৯৪০-২১৯১৩৭         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

০৫. কমাাঃ নাইমুর রহমান গ্রামাঃ বগুরা, ডাকাঃ আবাইপুর 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৭০৯২৩৫০০০         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

০৬ কমাাঃ চাদ আী গ্রামাঃ বগুরা, ডাকাঃ আবাইপুর 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৭০৯-৩০২২৩৩         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

০৭ কমাাঃ সাবনুর রহমান গ্রামাঃ বগুরা, ডাকাঃ আবাইপুর 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৭৩৬-৩১৪৪৩১         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

০৮ আধজজু ইসাম গ্রামাঃ বগুরা, ডাকাঃ আবাইপুর 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৭০৭-৫৩২৮১৬         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

০৯ কমাছাাঃ ইয়াধমন  গ্রামাঃ বগুরা, ডাকাঃ আবাইপুর 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৭৩৭-৯৫৬৬৮২         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

১০ রজনঅ গন্ধা গ্রামাঃ বগুরা, ডাকাঃ আবাইপুর 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৭৬৪-১২৩৯১৮         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

১১ রহমর্ ধবশ্বাস গ্রামাঃ বগুরা, ডাকাঃ আবাইপুর 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৩০৪-১৫১০২২         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

১২ করাজী খাতুন গ্রামাঃ বগুরা, ডাকাঃ আবাইপুর 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৭৩২-০৭২৩৬৭         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

১৩ কমাাঃ মাধনক ধবশ্বাস গ্রামাঃ বগুরা, ডাকাঃ আবাইপুর 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৭২৭-০৪৮৭০৮         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

১৪ কমাাঃ ওয়াধসম 

ধবশ্বাস 

গ্রামাঃ বগুরা, ডাকাঃ আবাইপুর 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৯৯৯-৬৩১২১১         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

১৫ কমাাঃ আাধমন গ্রামাঃ বগুরা, ডাকাঃ আবাইপুর 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৭৫৯-৬৫৫১৩৭         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

১৬ ইমন কহাসাইন গ্রামাঃ বগুরা, ডাকাঃ আবাইপুর 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৭৯৬-২৩৪৯৫০         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

১৭ কাজী বািন গ্রামাঃ বগুরা, ডাকাঃ আবাইপুর 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৯৯৩-০৮৫১৮২         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

১৮  রধন ধবশ্বাস গ্রামাঃ বগুরা, ডাকাঃ আবাইপুর 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৭৬২-৩৫৭৮৮৭         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

১৯ কমাাঃ ধবল্লা ধময়া গ্রামাঃ বগুরা, ডাকাঃ আবাইপুর 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৭৬০-০২৫৭৫৪         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

২০ কমাাঃ বাবু কহাজসন গ্রামাঃ বগুরা, ডাকাঃ আবাইপুর 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৩১২-৫৭০০৫১         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

২১ কমাাঃ নাধসর ধবশ্বাস গ্রামাঃ বগুরা, ডাকাঃ আবাইপুর 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৭৪৯-৩১১৬১৪         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

২২ আবু বক্কর ধবশ্বাস গ্রামাঃ বগুরা, ডাকাঃ আবাইপুর 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৭৬৫-৫২১০২২         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

২৩ আাঃ সাত্তার গ্রামাঃ বগুরা, ডাকাঃ আবাইপুর 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৭১৬-৯৫৬৬৩১         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

২৪ প্রাধির কহাজসন গ্রামাঃ বগুরা, ডাকাঃ আবাইপুর 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৭৭৯-৫২২২১৭         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

২৫ কমাাঃ ধরহান কহাজসন গ্রামাঃ বগুরা, ডাকাঃ আবাইপুর 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৭৮১-৪৬৯৪৪৩         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

 

 

 

 

 

 



 

 

ক্রম প্রধলক্ষণার্থীর নাম ঠিকানা কমাবাই নম্বর প্রধলক্ষণ ককাজস মর নাম কময়াদ মন্তব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

২৬ কমাাঃআ মামুন গ্রামাঃ বগুরা, ডাকাঃ আবাইপুর 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৭৭১-৩৯৪৯৬৯         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

২৭ কমাছাাঃ ধমম খাতুন গ্রামাঃ বগুরা, ডাকাঃ আবাইপুর 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৭০১-২৫৮৯০২         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

২৮ কমাাঃ সুমন গ্রামাঃ বগুরা, ডাকাঃ আবাইপুর 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৭৫২-৫২২৪৫০         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

২৯ কমাাঃ ইধয়াস কহাজসন গ্রামাঃ বগুরা, ডাকাঃ আবাইপুর 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৭৭১-০৬১৬১৫         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

৩০ কমাছাাঃ কমৌসুমী আক্তার গ্রামাঃ বগুরা, ডাকাঃ আবাইপুর 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৭৮৭-৭৪৮৬৫৬         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

৩১ কমাাঃ ধলহাব কহাজসন গ্রামাঃ বগুরা, ডাকাঃ আবাইপুর 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৬৩৯-৩৫৩৮৮৮         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

৩২ কমাাঃ রাধলদু ইসাম গ্রামাঃ বগুরা, ডাকাঃ আবাইপুর 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৯১৫-৫৮১৯৭৭         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

৩৩ ধমনা খাতুন গ্রামাঃ বগুরা, ডাকাঃ আবাইপুর 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৭৬৬-২৯৫৮০৮         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

৩৪ মীর ফসজ ফরাজী গ্রামাঃ বগুরা, ডাকাঃ আবাইপুর 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৭৬৩-৮৫১০৮৪         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

৩৫ কমাাঃ সাধির কহাজসন গ্রামাঃ বগুরা, ডাকাঃ আবাইপুর 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৩০৭-৯৫৩০২০         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

৩৬ কমাাঃ রাধি ধময়া গ্রামাঃ বগুরা, ডাকাঃ আবাইপুর 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৭৫৯-৪২৩৩৮৬         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

৩৭ কমাাঃ রাধি কহাজসন গ্রামাঃ বগুরা, ডাকাঃ আবাইপুর 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৮২৬-৭৬৭৬৫৬         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

৩৮ মীর কমাাঃ তুধহন গ্রামাঃ বগুরা, ডাকাঃ আবাইপুর 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৩০৭-৬৬১৪০৮         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

৩৯ কমাচাাঃ কামরুজনছা গ্রামাঃ বগুরা, ডাকাঃ আবাইপুর 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৭৬৬-৩৬০১৭০         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

৪০ রুমা খাতুন গ্রামাঃ বগুরা, ডাকাঃ আবাইপুর 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৮১৮-৭৯০৯৮২         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

৪১ কমাাঃ রধফকু ইসাম গ্রামাঃ বগুরা, ডাকাঃ আবাইপুর 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৯২৭-৮৮৩২৪৩         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

৪২ সুধম খাতুন গ্রামাঃ বগুরা, ডাকাঃ আবাইপুর 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৭০৩৫৬৫২৮২         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

৪৩ কমাছাাঃআধরফা খাতুন গ্রামাঃ বগুরা, ডাকাঃ আবাইপুর 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৭৭২-৮২০৭১৬         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

৪৪ কমাচাাঃ সমাধপ্ত খাতুন গ্রামাঃ বগুরা, ডাকাঃ আবাইপুর 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৭৭৯-৬৪২৯১৭         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

৪৫ লারমীন নাহার গ্রামাঃ বগুরা, ডাকাঃ আবাইপুর 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৯৫০-৪১৫৯১৮         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

৪৬ লারমীন সুর্ানা গ্রামাঃ বগুরা, ডাকাঃ আবাইপুর 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৩১৯-৪৬০৬১৩         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

৪৭ মীর ফধরদু ইসাম গ্রামাঃ বগুরা, ডাকাঃ আবাইপুর 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৩১৯-৮০৭৫৪৩         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

৪৮ কজসধমন আক্তার গ্রামাঃ বগুরা, ডাকাঃ আবাইপুর 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৭৩৮-২৫৭১৪৫         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

৪৯ মীর কসাহান গ্রামাঃ বগুরা, ডাকাঃ আবাইপুর 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৭৯০-৩৪৪৬৬৭         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

৫০ মীর ফসজ রাধি গ্রামাঃ বগুরা, ডাকাঃ আবাইপুর 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৭৫৮-০১৬৩৯৪         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ক্রম প্রধলক্ষণার্থীর নাম ঠিকানা কমাবাই 

নম্বর 

প্রধলক্ষণ ককাজস মর নাম কময়াদ মন্তব্য 
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৫১ কমাাঃ লামীম কহাজসন গ্রামাঃ ধমজমাপুর, ডাকাঃ চধিয়ারধব 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৯৮০-

২৭১৬৭৮ 

        গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

৫২ কমাাঃ খাধদ হাসান গ্রামাঃ ধমজমাপুর, ডাকাঃ চধিয়ারধব 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৮২৮-

১৪৬৪১৫ 

        গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

৫৩ কমাাঃ ইসরাধফ গ্রামাঃ ধমজমাপুর, ডাকাঃ চধিয়ারধব 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৯৯৬-

২৯৭৮৭৯ 

        গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

৫৪ কমাাঃ সুমন কহাজসন গ্রামাঃ ধমজমাপুর, ডাকাঃ চধিয়ারধব 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৭০১-

৮০৭২৭০ 

        গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

৫৫ কমাছাাঃ সুমাইয়া 

আক্তার 

গ্রামাঃ ধমজমাপুর, ডাকাঃ চধিয়ারধব 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৯৯৮-

২১৭৮৮৮ 

        গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

৫৬ কমাাঃ অপুউজ্জামান গ্রামাঃ ধমজমাপুর, ডাকাঃ চধিয়ারধব 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৮০১-

৭৩৬৩৭১ 

        গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

৫৭ কমজজায়ান আহজেদ গ্রামাঃ ধমজমাপুর, ডাকাঃ চধিয়ারধব 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৯৪৮-

৭৯৮৩৪১ 

        গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

৫৮ কমাাঃ আকরাম কহাজসন গ্রামাঃ ধমজমাপুর, ডাকাঃ চধিয়ারধব 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৯৯৭-

৫৫৯২৮৫ 

        গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

৫৯ কমাাঃ পারজভজ কহাজসন গ্রামাঃ ধমজমাপুর, ডাকাঃ চধিয়ারধব 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৯২০-

৮৮৪২২৯ 

        গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

৬০ কমাাঃ ফসজ বারী গ্রামাঃ ধমজমাপুর, ডাকাঃ চধিয়ারধব 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৮৭৬-

৭২৫৬৭৮ 

        গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

৬১ কমাাঃ আধনছুজ্জামান গ্রামাঃ ধমজমাপুর, ডাকাঃ চধিয়ারধব 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৮৬০-

০০৪১৯৩ 

        গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

৬২ কমাাঃ রাধকমু হাসান গ্রামাঃ কানাপুকুধরয়া, ডাকাঃ চধিয়ারধব 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৯০৪-

৩৭০৪০১ 

        গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

৬৩ কমাছাাঃ সমাধপ্ত খাতুন গ্রামাঃ ধমজমাপুর, ডাকাঃ চধিয়ারধব 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৭৫৩-

২৯২৩৬৪ 

        গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

৬৪ কমাছাাঃ আফসানা 

ধসধিকী 

গ্রামাঃ রাজনগর, ডাকাঃ চধিয়ারধব 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৯২২-

৯৭৪৪৭৬ 

        গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

৬৫ আ মামুন গ্রামাঃ কানাপুকুধরয়া, ডাকাঃ চধিয়ারধব 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৮১৬-

৮৯১০১৭ 

        গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

৬৬ কমাাঃ হাসানুজ্জামান গ্রামাঃ রাজনগর, ডাকাঃ চধিয়ারধব 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৯০১-

৬৭৬০৮৩ 

        গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

৬৭ কমাাঃ রাধজব কহাজসন গ্রামাঃ ধমজমাপুর, ডাকাঃ চধিয়ারধব 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৯২৫-

৫৫০৭৫৩ 

        গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

৬৮ কমাাঃ ধরয়াজু কহাজসন গ্রামাঃ রাধননগর, ডাকাঃ চধিয়ারধব 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৯২৯-

৮৯৯৬৩৬ 

        গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

৬৯ কমাাঃ রহমান কলখ গ্রামাঃ ধমজমাপুর, ডাকাঃ চধিয়ারধব 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৪০০-

১৬১৫৩২ 

        গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

৭০ কমাছাাঃ পাপধয়া খাতুন গ্রামাঃ কানাপুকুধরয়া, ডাকাঃ চধিয়ারধব 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৯৮৭-

২৭০১০০ 

        গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

৭১ আধফয়া ফারজানা বীধর্থ গ্রামাঃ ধমজমাপুর, ডাকাঃ চধিয়ারধব 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৭৫৭-

৭১৭৫৭৪ 

        গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

৭২ সপ্না খাতুন গ্রামাঃ কানাপুকুধরয়া, ডাকাঃ চধিয়ারধব 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৭০৩-

৮৫২৯৯৯ 

        গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

৭৩ সাধদয়া খাতুন গ্রামাঃ কানাপুকুধরয়া, ডাকাঃ চধিয়ারধব 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৯৩৭-

৭২১৫৪১ 

        গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

৭৪ কমাাঃ রাধকবু হাসান গ্রামাঃ রাজনগর, ডাকাঃ চধিয়ারধব 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৮৮৭-

৫৬০৬২৬ 

        গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

৭৫ বন্যা পারভীন গ্রামাঃ ধমজমাপুর, ডাকাঃ চধিয়ারধব 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৯৪৯-

১৪৬৪১৪ 

        গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ক্রম প্রধলক্ষণার্থীর নাম ঠিকানা কমাবাই নম্বর প্রধলক্ষণ ককাজস মর নাম কময়াদ মন্তব্য 
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৭৬ কজ,এম আসরাফু 

ইসাম 

গ্রামাঃ কলখপািা, ডাকাঃ বসন্তপুর 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৯৮৩-০-২৪০০৬         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

৭৭ রাধকবু হাসান 

রাজস 

গ্রামাঃ কলখপািা, ডাকাঃ বসন্তপুর 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৭৮৯-৫০৩৭৩৬         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

৭৮ কমাাঃ কর্ৌধফকুর 

রহমান 

গ্রামাঃ কলখপািা, ডাকাঃ বসন্তপুর 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৭৬০-২২১০৩০         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

৭৯ কমাাঃ রুজব কহাজসন গ্রামাঃ পদমদী, ডাকাঃ মু ধিজবনী 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৩১৬-৯৬৬৮৮৮         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

৮০ কজ,এম, কর্ৌধফক গ্রামাঃ কলখপািা, ডাকাঃ বসন্তপুর 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৭৬২-৩৪৫৮১৭         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

৮১ কমাাঃ রুবাজয়র্ কহাজসন গ্রামাঃ শ্রীরামপুর , ডাকাঃ সধফপুর 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৯৯৭-৫১২২২৪         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

৮২ কসৌরভ কহাসাইন গ্রামাঃ আনান্দনগর, ডাকাঃ মুধিজবনী 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৭১৮-৪০৫৬২৫         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

৮৩ কমাাঃ উসমান গধন গ্রামাঃ পদমদী, ডাকাঃ মু ধিজবনী 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৮৭৭-৫০৫০৪২         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

৮৪ কমাাঃ রাধকবু ইসাম গ্রামাঃ পদমদী, ডাকাঃ মু ধিজবনী 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৮৫৫-৫৬৬৫৫৩         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

৮৫ আ-আমধন আধলক গ্রামাঃ কলখপািা, ডাকাঃ বসন্তপুর 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৫২১-৪৫৬৭৪৫         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

৮৬ কমাাঃ রাজু আহজেদ গ্রামাঃ কলখপািা, ডাকাঃ বসন্তপুর 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৭৬১-৫৬৮৮৬০         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

৮৭ কমাাঃ আধরফু 

ইসাম 

গ্রামাঃ নাদপািা, ডাকাঃ নাদপািা 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৯৪২-৭৮০৫৭১         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

৮৮ কমাাঃ মুক্তাধদর কলখ গ্রামাঃ কলখপািা, ডাকাঃ বসন্তপুর 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৯৬৪-৪৭৫১৪৭         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

৮৯ কমাাঃ কলাভনুর রহমান গ্রামাঃ পাঃবসন্তপুর, ডাকাঃ বসন্তপুর 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৬২১-২৩১৭৫৭         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

৯০ পাপ্পু কহাজসন গ্রামাঃ কলখপািা, ডাকাঃ বসন্তপুর 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৯৫৪-১০১৫৮০         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

৯১ আব্দুল্লাহ আ কনামান গ্রামাঃ শ্রীরামপুর , ডাকাঃ সধফপুর 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৯২৫-৩৫৫৭৫৫         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

৯২ কমৌধফক আহজেদ গ্রামাঃ শ্রীরামপুর , ডাকাঃ সধফপুর 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৯৬১-৩০৬১৪৭         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

৯৩ কমাাঃ আধফ কহাজসন গ্রামাঃ ধলর্াী , ডাকাঃবসন্তপুর 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৩১৪-৫০২৬৬৬         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

৯৪ আবু হুরাইয়া সজ গ্রামাঃ কলখপািা, ডাকাঃ বসন্তপুর 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৭৬৬-৮১৮২০৯         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

৯৫ কমাাঃ নজরু ইসাম গ্রামাঃ আনান্দনগর, ডাকাঃ মুধিজবনী 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৭৪৩-৫৪৮৬৮৫         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

৯৬ আধফয়া ফারজানা গ্রামাঃ ধমজমাপুর, ডাকাঃ চধিয়ারধব 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৭৫৭-৭১৭৫৭৪         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

৯৭ ইমধর্য়াজ কহাসাইন গ্রামাঃ শ্রীরামপুর , ডাকাঃ সধফপুর 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৭৯৭-২৪৯৬৪১         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

৯৮ বুবু আহজেদ গ্রামাঃ শ্রীরামপুর , ডাকাঃ সধফপুর 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৯৬৮-২৭৫৬৬২         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

৯৯ কমাাঃ মঙ্গদ রহমান গ্রামাঃ রধর্ডাংগা, ডাকাঃ কবায়াধয়া 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৭৫৮-৮১৯৭২৫         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

১০০ কমাাঃ জাধমরু 

ইসাম 

গ্রামাঃ কলখপািা, ডাকাঃ বসন্তপুর 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৭৩৩-৯১২০৭৯         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  
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১০১ বন্যা খাতুন গ্রামাঃ কধবরপুর, ডাকাঃ শলকুপা 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৯২৪-১৯৮৮৩০         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

১০২ কমাাঃ খায়রু ইমাম গ্রামাঃ ঝাউধদয়া, ডাকাঃ শলকুপা 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৯৪৩-৪৯৩৩১৯         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

১০৩ কমাছাাঃ কধহনুর রহমান গ্রামাঃ কধবরপুর, ডাকাঃ শলকুপা 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৯৬৮-৩৪০৬৬২         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

১০৪ কমাাঃ রুজব কহাজসন গ্রামাঃ কধবরপুর, ডাকাঃ শলকুপা 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৯৪৫-৯০১৫২৫৫         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

১০৫ কমাাঃ ধলমু ধময়া গ্রামাঃ ঝাউধদয়া, ডাকাঃ শলকুপা 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৯৯৮-২৩৭৯৭৭         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

১০৬ কমাাঃ মনা মন্ড গ্রামাঃ ফাজজপুর, ডাকাঃ শলকুপা 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৯৮৫-৮১১৬০৩         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

১০৭ কমাাঃ লাধহন মন্ড গ্রামাঃ ফাজজপুর, ডাকাঃ শলকুপা 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৯৬৮-৬৮০৭২৩         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

১০৮ কমাাঃ পাল পারজভজ গ্রামাঃ ফাজজপুর, ডাকাঃ শলকুপা 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৯৩৯-২১২৪৮৭         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

১০৯ কমাছাাঃ ধরনা খাতুন গ্রামাঃ ঝাউধদয়া, ডাকাঃ শলকুপা 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৯৩৫-৪৫৯৭৭৩         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

১১০ কমাাঃ সুজন কহাজসন গ্রামাঃ ঝাউধদয়া, ডাকাঃ শলকুপা 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৪০৮-০২৪৬৮৯         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

১১১ কমাাঃ লাহাদর্ কহাজসন গ্রামাঃ কধবরপুর, ডাকাঃ শলকুপা 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৯২৬-৮৭৫২৩৫         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

১১২ কমাছাাঃ আজয়া খাতুন গ্রামাঃ কধবরপুর, ডাকাঃ শলকুপা 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৯১৫-২০২১৩৩         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

১১৩ রাধকবু ইসাম গ্রামাঃ কধবরপুর, ডাকাঃ শলকুপা 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৯৩৮-৪৫৫৩৭২         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

১১৪ কমাাঃ কমাধমনু ইসাম গ্রামাঃ কধবরপুর, ডাকাঃ শলকুপা 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৯১৮-৬৬৮২৬৫         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

১১৫ কমাাঃ সধজব কহাজসন গ্রামাঃ কধবরপুর, ডাকাঃ শলকুপা 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৯৪৩-৫৭৮৮১৯         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

১১৬ রাজু কলখ গ্রামাঃ ফাজজপুর, ডাকাঃ শলকুপা 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৪০৮-১১৩০৬৫         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

১১৭ কমাাঃ আধলকুর রহমান গ্রামাঃ মজনাহরপুর ডাকাঃ ধবষ্ণধদয়া 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৯৭৮-৭৪৪৬৮৭         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

১১৮ কমাছাাঃ জধ খাতুন গ্রামাঃ কধবরপুর, ডাকাঃ শলকুপা 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৯৮৭-৪৯১৮৮৪         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

১১৯ কমাছাাঃ মাধনা খাতুন গ্রামাঃ কধবরপুর, ডাকাঃ শলকুপা 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৯৯৪-০৫৫৫৯৫         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

১২০ কমাাঃ ইউসুফ আী গ্রামাঃ কধবরপুর, ডাকাঃ শলকুপা 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৯১৮-৮২০৫২৮         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

১২১ কমাাঃ রাধজব কহাজসন গ্রামাঃ কধবরপুর, ডাকাঃ শলকুপা 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৯৫৩-৬৬৬৫০৩         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

১২২ কমাাঃ জুজয় রানা গ্রামাঃ কধবরপুর, ডাকাঃ শলকুপা 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৯৩০-৫৫০২১৯         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

১২৩ কমাাঃ ধবল্লা কহাজসন গ্রামাঃ হাধববপুর, ডাকাঃ শলকুপা 

শলকুপা ধঝনাইদহ 

০১৯৩০-৪৫১০৪৯         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

১২৪ কমাচাাঃ রুপাী খাতুন গ্রামাঃ ঝাউধদয়া, ডাকাঃ শলকুপা 

শলকুপা ধঝনাইদহ 

০১৯০৯-৬৭৩২৫৭         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

১২৫ কমাছাাঃ নুরজাহান খাতুন গ্রামাঃ কধবরপুর, ডাকাঃ শলকুপা 

শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৯৭৬-৫৫৬৭১২         গরু কমাটার্াজাকরণ    ০৭ ধদন  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



শলকুপা উপজজা, ধঝনাইদহ 

প্রধলক্ষণ প্রাপ্ত যুবজদর র্থ্য 

ক্রধমক প্রধলক্ষণার্থীর নাম ঠিকানা কমাবাই নম্বর প্রধলক্ষণ ককাজস মর 

নাম 

কময়াদ মন্তব্য 

১২৬ কমা: মুক্ত আী হাধববপুর,শলকুপা,ধঝনাইদহ ০১৯১৮৩৬৬৭০১   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

১২৭ ধরদয় কুমার 

অধিকারী 

ঝাউধদয়া,শলকুপা,ধঝনাইদহ ০১৯৯৪২১৪০৯০   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

১২৮ কমা: রধলদ উধিন ঝাউধদয়া,শলকুপা,ধঝনাইদহ ০১৭০৬২৪৭৪৫০   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

১২৯ ধবজন কুমার 

অধিকারী 

ঝাউধদয়া,শলকুপা,ধঝনাইদহ ০১৯৪৪৯৭৪০৮৭   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

১৩০ করামান ধবশ্বাস কধবরপুর,শলকুপা,ধঝনাইদহ ০১৯৬৮৬৮০৫৯৩   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

১৩১ কমা: আকরামুজ্জামান কধবরপুর,শলকুপা,ধঝনাইদহ ০১৯৭১৭০৫৩৬৬   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

১৩২ সুজন কুমার অধিকারী ঝাউধদয়া,শলকুপা,ধঝনাইদহ ০১৯৬৬৭৯২৫৫৭   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন   

 কমা: কাজী সাইফু 

ইসাম 

কধবরপুর,শলকুপা,ধঝনাইদহ ০১৯৭১৭০৫১৫৪   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন   

 সাজ্জাদ কহাজসন আলা হাটফাধজপুর,শলকুপা,ধঝনাইদহ ০১৬৩৩২২০৯৮৭   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন   

 রানা কলখ হাটফাধজপুর,শলকুপা,ধঝনাইদহ ০১৯৬৫৯১৬১৫২   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন   

 হৃদয় কুমার হাটফাধজপুর,শলকুপা,ধঝনাইদহ ০১৭৬০৩০৫৮৫৯   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 কমা: মামুন কলখ ঝাউধদয়া,শলকুপা,ধঝনাইদহ ০১৪০২৩১৩৫৮১   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 কমা: জধহর রায়হান ঝাউধদয়া,শলকুপা,ধঝনাইদহ ০১৯১১২৩৬৬৫৫   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 আব্দু গফ্ফার ঝাউধদয়া,শলকুপা,ধঝনাইদহ ০১৯১৪২৬২৭৬০   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 কমা: আধরফুজ্জামান হাটফাধজপুর,শলকুপা,ধঝনাইদহ ০১৭৫৮৫৫০৯০৬   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 কমা: মাধনক কহাজসন চর কসান্দাহ,শলকুপা,ধঝনাইদহ ০১৭৭২৪১৯১৫০   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 কমা: সাগর কহাজসন চর কসান্দাহ,শলকুপা,ধঝনাইদহ ০১৯৪৩১৫৪৪৫৯   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 ধমল্টন কুমার সরকার কধবরপুর,শলকুপা,ধঝনাইদহ ০১৯২৪৩২৪৫২১   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 কমজহদী হাসান কধবরপুর,শলকুপা,ধঝনাইদহ ০১৯১৫৩৭৮০৮৪   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 কমা: কুতুব উধিন দধপুর,লীর্াী,শলপকুপা,ধঝনাইদহ ০১৭৭০১৪১৪১১   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 কমা: মাসুম ধবল্লাহ ককাট মপািা,শলকুপা,ধঝনাইদহ ০১৯৪৬১১০৫২০   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 রধফকু ইসাম হাসনাধভটা,কবনীপুর,শলকুপা,ধঝনাইদহ ------   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 ইমদাদু ইসাম মাঠপািা,শলকুপা,ধঝনাইদহ ------   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 ধবল্লা কহাজসন খাকুা,শলকুপা,ধঝনাইদহ ০১৯৯৮৫১৭৭৯৬   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 কাজী আধনচুর রহমান কধবরপুর,শলকুপা,ধঝনাইদহ ------   ০৭(সার্)ধদন   



গরুজমাটার্াজাকরণ 

 কমা: কর্ৌধফকুর 

রহমান 

দুিসর,শলকুপা, ধঝনাইদহ ০১৯১৫০৪৫৮৪৬   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 লাহজনওয়াজ দুিসর,শলকুপা, ধঝনাইদহ ০১৬৭৯১২৭৩২২   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 কমা: সজীব কহাজসন দুিসর,শলকুপা, ধঝনাইদহ ০১৭১৬৬১৬৮০৭   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 সাধন রহমান দুিসর,শলকুপা, ধঝনাইদহ ০১৭২৮৫৩৬৫৮৯   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 ফয়সা কহাজসন দুিসর,শলকুপা, ধঝনাইদহ ০১৮৫৩৬৫৮৯৯২   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 কমা: সবুজ কহাজসন দুিসর,শলকুপা, ধঝনাইদহ ০১৭১৯৫৩৯৫৩৩   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 কমা: র্ধরকু ইসাম দুিসর,শলকুপা, ধঝনাইদহ ০১৭৬১৪৬৩৭০৪   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 আধফ কহাজসন দুিসর,শলকুপা, ধঝনাইদহ -----   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 কমাহাইধমনু ইসাম দুিসর,শলকুপা, ধঝনাইদহ ০১৭৪৫৩০৩৪৩২   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 কসাহান কহাজসন কগায়াখাী,ফুহধর,শলকুপা,ধঝনাইদহ ০১৯২১২৮৭৩০৯   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 ধসফাতুল্লাহ মানজুর ভাটইবাজার,শলকুপা,ধঝনাইদহ ০১৯৩৩৫৬৭২৭৪   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 ধপকু কহাকসন দুিসর,শলকুপা, ধঝনাইদহ ০১৭৬৮০৯২১৪৫   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 খুরলীদ আম দুিসর,শলকুপা, ধঝনাইদহ ০১৬২৮২১৮০৪৫   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 ধরজু আহজেদ দুিসর,শলকুপা, ধঝনাইদহ -----   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 লাহাব উধিন দুিসর,শলকুপা, ধঝনাইদহ ০১৩১২৫৯৩০২২   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 কসাহাগ কহাজসন ধবধত্তপািা,ফুহধর,শলকুপা,ধঝনাইদহ ০১৭৬৮৪৫২০৬৬   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 লাহরুখ কহাজসন ভাটইবাজার,শলকুপা,ধঝনাইদহ ০১৯০৮৭৫৭২১৭   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 ফাধহম কহাজসন দুিসর,শলকুপা, ধঝনাইদহ ০১৯৯৬৩১৭২১৫   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 রাজু আহজেদ দুিসর,শলকুপা, ধঝনাইদহ ০১৬২১৭৮৭৮২৫   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 ধমশুক কহাজসন   দুিসর,শলকুপা, ধঝনাইদহ ০১৮২২৫৭০৯৯০   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 হারুণ অর রধলদ দুিসর,শলকুপা, ধঝনাইদহ ০১৯৮৫৮১২৬৫১   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 কমা: ধরয়াদ কহাজসন চাঁদপুর,ফুহধর,শলকুপা,ধঝনাইদহ ০১৯২৭৮৮৩৬৪১   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 কমা: মজনায়ার কহাজসন দুিসর,শলকুপা, ধঝনাইদহ ০১৭১৯৬২৯৫০৫   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 নাজমু কহাজসন দুিসর,শলকুপা, ধঝনাইদহ ০১৬৮৫৩৯৪০৮০   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

  কমা: র্ন্য় হাসান চাঁদপুর,ফুহধর,শলকুপা,ধঝনাইদহ ০১৭৫৮১০৮১১৫   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

  



প্রধলক্ষণ প্রাপ্ত যুবজদর র্থ্য 

ক্রধমক প্রধলক্ষণার্থীর নাম ঠিকানা কমাবাই নম্বর প্রধলক্ষণ ককাজস মর 

নাম 

কময়াদ মন্তব্য 

 কমা: কামা কহাসাইন ধসংহনগর, 

কবনীপুর,শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৯৮৩৯০৭৮০৭   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 কমা: সুমন করজা ধসংহনগর, 

কবনীপুর,শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৯২৬৭০৩৫০৭   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 কমা: আধরফু ইসাম ধসংহনগর, 

কবনীপুর,শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৯৩৭২৭৭৯০৩৭   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 কমা: লাহাধরয়ার ইসাম ধসংহনগর, 

কবনীপুর,শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৭১৮০৭৪৩২৬   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 কমা:হাধসবুর রহমান ধসংহনগর, 

কবনীপুর,শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৯৮০০১৬৩৪৯   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 কমা: লাধহন আম ধসংহনগর, 

কবনীপুর,শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৭৭৫২৮২৪১১   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 কমা:ধবপ্লব কহাজসন ধসংহনগর, 

কবনীপুর,শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৯৯৬১৩৪১৩৯   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন   

 কমা: আ-আধমন ধসংহনগর, 

কবনীপুর,শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৯৮৩৯০৭৮১২   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন   

 কমা: সাধদকু ইসাম ধসংহনগর, 

কবনীপুর,শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৯০৯৬৭৩৭৪৭   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন   

 কমা:আব্দুস সাাম ধসংহনগর, 

কবনীপুর,শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৯৪৮৫৪৫৯৮৮   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন   

 কমা: ওসমান আী ধসধি,কবনীপুর,শলকুপা,ধঝনাইদহ ০১৯৩৪৬১২২১৭   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 কমা:কর্ৌধফক কহাজসন ধসংহনগর, 

কবনীপুর,শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৭৭৬৪০৬১৫৭৫   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 কমা: সধজব কহাজসন ধসংহনগর, 

কবনীপুর,শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৯৮৭৪৭৫৭১০   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 কমা: লামীম করজা সজ ধসংহনগর, 

কবনীপুর,শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৮১৭১৫৩৮২৪   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 কমা: মামুনুর রহমান ধসংহনগর, 

কবনীপুর,শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৯২২০৭৪৬১২   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 কমা: লাওন কহাজসন ধসংহনগর, 

কবনীপুর,শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৯৩২১৬২৪৫৩   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 কমা: ইনসান আী ধসংহনগর, 

কবনীপুর,শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৯৯৬১৩৪১৩৯   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 কমা: মাসুদ পারজভজ ধসংহনগর, 

কবনীপুর,শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৯০৯৬৭৩৭৩৬   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 কমা: ধমঠুন কহাজসন ধসংহনগর, 

কবনীপুর,শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৭৪৫৭০২৮৮৭   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 কমা: আসাদুজ্জামান কচুয়া,শলকুপা,ধঝনাইদহ ০১৪০১৯৯১২৯৮   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 কমা: কসাহান আী কচুয়া,শলকুপা,ধঝনাইদহ ০১৯৯৪৯৮৫৫৪৩   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 কমা: কুদরর্ আী কচুয়া,শলকুপা,ধঝনাইদহ ০১৯৩৭২৭৯০৭১   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 কমা: লধফকু ইসাম ধসংহনগর, 

কবনীপুর,শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৯৮৯৪৯১৩০০   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 কমা: সাজ্জাদ কহাজসন ধসংহনগর, 

কবনীপুর,শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৭১৬৩৮১১০৮   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 কমা:হৃদয় আী ধসংহনগর, 

কবনীপুর,শলকুপা,ধঝনাইদহ 

০১৯২০৩৫৩৭০৩   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন   



 কমা: লাওন কহাজসন বাহাদুরপুর,রজয়িা,শলকুপা,ধঝনাইদহ ০১৭৫৬৪০৯৪৩৯   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 কমা:ধপয়াস উধিন বাহাদুরপুর,রজয়িা,শলকুপা,ধঝনাইদহ ০১৭৪১৬৬২৩৮৭   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 কমা: স্বািীন কহাজসন বাহাদুরপুর,রজয়িা,শলকুপা,ধঝনাইদহ ০১৭৭৫৩০৩৬৮৪   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 া চাঁদ কহাজসন বাহাদুরপুর,রজয়িা,শলকুপা,ধঝনাইদহ ০১৯৩৯৭৩৬৮৪২   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 কমা:ধমঠুন কহাজসন বাহাদুরপুর,রজয়িা,শলকুপা,ধঝনাইদহ ০১৯০২৭৭৬২২৪   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 কমাছা: জান্নাতু 

কফরজদৌস  

বাহাদুরপুর,রজয়িা,শলকুপা,ধঝনাইদহ ০১৭৬৫৬৩২৬৫৮   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 কমা: মাসুম কহাজসন বাহাদুরপুর,রজয়িা,শলকুপা,ধঝনাইদহ ০১৯০৮৭৫৭২৭১   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 মুন্না কহাজসন বাহাদুরপুর,রজয়িা,শলকুপা,ধঝনাইদহ ০১৯৯৭০৯৪০৬৭   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 হাধমা খাতুন বাহাদুরপুর,রজয়িা,শলকুপা,ধঝনাইদহ ০১৯০৬৩৫৯৪১৯   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 কমা: ধজহাদ কহাজসন বাহাদুরপুর,রজয়িা,শলকুপা,ধঝনাইদহ ০১৯১২৮৬২৪৪৯   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 কমা: আব্দুর রাধি বাহাদুরপুর,রজয়িা,শলকুপা,ধঝনাইদহ ০১৯৯৩৯৮১৮৬৯   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 কমা: আকাল কহাজসন বাহাদুরপুর,রজয়িা,শলকুপা,ধঝনাইদহ ০১৯৪৩৯০৯৫০৭   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 কমা: তুধহন কহাজসন বাহাদুরপুর,রজয়িা,শলকুপা,ধঝনাইদহ ০১৯৩১৪৩৮১৮৬   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 কমা: রুজব কহাজসন র্াধমনগর,রজয়িা,শলকুপা,ধঝনাইদহ ০১৯৩৩৭৯৩০০৯   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 কমা: র্াধনম কহাজসন বাহাদুরপুর,রজয়িা,শলকুপা,ধঝনাইদহ ০১৯৫০৩৮০৮৬৭   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 কমা: রুবাজয়র্ কহাজসন ক্ষণধদয়া,রজয়িা,শলকুপা,ধঝনাইদহ ০১৭০৫০৬২৫০১   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 কমা: বুলু আহজমদ কৃষ্ণপুর,রজয়িা,শলকুপা,ধঝনাইদহ ০১৯৪৩১৪৭২৮৬   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 কমা: র্াজমর্ কহাজসন কৃষ্ণপুর,রজয়িা,শলকুপা,ধঝনাইদহ ০১৭৭১১৭৯২৫১   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 কমা: র্াজরক কহাসাইন বাহাদুরপুর,রজয়িা,শলকুপা,ধঝনাইদহ ০১৭৯২৩৬৪৭১০   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 কমাছা: পধপ খাতুন বাহাদুরপুর,রজয়িা,শলকুপা,ধঝনাইদহ ০১৯৬৪২৭১০৭৩   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 কমাছা: লাবনুর খাতুন বাহাদুরপুর,রজয়িা,শলকুপা,ধঝনাইদহ ০১৭৪৭৮৫৮৩৪৪   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 কমা: ধমশুক কহাজসন বাহাদুরপুর,রজয়িা,শলকুপা,ধঝনাইদহ ০১৪০২৯৬০৫৩৯   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 সজ কহাজসন বাহাদুরপুর,রজয়িা,শলকুপা,ধঝনাইদহ ০১৭৮৫০৭৪১৮৩   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 কমাছা: চম্পা খাতুন বাহাদুরপুর,রজয়িা,শলকুপা,ধঝনাইদহ ০১৯৮৫৮১১৬৪৮   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

 কমা: রইচ উধিন বাহাদুরপুর,রজয়িা,শলকুপা,ধঝনাইদহ ০১৯৩৬৯১২৯৩৯   

গরুজমাটার্াজাকরণ 

০৭(সার্)ধদন  

  



 

প্রধলক্ষণ প্রাপ্ত যুবজদর র্থ্য 

ক্রধমক প্রধলক্ষণার্থীর নাম ঠিকানা কমাবাই নম্বর প্রধলক্ষণ ককাজস মর নাম কময়াদ মন্তব্য 

 কমা: আবু খাজয়র কধবরপুর,শলকুপা,ধঝনাইদহ ০১৯৬৪৪৬৩৪২৪   গরুজমাটার্াজাকরণ ০৭(সার্)ধদন  

 আসমা খাতুন কধবরপুর,শলকুপা,ধঝনাইদহ ০১৯৯৬৩১৭৩০৭   গরুজমাটার্াজাকরণ ০৭(সার্)ধদন  

 কমাছা:ধনলুফার 

ইয়াসধমন 

ভগবান নগর,ফুহধর,শলকুপা, ০১৬১২১৯৫৫০৬   গরুজমাটার্াজাকরণ ০৭(সার্)ধদন  

 কমা: হাধববুর রহমান চরপািা,চধিয়ারধব,শলকুপা ০১৭২৯৮২৬৪১৯   গরুজমাটার্াজাকরণ ০৭(সার্)ধদন  

 কমা: সুজন কলখ কধবরপুর,শলকুপা,ধঝনাইদহ ০১৯৯৪৫৩১২৩৯   গরুজমাটার্াজাকরণ ০৭(সার্)ধদন  

 রাধকবু হাসান নয়ন কধবরপুর,শলকুপা,ধঝনাইদহ ০১৯০৩৩৯৪৩৩১   গরুজমাটার্াজাকরণ ০৭(সার্)ধদন  

 কমা:আহাজ্ব কহাজসন হধরহরা,ধবপ্রবগধদয়া,শলকপা, ০১৭২৯৫১৩৪৭৯   গরুজমাটার্াজাকরণ ০৭(সার্)ধদন   

 স্বপ্ন কুমার সাহা নগরপািা,শলকুপা ০১৬৭৭৬৭১৫৬৮   গরুজমাটার্াজাকরণ ০৭(সার্)ধদন   

 র্াপস সরকার কধবরপুর,শলকুপা,ধঝনাইদহ ০১৭৬২১১৮৩০১   গরুজমাটার্াজাকরণ ০৭(সার্)ধদন   

 রাধকব লাহাধরয়ার 

কসাহান 

নগরপািা,শলকুপা ০১৭২৩৬৩৬১৮২   গরুজমাটার্াজাকরণ ০৭(সার্)ধদন   

 কমা:সাবলুর রহমান ভুধন্দয়া,কার্াগািী,শলকুপা ০১৮৭৭৯৯৭১৪৬   গরুজমাটার্াজাকরণ ০৭(সার্)ধদন  

 রাধজব আ মাহমুদ হাধববপুর,শলকুপা ০১৯৯৪০২১৭৫৮   গরুজমাটার্াজাকরণ ০৭(সার্)ধদন  

 কমা: ইমদাদু হক 

ধমন 

কগাধবন্দপুর ,রজয়িা,শলকুপা ০১৯১৭৪১৯৭১৮   গরুজমাটার্াজাকরণ ০৭(সার্)ধদন  

 সাধদয়া র্রুন ধমম উত্তরধমজমাপুর,শলকুপা ০১৮৮১৫০৩৯৫৫   গরুজমাটার্াজাকরণ ০৭(সার্)ধদন  

 সজ পারজভজ কধবরপুর,শলকুপা,ধঝনাইদহ ০১৯৪৯১৩০০৮৪   গরুজমাটার্াজাকরণ ০৭(সার্)ধদন  

 কাজী আলরাফু আম হাধববপুর,শলকুপা ০১৯৯৪৭৯৬৩৫৪   গরুজমাটার্াজাকরণ ০৭(সার্)ধদন  

 কমা:মুজাধহদ ইসাম কধবরপুর,শলকুপা,ধঝনাইদহ ০১৪০৪৮২৭৮৫৮   গরুজমাটার্াজাকরণ ০৭(সার্)ধদন  

 কমা:ইধয়াস কহাজসন হাধববপুর,শলকুপা ০১৯৩৯১৩৮০৯৩   গরুজমাটার্াজাকরণ ০৭(সার্)ধদন  

 কমা: কনওয়াজ লধরফ পাঠানপািা,শলকুপা ০১৯১৬০৫০৮৯১   গরুজমাটার্াজাকরণ ০৭(সার্)ধদন  

 ধময়া কমা: রাজলদু 

ইসাম 

কধবরপুর,শলকুপা,ধঝনাইদহ ০১৮২১৩৯৯৪৯১   গরুজমাটার্াজাকরণ ০৭(সার্)ধদন  

 কমাছা: খাধদজা খাতুন ধুধয়াপািা,উত্তরকচুয়া,শলকুপা ০১৭৩৭৪৫৭২৯৫   গরুজমাটার্াজাকরণ ০৭(সার্)ধদন  

 কমা:কমালাররফ কহাজসন দুিসর,শলকুপা,ধঝনাইদহ ০১৭৭৭৫৬৯১৩৭   গরুজমাটার্াজাকরণ ০৭(সার্)ধদন  

 কমা:মুরাদ কলখ বধরয়া,লহীদনগর,শলকুপা ০১৬০৯১৪১৮১১   গরুজমাটার্াজাকরণ ০৭(সার্)ধদন  

 কমাছা: মাধরয়া সুর্ানা খাকুা,শলকুপা,ধঝনাইদহ ০১৯৪৩৭৪৭৪০১   গরুজমাটার্াজাকরণ ০৭(সার্)ধদন  

 কমা:সাগর কহাসাইন হধরহরা,ধবপ্রবগধদয়া,শলকপা ০১৯৪৫৪৬৩৪৭৩   গরুজমাটার্াজাকরণ ০৭(সার্)ধদন   

 কমাছা: ধফজরাজা 

পারভীন 

কগাধবনাদপুর,রজয়িা,শলকুপা ০১৭১১২০৯৫৬৯ পাধরবাধরক হাসঁমুরগী 

পান 

০৭(সার্)ধদন  

 কমাছা: ইধরন জামান কগাধবনাদপুর,রজয়িা,শলকুপা ০১৯৬৬৭৮৪৮৭৫ পাধরবাধরক হাসঁমুরগী 

পান 

০৭(সার্)ধদন  

 কমাছা: করবা খাতুন কগাধবনাদপুর,রজয়িা,শলকুপা ০১৯৯৬১৮৪৯৩৬ পাধরবাধরক হাসঁমুরগী 

পান 

০৭(সার্)ধদন  

 কমাছা: কধবর্া খাতুন কগাধবনাদপুর,রজয়িা,শলকুপা ০১৮৬৯৫৮৬৩৯৪ পাধরবাধরক হাসঁমুরগী 

পান 

০৭(সার্)ধদন  

 কমাছা: করকা খাতুন কগাধবনাদপুর,রজয়িা,শলকুপা ০১৯৭৪৫৬৪৫৭৫ পাধরবাধরক হাসঁমুরগী 

পান 

০৭(সার্)ধদন  

 কল্পনা খাতুন কগাধবনাদপুর,রজয়িা,শলকুপা ০১৯২২৩৭৪০২০ পাধরবাধরক হাসঁমুরগী 

পান 

০৭(সার্)ধদন  

 কমাছা: বুরবুধ খাতুন কগাধবনাদপুর,রজয়িা,শলকুপা ০১৪১০২৪২৬২৯ পাধরবাধরক হাসঁমুরগী 

পান 

০৭(সার্)ধদন  

 কমা: সাধক কহাসাইন কগাধবনাদপুর,রজয়িা,শলকুপা ০১৪২০৪২৮৬২৯ পাধরবাধরক হাসঁমুরগী 

পান 

০৭(সার্)ধদন  

 কমা: ধজহাদু ইসাম কগাধবনাদপুর,রজয়িা,শলকুপা ০১৪০৫৭২৫৬৭৫ পাধরবাধরক হাসঁমুরগী 

পান 

০৭(সার্)ধদন  

 কমা: ওধহদু ইসাম কগাধবনাদপুর,রজয়িা,শলকুপা ০১৯৬০৪১৮২৭৬ পাধরবাধরক হাসঁমুরগী ০৭(সার্)ধদন  



পান 

 কমা: কসাজহ রানা কগাধবনাদপুর,রজয়িা,শলকুপা ০১৯০৫২৭১৮৫৯ পাধরবাধরক হাসঁমুরগী 

পান 

০৭(সার্)ধদন  

 কমা: মৃদু কহাজসন কগাধবনাদপুর,রজয়িা,শলকুপা ০১৬৪৩৬৩৭৮৯৯ পাধরবাধরক হাসঁমুরগী 

পান 

০৭(সার্)ধদন  

 কমা: নাজমু ইসাম পারবর্ীপুর,রজয়িা,শলকুপা ০১৯৬৪৪৬৯০৬০ পাধরবাধরক হাসঁমুরগী 

পান 

০৭(সার্)ধদন  

 কমা: আজমু ইসাম পারবর্ীপুর,রজয়িা,শলকুপা ০১৯০৭২৬৫১৩৭ পাধরবাধরক হাসঁমুরগী 

পান 

০৭(সার্)ধদন  

 কমাছা: ধরক্তা খাতুন কগাধবনাদপুর,রজয়িা,শলকুপা ০১৯৯৪২১৮৩৬৩ পাধরবাধরক হাসঁমুরগী 

পান 

০৭(সার্)ধদন  

 কমা: কহাজসন আী কগাধবনাদপুর,রজয়িা,শলকুপা ০১৯৬৫৭০৩১২৩ পাধরবাধরক হাসঁমুরগী 

পান 

০৭(সার্)ধদন  

 আব্দু গফ্ফার কগাধবনাদপুর,রজয়িা,শলকুপা ০১৯০৪৩৬৯৭১৬ পাধরবাধরক হাসঁমুরগী 

পান 

০৭(সার্)ধদন  

 কমা: ধজন কহাজসন কগাধবনাদপুর,রজয়িা,শলকুপা ০১৭৯০৭৫৯৮০৫ পাধরবাধরক হাসঁমুরগী 

পান 

০৭(সার্)ধদন  

 কমাছা: আধিঁ খাতুন কগাধবনাদপুর,রজয়িা,শলকুপা ০১৭৪৫৭৯১৫৮২ পাধরবাধরক হাসঁমুরগী 

পান 

০৭(সার্)ধদন  

 কমাছা: সাধর্থ খাতুন কগাধবনাদপুর,রজয়িা,শলকুপা ০১৯২৮৪৯৪৮৯২ পাধরবাধরক হাসঁমুরগী 

পান 

০৭(সার্)ধদন  

 রাহানা খাতুন কগাধবনাদপুর,রজয়িা,শলকুপা ০১৭০৫১৪৩৯৪৪ পাধরবাধরক হাসঁমুরগী 

পান 

০৭(সার্)ধদন  

 কমা: পাল আী  পারবর্ীপুর,রজয়িা,শলকুপা ০১৯৩৬৬৫৭৩৩৯ পাধরবাধরক হাসঁমুরগী 

পান 

০৭(সার্)ধদন  

 সাধির ধবন কসধম বসন্তপুর,শলকুপা ০১৭৯০৬৯৩৪৪৭ পাধরবাধরক হাসঁমুরগী 

পান 

০৭(সার্)ধদন  

 কমা: লধফকু ইসাম কগাধবনাদপুর,রজয়িা,শলকুপা ০১৯০৭০০৬২৭৫ পাধরবাধরক হাসঁমুরগী 

পান 

০৭(সার্)ধদন  

 সুমা সাহা  কগাধবনাদপুর,রজয়িা,শলকুপা ০১৭৭৯৫১৫৪৩৬ পাধরবাধরক হাসঁমুরগী 

পান 

০৭(সার্)ধদন  

  

 

প্রধলক্ষণ প্রাপ্ত যুবজদর র্থ্য 

ক্রধমক প্রধলক্ষণার্থীর নাম ঠিকানা কমাবাই নম্বর প্রধলক্ষণ ককাজস মর নাম কময়াদ মন্তব্য 

 কমা: হাধসবু হাসান রধর্ডাঙ্গা, 

কবায়াধযা,শলকুপা 

০১৭৬৫৮৮৩৮৭২ পাধরবাধরক হাসঁমুরগী 

পান 

০৭(সার্)ধদন  

 কমা: আাধমন পদমদী,মুরধিজবনী,শলকুপা ০১৫২৯৯৯২৪৮০ পাধরবাধরক হাসঁমুরগী 

পান 

০৭(সার্)ধদন  

 কমা:সাজ্জাদ কহাজসন পদমদী,মুরধিজবনী,শলকুপা ০১৭৪১০৯৭৯১৩ পাধরবাধরক হাসঁমুরগী 

পান 

০৭(সার্)ধদন  

 নাধহদ হাসান ধলপন চরপািা,বসন্তপুর,শলকুপা ০১৯৭৬১৫২২৪৭ পাধরবাধরক হাসঁমুরগী 

পান 

০৭(সার্)ধদন  

 কমা: রাজস কহাজসন কলখপািা,বসন্তপুর,শলকুপা ০১৯১৯৭৭৪৫৭০ পাধরবাধরক হাসঁমুরগী 

পান 

০৭(সার্)ধদন  

 কমা: ধসধিকুর রহমান কলখপািা,বসন্তপুর,শলকুপা ০১৯১৭২০৮০৩৭ পাধরবাধরক হাসঁমুরগী 

পান 

০৭(সার্)ধদন  

 সুহার্ম কুমার কলখপািা,বসন্তপুর,শলকুপা ০১৭১৩৮৬৫৯২৮ পাধরবাধরক হাসঁমুরগী 

পান 

০৭(সার্)ধদন   

 কমা: আধনচুর রহমান কলখপািা,বসন্তপুর,শলকুপা ০১৯৩৬২৯৩৭২৭ পাধরবাধরক হাসঁমুরগী 

পান 

০৭(সার্)ধদন   

 কমা: কলাভনুর রহমান বসন্তপুর,শলকুপা ০১৬২১২৩১৭৫৭ পাধরবাধরক হাসঁমুরগী ০৭(সার্)ধদন   



পান 

 কমা: কসাজহ রানা বসন্তপুর,শলকুপা ০১৮৮৭১৩০০১৩ পাধরবাধরক হাসঁমুরগী 

পান 

০৭(সার্)ধদন   

 ধরপ্লা খাতুন  বসন্তপুর,শলকুপা ০১৮৮৭১৩০০১৩ পাধরবাধরক হাসঁমুরগী 

পান 

০৭(সার্)ধদন  

 ইমরানুর রহমান বসন্তপুর,শলকুপা ০১১৫২১৭৭০৭৭৫ পাধরবাধরক হাসঁমুরগী 

পান 

০৭(সার্)ধদন  

 কমা: ধবপু ইসাম বসন্তপুর,শলকুপা ০১৭৮৯৫০৩৭৩৬ পাধরবাধরক হাসঁমুরগী 

পান 

০৭(সার্)ধদন  

 কমা: আধলকুর রহমান রধর্ডাঙ্গা, 

কবায়াধযা,শলকুপা 

০১৭৭৯৯০৪৪৫৩ পাধরবাধরক হাসঁমুরগী 

পান 

০৭(সার্)ধদন  

 কসৌরভ হাসান কলখপািা,বসন্তপুর,শলকুপা ০১৯৪১৭৯৮০৪২ পাধরবাধরক হাসঁমুরগী 

পান 

০৭(সার্)ধদন  

 পাপ্পু কহাকসন কলখপািা,বসন্তপুর,শলকুপা ০১৯৪৫১০১৫৮০ পাধরবাধরক হাসঁমুরগী 

পান 

০৭(সার্)ধদন  

 কমা: ফয়সা আহজমদ চরপািা,বসন্তপুর,শলকুপা ০১৯৯৯৭৭২৭১৫ পাধরবাধরক হাসঁমুরগী 

পান 

০৭(সার্)ধদন  

 কমা: রানা আহজমদ চরপািা,বসন্তপুর,শলকুপা ০১৯১৮৮৮৬৮২৭ পাধরবাধরক হাসঁমুরগী 

পান 

০৭(সার্)ধদন  

 করাকনুজ্জামান কলখপািা,বসন্তপুর,শলকুপা ০১৬০৯১৫১৯১৫ পাধরবাধরক হাসঁমুরগী 

পান 

০৭(সার্)ধদন  

 সাইফুজ্জামান কবায়ধয়া,শলকুপা ০১৭২৫৮৮৯০৭৫ পাধরবাধরক হাসঁমুরগী 

পান 

০৭(সার্)ধদন  

 কমা: ধসফার্ কহাজসন কলখপািা,বসন্তপুর,শলকুপা ০১৬০৯১৫১৯১৫ পাধরবাধরক হাসঁমুরগী 

পান 

০৭(সার্)ধদন  

 আবু কাাম আজাদ কলখপািা,বসন্তপুর,শলকুপা ০১৭১৮৬৫০৫৮২ পাধরবাধরক হাসঁমুরগী 

পান 

০৭(সার্)ধদন  

 ধমল্টণ কহাজসন পদমদী,মুরধিজবনী,শলকুপা ০১৯৬৩১৪০৪৪০ পাধরবাধরক হাসঁমুরগী 

পান 

০৭(সার্)ধদন  

 সুধদপ্ত কুমার ধবশ্বাস কলখপািা,বসন্তপুর,শলকুপা ০১৪০১৮৫৩৩৪৮ পাধরবাধরক হাসঁমুরগী 

পান 

০৭(সার্)ধদন  

 কমা: রািু হাসান কলখপািা,বসন্তপুর,শলকুপা ০১৯২১৩২৭৪২৫ পাধরবাধরক হাসঁমুরগী 

পান 

০৭(সার্)ধদন   

 লামীমা ইয়াসধমন উত্তর পািা,শলকুপা ০১৯৫৪৪১৪১২১ কপালাক শর্রী ১৫(পজনর)ধদন  

 সামসুন্নাহার কগাধবনাদপুর,রজয়িা,শলকুপা ০১৭৭০৪৫৯৭২৬ কপালাক শর্রী ১৫(পজনর)ধদন  

 কমাছা: মধম খাতুন কগাধবনাদপুর,রজয়িা,শলকুপা ০১৯৮৭২৭৮৭৫১ কপালাক শর্রী ১৫(পজনর)ধদন  

 কমাছা: আধরনা খাতুন কগাধবনাদপুর,রজয়িা,শলকুপা ০১৯০৩০৬৬২১৭ কপালাক শর্রী ১৫(পজনর)ধদন  

 ধফজরাজা পারভীন কগাধবনাদপুর,রজয়িা,শলকুপা ০১৭১১২০৯৫৬৯ কপালাক শর্রী ১৫(পজনর)ধদন  

 কমাছা: ধধপ খাতুন কগাধবনাদপুর,রজয়িা,শলকুপা ০১৭২৩৯৫৪৮৯১ কপালাক শর্রী ১৫(পজনর)ধদন  

 কমাছা: রুধময়া খাতুন কগাধবনাদপুর,রজয়িা,শলকুপা ০১৯৯৫৬৩১৯৪৬ কপালাক শর্রী ১৫(পজনর)ধদন  

 কমাছা: র্াসধমা খাতুন কগাধবনাদপুর,রজয়িা,শলকুপা ০১৯১২৭৫৯৪৫০ কপালাক শর্রী ১৫(পজনর)ধদন  

 কমাছা: সামা খাতুন কগাধবনাদপুর,রজয়িা,শলকুপা ০১৯৩৪৬০০৬১৮ কপালাক শর্রী ১৫(পজনর)ধদন  

 কমাছা: স্মৃধর্ খাতুন কগাধবনাদপুর,রজয়িা,শলকুপা ০১৯৪৪২৫৬৩৮৩ কপালাক শর্রী ১৫(পজনর)ধদন  

 কমাছা: সুধম খাতুন কগাধবনাদপুর,রজয়িা,শলকুপা ০১৭৫৯৮০৫০৪৬ কপালাক শর্রী ১৫(পজনর)ধদন  

 কমাছা: ফারহানা খাতুন কগাধবনাদপুর,রজয়িা,শলকুপা ০১৯৫৩৭৩৮৪৬৯ কপালাক শর্রী ১৫(পজনর)ধদন  

 কমাছা: ধলউী খাতুন কগাধবনাদপুর,রজয়িা,শলকুপা ০১৭১০৭৮৬২৩৪ কপালাক শর্রী ১৫(পজনর)ধদন  

 কমাছা: স্মৃধর্ খাতুন কগাধবনাদপুর,রজয়িা,শলকুপা ০১৯৫৯০৮৮১৯১ কপালাক শর্রী ১৫(পজনর)ধদন  

 কমাছা: লারধমন খাতুন কগাধবনাদপুর,রজয়িা,শলকুপা ০১৯৯১৭১৭৪৯৪ কপালাক শর্রী ১৫(পজনর)ধদন  

 কমাছা:  ইধরন জামান কগাধবনাদপুর,রজয়িা,শলকুপা ০১৯৬৬৭৮৪৮৭৫ কপালাক শর্রী ১৫(পজনর)ধদন  

 কমাছা:করখা খাতুন কগাধবনাদপুর,রজয়িা,শলকুপা ০১৯৭৪৫৬৪৫৭৫ কপালাক শর্রী ১৫(পজনর)ধদন  

 কমাছা: কধবর্া খাতুন কগাধবনাদপুর,রজয়িা,শলকুপা ০১৮৬৯৫৮৬৩৯৪ কপালাক শর্রী ১৫(পজনর)ধদন  

 কমাছা: সম্পা খাতুন কগাধবনাদপুর,রজয়িা,শলকুপা ০১৭৯০৩৯০৮৪২ কপালাক শর্রী ১৫(পজনর)ধদন  



 কমাছা: সীমা খাতুন কগাধবনাদপুর,রজয়িা,শলকুপা ০১৯২৫৩৫৯৯৩৩ কপালাক শর্রী ১৫(পজনর)ধদন  

 কমাছা: ছাইমা খাতুন কগাধবনাদপুর,রজয়িা,শলকুপা ১০৯৮৯৯২৮৬৫৭ কপালাক শর্রী ১৫(পজনর)ধদন  

 কমাছা: প্রীধর্ খাতুন কগাধবনাদপুর,রজয়িা,শলকুপা ০১৯৮৫৬৪০৫৯১ কপালাক শর্রী ১৫(পজনর)ধদন  

 কমাছা: লারধমন আক্তার কগাধবনাদপুর,রজয়িা,শলকুপা ০১৯৮১২০৬৪৮২ কপালাক শর্রী ১৫(পজনর)ধদন  

 কমাছা:মাছুরা খাতুন কগাধবনাদপুর,রজয়িা,শলকুপা ০১৯৬০৯২৬৯০৩ কপালাক শর্রী ১৫(পকনর)ধদন  

৩২৫ কমাছা: পায়রা খাতুন কগাধবনাদপুর,রজয়িা,শলকুপা ০১৯৬৭৫৯১১৫৭ কপালাক শর্রী ১৫(পজনর)ধদন  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



মজহলপুর, ধঝনাইদহ 

অ-প্র জতষ্ঠ জনক প্রজর্ থীজদয ন জভয ত জরক  ২০২০-২০২১ 

 

ক্রাঃ 

নং 

প্রধলক্ষণার্থীর নাম ঠিকানা জভ ফ ইর  

নম্বয 

প্রধলক্ষণ ককাজস মর নাম কময়াদ মন্তব্য 

১ আজজজুর ক 
যঘুন থপুয, জজ- নত  ড় , 

ভজপুয, ধঝনাইদহ। ০১৩০৯২২৭৫৬১ 
গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ১ম ব্যাচ 

২ জভ াঃ ইন মুর ক 
ঘুগযী, জজ- নত  ড় , 

ভজপুয, ধঝনাইদহ। ০১৯৩৩৪৯৫৬৮৬ 
গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ১ম ব্যাচ 

৩ জভ াঃ আর ইভয ন 
ঘুগযী, জজ- নত  ড় , 

ভজপুয, ধঝনাইদহ। ০১৭৫৪৫৪৮৬৮৭ 
গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ১ম ব্যাচ 

৪ 
জভ াঃ নে ফ 

আরী 

যঘুন থপুয, জজ- নত  ড় , 

ভজপুয, ধঝনাইদহ। ০১৩০৪৩২৫৩৯৯ 
গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ১ম ব্যাচ 

৫  যজবন  খ তুন 
উজজর   ড় , ভজপুয, 

ভজপুয, ধঝনাইদহ। ০১৭১১০৪০৯২৩ 
গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ১ম ব্যাচ 

৬  জজযন  
যঘুন থপুয, জজ- নত  ড় , 

ভজপুয, ধঝনাইদহ। ০১৯৫৭২০১৫৭০ 
গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ১ম ব্যাচ 

৭ ভ ফুজ  খ তুন  
যঘুন থপুয, জজ- নত  ড় , 

ভজপুয, ধঝনাইদহ। ০১৭৫০২৭১৪৮৪ 
গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ১ম ব্যাচ 

৮ জভ জভনুয যভ ন 
ীযগ ছ , জজ- নত  ড় , 

ভজপুয, ধঝনাইদহ। ০১৭৭১১৯০৪৭ 
গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ১ম ব্যাচ 

৯ 
জভ াঃ আয ফুর 

ইর ভ 

যঘুন থপুয, জজ- নত  ড় , 

ভজপুয, ধঝনাইদহ। ০১৭৩৭৭৯৯৬৮৩ 
গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ১ম ব্যাচ 

১০ 
জভ াঃ ইভ ইর 

জ জন ইয ন 

যঘুন থপুয, জজ- নত  ড় , 

ভজপুয, ধঝনাইদহ। ০১৭২৮৪৭২৭১৪ 
গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ১ম ব্যাচ 

১১ 
জভ াঃ আব্দু 

 র ভ 

যঘুন থপুয, জজ- নত  ড় , 

ভজপুয, ধঝনাইদহ। ০১৭৪৪৫৫৪৫৫৪ 
গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ১ম ব্যাচ 

১২ 
জভ াঃ সুভন 

জ জন 

যঘুন থপুয, জজ- নত  ড় , 

ভজপুয, ধঝনাইদহ। ০১৩১১২৭৪২২৯ 
গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ১ম ব্যাচ 

১৩ 
জভ াঃ  ীন 

আরভ 

যঘুন থপুয, জজ- নত  ড় , 

ভজপুয, ধঝনাইদহ। ০১৯৫৭৬৫৪০৭৫ 
গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ১ম ব্যাচ 

১৪ 
জভ াঃ  জ্জ দ 

জ জন তুল য 

যঘুন থপুয, জজ- নত  ড় , 

ভজপুয, ধঝনাইদহ। ০১৭০৬১৪১২১৮ 
গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ১ম ব্যাচ 



১৫ 
জভ াঃ জয ে য 

জ জন তুজন 

যঘুন থপুয, জজ- নত  ড় , 

ভজপুয, ধঝনাইদহ। ০১৭৫১৭৪১১৬৯ 
গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ১ম ব্যাচ 

১৬ জভ াঃ ন জমুর ক 
যঘুন থপুয, জজ- নত  ড় , 

ভজপুয, ধঝনাইদহ। ০১৯১৭৫৬৪১৫২ 
গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ১ম ব্যাচ 

১৭ 
জভ াঃ আজকুয 

যভ ন 

ক জজ ড় , ভজপুয, 

ভজপুয, ধঝনাইদহ। ০১৭১১০৪০৯২৩ 
গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ১ম ব্যাচ 

১৮ 
জপজয জ 

আ জেদ 

যঘুন থপুয, জজ- নত  ড় , 

ভজপুয, ধঝনাইদহ। ০১৩১১৮৫৪৮২০ 
গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ১ম ব্যাচ 

১৯ 
জভ াঃ জপকুর 

ইর ভ 

ীযগ ছ , জজ- নত  ড় , 

ভজপুয, ধঝনাইদহ। ০১৭৮৫৭৪৯১৬৪ 
গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ১ম ব্যাচ 

২০ জভ াঃ   ন আরী 
যঘুন থপুয, জজ- নত  ড় , 

ভজপুয, ধঝনাইদহ। ০১৭৫৪৪৩৭৩৬৮ 
গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ১ম ব্যাচ 

২১ 
জভ াঃ জদুর 

ইর ভ 

যঘুন থপুয, জজ- নত  ড় , 

ভজপুয, ধঝনাইদহ। ০১৭৮৭৪৩১০৮৯ 
গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ১ম ব্যাচ 

২২ 
জভ াঃ আনজ মুর 

ক 

যঘুন থপুয, জজ- নত  ড় , 

ভজপুয, ধঝনাইদহ। ০১৭২৮৮২৮৭৬৩ 
গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ১ম ব্যাচ 

২৩ কুরছুভ  খ তুন 
ীযগ ছ , জজ- নত  ড় , 

ভজপুয, ধঝনাইদহ। ০১৭৬০১১৮১৪৯ 
গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ১ম ব্যাচ 

২৪ 
জভ াঃ ইজ জুর 

ইর ভ 

যঘুন থপুয, জজ- নত  ড় , 

ভজপুয, ধঝনাইদহ। ০১৯১৯৭৫৮৭৫৮ 
গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ১ম ব্যাচ 

২৫ 
জভ াঃ নজযম্নর 

ইর ভ 

যঘুন থপুয, জজ- নত  ড় , 

ভজপুয, ধঝনাইদহ। ০১৭৬৫৭১৫৯৯৫ 
গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ১ম ব্যাচ 



 

অ-প্র জতষ্ঠ জনক প্রজর্ থীজদয ন জভয ত জরক  

 

ক্রাঃ 

নং 

প্রধলক্ষণার্থীর নাম ঠিকানা জভ ফ ইর  

নম্বয 

প্রধলক্ষণ ককাজস মর নাম কময়াদ মন্তব্য 

২৬ জভ াঃ আ নুজ্জ ভ ন 
ই ণ রড ঙ্গ , জজ- নত  ড় , 

ভজপুয, ধঝনাইদহ। ০১৯৩৭৭৩৬৩৩১ 
গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ২য় ব্যাচ 

২৭ 
জভ াঃ জভ ত্মপ  

ক ভ র 

যঘুন থপুয, জজ- নত  ড় , ভজপুয, 

ধঝনাইদহ। ০১৭৭৬৮৫৭৬১৫ 
গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ২য় ব্যাচ 

২৮ 
জভ াঃ আজভনুর 

ইর ভ 

ই ণ রড ঙ্গ , জজ- নত  ড় , 

ভজপুয, ধঝনাইদহ। ০১৭৬১৮৬৬৫২৮ 
গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ২য় ব্যাচ 

২৯ জভ াঃ  জন জ জন 
ই ণ রড ঙ্গ , জজ- নত  ড় , 

ভজপুয, ধঝনাইদহ। ০১৭৮০২১২৮৮৪ 
গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ২য় ব্যাচ 

৩০ জভ াঃ আর আভীন 
 ভত্ম  ড় , জজ- নত  ড় , 

ভজপুয, ধঝনাইদহ। ০১৭৮০২১২৮৮৪ 
গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ২য় ব্যাচ 

৩১ জভ াঃ জ ীদ   ন 
ই ণ রড ঙ্গ , জজ- নত  ড় , 

ভজপুয, ধঝনাইদহ। ০১৪০৪৯০৮৪৪১ 
গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ২য় ব্যাচ 

৩২ জভ াঃ জরন আ েদ 
ই ণ রড ঙ্গ , জজ- নত  ড় , 

ভজপুয, ধঝনাইদহ। ০১৭১০৬৬৯৯৮৩ 
গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ২য় ব্যাচ 

৩৩ জভ াঃ   নুজ্জ ভ ন 
ই ণ রড ঙ্গ , জজ- নত  ড় , 

ভজপুয, ধঝনাইদহ। ০১৭১৪৮৮৮১৭০ 
গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ২য় ব্যাচ 

৩৪ জভ াঃ  ইফুর ইর ভ 
ই ণ রড ঙ্গ , জজ- নত  ড় , 

ভজপুয, ধঝনাইদহ। ০১৭৮১৮৭৬৪৬০ 
গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ২য় ব্যাচ 

৩৫ জভ াঃ আজজজুর ক 
ই ণ র  ড় , জজ- নত  ড় , 

ভজপুয, ধঝনাইদহ। ০১৭১১৭৮৪১৪২ 
গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ২য় ব্যাচ 

৩৬ জভ াঃ জজরভ জ জন 
 জতজফর , ভজপুয, ভজপুয, 

ধঝনাইদহ। ০১৯৭১৭০৫৫৬৩ 
গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ২য় ব্যাচ 

৩৭ জভ াঃ জভন্টু জভে  
ই ণ র  ড় , জজ- নত  ড় , 

ভজপুয, ধঝনাইদহ। ০১৯০৪৫২৪৯১৪ 
গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ২য় ব্যাচ 

৩৮ জভ াঃ আব্দুর কজযভ 
ই ণ র  ড় , জজ- নত  ড় , 

ভজপুয, ধঝনাইদহ। ০১৩১৮৪৬৪২৯৬ 
গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ২য় ব্যাচ 

৩৯ জভ াঃ ে জভ 
ই ণ র  ড় , জজ- নত  ড় , 

ভজপুয, ধঝনাইদহ। ০১৭৮৪২৪১৯৬৮ 
গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ২য় ব্যাচ 



৪০ জভ াঃ  জকর জ জন 
ই ণ র  ড় , জজ- নত  ড় , 

ভজপুয, ধঝনাইদহ। ০১৩০০৫১১২৬৯ 
গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ২য় ব্যাচ 

৪১ 
জভ াঃ ভ ফুজুয 

যভ ন 

ই ণ র  ড় , জজ- নত  ড় , 

ভজপুয, ধঝনাইদহ। ০১৭২১৯৫৯০৭১ 
গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ২য় ব্যাচ 

৪২ 
জভ াঃ জপকুর 

ইর ভ 

ই ণ র  ড় , জজ- নত  ড় , 

ভজপুয, ধঝনাইদহ। ০১৪০৮৬৪০৯৬৫ 
গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ২য় ব্যাচ 

৪৩ 
জভ াঃ জপজয জ 

আজেদ ন জমুর 

যঘুন থপুয, জজ- নত  ড় , ভজপুয, 

ধঝনাইদহ। ০১৯৪০০৬৮৩৫৮ 
গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ২য় ব্যাচ 

৪৪ জভ াঃ ভঞ্জুয আজেদ 
যঘুন থপুয, জজ- নত  ড় , ভজপুয, 

ধঝনাইদহ। ০১৭৪২৪৫০২১০ 
গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ২য় ব্যাচ 

৪৫ জভ াঃ ইভ মুজ্জ ভ ন 
 ভত্ম  ড় , জজ- নত  ড় , 

ভজপুয, ধঝনাইদহ। ০১৩০৭৭৬৮০৩৯ 
গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ২য় ব্যাচ 

৪৬ 
জভ াঃ জযে জ উদ্দীন 

আক  

 ভত্ম  ড় , জজ- নত  ড় , 

ভজপুয, ধঝনাইদহ। ০১৩০৮৩২৮৫৬০ 
গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ২য় ব্যাচ 

৪৭ 
জভ াঃ জভজজদ   ন 

 ভত্ম 

 ভত্ম  ড় , জজ- নত  ড় , 

ভজপুয, ধঝনাইদহ। ০১৭৮১৯৩৮৬৯৮ 
গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ২য় ব্যাচ 

৪৮ জভ াঃ ভ মুনুয জ জন 
 ভত্ম  ড় , জজ- নত  ড় , 

ভজপুয, ধঝনাইদহ। ০১৭২১১৮৬৪৯১ 
গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ২য় ব্যাচ 

৪৯ ফ ফলু 
ই ণ রড ঙ্গ , জজ- নত  ড় , 

ভজপুয, ধঝনাইদহ। ০১৭৫৭৬৩০১৮৯ 
গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ২য় ব্যাচ 

৫০ জভ াঃ জ জর য ন  
ই ণ রড ঙ্গ ,  জজ- নত  ড় , 

ভজপুয, ধঝনাইদহ। ০১৮৭৬১৮৯৪২২ 
গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ২য় ব্যাচ 



 

অ-প্র জতষ্ঠ জনক প্রজর্ থীজদয ন জভয ত জরক  

 

ক্রাঃ 

নং 

প্রধলক্ষণার্থীর নাম ঠিকানা জভ ফ ইর  

নম্বয 

প্রধলক্ষণ ককাজস মর নাম কময়াদ মন্তব্য 

৫১ জভ াঃ পয দ জ জন 
জজররপুয, জজররপুয, ভজপুয, 

ধঝনাইদহ। ০১৯৫৯৭১৬০৭০ 
ভৎস্য চ ল ৭ ধদন ৩য় ব্যাচ 

৫২ জভ াঃ  ইফুর ইর ভ 
ব র ইপুয, সুন্দযপুয, ভজপুয, 

ধঝনাইদহ। ০১৯১৮৩৯৫১৯৫ 
ভৎস্য চ ল ৭ ধদন ৩য় ব্যাচ 

৫৩ 
জভ াঃ জযে জ আরী 

খ ন 

ব র ইপুয, সুন্দযপুয, ভজপুয, 

ধঝনাইদহ। ০১৯৩০৯৭৯৯৭০ 
ভৎস্য চ ল ৭ ধদন ৩য় ব্যাচ 

৫৪ 
জভ াঃ আন যম্নর 

ইর ভ 

 জভদপুয, ভজপুয, ভজপুয, 

ধঝনাইদহ। ০১৯২২১৩৭১৫৪ 
ভৎস্য চ ল ৭ ধদন ৩য় ব্যাচ 

৫৫ জভ াঃ জযে জ খ ন 
ব র ইপুয, সুন্দযপুয, ভজপুয, 

ধঝনাইদহ। ০১৭৫০৯১৬৪৭১ 
ভৎস্য চ ল ৭ ধদন ৩য় ব্যাচ 

৫৬ 
জভ াঃ খ ইযম্নর 

ইর ভ 

জজররপুয, ভজপুয, ভজপুয, 

ধঝনাইদহ। ০১৭৫৪৪২৭২৫৯ 
ভৎস্য চ ল ৭ ধদন ৩য় ব্যাচ 

৫৭ 
জভ াঃ আজজজুয 

যভ ন 

জম গীহুদ , ভজপুয, ভজপুয, 

ধঝনাইদহ। ০১৩১২৫৩৬৩১৭ 
ভৎস্য চ ল ৭ ধদন ৩য় ব্যাচ 

৫৮ আর উজদ্দন 
জম গীহুদ , ক ন ইড ঙ্গ , ভজপুয, 

ধঝনাইদহ। ০১৯৮৮৪১৪২৪৮ 
ভৎস্য চ ল ৭ ধদন ৩য় ব্যাচ 

৫৯ 
জভ াঃ য জদুর 

ইর ভ 

জম গীহুদ , ভজপুয, ভজপুয, 

ধঝনাইদহ। ০১৯১৭৯৪৫৯৬১ 
ভৎস্য চ ল ৭ ধদন ৩য় ব্যাচ 

৬০ এভ জজ আরভ 
 ভত্ম  ড় , জজ- নত  ড় , 

ভজপুয, ধঝনাইদহ। ০১৭২৪৭৫২৮৫০ 
ভৎস্য চ ল ৭ ধদন ৩য় ব্যাচ 

৬১ জভ াঃ  ইফুর ইর ভ 
জম গীহুদ , ভজপুয, ভজপুয, 

ধঝনাইদহ। ০১৯৪০৬৩৬২০২ 
ভৎস্য চ ল ৭ ধদন ৩য় ব্যাচ 

৬২ জভ াঃ ন জমুর জ জন 
জম গীহুদ , ভজপুয, ভজপুয, 

ধঝনাইদহ। ০১৯৪২০২৪০৬২ 
ভৎস্য চ ল ৭ ধদন ৩য় ব্যাচ 

৬৩ জভ াঃ প যম্নক জ জন 
 জভদপুয, ভজপুয, ভজপুয, 

ধঝনাইদহ। ০১৭৪২৯৭০১৫৩ 
ভৎস্য চ ল ৭ ধদন ৩য় ব্যাচ 

৬৪ জভ াঃ জন জভে  
গ ড় ফ ড়ীে , ভজপুয, ভজপুয, 

ধঝনাইদহ। ০১৯৮৭৪৮২৯১০ 
ভৎস্য চ ল ৭ ধদন ৩য় ব্যাচ 



৬৫ 
জভ াঃ ভ জছনুর 

মুফ যয জ 

জভ রস্ন  ড় , ভজপুয, ভজপুয, 

ধঝনাইদহ। ০১৯৫১২৪৩৫২৮ 
ভৎস্য চ ল ৭ ধদন ৩য় ব্যাচ 

৬৬ সুপর    
কুজযজ র, ন টিভ , ভজপুয, 

ধঝনাইদহ। ০১৩১১২৭৪৪২৬ 
ভৎস্য চ ল ৭ ধদন ৩য় ব্যাচ 

৬৭ 
ক জী আজকুয 

যভ ন 

জভ রস্ন  ড় , ভজপুয, ভজপুয, 

ধঝনাইদহ। ০১৯৮৫৮১৩৪৯২ 
ভৎস্য চ ল ৭ ধদন ৩য় ব্যাচ 

৬৮ জভ াঃ কত আরী 
জম গীহুদ , ক ন ইড ঙ্গ , ভজপুয, 

ধঝনাইদহ। ০১৯৫১২৪৫৩১৬ 
ভৎস্য চ ল ৭ ধদন ৩য় ব্যাচ 

৬৯ জভ াঃ প যম্নক   ন 
গ ড় ফ ড়ীে , ভজপুয, ভজপুয, 

ধঝনাইদহ। ০১৯৫৫০৬৭৭৭৬ 
ভৎস্য চ ল ৭ ধদন ৩য় ব্যাচ 

৭০ জভ াঃ আরী আ ন 
জজভদ য ড় , ভজপুয, ভজপুয, 

ধঝনাইদহ। ০১৭৪২৮৪৬৬২৪ 
ভৎস্য চ ল ৭ ধদন ৩য় ব্যাচ 

৭১ জভ াঃ ন জজভ জভে  
ফন জন ড় , ভজপুয, ভজপুয, 

ধঝনাইদহ। ০১৯৪৮০৭৮৩০১ 
ভৎস্য চ ল ৭ ধদন ৩য় ব্যাচ 

৭২ 
জভ াঃ পে র 

আজভদ 

ফন জন ড় , ভজপুয, ভজপুয, 

ধঝনাইদহ। ০১৯৮৬২৯৮৩৩৮ 
ভৎস্য চ ল ৭ ধদন ৩য় ব্যাচ 

৭৩ জভ াঃ ক ভ র জজন 
ফ থ নগ জছ, ফ থ নগ জছ, ভজপুয, 

ধঝনাইদহ। ০১৭৮২২৩৫৬০১ 
ভৎস্য চ ল ৭ ধদন ৩য় ব্যাচ 

৭৪ জভ াঃ আবুর ক জভ 
ক জযগয ড় , ফ থ নগ জছ, ভজপুয, 

ধঝনাইদহ। ০১৭৪৬০০২৪৯০ 
ভৎস্য চ ল ৭ ধদন ৩য় ব্যাচ 

৭৫ 
জভ াঃ ভ  মুদুর 

   

জজভদ য ড় , ভজপুয, ভজপুয, 

ধঝনাইদহ। ০১৯৩৯২১৩১৭৩ 
ভৎস্য চ ল ৭ ধদন ৩য় ব্যাচ 

 



 

অ-প্র জতষ্ঠ জনক প্রজর্ থীজদয ন জভয ত জরক  

 

ক্রাঃ 

নং 

প্রধলক্ষণার্থীর নাম ঠিকানা জভ ফ ইর  

নম্বয 

প্রধলক্ষণ ককাজস মর নাম কময়াদ মন্তব্য 

৭৬ জখ প যজভ জ জন 
গুে জখ র , নে  ড় , ভজপুয, 

ধঝনাইদহ। ০১৭৪৮৮৮৮৪৪৪ 
ভৎস্য চ ল ৭ ধদন ৪ ব্যাচ 

৭৭ জভ াঃ ভ সুভ জফরস্ন  
 রদ য  ড় , ভজপুয, ভজপুয, 

ধঝনাইদহ। ০১৯৮৫৩০৩১৭৬ 
ভৎস্য চ ল ৭ ধদন ৪ ব্যাচ 

৭৮ জভ াঃ ভ জজদুর খাঁন 
ব র ইপুয, সুন্দযপুয, ভজপুয, 

ধঝনাইদহ। ০১৯১২৯৬১১৭৭ 
ভৎস্য চ ল ৭ ধদন ৪ ব্যাচ 

৭৯ জ জদ   ন 
ব র ইপুয, সুন্দযপুয, ভজপুয, 

ধঝনাইদহ। ০১৭৭৮০৫৭০৭৯ 
ভৎস্য চ ল ৭ ধদন ৪ ব্যাচ 

৮০ জভ াঃ আবু  ইদ 
জজররপুয, ভজপুয, ভজপুয, 

ধঝনাইদহ। ০১৭১৬৩৪৩০৬৩ 
ভৎস্য চ ল ৭ ধদন ৪ ব্যাচ 

৮১  জকফ আর   ন 
জজররপুয, ভজপুয, ভজপুয, 

ধঝনাইদহ। ০১৯৮৮৪১৪২৪৭ 
ভৎস্য চ ল ৭ ধদন ৪ ব্যাচ 

৮২ 
জভ াঃ জ জদুর 

ইর ভ 

জজররপুয, ভজপুয, ভজপুয, 

ধঝনাইদহ। ০১৭৬৮২২২৩৮৮ 
ভৎস্য চ ল ৭ ধদন ৪ ব্যাচ 

৮৩ জভ াঃ  ভীভ জযজ  
জজররপুয, ভজপুয, ভজপুয, 

ধঝনাইদহ। ০১৯২৭৭৮৪৩০৬ 
ভৎস্য চ ল ৭ ধদন ৪ ব্যাচ 

৮৪ সুভন কুভ য  রদ য  
 রদ য  ড় , ভজপুয, ভজপুয, 

ধঝনাইদহ। ০১৯১২৪৭৮৮০৮ 
ভৎস্য চ ল ৭ ধদন ৪ ব্যাচ 

৮৫ জভ াঃ ন জয উদ্দীন 
জজররপুয, ভজপুয, ভজপুয, 

ধঝনাইদহ। ০১৯২১১৭৩১৭৭ 
ভৎস্য চ ল ৭ ধদন ৪ ব্যাচ 

৮৬  জকর খাঁন 
ব র ইপুয, সুন্দযপুয, ভজপুয, 

ধঝনাইদহ। ০১৯৮০৫৫০৩৮৬ 
ভৎস্য চ ল ৭ ধদন ৪ ব্যাচ 

৮৭ জভ াঃ আর আজভন 
ব র ইপুয, সুন্দযপুয, ভজপুয, 

ধঝনাইদহ। ০১৯৩৭৭৭১৪৮৪ 
ভৎস্য চ ল ৭ ধদন ৪ ব্যাচ 

৮৮ জভ াঃ জযে জ উদ্দীন 
জজররপুয, ভজপুয, ভজপুয, 

ধঝনাইদহ। ০১৯২২৫০২৫২৭ 
ভৎস্য চ ল ৭ ধদন ৪ ব্যাচ 

৮৯ 
জভ াঃ ইজ জ 

আ জেদ 

জজররপুয, ভজপুয, ভজপুয, 

ধঝনাইদহ। ০১৪০৪৯০৮২৪৪ 
ভৎস্য চ ল ৭ ধদন ৪ ব্যাচ 



৯০ 
আরী আ ন জভ াঃ 

মুজ জদ 

চ য জগ র  ড় , ন টিভ , ভজপুয, 

ধঝনাইদহ। ০১৭৭১৭৫৮৩৯৮ 
ভৎস্য চ ল ৭ ধদন ৪ ব্যাচ 

৯১ জভ াঃ জভজদী   ন 
যুগীহুদ  , ভজপুয, ভজপুয, 

ধঝনাইদহ। ০১৯৩৯০৬৪৬৭৬ 
ভৎস্য চ ল ৭ ধদন ৪ ব্যাচ 

৯২ জভ াঃ  জ র র 
জজররপুয, ভজপুয, ভজপুয, 

ধঝনাইদহ। ০১৯৫৯৯৪৩৯২৩ 
ভৎস্য চ ল ৭ ধদন ৪ ব্যাচ 

৯৩ 
জভ াঃ ভজনযম্নর 

ইর ভ 

পজতপুয, জনভতর , ক ন ইড ঙ্গ , 

ভজপুয, ধঝনাইদহ। ০১৯১৭৮৩৪০৩৭ 
ভৎস্য চ ল ৭ ধদন ৪ ব্যাচ 

৯৪ জভ াঃ নজফ   ন 
 জভদপুয, ভজপুয, ভজপুয, 

ধঝনাইদহ। ০১৭৭৬৫৩৫৮৮১ 
ভৎস্য চ ল ৭ ধদন ৪ ব্যাচ 

৯৫ জভ াঃ জদ রন খ ন 
ব র ইপুয, সুন্দযপুয, ভজপুয, 

ধঝনাইদহ। ০১৭৮১১৮৬৬৩৬ 
ভৎস্য চ ল ৭ ধদন ৪ ব্যাচ 

৯৬ যনক   জযে য 
জজভদ য  ড় ,  ভজপুয, ভজপুয, 

ধঝনাইদহ। ০১৭১২৪৫৫৭৯৯ 
ভৎস্য চ ল ৭ ধদন ৪ ব্যাচ 

৯৭ জখ কন 
 জভদপুয, ভজপুয, ভজপুয, 

ধঝনাইদহ। ০১৭৭১৭৫৯৩৩৮ 
ভৎস্য চ ল ৭ ধদন ৪ ব্যাচ 

৯৮ জভ াঃ ন জমুর ক 
জগৌযীন থপুয, জফদ্য ধযপূয, ভজপুয, 

ধঝনাইদহ। ০১৯২৮৪৯০৩৩৩ 
ভৎস্য চ ল ৭ ধদন ৪ ব্যাচ 

৯৯ 
জভ াঃ  যজবজ 

জভ  যযপ 

জজজে , জজজে , ভজপুয, 

ধঝনাইদহ। ০১৯১৫৪০৫৯৮০ 
ভৎস্য চ ল ৭ ধদন ৪ ব্যাচ 

১০০ 
জভ াঃ মুত্ম জপজুয 

যভ ন 

গ ড় ফ জড়ে , গ ড় ফ জড়ে , ভজপুয, 

ধঝনাইদহ।  
ভৎস্য চ ল ৭ ধদন ৪ ব্যাচ 



 

অ-প্র জতষ্ঠ জনক প্রজর্ থীজদয ন জভয ত জরক  

 

ক্রাঃ 

নং 

প্রধলক্ষণার্থীর নাম ঠিকানা জভ ফ ইর  

নম্বয 

প্রধলক্ষণ ককাজস মর নাম কময়াদ মন্তব্য 

১০১ 
যহুর আজভন গ্র ভাঃ ীযগ ছ , জ াঃ 

 ভত্ম  ড় ,ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৭৫৭৬০০৫৫৩ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ৫ম ব্যাচ 

১০২ 
জভ ছ াঃ ছজকন  খ তুন গ্র ভাঃ যঘুন থপুয জ াঃ 

 ভত্ম  ড় ,ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৭১৪-৯১০১৩৮ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ৫ম ব্যাচ 

১০৩ 
জভ ছ াঃ য জফে  খ তুন গ্র ভাঃ ীযগ ছ , জ াঃ 

 ভত্ম  ড় ,ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৭০৯৫২৯৭৮১ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ৫ম ব্যাচ 

১০৪ 
 যজভন আক্ত য গ্র ভাঃ যঘুন থপুয জ াঃ 

 ভত্ম  ড় ,ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৭১৯-৪০৭৬২৪ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ৫ম ব্যাচ 

১০৫ 
জভ  াঃ আজজভন  

খ তুন 

গ্র ভাঃ ীযগ ছ , জ াঃ 

 ভত্ম  ড় ,ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৭৫৫৯২৫২৭৯ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ৫ম ব্যাচ 

১০৬ 
জন ফ আরী গ্র ভাঃ যঘুন থপুয জ াঃ 

 ভত্ম  ড় ,ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৮৫৬৯২০০৫৪ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ৫ম ব্যাচ 

১০৭ 
জভ াঃ ইজি আরী গ্র ভাঃ যঘুন থপুয জ াঃ 

 ভত্ম  ড় ,ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৭৬০-৬৬৩১২৫ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ৫ম ব্যাচ 

১০৮ 
জভ ছ াঃ প জতভ  

খ তুন 

গ্র ভাঃ ীযগ ছ , জ াঃ 

 ভত্ম  ড় ,ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৯২১-৪৮৬০৮৯ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ৫ম ব্যাচ 

১০৯ 
জভ ছ াঃ জ জনআয  

আক্ত য 

গ্র ভাঃ ীযগ ছ , জ াঃ 

 ভত্ম  ড় ,ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৭৫৯৫৬১৪৬২ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ৫ম ব্যাচ 

১১০ 
জভ াঃ আব্দুর খ জরক গ্র ভাঃ ীযগ ছ , জ াঃ 

 ভত্ম  ড় ,ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৭৩২৭৭৯৬৮৯ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ৫ম ব্যাচ 

১১১ 
জভ ছ াঃ বুজি খ তুন গ্র ভাঃ যঘুন থপুয জ াঃ 

 ভত্ম  ড় ,ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৩০৯২২৭৫৬১ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ৫ম ব্যাচ 

১১২ 
জভ াঃ আরী আেদ  গ্র ভাঃ ীযগ ছ , জ াঃ 

 ভত্ম  ড় ,ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৭৭৫৩০৫৪৫৮ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ৫ম ব্যাচ 

১১৩ 
 থী আক্ত য  গ্র ভাঃ পুযন্দযপুযজ াঃ খ জরপুয, 

ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৭৩৫৪৩৮৪৯০ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ৫ম ব্যাচ 

১১৪ 
জভ াঃ আব্দু 

জ ফ  ন 

গ্র ভাঃ যঘুন থপুয জ াঃ 

 ভত্ম  ড় ,ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৩০৯২২৭৫৬১ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ৫ম ব্যাচ 



১১৫ 
জভ ছ াঃ র ইরী 

আক্ত য 

গ্র ভাঃ যঘুন থপুয জ াঃ 

 ভত্ম  ড় ,ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৭৪৭১৮৭৭১৪ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ৫ম ব্যাচ 

১১৬ 
জভ ছ াঃ  জর  জফগভ গ্র ভাঃ ীযগ ছ , জ াঃ 

 ভত্ম  ড় ,ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৭৪১৩০৩৪৯৯ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ৫ম ব্যাচ 

১১৭ 
জভ  াঃ জখ জদজ  

খ তুন 

গ্র ভাঃ ীযগ ছ , জ াঃ 

 ভত্ম  ড় ,ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৭৭৮৩৫১৬১০ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ৫ম ব্যাচ 

১১৮ 
ত জনে  খ তুন গ্র ভাঃ যঘুন থপুয জ াঃ 

 ভত্ম  ড় ,ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৭৬৮২৩৮৬৮০ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ৫ম ব্যাচ 

১১৯ 
জভ  াঃ জযত  খ তুন গ্র ভাঃ যঘুন থপুয জ াঃ 

 ভত্ম  ড় ,ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৩০৯২২৭৫৬১ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ৫ম ব্যাচ 

১২০ 
ইভন জ জন গ্র ভাঃ যঘুন থপুয জ াঃ 

 ভত্ম  ড় ,ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৭৩৫৪৩৮৪৯০ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ৫ম ব্যাচ 

১২১ 
যম্নজফন  আক্ত য গ্র ভাঃ  জতজফর  জ াঃ 

ভজপুয,ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৯৫৭৪৪৮৫৯৩ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ৫ম ব্যাচ 

১২২ 
আজজজুর ক গ্র ভাঃ যঘুন থপুয জ াঃ 

 ভত্ম  ড় ,ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৩০৯২২৭৫৬১ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ৫ম ব্যাচ 

১২৩ 
জভ াঃ জ  ঙ্গীয 

জ জন 

গ্র ভাঃ যঘুন থপুয জ াঃ 

 ভত্ম  ড় ,ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৭৫৯৯৮৫৩০২ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ৫ম ব্যাচ 

১২৪ 
জভ াঃ ইভয ন গ্র ভাঃ ফজরবিপুয জ াঃ সুন্দযপুয, 

ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৮৫৮ ৩৪৬৯১০ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ৫ম ব্যাচ 

১২৫ 
জভ াঃ ভ  বুফ আরভ গ্র ভাঃ যঘুন থপুয জ াঃ 

 ভত্ম  ড় ,ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৭২৭৭৭৪০৩৪ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ৫ম ব্যাচ 

 



 

অ-প্র জতষ্ঠ জনক প্রজর্ থীজদয ন জভয ত জরক  

 

ক্রাঃ 

নং 

প্রধলক্ষণার্থীর নাম ঠিকানা জভ ফ ইর  

নম্বয 

প্রধলক্ষণ ককাজস মর নাম কময়াদ মন্তব্য 

১২৬ 
জভ ছ াঃ জয ন  

সুরত ন  

জফ নন্দপুয, স্ত য ফ জ য, ভজপুয, 

ধঝনাইদহ। ০১৭৩৭২৮৮৩০৯ 
জ ল ক ততজয। ৭ ধদন ৬ষ্ঠ ব্যাচ 

১২৭ 
জভ ছ াঃ প জভ  

খ তুন 

জফ নন্দপুয, স্ত য ফ জ য, ভজপুয, 

ধঝনাইদহ। ০১৮৬৪৪৪৬০০৯ 
জ ল ক ততজয। ৭ ধদন ৬ষ্ঠ ব্যাচ 

১২৮ 
জভ ছ াঃ ঝযন  জফগভ জফ নন্দপুয, স্ত য ফ জ য, ভজপুয, 

ধঝনাইদহ। ০১৭০৫৩২৪৬৯৭ 
জ ল ক ততজয। ৭ ধদন ৬ষ্ঠ ব্যাচ 

১২৯ 
জভ ছ াঃ জযভ  খ তুন জফ নন্দপুয, স্ত য ফ জ য, ভজপুয, 

ধঝনাইদহ। ০১৭৭২২৩৩২৯৭ 
জ ল ক ততজয। ৭ ধদন ৬ষ্ঠ ব্যাচ 

১৩০ 
জভ ছ াঃ যম্নভ  খ তুন জফ নন্দপুয, স্ত য ফ জ য, ভজপুয, 

ধঝনাইদহ। ০১৭২২৬৩৯২৯৬ 
জ ল ক ততজয। ৭ ধদন ৬ষ্ঠ ব্যাচ 

১৩১ 
জভ ছ াঃ যত্ন  খ তুন জফ নন্দপুয, স্ত য ফ জ য, ভজপুয, 

ধঝনাইদহ। ০১৭১২৮২২৪৭৮ 
জ ল ক ততজয। ৭ ধদন ৬ষ্ঠ ব্যাচ 

১৩২ 
 যজভন খ তুন জফ নন্দপুয, স্ত য ফ জ য, ভজপুয, 

ধঝনাইদহ। ০১৯৩৮৯৭৪১৯০ 
জ ল ক ততজয। ৭ ধদন ৬ষ্ঠ ব্যাচ 

১৩৩ 
জভ ছ াঃ ত জভন  

জফগভ 

জফ নন্দপুয, স্ত য ফ জ য, ভজপুয, 

ধঝনাইদহ। ০১৭০৩২৭৩৫১৫ 
জ ল ক ততজয। ৭ ধদন ৬ষ্ঠ ব্যাচ 

১৩৪ 
মুজ ণদ  খ তুন জজররপুয, জৌযব , ভজপুয, 

ধঝনাইদহ। ০১৯২৫৫৪০২৮৬ 
জ ল ক ততজয। ৭ ধদন ৬ষ্ঠ ব্যাচ 

১৩৫ 
জভ ছ াঃ যত্ন  খ তুন ন টিভ , ১০নং ন টিভ , ভজপুয, 

ধঝনাইদহ। ০১৭৩৯০২৮৮১৫ 
জ ল ক ততজয। ৭ ধদন ৬ষ্ঠ ব্যাচ 

১৩৬ 
জভ ছ াঃ ন জজযন 

আক্ত য 

জফ নন্দপুয, স্ত য ফ জ য, ভজপুয, 

ধঝনাইদহ। ০১৭৩৩৭৯০১৯৭ 
জ ল ক ততজয। ৭ ধদন ৬ষ্ঠ ব্যাচ 

১৩৭ 
তহুয  খ তুন জফ নন্দপুয, স্ত য ফ জ য, ভজপুয, 

ধঝনাইদহ। ০১৭৯৪১৩৯৯২৮ 
জ ল ক ততজয। ৭ ধদন ৬ষ্ঠ ব্যাচ 

১৩৮ 
জভ ছ াঃ যম্নভ ন  

 যবীন 

জফ নন্দপুয, স্ত য ফ জ য, ভজপুয, 

ধঝনাইদহ। ০১৭৯৪২৪২৩৯৭ 
জ ল ক ততজয। ৭ ধদন ৬ষ্ঠ ব্যাচ 

১৩৯ 
জভ ছ াঃ ভ ছুয  খ তুন জফ নন্দপুয, স্ত য ফ জ য, ভজপুয, 

ধঝনাইদহ। ০১৭৯৮৪২৩৮০১ 
জ ল ক ততজয। ৭ ধদন ৬ষ্ঠ ব্যাচ 



১৪০ 
জভ ছ াঃ জপ রী 

জফগভ 

জফ নন্দপুয, স্ত য ফ জ য, ভজপুয, 

ধঝনাইদহ। ০১৭৫৮৯৯৮৫২১ 
জ ল ক ততজয। ৭ ধদন ৬ষ্ঠ ব্যাচ 

১৪১ 
জভ ছ াঃ আছভ  খ তুন জফ নন্দপুয, স্ত য ফ জ য, ভজপুয, 

ধঝনাইদহ। ০১৯৩০৫৪৬৮০৩ 
জ ল ক ততজয। ৭ ধদন ৬ষ্ঠ ব্যাচ 

১৪২ 
জভ ছ াঃ জযভী ত য  জফ নন্দপুয, স্ত য ফ জ য, ভজপুয, 

ধঝনাইদহ। ০১৭৩৯০২৬১৮৩ 
জ ল ক ততজয। ৭ ধদন ৬ষ্ঠ ব্যাচ 

১৪৩ 
জভ ছ াঃ জজরন  

খ তুন 

জফ নন্দপুয, স্ত য ফ জ য, ভজপুয, 

ধঝনাইদহ। ০১৯৮০৭৪০০২১ 
জ ল ক ততজয। ৭ ধদন ৬ষ্ঠ ব্যাচ 

১৪৪ 
জভ ছ াঃ যম্ন রী 

খ তুন 

জফ নন্দপুয, স্ত য ফ জ য, ভজপুয, 

ধঝনাইদহ। ০১৭৩৭২৮৮৩০৯ 
জ ল ক ততজয। ৭ ধদন ৬ষ্ঠ ব্যাচ 

১৪৫ 
জভ ছ াঃ ত জনে  

 যবীন 

জফ নন্দপুয, স্ত য ফ জ য, ভজপুয, 

ধঝনাইদহ। ০১৭৭৯৮৯৩৭৬৩ 
জ ল ক ততজয। ৭ ধদন ৬ষ্ঠ ব্যাচ 

১৪৬ 
জভ ছ াঃ জরজক  

খ তুন 

জফ নন্দপুয, স্ত য ফ জ য, ভজপুয, 

ধঝনাইদহ। ০১৯৩০৪৫১২১৬ 
জ ল ক ততজয। ৭ ধদন ৬ষ্ঠ ব্যাচ 

১৪৭ 
জভ ছ াঃ খ জদজ   জফ নন্দপুয, স্ত য ফ জ য, ভজপুয, 

ধঝনাইদহ। ০১৯৬৪৪৬০৩৩২ 
জ ল ক ততজয। ৭ ধদন ৬ষ্ঠ ব্যাচ 

১৪৮ 
জভ ছ াঃ সুভ ইে  

আক্ত য 

জফ নন্দপুয, ১০নং ন টিভ , ভজপুয, 

ধঝনাইদহ। ০১৬৪৩৬৩৬৩৪৫ 
জ ল ক ততজয। ৭ ধদন ৬ষ্ঠ ব্যাচ 

১৪৯ 
জভ ছ াঃ তজনভ  

আক্ত য 

জফ নন্দপুয, ১০নং ন টিভ , ভজপুয, 

ধঝনাইদহ। ০১৬৪৩৬৩৬৩৪৫ 
জ ল ক ততজয। ৭ ধদন ৬ষ্ঠ ব্যাচ 

১৫০ 
জভ ছ াঃ সুয ইে  

খ তুন 

জফ নন্দপুয, ভজপুয, ভজপুয, 

ধঝনাইদহ। ০১৩৩০৭৪২৬৩৩ 
জ ল ক ততজয। ৭ ধদন ৬ষ্ঠ ব্যাচ 

 



 

অ-প্র জতষ্ঠ জনক প্রজর্ থীজদয ন জভয ত জরক  

 

ক্রাঃ 

নং 

প্রধলক্ষণার্থীর নাম ঠিকানা জভ ফ ইর  

নম্বয 

প্রধলক্ষণ ককাজস মর নাম কময়াদ মন্তব্য 

১৫১ 

জফরজকছ গ্র ভাঃ ীযগ ছ , 

জ াঃজজ ভত্ম  ড় ,ভজপুয,জঝন ইদ

। 

০১৭৮৭৪৭৮৭৯৩ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ৭ম ব্যাচ 

১৫২ 

আরী   ন গ্র ভাঃ ীযগ ছ , 

জ াঃজজ ভত্ম  ড় ,ভজপুয,জঝন ইদ

। 

০১৯৬৯৪৪২১৮০ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ৭ম ব্যাচ 

১৫৩ 

জভ াঃ টিজট  আ জভদ গ্র ভাঃ ীযগ ছ , 

জ াঃজজ ভত্ম  ড় ,ভজপুয,জঝন ইদ

। 

০১৭৬৮২৩৮৬৮০ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ৭ম ব্যাচ 

১৫৪ 

জভ াঃ সুভন জভে  গ্র ভাঃ ীযগ ছ , 

জ াঃজজ ভত্ম  ড় ,ভজপুয,জঝন ইদ

। 

০১৩০৯২২৭৫৬১ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ৭ম ব্যাচ 

১৫৫ 

জভ াঃ আজরভ জভে  গ্র ভাঃ ীযগ ছ , 

জ াঃজজ ভত্ম  ড় ,ভজপুয,জঝন ইদ

। 

০১৭৩৫৪৩৮৪৯০ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ৭ম ব্যাচ 

১৫৬ 

জভ াঃ  জরভ জভে  গ্র ভাঃ ীযগ ছ , 

জ াঃজজ ভত্ম  ড় ,ভজপুয,জঝন ইদ

। 

০১৯৫৭৪৪৮৫৯৩ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ৭ম ব্যাচ 

১৫৭ 
জভ াঃ জ জর য ন  গ্র ভাঃ ংকযপুযপুয 

জ াঃংকযপুয,ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৭৩৫৪৩৮৪৯০ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ৭ম ব্যাচ 

১৫৮ 
জভ াঃ নজযম্নর 

ইর ভ 

গ্র ভাঃ ীযগ ছ , জ াঃ 

জজ ভত্ম  ড় ,ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৭৩০৬১৪২০২ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ৭ম ব্যাচ 

১৫৯ 
জভ াঃ আজক খ ন গ্র ভাঃ ীযগ ছ , জ াঃ 

জজ ভত্ম  ড় ,ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৭০৩-৭৫৯১৬৮ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ৭ম ব্যাচ 

১৬০ 
শ্রী ম্র জ চন্দ্র ীর গ্র ভাঃ ীযগ ছ , জ াঃ 

জজ ভত্ম  ড় ,ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৮৬০-০৪১৩১০ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ৭ম ব্যাচ 

১৬১ 
জভ াঃ য হুর জভে  গ্র ভাঃ ীযগ ছ , জ াঃ 

জজ ভত্ম  ড় ,ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৯৫৭-৬৪৮৫৯৩ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ৭ম ব্যাচ 



১৬২ 
জভ াঃ য জদ জভে  গ্র ভাঃ ংকযপুযপুয জ াঃ 

ংকযপুয,ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৭২৮৪৭২৭১৪ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ৭ম ব্যাচ 

১৬৩ 

জভ াঃ  ীন আরভ গ্র ভাঃ ীযগ ছ , 

জ াঃজজ ভত্ম  ড় ,ভজপুয,জঝন ইদ

। 

০১৩০৯২২৭৫৬১ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ৭ম ব্যাচ 

১৬৪ 

জভ াঃ জ  গ জভে  গ্র ভাঃ ীযগ ছ , 

জ াঃজজ ভত্ম  ড় ,ভজপুয,জঝন ইদ

। 

০১৩০৭৪১৩০৫০ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ৭ম ব্যাচ 

১৬৫ 

মৃদুর জভে  গ্র ভাঃ ীযগ ছ , 

জ াঃজজ ভত্ম  ড় ,ভজপুয,জঝন ইদ

। 

০১৭২৬৩২০৮৫৯ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ৭ম ব্যাচ 

১৬৬ 
জভ াঃ ভ সুভ জফরস্ন  গ্র ভাঃ ীযগ ছ , জ াঃ 

জজ ভত্ম  ড় ,ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৭৭৬-৩৫৩৫৩৭ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ৭ম ব্যাচ 

১৬৭ 
জভ ছ াঃ জজ য  

খ তুন 

গ্র ভাঃ যঘুন থপুয, জ াঃ 

জজ ভত্ম  ড় ,ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৯৫৭-৬৪৮৫৯৩ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ৭ম ব্যাচ 

১৬৮ 
জভ ছ াঃ  জরভ  খ তুন গ্র ভাঃ যঘুন থপুয, জ াঃ 

জজ ভত্ম  ড় ,ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৭২৮৪৭২৭১৪ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ৭ম ব্যাচ 

১৬৯ 
জভ ছ াঃ জদ  খ তুন গ্র ভাঃ ফ ক  ভ ঠ ড়   জ াঃজদৌরতগঞ্জ , 

জীফননগয,চুে ড ঙ্গ । 

০১৮৬০-০৪১৩১০ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ৭ম ব্যাচ 

১৭০ 
আজজজুর ক গ্র ভাঃ যঘুন থপুয জ াঃ 

জজ ভত্ম  ড় ,ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৩০৯-২২৭৫৬১ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ৭ম ব্যাচ 

১৭১ 
জভ াঃ জ ভ র জ জন গ্র ভাঃ যঘুন থপুয জ াঃ 

জজ ভত্ম  ড় ,ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৭২৯-৩৩১২৮৩ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ৭ম ব্যাচ 

১৭২ 
সুজভ খ তুন গ্র ভাঃ যঘুন থপুয জ াঃ 

জজ ভত্ম  ড় ,ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৭৩৫-৪৩৮৪৯০ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ৭ম ব্যাচ 

১৭৩ 
জভ ছ াঃ বৃজিখ তুন গ্র ভাঃ যঘুন থপুয জ াঃ 

জজ ভত্ম  ড় ,ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৭৬৪-৫২৫৫১৮ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ৭ম ব্যাচ 

১৭৪ 

জভ ছ াঃ ইজত খ তুন গ্র ভাঃ যঘুন থপুয 

জ াঃজজ ভত্ম  ড় ,ভজপুয,জঝন ইদ

। 

০১৭০৩-৭৫৯১৬৮ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ৭ম ব্যাচ 

১৭৫ 
জভ  াঃ ভ মুদ  

খ তুন 

গ্র ভাঃ যঘুন থপুয জ াঃ 

জজ ভত্ম  ড় ,ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৯৬৫-৫৫৬৪৮৪ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ৭ম ব্যাচ 

 



 

অ-প্র জতষ্ঠ জনক প্রজর্ থীজদয ন জভয ত জরক  

 

ক্রাঃ 

নং 

প্রধলক্ষণার্থীর নাম ঠিকানা জভ ফ ইর  

নম্বয 

প্রধলক্ষণ ককাজস মর নাম কময়াদ মন্তব্য 

১৭৬ 
জভ াঃ জ  ঙ্গীয 

আরভ 

গ্র ভাঃ শ্য ভকুড়, জ াঃ শ্য ভকুড়, 

ভজপুয, জঝন ইদ। 

০১৭৪৬২০৭০৩৪ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ৮ম ব্যাচ 

১৭৭ 
 জভ াঃ 

আক্ত যম্নজ্জ ভ ন 

গ্র ভাঃ শ্য ভকুড়, জ াঃ শ্য ভকুড়, 

ভজপুয, জঝন ইদ। 

০১৭৫৯৮৮৮৪৮৮ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ৮ম ব্যাচ 

১৭৮ 
জভ াঃ খ ইযম্নর 

জ জন 

গ্র ভাঃ শ্য ভকুড়, জ াঃ শ্য ভকুড়, 

ভজপুয, জঝন ইদ। 

০১৭২১৪৭২৩৪৯ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ৮ম ব্যাচ 

১৭৯ 
 জকর খাঁন গ্র ভাঃ শ্য ভকুড়, জ াঃ শ্য ভকুড়, 

ভজপুয, জঝন ইদ। 

০১৯৪১৩৯১২৩৭ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ৮ম ব্যাচ 

১৮০ 
জক, এভ, ভ সুদ 

 যজবজ 

গ্র ভাঃ শ্য ভকুড়, জ াঃ শ্য ভকুড়, 

ভজপুয, জঝন ইদ। 

০১৭৪৫৪০০৬৯২ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ৮ম ব্যাচ 

১৮১ 
জভ াঃ জদুর ইর ভ গ্র ভাঃ শ্য ভকুড়, জ াঃ শ্য ভকুড়, 

ভজপুয, জঝন ইদ। 

০১৭৫৯৮৮৮৪৮৮ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ৮ম ব্যাচ 

১৮২ 
জভ াঃ টিপু সুরত ন গ্র ভাঃ শ্য ভকুড়, জ াঃ শ্য ভকুড়, 

ভজপুয, জঝন ইদ। 

০১৭২১৪৭২৩৪৯ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ৮ম ব্যাচ 

১৮৩ 
জভ াঃ জগে  উজদ্দন 

সুভন 

গ্র ভাঃ শ্য ভকুড়, জ াঃ শ্য ভকুড়, 

ভজপুয, জঝন ইদ। 

০১৯৪১৩৯১২৩৭ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ৮ম ব্যাচ 

১৮৪ 
জভ াঃ আর ইভয ন গ্র ভাঃ শ্য ভকুড়, জ াঃ শ্য ভকুড়, 

ভজপুয, জঝন ইদ। 

০১৭৪০৭৫৩৩৩২ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ৮ম ব্যাচ 

১৮৫ 
জভ াঃ হুভ েন কজফয গ্র ভাঃ শ্য ভকুড়, জ াঃ শ্য ভকুড়, 

ভজপুয, জঝন ইদ। 

০১৭৪৫৪০০৬৯২ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ৮ম ব্যাচ 

১৮৬ 
জভ াঃ জরে কত আরী গ্র ভাঃ শ্য ভকুড়, জ াঃ শ্য ভকুড়, 

ভজপুয, জঝন ইদ। 

০১৭৪০৭৫৩৩৩২ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ৮ম ব্যাচ 

১৮৭ 
জভ াঃ ইে জছন 

আয প ত 

গ্র ভাঃ শ্য ভকুড়, জ াঃ শ্য ভকুড়, 

ভজপুয, জঝন ইদ। 

০১৭৪৬২০৭০৩৪ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ৮ম ব্যাচ 

১৮৮ 
জভ াঃ  জকর গ্র ভাঃ শ্য ভকুড়, জ াঃ শ্য ভকুড়, 

ভজপুয, জঝন ইদ। 

০১৭৫৯৮৮৮৪৮৮ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ৮ম ব্যাচ 

১৮৯ 
জভ াঃ আজযপ জ জন গ্র ভাঃ শ্য ভকুড়, জ াঃ শ্য ভকুড়, 

ভজপুয, জঝন ইদ। 
 গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ৮ম ব্যাচ 



১৯০ 
জভ াঃ আক্ত যম্নর ক গ্র ভাঃ অনভত্মপুয, জ াঃ 

গুড়দ,ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৩১৫৩১০৯৪০ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ৮ম ব্যাচ 

১৯১ 
জভ াঃ জহুযম্নর ক গ্র ভাঃ অনভত্মপুয, জ াঃ 

গুড়দ,ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৯৬৬৭৮৫০৬৫ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ৮ম ব্যাচ 

১৯২ 
জভ াঃ আর  উদ্দীন গ্র ভাঃ অনভত্মপুয, জ াঃ 

গুড়দ,ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৯৬৬৭৮৫০৬৫ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ৮ম ব্যাচ 

১৯৩ 
জভ াঃ আজযফুর 

ভজরস্নক 

গ্র ভাঃ অনভত্মপুয, জ াঃ 

গুড়দ,ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৩১৭৯০০২১৮ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ৮ম ব্যাচ 

১৯৪ 
জভ াঃ  ন জ জন গ্র ভাঃ জগ কুর নগয, জ াঃ দত্ত 

নগয,ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৯৩৪৫৪৩০৪৫ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ৮ম ব্যাচ 

১৯৫ 
জভ াঃ  দ্দ ভ জ জন গ্র ভাঃ অনভত্মপুয, জ াঃ 

গুড়দ,ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৭৯৯৮৩৬৩৬৭ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ৮ম ব্যাচ 

১৯৬ 
জভ াঃ ভফফত আরী গ্র ভাঃ অনভত্মপুয, জ াঃ 

গুড়দ,ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৩০১৩৯৪১৮৫ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ৮ম ব্যাচ 

১৯৭ 
নজীফ কুভ য 

প্র ভ জনক 

গ্র ভাঃ শু   ত র  ড় ,জ াঃ 

ভজপুয, জঝন ইদ। 

০১৭১২৩৯৪৫৯৫ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ৮ম ব্যাচ 

১৯৮ 
অজভত   ন গ্র ভাঃ ক জীযজফড়, জ াঃ জজন্ন  

নগয,ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৯০৫০১৮৭২৪ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ৮ম ব্যাচ 

১৯৯ 
জ জদ   ন গ্র ভাঃ ক জীযজফড়, জ াঃ জজন্ন  

নগয,ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৭৩৬৭৯৪৬৩৩ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ৮ম ব্যাচ 

২০০ 
জ জর য ন  গ্র ভাঃ ক জীযজফড়, জ াঃ জজন্ন  

নগয,ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৭৯১১৮৩২৫০ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ৮ম ব্যাচ 

 



 

অ-প্র জতষ্ঠ জনক প্রজর্ থীজদয ন জভয ত জরক  

 

ক্রাঃ 

নং 

প্রধলক্ষণার্থীর নাম ঠিকানা জভ ফ ইর  

নম্বয 

প্রধলক্ষণ ককাজস মর নাম কময়াদ মন্তব্য 

২০১ 
তহুয  খ তুন গ্র ভাঃ জফ নন্দপুয জ াঃ 

ত্ম যফ জ য,ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৯৩৭৫২০০১১ জ ল ক ততযী ৭ ধদন ৯ম ব্যাচ 

২০২ 
জভ ছ াঃ জেন ফ 

খ তুন 

গ্র ভাঃ খযততর ভধ্য ড় জ াঃ 

 ত ই,গ জীপুযদয,গ জীপুয 

০১৯২৪১৯৩৩৪১ জ ল ক ততযী ৭ ধদন ৯ম ব্যাচ 

২০৩ 
জযজে ন আজেদ 

ঐজ 

গ্র ভাঃ জজররপুয, জ াঃ 

ভজপুয,ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৯৫৫০৪২৭২৭ জ ল ক ততযী ৭ ধদন ৯ম ব্যাচ 

২০৪ 
জভ াঃ সুভন জ জন গ্র ভাঃ তফজচতর  জ াঃ 

ভজপুয,ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৯৩৭৫১৯৯৪০ জ ল ক ততযী ৭ ধদন ৯ম ব্যাচ 

২০৫ 
জভ াঃ ীভ  খ তুন গ্র ভাঃ জজররপুয, জ াঃ 

ভজপুয,ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৭১৮৮৪৬৯৬৬ জ ল ক ততযী ৭ ধদন ৯ম ব্যাচ 

২০৬ 
জভ ছ াঃ ভ যম্নপ  

জফগভ 

গ্র ভাঃ জফ নন্দপুয জ াঃ ত্ম য 

ফ জ য,ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৭৬০৫১০৮২৮ জ ল ক ততযী ৭ ধদন ৯ম ব্যাচ 

২০৭ 
জভ ছ াঃ জজজভন 

আক্ত য 

গ্র ভাঃ জফ নন্দপুয জ াঃ ত্ম যফ জ য 

,ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৯৮৮৪৫৬৫১৮ জ ল ক ততযী ৭ ধদন ৯ম ব্যাচ 

২০৮ 
 জকর  খ তুন গ্র ভাঃ গ য জখ র  জ াঃ 

গ ড় জখ র ,ফুরতর  খুরন । 

০১৮৩০৮১১৭৩৩ জ ল ক ততযী ৭ ধদন ৯ম ব্যাচ 

২০৯ 
জভ ছ াঃ  রভ  

আক্ত য  

গ্র ভাঃ জফ নন্দপুয জ াঃ ত্ম যফ জ য 

,ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৭১০৫৩০৫৭৪ জ ল ক ততযী ৭ ধদন ৯ম ব্যাচ 

২১০ 
জপ  খ তুন গ্র ভাঃ জফ নন্দপুয জ াঃ ত্ম যফ জ য 

,ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৯৩৭৫২০০১১ জ ল ক ততযী ৭ ধদন ৯ম ব্যাচ 

২১১ 
জভ ছ াঃ জযভ  খ তুন গ্র ভাঃ জফ নন্দপুয জ াঃ ত্ম যফ জ য 

,ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৯১৯৮০২৮০০ জ ল ক ততযী ৭ ধদন ৯ম ব্যাচ 

২১২ 
জভ ছ াঃ জরজ খ তুন গ্র ভাঃ জফ নন্দপুয জ াঃ ত্ম যফ জ য 

,ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৩১৯৫১৯২৭৫ জ ল ক ততযী ৭ ধদন ৯ম ব্যাচ 

২১৩ 
জভ ছ াঃ  জে য  

জফগভ 

গ্র ভাঃ জফ নন্দপুয জ াঃ ত্ম যফ জ য 

,ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৮৩৫০১৫৮২৮ জ ল ক ততযী ৭ ধদন ৯ম ব্যাচ 

২১৪ 
জভ ছ াঃ  জভভ  

আক্ত য বৃজি 

গ্র ভাঃ জফ নন্দপুয জ াঃ ত্ম যফ জ য 

,ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৭৪০৯৯১১৩৮ জ ল ক ততযী ৭ ধদন ৯ম ব্যাচ 



২১৫ 
জভ ছ াঃ আছভ  খ তুন গ্র ভাঃ জজজে  জ াঃ জজজে  

ফ জ য,ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৯২৪১৯৮২২৬ জ ল ক ততযী ৭ ধদন ৯ম ব্যাচ 

২১৬ 
জভ ছ াঃ ভ শুদ  

আক্ত য  থী 

গ্র ভাঃ জফ নন্দপুয জ াঃ ত্ম যফ জ য 

,ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৭৩৪৩৮৩৪৩৯ জ ল ক ততযী ৭ ধদন ৯ম ব্যাচ 

২১৭ 
জরভ  খ তুন গ্র ভাঃ জফ নন্দপুয জ াঃ ত্ম যফ জ য 

,ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৭৯২৯৪৬১১৬ জ ল ক ততযী ৭ ধদন ৯ম ব্যাচ 

২১৮ 
জভ ছ াঃ যম্নজভ জফগভ গ্র ভাঃ জফ নন্দপুয জ াঃ ত্ম যফ জ য 

,ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৭৩৪১৩৮৭৯৮ জ ল ক ততযী ৭ ধদন ৯ম ব্যাচ 

২১৯ 
জভ ছ াঃ  পর  খ তুন গ্র ভাঃ ন টিভ  জ াঃ 

ন টিভ ,ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৯৩৭৫২০০১১ জ ল ক ততযী ৭ ধদন ৯ম ব্যাচ 

২২০ 
ক ভযম্নন্ন  য আক্ত য 

ফল ণ  

গ্র ভাঃ জফ নন্দপুয জ াঃ ত্ম যফ জ য 

,ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৭৮৭৪৩৪৬৩১ জ ল ক ততযী ৭ ধদন ৯ম ব্যাচ 

২২১ 
জপ্রেরত  জঘ ল গ্র ভাঃ জফ নন্দপুয জ াঃ ত্ম যফ জ য 

,ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৭৬৩৬৩৪৩৩১ জ ল ক ততযী ৭ ধদন ৯ম ব্যাচ 

২২২ 
জভ ছ াঃ ত জনে  

আক্ত য 

গ্র ভাঃ জফ নন্দপুয জ াঃ ত্ম যফ জ য 

,ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৯৩৭৫১৯৯৪০ জ ল ক ততযী ৭ ধদন ৯ম ব্যাচ 

২২৩ 
জভ ছ াঃ আপজয জ  

খ তুন 

গ্র ভাঃ জজররপুয, জ াঃ 

ভজপুয,ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৮৬৪৪৪৬০০৯ জ ল ক ততযী ৭ ধদন ৯ম ব্যাচ 

২২৪ 
জযজন  সুরত ন  গ্র ভাঃ ট ই৭জএন্ডজফঘ ট,জ াঃ 

জ ন ড ঙ্গ ,খুরন  

০১৯৩৭৫২০০১১ জ ল ক ততযী ৭ ধদন ৯ম ব্যাচ 

২২৫ 

ত নজজর  আক্ত য 

জতজথ 

গ্র ভাঃ 

 জভদপুয,জ াঃভজপুয,ভজপুয,জঝ

ন ইদ। 

০১৩১৫৫৭৮১৫৮ জ ল ক ততযী ৭ ধদন ৯ম ব্যাচ 

 



  

অ-প্র জতষ্ঠ জনক প্রজর্ থীজদয ন জভয ত জরক  

 

ক্রাঃ 

নং 

প্রধলক্ষণার্থীর নাম ঠিকানা জভ ফ ইর  

নম্বয 

প্রধলক্ষণ ককাজস মর নাম কময়াদ মন্তব্য 

২২৬ 

জভ াঃ সুভন জভে  গ্র ভাঃ 

তফচীতর ক জযক য,জ াঃভজপুয. 

ভজপুয,জঝন ইদ 

০১৯১২-৩৩৯০৯৫ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ১০ম ব্যাচ 

২২৭ 

প্রদী কুভ য জফশ্ব  গ্র ভাঃ 

 জভদপুয,জ াঃভজপুয,ভজপুয,জঝ

ন ইদ। 

০১৭৩০৫৪৮১৮৩ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ১০ম 

ব্যাচ 

২২৮ 
জভ ছ াঃ জুজরে  খ তুন গ্র ভাঃবফনগয,জ াঃগুড়দ, 

ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৮৭৬-৪৮৩৬২০ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ১০ম 

ব্যাচ 

২২৯ 
জভ ছ াঃ যম্ন রী 

খ তুন 

গ্র ভাঃশ্যভকুড় জ াঃ শ্য ভকুড়, 

জপুয,জঝন ইদ। 

০১৮২৪৪০৫৯৪০ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ১০ম 

ব্যাচ 

২৩০ 
জভ ছ াঃ ীর  আক্ত য গ্র ভাঃ বফনগয,জ াঃ শ্য ভকুড়, 

ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৯১৯১০১০৪৫ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ১০ম 

ব্যাচ 

২৩১ 
জভ াঃ জতৌজপক 

আেদ 

গ্র ভাঃ বফনগয,জ াঃ গুড়দ, 

ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৯১৯১০১০৪৬ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ১০ম 

ব্যাচ 

২৩২ 
জভ াঃ মুজপকুয 

যভ ন 

গ্র ভাঃবফনগয,জ াঃ গুড়দ, 

ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৭৩৫১০৯৬৪৪ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ১০ম 

ব্যাচ 

২৩৩ 
জভ ছ াঃ  জনুয 

খ তুন 

গ্র ভাঃ বফনগয,জ াঃ গুড়দ, 

ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৭৯৫১০৯৬৪৪ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ১০ম 

ব্যাচ 

২৩৪ 
জভ ছ াঃ  জজদ  

খ তুন 

গ্র ভাঃ বফনগয ভজরস্ন ড় ,জ াঃ 

গুড়দ, ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৯৮৮৪১৪৪৫৪ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ১০ম 

ব্যাচ 

২৩৫ 
জযনু জফগভ গ্র ভাঃ জজঙ্গক জন্দ জ াঃ জচধুযী  ট 

দযপুয , পজযদপুয 

০১৭৮৩৪৪৫৬৯৯ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ১০ম 

ব্যাচ 

২৩৬ 
জভ ছ াঃ জভদ  খ তুন গ্র ভাঃ বফনগয ভজরস্ন ড় ,জ াঃ 

গুড়দ, ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৯২৯৪২২৬১২ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ১০ম 

ব্যাচ 

২৩৭ 
জভ ছ াঃ জ জদ  খ তুন গ্র ভাঃ বফনগয ভাঃ,জ াঃ গুড়দ, 

ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৪০২১৫৭৮৬৮ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ১০ম 

ব্যাচ 

২৩৮ 
জভ ছ াঃ তয  খ তুন গ্র ভাঃ বফনগয,জ াঃ গুড়দ, 

ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৮২৬৭৭৮৮১৩ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ১০ম 

ব্যাচ 



২৩৯ 
 জভ ছ াঃ জজদ  

খ তুন 

গ্র ভাঃ বফনগয ভজরস্ন ড় ,জ াঃ 

গুড়দ, ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৮৭৪৩৩৭৯১৬ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ১০ম 

ব্যাচ 

২৪০ 
জভ ছ াঃ জয জজন  

খ তুন  

গ্র ভাঃ বফনগয ভজরস্ন ড় ,জ াঃ 

গুড়দ, ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৯৯২৫৪৫১৯৭ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ১০ম 

ব্যাচ 

২৪১ 
 যজভন  খ তুন গ্র ভাঃ ক জীযজফড়জ াঃ 

জজন্নআনগয,ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৮৭২৪৯০৭২৩ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ১০ম 

ব্যাচ 

২৪২ 
জভ ছ াঃ জজ ন  

খ তুন 

গ্র ভাঃ বফনগয,জ াঃ গুড়দ, 

ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৯৫৫৪৬০৯৮৫ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ১০ম 

ব্যাচ 

২৪৩ 
জভ ছ াঃ ভজজণন  খ তুন গ্র ভাঃ বফনগয ভজরস্ন ড় ,জ াঃ 

গুড়দ, ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৯৯৩২৩৫৬০৪ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ১০ম 

ব্যাচ 

২৪৪ 
জভ ছ াঃ  যজবন  

খ তুন 

গ্র ভাঃ বফনগয ভজরস্ন ড় ,জ াঃ 

গুড়দ, ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৯৬২৭১১৩৮১ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ১০ম 

ব্যাচ 

২৪৫ 
জভ ছ াঃ ভ জজদ  

খ তুন 

গ্র ভাঃ বফনগয,জ াঃ গুড়দ, 

ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৮৮১০৯০০১১ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ১০ম 

ব্যাচ 

২৪৬ 
জভ ছ াঃ  জে  খ তুন গ্র ভাঃ বফনগয ভজরস্ন ড় ,জ াঃ 

গুড়দ, ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৯৩৭২৩১৮০০ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ১০ম 

ব্যাচ 

২৪৭ 
জভ ছ াঃ ন জভ  খ তুন গ্র ভাঃ বফনগয ,জ াঃ গুড়দ, 

ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৯১২৮২১৬০৯ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ১০ম 

ব্যাচ 

২৪৮ 
ইজভ   যবীন গ্র ভাঃ পুযন্দযপুযজ াঃ খ জরপুয, 

ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৯৯৬৮৯৭৫০০ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ১০ম 

ব্যাচ 

২৪৯ 
জভ ছ াঃ য জফে  খ তুন গ্র ভাঃ বফনগয,জ াঃ গুড়দ, 

ভজপুয,জঝন ইদ। 

০১৯৯৬১৯৪৪৬৩ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ১০ম 

ব্যাচ 

২৫০ 

অজভত কুভ য জফশ্ব  গ্র ভাঃ 

 রদ য ড় ভজপুয,ভজপুয,ভজ

পুযজঝন ইদ। 

০১৯৮৮৪১৪২৩৯ গরু জভ ট ত জ কযর্ ৭ ধদন ১০ম 

ব্যাচ 

 

 

 

 



গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংলাদদশ সরকার 

উদজলা যুফ উন্নয়ন অফপসাদরর কার্ যালয় 

যুফ উন্নয়ন অফধদপ্তর 

কালীগঞ্জ,ফঝনাইদহ । 

 

স্মারক নাং- 34.01.4433.000.16.042.97-1155                                     তাফরখঃ 29/03/2021 ফখঃ 

 

ফফষয়: 2020-2021 অথ য ফছদরর প্রফশক্ষণ প্রাপ্ত যুফদদর তথ্য/নাদের তাফলকা প্রপ্ররণ প্রসদে । 

 

সূত্র নাং-34.01.0000.027.38.265.16-259   তাফলখ : 15/03/2021 ফি: । 

 

 

েদহাদয়, 

 উদরাক্ত ফফষয় ও সূদত্রর আদলাদক েদহাদয়দক র্থার্থ সম্মাদনর সাদথ জানাদনা র্াদে প্রর্, উদজলা যুফ উন্নয়ন কে যকতযার 

কাফর্ যালয়,কালীগঞ্জ,ফঝনাইদহ এর 2020-2021 অথ য ফছদরর প্রফশক্ষণ প্রাপ্ত যুফদদর তথ্য/নাদের তাফলকা এতদসদে সাংযুক্ত পূফ যক আনার সদয় 

অফগফত ও রফতী ব্যফস্থা গ্রহদনর জন্য প্রপ্ররন করা হদলা । 

 

 

                                                                                                                               29/03/2021 

 

ফরচালক ( প্রফশক্ষণ ) 

যুফ উন্নয়ন অফধদপ্তর 

ঢাকা-1000। 

                              প্রোঃ ফেজানুর রহোন 

                       Dc‡Rjv hye Dbœqb 

Awdmvi 

                           hye Dbœqb Awa`ßi 

                          KvjxMÄ,wSbvB`n | 

 

 

 

 

সাংরক্ষণ : অফপস কফ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cÖwkÿY cÖvß hye‡`i bv‡gi Z_¨/ ZvwjKv  

2020 -2021 A_©eQi 

µwg

K bs 

cÖwkÿbv_©xi 

bvg 

wVKvbv  প্রোফাইল নম্বর cÖwkÿY 

 †Kv‡m©i bvg 

†gqv` gšÍe¨ 

1 2 3 5 5 6 7 

1 

Avmv`yj 

Bmjvg 

wcsÑkwn ỳj Bmjvg,gvZv-gvwdqv †eMg 

MÖvgÑKvgvjnvU,WvKÑLvjKzjv,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n  

 Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  



2 jwZdzi 

ingvb 

wcsÑgwn ỳj Bmjvg,gvZvÑjvfjx 

MÖvgÑ‡`․jZcyi,WvKÑLvjKzjv,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n  

01963712942 Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

3 k¤úvv LvZzb wcs-gwdR DwÏb,gvZvÑRwj †eMg 

MÖvgÑ‡`․jZcyi,WvKÑLvjKzjv,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

01920112850 Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

4 P¤úv LvZzb wcsÑgwdR DwÏb,gvZvÑRwj †eMg 

MÖvgÑ‡`․jZcyi,WvKÑLvjKzjv,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

01770742989 Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

5 jvfjx LvZzb wcsÑbyi †gvnv¤§`,gvZ-dvBgv †eMg 

MÖvgÑ‡`․jZcyi,WvKÑLvjKzjv,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n  

01866570246 Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

6 ‡mvnvM 

†nv‡mb 

wcsÑ‡mvenvb gÛj,gvZvÑgvmy`v †eMg 

MÖvgÑ‡Kvjv,WvKÑLvjKzjv,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n  

01920307278 Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

7 ‡nvmvBb 

Avn‡¤§` 

wcs-AvwZqvi ingvb,gvZvÑgwR©bv †eMg 

MÖvgÑ‡Kvjv,WvKÑLvjKzjv,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

01775371600 Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

8 wicb 

Avn‡¤§` 

wcsÑbyiæj Bmjvg,gvZvÑiæcvjx Bmjvg 

MÖvgÑ‡Kvjv,WvKÑLvjKzjv,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

01916103518 Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

9 wkcÖv wek¦vm wcsÑRxeb wek¦vm,gvZv-AÄbv wek¦vm 

MÖvgÑ‡L`vcvov,WvKÑLvjKzjv,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n  

01727527882 Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

10 wecøe wek¦vm wcsÑwe‡eKvb›`,gvZvÑAÄbv ivYx wek¦vm 

MÖvgÑLvjKzjv,WvKÑLvjKzjv,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n  

01752470023 Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

11 kvwKj 

†nvmvBb 

wcsÑAvwgbyi †nvmvBb,gvZvÑAvmgv †eMg 

MÖvgÑLvjKzjv,WvKÑLvjKzjv,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

01948087134 Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

12 wjgv ivbx wcsÑcÖvb Kzgvi,gvZvÑKvRj ivbx 

MÖvgÑLvjKzjv,WvKÑLvjKzjv,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

01965556064 Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

13 gymwjgv LvZzb wcsÑAvZi Avjx ,gvZvÑwi³v †eMg 

MÖvgÑLvjKzjv,WvKÑLvjKzjv,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

01998238410 Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

14 ‡g․mygx 

cvifxb 

wcs-‡gvnv¤§` Avjx gÛj ,gvZv-Avmgv †eMg 

MÖvgÑLvjKzjv,WvKÑLvjKzjv,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

01772419854 Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

15 eiæb Kzgvi 

ivq 

wcsÑAgj Kzgvi ivq,gvZvÑRqšÍx ivbx 

MÖvgÑLvjKzjv,WvKÑLvjKzjv,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

01870988731 Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

16 ‡gvt ivwKe wcsÑAvãyj evwiK †gvj¨v,gvZvÑnvwjgv †eMg 

MÖvgÑmovevoxqv,WvKÑgkvLvjx,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n  

01766292977 Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

17 weDwU miKvi wcsÑg‡bviÄb miKvi,gvZvÑcviæj miKvi 

MÖvgÑeo evqmv,WvKÑgkvLvjx,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

01735267882 Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

18 Zvmwjgv 

LvZzb 

wcsÑingvb Zid`vi,gvZvÑAv‡qkv †eMg 

MÖvgÑeo evqmv,WvKÑgkvLvjx,Dc‡Rjv t 

01798734080 Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  



KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

19 kvnxbyi 

ingvb 

wcsÑAvãyj evix,gvZvÑQwLbv LvZzb 

MÖvgÑ‡ZNixû`v,WvKÑ`v‡gv`icyi,Dc‡RjvtKvjxMÄ,‡Rjv

ÑwSbvB`n 

01714696908 Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

20 ‡mwjg †iRv wcsÑe`i DÏxb,gvZvÑmievby 

MÖvgÑ‡ZNixû`v,WvKÑ`v‡gv`icyi,Dc‡RjvtKvjxMÄ,‡Rjv

ÑwSbvB`n 

01633528759 Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

21 KvRx iv‡mj wcsÑwgjb KvRx,gvZvÑ¯^úœv †eMg 

MÖvgÑ‡ZNixû`v,WvKÑ`v‡gv`icyi,Dc‡RjvtKvjxMÄ,‡Rjv

ÑwSbvB`n 

01860875212 Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

22 kvnxbyi 

ingvb 

wcsÑgK‡jQ gÛj,gvZv-Rvnvbviv LvZzb 

MÖvgÑ‡ZNixû`v,WvKÑ`v‡gv`icyi,Dc‡RjvtKvjxMÄ,‡Rjv

ÑwSbvB`n 

01717969281 Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

23 AP©bv ivbx wcsÑhwZk gÛj,gvZvÑUzKz ivbx 

MÖvgÑkjyqv,WvKÑ`v‡gv`icyi,Dc‡Rjvt 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

01739771744 Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

24 ivwKe gwjøK wcsÑbvbœy gwjøK,gvZvÑ‡iv‡Kqv †eMg 

MÖvgÑeivU,WvKÑ`v‡gv`icyi,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

01735672451 Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

25 Kvgiæj 

nvmvb 

wcsÑkvnvRvb †kL,gvZvÑAvwQqv †eMg 

MÖvgÑK…òcyi,WvKÑ`v‡gv`icyi,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

01749570715 Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

 

 

 

 

 

 

 

 

26 ‡gvt Avãyi 

ingvb 

wcsÑ‡gvt Rwni DwÏb,gvZv-‡gvQvt dwi`v †eMg 

MÖvgÑkÖxivgcyi,WvK t bjWv½vv,Dc‡Rjv 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

0191251551

6 

Miæ‡gvUvZvRvK

ib 

07 w`b  

27 iæwebv  LvZzb wcs-‡gvt Kvgiæj Bmjvg,gvZvÑkvgxgv bvmwib 

MÖvgÑPvcvjx,WvK t bjWv½vv,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

0171135811

2 

Miæ‡gvUvZvRvK

ib 

07 w`b  

28 ‡gvQvt gwbiv 

LvZzb 

wcsÑ‡gvt †Mvjvg †gv Í̄dv,gvZv-‡gvQvt ggZvR †eMg 

MÖvgÑkÖxivgcyi,WvK t bjWv½vvDc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

017940651

21 

Miæ‡gvUvZvRvK

ib 

07 w`b  

29 dvwiqv Bmjvg wcsÑiwdKzj Bmjvg,gvZv-‡iv‡Kqv LvZzb 

MÖvgÑkÖxivgcyi,WvK t bjWv½vvDc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

018605550

59 

Miæ‡gvUvZvRvK

ib 

07 w`b  

30 gvqv LvZzb wcsÑ‡gvt Rwgi †nv‡mb,gvZvÑjvwK †eMg 

MÖvgÑwkebMi,WvK t bjWv½vv,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

0171496118

6- 

Miæ‡gvUvZvRvK

ib 

07 w`b  

31 ‡gvQvt 

g‡bvqviv LvZzb 

wcsÑ‡gvt AvwRRvi ingvb,gvZvÑ‡gvQvt wibv LvZzb 

MÖvgÑkÖxivgcyi,WvK t bjWv½vv,Dc‡Rjv 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

0191271121

3 

Miæ‡gvUvZvRvK

ib 

07 w`b  

32 mv_x Av³vi wcsÑ‡gvt BmgvBj †nv‡mb,gvZvÑnvIqv †eMg 

MÖvgÑkÖxivgcyi,WvK t bjWv½vv,Dc‡Rjv 

019247655

45 

Miæ‡gvUvZvRvK

ib 

07 w`b  



KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

33  †gvt wgkb 

Avjx 

wcsÑ‡gvt jyrdi ingvb,gvZvÑ‡gvQvt cvwcqv †eMg 

MÖvgÑPvcvjx,WvK t bjWv½vv,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n  

0171135811

2 

Miæ‡gvUvZvRvK

ib 

07 w`b  

34 ‡gvt gviæd 

†nv‡mb 

wcsÑ‡gvt iweDj Bmjvg,gvZvÑ‡gvQvt †gv‡gbv LvZzb 

MÖvgÑkÖxivgcyi,WvK t bjWv½vv,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

0191271121

3 

Miæ‡gvUvZvRvK

ib 

07 w`b  

35 ‡gvt Kwei 

†nv‡mb 

wcsÑ‡gvt Avwgbyi ingvb,gvZvÑ‡gvQvt Kwigb †bQv 

MÖvgÑkÖxivgcyi,WvK t bjWv½vv,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

017297205

16 

Miæ‡gvUvZvRvK

ib 

07 w`b  

36 nvmvby¾vgvb wcsÑAvãyj gvbœvb,gvZvÑAv‡qkv †eMg 

MÖvgÑivoxcvov,WvK t `v‡gv`icyiDc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

017455655

22 

Miæ‡gvUvZvRvK

ib 

07 w`b  

37 ‡gvt mRxeyi 

ingvb 

wcsÑ‡gvt eRjyi ingvb,gvZvÑ‡gvQvt kvnvbvR †eMg 

MÖvgÑkÖxivgcyi,WvK t bjWv½vv,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

017225739

99 

Miæ‡gvUvZvRvK

ib 

07 w`b  

38 ‡gvt eyjeyj 

Avn‡¤§` 

wcsÑ‡gvt AvLZviæ¾vgvb,gvZvÑ‡gvmvt nvwPbv LvZzb 

MÖvgÑeÜ QvUMuvI,WvKÑ‡KivbxMÄ,Dc‡Rjv 

t‡KivbxMÄ,‡RjvÑ‡KivbxMÄ 

017448147

59 

Miæ‡gvUvZvRvK

ib 

07 w`b  

39 ‡gvt Avj 

gvneye 

wcsÑ‡gvt wgRvbyi ingvb,gvZvÑ‡gvQvt iwngv †eMg 

MÖvgÑPvcvjx,WvK t bjWv½vv,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n  

0191180601

4 

Miæ‡gvUvZvRvK

ib 

07 w`b  

40 wcqvm †nv‡mb wcsÑAvãyj nvbœvb †gvjøv,gvZvÑwibv †eMg 

MÖvgÑPvcvjx,WvK t bjWv½vv,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

017075534

65 

Miæ‡gvUvZvRvK

ib 

07 w`b  

41 ‡gvt KbK 

Bmjvg 

wcsÑ‡gvt Avwgbyi ingvb,gvZvÑ‡gvQvt Kwigb †bQv 

MÖvgÑkÖxivgcyi,WvK t bjWv½vv,Dc‡Rjv 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

017791310

92 

Miæ‡gvUvZvRvK

ib 

07 w`b  

42 mv‡ne Avjx wcsÑ‡gvt bRiæj Bmjvg,gvZvÑ‡gvQvt Qvqiv †eMg 

MÖvgÑkÖxivgcyi,WvK t bjWv½vv,Dc‡Rjv 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

Ñ Miæ‡gvUvZvRvK

ib 

07 w`b  

43 ‡gvt gv‡R`yj 

nK 

wcsÑ‡gvt eRjyi ingvb,gvZvÑ‡kdvjx †eMg 

MÖvgÑPvcvjx Av`k©cvov,WvK t bjWv½vv,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n  

017525356

51 

Miæ‡gvUvZvRvK

ib 

07 w`b  

44 ‡gvt †mvnvM 

†nv‡mb 

wcsÑAvãyj KzÏym,gvZvÑwgby LvZzb 

MÖvgÑPvcvjx,WvK t bjWv½vv,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

019525459

05 

Miæ‡gvUvZvRvK

ib 

07 w`b  

45 ‡gvt †Mvjvg 

mvKjvBb 

wcsÑ‡gvt AvwZqvi ingvb,gvZvÑ‡gvQvt kvnvbviv †eMg 

MÖvgÑkÖxivgcyi,WvK t bjWv½vv,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

014062100

07 

Miæ‡gvUvZvRvK

ib 

07 w`b  

46 ‡gvt Avey 

Kvjvg 

wcsÑ‡gvt AveyRvi wek¦vm,gvZvÑ‡gvQvt †i‡nbv Av³vi 

MÖvgt gnv‡`ecyi ,WvK t cbœvZjv,Dc‡Rjv t KvjxMÄ, 

‡RjvÑwSbvB`n 

017531727

44 

Miæ‡gvUvZvRvK

ib 

07 w`b  

47 ‡mvnvb †nv‡mb wcsÑ‡mvjvBgvb †nv‡mb,gvZvÑRvnvbviv †eMg 

MÖvgÑPvcvjx,WvK t bjWv½vv,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

017086788

73 

Miæ‡gvUvZvRvK

ib 

07 w`b  

48 ivûj †kL wcsÑ‡gvt †iRvDj Bmjvg,gvZv‡gvQvt Pv‡gjx LvZzb 

MÖvgÑkÖxivgcyi,WvK t bjWv½vv,Dc‡Rjv 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

019066750

80 

Miæ‡gvUvZvRvK

ib 

07 w`b  

49 gybœv nvmvb wcsÑiweDj Bmjvg,gvZvÑ‡gv‡gbv LvZzb 019257971 Miæ‡gvUvZvRvK 07 w`b  



MÖvgÑkÖxivgcyi,WvK t bjWv½vv,Dc‡Rjv 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

61 ib 

50 Ave`yjøvn Avj 

gvgyb 

wcsÑAvjxbyi ingvb,gvZvÑwbjydvi Bqvmwgb 

MÖvgÑkÖxivgcyi,WvK t bjWv½vv,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

017093069

66 

Miæ‡gvUvZvRvK

ib 

07 w`b  

 

 

 

 

 

 

 

51 wbkxZv ivYx wcsÑwbgvB P› ª̀ wek¦vm,gvZvÑgyw³ ivbx wek¦vm 

MÖvgÑKvgvjnvU ,WvK t 

LvjKzjv,Dc‡RjvtKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n  

017384708

08 

Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

 

52 cik wek¦vm wcsÑg‡bv‡Zvl Kygvi wek¦vm,gvZvÑQwe ivbx wek¦vm 

MÖvgÑwe‡bv`cyi ,WvK t LvjKzjv,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n  

0196371294

2 

Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

 

53 myRb Kzgvi 

wek¦vm 

wcsÑmyKzgvi wek¦vm,gvZvÑk¨vgjx ivbx wek¦vm 

MÖvgÑ‡`․jZcyi,WvK t LvjKzjv,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

0192011285

0 

Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

 

54 ewki 

Avn‡¤§` 

wcsÑïKzi Avjx,gvZvÑRûiv †eMg 

MÖvgÑKvKjvk ,WvK t LvjKzjv,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n  

0177074298

9 

Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

 

55 Aby¤ªx †Nvl wcsAwPšÍ Kzgvi †Nvl,gvZvÑwgby ivbx †Nvl 

MÖvgÑ‡L`vcvov ,WvK t LvjKzjv,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n  

0186657024

6 

Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

 

56 MxwZ †Nvl wcsÑAbšÍ †Nvl,gvZvÑwgbZx †Nvl 

MÖvgÑ‡L`vcvov ,WvK t LvjKzjv,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

0192030727

8 

Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

 

57 gyw³ †Nvl wcsÑie›x`ªbv_ ‡Mvl,gvZvÑwgbZv †Nvl 

MÖvgÑ‡L`vcvov ,WvK t LvjKzjv,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

0177537160

0 

Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

 

58 myb¥q †Nvl wcsÑmZ¨c` †Nvl,gvZvÑwkíx ivbx †Nvl 

 MÖvgÑ‡L`vcvov ,WvK t LvjKzjv,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

0191610351

8 

Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

 

59 Zvnwmbv 

bIwkb  

ZvbwRjv 

wcsÑ‡gvt Aveyj Kv‡mg,gvZvÑbvRgv †eMg 

MÖvgÑ‡Kvjv ,WvK t LvjKzjv,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

0172752788

2 

Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

 

60 ‣PZx kxj wcsÑ‡mvgbv_ kxj,gvZvÑ‡iLv ivbx kxj 

MÖvgÑ‡Kvjv ,WvK t LvjKzjv,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

0175247002

3 

Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

 

60 wkgyj PµeZ©x wcsÑwbgvB PµeZ©x,gvZvÑZvcmx PµeZ©x 

MÖvgÑLvjKzjv ,WvK t LvjKzjv,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n  

0194808713

4 

Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

 

62 Avj Avwgb 

†nvmvBb 

wcsÑAvãyj gwR`,gvZvÑbvQwib †eMg 

MÖvgÑLvjKzjv ,WvK t LvjKzjv,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

0196555606

4 

Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

 

63 ‡Z․wdK Di 

ingvb 

wcsÑBgvb Di ingvb,gvZvÑwjwcKv Bqvmwgb 

MÖvgÑLvjKzjv ,WvK t LvjKzjv,Dc‡Rjv t 

0199823841

0 

Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

 



KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

64 fw³ ivbx wcsÑigvbv_ wek¦vm,gvZvÑKzwU ivYx 

MÖvgÑLvjKzjv ,WvK t LvjKzjv,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

0177241985

4 

Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

 

65 e„wó wek¦vm wcsÑmRj wek¦vm,gvZvÑweRjx ivbx wek¦vm 

MÖvgÑLvjKzjv ,WvK t LvjKzjv,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

018709887

31 

Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

 

66 cÖvšÍ wek¦vm wcsÑAwk¦bx wek¦vm,gvZvÑAviZx ivbx wek¦vm 

MÖvgÑgq`icyi,WvK t LvjKzjv,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

0176629297

7 

Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

 

67 ev‡qRx` wcsÑBw ª̀m Luvb,gvZvÑbvwQgv †eMg 

MÖvgÑmovevoxqv,WvK t bv‡Uvcvov,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

0173526788

2 

Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

 

68 ZvB‡qev 

LvZzb 

wcsÑnvwdRyi ingvb,gvZvÑiv‡njv LvZzb 

MÖvgÑ‡ZNixû`v,WvK t 

`v‡gv`icyi,Dc‡Rjv,KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

0179873408

0 

Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

 

69 meyR Kzgvi 

kxj 

wcsÑKzgv‡ik P›`ª kxj,gvZvÑg„Z w`cvjx ivbx kxj 

MÖvgÑ‡ZNixû`v,WvK t 

`v‡gv`icyi,Dc‡Rjv,KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

0171469690

8 

Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

 

70 wecÖv wek¦vm wcsÑ¯^cb wek¦vm,gvZvÑgvayix ivbx 

MÖvgÑ‡ZNixû`v,WvK t 

`v‡gv`icyi,Dc‡Rjv,KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

0163352875

9 

Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

 

71 dinv` 

†nv‡mb 

wcsÑgwnb DwÏb,gvZvÑeweZv AvKZvi 

MÖvgÑ`v‡gv`icyi,WvK t 

`v‡gv`icyi,Dc‡Rjv,KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

0186087521

2 

Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

 

72 bvbœy wgqv wcsÑAvt gvbœvb,gvZvÑ‡kdvjx LvZzb 

MÖvgÑ`v‡gv`icyi,WvK t 

`v‡gv`icyi,Dc‡Rjv,KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

0171796928

1 

Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

 

73 ‡gvt 

gwbiæ¾vgvb 

wcsÑgnv¤§` †nv‡mb,gvZvÑRy‡jLv †eMg 

MÖvgÑLwoKvWv½v ,WvK t LvjKzjv,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

0173977174

4 

Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

 

74 ‡gvt dziKvb 

Avn‡¤§` 

wcsÑAvãyj gvbœvb,gvZvÑiZbv cvifxb 

MÖvgÑLwoKvWv½v ,WvK t LvjKzjv,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

0173567245

1 

Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

 

75 Zcy Kzgvi 

†Nvl 

wcsÑAmxZ Kzgvi †Nvl,gvZvÑkvšÍbv ivbx †Nvl 

MÖvgÑivKov,WvK t `v‡gv`icyi,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

0174957071

5 

Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76 ‡gvt BmgvBj 

†nv‡mb 

wcsÑ‡gvt KIQvi wek¦vm,gvZvÑg‡bvqviv †eMg 

MÖvgÑeowNNvwU,WvK t wewcbbMi,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

019109238

39 

Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

 

77 iveŸyj †nv‡mb wcsÑg„Z Av‡bvqvi †nv‡mb,gvZvÑPvqbv LvZzb 019390015 Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  



MÖvgÑeowNNvwU,WvK t wewcbbMi,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

67  

78 Avãyi iwk`   wcsÑ†gvt ZvnvRÏxb,gvZvÑivwk`v †eMg 

MÖvgÑeowNNvwU,WvK t wewcbbMi,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

018590733

25 

Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

 

79 ‡gvt gvRnviæj 

Bmjvg 

wcsÑ‡gvt wRqviæj Bmjvg,gvZvÑAv‡jqv †eMg 

MÖvgÑeowNNvwU,WvK t wewcbbMi,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

013110292

30 

Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

 

80 wecyj wcsÑg„Z BDbyP Avjx,gvZvÑ‡iv‡Kqv 

MÖvgÑeowNNvwU,WvK t wewcbbMi,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

019224152

74 

Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

 

81 ‡gvt byiæj 

Avjg 

wcsÑ‡gvt BDbyP Avjx,gvZvÑnvwjgv †eMg 

MÖvgÑeowNNvwU,WvK t wewcbbMi,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

017786489

13 

Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

 

82 kvwnbyi ingvb wcsÑwgRvbyi ingvb,gvZvÑnv‡Riv †eMg 

MÖvgÑevwjqvWv½v,WvK t wewcbbMi,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

019387044

71 

Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

 

83 gvgyb †nv‡mb wcsÑïKzi Avjx,gvZvÑwibv †eMg 

MÖvgÑevwjqvWv½v,WvK t wewcbbMi,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

019390402

19 

Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

 

84 ‡gvt gybRyi 

nvmvb 

wcsÑ‡gvZv‡je ûmvBbgvZvÑgv‡R`v †eMg 

MÖvgÑkvnvcyi,WvK t wewcbbMi,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

017061698

13 

Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

 

85 ‡gvt AvjgMxi 

†nv‡mb 

wcsÑiweDj Bmjvg,gvZvÑggZvR †eMg 

MÖvgÑeowNNvwU,WvK t wewcbbMi,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

017578386

04 

Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

 

86 ‡gvt 

†gv Í̄vwdRyi 

ingvb 

wcsÑ‡gvt gL‡jQzi ingvb,gvZvQvBiv ‡eMg 

MÖvgÑeowNNvwU,WvK t wewcbbMi,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

019191815

96 

Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

 

87 bvRgyj 

†nvmvBb 

wcsÑbvwRg DÏxb,gvZvÑgymwjgv †eMg 

MÖvgÑeowNNvwU,WvK t wewcbbMi,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

015506637

41 

Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

 

88 ‡gvQvt gy³v 

LvZzb 

wcs-‡gvt Rvnv½xi †nvmvBb,gvZvÑ‡gvQvt Avwgbv LvZzb 

MÖvgÑeowNNvwU,WvK t wewcbbMi,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

017578386

04 

Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

 

89 mvnv`r †nv‡mb wcsÑAvãyi iv¾vK,gvZvÑ‡`‡jvqviv †eMg 

MÖvgÑeowNNvwU,WvK t wewcbbMi,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

017222359

10 

Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

 

90 ‡gvt Avj 

Avwgb 

wcsÑ‡gvt wRbœvZ Avjx,gvZvÑ‡gvQvt bvwQgv LvZzb 

MÖvgÑeowNNvwU,WvK t wewcbbMi,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

019966639

29 

Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

 

91 dqmvj iv‡m` wcsÑ‡iRvDj Bmjvg,gvZvÑiwngv LvZzb 

MÖvgÑ‡Mvxbv_cyi,WvK t wewcbbMi,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

014048280

32 

Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

 

92 ‡gvt AvwbPzi 

ingvb 

wcsÑ‡gvt †Mvjvg wKewiqv,gvZvÑ‡gvQvt byiRvnvb †eMg 

MÖvgÑgaycyi,WvK t dvwRjcyi,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

017420430

05 

Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

 

93 ‡gvt ingZ 

Avjx 

wcsÑ‡gvt gwnDwÏb,gvZvÑ‡gvQvt Rvwnib †eMg 

MÖvgÑeowNNvwU,WvK t wewcbbMi,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

017573575

12 

Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

 



94 ‡gvt †mv‡nj 

ivbv 

wcsÑ‡gvt Avmjvg gÛj,gvZvÑ‡gvQvt byiæb bvnvi †eMg 

MÖvgÑeowNNvwU,WvK t wewcbbMi,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

017899595

72 

Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

 

95 ‡gvt Rûiæj 

Bmjvg 

wcsÑ‡gvt Avbviæj Bmjvg,gvZvÑ‡Rey‡bœmv 

MÖvgÑPuv`cvov,WvK t Giv½x,Dc‡Rjv t 

‡KvUPuv`cyi,‡RjvÑwSbvB`n 

019136095

80 

Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

 

96 ‡gvt Avwgb 

†nv‡mb 

wcsÑûgvqb,gvZvÑweDwU LvZzb 

MÖvgÑeowNNvwU,WvK t wewcbbMi,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

017532123

24 

Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

 

97 ‡gvQvt Z…òv 

LvZzb 

wcsÑ‡gvt Rvwgiæj Bmjvg,gvZv‡ivKQvbv †eMg 

MÖvgÑeowNNvwU,WvK t wewcbbMi,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

017209683

07 

Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

 

98 ‡gvt ‡ejvi 

‡nv‡mb 

wcsÑ‡iv Í̄g Avjx,gvZvÑAv‡bvqviv wewe 

MÖvgÑeowNNvwU,WvK t wewcbbMi,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

017623456

67 

Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

 

99 ‡gvt Avãyjøvn 

Avj †bvgvb 

wcsÑRvgvB`yj Bmjvg,gvZvÑ‡iK‡mvbv †eMg 

MÖvgÑeowNNvwU,WvK t wewcbbMi,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

019392635

30 

Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

 

100 gvgyb wcsÑgv›`vi,gvZvÑiwngv 

MÖvgÑeowNNvwU,WvK t wewcbbMi,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

017542989

37 

Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101 ‡gvt 

†gv Í̄vwdRyi 

ingvb 

wcsÑAvãyj gwZb,gvZvÑkvnvbviv LvZzb 

MÖvgÑevbywiqv,WvK t wewcbbMi,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

017623468

10 

Miæ‡gvUvZvRvK

ib 

07 w`b  

102 ‡gvt Avwgiæj 

Bmjvg 

‡csÑ‡gvt wmivRyj Bmjvg,gvZvÑAv‡jqv †eMg 

MÖvgÑevwjqvWv½v,WvK t wewcbbMi,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

017650666

33 

Miæ‡gvUvZvRvK

ib 

07 w`b  

103 Ry‡qj ivbv wcsÑbyi †nv‡mb fzBqv,gvZvÑ‡i‡nbi †eMg 

MÖvgÑevwjqvWv½v,WvK t wewcbbMi,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

014081513

29 

Miæ‡gvUvZvRvK

ib 

07 w`b  

104 bvRgym  

mvwKe 

wcsÑ`wjj DwÏb,gvZvÑAvwQqv †eMg 

MÖvgÑevbywiqv,WvK t wewcbbMi,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

-Ñ Miæ‡gvUvZvRvK

ib 

07 w`b  

105 kvnwiqvi 

gvngy` 

wcsÑAvãyj gwgb,gvZvÑkvnvbviv LvZzb 

MÖvgÑevbywiqv,WvK t wewcbbMi,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

019120184

82 

Miæ‡gvUvZvRvK

ib 

07 w`b  

106 iæ‡ej †nv‡mb wcsÑbyi Avjg,gvZvÑRy‡jLv †eMg 

MÖvgÑevbywiqv,WvK t wewcbbMi,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

017728643

78 

Miæ‡gvUvZvRvK

ib 

07 w`b  

107 ‡gvt ZwiKzj 

Bmjvg 

wcsÑAveyj Kv‡kg,gvZvÑ‡iv‡Kqv LvZzb 

MÖvgÑevbywiqv,WvK t wewcbbMi,Dc‡Rjv t 

016885891

48 

Miæ‡gvUvZvRvK

ib 

07 w`b  



KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

108 gvmy` 

cvi‡fR 

wcsÑbyi Avjg,gvZvÑAv‡gbv †eMg 

MÖvgÑevbywiqv,WvK t wewcbbMi,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

018704999

00 

Miæ‡gvUvZvRvK

ib 

07 w`b  

109 AvBqye nvmvb wcsÑAvãym QvËvi,gvZvÑbyi Rvnvb †eMg 

MÖvgÑevbywiqv,WvK t wewcbbMi,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

0181123927

5 

Miæ‡gvUvZvRvK

ib 

07 w`b  

110 iv‡mj Kwei wcsÑAvwRRyi ingvb,gvZvRwibv †eMg 

MÖvgÑ‡Mvwcbv_cyi,WvK t wewcbbMi,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

019028118

339 

Miæ‡gvUvZvRvK

ib 

07 w`b  

111 e`iæj Avgxb wcsÑiæûj Avgxb,gvZvÑAv‡gbv †eMg 

MÖvgÑevwjqvWv½v,WvK t wewcbbMi,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

017543254

06 

Miæ‡gvUvZvRvK

ib 

07 w`b  

112 ‡g‡n`x nvmvb wcsÑAvãyj gwZb,gvZvÑkvnvbviv †eMg 

MÖvgÑevbywiqv,WvK t wewcbbMi,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

017058542

02 

Miæ‡gvUvZvRvK

ib 

07 w`b  

113 ‡gvt 

gwbiæ¾vgvb 

wcsÑAvãyj Kv‡`i,gvZvÑ‡gvQvt bvRgv †eMg 

MÖvgÑevwjqvWv½v,WvK t wewcbbMi,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

019599412

84 

Miæ‡gvUvZvRvK

ib 

07 w`b  

114 ‡g‡n`x nvmvb wcsÑRvnv½xi Avjg,gvZv‡ivwRbv †eMg 

MÖvgÑevwjqvWv½v,WvK t wewcbbMi,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

019906369

64 

Miæ‡gvUvZvRvK

ib 

07 w`b  

115 ‡bIqvR 

kixd 

wcsÑ‡gvt Qv‡ei Avjx,gvZvÑwiwRqv †eMg 

MÖvgÑevwjqvWv½v,WvK t wewcbbMi,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

017217553

53 

Miæ‡gvUvZvRvK

ib 

07 w`b  

116 Kzievb Avjx wcsÑ‡LvKb,gvZvÑ‡Rvmbv †eMg  

MÖvgÑevwjqvWv½v,WvK t wewcbbMi,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

0196891291

9 

Miæ‡gvUvZvRvK

ib 

07 w`b  

117 ‡gvt kvnxb 

Av³vi 

wcsÑ‡gvt `vD` †nv‡mb,gvZvÑ‡gvQvt Kíbv †eMg 

MÖvgÑevbywiqv,WvK t wewcbbMi,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

0171761542

0 

Miæ‡gvUvZvRvK

ib 

07 w`b  

118 ‡gvt wRjøyi 

ingvb 

wcsÑgviKrDjøvn,gvZvÑ‡gvQvt kvgPzb bvnvi 

MÖvgÑevbywiqv,WvK t wewcbbMi,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

017962482

89 

Miæ‡gvUvZvRvK

ib 

07 w`b  

119 mvBdzj 

&Bmjvg 

wcsÑmv‡`K †nvmvBb,gvZvÑ‡ivwKqv LvZzb 

MÖvgÑevwjqvWv½v,WvK t wewcbbMi,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

017600896

07 

Miæ‡gvUvZvRvK

ib 

07 w`b  

120 ïf wek¦vm wcsÑmyevm wek¦vm,gvZvKvgbv ivbx 

MÖvgÑevwjqvWv½v,WvK t wewcbbMi,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

017433228

31 

 

Miæ‡gvUvZvRvK

ib 

07 w`b  

121 kvnvRvjvj wcsÑAvãym QvËvi,gvZvÑAv‡bvqviv †eMg 

MÖvgÑevbywiqv,WvK t wewcbbMi,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

019362936

33 

 

Miæ‡gvUvZvRvK

ib 

07 w`b  

122 iwdKzj Bjvg wcsÑbwRi  Avn‡¤§`,gvZvÑiwngv †eMg 

MÖvgÑevwjqvWv½v,WvK t wewcbbMi,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

017983043

95 

Miæ‡gvUvZvRvK

ib 

07 w`b  

123 ZvbwRgyj 

Bmjvg 

wcsÑnvwdRyi ingvb,gvZvÑAviwRbv cviwfb 

MÖvgÑevwjqvWv½v,WvK t wewcbbMi,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

017151830

59 

Miæ‡gvUvZvRvK

ib 

07 w`b  

124 ‡gvt ivbv wcsÑkvnveywÏb,gvZvÑ‡gvQvt iv‡eqv †eMg 019832514 Miæ‡gvUvZvRvK 07 w`b  



†nv‡mb MÖvgÑevwjqvWv½v,WvK t wewcbbMi,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

77 ib 

125 ‡gvt dqmvj 

Bmjvg 

wcsÑ‡gvt Avkivdzj Bmjvg,gvZvwkjv Bmjvg 

MÖvgÑevwjqvWv½v,WvK t wewcbbMi,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

Ñ Miæ‡gvUvZvRvK

ib 

07 w`b Ñ 

 

 

 

 

 

 

 

126 gvQziv LvZzb wcsÑ‡gvt byiæj Bmjvg,gvZvÑiv‡eqv †eMg 

MÖvgÑCk¦iev,WvK t AvjxMÄ,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

017628274

94 

Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

 

127 ‡gvt ivRy 

Avn‡¤§` 

wcsÑ‡gvt byi Bmjvg,gvZvÑivweqv LvZzb 

MÖvgÑCk¦iev,WvK t AvjxMÄ,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

018271355

74 

Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

 

128 ‡gvt †eëz 

wgqv 

wcsÑ‡gvt Aãyi ingvb,gvZvÑAvwRgZ †bQv 

MÖvgÑCk¦iev,WvK t AvjxMÄ,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

017714429

98 

Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

 

129 ‡gvnbv 

Av³vi m¤úv 

wcsÑ‡gvt kwdDi ingvb,gvZvÑwd‡ivRv †eMg 

MÖvgÑCk¦iev,WvK t AvjxMÄ,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

017297849

05 

Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

 

130 ‡gvt mvw`K 

†nv‡mb 

(meyR) 

wcsÑ‡gvt †gve‡k¦i †nv‡mb,gvZvÑ‡gvQvt kvbviv LvZzb 

MÖvgÑCk¦iev,WvK t AvjxMÄ,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

017190185

52 

Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

 

131 ‡gvnv¤§` kvn 

Avjg 

wcsÑg„Z kIKZ Avjx,gvZvÑAv‡bvqviv †eMg 

MÖvgÑCk¦iev,WvK t AvjxMÄ,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

017259182

65 

Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

 

132 Avt mvjvg wcsÑAvikv` Avjx †gvjøv,gvZvÑnvwjgv †eMg 

MÖvgÑPi bwoqvv,WvK t bwoqv,Dc‡Rjv t 

kwiqZcyi,‡RjvÑkwiqZcyi 

017875918

73 

Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

 

133 ‡gv¯ÍvwdRyi 

ingvb kvšÍ 

wcsÑ‡gvt gwgbyi ingvb,gvZvÑkvwnbyi Av³vi 

MÖvgÑCk¦iev,WvK t AvjxMÄ,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

013125254

56 

Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

 

134 dvwngv †eMg ¯^vÑ‡gvt Avwgbyi ingvb,gvZvwibv †eMg 

MÖvgÑCk¦iev,WvK t AvjxMÄ,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

017232155

66 

Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

 

135 wicb 

†nvmvBb 

wcsÑiweDj Bmjvg,gvZvÑ‡iv‡Kqv †eMg 

MÖvgÑCk¦iev,WvK t AvjxMÄ,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

019525597

85 

Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

 

136 wigv cvifxb ¯^vÑ‡gvt meyR gÛj,gvZvÑ‡gvQvt ZvQwjgv LvZzb 

MÖvg-Kvwkcyi,WvK t AvjxMÄ,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

017894124

80 

Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

 

137 ‡gvt Rvwgiæj 

Bmjvg 

wcsÑ‡gvt Avwdj DwÏb,gvZvÑRv‡q`v †eMg 

MÖvgÑCk¦iev,WvK t AvjxMÄ,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

017466642

40 

Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

 

138 ‡gvt Aveyj 

Kvjvg 

wcsÑ‡gvZv‡je †nv‡mb,gvZvÑfvby †eMg 

MÖvgÑCk¦iev,WvK t AvjxMÄ,Dc‡Rjv t 

017895032

79 

Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

 



KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

139 ‡gvt nvwdRyi 

ingvb 

wcsÑ‡gvt gm‡jg gÛj,gvZvÑmv‡R`v †eMg 

MÖvgÑCk¦iev,WvK t AvjxMÄ,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

017334695

81 

Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

 

140 ivwRqv LvZzb wcsÑwbRvgDÏxb,gvZvÑkvwnib †bQv 

MÖvgÑCk¦iev,WvK t AvjxMÄ,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

017393738

65 

Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

 

141 mv‡ne Avjx wcsÑBQvnK Avjx,gvZvÑRvnvbviv †eMg 

MÖvgÑCk¦iev,WvK t AvjxMÄ,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

017801297

23 

Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

 

142 ewe LvZzb ¯^vÑBmivBj j¯‥vi,gvZvÑRvwn`v †eMg 

MÖvgÑCk¦iev,WvK t AvjxMÄ,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

0178418211

0 

Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

 

143 ZvbwRjv 

LvZzb 

wcsÑ‡gvt Avãyj Rwjj,gvZvÑRûiv †eMg 

MÖvgÑCk¦iev,WvK t AvjxMÄ,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

017558925

72 

Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

 

144 Avkivdzj 

Bmjvg 

wcsÑRûiæj Bmjvg,gvZvAvïiv †eMg 

MÖvgÑCk¦iev,WvK t AvjxMÄ,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

017990647

81 

Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

 

145 ‡gvt †Lvi‡k` 

Avjg 

wcsÑAvãyj Rwjj,gvZvÑLvw`Rv †eMg 

MÖvgÑCk¦iev,WvK t AvjxMÄ,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

017304902

66 

Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

 

146 AvKwjgv 

LvZzb 

wcsÑ‡bKevi Avjx,gvZvÑbvnvi evby 

MÖvgÑCk¦iev,WvK t AvjxMÄ,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

013023232

83 

Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

 

147 ‡gvQvt e„wó 

LvZzb 

wcsÑ‡gvt Av³viæj Bmjvg,gvZvÑkvnvbvR †eMg 

MÖvgÑCk¦iev,WvK t AvjxMÄ,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

013135708

22 

Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

 

148 Zvwbqv LvZzb wcs-‡gvdv‡¾j j¯‥vi,gvZvÑiv‡eqv LvZzb 

MÖvgÑj¯‥vicvov,WvK t bjWv½v,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

017268236

55 

Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

 

149 ‡gvQvt mvjgv 

LvZzb 

wcsÑ‡gvt gwZqvi ingvb,gvZvÑ‡gvQvt ïwdqv LvZzb 

MÖvgÑCk¦iev,WvK t AvjxMÄ,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

017897416

15 

Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

 

150 ‡gvt Ry‡qj 

†nv‡mb 

wcsÑ‡gvt †bKevi Avjx,gvZvÑbvnvi †eMg 

MÖvgÑCk¦iev,WvK t AvjxMÄ,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

017496461

28 

Miæ‡gvUvZvRvKib 07 w`b  

 

 

 

 

 

 

 

151 ¯^cbv ivbx wcZvt cwi‡Zvl gÛj,gvZvÑKweZv evjv ivbx 

MÖvgÑbi`nx WvK t e‡MiMvQx,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

0175988959

4 

Mvfx cvjb 07 w`b 

 

 

 

152 ‡gvQvt †mvwbqv 

Av³vi 

wcZvÑ‡gvt AvjvDÏxb e¨vcvix,gvZvÑdv‡Zgv †eMg 

MÖvgÑbi`nx WvK t e‡MiMvQx,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

Ñ Mvfx cvjb 07 w`b 

 

 

 

153 Rûiv †eMg wcZvt Rwjj DwÏb,gvZvÑRvnvbviv †eMg 0178997178 Mvfx cvjb 07 w`b  



MÖvgÑbi`nx WvK t e‡MiMvQx,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

7   

154 ‡g‡n`x nvmvb wcsÑKwei †nv‡mb,gvZvÑcvwcqv 

MÖvgÑbi`nx WvK t e‡MiMvQx,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

0179251791

3 

Mvfx cvjb 07 w`b 

 

 

 

155 ‡gvt kwidzj 

Bmjvg 

wcsÑ‡gvt Avãyj gv‡jK,gvZvÑAvqkv †eMg 

MÖvgÑbi`nx WvK t e‡MiMvQx,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

0131608592

8 

Mvfx cvjb 07 w`b 

 

 

 

156 iv‡mj ivbv wcsÑmg‡ki Avjx,gvZvÑAvw¤̂qv †eMg 

MÖvgÑbi`nx WvK t e‡MiMvQx,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

0173628572

9 

Mvfx cvjb 07 w`b 

 

 

 

157 bvRg~j †nv‡mb wcsÑgwdR DÏxb,gvZvÑ‡di‡`․mx 

MÖvgÑbi`nx WvK t e‡MiMvQx,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

0175149070

4 

Mvfx cvjb 07 w`b 

 

 

 

158 ‡gvt Avjvgxb 

†nvmvBb 

wcsÑAvRMvi Avjx,gvZvÑivnvbv LvZzb 

MÖvgt Gbv‡qZcyi , WvK t e‡MiMvQx ,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

0131547292

0 

Mvfx cvjb 07 w`b 

 

 

 

159 ‡gvt gwn DwÏb  wcsÑgvnZve †kL,gvZvÑwiwRqv †eMg 

MÖvgÑbi`nx WvK t e‡MiMvQx,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

0186862725

6 

Mvfx cvjb 07 w`b 

 

 

 

160 ‡gvt Bw`ªm Avjx wcsÑwmivRyj Bmjvg,gvZvÑQvwebv LvZzb 

MÖvgÑbI`vMv WvK t e‡MiMvQx,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

0174778328

3 

Mvfx cvjb 07 w`b 

 

 

 

161  †g‡n`x nvmvb 

gybœv 

wcsÑ‡gvt mwdqvi ingvb,gvZvÑbvwM©m LvZzb 

MÖvgÑbI`vMv WvK t e‡MiMvQx,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

0172123821

5 

Mvfx cvjb 07 w`b 

 

 

 

162 ‡gvt mwRe 

DÏxb 

wcsÑ‡gvt nv‡Zg Avjx,gvZvÑ‡gvQvt kvnvbvR †eMg 

MÖvgÑbI`vMv WvK t e‡MiMvQx,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

0185215424

2 

Mvfx cvjb 07 w`b 

 

 

 

163 ‡gvt Zvbwfi 

AvbRyg 

wcsÑ‡gvt AvwZqvi ingvb,gvZvÑ‡gvQvt kvnvi evby 

MÖvgÑbI`vMv WvK t e‡MiMvQx,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

0176452547

5 

Mvfx cvjb 07 w`b 

 

 

 

164 ‡gvt nvwdRyi 

ingvb 

wcsÑ‡gvt dRjyi ingvb,gvZvÑ‡gvQvt kvwnbv †eMg 

MÖvgÑbI`vMv WvK t e‡MiMvQx,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

0182712634

9 

Mvfx cvjb 07 w`b 

 

 

 

165 ‡gvt wjUb 

cvi‡fR 

wcsÑ‡gvt AvbQvi Avjx,gvZvÑ‡gvQvt Kíbv †eMg 

MÖvgÑbI`vMv WvK t e‡MiMvQx,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

0172431956

2 

Mvfx cvjb 07 w`b 

 

 

 

166 ‡gvt †Mvjvg 

†gvZ©Rv 

wcsÑ‡gvt †Mvjvg m‡ivqvi,gvZvÑ‡gvQvt kvgmybœvnvi 

MÖvgÑkÖxivgcyi,WvK t bjWv½v,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

Ñ Mvfx cvjb 07 w`b 

 

 

 

167 ‡gvt bvwQi 

DwÏb 

wcsÑ‡gvt BmivBj †nv‡mb,gvZvÑRqbve †eMg 

MÖvgÑkÖxivgcyi,WvK t bjWv½v,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

0183888102

7 

Mvfx cvjb 07 w`b 

 

 

 

168 ‡gvt bvwn` 

cvi‡fR 

wcsÑ‡gvt bvnvi Avjx,gvZvÑ‡Kvwnbyi †eMg 

MÖvgt †Lvkvjcyi WvKNit nvU evievRvi,KvwjMÄ, 

wSbvB`n| 

0172478288

4 

Mvfx cvjb 07 w`b 

 

 

 

169 gvwjnv mvj 

mvwej 

wcZvÑ‡gvt †Mvjvg †gv Í̄dv,gvZvÑ‡gvQvt Avd‡ivRv 

Av³vi 

MÖvgÑdqjv,WvK t bjWv½v,Dc‡Rjv 

0172094479

0 

Mvfx cvjb 07 w`b 

 

 

 



tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

170 cv_© jvj 

Zid`vi 

wcsÑwgjb Zid`vi,gvZvÑ‡Rvmbv ivbx 

MÖvgÑdqjv,WvK t bjWv½v,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

---

0175483256

7 

Mvfx cvjb 07 w`b 

 

 

 

171 ‡gvt kvgxg 

†iRv 

wcsÑBmgvBj †nv‡mb,gvZvÑP¤úv †eMg 

MÖvgÑdqjv,WvK t bjWv½v,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

0194683821

7 

Mvfx cvjb 07 w`b 

 

 

 

172 Zzwnb †nv‡mb wcsÑ‡Mvjvg bex,gvZvÑ‡iv‡Kqv †eMg 

MÖvgÑdqjv,WvK t bjWv½v,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

0196903109

9 

Mvfx cvjb 07 w`b 

 

 

 

173 ‡gv¯Ídv nvq`vi wcsÑAvey e°i wek¦vm,gvZvÑkvnvbviv †eMg 

MÖvgÑdqjv,WvK t bjWv½v,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

0174196525

4 

Mvfx cvjb 07 w`b 

 

 

 

174 ‡gvt †mvnvM 

†nv‡mb 

wcsÑ‡gvt evei Avjx,gvZvÑ‡gvQvt mywdqv †eMg 

MÖvgt `wÿY iNybv_cyi, WvKNit e‡MiMvQx, KvjxMÄ, 

wSbvB`n 

0171901887

8 

Mvfx cvjb 07 w`b 

 

 

 

175 cÖexi Kzgvi 

†Nvl  

wcsÑiZb Kzgvi †Nvl,gvZvÑivav ivbx †Nvl 

MÖvgÑmywe`cyi ,WvK t e‡MiMvQx,Dc‡Rjv t 

KvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

-

0171621314

2 

Mvfx cvjb 07 w`b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

176 †gv: 

nvmvby¾vgvb 

wcsÑ‡gvt AvjZvd †nv‡mb,gvZvÑwejwKP Aviv 

MÖvgÑKvw`i‡Kvj WvK t dvwRjcyi ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

017580125

08 

Mvfx cvjb 07 w`b 

 

 

17

7 

†gv: Bgivb 

†nv‡mb 

wcsÑ‡gvt †mvnive †nv‡mb,gvZvÑ‡gvQv: gv‡R`v †eMg 

MÖvgÑKvw`i‡Kvj WvK t dvwRjcyi ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

017254520

89 

Mvfx cvjb 07 w`b 

 

 

17

8 

Kvgiæj 

Bmjvg 

wcsÑbRiæj Bmjvg,gvZvÑ‡mvbvfvb †eMg 

MÖvgÑKvw`i‡Kvj WvK t dvwRjcyi ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

017393738

70 

Mvfx cvjb 07 w`b 

 

 

179 Avmjvg 

†nv‡mb 

wcsÑAvZvnvi ingvb,gvZvÑmyLRvb †eMg 

MÖvgÑKvw`i‡Kvj WvK t dvwRjcyi ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

017214637

70 

Mvfx cvjb 07 w`b 

 

 

18

0 

kvgmyj Bmjvg wcsÑ‡gvt BDbym Avjx,gvZvÑ†gvQv: dzjRvb †eMg 

MÖvgÑKvw`i‡Kvj WvK t dvwRjcyi ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

017350341

46 

Mvfx cvjb 07 w`b 

 

 

181 Bbvgyj nK wcsÑAvjZvd †nvmvBb,gvZvÑejwKP †eMg 

MÖvgÑKvw`i‡Kvj WvK t dvwRjcyi ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

017469330

17 

Mvfx cvjb 07 w`b 

 

 

18

2 

gyKzj ûmvBb wcsÑ‡gvt Ave`yj Rwjj,gvZvÑbyi Rvnvb 

MÖvgÑKvw`i‡Kvj WvK t dvwRjcyi ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

013126643

76 

Mvfx cvjb 07 w`b 

 

 

18

3 

†gv: wkgyj 

ûmvBb 

wcsÑ‡gvt Ave`yj Rwjj,gvZvÑbyi Rvnvb 

MÖvgÑKvw`i‡Kvj WvK t dvwRjcyi ,Dc‡Rjv 

017466643

76 

Mvfx cvjb 07 w`b 

 

 



tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

18

4 

†gv: UzUzj 

†nv‡mb 

wcsÑ†gvt Rvwn`yj Bmjvg,gvZvÑ†gvQv: iæwkqv †eMg 

MÖvgÑKvw`i‡Kvj WvK t dvwRjcyi ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

017398689

67 

Mvfx cvjb 07 w`b 

 

 

18

5 

iwK nvmvb wcsÑZvnv‡¾j ‡nv‡mb,gvZvÑAvïiv †eMg 

MÖvgÑKvw`i‡Kvj WvK t dvwRjcyi ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

017945168

53 

Mvfx cvjb 07 w`b 

 

 

18

6 

nvweeyi ingvb wcsÑ‡gvt Kvgvj †nv‡mb,gvZvÑbvwM©m †eMg 

MÖvgÑKvw`i‡Kvj WvK t dvwRjcyi ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

017100878

06 

Mvfx cvjb 07 w`b 

 

 

18

7 

†gv: †ikv` 

gvngy` 

wcsÑ‡gvt Avmv ỳj Bmjvg,gvZvÑ†RvQbv LvZzb 

MÖvgÑKvw`i‡Kvj WvK t dvwRjcyi ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

0179941511

9 

Mvfx cvjb 07 w`b 

 

 

18

8 

‡g‡n`x nvmvb wcsÑwgRvbyi ingvb,gvZvÑKíbv †eMg 

MÖvgÑKvw`i‡Kvj WvK t dvwRjcyi ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

017923671

98 

Mvfx cvjb 07 w`b 

 

 

18

9 

†gv: KvRj 

ingvb 

wcsÑ‡gvt d‡Ri Avjx  wek^vm,gvZvÑ‡gvQv: †iLv LvZzb 

MÖvgÑKvw`i‡Kvj WvK t dvwRjcyi ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

017544348

51 

Mvfx cvjb 07 w`b 

 

 

190 iv‡mj ûmvBb wcsÑBmivBj ûmvBb,gvZvÑnvwjgv †eMg 

MÖvgÑKvw`i‡Kvj WvK t dvwRjcyi ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

017392520

81 

Mvfx cvjb 07 w`b 

 

 

191 meyR †nv‡mb wcsÑ‡gvdv‡¾j ‡nv‡mb,gvZvÑiwngv LvZzb 

MÖvgÑKvw`i‡Kvj WvK t dvwRjcyi ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

017847207

89 

Mvfx cvjb 07 w`b 

 

 

192 ‡gvt wjgb 

gÛj 

wcsÑ†gvt iweDj Bmjvg,gvZvÑ‡gvQv: †i‡nbv †eMg 

MÖvgÑKvw`i‡Kvj WvK t dvwRjcyi ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

017587252

90 

Mvfx cvjb 07 w`b 

 

 

19

3 

†gv: ivbv 

Avn‡g` 

wcsÑ‡gvt BQvnK Avjx,gvZvÑ¯^vMwiKv 

MÖvgÑKvw`i‡Kvj WvK t dvwRjcyi ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

017499220

30 

Mvfx cvjb 07 w`b 

 

 

194 Bgb ûmvBb wcsÑAvjx  ûmvBb,gvZvÑ‡ibyKv †eMg  

MÖvgÑKvw`i‡Kvj WvK t dvwRjcyi ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

013030583

96 

Mvfx cvjb 07 w`b 

 

 

195 jvj wgqv wcsÑAvey eKi,gvZvÑRvbœvZzj †bQv 

MÖvgÑKvw`i‡Kvj WvK t dvwRjcyi ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

018722235

58 

Mvfx cvjb 07 w`b 

 

 

196 bvBg ‡nv‡mb wcsÑg„Z bRiæj Bmjvg,gvZvÑm‡gË fvb 

MÖvgÑKvw`i‡Kvj WvK t dvwRjcyi ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

013145667

75 

Mvfx cvjb 07 w`b 

 

 

197 ‡gvQvt 

BqvQwgb LvZzb 

¯^vÑ‡gvt wc›Uz Avjx,gvZvÑ‡gvQvt †mdvjx LvZzb 

MÖvgÑKvw`i‡Kvj WvK t dvwRjcyi ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

072265242

3 

Mvfx cvjb 07 w`b 

 

 

19

8 

‡gvQvt wgwjbv 

Av³vi 

¯^vÑ‡gvt wejøvj †nv‡mb,gvZvÑ‡gvQvt LywK †eMg 

MÖvgÑKvw`i‡Kvj WvK t dvwRjcyi ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

018547941

03 

Mvfx cvjb 07 w`b 

 

 

199 ‡gvQvt ¯̂cœv ¯^vÑ‡gvt VvÛz j¯‥vi,gvZvÑ‡gvQv: Qeyiv †eMg 

MÖvgÑKvw`i‡Kvj WvK t dvwRjcyi ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

018839181

77 

Mvfx cvjb 07 w`b 

 

 

20 ‡gvt Rvwn` wcsÑ‡gvt †evinvb DÏxb,gvZvÑ‡i‡nbv LvZzb 017256245 Mvfx cvjb 07 w`b  



0 nvmvb (w`cy) MÖvgÑewj`vcvov,WvK t bjWv½v,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201 ‡gvt KvRj 

†nv‡bb 

wcsÑg„Z nviæb Ai iwk`,gvZvÑAvwe`v LvZzb 

MÖvgÑmywe`cyi,WvK t  e‡MiMvwQ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n | 

0171495126

6 

Miæ‡gvUvZvRvKi

b 

07 w`b  

202 ‡gvt bqb Avjx wcsÑ‡gvt iBP ûPvBb,gvZvÑ ỳwj †eMg 

MÖvgÑmywe`cyi,WvK t  e‡MiMvwQ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n | 

0185917148

5 

Miæ‡gvUvZvRvKi

b 

07 w`b  

203 ‡gvt iwdKzj 

Bmjvg 

wcsÑ‡gvt BDbyP Avjx,gvZvÑmywdqv Av³vi 

MÖvgÑmywe`cyi,WvK t  e‡MiMvwQ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n | 

0175120171

0 

Miæ‡gvUvZvRvKi

b 

07 w`b  

204 ‡gvt Bgivb 

†nv‡mb 

wcsÑ‡gvt Igi Avjx,gvZvÑiv‡eqv †eMg 

MÖvgÑmywe`cyi,WvK t  e‡MiMvwQ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n | 

0173879186

6 

Miæ‡gvUvZvRvKi

b 

07 w`b  

205 ‡gvt Avãyi 

ingvb 

wcsÑ‡gvt Lv‡`g Avjx,gvZvÑZvmwjgv †eMg 

MÖvgÑmywe`cyi,WvK t  e‡MiMvwQ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n | 

0172569539

6 

Miæ‡gvUvZvRvKi

b 

07 w`b  

206 gvmy` Kwig wcsÑAvt jwZd,gvZvÑAv‡gbv †eMg 

MÖvgÑmywe`cyi,WvK t  e‡MiMvwQ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n | 

0179704610

6 

Miæ‡gvUvZvRvKi

b 

07 w`b  

207 jvëz ingvb wcsÑjyrdi ingvb,gvZvÑKiæbv LvZzb 

MÖvgÑmywe`cyi,WvK t  e‡MiMvwQ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n | 

0185602152

1 

Miæ‡gvUvZvRvKi

b 

07 w`b  

208 Ave`yjøv wcsÑBšÍvR,gvZvÑg„Z gwiqg 

MÖvgÑmywe`cyi,WvK t  e‡MiMvwQ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n | 

0175957905

5 

Miæ‡gvUvZvRvKi

b 

07 w`b  

209 Rmxg DwÏb wcsÑQe`yj Avjx,gvZvmywdqv LvZzb 

MÖvgÑmywe`cyi,WvK t  e‡MiMvwQ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n | 

0172899509

3 

Miæ‡gvUvZvRvKi

b 

07 w`b  

210 Kvbb Avn‡g` wcsÑnv‡bd Avjx,gvZvÑbvwQgv †eMg 

MÖvgÑmywe`cyi,WvK t  e‡MiMvwQ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n | 

0173447085

9 

Miæ‡gvUvZvRvKi

b 

07 w`b  

211 ‡gvt kvwnb 

Kv‡`i 

wcsÑ‡gvt eRjyi ingvb,gvZvÑmwLbv †eMg 

MÖvgÑmywe`cyi,WvK t  e‡MiMvwQ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n | 

0172942849

9 

Miæ‡gvUvZvRvKi

b 

07 w`b  

212 ‡gvt Zzwnb 

†iRv 

wcsÑ‡gvt bRiæj Bmjvg,gvZvÑivwRqv LvZzb 

MÖvgÑmywe`cyi,WvK t  e‡MiMvwQ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n | 

0173438360

1 

Miæ‡gvUvZvRvKi

b 

07 w`b  

213 ‡gvt 

gvmy`y¾vgvb 

gvmy` 

wcsÑg„Z nviæb Ai iwk` ,gvZvÑAvwe`v †eMg 

MÖvgÑmywe`cyi,WvK t  e‡MiMvwQ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n | 

0171465221

4 

Miæ‡gvUvZvRvKi

b 

07 w`b  



214  †gvt Rwmg 

DwÏb 

wcsÑQãyj gÛj,gvZvÑ‡RvQbv †eMg 

MÖvgÑmywe`cyi,WvK t  e‡MiMvwQ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n | 

0174245004

0 

Miæ‡gvUvZvRvKi

b 

07 w`b  

215 ‡gvt wcqvDi 

ingvb 

wcsÑ‡gvt f ỳ wek¦vm,gvZvÑAv‡bvqviv LvZzb 

MÖvgÑmywe`cyi,WvK t  e‡MiMvwQ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n | 

0171419078

8 

Miæ‡gvUvZvRvKi

b 

07 w`b  

216 wg‡jvb gÛj wcsÑmg‡ki Avjx,gvZvÑL‡`Rv †eMg 

MÖvgÑmywe`cyi,WvK t  e‡MiMvwQ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n | 

0171463448

4 

Miæ‡gvUvZvRvKi

b 

07 w`b  

217 mvbwR`v 

Av³vi †mvnvbv 

wcsÑ‡gvt wmivRyjBmjvg,gvZvÑdwi`v †eMg 

MÖvgÑbiw`wn,WvK t  ivLvjMvwQ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n | 

0172337314

9 

Miæ‡gvUvZvRvKi

b 

07 w`b  

218 mxgv gRyg`vi wcsÑw`wjc gRyg`vi,gvZvÑAiæbv gRyg`vi 

MÖvgÑbi`wn,WvK t  e‡MiMvwQ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n | 

0170862579

1 

Miæ‡gvUvZvRvKi

b 

07 w`b  

219 kwdKzj wcsÑgwbi †nv‡mb,gvZvÑRvnvbviv †eMg 

MÖvgÑbi`wn,WvK t  e‡MiMvwQ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n | 

0174832638

8 

Miæ‡gvUvZvRvKi

b 

07 w`b  

220 ivbv nvmvb wcsÑkg‡mi Avjx,gvZvÑAvw¤̂qv 

MÖvgÑbiw`wn,WvK te‡MiMvwQ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n | 

0171644679

5 

Miæ‡gvUvZvRvKi

b 

07 w`b  

221 ‡gvt wLwRi 

Avn‡¤§` 

wcsÑ‡gvt byiæj Bmjvg,gvZvÑ‡gvQvt Avw¤^qv †eMg 

MÖvgÑivLvjMvwQ,WvK t  e‡MiMvwQ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n  

0176583680

8 

Miæ‡gvUvZvRvKi

b 

07 w`b  

222 ‡gvt iv‡mj 

Avjx 

wcsÑ‡gvt BDmyc Avjx,gvZvÑ‡gvQvt P¤úv †eMg 

MÖvgÑivLvjMvwQ,WvK t  e‡MiMvwQ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n  

0175988664

3 

Miæ‡gvUvZvRvKi

b 

07 w`b  

223 ‡gvt kvwKj 

Avn‡¤§` 

wcsÑ‡gvt nviæb Ai iwk`,gvZvÑ‡gvQvt jwZdv †eMg 

MÖvgÑgv›`vievwoqv,WvK t 

e‡MiMvwQ,Dc‡RjvtKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n  

0160913990

2 

Miæ‡gvUvZvRvKi

b 

07 w`b  

224 nvweeyi ingvb wcsÑnviæb Ai iwk`,gvZvÑRv‡gjv †eMg 

MÖvgÑgv›`vievwoqv,WvK t 

e‡MiMvwQ,Dc‡RjvtKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

0188718059

3 

Miæ‡gvUvZvRvKi

b 

07 w`b  

225 ‡gvt mygb 

†nv‡mb 

wcsÑ‡gvt iv¾vK †nv‡mb,gvZvÑkvnvbviv †eMg 

MÖvgÑbI`v Muv ,WvK t e‡MiMvwQ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

0130869902

7 

Miæ‡gvUvZvRvKi

b 

07 w`b  

 

 

 

 

 

 

 

 

22

6 

dv‡Zgv  

ZvbwRj 

wikv 

wcsÑ‡gvt kvnvRvb Avjx,gvZvÑwniv LvZzb 

MÖvgÑdqjv, WvK t bjWv½v ,Dc‡Rjv tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

01719407351 ‡cvlvZ 

•Zix 

15 

w`b 

 

 

22

7 

CwkZv 

†ivRvix Hwk 

wcsÑAveyj Kvjvg gvZzeŸi,gvZvÑbvw`iv †eMg 

MÖvgÑcwðg wkKvicyi WvK t wc‡ivRcyi ,Dc‡Rjv t 

wc‡ivRcyi,‡RjvÑ wc‡ivRcyi  

01918786787 ‡cvlvZ 

•Zix 

15 

w`b 

 

 



22

8 

wkDjx ivbx wcsÑmywbj `vm,gvZvÑwebv ivbx 

MÖvgÑdqjv, WvK t bjWv½v ,Dc‡Rjv tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

01586081107 ‡cvlvZ 

•Zix 

15 

w`b 

 

 

22

9 

AvbRyiv 

LvZzb 

wcsÑ‡gvt AvgvbZ Djøvn,gvZvÑwejwKm †eMg 

MÖvgÑdqjv, WvK t bjWv½v ,Dc‡Rjv tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

01728302306 ‡cvlvZ 

•Zix 

15 

w`b 

 

 

23

0 

cÖxwZjZv 

`vm 

¯^vÑbe Kzgvi `vm,gvZvÑKvRjx ivYx `vm 

MÖvgÑdqjv gvóvi cvov, WvK t bjWv½v ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

01734462377 ‡cvlvZ 

•Zix 

15 

w`b 

 

 

231 P›`ªv `vm wcsÑkPxb `vm,gvZvÑcweÎv `vm 

MÖvgÑdqjv, WvK t bjWv½v ,Dc‡Rjv tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

01829951998 ‡cvlvZ 

•Zix 

15 

w`b 

 

 

23

2 

mygv `vm wcsÑmiwRZ `vm,gvZvÑKíbv `vm 

MÖvgÑdqjv `vm cvov, WvK t bjWv½v ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

01931967561 ‡cvlvZ 

•Zix 

15 

w`b 

 

 

23

3 

¯^cœv `vm wcsÑmvab `vm,gvZvÑwkjv ivbx `vm 

MÖvgÑdqjv gvóvi cvov, WvK t bjWv½v ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

01728454476 ‡cvlvZ 

•Zix 

15 

w`b 

 

 

23

4 

Wwj wek¦vm wcsÑgwb› ª̀bv_ wek¦vm,gvZvÑgvqv ivbx wek¦vm 

MÖvgÑKvwjbMi,euvk‡KvUv,WvKÑgv¸iv,Dc‡RjvÑgv¸iv 

m`i,‡RjvÑgv¸iv 

01861371954 ‡cvlvZ 

•Zix 

15 

w`b 

 

 

23

5 

k¤úv LvZzb wcsÑ‡gvt AvKivg †nv‡mb.,gvZvÑixbv cvifxb 

MÖvgÑwkKvicyi,WvKÑwSbvB`n,Dc‡RjvÑwSbvB`n 

m`i,‡RjvÑwSbvB`n 

01789970253 ‡cvlvZ 

•Zix 

15 

w`b 

 

 

23

6 

¯^cœv `vm wcsÑk¨vgj Kzgvi `vm,gvZvÑKgjx `vm 

MÖvgÑdqjv gvóvi cvov, WvK t bjWv½v ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

01996896339 ‡cvlvZ 

•Zix 

15 

w`b 

 

 

23

7 

kÖxgwZ ¯^cœv 

`vm 

wcsÑcwiZm `vm,gvZvÑkÖxgwZ †iLv ivbx 

MÖvgÑdqjv gvóvi cvov, WvK t bjWv½v ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

01739464718 ‡cvlvZ 

•Zix 

15 

w`b 

 

 

23

8 

mywgÎv ivbx 

`vm 

wcsÑibwRr Kzgvi `vm,gvZvÑ¤ªxgwZ `vm 

MÖvgÑdqjv gvóvi cvov, WvK t bjWv½v ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

01786392988 ‡cvlvZ 

•Zix 

15 

w`b 

 

 

23

9 

RqšÍx ivbx 

`vm 

wcsÑb„‡cb `vm,gvZvÑKvwj `vmx 

MÖvgÑdqjv gvóvi cvov, WvK t bjWv½v ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

01625821080 ‡cvlvZ 

•Zix 

15 

w`b 

 

 

24

0 

K„òv `vm ¯^vgxÑw`jxc `vm,gvZvÑmweZv `vm 

MÖvgÑdqjv gvóvi cvov, WvK t bjWv½v ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

01724056789 ‡cvlvZ 

•Zix 

15 

w`b 

 

 

241 m¤úv `vm wcsÑwegj `vm,gvZvÑwgbv ivYx 

MÖvgÑdqjv gvóvi cvov, WvK t bjWv½v ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

01877863722 ‡cvlvZ 

•Zix 

15 

w`b 

 

 

24

2 

wkDjx `vm ¯^vt ARq `vm,gvZvÑAv‡jvgwZ ivbx `vm 

MÖvgÑdqjv gvóvi cvov, WvK t bjWv½v ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

01737431046 ‡cvlvZ 

•Zix 

15 

w`b 

 

 

24

3 

wiZv `vm ¯^vÑcÖ̀ xc `vm,gvZvÑKíbv `vm 

MÖvgÑdqjv gvóvi cvov, WvK t bjWv½v ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

01728676617 ‡cvlvZ 

•Zix 

15 

w`b 

 

 

24

4 

‡gvQvt 

bvw`iv LvZzb 

wcsÑ‡gvt QvbviæÏxb,gvZvÑ‡gvQvt bvwQgv LvZzb 

MÖvgÑdqjv gvóvi cvov, WvK t bjWv½v ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

01875396843 ‡cvlvZ 

•Zix 

15 

w`b 

 

 

24

5 

kvwKjv 

Bmjvg 

wcsÑ‡gvt iweDj Bmjvg,gvZvÑkixdv †eMg 

MÖvgÑK‡jRcvov, WvK t bjWv½v ,Dc‡Rjv 

01822861567 ‡cvlvZ 

•Zix 

15 

w`b 

 

 



tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

24

6 

wbjydv 

Bqvmwgb 

wcsÑ‡gvt AvgvbZ Djøvn,gvZvÑwejwKP †eMg 

MÖvgÑdqjv gvóvi cvov, WvK t bjWv½v ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

01728302316 ‡cvlvZ 

•Zix 

15 

w`b 

 

 

24

7 

eweZv gÛj ¯^vÑiwb wek¦vm,gvZvÑKvgbv gÛj 

MÖvgÑdqjv gvóvi cvov, WvK t bjWv½v ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

01859674756 ‡cvlvZ 

•Zix 

15 

w`b 

 

 

24

8 

iæevbv LvZzb wcsÑAvg‡R` Avjx,gvZvÑ‡i‡nbv †eMg 

MÖvgÑevicvwLqv,WvK t ejivgcyi,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

01965553443 ‡cvlvZ 

•Zix 

15 

w`b 

 

 

24

9 

dvwngv 

LvZzb 

wcsÑ‡gvt dRjyi ingvb,gvZvÑ‡gvQvt wkDjx †eMg 

MÖvgÑeveiv,WvK t AvjxMÄ,Dc‡Rjv tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

01914061024 ‡cvlvZ 

•Zix 

15 

w`b 

 

 

25

0 

P¤úv `vm ¯^vÑmbvZb `vm,gvZvÑPvcv `vm 

MÖvgÑdqjv gvóvi cvov, WvK t bjWv½v ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

01729809714 ‡cvlvZ 

•Zix 

15 

w`b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

251 ‡gvQvt nvwjgv 

†eMg 

wcsÑ‡gvt Avkivdzj Bmjvg,gvZvÑgwR©bv †eMg 

MÖvgÑRUvicvov,WvK t eywRWv½vgyw›`qv ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

0173245300

8 

Mvfx cvjb 07 w`b 

 

 

252 ‡gvQvt AšÍiv 

LvZzb 

wcZvÑ‡gvt †iRvDj Kwig,gvZvÑ‡gvQvt kvwn`v †eMg 

MÖvgÑKgjvcyi,WvK t cbœvZjv,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

0177926419

8 

Mvfx cvjb 07 w`b 

 

 

253 ZgvwjKv 

LvZzb 

wcsÑ‡gvt †mwjg Luv,gvZvÑAvmgv †eMg 

MÖvgÑKgjvcyi,WvK t cbœvZjv,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

0185453853

6 

Mvfx cvjb 07 w`b 

 

 

254 we,Gg 

RvbœvZzj 

†di`vDm 

wcsÑ‡gvt AvwRRyi ingvb,gvZvÑ‡gvQvt †i‡nbv LvZzb 

MÖvgÑKgjvcyi,WvK t cbœvZjv,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

0178286897

9 

Mvfx cvjb 07 w`b 

 

 

255 AvwR©bv LvZzb wcZvÑg„Z R‡e` Avjx gÛj,gvZvÑAv‡bvqviv †eMg 

MÖvgÑ‣bnvUx,WvK t LwoLvjx,Dc‡Rjv t wSbvB`n 

m`i,‡RjvÑwSbvB`n 

0178890802

5 

Mvfx cvjb 07 w`b 

 

 

256 wgZz LvZzb wcZvÑ †gvt `wei DÏxb,gvZvÑLv‡j`v †eMg 

MÖvgÑKgjvcyi,WvK t cbœvZjv,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

0171139027

0 

Mvfx cvjb 07 w`b 

 

 

257 ‡gvQvt wkDjx 

LvZzb 

¯^vÑ‡gvt wejøvj †nv‡mb,gvZvÑ‡gvQvt AvKwjgv LvZzb 

MÖvgÑcvBKcvov,WvK t bjWv½v,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

Ñ Mvfx cvjb 07 w`b 

 

 

258 bvwM©m Av³vi wcsÑ‡gvt †ZvZv wgqv,gvZvÑeyjeyjx †eMg 

MÖvgÑKgjvcyi,WvK t cbœvZjv,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

Ñ Mvfx cvjb 07 w`b 

 

 

259 ‡gvQvt Pv‡gjx 

†eMg 

¯^vÑ‡gvt wRqvi gÛj,gvZvÑ‡gvQv iwngv †eMg 

MÖvgÑKgjvcyi,WvK t cbœvZjv,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

0192514631

4 

Mvfx cvjb 07 w`b 

 

 

260 Zvnwgbv wcZvÑ †gvt A‡n` Avjx,gvZvÑnvwmbv †eMg 0175044338 Mvfx cvjb 07 w`b  



LvZzb MÖvgÑRvjvjcyi,WvK t Rvjvjcyi,Dc‡Rjv t 

†KvUPuv`cyi,‡RjvÑwSbvB`n 

2  

261 ‡gvQvt mv_x 

cvifxb 

wcZvÑ †gvt G, Iqv ỳ`,gvZvÑ‡gvQvt gymwjgv LvZzb 

MÖvgÑKgjvcyi,WvK t cbœvZjv,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

0185845270

6 

Mvfx cvjb 07 w`b 

 

 

262 wjgv  LvZzb wcZvÑ‡gvt gvidZ ûmvBb,gvZvÑdwRjv  LvZzb 

MÖvgÑKgjvcyi,WvK t cbœvZjv,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

0178423347

7 

Mvfx cvjb 07 w`b 

 

 

263 ‡gvt  Zvbfxi 

ûmvBb 

wcsÑ‡gvt BQvnK Avjx,gvZvÑ‡gvQvt Av‡bvqviv LvZzb 

MÖvgÑKgjvcyi,WvK t cbœvZjv,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

0182678208

5 

Mvfx cvjb 07 w`b 

 

 

264 ‡gvt Avãym 

mvjvg 

wcsÑ‡gvdv‡¾j †nv‡mb,gvZvÑvnv‡Zvb †bQv 

MÖvgÑKvwkgv,WvK t bjWv½v,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

0189358094

6 

Mvfx cvjb 07 w`b 

 

 

265 ‡gvt Rvwn`yj 

Bmjvg 

wcsÑg„Z wmivRyj Bmjvg,gvZvÑ‡iYyKv †eMg 

MÖvgÑKgjvcyi,WvK t cbœvZjv,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

0171372169

5 

Mvfx cvjb 07 w`b 

 

 

266 ‡gvt †m․if 

†nvmvBb 

wcsÑ‡gvt mvgQzi ingvb,gvZvÑ‡gvQvt wjwj LvZzb 

MÖvgÑKgjvcyi,WvK t cbœvZjv,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

0186836973

2 

Mvfx cvjb 07 w`b 

 

 

267 ‡gvt meyR 

wgqv 

wcsÑ‡gvt kvnv`r †nv‡mb,gvZvÑ‡gvQvt Avw¤^qv †eMg 

MÖvgÑKgjvcyi,WvK t cbœvZjv,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

0199666278

7 

Mvfx cvjb 07 w`b 

 

 

268 ‡gvt AvwmKzi 

ingvb 

wcsÑ‡gvt AvwRei ingvb wek¦vm,gvZvÑ‡gvQvt †iLQbv LvZzb 

MÖvgÑKgjvcyi,WvK t cbœvZjv,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

0130502474

7 

Mvfx cvjb 07 w`b 

 

 

269 ‡gvt ZvRiæj 

Bmjvg 

wcsÑiwKe DwÏb Lvb,gvZvÑAvKwjgv LvZzb 

MÖvgÑKgjvcyi,WvK t cbœvZjv,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

0173472237

7 

Mvfx cvjb 07 w`b 

 

 

270 ‡gvt mbRy 

wgqv 

wcsÑ‡gvt bRiæj Bmjvg,gvZvÑmywdqv LvZzb 

MÖvgÑKgjvcyi,WvK t cbœvZjv,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

0173017016

3 

Mvfx cvjb 07 w`b 

 

 

271 ‡gvt ivRy 

Avn‡g` 

wcsÑ‡gvt AveŸvm Avjx,gvZvÑRûiv †eMg 

MÖvgÑKgjvcyi,WvK t cbœvZjv,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

0173201801

8 

Mvfx cvjb 07 w`b 

 

 

272 meyR wcsÑAvãyi ingvb,gvZvÑbyi Rvnvb 

MÖvgÑKvwkcyi,WvK t AvjxMÄ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

0172562454

0 

Mvfx cvjb 07 w`b 

 

 

273 ‡gvt †gv¯ÍvK 

Avn‡¤§` 

wcsÑ‡gvt gwdR DwÏb,gvZvÑ‡gvQvt ivwk`v †eMg 

MÖvgÑAvocvov,WvK t bjWv½v,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

0174715531

2 

Mvfx cvjb 07 w`b 

 

 

274 ‡gvt iweDj 

Bmjvg 

wcsÑ‡gvt iIkb Avjx wek¦vm,gvZvÑ‡gvQvt Znwgbv †eMg 

MÖvgÑewj`vcvov,WvK t bjWv½v,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

0191124247

3 

Mvfx cvjb 07 w`b 

 

 

275 ‡gvt Lv‡j ỳi 

ingvb 

wcsÑ‡gvt Avqye †nv‡mb †gvj¨v,gvZvÑ‡gvQvt Rvnvbviv †kL 

MÖvgÑeoZvwjqvb,WvK t bv‡Uvcvov,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

0172470979

7 

Mvfx cvjb 07 w`b 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

276 cvifxb Av³vi wcsÑgm‡jg wek¦vm,gvZvÑR‡e`v †eMg 

MÖvgÑ‡`․jZcyi,WvK t LvjKzjv ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n | 

0187885286

7 

‡cvlvK •Zjx 

 

07 w`b  

277 Qv‡qiv †eMg ¯^vvÑnviæb wgqv,gvZvÑwgby †eMg 

MÖvgÑ‡`․jZcyi,WvK t LvjKzjv ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n | 

0179707029

4 

‡cvlvK •Zjx 

 

07 w`b  

278 P›`ªv ejx MvBb wcsÑibwRZ MvBb,gvZvÑMxZv ivbx 

MÖvgÑ‡`․jZcyi,WvK t LvjKzjv ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n | 

0177541753

1 

‡cvlvK •Zjx 

 

07 w`b  

279 ‡mvwbqv LvZzb wcsÑAv‡bvqvi †nv‡mb,gvZvÑmwKbv †eMg 

MÖvgÑ‡`․jZcyi,WvK t LvjKzjv ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n | 

0174743944

6 

‡cvlvK •Zjx 

 

07 w`b  

280 we_x  LvZzb wcsÑwmwÏK Avjx,gvZvÑmwLbv LvZzb 

MÖvgÑ‡`․jZcyi,WvK t LvjKzjv ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n | 

0175183557

3 

‡cvlvK •Zjx 

 

07 w`b  

281 Zviv LvZzb wcsÑ‡mv‡nj DÏxb,gvZvÑmywdqv †eMg 

MÖvgÑ‡`․jZcyi,WvK t LvjKzjv ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n | 

0179451764

0 

‡cvlvK •Zjx 

 

07 w`b  

282 iwbqviv LvZzb wcsÑ kwn ỳj Bmjvg,gvZvÑIægviv †eMg 

MÖvgÑQvwZqvbZjv,WvK t PzovgbKvwV ,Dc‡Rjv th‡kvi 

m`i,‡RjvÑh‡kvi | 

0170405070

9 

‡cvlvK •Zjx 

 

07 w`b  

283 gvKmy`v cvifxb 

Dwg© 

wcsÑ †gvkvid †nv‡mb,gvZvivwk`v †eMg 

MÖvgÑAjsKvicyi,WvK t ROMj evRvi,Dc‡Rjv 

tevwjqvKvw›`,‡RjvÑivRevox  

0193777485

4 

‡cvlvK •Zjx 

 

07 w`b  

284 ZvbwRjv LvZzb wcsÑmv‡K` gÛj,gvZvÑwibv †eMg 

MÖvgÑ‡`․jZcyi,WvK t LvjKzjv ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n | 

0174743944

6 

‡cvlvK •Zjx 

 

07 w`b  

285 Zvmwgbv ingvb 

wZkv 

wcsÑ‡gvt wgRvbyi ingvb,gvZvÑbvQwib bvnvi 

MÖvgÑ‡`․jZcyi,WvK t LvjKzjv ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n | 

0178974154

1 

‡cvlvK •Zjx 

 

07 w`b  

286 mv_x †eMg ¯^vt nvmvb †gvjøv,gvZvÑixbv †eMg 

MÖvgÑ‡`․jZcyi,WvK t LvjKzjv ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n | 

0171576305

2 

‡cvlvK •Zjx 

 

07 w`b  

287 Zzwj LvZzb wcsÑ Zzivc Avjx,gvZvÑwigv †eMg 

MÖvgÑ‡`․jZcyi,WvK t LvjKzjv ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n | 

0195338650

9 

‡cvlvK •Zjx 

 

07 w`b  

288 ‡R¨vwZ MvBb ¯^vÑejvB MvBb,gvZvÑMxZv ivbx 

MÖvgÑ‡`․jZcyi,WvK t LvjKzjv ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n | 

0199911851

3 

‡cvlvK •Zjx 

 

07 w`b  

289 mygvBqv LvZzb wcsÑ‡gvt wjUb †gvj¨v,gvZvÑkvnvbviv †eMg 

MÖvgÑ‡`․jZcyi,WvK t LvjKzjv ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n | 

0193552342

3 

‡cvlvK •Zjx 

 

07 w`b  

290 wmjv LvZzb wcsÑejv gÛj,,gvZvÑbexib †bQv 

MÖvgÑ‡`․jZcyi,WvK t LvjKzjv ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n | 

Ñ ‡cvlvK •Zjx 

 

07 w`b  



291 mv_x LvZzb wcsÑ †gvt wjqvKZ gÛj,gvZvÑcvifxbv †eMg 

MÖvgÑ‡`․jZcyi,WvK t LvjKzjv ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n | 

0187885286

7 

‡cvlvK •Zjx 

 

07 w`b  

292 gywbqv Avdwib 

†g․ 

wcsÑ‡gvt †gv³vi †gvj¨v,gvZvÑwebv †eMg 

MÖvgÑ‡`․jZcyi,WvK t LvjKzjv ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n | 

0190339812

8 

‡cvlvK •Zjx 

 

07 w`b  

293 gwb gy³v LvZzb wcsÑgBbyÏxb †gvj¨v,gvZvÑbvwM©m †eMg 

MÖvgÑ‡`․jZcyi,WvK t LvjKzjv ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n | 

0172862079

1 

‡cvlvK •Zjx 

 

07 w`b  

294 ‡gvQvt †g․mygx 

LvZzb 

wcsÑ‡gvt Q`i DwÏb †kL,gvZvÑmgË †eMg 

MÖvgÑbv‡Kvevwoqv,WvK t bv‡Uvcvov,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n | 

0192612810

0 

‡cvlvK •Zjx 

 

07 w`b  

295 bvRgv †eMg ¯^vÑwRqvDi ingvb,gvZvÑKwigb †bQv 

MÖvgÑ‡`․jZcyi,WvK t LvjKzjv ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n | 

0130301234

0 

‡cvlvK •Zjx 

 

07 w`b  

296 ‡nbv †eMg ¯^vÑmvLvIqvZ †nv‡mbgvZvÑAv‡qkv †eMg 

MÖvgÑ‡`․jZcyi,WvK t LvjKzjv ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n | 

0178974154

1 

‡cvlvK •Zjx 

 

07 w`b  

297 jebx LvZzb wcsÑAvjdvR,gvZvÑ‡iLv †eMg 

MÖvgÑ‡`․jZcyi,WvK t LvjKzjv ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n | 

0170768993

4 

‡cvlvK •Zjx 

 

07 w`b  

298 e›`bv wek¦vm wcsÑAiæb wek¦vm,gvZvÑmvabv wek¦vm 

MÖvgÑKvw`iWv½v,WvK t LvjKzjv ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n  

0175302744

1 

‡cvlvK •Zjx 

 

07 w`b  

299 ¯^b©v LvZzb wcsÑwRbœv Avjx,gvZvÑcvvbœv 

MÖvgÑKvw`iWv½v,WvK t LvjKzjv ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

0192612810

0 

‡cvlvK •Zjx 

 

07 w`b  

300 ‡gvQvt ivweqv 

LvZzb 

¯^vÑ‡gvt Rvn½xi Avjg,gvZvÑ‡gvQvt ggZvR †eMg 

MÖvgÑbv‡Uvcvov,WvK t bv‡Uvcvov ,Dc‡Rjv 

tKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

0173822636

5 

 

‡cvlvK •Zjx 

 

07 w`b  

 

 

 

 

 

 

 

 

301 wd‡ivRv LvZzb wcsÑ‡gvt †dviKvb Avjx,gvZvÑivwk`v †eMg 

MÖvgÑwZjøv,WvK t wewcbbMi,Dc‡Rjvth‡kvi 

m`i,‡RjvÑh‡kvi 

0171940735

1 

‡cvlvK •Zjx 

 

07 w`b  

302 evmbv ivbx 

`vm 

wcsÑiÄb `vm,gvZvÑDykv ivbx `vm 

MÖvgÑgvóvicvov dqjv,WvK t bjWv½v 

,Dc‡RjvtKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n  

0198115715

0 

‡cvlvK •Zjx 

 

07 w`b  

303 iZœv `vm wcsÑwR‡Zb `vm,gvZvÑwgZv `vm 

MÖvgÑgvóvicvov dqjv,WvK t bjWv½v 

,Dc‡RjvtKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n  

0175014464

8 

‡cvlvK •Zjx 

 

07 w`b  

304 ‡gvQvt wkíx 

LvZzb 

wcsÑBmgvBj †nv‡mb,gvZvÑQwKbv †eMg 

MÖvgÑdqjv,WvK t bjWv½v ,Dc‡RjvtKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

| 

0197023318

1 

‡cvlvK •Zjx 

 

07 w`b  



305 ‡gvQvt Rwj 

LvZzb 

wcsÑ‡gvt Zv‡qe Avjx,gvZvÑ‡gvQvt iwejv †eMg 

MÖvgÑgvóvicvov dqjv,WvK t bjWv½v 

,Dc‡RjvtKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n  

0172833665

5 

‡cvlvK •Zjx 

 

07 w`b  

306 wkcÖv `vm wcsÑ¯^cb `vm,gvZvÑkíx `vm 

MÖvgÑdqjv,WvK t bjWv½v ,Dc‡RjvtKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

| 

0174645133

3 

‡cvlvK •Zjx 

 

07 w`b  

307 ‡RvbvwK ivbx 

`vm 

wcsÑnviæb Kzgvi `vm,gvZvÑfviwZ ivbx `vm 

MÖvgÑdqjv,WvK t bjWv½v ,Dc‡RjvtKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

| 

0175494540

3 

‡cvlvK •Zjx 

 

07 w`b  

308 AP©bv `vm ¯^vÑA‡kvK `vm,gvZvÑKvwj `vm 

MÖvgÑdqjv gvóvicvov,WvK t bjWv½v 

,Dc‡RjvtKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n  

0177520701

9 

‡cvlvK •Zjx 

 

07 w`b  

309 ‡gvQvt Avmgv 

LvZzb 

wcsÑ‡gvt mvnv` Avjx †nv‡mb,gvZvÑ‡gvQvt ivwRqv †eMg 

MÖvgÑdqjv,WvK t bjWv½v ,Dc‡RjvtKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

| 

0173894502

6 

‡cvlvK •Zjx 

 

07 w`b  

310 mvi_x ivbx 

`vm 

¯^vÑevey Kzgvi `vm,gvZvÑivav ivbx 

MÖvgÑKvwkgv,WvK t bjWv½v 

,Dc‡RjvtKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n | 

0182173925

7 

‡cvlvK •Zjx 

 

07 w`b  

311 ¯^cœv `vm wcsÑk¨vgj `vm,gvZvÑKgwj `vm 

MÖvgÑdqjv,WvK t bjWv½v ,Dc‡RjvtKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

| 

0178214173

5 

‡cvlvK •Zjx 

 

07 w`b  

312 ivweqv LvZzb wcsÑ‡gvt •mq` †nv‡mb,gvZvÑ‡gvQvt dzjmmyivZb 

MÖvgÑdqjv,WvK t bjWv½v ,Dc‡RjvtKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

| 

0191048983

2 

‡cvlvK •Zjx 

 

07 w`b  

313 gwR©bv LvZzb wcsÑAvt gwR`,gvZvÑAvd‡ivRv †eMg 

MÖvgÑdqjv,WvK t bjWv½v ,Dc‡RjvtKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

| 

0182551693

9 

‡cvlvK •Zjx 

 

07 w`b  

314 UzKUzwK ivq wcsÑKg‡jm ivq,gvZvÑMxZv ivq 

MÖvgÑdqjv,WvK t bjWv½v ,Dc‡RjvtKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

| 

0191767316

9 

‡cvlvK •Zjx 

 

07 w`b  

315 BwZ `vk wcsÑZcb `vk,gvZvÑcyZzj `vk 

MÖvgÑni‡`ecyi,WvK t ejivgcyi 

,Dc‡RjvtKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n | 

0187539684

3 

‡cvlvK •Zjx 

 

07 w`b  

316 mye©bv †` wcsÑAiæb †`,gvZvÑKvbb †` 

MÖvgÑAvmev,WvK t eiBPviv,Dc‡Rjvtgv¸iv m`i,‡RjvÑgv¸iv 

| 

0197606205

2 

‡cvlvK •Zjx 

 

07 w`b  

317 ‡iLv `vm wcsÑwgjb `vm,gvZvÑRwibv my›`ix 

MÖvgÑdqjv,WvK t bjWv½v ,Dc‡RjvtKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

| 

0198995715

0 

‡cvlvK •Zjx 

 

07 w`b  

318 ‡gvQvt wicv 

LvZzb 

wcsÑ‡gvt gvnveyevi ingvb,gvZvQeyiv LvZzb 

MÖvgÑdqjv,WvK t bjWv½v ,Dc‡RjvtKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

| 

0172833665

5 

‡cvlvK •Zjx 

 

07 w`b  

319 cvifxbv LvZzb wcsÑ‡gvt mgi Avjx,gvZvÑ‡gvQvt gÄyiv †eMg 

MÖvgÑdqjv,WvK t bjWv½v ,Dc‡RjvtKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

| 

0175290325

0 

‡cvlvK •Zjx 

 

07 w`b  

320 Zvmwjgv LvZzb ¯^vÑivwk`yj Bmjvg,gvZvÑmvwR`v †eMg 

MÖvgÑkÖxdgjKvwU,WvK t Ck¦ixcyi 

,Dc‡Rjvtk¨vgbMi,‡RjvÑmvZÿxiv| 

0199232271

7 

‡cvlvK •Zjx 

 

07 w`b  

321 wkíx LvZzb wcsÑiwdKzj Bmjvg,gvZvÑivwk`v †eMg 

MÖvgÑdqjv,WvK t bjWv½v ,Dc‡RjvtKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n 

0170143811

3 

‡cvlvK •Zjx 

 

07 w`b  



| 

322 Rv‡gbv LvZzb wcs‡gvt Rvwgiæj Bmjvg,gvZvÑ‡gvQvt gwiqg LvZzb 

MÖvgÑwelqLvjx,WvK t PwÛcyi ,Dc‡RjvtwSbvB`n 

m`i,‡RjvÑwSbvB`n  

0171940735

1 

‡cvlvK •Zjx 

 

07 w`b  

323 ‡gvQvt wkDjx 

†eMg 

wcsÑ‡gvt Avãyi ingvb,gvZvÑnv‡Riv LvZzb 

MÖvgÑdqjv gvóvicvov,WvK t bjWv½v 

,Dc‡RjvtKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n  

0182554693

9 

‡cvlvK •Zjx 

 

07 w`b  

324 ‡gvQvt Zûiv 

LvZzb 

wcsÑ‡gvt BqvKze wek¦vm,gvZvÑ‡gvQvt AvÄyqviv †eMg 

MÖvgÑejivgcyi,WvK 

tejivgcyi,Dc‡RjvtKvjxMÄ,‡RjvÑwSbvB`n  

0131590032

5 

‡cvlvK •Zjx 

 

07 w`b  

325 wkDjx LvZzb wcsÑ‡gvt AvwRRyj nK,gvZvÑbvRgv †eMg 

MÖvgÑnvwg`cyi,WvK t g‡nkcyiv ,Dc‡Rjvt 

g‡nkcyi,‡RjvÑwSbvB`n  

0171940735

1 

‡cvlvK •Zjx 

 

07 w`b  

 

 

                                                                                  29/03/2021 

 ‡gvt wgRvbyi ingvb 

Dc‡Rjv hye Dbœqb Awdmvi 

hye Dbœqb Awa`ßi 

                                                                      KvjxMÄ,wSbvB`n | 
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