
ণপ্রজাতন্ত্রীফাাংরাদদযকায 

উ-রযচারদকযকাম যারয় 

যুফউন্নয়নারধদপ্তয, খুরনা 

যুফ উন্নয়ন ারধদপ্তয, খুরনা জজরা কাম যারদয়য াঅওতায়  “ভডাণ য ারপ ম্যাদনজদভন্ট এন্ড করিউটায এযারিদকন”   জেদডয ২০২০-২০২১ 

াথ য ফছদযয  (জুরাাআ-রডদম্বয/২০২০) ১ভ ব্যাদচয প্ররক্ষণ প্রাপ্ত প্ররক্ষণাথীদদয নাদভয তাররকাাঃ - 

ক্রাঃ 

নাং 
প্রাথীয নাভ স্থায়ী ঠিকানা জভাফাাআর নাং 

প্ররক্ষণ  

জকাদ যয নাভ 
জভয়াদ ভন্তব্য 

১ তানরজযা সুরতানা খাররপুয, খুরনা 01952120060 

ভাঃাাঃম্যাাঃ  

এন্ড করিাঃ 

এযাাঃ 

০৬ 

ভা 
  

২ তানবীন সুরতানা খাররপুয, খুরনা 01913006836 ’’ ’’   

৩ ভর্তযজা াঅজাদ মুকসুদপুয, জগাারগঞ্জ 01924114402 ’’ ’’   

৪ ভারনুয াঅক্তায যীভা নররছটি, ঝারকাঠি 01714509817 ’’ ’’   

৫ ানারভকা াা খুরনা দয, খুরনা 01703417123 ’’ ’’   

৬ জভাাঃ রাফ রকদায জভাড়রগঞ্জ, ফাদগযাট 01706553121 ’’ ’’   

৭ জভাাঃ াঅবুর াান াঅাশুরন, াতক্ষীযা 01961617484 ’’ ’’   

৮ াভীভা াঅক্তায াাআকগাছা, খুরনা 01912998896 ’’ ’’   

৯ জভাাঃ জাদর যানা ফুরতরা, খুরনা 01978124525 ’’ ’’   

১০ মুরি তাররভা াঅক্তায জতযখাদা, খুরনা 01622477678 ’’ ’’   

১১ নুপুয খার্তন খুরনা দয, খুরনা 01843796169 ’’ ’’   

১২ াফানা াঅক্তায জানাডাঙ্গা, খুরনা 01930826446 ’’ ’’   

১৩ াঅর াঅরভন াওরাদায রদঘরীয়া, খুরনা 01951112629 ’’ ’’   

১৪ তরযকুর াআরাভ ভঠফাড়ীয়া, রদযাজপুয 016611296847 ’’ ’’   

১৫ জভাাঃ দীন াআরাভ খাররপুয, খুরনা 01912730582 ’’ ’’   

১৬ াঅরজজ াআফদন পয়ার জানাডাঙ্গা, খুরনা 01758244444 ’’ ’’   

১৭ রযপা খার্তন খুরনা দয, খুরনা 01916051929 ’’ ’’   

১৮ ততদয়বুয যভান াঅাশুরন, াতক্ষীযা 01747778961 ’’ ’’   

১৯ নারজবুল্লা াঅাশুরন, াতক্ষীযা 01913892463 ’’ ’’   

২০ এ.এভ.াঅরক উজ জাভান খুরনা দয, খুরনা 01916611686 ’’ ’’   

২১ াররভা খার্তন ফটিয়াঘাটা, খুরনা 01931293990 ’’ ’’   

২২ ভারুপা াঅক্তায খুরনা দয, খুরনা 01918579473 ’’ ’’   

২৩ রনাত তাভান্না খুরনা দয, খুরনা 01719359524 ’’ ’’   

২৪ ভারযয়াভ খার্তন মদায দয, মদায 01710753035 ’’ ’’   

২৫ জভাাঃ যরফউর াআরান জানাডাঙ্গা, খুরনা 01950641284 ’’ ’’   

২৬ াঅরখ াঅকতায খুরনা দয, খুরনা 01688051172 ’’ ’’   

২৭ জভাাঃ াঅরকুর াআরাভ জখ ডুমুরযয়া, খুরনা 01799043090 ’’ ’’   

২৮ াঅকা জগারদায ফটিয়াঘাটা, খুরনা 01926230465 ’’ ’’   

২৯ জভাাঃ জজাফাদয়য জাদন মুকুর জগাারগঞ্জদয,জগাারগঞ্জ 01983955933 ’’ ’’   

৩০ ীযুল ানা াঅাশুরন, াতক্ষীযা 01710666578 ’’ ’’   

৩১ তাছররভা  কয়যা, খুরনা 01957629048 ’’ ’’   

৩২ ররাংকন ভন্ডর ডুমুরযয়া, খুরনা 01941265972 ’’ ’’   

৩৩ াযরভন াঅক্তায রভরর জানাডাঙ্গা, খুরনা 01956654296 ’’ ’’ 
 

৩৪ জভাাঃ াঅরফয জাদন জদৌরতপুয, খুরনা 01933178171 ’’ ’’   

৩৫ াআব্রারভ রফন রভজান জানাডাঙ্গা, খুরনা 01912091014 ’’ ’’   

৩৬ এ,এভ, নূয াআরাভ াগয খুরনা দয, খুরনা 01748520406 ’’ ’’   

৩৭ রযাংকু ভরল্লক ফটিয়াঘাটা, খুরনা 01909775645 ’’ ’’   

৩৮ জভাাঃ তদছর উরিন কয়যা, খুরনা 01938609453 ’’ ’’   



৩৯ াঅদভনা খার্তন খুরনা দয, খুরনা 01940118940 ’’ ’’   

৪০ াঅরযপা খার্তন াঅাশুরন, াতক্ষীযা 01749015498 ’’ ’’   

৪১ হুাাআন ফটিয়াঘাটা, খুরনা 01946165464 ’’ ’’   

৪২ ারনুয যভান কাররগঞ্জ, াতক্ষীযা 01960013245 ’’ ’’   

৪৩ জভাাঃ যরফউর াআরাভ দুভরক, টুয়াখারী 01766115321 ’’ ’’   

৪৪ ভাামুদুর াান ফটিয়াঘাটা, খুরনা 01963251067 ’’ ’’   

৪৫ কাওায নরকফ ফটিয়াঘাটা, খুরনা 01927794976 ’’ ’’   

৪৬ জারনয়া াঅক্তায খুরনা দয, খুরনা 01938675102 ’’ ’’   

৪৭ জভাাঃ া নূয াঅরভ খাররপুয, খুরনা 01609255581 ’’ ’’   

৪৮ জভাাঃ ারপজুয যভান খুরনা দয, খুরনা 01910315300 ’’ ’’   

৪৯ াঅরভরুর াআরাভ াঅাশুরন, াতক্ষীযা 01931275877 ’’ ’’   

৫০ পারভ াান খাররপুয, খুরনা 01987455755 ’’ ’’   

৫১ াঅব্দুল্লা াঅর ভামুন াঅাশুরন, াতক্ষীযা 01915967476 ’’ ’’   

৫২ জভাাঃ াঅরকুয যভান জখ খুরনা দয, খুরনা 01992516000 ’’ ’’   

৫৩ জখ তারযপ জানাডাঙ্গা, খুরনা 01796411149 ’’ ’’   

৫৪ ভরপজুর াআরাভ দাদকা, খুরনা 01954096825 ’’ ’’   

৫৫ যানা যকায ফাদগযাট দয, ফাদগযাট 01645511483 ’’ ’’   

৫৬ জখ মুরপকুয যভান কাররয়া,  নড়াাআর 01995501975 ’’ ’’   

৫৭ তয়দা রযদওয়ানা সুরতানা খুরনা দয, খুরনা 01969800894 ’’ ’’   

৫৮ সুভাাআয়া তাফাচ্ছুভ ফটিয়াঘাটা, খুরনা 01983647902 ’’ ’’   

৫৯ তরযকুর াআরাভ  নান্দাাআর, ভয়ভনরাং 01640140737 ’’ ’’   

৬০ জজযারত ভরল্লক ফটিয়াঘাটা, খুরনা 01889597992 ’’ ’’   

৬১ চন্দন ভন্ডর ডুমুরযয়া, খুরনা 01711609818 ’’ ’’   

৬২ ারফবুয যভান জানাডাঙ্গা, খুরনা 01865194724 ’’ ’’   

৬৩ ারভয়া জাান খুরনা দয, খুরনা 01619525427 ’’ ’’   

৬৪ ওভয পারুক কয়যা, খুরনা 01914144509 ’’ ’’   

 
    

 
 

 

  

 

 

 

 

     স্বারক্ষরযত-   

 
  

(জভাাঃ জভাস্তাক উিীন) 

 
 

  

উরযচারক 

 
 

  

যুফ উন্নয়ন ারধদপ্তয, খুরনা 

 
 

  

E-mail: dd.khulna@dyd.gov.bd  

 
 

  

জপান-০২-৪৪১১০৯৪৭ 

 গণপ্রজাতন্ত্রীফাাংরাদদযকায 

উ-রযচারদকযকাম যারয় 

যুফউন্নয়নারধদপ্তয, খুরনা 

 

যুফ উন্নয়ন ারধদপ্তয, খুরনা জজরা কাম যারদয়য াঅওতায়  াআদরকরেকযারএন্ডাউজওয়যারযাং” জেদডয ২০২০-২০২১ াথ য ফছদযয  (জুরাাআ-রডদম্বয/২০২০) 

১ভ ব্যাদচয প্ররক্ষণ প্রাপ্ত প্ররক্ষণাথীদদয নাদভয তাররকাাঃ - 

 

ক্রাঃ 

নাং 
প্ররক্ষন যাথীয নাভ স্থায়ী ঠিকানা জভাফাাআর নাং জকযাদয নাভ জভয়াদ ভন্তব্য 

০১ াঅযভান জখ গাাংনী, জভাল্লাযাট, ফাদগযাট। ০১৭০৬৪৫১০৬০ 
াআদরকাঃ এন্ড 

াউজওয়ারযাং 

০৬ 

ভা 
 

০২ ামৃত ীর াটফাটী, ফটিয়াঘাটা, খুরনা। ০১৯৩৪৬৪৭২০০ “ “  

০৫ রফ^রজৎ জজাতদায যাংপুয,  ডুমুরযয়া, খুরনা। ০১৯১৩৯৬৪৮৩৩ “ “  

০৬ জভাাঃ ভামুনায যরদ রখদযার, কয়যা, খুরনা। ০১৯৩৪৮০৭৯৫৬ “ “  

mailto:dd.khulna@dyd.gov.bd


০৭ যজত ভন্ডর জডউয়াতরা,ফটিয়াঘাটা , খুরনা। ০১৯৯৫৬১৪৯৭৪ “ “  

০৮ জভাাঃ র্তরন াওরাদায খৃষ্টান গরর, রুা জফরড়ফাধ জযাড, খুরনা। ০১৯২৭৬৭৩১২৭ “ “  

০৯ জভাাঃ াআভাভ উিীন  জরভা, থানাাঃ ফটিয়াঘাটা , খুরনা। ০১৯২৬৬২৯৬৪৬ “ “  

১০ জভাাঃ ারপজুয যভান  রফনচযা, ডাকাঃ খুরনা র াআয়াড য,  খুরনা । ০১৯২৮৪৫৭৩৭২ “ “  

১১ জভাাঃ নাজমুর হুাাআন  চযামুখা, কয়যা, রল্ল, খুরনা। ০১৯২২১৮৩১৪২ “ “  

১২ জভাাঃ এভাদুর াআরাভ  জজারাগাতী, কাউখারী, রদযাজপুয। ০১৯০৩৪০৪৫৫৫ “ “  

১৩ জভাাঃ াঅরযপ রফল্লা  দযগাাড়া বুজ রল্ল,  ফটিয়াঘাটা, খুরনা। ০১৭৮১৯২০৮৬১ “ “  

১৪ াঅক্তারুর  প্রতা নগয, াঅাশুরন, াতক্ষীযা। ০১৯৭১২০৮৩৯৬ “ “  

১৫ জভাাঃ ভরপজুয যভান টুটাড়া, খুরনা দয, খুরনা। ০১৯৫৯০৮০৮০৮ “ “  

১৬ জভাাঃ াআভাভউিীন াঅদভদ াঅান াঅদভদ জযাড, খুরনা দয, খুরনা। ০১৬৭৬৮৮৪১৭৭ “ “  

১৭ জভাাঃ রযফুর াআরাভ ফারনয়াখাভায, ডাকাঃ খুরনা দয, খুরনা। ০১৯২৬৬১২৩৪৮ “ “  

১৮ জভাাঃ পয়ার জাদন  রফনচযা র াআয়াড য, খুরনা। ০১৯৩৩৬২৬৫৩১ “ “  

১৯ 
জভাাঃ একযামুর াআরাভ 

ারব 
  াজী তরভজ উরিন ড়ক, জানাডাঙ্গা, খুরনা। 

০১৯৪২০৯৫২০৩ 
“ “ 

 

২০ উদেল ভন্ডর ফড় ফয়যা দাাড় জযাড, খাররপুয, খুরনা। ০১৯২২৬৭০১৮৫ “ “  

২১ মৃর্তযঞ্জয় ভরল্লক জতারবুরনয়া,  ফটিয়াঘাটা , খুরনা। ০১৯৮৮৪৮১৮৪৮ “ “  

২২ ারযন্দভ যায় চারনা ফাজায, দাদকা, খুরনা। ০১৯৯৮৫৫৬৭৯৭ “ “  

২৩ জভাাঃ জারদ জাদন ২৫, নারজয ঘাট ক্র জযাড, খুরনা। ০১৯৩৬০৪৪৮৮৯ “ “  

২৪ জভাাঃ বুরবুর াঅদভদ হুরহুররয়া, ডাকাঃ হুরহুররয়া, রাংড়া , নাদটায। ০১৮৩৬১৪০২৪০ “ “  

২৫ তেয় কুভায ভন্ডর কাটাবুরনয়া, াাআকগাছা, খুরনা। ০১৯৫৫০০৪১৯৬ “ “  

২৬ রুক কারন্ত ানা দরক্ষন ফাাআনফারড়য়া, াাআকগাছা, খুরনা। ০১৫১৮৪৩৩৯০১ “ “  

২৭ প্রবাকয ানা দরক্ষন ফাাআনফারড়য়া, াাআকগাছা, খুরনা। ০১৭৩৯৮১৫৩০০ “ “  

২৮ উজ্জ্বর জাদন ফন্দ জদয়ানা দরক্ষন াড়া,  খুরনা। ০১৯১০৬৯৭৮৪৮ “ “  

২৯ রক্ত ভরদায ধারনবুরনয়া, জঘানাফান্দা, ডুমুরযয়া, খুরনা। ০১৯২৯০৩৫৯৯৭ “ “  

৩০ ারু দা াঅভাদী, ডাকাঃ াঅভাদী, কয়যা, খুরনা। ০১৫১৮৪৭১১০৩ “ “  

 

স্বারক্ষরযত- 

(জভাাঃ জভাস্তাক উিীন) 

উরযচারক 

যুফ উন্নয়ন ারধদপ্তয, খুরনা 

াআদভর নাং- ddkhulna@dyd.gov.bd 
জপান নাং ০২-৪৪১১০৯৪৭ 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রীফাাংরাদদযকায 

উরযচারদকযকাম যারয় 

যুফ উন্নয়ন ারধদপ্তয,খুরনা 

 

যুফ উন্নয়ন ারধদপ্তয, খুরনা জজরা কাম যারদয়য াঅওতায়  ”াআদরকরেকযারএন্ডাউজওয়যারযাংওদারাযরদেভ” জেদডয ২০২০-২০২১ াথ য ফছদযয  ২০২০ 

এয ১ভ ব্যাদচয প্ররক্ষণ প্রাপ্ত প্ররক্ষণাথীদদয নাদভয তাররকাাঃ - 

 

 

ক্ররভ

কনাং 
প্ররক্ষণাথীযনাভ স্থায়ীঠিকানা জভাফাাআরনাম্বায জকাদ যয য নাভ জভয়াদ ভন্তব্য 

০১ জভাাঃওভযপারুকজীভ রিভফারনয়াখাভায , জানাডাঙ্গা,খুরনা ০১৪০৮৪২২১১৮ 

াআদরকাঃ  এন্ড াাঃ 

ওয়াাঃ ও জারায 

রদেভ 

১ভা 

 

০২ জভাাঃখাদরদুজ্জাভান  াঅগযঘাটা-৯২৮০, াাআকগাছা, খুরনা ০১৯১১০৮০৪৩৮ ” ১ভা  

০৩ জভাাঃদযদওয়ানুরাআরাভ রফদকদভাআনদযাডখুরনাদয,খুরনা ০১৯৬৩২৫২৬৪৪ 
” 

১ভা 
 

০৪ জারায়ভানমুিী াঅড়ূয়াকান্দী, জভাল্লাাট, ফাদগযাট ০১৯৬৯২৪৪১০১ ” ১ভা  

০৫ াঅপানাাঅক্তাযদকয়া রাআয়াড য-৯২০১,খুরনাদয,খুরনা ০১৭৭৯৬২২০২৫ ” ১ভা  



ক্ররভ

কনাং 
প্ররক্ষণাথীযনাভ স্থায়ীঠিকানা জভাফাাআরনাম্বায জকাদ যয য নাভ জভয়াদ ভন্তব্য 

০৬ এ.এভ. জগারাভযব্বানী রগরাফাড়ী, াতাররয়া, কয়যা খুরনা ০১৯১১২২১০৪১ ” ১ভা  

০৭ রুককারন্তানা দরক্ষণফাাআনফাড়ীয়া, াাআকগাছা, খুরনা ০১৯২৫১৯০৯৭১ ” ১ভা  

০৮ জভাাঃযারছফদখ জাগরাবুরনয়া,  দাদকা, খুরনা ০১৯১১৮৪৩৬৬৬ ” ১ভা  

০৯ জভাাঃবুরবুরাঅদভদ হুরহুররয়া-৬৪৫০, রাংযা, নাদটায ০১৭১৯৬৮৫৬২৬ ” ১ভা  

১০ জুফাদয়যদাদন জুনাযী, জতযখাদা, খুরনা ০১৫৭৫৪৮২৩০০ ” ১ভা  

১১ জভাাঃখাররদাান 
২৫,ফাবুখানদযাড,খুরনাদয-৯১০০, 

খুরনা 
০১৯৭৭৯৯৪৭৫৮৪ 

” 
১ভা 

 

১২ াঅর-াঅরভনপযারজ 
২৪,ফাবুখানদযাড,খুরনাদয-৯১০০, 

খুরনা 
০১৮২৭৩৩৩৩১৮ 

” 
১ভা 

 

১৩ জখদভাাঃাঅনাপাঅরকপ 
রভজযাপুয জযাড খুরনা দয-৯১০০, 

খুরনা 
০১৯৫২৪৩৭৫৪৭ 

” 
১ভা 

 

১৪ যজতভন্ডর জডউয়াতরা, ফাটিয়াঘাটা, খুরনা ০১৯৯৫৬১৪৯৭৪ ” ১ভা  

১৫ মৃর্তযঞ্জয়ভরল্লক 
জতারবুরনয়া , ফাটিয়াঘাটা-৯২৬০-

খুরনা 
০১৯৮৮৪৮১৮৪৮ 

” 
১ভা 

 

১৬ ারযন্দভযয় চারনাফাজায , দাদকা, খুরনা ০১৯৯৮৫৫৬৭৯৭ ” ১ভা  

১৭ জভাাঃদভদদীাান ঘুয়াফারড়য়া, জভাড়রগঞ্জ,ফাদগযাট ০১৭৫৯৮২২০৮৬ ” ১ভা  

১৮ াঅবুরকারাভ  
জতর্তররয়া,উরারনয়, জভদদীগঞ্জ, 

ফরযার 
০১৮৪৩৭৪০৩৬৬ 

” 
১ভা 

 

১৯ 
মুরিাাআফুল্লাাআরাভদাদ

র 
পুটয়াখারী,জালুয়া,যাজাপুু্  ঝারকাঠি ০১৯৬১১০৪৫৬৪ 

” 
১ভা 

 

২০ জভাাঃদতৌরকযাঅদভদ কল্লানশ্রী, ফাটীয়াঘাটা, খুরনা ০১৯৮৯১৩৪৮৭৫ ” ১ভা  

২১ রভর্তযনজয়ারধকাযী ভারাড়া,যানপুয, তারা,াতক্ষীযা ০১৭২০৪২৪১৪২ ” ১ভা  

২২ াঅরাউরিনপরকয  জডউয়াতরা,ফাটিয়াঘাটা,খুরনা ০১৯৪২৪৩২৪৮৭ ” ১ভা  

২৩ জভাাঃদভাাাআরভনুরাআরাভ কাওয়ারী,চাঁদখারী, াাআকগাছা, খুরনা ০১৬৮১৬১৯৯৮৯ ” ১ভা  

২৪ জদফব্রতকুভাযগু গুফাড়ী,ধরনগয, কচুয়া, ফাদগযাট ০১৭৪১৫৪৪২৫৫ ” ১ভা  

২৫ জভাযদদাানররভন পরাআবুরনয়া, কাউখারী, রদযাজপুয ০১৭৩৬৭২৬১২৩ ” ১ভা  

২৬ ভর্তযজাাঅজাদ রভয়াফাড়ী ,মুকসুদপুয, জগাারগঞ্জ ০১৯২৪১১৪৪০২ ” ১ভা  

২৭ াঅাদদখ পূফ য ভরয়ারী, খানজাানাঅরী, খুরনা ০১৯৮০৯৪৪৭৯৪ ” ১ভা  

২৮ জভাাঃদপযদদৌগাজী  টুটাড়া,খুরনা দয-৯১০০,খুরনা ০১৯৪২৯৪১০৮৮ ” ১ভা  

২৯ াঅক্তারুরাআরাভ রকাযপুয,  া যা,মদায ০১৯৬৭৫৭৪১১৩ ” ১ভা  

৩০ রফররকাঅজনুভানাঅযা াঅাশুরন, াতক্ষীযা ০১৯১৫০৪৮৭৩৬ ” ১ভা  

 

স্বারক্ষরযত- 

(জভাাঃ জভাস্তাক উিীন) 

উরযচারক 

যুফ উন্নয়ন ারধদপ্তয, খুরনা 

াআদভর নাং- ddkhulna@dyd.gov.bd 
জপান নাং ০২-৪৪১১০৯৪৭ 

মুফ উন্নয়ন অধধদপ্তয,খুরনা জেরা কাময ারয়য়য আওতায় ২০20-২1 অথয ফছয়যয প্রাধতষ্ঠাধনক প্রধক্ষণ জকায়যয “জযধিোয়যন এন্ড এয়ায কধন্ডধনিং” 

ধফলয়ক 1g ফযায়েয (েুjvB-wW‡m¤^i/২০২০) ০৬(ছয়) ভা জভয়াধদ প্রধক্ষন প্রাপ্ত ৩0 (ধি) েয়নয নায়ভয তাধরকা 

µ bvg wcZvi bvg ¯’vqx wVKvbv 
‡gvevBj bs wel‡qi bvg ‡gqv` ভন্ত

ফ 

01 AwfwRZ gÛj fRnwi gÛj MÖvg+WvKt myZviLvjx, _vbvt `v‡Kvc, 

†Rjvt Lyjbv-9273 

017110105

21 

জযধিোয়যন 

এন্ড এয়ায 

কধন্ডধনিং 

6 gvm  

02 ‡gvt KvRx 

Avngv`yjøvn d 

‡gvt KvRx Avjx AvRg 12/5 UªvK Uw©gbvj †ivW, †mvbvWv½v, 

Lyjbv-9100 

019110045

64 

        ” 6 gvm  

    



03 wkevwRr Kzgvi `vk Wgiæ Kzgvi `vk `kfvBqv †ivW, `kfvBqv, †ZiLv`v, 

Lyjbv| 

017538004

01 

” 6 gvm  

04 ‡gvt mvC` nvmvb Nvwee †kL ‡mbnvUx, Iqv©W bs-8, w`Nwjqv, Lyjbv| 019179795

90 

” 6 gvm  

05 ‡gvt ‡Mvjvg 

AvmKvix 

‡gvt †gveviK 

Avjx 

‡`envUv, mvZÿxiv| 019127354

90 

” 6 gvm  

06 Avkivdzj Bmjvg wejøvj Lvb  kÖxdjv Lvbcvov, kÖxdjv, gwR`cyi, 

†Kkecyi, h‡kvi| 

019166117

00 

” 6 gvm  

07 gZz©Rv nvIjv`vi kvnvRvnvb 

nvIjv`vi 

 wKmgZ wcsMwoqv,  KvVvjZjv, _vbvt 

KPzqv, invU| 

019116532

00 

” 6 gvm  

08 ‡kL mvBdzi ingvb ‡kL AvwRRyi 

ingvb 

46, emycviv †gBb †ivW, †mvbvWv½v, 

Lyjbv| 

019113472

33 

” 6 gvm  

09 bvRgyj mvwKb kvšÍ kwn`yj Bmjvg  evbiMvZx Bmjvg Kwgkbv‡ii †gvo, 

Lyjbv| 

019792715

27 

” 6 gvm  

10 Gm. Gg ZvRyj 

Bmjvg 

g„Z †mwjg †kL UMie›`, fvwUqvcvov, _vbvt 

AvjdvWv½v, †Rjvdwi`cyi| 

017170639

77 

” 6 gvm  

11 ‡gvi‡k` nvmvb 

wjgb 

‡gvt †gvm‡jg 

Avjx  

becjøx, Lyjbv| 017367261

23 

” 6 gvm  

12 Awn`yj Bmjvg AvKve †kL MÖvgt Pieqiv,  _vbvt †MvcvjMÄ m`i 017609241

20 

” 6 gvm  

13 Gg. wW. ivwRe †kL Gg.wW. BDmyd 

†kL 

‡`qvbv `wÿbcvov, ‡`ŠjZcyi, Lyjbv| 019884683

11 

” 6 gvm  

14 Gm. Gg †Mvjvg 

ieŸvbx 

‡gvt kIKZ 

†nv‡mb mvbv 

MÖvgt wMjvevox, WvKt mvZnvwjqv, 

_vbvt Kqiv, †Rjvt Lyjbv| 

019112210

41 

” 6 gvm  

15 ‡gvt AvwRei ingvb ‡gvt Avwgi Avjx 

MvRx 

MÖvgt k¨vgbMi, AvMoNvUv, cvBKMvQv, 

Lyjbv| 

019443350

90 

” 6 gvm  

16 ‡gvt kwn`y¾vgvb 

mwRe 

‡gvt kwdKzj 

Bmjvg 

MÖvgt cjvk‡cvj,_vbvt mvZÿxiv, 

†Rjvt  

017331103

15 

” 6 gvm  

17 cÖfvZ Kzgvi `vm we‡k¦k¦i `vm MÖvgt ‡nZvjeywbqv, WvKt + _vbvt 

ewUqvNvUv,  

017249567

08 

” 6 gvm  

18 myeªZ cvj myKzgvi cvj MÖvgt wPbv‡Uvjv, _vbvt gwbivgcyi, 

†Rjvt vi| 

017892381

81 

” 6 gvm  

19 ‡gvt bvRgyj †nv‡mb ‡gvt Q‡ivqvi 

†nv‡mb 

evMgviv, c~e© iæcmv, iæcmv, Lyjbv| 019202344

81 

” 6 gvm  

20 ‡gvt Avwid wejøvn ‡gvt †mwjg 

gvZei 

Wgw ¿̄cvov Lvjcvo †ivW, Lyjbv| 019966812

80 

” 6 gvm  

21 AwmZ Kzgvi ivq AbšÍ ivq  wKmgZ dzjZjv,WvKt + _vbvt ewUqvNvUv, †Rjvt 

Lyjbv 

019403657

24 

” 6 gvm  

22 ‡iRvDj Bmjvg  bvwmi †gvjøv 31/22(L), 4bs gv÷vi cvov †ivW, 

Lyjbv-9000| 

017216670

98 

” 6 gvm  

23 Qv‡qg w``vi AvwRRyj w``vi ‡gvjøvcvov †gBb †ivW, wkcBqvW©, 

Lyjbv| 

016813301

38 

” 6 gvm  

24 ‡gvt mvBdzi ingvb 

†gvjøv 

Kv‡qg Avjx 

†gvjøv 

†QvU eqiv Bmjvwgqv K‡jR †iv, Lyjbv 017075861

96 

” 6 gvm  

25 Ryev‡qi †nv‡mb Rvwn`yj †kL 31/30(L) 4bs gv÷vi cvov †ivW, খুরনাAvwbmbMi, 

Lyjbv 

014084222

88 

” 6 gvm  

26 AwgZ `vm Amxg `vm eviæBcvov, ev‡MinvU| 018342029

62 

” 6 gvm  

27 wRqvDi ingvb nvweeyi ingvb 13/1, we †K †gBb †ivW(3q Mwj), 

Lyjbv| 

019188257

77 

” 6 gvm  

28 Avãyjøvn Avj gwnZ 

Zcy 

‡gvt RvwKi 

†nv‡mb 

eqiv nvRx d‡qR DÏxb †ivW, eqiv, 

Lyjbv|  

018519583

59 

” 6 gvm  



29 ‡gvt KvIQvi 

†nvmvBb 

‡gvt wjhvKZ 

†nvmvBb 

¸wjkLvjx, w cwm eviBLvjx, 

†gv‡ijMÄ, ev‡MinvU| 

019028760

09 

” 6 gvm  

30 ‡gvt †mv‡nj ivbv Avãyj nvwjg nvwdRbMi, †mvbvWv½v, Lyjbv| 019061727

70 

” 6 gvm  

                                                                                                                                                        

স্বারক্ষরযত- 

(জভাাঃদভাস্তাকউিীন) 

উরযচারক 

যুফ উন্নয়ন ারধদপ্তয, খুরনা 

গণপ্রোতন্ত্রী ফািংরায়দ যকায 

উ-ধযোরয়কয কাময ারয় 

মুফ উন্নয়ন অধধদপ্তয 

জানাডাঙ্গা,খুরনা 

 

 উমুযক্ত ধফলয়য়য  আয়রায়ক দয় অফগধত ও প্রয়য়ােনীয় ফযফস্থা গ্রয়নয েনয োনায়না মায়ে জম , মুফ উন্নয়ন অধধদপ্তয ,খুরনা জেরা 

কাময ারয়য়য আওতায় ২০২০ -২১ অথয ফছয়যয প্রাধতষ্ঠাধনক প্রধক্ষণ জকায়যয “ব্লক ফাটিক ও স্ক্রীণ ধপ্রধটিং ” ধফলয়ক ২য় ফযায়েয (নয়বম্বয/২০২০  য়ত  

জপব্রুয়াযী/২০২১) ০৪(োয) ভা জভয়াধদ প্রধক্ষণ প্রাপ্ত ২০(ধফ)  েয়নয নায়ভয তাধরকা  ধনয়ে প্রদত্ত য়রা। 

ক্রঃ প্রধক্ষনাথীয নাভ ধতায নাভ 

 ঠিকানা মভাফাইর নম্বয প্রশক্ষণ 

মকার্েয নাভ 

মভয়াদ ভন্তফয 

০১ জান্নার্তর জপযদদৌ জভাঃ জভাোয়ের খান 

৫২,াউধেিং এয়েট, 

খাধরুয ,খুরনা 

০১৯৫৪৬৬৫

৬৪৬ 

ব্লক ফাটিক 

ও স্ক্রীণ 

ধপ্রধটিং 

০৪ভা

 
 

02 াধদয়া ুরতানা 

অবু্দর জভাতায়রফ খান মাশডিং ৪৫/৩,যাস্তা-১৭২, 

খাশরুয,খুরনা 

০১৭২৬৬৭৮৮

২৮ 

” ০৪ভা

 

 

03 ােী আক্তায রূা 
আঃ ভান্নান ধকদায কাারুয,মভাল্লাাট,ফার্গযাট ০১৬৮৬৮৭৫৪

৫৪ 

” ০৪ভা

 

 

04 যায়ফয়া খাতুন 

জভাাঃ াঅবুর কারাভ াঅজাদ কুরা,মেযখাদা,খুরনা ০১৯৮৯২৩০৫

৫৫ 

” ০৪ভা

 

 

05 পাধযা তাফােুভ ইধযন 

জভাাঃ রপকুর াআরাভ ম াট ফয়যা,কশযভ নগয,খুরনা ০১৬৪৩৬৪৬০

০৩ 

” ০৪ভা

 

 

06 দীা যায় 

প্রান্ত যায় ার্র্ফযাফাদ,দার্কা,খুরনা ০১৯১৪০৮৪১৪

৬ 

” ০৪ভা

 

 

07 আয়ভনা যভান  ঋতু 

জভাঃ রুৎপয যভান ৯৭৫,আায মর্ায মযাড,খুরনা ০১৮৮৪৪৪২৮৭

৩ 

” ০৪ভা

 

 

08 াধরভা জফগভ 

জভাঃ জভাাযপ জায়ন ডার শভর মভাড়,খুরনা ০১৯৩৩১৭৮৯

৩৯ 

” ০৪ভা

 

 

09 খয়রুন জনছা 

অবু্দয  যাজ্জাকর  াান ১৬৬/৯,শফর্ক যায় মযাড,খুরনা ০১৯৩০৩৫২৫

০৯ 

” ০৪ভা

 

 

10 ভাধদয়া   াইুয 

জভাঃ  আছান উল্লা মভা ার্ঘানা,াশিয়াড়া,ডুভুশযয়া,খু

রনা 

০১৭১৯১৩৬২

৬২ 

” ০৪ভা

 

 

11 ূধনযভা ধফশ্বা 

গদাধয ধফশ্বা শয়ারী ,রূা,খুরনা ০১৯৫৬২৫০৩

৪৪ 

” ০৪ভা

 

 

12 াথী জবৌধভক 

ুনীর  জবৌধভক ৫২,পযাশি াড়া,মভইন 

মযাড,খুরনা 

০১৯১৪০৯২৮

৯০ 

” ০৪ভা

 

 

13 ুভাইয়া  আক্তায 

জভাঃ াধফফুয যভান গল্লাভাযী ল্লফী ড়ক,খুরনা ০১৯১৪৮৪৩৩

০৯ 

” ০৪ভা

 

 

14 ইন্দানী াা 

 অয়রাক কুভায াা ১৫/১,শফফাড়ী ার াড়া,খুরনা ০১৬৮৫২১৮৫

৮৫ 

” ০৪ভা

 

 



15 রুকাইয়া নােনীন 

ধে.এভ. জগারাভ যব্বানী শগরাফাড়ী,কয়যা,খুরনা ০১৯৬৮০৫৪০

৬৫ 

” ০৪ভা

 

 

16 েুুঁ ই ভন্ডর 

ধফধান  েন্দ্রভন্ডর ম াট ফয়যা,ূিার্খারা,খুরনা ০১৭৮২৭১৩২

৮৪ 

” ০৪ভা

 

 

17 ানধেদা ইয়াধভন 

জভাঃ পেরুয যভান ৫৮,মখাড়া,মভইন মযাড,খুরনা ০১৬৩৫৭১৩০

৪৫ 

” ০৪ভা

 

 

18 ুরতানা াযবীন 

জভাঃ এযপান জখ ফড় ফয়যা,ার াড়া মভড়,খুরনা ০১৯২৫৬৮৮১

২০ 

” ০৪ভা

 

 

19 জাভা  ধফশ্বা 

জগৌযঙ্গ ধফশ্বা ম াট ফয়যা,খুরনা ০১৭২৮৪৫১১৬

৬ 

” ০৪ভা

 

 

20 

ভাাওধপ আরভ 

আধরপ 

জভাঃ আরভগীয জায়ন ৫নিং পায়ায শির্গড মযাড,খুরনা ০১৭৫৬৬৭৬৩

৮৭ 

” ০৪ভা

 

 

২১ তাধনভ  ইরাভ 

খান কাভরুর ইরাভ ৬০/১২,দঃ টুটাড়া,খুরনা ০১৬৩৫৪৫৭৪

৪৫ 

” ০৪ভা

 

 

২২ জখ নাধছভ 

জভাঃ োধকয জায়ন  জখ ৩২,মভৌরবী াড়া,খুরনা ০১৮৪৫৭৪৫৫

৬৭ 

” ০৪ভা

 

 

২৩ ধযভা অক্তায 

হুভায়ুন কধফয ৩২,মভৌরবী াড়া,খুরনা ০১৮৮৫৪৫৮৪

৫৩ 

” ০৪ভা

 

 

২৪ জযাধেনা আক্তায 

জভাঃ াত্তায আকন ৩২,মভৌরবী াড়া,খুরনা ০১৭২৩৯৯১২

৬৯ 

” ০৪ভা

 

 

২৫ 

জভাাঃ  নােধভন 

আক্তায 

জভাঃ রুহুর আধভন আকন মঘারা,ককয়াফািায,ফটিয়াঘাটা,খুর

না 

০১৯২৬১২৪৪

৬৭ 

” ০৪ভা

 

 

২৬ ধরভা 

জভাঃ আয়নায়ায জায়ন ১৮/৪,খারাড় মভাড়,শভস্ত্রী 

াড়া,খুরনা 

০১৪০৪৩৮৩১

৬৬ 

” ০৪ভা

 

 

                                                                                                                                         স্বারক্ষরযত - 

 

 

 

 (জভাঃ জভাস্তাক উদ্দীন) 

উধযোরক 

মুফ উন্নয়ন অধধদপ্তয,খুরনা 

E-mail tddkhulna @.dyd.gov.bd 

জপান-০২-৪৪১১০৯৪৭ 

 
গণপ্রোতন্ত্রী ফািংরায়দ যকায 

উ-ধযোরয়কয কাময ারয় 

মুফ উন্নয়ন অধধদপ্তয 

জানাডাঙ্গা,খুরনা 

 

 উমুযক্ত ধফলয়য়য  আয়রায়ক দয় অফগধত ও প্রয়য়ােনীয় ফযফস্থা গ্রয়নয েনয োনায়না মায়ে জম , মুফ উন্নয়ন অধধদপ্তয ,খুরনা জেরা 

কাময ারয়য়য আওতায় ২০২০ -২১ অথয ফছয়যয প্রাধতষ্ঠাধনক প্রধক্ষণ জকায়যয “ব্লক ফাটিক ও স্ক্রীণ ধপ্রধটিং ” ধফলয়ক ১ভ ফযায়েয (১৫/৭/২০২০  য়ত  

১৪/১১//২০২০) ০৪(োয) ভা জভয়াধদ প্রধক্ষণ প্রাপ্ত  ২০(ধফ)  েয়নয নায়ভয তাধরকা  ধনয়ে প্রদত্ত য়রা। 

ক্রঃ প্রধক্ষনাথীয নাভ ধতায নাভ 

 ঠিকানা মভাফাইর নম্বয প্রশক্ষণ 

মকার্েয নাভ 

মভয়াদ ভন্তফয  

০১ নােভা আক্তায ধযভা 

জভাঃ গপুয জভাড়র 
৪নিং ুযাতয গল্লাভাযী 

জযাড,খুরনা 

০১৩০৩০২৩০

৪৬ 

ব্লক ফাটিক 

ও স্ক্রীণ 

ধপ্রধটিং 

০৪ভা

 

 

০২ জাধনয়া আক্তায 

জভাঃ জায়ন গ্রা+জাঃয়নাটি,ধদঘধরয়া,খুর

না 

০১৭৪৯৬৭৭৫৮

৬ 

” ০৪ভা

 

 



03 
োন্নাতুর জপযদাউ 

ান্তা 

জভাঃ ভধনরুজ্জাভান 
ফাগভাযা,খুরনা  

” ০৪ভা

 
 

04 জভাাঃ  আয়া খাতুন 

জভাঃ ভধউধদ্দন গ্রা+জাঃ 

গুটুধদয়া,ডুভুধযয়া,খুরনা 
 

” ০৪ভা

 
 

05 পাদতভা াঅক্তায জভাঃ ভধউধদ্দন 

গ্রা+জাঃ 

গুটুধদয়া,ডুভুধযয়া,খুরনা 
 

” ০৪ভা

 
 

06 অন্তযা জন 

প্রান্ত কুভায জন ১০৪নিং যায ইকফার 

জযাড,খুরনা 

০১৯১৪৬৬৮০৪

৯ 

” ০৪ভা

 
 

07 ধযতা াা 

কৃষ্ণ   াা      ৩৩নিং যায ইকফার 

জযাড,খুরনা 

০১৯২৪২০৩২৩

৬ 

” ০৪ভা

 

 

08 জভাাঃ তধভনা খাতুন 

জভয়ছয আায়ভদ ফড় ফয়যা,ািী পর্য়িউশিন 

মযাড,খুরনা 

০১৯৭০৩২১৭০৭ ” ০৪ভা

 

 

09 াধফনা ইয়াধভন 

জভাঃ আইয়ুফ আরী শনযারা আ/এ,মযাডনিং-১,খুরনা ০১৭৬৭৯৩০৬৫

৮ 

” ০৪ভা

 

 

10 যাধদা খাতুন 

জখ ভকফুর জায়ন ুযাতয গল্লাভাযী জযাড,খুরনা ০১৭২৫৭৫৪৭৪৭ ” ০৪ভা

 

 

11 রুভানা আক্তায 

জভাঃ জগারাভ নফী বূুঁ ইয়া ১৮/১,াউশিিং,খাশরুয,খুরনা  ” ০৪ভা

 

 

12 কােী নাধযন আক্তায 

কােী জভায়রভ উধদ্দন ১০৪ ূফেফাশনয়া খাভায,দয,খুরনা ০১৭১৬৪৪৮১৪৪ ” ০৪ভা

 

 

13 াযধভন আক্তায রুধভ 

জভাঃ ধপকুর ইরাভ ৪নিং ুযাতয গল্লাভাযী 

জযাড,খুরনা 

০১৯৮৪২৮২৮১৮ ” ০৪ভা

 

 

১4 হুভায়যা ইযা 

ইধরয়া খান ফুাড়া,কফযখানা,দয,খুরনা ০১৯৮০৪৪৪৯৫৩  ০৪ভা

 

 

15 ভাধনুয আক্তায 

জাফাান জখ ুযাতয গল্লাভাযী জযাড,খুরনা ০১৯৭১৭১৭০১১ ” ০৪ভা

 

 

16 ুভাইয়া জফগভ াযধভন 

জভাঃ োয়ফদ আরভ ৭নিং শিভ ফাশনয়া খাভায 

মযাড,খুরনা 

০১৯২৫৬৮৮৮৬

০ 

” ০৪ভা

 

 

17 াযধভন আক্তায এযাধন 

াঅরী ায়দায রভজান ৯৫ ফুাড়া,এশেভখানা 

মযাড,,খুরনা 

০১৯৬২৮৮৮৫৮

১ 

” ০৪ভা

 

 

18 আয়া আিাদ 

াঅবুর কারাভ াঅজাদ মর্য ফািংরা  মযাড,আভেরা,খুরনা ০১৯৯৭০৪১৬১৪ ” ০৪ভা

 

 

19 

কুরুভ আক্তায রুধফ 
আবু্দর কুদু্দ দয ায মানাডাঙ্গা ইস্ট মযাড,খুরনা ০১৬৭৭২০৮০২৭ ” ০৪ভা

 

 

20 আধম্বয়া খাতুন 

জভাঃ  জগারাভ নফী গ্রাভ+মাঃ শদঘশরয়া,খুরনা ০১৯৫৪৩৬৭৪৫৯ ” ০৪ভা

 

 

 

 

 

স্বারক্ষরযত- 

 

 (জভাঃ জভাস্তাক উদ্দীন) 

উধযোরক 

মুফ উন্নয়ন অধধদপ্তয,খুরনা 

E-mail tddkhulna @.dyd.gov.bd 

জপান-০২-৪৪১১০৯৪৭ 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

Dc-cwiPvj‡Ki Kvhv©jq 

hye Dbœqb Awa`ßi, Lyjbv 

 

উমুযক্ত ধফয়লয়য়য  আয়রায়ক দয় অফগধত ও প্রয়য়ােনীয় ফযফস্থা গ্রয়নয েনয োনায়না মায়ে জম , মুফ উন্নয়ন অধধদপ্তয ,খুরনা জেরা 

কাময ারয়য়য আওতায় ২০২০-২১ অথয ফছয়যয প্রাধতষ্ঠাধনক প্রধক্ষণ জকায়যয “জালাক  ততযী”ধফলয়ক ২য়ফযায়েয (১৮ অয়টাফয/২০২০—১৭ োনুয়াযী/ 

২০২১)০৩(ধতন) ভা জভয়াধদ প্রধক্ষণ প্রাপ্ত ২৫(ধেুঁ )  েয়নয নায়ভয তাধরকা যফতী প্রয়য়ােনীয় ফযফস্থা গ্রয়ণয েনয  এয়ঙ্গ জপ্রযণ কযা য়রা। 

ক্রাঃ 
প্ররক্ষনাথীয নাভ রতায  নাভ wVKvbv জভাফাাআর নম্বয 

প্ররক্ষদণয 

জকাদ যয নাভ 

জভয়াদ           

 
ভন্তব্য 

০১ 
জভাাঃ াআয়ারন াঅযাপাত 

ভরল্লক ারনপ ভরল্লক জনাটি,রদঘররয়া,খুরনা 

০১৭৯২৯০২৬৫৫ 
জালাক  

ততযী 
০৩ভা  

০২ 
ভরনযা খার্তন 

জভাাঃ াআউনু াঅরী 

দরক্ষণ জভাাম্মদ নগয,খুরনা 

০১৩০০২২৪৬৬

০ 

জালাক  

ততযী 

০৩ভা 
 

০

৩ 
রযতা খার্তন 

জভাাঃ াআউনু াঅরী 

দরক্ষণ জভাাম্মদ নগয,খুরনা 

০১৯১০৫৪০০৮৮ 
জালাক  

ততযী 

০৩ভা 
 

০4 
যারজফ জাদন 

জভাাঃ াঅাঃ ছত্তায 

যদায 
নরবুরনয়া,যণদখারা,ফাদগযাট 

০১৭২৫৩২৬১২৮ 
জালাক  

ততযী 

০৩ভা 
 

০৫ 
াঅভা খার্তন 

এ.এভ.জতৌরদুয 

যভান 

াঅর াঅকছা নগয,গুটুরদয়া, 

ডুমুরযয়া,খুরনা 

০১৯২০৬৮৬৭৬

০ 

জালাক  

ততযী 

০৩ভা 
 

০

৬ ভাসুভা খার্তন 

জভাাঃ ভাাবুফায যভান 

১৪,ফড় ফয়যা,খাররপুয,খুরনা 

০১৯৫৫০০৫২৫৫ 
জালাক  

ততযী 

০৩ভা 
 

০৭ 
াঅপানা জাভান 

কাজী াঅাদুজ্জাভান 
জকযাাআর 

জকাা,টুাংরগাড়া,জগাারগঞ্জ 

০১৭৯৮২৩৭২৭৩ 
জালাক  

ততযী 

০৩ভা 
 

০৮ 

াঅরম্বয়া খার্তন 

জভাাঃ জগারাভ নফী 

রদঘররয়া,খুরনা 

০১৯৫৪৬৬৭৪৫৯ 
জালাক  

ততযী 

০৩ভা 
 

০৯ 
ানরজদা াঅক্তায কনা 

জভাাঃ াঅবুর কারাভ 

জকরডএ,খান-এ বুয জযাড়,খুরনা 

০১৭৫৮০৮৯৫৪৫ 
জালাক  

ততযী 

০৩ভা 
 

১০ 
ভামুদা াঅক্তায ফরফ 

জভাাঃ য াঅরী 

জয়পুয,কাররয়া,নড়াাআার 

০১৪০৩৬৪১৬০

১ 

জালাক  

ততযী 

০৩ভা 
 

১১ 

ার যতা দা পূজা 

তন দা 
৩৭,জানাডাাংগা,জভাআন 

জযাড,খুরনা 

০১৬৩২৭৫৪২২৪ 
জালাক  

ততযী 

০৩ভা 
 

১২ 

ারফফা াওরাদায 

জভাাঃ জভাস্তপা 

াওরাদায 

৯/৬,জকরডএ ষ্টাপ 

জকায়াটায,খুরনা 

০১৮৪০০৫৬৯৩

৬ 

জালাক  

ততযী 

০৩ভা 
 

১৩ 
ভরযয়ভ খার্তন 

জভাাঃ জভাস্তপা 

াওরাদায 

৯/৬,জকরডএ ষ্টাপ 

জকায়াটায,খুরনা 

০১৯১৯৬৯৮৯৯

৫ 

জালাক  

ততযী 

০৩ভা 
 

১৪ 
ভরনযার্তর জপযদদৌ 

জভাাঃ জভাস্তপা 

াওরাদায 

৯/৬,জকরডএ ষ্টাপ 

জকায়াটায,খুরনা 

০১৭৯৪৪৪৫৪৪৮ 
জালাক  

ততযী 

০৩ভা 
 

১৫ 

াধযা াা 

াদরাক কুভায াা 
১৫/১,ার াড়া 

জযাড,রফফাড়ী,খুরনা 

০১৭১৮৬৫৪৯৭০ 
জালাক  

ততযী 

০৩ভা 
 

১৬ 

জভাাাঃ ভাছুভা সুরতানা 

জভাাঃ তাভরজদ জাদন 
গ্রাভ+জাৎাল্লা,জভাাম্মদপুয,ভা

গুযা 

০১৪০২৮৫৮৩৭২ 
জালাক  

ততযী 

০৩ভা 
 

১৭ তানরজরা হুভায়ুন  

জভাাঃ হুভায়ুন করফয 
এন,৩৩ 

াাঃএদেট,খাররপুয,খুরনা 

০১৫৩৩৮৫২৩৯

২ 

জালাক  

ততযী 

০৩ভা 
 



১৮ সুভাাআয়া াঅপযীন (রযয়া) 

জভাাঃ জগারাভ রকফরযয়া 
রফ/১৩,জযাড়-১৩, 

াাঃএদেট,খাররপুয,খুরনা 

০১৯৯৭৭২৩৭৫৮ জালাক  

ততযী 

০৩ভা  

১৯ ারজয়া াঅক্তায 

জভাাঃ াঅাঃ ভান্নান 
গ্রা-

জভাফাযকপুয,রঝকযগাছা,মদায 

০১৯২০২০৫২০১ জালাক  

ততযী 

০৩ভা  

২০ জভাাঃ াাআদুর াআরাভ 

জভাাঃ নূরুর াআরাভ 
৫/১১,জভাজারদ 

াড়া,রাআয়াড়য,খুরনা 

০১৯১২৯৪৯৩৪৭ জালাক  

ততযী 

০৩ভা  

২১ জভাাাঃ রযক্তা খার্তন 

জভাাঃ ারফবুয যভান 

াঅাআচগাতী,রূা,খুরনা 

০১৯৫৩৯৪২১৬৭ জালাক  

ততযী 

০৩ভা  

২২ মুক্তা খার্তন 

জভাাঃ ারফবুয যভান 

জখ 
াঅাআচগাতী,রূা,খুরনা 

০১৪০৮১১১৪১৮ জালাক  

ততযী 

০৩ভা  

২

৩ জুররয়া াঅপদযাজ রভতা 

াঅাঃ ভরজদ জভাড়র 

ভরভররয়া,জাবনা,ডুমুরযয়া,খুরনা 

০১৭৮৬৪৯০৬৯

৪ 

জালাক  

ততযী 

০৩ভা  

২৪ উরভ য যায় 

নাযায়ন যায় 
গ্রা+জাাঃরদঘযাজ,ভাংরা,ফাদগযা

ট 

০১৯১৮৮৫১৭০৩ জালাক  

ততযী 

০৩ভা  

২৫ ভাধফী রফশ্বা 

শ্যাভাদ যকায 

জগারনা,ডুমুরযয়া,খুরনা 

০১৭৪০৬৩৩৫৯

৯ 

জালাক  

ততযী 

০৩ভা  

 

 
                                                                                                                                         স্বারক্ষরযত - 

  (জভাঃ জভাস্তাক  উদ্দীন) 

উধযোরক 

মুফ উন্নয়ন অধধদপ্তয,খুরনা 

E-mail tddkhulna @.dyd.gov.bd 

জপান-০২-৪৪১১০৯৪৭ 

 

 

 

 

 

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

DccwiPvj‡Ki Kvhv©jq 

hye Dbœqb Awa`ßi, Lyjbv 

 

উমুযক্ত ধফয়লয়য়য  আয়রায়ক দয় অফগধত ও প্রয়য়ােনীয় ফযফস্থা গ্রয়নয েনয োনায়না মায়ে জম, মুফ উন্নয়ন অধধদপ্তয,খুরনা জেরা  

কাময ারয়য়য আওতায় ২০২০-২১ অথয ফছয়যয প্রাধতষ্ঠাধনক প্রধক্ষণ জকায়যয “জালাক  ততযী”ধফলয়ক ১ভ ফযায়েয (েুরাই-জয়েম্বয/ ২০২০) 

০৩(ধতন) ভা জভয়াধদ প্রধক্ষণ প্রাপ্ত২৫(ধেুঁ )  েয়নয নায়ভয তাধরকা যফতী প্রয়য়ােনীয় ফযফস্থা গ্রয়ণয েনয  এয়ঙ্গ জপ্রযণ কযা য়রা। 

ক্রাঃ 
প্ররক্ষনাথীয নাভ রতায  নাভ wVKvbv জভাফাাআর নম্বয 

প্ররক্ষদণয 

জকাদ যয নাভ 

জভয়াদ           

 
ভন্তব্য 

০১ জভাাঃ জতৌরদুর াআরাভ জভাাঃ মুনসুয াঅদভদ 

এন.শ-১৬মযাড-

২৫,খাশরুয,খুরনা 
0192৬১২৫০৮৮ 

জালাক  

ততযী 
০৩ভা  

০২ াঅয়া খার্তন জয়নার জভাল্লা 

দারুর আনাভ 

ভল্লা,মানাডাঙ্গা,খুরনা। 
০১৬৫০২৩১৩৪৬ 

জালাক  

ততযী 

০৩ভা 
 

০৩ জান্নার্তর জপযদদৌ রভযাজ জখ 

দারুর আনাভ 

ভল্লা,মানাডাঙ্গা,খুরনা। 
০১৯৯৮৭১৫৯৪৫ 

জালাক  

ততযী 

০৩ভা 
 

০4 
উভাাআয়া াঅপদযাজ 

রতা 
কাভরুর ভরল্লক ফাাঁ ধার,কভাঘুনা,রূাখুরনা। ০১৩০৩৯৮৫২২০ 

জালাক  

ততযী 

০৩ভা 
 

০৫ াঅরযপা খার্তন জভাাঃ াঅব্দুর াঅরী 

মাশডিং-২৫,ারাদায 

াড়া,খাশরুয,খুরনা 
০১৯২০৫৩৫৬৫৮ 

জালাক  

ততযী 

০৩ভা 
 



০৬ পাযজানা াআয়ারভন মৃত-জভাাঃ াঅবু ান্নান 

৫০/২,ািী পর্য়িউশিন ক্র 

মযাড, ফয়যা,মানাডািংগা, খুরনা 
০১৯৫৩৭৮২৩১৫ 

জালাক  

ততযী 

০৩ভা 
 

০৭ তভা াা তন াা ফাফুয গযার্যি,মদারর্খারা,খুরনা ০১৭৭৭০৭৭৬৯০ 
জালাক  

ততযী 

০৩ভা 
 

০৮ াঅল্পনা জঘাল সুরফনয় জঘাল ১০৪,যায ইকফার মযাড, খুরনা।  ০১৯১১৮২৮২৩৯ 
জালাক  

ততযী 

০৩ভা 
 

০৯ রফথীকা াা াগয াা শনযারা,ফুিফাগ,খুরনা ০১৭১৭৯৬৬৬৩৩ 
জালাক  

ততযী 

০৩ভা 
 

১০ নাজভা াঅক্তায জভাাঃ গফুয জভাড়র ৪নিং ুযােন গল্লাভাযী মযাড,খুরনা ০১৩০৩০২৩০৪৬ 
জালাক  

ততযী 

০৩ভা 
 

১১ ায়রা াঅভদ াদদক াঅভদ 

৪৫ গল্লাভাযী,নর্েখার ফযািংক 

মযাড,খুরনা 
০১৭১৬০১১৭৭৪ 

জালাক  

ততযী 

০৩ভা 
 

১২ 
তাফাসু পাযানা 

জকয়া 
াাজাান জভাল্লা আিগড়া,মেযখাদা, খুরনা ০১৪০০২১১০৩৫ 

জালাক  

ততযী 

০৩ভা 
 

১৩ াযরভন াঅক্তায রুরভ জভাাঃ রপকুর াআরাভ ৪নিং ুযােন গল্লাভাযী মযাড,খুরনা ০১৯৮৪২৮২৮১৮ 
জালাক  

ততযী 

০৩ভা 
 

১৪ 
পাযজানা াআয়ারভন 

টুিা 
াআয়ারন জজাভািায শফাশযঘাটা,মভার্ড়রগজ্ঞ,ফার্গযাট ০১৯৯৫১৪৭৫৯৫ 

জালাক  

ততযী 

০৩ভা 
 

১৫ 
কাজী াঅপানা 

যভান 
কাজী ভরপজুয যভান 

৩২/৯,কশযভনগয,ম াট ফয়যা 

,খুরনা 
০১৯৫৫৮০১৯৫২ 

জালাক  

ততযী 

০৩ভা 
 

১৬ জপৌরজয়া জপযদদৌ জভাাঃ জপযদাউ জাদন 

গ্রা+মাঃ 

ফযফুশনয়া,মভার্ড়রগজ্ঞ,ফার্গযাট 
০১৬৩৪৭৬৭২৭৯ 

জালাক  

ততযী 

০৩ভা 
 

১৭ 
পাযজানা াঅক্তায রভভ এ.এভ.পরযদ াঅদভদ 

নেুন মঘালগাশে,মভাল্লাাট 

ফার্গযাট 
০১৯৯০২৫৬৪৫৯ 

জালাক  

ততযী 

০৩ভা 
 

১৮ শ্রাফনী াঅক্তায 

রযাজ যদায ৬৪,টুটাড়া মভইন মযাড,খুরনা ০১৯০৯১৪১৯৫২ জালাক  

ততযী 

০৩ভা  

১৯ ররা জফগভ 

জখ ায়দায াঅরী মকফুয,মাঃগুটুশদয়া,ডুভুশযয়া,খু

রনা 

০১৪০৯০৭০৫০৯ জালাক  

ততযী 

০৩ভা  

২০ 

তারভনা াআরাভ 

তারনয়া 

তরযকুর াআরাভ জতাযাফ চযাড়া,মাঃ+র্ানা-

আশভনুয,াফনা 

০১৭৩০৪৮৪৫০২ জালাক  

ততযী 

০৩ভা  

২১ সুভা াঅক্তায 

জভাাঃ াঅবুর জাদন ৪৩,ফুাড়া,এশেভখানা 

মযাড,খুরনা 

০১৭৩০৪৮৪৫০৫ জালাক  

ততযী 

০৩ভা  

২২ উমু্মর ফারননা জজফা 

মৃত-াঅরজজুর ক কনাটী,মাঃ মদফীুয,রূা,খুরনা ০১৭৫৩৮০০৪৪৬ জালাক  

ততযী 

০৩ভা  

২৩ ররল্প ভন্ডর 

াধন কুভায ভন্ডর মঘাড়াদাইড়,মা+র্ানা-মভাল্লাাট ০১৭১৫৪৬৭২৪৫ জালাক  

ততযী 

০৩ভা  

২৪ মুযাররনা খানভ 

জভাাঃ াঅরকদুর াআরাভ গ্রাভ+মাঃফাঐর্ানা,কাশরয়া 

নাড়াইর 

০১৭৪০৬৩৩৫৯৯ জালাক  

ততযী 

০৩ভা  

২৫ ারভা জাভান 

াঅয.এ.এভ.ওকতউজ্জা

ভান 

৮নিং শভিে াুয মযাড,খুরনা ০১৬১৯৫২৫৪২৭ জালাক  

ততযী 

০৩ভা  

 
        স্বারক্ষরযত- 

                       (জভাঃ জভাস্তাক  উদ্দীন) 

  উধযোরক 

মুফ উন্নয়ন অধধদপ্তয,খুরনা 

                  E-mail tddkhulna @.dyd.gov.bd 

জপান-০২-৪৪১১০৯৪৭ 



 

 

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

Dc-cwiPvj‡Ki Kvhv©jq 

hye Dbœqb Awa`ßi, Lyjbv 

 

উমুযক্ত ধফয়লয়য়য  আয়রায়ক দয় অফগধত ও প্রয়য়ােনীয় ফযফস্থা গ্রয়নয েনয োনায়না মায়ে জম , মুফ উন্নয়ন অধধদপ্তয ,খুরনা জেরা 

কাময ারয়য়য আওতায় ২০২০ -২১ অথয ফছয়যয প্রাধতষ্ঠাধনক প্রধক্ষণ জকায়যয “ভৎয োল ”ধফলয়ক ১ভ ফযায়েয (আগে/ ২০২০ )০১(এক) ভা 

জভয়াধদপ্রধক্ষণ প্রাপ্ত ২৫(ধেুঁ )  েয়নয নায়ভয তাধরকা যফতী প্রয়য়ােনীয় ফযফস্থা গ্রয়ণয েনয  এয়ঙ্গ জপ্রযণ কযা য়রা। 

ক্রাঃ 
প্ররক্ষনাথীয নাভ রতায  নাভ wVKvbv জভাফাাআর নম্বয 

প্ররক্ষদণয 

জকাদ যয নাভ 

জভয়াদ           

 
ভন্তব্য 

০১ জভাাঃ াআভামুর জখ জভাঃ ইস্রাধপর জখ 

গ্রা+মাঃ 

আড়িংঘাটা,শদঘশরয়া,খুরনা 
০১৩১৭৭২৩১৫ ভৎয চাল ০১ ভা  

০২ 

আাদুর ইরাভ  

হৃদয় 

ছায়রক জখ মভাক্তায মার্ন 

মযাড,রফনচড়া,খুরনা 
০১৯৩৫১৩৬৯৬৯ 

ভৎয চাল ০১ ভা 
 

০৩ ান্তনু যায় অয়াক যায় ৯৯,আযাভফাগ,মানাডাঙ্গা,খুরনা ০১৯৫০৭৯২৪২৬ ভৎয চাল ০১ ভা  

০৪ জভাঃ জধরভ জায়ন জভাাঃ ারফবুয যভান ফাইশোড়া,মদৌরেুয,খুরনা ০১৭২৪৩৫৯২৩১ ভৎয চাল ০১ ভা  

০৫ োনশিরা খােুন াআফরুর াান ১৮,াফরা,মদৌরেুয,খুরনা ০১৯৩৫৭৬৫৫৯৪ ভৎয চাল ০১ ভা  

০৬ ধফদুযৎ কুভায জঘাল অয়াক কুভায জঘাল গ্রা+মাঃদার্ভাদয,পুরেরা,খুরনা ০১৭১৯৬৫৪৫৬৯ ভৎয চাল ০১ ভা  

০৭ ুভন যদায কাধতয ক েন্দ্র যদায ুন্দয ভর,ফটিয়াঘাটা,খুরনা ০১৯১৭৮৩১০৩৫ ভৎয চাল ০১ ভা  

০৮ সু্ফধতয  জদফী ভন্ডর ঠাকুয দা ভন্ডর মডউয়ােরা,ফটিয়াঘাটা,খুরনা ০১৯২৪১৮৫৯১৯ ভৎয চাল ০১ ভা  

০৯ ভধল্লকা ভন্ডর স্বন ভন্ডর ফাাঁ েরা,শফনগয,ডুভুশযয়া,খুরণা ০১৯১৭৪০৫৫২৫ ভৎয চাল ০১ ভা  

১০ অঞ্জন ভন্ডর ধক্ষধত েন্দ্র ভন্ডর ভাগুযা মদরুটি,াইকগা া,খুরনা ০১৭৮৩৭৭২৩৬৩ ভৎয চাল ০১ ভা  

১১ 

জভাঃ আফু ফক্কায 

যদায 

জোভাত আরী যদায 
কারাফগী,দার্কা,খুরনা ০১৯৬৪৭৮৪৪১৮ 

ভৎয চাল ০১ ভা 
 

১২ ধপ্রয়া খাতুন কােী ফেরুয যভান আড়ুয়া,মকফুয,মর্ায ০১৭৭৮৯৮৮৩৪১ ভৎয চাল ০১ ভা  

১৩ 
তয়রন্দ্র নাথ তফযাগী 

জকফ রার তফযাগী ফাযান্দী,ায়যাাট,অবয়নগয,মর্া

য 
০১৯২৯০৪২১৬৫ 

ভৎয চাল ০১ ভা 
 

১৪ ধভধর আপানা জখ ভধন আরী কারাফগী,দার্কা,খুরনা ০১৯৮৬৯১৩৬৫৬ ভৎয চাল ০১ ভা  

১৫ জভাঃ ফাধি জখ জভাঃ োরার জখ কারাফগী,দার্কা,খুরনা ০১৭৬৬০২১৮৫৩ ভৎয চাল ০১ ভা  

১৬ 

জভাঃ নাঈভুয জায়ন 

জখ 

জভাঃ আছাপুয যভান 

জখ 
কারাফগী,দার্কা,খুরনা ০১৯৮২৬৬৪৪০১ 

ভৎয চাল ০১ ভা 
 

১৭ আযাপাত খান াভুয খান কারাফগী,দার্কা,খুরনা ০১৯১০৬৯৮৪২৬ ভৎয চাল ০১ ভা  

১৮ ধরওন ফাওয়ারী ুকুভায ফাওয়ারী নশরয়ান,দার্কা,খুরনা ০১৯২৭১৭৫৪২৯ ভৎয চাল ০১ ভা  

১৯ 

জভাঃ আয়নায়ায 

জায়ন 

জফরায়য়ত জায়ন শভনাযা গশর,রূা চয-১,খুরনা ০১৯১৮৪৮০৩৩২ ভৎয চাল ০১ ভা  

২০ 

জভাঃ আফযায জায়ন 

জভাল্লা 

জভাঃ আবু্দল্লা জভাল্লা ভর্নায়ায ুায 

ভার্কে ট,ডুভুশযয়া,খুরনা 

০১৯১৯০৫০৫৭৭ ভৎয চাল ০১ ভা  

২১ 

জভাঃ ওফায়দুল্লা 

পধকয 

ভধফাফুয আরভ পধকয গ্রা+মাঃ+উর্িরা-ডুভুশযয়া,খুরনা ০১৯১১৮৮২৬৭৪ ভৎয চাল ০১ ভা  

২২ 

জভাঃ যওনাকুর 

ইরাভ 

জভাঃ োরার উধদ্দন 

জখ 

ুরোশনয়া,শুশরয়া,যাভার,ফার্গ

যাট 

 ভৎয চাল ০১ ভা  

২৩ জভাঃ াইদুজ্জাভান জভাঃ আবু্দর াধকভ ১৬৮/৩(খ),দযগা ০১৫৫৮৯০২৬৯২ ভৎয চাল ০১ ভা  



মভইনর্যাড,খুরনা 

২৪ জাাগ ধকদায 

জভাঃ োরার ধকদায ১৫/৩,শভস্ত্রীাড়া,মযকনউশিন 

ড়ক,খুরনা 

০১৯০৪৩৭৯৭৬৬ ভৎয চাল ০১ ভা  

২৫ জভাঃ যাগ াযয়বে খান ইভাইর জায়ন াশনগােী,শদঘশরয়া,খুরনা ০১৯২২৬৬৮৬২৬ ভৎয চাল ০১ ভা  

 
                                                                                                                                        স্বারক্ষরযত - 

  (জভাঃ জভাস্তাক  উদ্দীন) 

উধযোরক 

মুফ উন্নয়ন অধধদপ্তয,খুরনা 

E-mail tddkhulna @.dyd.gov.bd 

জপান-০২-৪৪১১০৯৪৭ 

 

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

Dc-cwiPvj‡Ki Kvhv©jq 

hye Dbœqb Awa`ßi, Lyjbv 

 

উমুযক্ত ধফয়লয়য়য  আয়রায়ক দয় অফগধত ও প্রয়য়ােনীয় ফযফস্থা গ্রয়নয েনয োনায়না মায়ে জম , মুফ উন্নয়ন অধধদপ্তয ,খুরনা জেরা 

কাময ারয়য়য আওতায় ২০২০ -২১ অথয ফছয়যয প্রাধতষ্ঠাধনক প্রধক্ষণ জকায়যয “ভৎয োল ”ধফলয়ক ২য়ফযায়েয (জয়েম্বয/ ২০২০ )০১(এক) ভা 

জভয়াধদপ্রধক্ষণ প্রাপ্ত ২৫(ধেুঁ )  েয়নয নায়ভয তাধরকা যফতী প্রয়য়ােনীয় ফযফস্থা গ্রয়ণয েনয  এয়ঙ্গ জপ্রযণ কযা য়রা। 

ক্রাঃ 
প্ররক্ষনাথীয নাভ রতায  নাভ wVKvbv জভাফাাআর নম্বয 

প্ররক্ষদণয 

জকাদ যয নাভ 

জভয়াদ           

 
ভন্তব্য 

০১ রফ.এভ.ায়ভন ানীক জভাঃ ুোয়ফায়দ্দৌরা কভরাুয,ভর্ুয,শিনাইদ ০১৭২৬৩০৪৯৯৮ ভৎয চাল ০১ ভা  

02 আর ভাভুন ভধতয়ায যভান গ্রা+মাঃ মনাটি,শদঘশরয়া,খুরনা ০১৬৪২৮৯৬৫৭৪ ভৎয চাল ০১ ভা  

03 জভাঃ ধফল্লার জায়ন জভাঃ ওকত জায়ন ১৪/২,ফাগভাযা ফাই মরন,খুরনা ০১৮৩৫৪৫৮৪৪৮ ভৎয চাল ০১ ভা  

04 

জখ জভাঃ জভয়দী 

ওয়াধদ যাধেফ 

জখ জপযদদৌ ওয়ারদ ২৯ দঃ টুটাড়া,াকে রায 

মযাড,খুরনা 
০১৭১৮১০২০০২ 

ভৎয চাল ০১ ভা 
 

05 জভাঃ ওধদুয যভান জখ ররিকুয যভান ৬নিং াউর্ মন্ট্রার মযাড,খুরনা ০১৭৪৫৭৯৮১১১ ভৎয চাল ০১ ভা  

06 জভাঃ এভ.আরভ 

আবু্দর খায়রক 

ধকদায 
২০/৮,শভস্ত্রী াড়া,খারাড়,খুরনা ০১৭৬১১২৬০৯০ 

ভৎয চাল ০১ ভা 
 

07 কাভরুন নাায 

জখ নুরুর ইরাভ শড-৫,মযাডনিং-১৯,াঃ 

এর্স্টট,খাশরুয,খুরনা 
০১৬৭২৮৫১৬৭৭ 

ভৎয চাল ০১ ভা 
 

08 

আবু্দল্লা আর 

ভাউদ 

জভাঃ ধরয়াকত জায়ন শড-৫,মযাডনিং-১৯,াঃ 

এর্স্টট,খাশরুয,খুরনা 
০১৬৭৫৯০০৬০০ 

ভৎয চাল ০১ ভা 
 

09 রা যকায অধনর যকায শনি খাভায,ফটিয়াঘাটা,খুরনা ০১৯২৪৬৭১৫৯৯ ভৎয চাল ০১ ভা  

10 জভাঃ জভয়দী াান জভাঃ গফ্পায ১৪৪,শিভ ফাশনয়াখাভায,খুরনা ০১৯৫০৬৪১২৪১ ভৎয চাল ০১ ভা  

11 ইয়াধছয ধফন জভায়যদ আফু জভায়যদ জেৌধুযী ৩২,গগন ফাফু মযাড,খুরনা ০১৯১৯৩৯৮৩৯৬ ভৎয চাল ০১ ভা  

12 যাপান যধপক যধপকুর ইরাভ াইদ ৩৫,ভুন্সীাড়া,২য় গশর,খুরনা ০১৭১০৩৭৯৫০৮ ভৎয চাল ০১ ভা  

13 জভাঃ নয়ন াওরাদায 

জভাঃ োধকয াওরাদায গ্রা+মাঃ 

শিউধযা,মভার্ড়রগঞ্জ,ফার্গযাট 
০১৬৩২৯২১৬৫৭ 

ভৎয চাল ০১ ভা 
 

14 জভাঃ াীন াান 

জভাঃ আবু্দয যাজ্জাক 

খান 
৩৪,মখাড়া,ভশিদ মযাড,খুরনা ০১৬৭৪৩৮৯৮৫১ 

ভৎয চাল ০১ ভা 
 

15 যাধদুর কফীয খান হুভায়ুন কফীয খান ৪/২,ািী মভর্য আরী মযাড,খুরনা ০১৭১৫৯১৫০০৯ ভৎয চাল ০১ ভা  

16 খরুজ্জাভান জখ রুহুর আভীন গ্রা+মাঃ যাভনগয,দার্কা,খুরনা ০১৯১৮০৬১৬৭২ ভৎয চাল ০১ ভা  

17 ভয়ন্দ্র ফাওয়ারী ধফকা ফাওয়ারী মোরফুশনয়া,ফটিয়াঘাটা,খুরনা ০১৯১০৫৯১১৯৯ ভৎয চাল ০১ ভা  

18 ুদী ধফশ্বা দানন্দ ধফশ্বা মোরফুশনয়া,ফটিয়াঘাটা,খুরনা ০১৯৪৭৮২৫০৫৬ ভৎয চাল ০১ ভা  

19 নফী জভাােদ যাব্বী নুয জভাােদ জখ মাগরাডাঙ্গা,ফটিয়াঘাটা,খুরনা ০১৭৯৬৪১৯৫৯৬ ভৎয চাল ০১ ভা  

20 জভাঃ াান উল্লা জভাঃ াকাওয়াত গ্রা+মাঃ ০১৯৮৮৪৭৯২৩৯ ভৎয চাল ০১ ভা  



জাাইন উভািুশড়,শচেরভাযী,ফার্গযাট 

21 জভানা খাতুন 

জযোউর ইরাভ 

ওকত 

বান্ডাযর্কাট,ফটিয়াঘাটা,খুরনা ০১৬১৬৯৬৫২৪৩ ভৎয চাল ০১ ভা  

২২ জভাঃ াধব্বয জায়ন জযোউর ইরাভ বান্ডাযর্কাট,ফটিয়াঘাটা,খুরনা ০১৯৬৬৯৬৫২৩৩ ভৎয চাল ০১ ভা  

২৩ ভারুপা ুরতানা 

জভাঃ আফুর কায়ভ 

ানা 

গ্রা+মাঃ আভাশদ,কয়যা,খুরনা ০১৭৯০০৪১৩২৯ ভৎয চাল ০১ ভা  

২৪ ভীযা ভন্ডর 

যাভপ্রাদ ভন্ডর গ্রা+মাঃ দঃ 

কুভখারী,াইকগা া,খুরনা 

০১৯০৯৯৯৩৮৯২ ভৎয চাল ০১ ভা  

২৫ জভাঃ অবু্দর রধতপ জভাঃ আাদুর ানা মখনা,বান্ডাযর্ার,কয়যা,খুরনা ০১৯২৯৫২৬৫৬১ ভৎয চাল ০১ ভা  

 

 
স্বারক্ষরযত- 

  (জভাঃ জভাস্তাক  উদ্দীন) 

উধযোরক 

মুফ উন্নয়ন অধধদপ্তয,খুরনা 

E-mail tddkhulna @.dyd.gov.bd 

জপান-০২-৪৪১১০৯৪৭ 

 

 

 

 

 

 

 
গণপ্রোতন্ত্রী ফািংরায়দ যকায 

উ-ধযোরয়কয কাময ারয় 

মুফ উন্নয়ন অধধদপ্তয 

জানাডাঙ্গা,খুরনা 

 
  

  

উমুযক্ত ধফলয়য়য  আয়রায়ক দয় অফগধত ও প্রয়য়ােনীয় ফযফস্থা গ্রয়নয েনয োনায়না মায়ে জম , মুফ উন্নয়ন অধধদপ্তয ,খুরনা জেরা 

কাময ারয়য়য আওতায় ২০২০-২১ অথয ফছয়যয প্রাধতষ্ঠাধনক প্রধক্ষণ জকায়যয “ভৎয োল” ধফলয়ক ৩য় ফযায়েয (অয়টাফয/২০২০) ০১(এক) ভা জভয়াধদ  

প্রধক্ষণ প্রাপ্ত ২৫(ধেুঁ )েয়নয নায়ভয তাধরকা যফতী প্রয়য়ােনীয় ফযফস্থা গ্রয়ণয েনয  এয়ঙ্গ জপ্রযণ কযা য়রা। 

ক্রাঃ 
প্ররক্ষনাথীয নাভ রতায  নাভ wVKvbv জভাফাাআর নম্বয 

প্ররক্ষদণয 

জকাদ যয নাভ 

জভয়াদ           

 
ভন্তব্য 

০১ ারনুয যভান জভাঃ রুহুর কুদু্দ 
গ্রাভ-ছনকা,কাধরগজ্ঞ,াতক্ষীযা 

০১৯৬০০১৩২৪

৫ 
ভৎয চাল ০১ ভা  

02 

জভাঃ জভয়দী াান 

ুভন 

জভাঃ ভইনুর ইরাভ ৬,ক,ফাগভাযা মভইন 

মযাড,দয,খুরনা 

০১৭৯৭১৭০২৪৬ ভৎয চাল ০১ ভা 
 

03 আধভরুর ইরাভ আনায যদায গ্রাভ-কফকযিুটি,আাশুশন,ােক্ষীযা ০১৪০৪৭১১৬৭৯ ভৎয চাল ০১ ভা  

04 

জভাঃ নাধয উদ্দীন 

গােী 

জভাাঃ নারজভ উিীন 

গাজী 

গ্রাভ+মাঃ রুদাগড়া,ডুভুশযয়া,খুরনা ০১৯৫৬৬৫৬২৪৩ ভৎয চাল ০১ ভা 
 

05 

এ.এভ.ভাভুদুর ক 

ধফার 

এ.এভ.াআভামুর ক ৪,দঃটুটাড়া,ইষ্ট াকুে রায 

মযাড,খুরনা 

০১৬৪৬৬৩৮৯৬

৬ 

ভৎয চাল ০১ ভা 
 

06 জভাঃ আধকফুয যভান 

জভাঃ াধফফুয যভান গ্রাভ-মভাাম্মদ নগয,মাঃ ফাফুর 

ড়ক,ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

০১৩০৩২০২০৪০ ভৎয চাল ০১ ভা 
 

07 

খন্দকায াজ্জাদ 

জায়ন 

খন্দকায রুৎপয 

যভান 

১৪৬,মগাফযচাকা,গাফেরায 

মভাড়,খুরনা 

০১৯৭০৮৭০০০ ভৎয চাল ০১ ভা 
 



08 ধভঠুন কুভায জঘাল তন কুভায জঘাল গ্রাভ-ম াট ফয়যা,কুন্ডাড়া,খুরনা ০১৭৩৭৩৫২১০১ ভৎয চাল ০১ ভা  

09 জভাঃ াধপেুয যভান 

জভাঃ াধকভ গােী ফাডীনিং-৬৮,ািীেশভি উশিন 

ড়ক,ফানযগােী,খুরনা 

০১৯১০৩১৫৩০০ ভৎয চাল ০১ ভা 
 

10 াধফনা ইয়াধভন 

ারাভ জভাল্লা ৪,দঃটুটাড়া,ইষ্ট াকুে রায 

মযাড,খুরনা 

০১৮২৭১৫৮৪৭০ ভৎয চাল ০১ ভা 
 

11 ধনয়া খাতুন জভাােদ আধর খান ৫৮,াউর্ মন্ট্রার মযাড,দয,খুরনা ০১৯৩৭২২৮৩৯১ ভৎয চাল ০১ ভা  

12 

জভাঃ রুহুর আধভন 

কফীয 

নূয উধদ্দন আয়েদ ১৬,ময-এ ফািংরা মযাড,দয,খুরনা ০১৭৫৯০৪৭৭১৭ ভৎয চাল ০১ ভা 
 

13 শুবিংকয যায় 

ােযা দ যায় গ্রাভ-যািফাধ,মাঃ ককয়া 

ফািায,ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

০১৭৩৮১২৬২৫৫ ভৎয চাল ০১ ভা 
 

14 

জভাাোদ আরী 

ভধল্লক 

আবু্দর ভান্নান ভধল্লক ২৮৯/শনযারা  আ/এ,দয,খুরনা ০১৭৪৫১৬২৩২৫ ভৎয চাল ০১ ভা 
 

15 জভাঃ ভাভুন জখ জভাঃ খধরর জখ গ্রাভ+মাঃ ানখারী,দার্কা,খুরনা ০১৯৭৭৩১১৬৩৭ ভৎয চাল ০১ ভা  

16 এ.এভ.নাঈভ এ.এভ.আফুর কারাভ গ্রাভ+মাঃ ানখারী,দার্কা,খুরনা ০১৯১১৫৮৯৮৭৩ ভৎয চাল ০১ ভা  

17 জভাঃ আধভনুর ইরাভ আবু্দর ফায়যক পযােী ৭৬/১,মভাল্লাফাড়ী,শইয়াডে ,খুরনা ০১৯১১১০১৬০৬ ভৎয চাল ০১ ভা  

18 জভাঃ ভাইনুয যভান জভাঃ জফনধেয যভান ২/৩,শিভ ফাশনয়াখাভায,খুরনা ০১৭১২০০১১৯৪ ভৎয চাল ০১ ভা  

19 

জভাঃ ওফায়দুল্লা  

জায়ন 

জভাঃ তাধযপ জায়ন গ্রাভ-নন্দনুয,মাঃ 

মফরপুশরয়া,রূা,খুরনা 
 ভৎয চাল ০১ ভা  

20 তানফীন জায়ন 

জভাঃ আয়নায়ায 

জায়ন যদায 

গ্রাভ-উরা,মাঃ+উর্িরা-

ডুভুশযয়া,খুরনা 

০১৯০৫৪৫৩৪৮৯ ভৎয চাল ০১ ভা  

21 কােী াভীভ আয়ভদ 

কােী ইয়ায আরী এন/এপ,৩৮,মযাড নিং-

২১০,খাশরুয,খুরনা 

০১৭১২৩৩৩৩৯৬ ভৎয চাল ০১ ভা  

২২ ধভযােুর ইরাভ 

এস্কান্দায আরী এন/এপ,১৭০,মযাড নিং 

২২৬/২,মগায়াযাড়া,খাশরুয,খুর

না, 

০১৭২০২৩৩৮৫৫ ভৎয চাল ০১ ভা  

২৩ জভাঃ াোান জভাঃ াধনুয জায়ন গ্রাভ-ীেরুয,কাশরগজ্ঞ,ােক্ষীযা ০১৯৩৯৪৫৯০৩০ ভৎয চাল ০১ ভা  

২৪ 

তায়যক ভাাভুদ 

ধরটন 

জভাঃ াোান আরী 

জখ 

গ্রাভ+মাঃ 

কাশেয়ানািংরা,ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

০১৯১৫৯৪৮৭৫১ ভৎয চাল ০১ ভা  

২৫ জভাঃ ধভল্টন জখ 

জভাঃ াোান জখ গ্রাভ+মাঃ 

কাশেয়ানািংরা,ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

০১৯৯৬৬৬৪৩১১ ভৎয চাল ০১ ভা  

স্বারক্ষরযত- 

  (জভাঃ জভাস্তাক  উদ্দীন) 

উধযোরক 

মুফ উন্নয়ন অধধদপ্তয,খুরনা 

E-mail tddkhulna @.dyd.gov.bd 

জপান-০২-৪৪১১০৯৪৭ 

 

গণপ্রোতন্ত্রী ফািংরায়দ যকায 

উ-ধযোরয়কয কাময ারয় 

মুফ উন্নয়ন অধধদপ্তয 

জানাডাঙ্গা,খুরনা 

 
  

  

উমুযক্ত ধফলয়য়য  আয়রায়ক দয় অফগধত ও প্রয়য়ােনীয় ফযফস্থা গ্রয়নয েনয োনায়না মায়ে জম , মুফ উন্নয়ন অধধদপ্তয ,খুরনা জেরা 

কাময ারয়য়য আওতায় ২০২০-২১ অথয ফছয়যয প্রাধতষ্ঠাধনক প্রধক্ষণ জকায়যয “ভৎয োল” ধফলয়ক ৪থয ফযায়েয (নয়বম্বয/২০২০) ০১(এক) ভা জভয়াধদ  

প্রধক্ষণ প্রাপ্ত ২৫(ধেুঁ )েয়নয নায়ভয তাধরকা যফতী প্রয়য়ােনীয় ফযফস্থা গ্রয়ণয েনয  এয়ঙ্গ জপ্রযণ কযা য়রা। 



ক্রাঃ 
প্ররক্ষনাথীয নাভ রতায  নাভ wVKvbv জভাফাাআর নম্বয 

প্ররক্ষদণয 

জকাদ যয নাভ 

জভয়াদ           

 
ভন্তব্য 

০১ শুকদদফ ভারী কৃষ্ণ ভারী 

ধঠায়বাগ,আরাইুয,রূা,খুর

না 
০১৭৮৭৭৬৪৯১৭ ভৎয চাল ০১ ভা  

02 উজ্জর জায়ন ফন্দ ইধি  আরী ফন্দ মদয়ানা ,দঃ াড়া,মদৌরেুয,খুরনা ০১৯১০৬৯৭৮৪৮ ভৎয চাল ০১ ভা  

03 ধরভন ভধল্লক নেরুর ইরাভ মদয়ানা ,ভধযাড়া,মদৌরেুয,খুরনা ০১৯৬১১৭৫১৪৮ ভৎয চাল ০১ ভা  

04 ইকফার ফন্দ াআরি ফন্দ মদয়ানা ,দঃ াড়া,মদৌরেুয,খুরনা ০১৯২০৫১২৫৫৪ ভৎয চাল ০১ ভা  

05 ভধযয়ভ খাতুন 

জভাাঃ জভাস্তপা 

াওরাদায 

৯/৬,মকশডএ ষ্টাপ মকায়াটায,খুরনা ০১৯১৯৬৯৮৯৯৫ ভৎয চাল ০১ ভা 
 

06 টুম্প আপধযন ইবা ইধি  আরী ফন্দ মদয়ানা ,দঃ াড়া,মদৌরেুয,খুরনা ০১৯২০৫১২৫৫৪ ভৎয চাল ০১ ভা  

07 জভাাঃ ইধত জফগভ জযাকাফ জভারযা মদয়ানা, দঃ াড়া,মদৌরেুয,খুরনা ০১৯৬৬২২৩৬৬২ ভৎয চাল ০১ ভা  

08 জভাঃ াধেফুয যভান আবু্দর আধেে জখ গাড়ার্খারা,পুরেরা,খুরনা ০১৯২৭১৮০৩০০ ভৎয চাল ০১ ভা  

09 াধব্বয জায়ন জভাঃ ধযোউর জখ গাড়ার্খারা,পুরেরা,খুরনা ০১৯৯৮৯২৩১৯৩ ভৎয চাল ০১ ভা  

10 প্রয়নধেৎ ভন্ডর প্রদী ভন্ডর রুয়া,রুয়া ফািায,ডুভুশযয়া,খুরনা ০১৯৩৭৫১২১৩৮ ভৎয চাল ০১ ভা  

11 

জভাঃ াাদাত 

জায়ন 

আবু্দর ায়ফয ুযন্দুয,শিকযগা া,মর্ায  ভৎয চাল ০১ ভা 
 

12 

জভাঃ যভোন 

াওরাদায 

জভাঃ ফাচু্চ াওরাদায মদয়ানা, দঃ াড়া,মদৌরেুয,খুরনা ০১৪০৭১৮৯৩৭৮ ভৎয চাল ০১ ভা 
 

13 পায়তভাতুে জোযা 

জখ জভাধভনুর ইরাভ আটাফই,মিয়ারাশনরো,োরা,াে

ক্ষীযা 

০১৯৯৮৬২৯৯৫৪ ভৎয চাল ০১ ভা 
 

14 

জভাঃ োরার উদ্দীন 

জখ 

জভাঃ আয়নায়ায 

জায়ন 

মগায়ারঘাটা,আশভযুয 

,ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

০১৯১৯৩০২৪২০ ভৎয চাল ০১ ভা 
 

15 জভাঃ যাধফ জখ 

আরভগীয জখ মাগরাফুশনয়া,ানখারী,দার্কা,খুর

না 

 ভৎয চাল ০১ ভা 
 

16 এ.আর.ভাভুন এ.জক.এভ.েধয উধদ্দন াফরা,মদৌরেুয,খুরনা ০১৯৭৮৬২৭০১২ ভৎয চাল ০১ ভা  

17 াভছুন্নাায এ.জক.েধয উধদ্দন াফরা,মদৌরেুয,খুরনা ০১৯৭৮০৩৬৪৭৮ ভৎয চাল ০১ ভা  

18 

জভাঃ ধেরাভ 

জোভাদ্দায 

জভাঃ ভাাতাফ 

জোভাদ্দায 

গ্রা+মা-

মদফযাি,মভার্ড়রগঞ্জ,ফার্গযাট 

০১৭১৩৪৬১১০৬ ভৎয চাল ০১ ভা  

19 

জভাঃ যওনাকুর 

ইরাভ 

জভাঃ োরার উধদ্দন 

জখ 

ুরোশনয়া,যাভার,ফার্গযাট ০১৭২২০২০৪০৭ ভৎয চাল ০১ ভা  

20 জভাঃ ধযােুর ইরাভ 

জভাঃ ারুন যদায গ্রা+মাঃ 

শুবশদয়া,পশকযাট,ফার্গযাট 

০১৯১৩৮৬৪০০০ ভৎয চাল ০১ ভা  

২১ ধরধকা কধফযাে কাধত্তয ক কধফযাে াযরুয়া,ফটিয়াঘাটা,খুরনা ০১৯২৩৩৩৩২৭২ ভৎয চাল ০১ ভা  

২২ জখয ধফশ্বা ধফন্ন ধফশ্বা াযরুয়া,ফটিয়াঘাটা,খুরনা ০১৪০৩২২২৯৭৮ ভৎয চাল ০১ ভা  

২৩  জাধনয়া  আক্তায 

জভাঃ আরতাপ 

জায়ন 

৪৫/৬ক,শশিশকয়া ভল্লা,খুরনা ০১৯১৪৩১১৩৪৩ ভৎয চাল ০১ ভা  

২৪ জদফাীল কুভায ঢারী যয়ভন্দ্র নাথ ঢারী গ্রাভ+মাঃ খশড়য়া,াইকগা া,খুরনা ০১৭০১১২৬২৬২ ভৎয চাল ০১ ভা  

২৫ ীযা ভন্ডর দীনফনু্ধ ভন্ডর শেেুখারী,ুখদাড়া,ফটিয়াঘাটা,খুরনা ০১৯৬০৪৬২৪২৮ ভৎয চাল ০১ ভা  

 
স্বারক্ষরযত- 

  (জভাঃ জভাস্তাক  উদ্দীন) 

উধযোরক 

মুফ উন্নয়ন অধধদপ্তয,খুরনা 

E-mail tddkhulna @.dyd.gov.bd 

জপান-০২-৪৪১১০৯৪৭ 

 



গণপ্রজাতন্ত্রীফাাংরাদদযকায 

উ-রযচারদকযকাম যারয় 

যুফউন্নয়নারধদপ্তয, খুরনা 

 

যুফ উন্নয়ন ারধদপ্তয, খুরনা জজরা কাম যারদয়য াঅওতায়  “করিউটাযদফরকএন্ডাঅাআরটি”প্ররক্ষণদকাদ যয ২০২০-২০২১ াথ য ফছদযয  (জুরাাআ-

রডদম্বয/২০২০) ১ভ ব্যাদচয প্ররক্ষণ প্রাপ্ত প্ররক্ষণাথীদদয নাদভয তাররকাাঃ  

নং প্রশক্ষণাথীযনাভ ঠিকানা মভাফাইরনম্বয প্রশক্ষণককাক েযনাভ মভয়াদ ভন্তব্য 

1) আানাীফ ফটিয়াঘাটা,খুরনা। ০১৭১১৯৮১৪৬৬ 
কশিউটাযকফশকএন্ড

আইশটিককা ে 
6 ভা 

 

2) অশবশজৎদত্ত খাশরপুয,শজশ-৯০০০,খুরনা 01949880739 ঐ ঐ  

3) আপানাআক্তাযককয়া ভশযফাশিফিখারাি,দয,খুরনা। 01517851292 ঐ ঐ  

4) মরারখান শফ.মক.যায়কযাড,দয,খুরনা। 01986610116 ঐ ঐ  

৫) আাদাজ্জুভান শদঘশরয়া,খুরনা। 01962355776 ঐ ঐ  

৬) দৃশিযায় মানাডাঙ্গা,দয,খুরনা। 01779045043 ঐ ঐ  

৭) আশপয়াপাশভদা মগাফযচাকাকভইনকযাড,দয,খুরনা। 01995777820 ঐ ঐ  

৮) আয়াখাতুন 
াজীইভাইরশরংককযাড,মানাডাঙ্গা,

খুরনা। 
01983127913 ঐ ঐ 

 

৯) মখরুকফরআরী দযগাপুয, আাশুশন, াতক্ষীযা। 01924191413 ঐ ঐ  

১০) াশয়াঢারী দশক্ষণশরভাযী, ককয়াফাজায,খুরনা। 01975103103 ঐ ঐ  

১১) যাকফয়াখাতুনযাণী গদাইপুয, াইকগাছা,খুরনা। 0178422577 ঐ ঐ  

১২) মতৌশপআকযশপনশজভ 
মছাটফয়যা,শজশ-

৯০০০,মানাডাঙ্গা,খুরনা। 
01941266547 ঐ ঐ 

 

১৩) তীধ েকুন্ডু মদারকখারকযাড,মানাডাঙ্গা,খুরনা। 01928805989 ঐ ঐ  

১৪) শভতাশফশ্বা মভাল্লাযাট,ফাকগযাট। 01774965555 ঐ ঐ  

১৫) জয়নাফকফগভকদারন টুটািাকভইনকযাড,মানাডাঙ্গা,খুরনা। 01647034904 ঐ ঐ  

১৬) াশফনাইয়াশভন শনযারাশদশঘযাি,মানাডাঙ্গা,খুরনা। 01767930658 ঐ ঐ  

১৭) লুফনাখাতুন যাজাপুয, আযককফািী,দয,ফাকগযাট। 01760088862 ঐ ঐ  

১৮) ভীযআশজজুরইরাভ ফকশািাকরন, মানাডাঙ্গা,খুরনা। 01720901995 ঐ ঐ  

১৯) ইশতভন্ডর 
ফিফয়যা,শজশ-৯০০০,খাশরপুয, 

খুরনা। 01958480870 ঐ ঐ 
 

২০) তানুবাউভাভা শকযাজপুয, ফশযার। 01721759362 ঐ ঐ  

২১) ভাছুযাখাতুন 
আইশডয়ারককরজকযাড,মানাডাঙ্গা,খুর

না। 
01950626545 ঐ ঐ 

 

২২) মভাোঃাশিযকখ কনাটিশ্রীযাভপুয, রুা,খুরনা। 01914459850 ঐ ঐ  

২৩) পাযানাইয়াশভন 
ফিফয়যা,শজশ-৯০০০,খাশরপুয, 

খুরনা। 01791313622 ঐ ঐ 
 

২৪) মভাোঃনাশযউশিন শযণটানা,ফটিয়াঘাটা,খুরনা। 01914176847 ঐ ঐ  

২৫) সুযাইয়াশশযন জঙ্গরফাধা, মকাযদয,মকায। 01940527650 ঐ ঐ  

২৬) সুজনাা শকযাজপুয, দয, শকযাজপুয। 01763296061 ঐ ঐ  

২৭) শদয়াআপশযন খুরনাশফশ্বশফদ্যারয়,মানাডাঙ্গা,খুরনা। 01739316350 ঐ ঐ  

২৮) তাীনআযাপাত মুজগুশিকভইনকযাড,মানাডাঙ্গা,খুরনা। 01719697034 ঐ ঐ  

২৯) মভাোঃআব্দুযযশভশকদায ১নং,শফপ্রআজগিা,মতযখাদা,খুরনা। 01936160655 ঐ ঐ  

৩০) মভাোঃরুকফরকখ দারুনআভানভল্লা,মানাডাঙ্গা,খুরনা। 01988467239 ঐ ঐ  

৩১) ভাশযয়াশকশিয়াশনজেনা াজীইভাইরশরংককযাড,মানাডাঙ্গা, 01516070803 ঐ ঐ  



খুরনা। 

৩২) আশিঁভশন মততুরফাশিয়া, মভািরগঞ্জ, ফাকগযাট। 01675157190 ঐ ঐ  

৩৩) ঐশ্বশযয়াাা যাখারগাছী,ফাকগযাট,দয,ফাকগযাট 01864605446 ঐ ঐ  

৩৪) কচশতভন্ডর 
ফিফয়যা,শজশ-৯০০০,খাশরপুয, 

খুরনা। 
0153338732

4 
ঐ ঐ 

 

৩৫) অনুকুভাযাানী মরাতরাকযাড, মানাডাঙ্গা,খুরনা। 01960065784 ঐ ঐ  

৩৬) মভাোঃআযভানগাজী শকযাভশনউত্তযািা,ফুরতরা,খুরনা। 01748642634 ঐ ঐ  

৩৭) মভাোঃকভাস্তাশপজুযযভান পুযাতনকুকয়টকযাড,শদঘশরয়া,খুরনা। 01911650894 ঐ ঐ  

৩৮) মভাোঃআরভামুন মঘানা, দয, াতক্ষীযা। 01790857972 ঐ ঐ  

৩৯) পাশযাইরাভপ্রবা 
খুরনাকভশডককরককরজ,মানাডাঙ্গা,খুর

না। 01712359644 ঐ ঐ 
 

৪০) ল্লফদত্ত শচরাািা,মকাটারীািা, মগাারগঞ্জ। 01858806005 ঐ ঐ  

৪১) আয়া শশিকা সুযখারী, ফটিয়াঘাটা, খুরনা। 01766345095 ঐ ঐ  

৪২) পাযজানাআক্তাযভীভ মঘালগাতী,মভাল্লাাট,ফাকগযাট। 01990256459 ঐ ঐ  

৪৩) পাযানাআশফদকভঘরা মছাটফয়যাফাজায,মানাডাঙ্গা,খুরনা। 01930433848 ঐ ঐ  

৪৪) এভএভভাভাদুযযভান মগায়ারগ্রাভ,কাশয়াশন, মগাারগঞ্জ। 0195663826

2 
ঐ ঐ 

 

৪৫) মভাোঃআব্দুরআউয়ার এরাংশগ, মকাটচাঁদপুয,শঝনাইদা 01929404593 ঐ ঐ  

৪৬) সুযাইয়াআক্তাযশভশর খাটুযা,ভদযপুয,মকায। 01966299527 ঐ ঐ  

৪৭) দীাযায় চাশিযচক,কয়যা, খুরনা। 01992926296 ঐ ঐ  

৪৮) মভাোঃশযফুরইরাভ গািাকখারা, ফুরতরা,খুরনা। 01408884243 ঐ ঐ  

৪৯) জগিাথদা শ্বানঘাটকযাড,মানাডাঙ্গা,খুরনা। 01902623880 ঐ ঐ  

৫০) এভএভমুশফনশভয়া অমৃতনগয, কাশরয়া, নিাইর। 01303651949 ঐ ঐ  

৫১) সুশভতাা শকভশিকযাড, মানাডাঙ্গা,খুরনা। 01840913914 ঐ ঐ  

৫২) াইদুযযভান আভগ্রাভ,যাশজয, ভাদাশযপুয। 01403222032 ঐ ঐ  

৫৩) মভাোঃযশফউরইরাভ দযগাতরা,ফটিয়াঘাটা, খুরনা। 01647437340 ঐ ঐ  

৫৪) আর- ভামুন মদয়ািা,করাকযায়া,াতক্ষীযা। 01929394700 ঐ ঐ  

৫৫) মখতাইপআকভদশকভর 
মছাটফয়যা,ভশজদকযাড,মানাডাঙ্গা,খু

রনা। 
01917938316 ঐ ঐ 

 

৫৬) পাকতভাখাতুন জয়পুয, পূফ েরুা, খুরনা। 01911853628 ঐ ঐ  

৫৭) মভাাইশভনুরইরাভশযপাত স্যাযইকফারকযাড,মানাডাঙ্গা,খুরনা। 01705723630 ঐ ঐ  

৫৮) আবুনাঈভ শযণটানা,খুরনা। 01765458299 ঐ ঐ  

৫৯) এনামুরকাকন াশপজনগয,মানাডাঙ্গা,খুরনা। 01974202267 ঐ ঐ  

৬০) অনুকুভাযভন্ডর ঝাা,শ্যাভনগয,াতক্ষীযা। 01915516232 ঐ ঐ  

৬১) ভানন্দশভশি মািাকাটরা ,শ্যাভনগয,াতক্ষীযা। 01984108150 ঐ ঐ  

৬২) ভারুপা ানাফাগ,কগযনদী, ফশযার। 01743862000 ঐ ঐ  

৬৩) মভাাোঃতাভািাখাতুন টুটািাকভইনকযাড,তারতরা,খুরনা। 01908263295 ঐ ঐ  

৬৪) মভাোঃতাকযকযভান টুটািাকভইনকযাড,তারতরা,খুরনা। 01846651071 ঐ ঐ  

৬৫) মভাোঃনাইমুযযভান মাডনারী,আাশুশন, াতক্ষীযা।  ঐ ঐ  

৬৬) তাভািাইরাভস্বণ ো াশপজনগয,মানাডাঙ্গা,খুরনা। 01308523249 ঐ ঐ  

৬৭) মভাাোঃাানানূয ফসুািা, ফাঁতরাকভাি,খুরনা। 01729183544 ঐ ঐ  



৬৮) আরআশভন দাশতনাখাশর, শ্যাভনগয, াতক্ষীযা। 01989609535 ঐ ঐ  

৬৯) পাকতভাতুজকজাযা মদারকখারা,মানাডাঙ্গা,খুরনা। 01777224288 ঐ ঐ  

৭০) সুযাইয়াখাতুনজশর শ্যাভফাগাত, পশকযাট, ফাকগযাট 01911025128 ঐ ঐ  

৭১) রুশভখাতুন ফটিয়াঘাটা,খুরনা। 01403222921 ঐ ঐ  

৭২) ীযাখাতুন মছাটফয়যা,মানাডাঙ্গা,খুরনা। 01877746840 ঐ ঐ  

৭৩) মভাোঃাানুরফািাশশয পূফ েফাশনয়াখাভায,খুরনা। 01910992786 ঐ ঐ  

৭৪) বুযাকভজাশফন 
২১/১,নথ েখারব্যাংককযাড,মানাডাঙ্গা,খু

রনা। 
01712709886 ঐ ঐ 

 

৭৫) াশভযাকভযাফ 
২১/১,নথ েখারব্যাংককযাড,মানাডাঙ্গা,খু

রনা। 
0195615557 ঐ ঐ 

 

৭৬) াশপজাখাতুন াশপজনগয,মানাডাঙ্গা,খুরনা। 01893610678 ঐ ঐ  

৭৭) মখশয়াভ মানাডাঙ্গা,খুরনা। 01921501562 ঐ ঐ  

৭৮) মভাোঃযাশকফআকভদ ফানযগাতী,খুরনা। 0193236654

3 
ঐ ঐ 

 

 

 
স্বারক্ষরযত- 

(জভাঃ জভাস্তাক উদ্দীন) 

উধযোরক 

মুফ উন্নয়ন অধধদপ্তয,খুরনা 

E-mail tddkhulna @.dyd.gov.bd 

জপান-০২-৪৪১১০৯৪৭ 

 

 

ক্র 

 
প্রশিক্ষণাথীরনাম শিতারনাম ঠিকানা মমাবাইলনম্বর 

প্রশিক্ষণ
মকার্সের
নাম 

মময়া
দ 

মন্ত
বয 



০১ ম াাঃাআয়াহিয়া মলখম াাঃাঅব্দু ান্না
ন 

২০ , 
পহি বাহনয়াখা ার , 
ম ানাডাঙ্গা , খুনা 

০১৯১৯৪৬৫৬
১৭ 

াআমকট্রহন
ক্স 

১  
বযাচ 
২০২০
-২১ 
০৬ া
  

জুাাআ
-

হড
ম াঃ/
২০২
০ 

০২ মলখহিমরাজাঅিমেদ মলখাঅতািারাঅী ১০৮, রাময়র ি,  
হজহপও-৯০০০, 
ম ানাডাঙ্গা, খুনা 

১৯৯৮৬০০২৫
৪ 

াআমকট্রহন
ক্স 

০৬ া
  

 

০৩ িারুকমিাম ন াঅব্দুখামক  মিশ্বরপুর, 
ম ৌখাী,কাহগঞ্জ, 
 াতক্ষীরা 

০১৫৭১১৪৫২১৭ াআমকট্রহন
ক্স 

০৬ া
  

 

০৪ ম াাঃমর াতাঅিামে
দ 

ম াাঃজহুরুাআ া  াঈত্তরখান, 
 াঝারপাড়া,ঢাকা 

০১৭৮৭৪১৫৫৮
৬ 

াআমকট্রহন
ক্স 

০৬ া
  

 

০৫ হ নু্টদাল ামলাকদাল টিপনা, 
খহনয়া,ডু ুহরয়া, খুনা 

০১৯১০২৬৯৯
৩৩ 

াআমকট্রহন
ক্স 

০৬ া
  

 

০৬ াঅহ িাঅব্দুল্লাি হ রাজুাআ া  রাজনগর, চরকুহয়া, 
ম াল্লািাট, বামগরিাট 

০১৯৭২৯৪৩৩০
০ 

াআমকট্রহন
ক্স 

০৬ া
  

 

০৭ ম াাঃ ামকমিাম ন ম াাঃম ালামরিমিাম 
ন 

১৪/২রাগ ারাবাাআমন, 
খুনা দর ,খুনা 

০১৫১৮৪০৩০
৬১ 

াআমকট্রহন
ক্স 

০৬ া
  

 

০
৮ 

ম াাঃম মিহদিা ান ম াাঃহ রাজুাআ া    হজদপাড়া, 
 ুহিপাড়া,   দর, 
 াতক্ষীরা 

০১৬৭০২১১১৪
৫ 

াআমকট্রহন
ক্স 

০৬ া
  

 

০৯ মলখাআয়াহ নমিাম ন াঅকরা মিাম ন নতুনবাবুপাড়া, 
কা ামরাড, ম য়দপুর, 
হনিা াহর 

০১৯৯৮৫৫৭২৭
৯ 

াআমকট্রহন
ক্স 

০৬ া
  

 

১০ ম াল্লাশুকুরাঅী ম াাঃাঅবুমিাম নম া
ল্লা 

রাময়র ি, ম াল্লাবাড়ী 
, খাহলপুর , খুনা-
৯০০০ 

০১৯৮৫৯৬৪৮
৫০ 

াআমকট্রহন
ক্স 

০৬ া
  

 

১১ ম াাঃাঅহলকুররি ান
হৃদয় 

ম াাঃকাঞ্চনমলখবাচু্চ মলখবাড়ী,কাাঁঠাতা 
,ম াড়গঞ্জ ,বামগরিাট 

০১৭৭৯৪৪১০৫
০ 

াআমকট্রহন
ক্স 

০৬ া
  

 

১২  ািিুজ াআ রানমলখ গাাংনী , ম াল্লািাট , 

বামগরিাট 

০১৬৫০০৯৭২২
২ 

াআমকট্রহন
ক্স 

০৬ া
  

 

১৩ লান্তাআ া াহু হজকরুম াল্লা চাাঁদপুর ,বা নডাঙ্গা 
,রুপ া ,খুনা 

০১৮৪৬১৫২৪
৮২ 

াআমকট্রহন
ক্স 

০৬ া
  

 

১৪ মলখ াহকি 
াঅিমেদতািাহ ন 

মলখ াহবরাঅিমেদ 

 

৬৫/১মদপাড়া, 
 মিশ্বরপালা, মদৌতপুর, 

খুনা 

০১৯০৫৭৬৫০
৯৯ 

াআমকট্রহন
ক্স 

০৬ া
  

 

১৫ ম াাঃরাম মলখ াঅব্দুরাজ্জাকমলখ ম লাখুহ, রুপ া, খুনা ০১৯১৮০৪১০
৯০ 

াআমকট্রহন
ক্স 

০৬ া
  

 

১৬ ম াাঃিারুকমিাম ন 
রদার 

ম াাঃলািীন রদার পাচুহড়য়া, খহনিয়া, 
ডু ুহরয়া, খুনা 

০১৯২৬২০৫৭১
৫ 

াআমকট্রহন
ক্স 

০৬ া
  

 

১৭ াঅবুতামির ানা াঅবু াাইদ ানা ম ৌখাী,  াি , ডু ুহরয়া, 
খুনা 

০১৯৫৫৭৯৭৪৭
৯ 

াআমকট্রহন
ক্স 

০৬ া
  

 



 

গণপ্রোতন্ত্রী ফািংরায়দ যকায 

উ-ধযোরয়কয কাময ারয় 

মুফ উন্নয়ন অধধদপ্তয,খুরনা 

 

 
                                                                                                                         স্বারক্ষরযত - 

(জভাঃ জভাস্তাক উদ্দীন) 

উধযোরক 

মুফ উন্নয়ন অধধদপ্তয,খুরনা 

E-mail tddkhulna @.dyd.gov.bd 

জপান-০২-৪৪১১০৯৪৭ 

 

 

  

১৮ াঅক্তারুাআ া  াঅব্দুকামদর হলকারপুর , ক্ষনপুর , 
লালিা, যমলার 

০১৫৭৫৩৩৪৭
৩৯ 

াআমকট্রহন
ক্স 

০৬ া
  

 

১৯ ম াাঃরুমবমিাম ন ম াাঃাঅব্দুররহি  মদয়ানাদহক্ষণপাড়া , 
মদৌতপুর , খুনা 

০১৯৭৭৯৩০৬৭
০ 

াআমকট্রহন
ক্স 

০৬ া
  

 

২০ ম াাঃতানহিরমিাম ন নজরুাআ া  তুহ ডাঙ্গা , কামরায়া 
, কামরায়া , 
 াতক্ষীরা 

০১৭৬১৫৩৪২৭০ াআমকট্রহন
ক্স 

০৬ া
  

 



গণপ্রজাতন্ত্রীফাাংরাদদযকায 

উ-রযচারদকযকাম যারয় 

যুফউন্নয়নারধদপ্তয, খুরনা 

 

যুফ উন্নয়ন ারধদপ্তয, খুরনা জজরা কাম যারদয়য াঅওতায়  “প্রদপনারগ্রারপক্সরডজাাআন”প্ররক্ষণদকাদ যয ২০২০-২০২১ াথ য ফছদযয  (জুরাাআ-

রডদম্বয/২০২০) ১ভ ব্যাদচয প্ররক্ষণ প্রাপ্ত প্ররক্ষণাথীদদয নাদভয তাররকাাঃ  

 

নং প্রশক্ষণাথীযনাভ ঠিকানা মভাফাইরনম্বয প্রশক্ষণককাক েযনাভ মভয়াদ ভন্তব্য 

১) তাযকনাথদা 
মানাডাঙ্গাকভইনকযাড১৫,দ

য,খুরনা 
০১৭৯১৬৬৯১০৪ 

প্রকপনারগ্রাশপক্সশড

জাইনককা ে। 6 ভা 
 

২) খানাজ্জাতুরইরাভ 
খারকুশরয়া,মভাকিরগঞ্জ,ফাকগ

যাট 
০১৮৪২৮৮৭৮৯৯ ঐ 6 ভা 

 

৩) সুজয়ভন্ডর কুরটি,ডুমুশযয়া, খুরনা। ০১৭৭৯৬৫৬২১২ ঐ 6 ভা  

৪) কাভরুিাাযভীভ দূজেনীভর,রুা,খুরনা। ০১৯৯১৬০৮৩৮৪ ঐ 6 ভা  

৫) মভাোঃফাকীশফল্লাশশিক 
াজীইভাইরশরংককযাড,খুর

না। ০১৮৬১৫২৭২৫৩ ঐ 6 ভা 
 

৬) পাযজানাযভানএযাশন 
মভশ্বযাা,মদৌরতপুয 

,খুরনা। ০১৭৩০৫৮৮১২৮ ঐ 6 ভা 
 

৭) কৃাচার্য্েভন্ডর কুরটি,ডুমুশযয়া, খুরনা। ০১৯৬৭৫৭৩১১৩ ঐ 6 ভা  

৮) কুভাকযভন্ডর কুরটি, ডুমুশযয়া, খুরনা। ০১৯৬৬০১১৪০২ ঐ 6 ভা  

৯) মাশনয়াযায় মঘানাফান্দা,ডুমুশযয়া, খুরনা। ০১৭৬৭৪৮৭৬৩০ ঐ 6 ভা  

১০) মভাোঃনাঈভকাকন 
১৮৯,াজীইভাইরকযাড,ফান

যগাতী, খুরনা। ০১৬৮২৬৪৫০২৫ ঐ 6 ভা 
 

১১) মুনতাশযআরভযাদ 
২৫৫/১,ময-এ-

ফাংরাকযাড,খুরনা। ০১৭৮২০৭৯৪০৮ ঐ 6 ভা 
 

১২) মুশপকুযযভানআকা 
জাশভযাফাজায,ফুরতরা,খুরনা

। ০১৩০৩৩৪৯৮৮০ ঐ 6 ভা 
 

১৩) 
মভাোঃআাদুরইরাভআ

শক 

৩২/৫, 

কশযভনগযকানাতডাঙ্গা, 

খুরনা। 
০১৮৫৬৯২২৬৩২১ ঐ 6 ভা 

 

১৪) আশতকআকভদ যুশগাটি,রুা,খুরনা। ০১৯৬৯৭৯৩৭৯০ ঐ 6 ভা  

১৫) পাযজানাকশফয 
মখািাপুযাতনভশজদকযাড

,মানাডাঙ্গা,খুরনা। 01873253103 ঐ 6 ভা 
 

১৬) মভাোঃাানউল্লা 
উভাজুিী, শচতরভাযী, 

ফাকগযাট। 01612159595 ঐ 6 ভা 
 

 
স্বারক্ষরযত- 
 

(জভাঃ জভাস্তাক উদ্দীন) 

উধযোরক 

মুফ উন্নয়ন অধধদপ্তয,খুরনা 

E-mail tddkhulna @.dyd.gov.bd 

জপান-০২-৪৪১১০৯৪৭ 

 

 

  



 

গণপ্রজাতন্ত্রীফাাংরাদদযকায 

উ-রযচারদকযকাম যারয় 

যুফউন্নয়নারধদপ্তয, খুরনা 

 

যুফ উন্নয়ন ারধদপ্তয, খুরনা জজরা কাম যারদয়য াঅওতায়  “রিল্যারিাং/াঅউটদার যাং”প্ররক্ষণদকাদ যয ২০২০-২০২১ াথ য ফছদযয  (রডদম্বয/২০২০) 

১ভ ব্যাদচয প্ররক্ষণ প্রাপ্ত প্ররক্ষণাথীদদয নাদভয তাররকাাঃ  

 

নং প্রশক্ষণাথীযনাভ ঠিকানা মভাফাইরনম্বয প্রশক্ষণককাক েযনাভ মভয়াদ ভন্তব্য 

১) শভতা শফশ্বা 
৭৯/৩, আবু আকভদ মযাড, ফানযগাঁশত, 

খুরনা 
০১৭৭৪৯৬৫৫৫৫ 

শিল্যাশসং / 

আউটকাশ েং 
1 ভা 

 

২) ীযা খাতুন 
মছাট ফয়যা কুন্ডু ািা, মানাডাঙ্গা, 

খুরনা। 
০১৪০৬৮৮৩৫৩৫ ঐ ঐ 

 

৩) অনু কুভায াানী ১২, মরাতরা মযাড, খুরনা। ০১৯৬০০৬৫৭৮৪ ঐ ঐ  

৪) াশপজা খাতুন 
াশপজনগয মুজগুশি ভািক, 

মানাডাঙ্গা, খুরনা। 
০১৭৭৭৫০৩০১২ ঐ ঐ 

 

৫) পাশযা ইরাভ প্রবা 
৪৮, মছাটফয়যা মগারদায ািা, 

মানাডাঙ্গা, খুরনা। 
০১৯৩৭৭০১৬৫৪ ঐ ঐ 

 

৬) তাভািা ইরাভ স্বণ ো 
াশপজনগয মুজগুশি ভািক, 

মানাডাঙ্গা, খুরনা। 
০১৩০৮৫২৩২৪৯ ঐ ঐ 

 

৭) এনামুর মাকন শনউভাককেট, মানাডাঙ্গা, খুরনা। ০১৯৭৪২০২২৬৭ ঐ ঐ  

৮) মভাোঃ আব্দুয যশভ শকদায আজগিা, মতযখাদা, খুরনা। ০১৯৩৬১৬০৬৫৫ ঐ ঐ  

৯) মভাোঃ ইাযাত মাাইন মগাশফন্দপুয, অন্তাবুশনয়া, কয়যা, খুরনা। ০১৯২১৯১৬০৮৫ ঐ ঐ  

১০) মভাোঃ যায়ান কশফয 
২/২, পুযাতন গল্লাভাযী মযাড, 

মানাডাঙ্গা, খুরনা। 
০১৩১৬০০৮৪০৬ ঐ ঐ 

 

১১) যীপ আব্দুল্লা টিকাযাভপুয, তারা, াতক্ষীযা ০১৭৩২৭৮৩২৭৫ ঐ ঐ  

১২) ায়ভা আযা মপা মঘািাদাইি, মভাকিরগঞ্জ, ফাকগযাট। ০১৯৮৩১২২৪৫৮ ঐ ঐ  

১৩) কাজী তাীন আযাপাত মুজগুশিকভইনকযাড,মানাডাঙ্গা,খুরনা। ০১৭১৯৬৯৭০৩৪ ঐ ঐ  

১৪) তনুশ্রী যায় 
যায়ফািী, গজারভাযী, জরভা, 

ফটিয়াঘাটা, খুরনা। 
০১৯১০৯৪৯৪৯৬ ঐ ঐ 

 

১৫) মভাোঃ আব্দুর আউয়ার এরাঙ্গী, মকাটচাঁদপুয, শঝনাইদ ০১৯২৯৪০৪৫৯৩ ঐ ঐ  

১৬) তন্ময় শকদায 
২৩৩, রাইন শফর াফরা, কুরটি, 

ডুমুশযয়া, খুরনা। 
০১৯০৪৬৮৮০১১ ঐ ঐ 

 

১৭) আর ভামুন 
মদািা, ালুখা, মকাটাশরািা, 

মগাারগঞ্জ 
০১৬২৫০৫০৮৪৩ ঐ ঐ 

 

১৮) তাশযকুর ইরাভ শজউধযা, মভাকিরগঞ্জ, ফাকগযাট। ০১৪০৮৫১৫৩৪৬ ঐ ঐ  

১৯) শফ. এভ. আব্দুল্লা ইভশতয়াজ 
ভাাকাটা শিভািা, পশকযাট, 

ফাকগযাট। 
০১৮১৭৫২৮৮০৮ ঐ ঐ 

 

২০) ভরয় াা 
১১৩/১, মকয ফাংরা মযাড, 

ফাশনয়াখাভায, খুরনা। 
০১৯২৯৮৯৩০৮৯ ঐ ঐ 

 

 
স্বারক্ষরযত- 

(জভাঃ জভাস্তাক উদ্দীন) 

উধযোরক 

মুফ উন্নয়ন অধধদপ্তয,খুরনা 

E-mail tddkhulna @.dyd.gov.bd 

জপান-০২-৪৪১১০৯৪৭ 

 

 



গণপ্রজাতন্ত্রীফাাংরাদদযকায 

উ-রযচারদকযকাম যারয় 

যুফউন্নয়নারধদপ্তয, খুরনা 

যুফ উন্নয়ন ারধদপ্তয, খুরনা জজরা কাম যারদয়য াঅওতায়  “রিল্যারিাং/াঅউটদার যাং”প্ররক্ষণদকাদ যয ২০২০-২০২১ াথ য ফছদযয  (ভাচ য/২১) 

২য় ব্যাদচয প্ররক্ষণ প্রাপ্ত প্ররক্ষণাথীদদয নাদভয তাররকাাঃ  

 

নং প্রশক্ষণাথীযনাভ ঠিকানা মভাফাইরনম্বয প্রশক্ষণককাক েযনাভ মভয়াদ ভন্তব্য 

১) শযক্তাযানীভন্ডর 
টিকাদাযফািী, গািাকখারা, ফুরতরা, 

খুরনা। ০১৯১৪১৪২৬০৬ 
শিল্যাশসং / 

আউটকাশ েং 
1 ভা 

 

২) সুভাইয়াআপশযন কয়াযািা, শভযগীডাঙ্গা, াতক্ষীযা। ০১৭১৫৩৩২২৯৫ ঐ ঐ  

৩) শযতাাযবীন 
শফদুযৎককন্দ্রকগায়ারািা, শজশ, 

খাশরপুয, খুরনা। ০১৭৮২৭৪১৬৯৪ ঐ ঐ 
 

৪) আবুফক্কযশশিক ইউসুপকযা, শভজোপুয, খুরনা। ০১৯৫৭৬১৬৯৯৩ ঐ ঐ  

৫) যশজতকুভাযগাইন চককয, রুদাঘিা, ডুমুশযয়া, খুরনা। ০১৯২৫৪৩৩৮৬৪ ঐ ঐ  

৬) মভাাোঃাযশভনআক্তায চাঁদগ্রাভ, চাঁদগ্রাভ, মবিাভাযা, কুশিয়া ০১৭৮২৫৬২৬৭৬ ঐ ঐ  

৭) সুব্রতকুভাযদা 
যতনপুয, আনুশরয়া, আাশুশন, 

াতক্ষীযা। ০১৫৭১১২১৯৯৮ ঐ ঐ 
 

৮) আবুনাঈভ 
ভধ্যশযণটানা, জরভা, ফটিয়াঘাটা, 

খুরনা। ০১৭৬৫৪৫৮২৯৯ ঐ ঐ 
 

৯) উজ্জ্বরশফযাগী 
১০/১১, মুজগশিদোঃািা, খাশরপুয, 

খুরনা 
০১৭৬৪৪২০৩৪৯ ঐ ঐ 

 

১০) তাীপআশযশপনজীভ ৫/১১, মছাটফয়যা, মানাডাঙ্গা, খুরনা। ০১৯৪১২৬৬৫৪৭ ঐ ঐ  

১১) মখশয়াভ 
প্রতাাশদতযকযাড, াফরা, মদৌরতপুয, 

খুরনা। ০১৯২১৫০১৫৬২ ঐ ঐ 
 

১২) সুভাইয়াআক্তাযশভশর খাটুযা, ভদনপুয, ভশনযাভপুয, মকায। ০১৯৬৬২৯৯৫২৭ ঐ ঐ  

১৩) আশপয়াপাশভদা 
খানজাাননগয, মগাফযচাকাকভইনকযাড, 

খুরনা। ০১৯৯৫৭৭৭৮২০ ঐ ঐ 
 

১৪) উকেতাফাসুভযশি পুটিখারী, মভাকিরগঞ্জ, ফাকগযাট। ০১৭৬০৩৬৭২০৪ ঐ ঐ  

১৫) সুযাইয়াখাতুনজশর 
শ্যাভফাগাত, টাউননয়াািা, পশকযাট, 

ফাকগযাট। ০১৯১১০২৫১২৮ ঐ ঐ 
 

১৬) মজশযনতাশনভঐী 
১/৬, াজীইভাইরশরংককযাড, 

ফানযগাতী, খুরনা। ০১৯৪১২৫৭২০৩ ঐ ঐ 
 

১৭) াগযফািই মবিাফািী, আভগ্রাভ, যাশজয, ভাদাযীপুয। ০১৭৬৮১৯৮৮১৬ ঐ ঐ  

১৮) মভাোঃরুকফরকভাল্লা 
৭/২০, রফণচযাভশদনাফাদ, শইয়োড, 

খুরনা। ০১৭৮১৮৯০৮১৬ ঐ ঐ 
 

১৯) চন্দনটিকাদায 
ফাশনয়াপুকুয, গািাকখারা, ফুরতরা, 

খুরনা। ০১৯২৯১৭৯৪০৬ ঐ ঐ 
 

২০) শযতাভন্ডর ঠিয়াফান্দা, গািাকখারা, ফুরতরা, খুরনা। ০১৭৩৫৩৭০৮৮৯ ঐ ঐ  

 
 

স্বারক্ষরযত- 
(জভাঃ জভাস্তাক উদ্দীন) 

উধযোরক 

মুফ উন্নয়ন অধধদপ্তয,খুরনা 

E-mail tddkhulna @.dyd.gov.bd 

জপান-০২-৪৪১১০৯৪৭ 



গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংাদেল রকার 

ডডপুটি ডকা-ার্ডি দেটদরর কাযিায় 

যুব প্রর্লক্ষণ ডকন্দ্র 

যুব াঈন্নয়ে ার্িেপ্তর, ডাোডাঙ্গা, খুো। 
 

োং-যুাঈা/যুপ্রদক/খুো/ফাফ ও েেপত্র-03/10/2008(াাংল-2)/ 2018-316 তার্রখাঃ 23/03/2021 র্রাঃ 
 

 

 

র্বয় : খুো যুব প্রর্লক্ষে ডকদন্দ্রর 2020-2021 াথি বছদরর প্রর্লক্ষণপ্রাপ্ত যুবক ও যুবোরীদের তথয ডপ্ররণ 
প্রদঙ্গ।   

 

ূত্র : োং-34.01.0000.027.38.265.16-259, তার্রখ : 15/03/2021 র্রাঃ 
 

 

াঈপযুিক্ত র্বয় ও ূদত্রর ডপ্রর্ক্ষদত মদােদয়র েয় াবগর্তর র্ের্মত্ত জাোদো যাদে ডয, যুব প্রর্লক্ষণ ডকন্দ্র , যুব াঈন্নয়ে 
ার্িেপ্তর, ডাোডাঙ্গা, খুোর 2020-2021 াথি বছদরর শুরু ডথদক ডফব্রুয়ার্র ,2021 র্রাঃ পযিন্ত প্রর্লক্ষণপ্রাপ্ত যুবক ও 
যুবোরীদের তথয চার্ত ছক ডমাতাদবক পুরণপূবিক প্রদয়াজেীয় বযবস্থা গ্রদণর জেয এতেদঙ্গ ডপ্ররণ করা দা।  

01ম(78তম) ব্যাচ 

ক্রাঃ 
োং 

প্রর্লক্ষণাথীদের োম  স্থায়ী ঠিকাো ডমাবাাআ েম্বর প্রর্লক্ষণ 

ডকাদির 

োম 

ডময়াে মন্তবয 

1 2 3 4 5 6 7 

01 ডপ্রমা রায় 
গ্রাম-15/1 াজী াআমাাআ র্াংক ডরাড, বােরগাতী, 
ডাক-ের-9100,থাো- ডাোডাঙ্গা, ডজা-খুো 01951-753745 

গব
ার্ে
পশু
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া
াঁ-
মুর
র্গ
পা
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থর্
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র্ক
ৎ
া, 
মৎ
য

 চ
া

 ও
 কৃ
র্

 

র্ত
ে 
মা
 
 

(
1
5
জ
ুা
াআ-

1
3
া
দট
াব
র,

2
0
2
0

 র্র
াঃ প

যিন্ত
)

 

 

02 ুমো াঅক্তার ুর্ম 
গ্রাম-বকু বাগাে ডে, ডাক-ডাকবাাংা, থাো-
ডাোডাঙ্গা, ডজা-খুো 

01718-078791 

(মাতা) 

03 ডমাাঃ াঅ মুজার্ে 
গ্রাম-ড়ারকু, ডাক-গজার্য়া, াঈপদজা-কচুয়া, 
ডজা-বাদগরাট 

01975-764671 

04 ডমাাঃ লার্ক াঅাে 
গ্রাম-রাজার বাগাে, ডাকঘর-াতক্ষীরা, 
াঈপদজা-াতক্ষীরা ের, ডজা-াতক্ষীরা 

01764-631939 

05 ডমাাঃ াঅর্রফু াআাম 
গ্রাম-53, বুপাড়া ডমাআে ডরাড, ডাকঘর-খুো 
ের-9100, থাো-ডাোডাঙ্গা, ডজা-খুো 

01922-654463 

06 ডমাাঃ ছার্ে ডমাল্লা 
গ্রাম-র্মর্ক ডেয়াড়া, ডাকঘর-বুর্গাটি, 

াঈপদজা-রূপা, ডজা-খুো 
01733-307123 

07 ডমাাঃ ফারুক ডাদে 
গ্রাম-গড় াঅমােী, ডাক-াঅমােী, াঈপদজা-কয়রা, 
ডজা-খুো 

01855-922791 

08 াঅর্লকুর রমাে াঅর্লক  
গ্রাম-374, ডলদর বাাংা ডরাড, ডাকঘর-খুো 
ের-9100, থাো-ডাোডাঙ্গা, ডজা-খুো 

01639-891167 

09 ওবায়েরু রমাে 
গ্রাম-াআমাম পাড়া ডাক-র্লপাআয়িাড-9201,থাো-
খুো ের,ডজা-খুো 

01952-972094 

10 ডমাাঃ ডরজাাঈ ক 
গ্রাম-94 র্লপাআয়িাড, ডাক-র্লপাআয়িাড-9201, থাো-
ের,ডজা-খুো 

01948-899476 

11 ডমাাঃ াদবর াঅদমে 
গ্রাম-লাবা কর্কর বটতা, ডাক-

ডেৌতপুর,থাো-ডেৌতপুর, ডজা-খুো 
01911-073484 

12 ওবাাআেলু্লা ার্ে 
গ্রাম-পূবি ডমাল্লাপাড়া, ডাক-9201, থাো-খুো 
ের, ডজা-খুো 

01956-971303 

13 ডমাাঃ াঅ মামুে ডলখ 
গ্রাম-র্চাংড়া, ডাকঘর-ডমাভো, াঈপদজা-
ডুমুর্রয়া, ডজা-খুো 

01409-771250 

14 ডমাাঃ মাবুবুর রমাে 
গ্রাম-াঅমতা মর্েোবাে  ডাক-র্লপাআয়িাড-9201, 

থাো-খুো ের,ডজা-খুো 
01749-440690 

15 ডমাাঃ োাইম াঅদমে 
গ্রাম-াঅমতা মর্েোবাে ডাক-র্লপাআয়িাড-9201, 

থাো-খুো ের, ডজা-খুো 
01985-588188 



16 ওমাে গর্ণ 
গ্রাম-মিযডাঙ্গা, ডাকঘর-ডেৌতপুর, থাো-
ডেৌতপুর, ডজা-খুো 

01954-888612 
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ডময়াে মন্তবয 

1 2 3 4 5 6 7 

17 রীো াঅক্তার খার্েজা গ্রাম-ডভাজম, ডাকঘর-কাকরিা, াঈপদজা-
বাদকরগঞ্জ,ডজা-বর্রলা 

01676-138900 
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18 ডমাাঃ এোমু ক 
গ্রাম-াঅন্দরু্য়া, ডাক-লাাপুর, াঈপদজা-
ডুমুর্রয়া, ডজা-খুো 01918-610985 

19 ডমাাঃ াঅ-াঅর্মে ডমাড় 
গ্রাম+ডাকঘর-ডলাভো, াঈপদজা-ডুমুর্রয়া, 
ডজা-খুো 01742-174507 

20 ডমাাঃ ফার্মু াআাম 
গ্রাম-পূবি জার্মর তী, থাো-ক্ষীপুর, ডজা-
ক্ষীপুর 

01981-082929 

21 ডমাাঃ ডোমাে মৃিা 
গ্রাম-মুাাআপত্তে,ডাকঘর-মুর্িরাট, 

াঈপদজা-ডবারাোঈর্িে,ডজা-ডভাা 
01780-231378 

22 ডাাগ াঅম 
গ্রাম-াঅন্দরু্য়া, ডাক-লাাপুর, াঈপদজা-
ডুমুর্রয়া, ডজা-খুো 

01765-016233 

23 ডমাাঃ লর্রফু াআাম 
গ্রাম+ডাকঘর-গাড়াদখাা 
াঈপদজা-ফুতা, ডজা-খুো 

01408-884243 

24 ডমাাঃ াঅব্দুল্লা াঅ-ডা 
গ্রাম-ডলাগার্তয়া, ডাক-

রুোঘরা,াঈপদজা-ডুমুর্রয়া, ডজা-খুো 
01911-411668 

25 মর্েলাংকর কুনু্ড 
গ্রাম-ডলাগার্তয়া, ডাক-রুোঘরা, 
াঈপদজা-ডুমুর্রয়া, ডজা-খুো 

01924-625242 

26 ডমাাঃ াঅর্মু াআাম 
গ্রাম-বরুো, ডাক-বরুো 
বাজার,াঈপদজা-ডুমুর্রয়া, ডজা-খুো 

01964-784297 

27 ডমাাঃ ডমদেী াাে 
গ্রাম-ডকামপুর, ডাক-গুটুর্েয়া, াঈপদজা-
ডুমুর্রয়া, ডজা-খুো 

01966-010995 

28 শুভর্জৎ মোর 
গ্রাম-রাংপুর, ডাক-রাংপুর কাীবাটী, 

াঈপদজা-ডুমুর্রয়া, ডজা-খুো 
01756-798707 

29 র্ফদরাজ ফর্কর 
গ্রাম-মুর্ম ডাঙ্গা, ডাক-াঅমবার্ড়য়া, 
াঈপদজা-র্েঘর্য়া, ডজা-খুো 

01732-220738 

30 ডজযার্ত প্রকাল ঢাী 
গ্রাম+ডাকঘর-বয়ারভাঙ্গা 
াঈপদজা-বটিয়াঘাটা, ডজা-খুো 

01728-713614 

31 ডমাাঃ াঅমগীর কবীর 
গ্রাম+ডাক-কাগজীপাড়া 
াঈপদজা-ডুমুর্রয়া, ডজা-খুো 

01916-348877 

32 াঈত্তম লী 
গ্রাম-গাংগারামপুর, ডাকঘর-কার্তয়াোাংা, 
াঈপদজা-বটিয়াঘাটা, ডজা-খুো 01310-201059 

33 ডমাাঃ মর্েু াাে 
গ্রাম-র্োঈমাদকি ট, ডাক-খার্লপুর, থাো-
খার্লপুর, ডজা-খুো 

01978-366388 

34 ুতাো পারভীে 
বড় বয়রা মিযপাড়া, ডাকঘর-র্জর্পও-

9000, থাো-খার্লপুর, ডজা-খুো 
01925-688120 

35 ফারজাো াআয়ার্মে 
গ্রাম-বড়বয়রা মিযপাড়া, র্জর্পও-9000, 

থাো-খার্লপুর, ডজা-খুো 01920-014337 

36 ডমাাঃ এেজামু কর্বর 
গ্রাম-খারাবাে, ডাকঘর-ডক,বাাআেতা, 
াঈপদজা-বটিয়াঘাটা, াঈপদজা-খুো 

01981-301662 

37 ডমাাঃ তর্রকু াআাম 
গ্রাম-াঅর্েেগর, ডাকঘর-র্জর্পও-9000, 

থাো-ডাোডাঙ্গা, ডজা-খুো 
01960-321707 

38 তুর্ে মর্ল্লক 
গ্রাম+ডাকঘর-াঅজগড়া 
াঈপদজা-ডতরখাো, ডজা-খুো 

01404-282108 

39 েয়ে র্লকোর 
গ্রাম+ডাকঘর-াঅাাআপুর 

াঈপদজা-রূপা, ডজা-খুো 01319-872870 



40 কাাআয়ুম ডলখ 
গ্রাম+ডাকঘর-াঅাাআপুর 

াঈপদজা-রূপা, ডজা-খুো 01755-784992 
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41 ডমাাঃ রাদ ডলখ 
গ্রাম+ডাকঘর-মমলাঘুেী 
াঈপদজা-রূপা, ডজা-খুো 

01918-051090 
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42 কুতুব াঈর্িে ডলখ 
গ্রাম+ডাকঘর-াঅাাআপুর 
াঈপদজা-রূপা, ডজা-খুো 

01736-713288 

43 ডলখ ডমাাঃ ডমাদব্বুল্লা 
গ্রাম+ডাকঘর-াঅাাআপুর 
াঈপদজা-রূপা, ডজা-খুো 

01832-524466 

44 ডমাাঃ মাফুজরু রমাে 
গ্রাম-পাবা েতুে রাস্তা,ডাক-ডেৌতপুর 
থাো-ডেৌতপুর,ডজা-খুো 

01717-004686 

45 ডমাাঃ লাীে ডাদে 
গ্রাম-র্গাতা, ডাক-জাাোরাবাে 
কযান্টাঃ,থাো-খােজাাোঅী,ডজা-খুো 

01937-759126 

46 মৃতুঞ্জয় কয়া 
গ্রাম+ডাকঘর-মকাল গঞ্জ, াঈপদজা-
োদকাপ, ডজা-খুো 

01987-040574 

47 রাতু ডলখ 
গ্রাম-বারাকপুর, ডাকঘর-র্জ, 
বারাকপুর,াঈপদজা-র্েঘর্য়া,ডজা-খুো 

01404-718277 

48 ডমাাঃ াআমরাে ডাাাআে 
গ্রাম-ডগায়াপাড়া, ডাকঘর+াঈপদজা-
র্েঘর্য়া, ডজা-খুো 

01999-144388 

49 াাআফু াঅম গ্রাম-বারাকপুর,ডাক-র্জ, বারাকপুর, 
াঈপদজা-র্েঘর্য়া, ডজা-খুো 01941-267447 

50 ৃর্ি রায় 
গ্রাম-োদকাপ, ডাকঘর-কার্েগর 
বাজার,াঈপদজা- োদকাপ, ডজা-খুো 

01971-854098 

51 তুর্ রায় 
গ্রাম-োদকাপ, ডাকঘর-কার্েগর 
বাজার,াঈপদজা-োদকাপ, ডজা-খুো 

01951-417020 

52 র্পনু্ট ডমান্ত 
গ্রাম-ডবায়ার্য়ার চর, ডাক-াঅড়ুয়া, 
াঈপদজা-র্েঘর্য়া, ডজা-খুো 

01914-076375 

53 ডমাাঃ াঅর্লকুজ্জামাে 
গ্রাম-ভােগার্ত, ডাকঘর-াঅর্মরপুর, 
াঈপদজা-বটিয়াঘাটা, ডজা-খুরো 

01903053787 

54 চন্দে কুমার পা 
গ্রাম-াআাাআপুর, ডাকঘর-র্তক-7241, 
াঈপদজা-রূপা, ডজা-খুো 

01985-305896 

55 ডমাাঃ জার্েু াআাম গ্রাম-র্গাতা, ডাক-জাাোরাবাে কযান্টাঃ, 
থাো-খােজাাে াঅী,ডজা-খুো 01927-440371 

56 র্মঠুে কুমার পা 
গ্রাম-াঅমোবাে, ডাক-র্তক-9241, 
াঈপদজা-রূপা, ডজা-খুরো 

01923-939733 

57 ডলখ পার্থম ডাদে গ্রাম-র্গাতা, ডাক-জাাোরাবাে কযান্টাঃ, 
থাো-খােজাাে াঅী, ডজা-খুো 01929-432285 

58 
ডমাাঃ াঅব্দুল্লা াঅ-
ােী 

গ্রাম-র্গাতা, ডাক-জাাোরাবাে কযান্টাঃ, 
থাো-খােজাাে াঅী, ডজা-খুো 01901-739129 

59 ডমাাঃ রর্বাঈ াআাম 
ডাোডাঙ্গা, র্োঈমাদকি ট,থাো-ডাোডাঙ্গা, 
ডজা-খুো 

01963-285488 

60 ডমাাঃ জার্েরু রমাে 
গ্রাম-বার্য়াডাঙ্গা, ডাক-ফুবাড়ী, 
াঈপদজা-বটিয়াঘাটা, ডজা-খুো 

01715-246422 

61 র্রাংকু র্বশ্বা 
গ্রাম-বার্েয়াপুকুর, ডাক-গাড়াদখাা, 
াঈপদজা-ফুতা, ডজা-খুো 

01753292880 

62 তুর্ে মন্ড গ্রাম-ের্ক্ষণ োদকাপ, ডাক-কার্েগর 
বাজার,াঈপদজা-োদকাপ,ডজা-খুো 01920-778959 

63 এফ.এম.গফফার গ্রাম-বৃর্ত্তভুবার্ড়য়া, ডাক-লরাফপুর, 
াঈপদজা-ডুমুর্রয়া, ডজা-খুো 

01924-222879 



64 ডমাাঃ হুাাআে ডমাল্লা গ্রাম-র্ব,রাকর্েয়া, ডাকঘর-র্াংগাতী, 
াঈপদজা-ফর্করাট, ডজা-বাদগরাট 01739-363075 

02য়(79তম) ব্যাচ 

ক্রাঃ 
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01 তাজর্রে াঅর্মে 
গ্রাম-20/1 ডলখপাড়া বাগােবাড়ী ডরাড,  ডাক-

খুো ের-9100, ডাোডাঙ্গা, ডজা-খুো 01741-603710 
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02 তাফরীে াঅমীে ডজর্ে 
গ্রাম-20/1 ডলখপাড়া বাগােবাড়ী ডরাড, ডাক-

খুো ের-9100,ডাোডাঙ্গা, ডজা-খুো 01717-724108 

03 রদমল মর্ল্লক গ্রাম+ডাকঘর-াঅজগড়া, ডতরখাো, ডজা-খুো 01918-816644 

04 াঅ-লার্রয়ার াআমে 
ডার্ডাং োং-161, ডেয়াো মিযপাড়া, ডেৌতপুর, 

খুো 01992-632252 

05 াঅর্েুর রমাে গ্রাম+ডাকঘর-াঅটর্য়া,ডতরখাো, ডজা-খুো 01915-500775 

06 এ.এম. লাদেওয়াজ 70, াজী াআমাাআ ডরাড, বােরগাতী, খুো 01717-934178 

07 র্লমু কুমার ডঘা গ্রাম+ডাকঘর+াঈপদজা-র্েঘর্য়া, ডজা-খুো 01954-150855 

08 েৃদপে মন্ড 
গ্রাম-রামেগর, ডাকঘর-রামেগর-

9270,াঈপদজা-োদকাপ, ডজা-খুো 01919-826704 

09 ডমাাঃ লার্মম র্লকোর 62/1, েবপল্লী, খুো র্টি, ডাোডাঙ্গা, খুো 01810-055551 

10 ডতৌর্কর াঅদমে 2, াজী মার্ে ডরাড, টুটপাড়া, খুো 01760-513186 

11 ডমাাঃ মাাআেুর রমাে ডোমাে 
2/3, পর্িম বার্েয়াখামার ডমাআে ডরাড, 

ডাোডাঙ্গা, খুো 01712-001194 

12 পাল াা 
াঅদমো ডমেে, ডলখপাড়া ডমাআে ডরাড, 

ডাোডাঙ্গা, খুো 01786-490691 

13 ডমাাঃ খায়রু াআাম 
গ্রাম-কার্লম েগর, ডাকঘর-কার্লম েগর 

পাাআকগাছা, ডজা-খুো 01733-959312 

14 মাুম াঅদমে 
গ্রাম+ডাকঘর-ডিাপাখা, াঈপদজা-জীবেেগর, 

ডজা-চুয়াডাঙ্গা 01913-630519 

15 এ.এম. ডাদয়ব মামুে 
ার্ফজেগর, মুজগুন্নী মাড়ক, র্জর্পও-9000 

ডাোডাঙ্গা, খুো 01776-357375 

16 ডমাাঃ াঅর্মর ামজা 
গ্রাম-খরলন্ডা, ডাকঘর-কাগজীপাড়া, াঈপদজা-
ডুমুর্রয়া, ডজা-খুো 01965-420506 

17 ডমাাঃ লর্েু াআাম গ্রাম+ডাকঘর-ার্জয়াড়া, ডুমুর্রয়া ডজা-খুো 01739-168408 

18 রর্ফকু াআাম 
গ্রাম-টিপো, ডাকঘর-খর্েিয়া, াঈপদজা-ডুমুর্রয়া, 
ডজা-খুো 01926-321190 

19 এ.এম. ফয়া কর্বর 
গ্রাম-াঅব্দুর্য়া, ডাক-লাপুর, াঈপদজা-ডুমুর্রয়া, 
ডজা-খুো 01743-045464 

20 ার্ব্বর াঅদমে 
গ্রাম-ামন্তদো, ডাকঘর-াঅাাআপুর-

9240,াঈপদজা-রূপা, ডজা-খুো 01820-247693 

21 ার্মত াােী 30, র্দমর্েট্র ডরাড, খুো 01957-618387 

22 ডমাাঃ াঅর্মেু াআাম গ্রাম-ডাকঘর-োদমাের, ফুতা, ডজা-খুো 01920-333601 

23 ডমাাঃ র্মরাজু াআাম 
গ্রাম-ছার্তয়ােী, ডাক-জার্মরাাট াঈপদজা-
ফুতা, ডজা-খুো 01948-914040 

24 চন্দে টিকাোর 
গ্রাম-বার্েয়াপুকুর, ডাক-গাড়াদখাা, াঈপদজা-
ফুতা, ডজা-খুো 01929-179406 

25 র্রকা রােী মন্ড 
গ্রাম-বার্েয়াপুকুর, ডাক-গাড়াদখাা, াঈপদজা-
ফুতা, ডজা-খুো 01979-179406 

26 এ.এম. তর্রকু াআাম (র্প্রি) গ্রাম+ডাক-মাগুরাদঘাো, ডুমুর্রয়া, ডজা-খুো 01952-971211 

27 তন্বী মর্ল্লক 
গ্রাম-িার্েবুর্েয়া, ডাক-মাগুরাদঘাো, াঈপদজা-
ডুমুর্রয়া, ডজা-খুো 01710-851350 

28 ডমাাঃ াঅলরাফুজ্জামাে খাে 
গ্রাম-ডুমুর্রয়া, ডাকঘর-ার্জয়াড়া, াঈপদজা-
ডুমুর্রয়া, ডজা-খুো 01314-033999 

29 ডমাাঃ র্মরাজ ডাদে ডগাবর চাকা াজী বার্ড় ডে, ডাোডাঙ্গা, খুো 01964-577356 

30 ডমাাঃ াঅােজু্জামাে র্টু গ্রাম-বাােরুপুর, ডাক-ার্জয়াড়া, াঈপদজা- 01911-220125 



ডুমুর্রয়া, ডজা-খুো 

31 ডমাাঃ াঅর্রজু াআাম 
গ্রাম+ডাকঘর-াঈত্তর মাগুরদঘাো,  াঈপদজা-
ডুমুর্রয়া, ডজা-খুো 01962-023426 

 

03য়(80তম) ব্যাচ 

ক্রাঃ 
োং 

প্রর্লক্ষণাথীদের োম  স্থায়ী ঠিকাো ডমাবাাআ েম্বর প্রর্লক্ষণ 

ডকাদির োম 

ডময়াে মন্তবয 

1 2 3 4 5 6 7 

01 র্মঠুে মজমুোর 
38োং ডোদখাা ডে, ডাকঘর+থাো-
খুো ের, ডজা-খুো 

01684-224946 
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02 এযার্ে ডাদে 
05োং াআাঈর্েয়ে, ছার্চবুর্েয়া, 
বটিয়াঘাটা, খুো 

01926-122905 

03 ার্বো াআয়ার্মে 
গ্রাম+ডাকঘর-র্গমাডাাংগা 
াঈপদজা-টুাংর্গপাড়া, ডজা-ডগাপাগঞ্জ 

01956-149967 

04 
ডমাাঃ াঅর্রফু াআাম 
(ার্প)  

119/6 াআাঈদপ সু্ক ডরাড, বােগাতী, 
ডাোডাঙ্গা, খুো 

01619-295444 

05 জীব রমাে াঅ াঅর্মে মল্লা, পর্িম বার্েয়া খামার, 
থাো-ডাোডাঙ্গা, ডজা-খুো 

01911-589890 

06 র্লমু ডগাোর 
গ্রাম-োওর্েয়াফাাঁে, ডাক-জমা, 
াঈপদজা-বটিয়াঘাটা, ডজা-খুো 

01931-293782 

07 ার্েয়া াঅক্তার 
05োং াআাঈর্েয়ে, ছার্চবুর্েয়া, 
বটিয়াঘাটা, খুো 

01752-638028 

08 াফছা খাতুে 
াআার্ময়া কদজ ডরাড, াঅর্েছেগর, ডরাড োং-
9, র্জর্পও-9000, ডাোডাঙ্গা, খুো 

01854-074894 

09 াঅর্লক াঅদমে 
ডেৌতপুর জটুর্মস্, র্জর্পও-9000, থাো-
খার্লপুর, ডজা-খুো 

01759-212020 

10 ডমাাঃ াআাক াঅী 
গ্রাম+ডাকঘর-াঅন্তাবুর্েয়া, াঈপদজা-
কয়রা, ডজা-খুো 

01917-281464 

11 াের্জো াঅক্তার াঅাঁর্খ 
জামােঘাট, পর্িমপাড়া, মদোয়ারা ড়ক, 

বয়রা, র্জর্পও-9000, ডাোডাঙ্গা, খুো 
01874-157904 

12 ডমাাঃ গার্ব 13, বয়রা ডমাআে ডরাড, ডাোডাঙ্গা, খুো 01771-026208 

13 ডমাাঃ াঅব্দুল্লা 
গ্রাম-শ্রীফতা, ডাকঘর-রামপা, 
াঈপদজা-রামপা, ডজা-বাদগরাট 

01619-666786 

14 র্মঠুে কুমার মন্ড 
গ্রাম-বুোরাবাে, ডাকঘর-গর্রয়াডাঙ্গা, 
াঈপদজা-বটিয়াঘাটা, ডজা-খুো 

01940-659753 

15 র্ডটু রায় 
গ্রাম-াটবাটি, ডাকঘর+াঈপদজা-
বটিয়াঘাট, ডজা-খুো 

01904-914499 

16 
ডমাাঃ াআমাম াঈিীে 
াঅদমে 

াঅাে াঅদমে ডরাড, 
ডাকঘর+থাো-খুো ের, ডজা-খুো 

01676-884177 

17 খার্ে াাে 
গ্রাম+ডাকঘর-কাবার্ড়য়া, 
াঈপদজা-কার্য়া, ডজা-েড়াাআ  

01933-937539 

18 ময়ে ার্ো াআয়াছর্মে লার্ন্তেগর, ডছাট বয়রা, খুো 01951-969615 

19 তন্বী ডগাোর 
গ্রাম-ঝড়ভাগা, ডাকঘর-জমা, 
াঈপদজা-বটিয়াঘাটা, ডজা-খুো 

01789-662723 

20 রুমা খাতুে 
খুো ডমর্ডবক কদজ ডকায়াটার, র্জর্পও-

9000, ডাোডাঙ্গা, খুো 
01627-364071 

21 মর্রয়ম খাতুে 
বয়রা, র্জর্পও-9000 থাো-খার্লপুর, 

ডজা-খুো 
01941-984329 

22 ফারাো াঅক্তার র্রমাো গ্রাম+ডাকঘর+াঈপদজা-র্েঘর্য়া,ডজা-খুো 01640-222914 

23 ডমাাঃ ওমর ফারুক 
গ্রাম+ডাকঘর-শ্রীাঈা, াঈপদজা-
াঅলাশুর্ে, ডজা-াতক্ষীরা 

01753-793794 



24 ম্রাট রাা 
গ্রাম-কযােশ্রী, ডাকঘর-ুরখাী, 
াঈপদজা-বটিয়াঘাট, ডজা-খুো 

01611-302694 

 

 

ক্রাঃ 
োং 

প্রর্লক্ষণাথীদের োম  স্থায়ী ঠিকাো ডমাবাাআ েম্বর প্রর্লক্ষণ 

ডকাদির োম 

ডময়াে মন্তবয 

1 2 3 4 5 6 7 

25 লার্মমা খাতুে 
গ্রাম-র্গাতা,ডাকঘর-র্লদরামর্ে, 
াঈপদজা-ফুতা, খুো 

01311-249934 

কৃ
র্
 ও

 
টিি
ক
া
চা
র 

এক
 ম
া
 

(
0
3
জ
াে
ুয়া
র্র

-
0
2
ডফ
ব্রু
য়া
র্র

,2
0
2
1
 র্র
াঃ প

যিন্ত
)
 

 

26 ডমাাঃ রাো মুকুট 
15, বড় বয়রা াজী ফদয়াজাঈর্িে ডরাড, 

র্জর্পও-900, ডাোডাঙ্গা, খুো 
01911-719327 

27 ফারজাো াআয়ার্মে 
15, বড় বয়রা াজী ফদয়াজাঈর্িে ডরাড, 

র্জর্পও-900, ডাোডাঙ্গা, খুো 
01935-782315 

28 মামুে াাে 
15, বড় বয়রা াজী ফদয়াজাঈর্িে ডরাড, 

র্জর্চও-900, ডাোডাঙ্গা, খুো 
01715-296243 

29 ডমাাঃ াঅজমাাআ 
গ্রাম-র্বরাট, ডাকঘর-র্বরাট-9260, 

াঈপদজা-বটিয়াঘাটা, ডজা-খুো 
01911-891827 

30 ডমাাঃ েজরু াআাম তাবুর্েয়া, র্বরাট, বটিয়াঘাটা, খুো 01929-401135 

31 টমা বাড়ড় 
গ্রাম+ডাকঘর-রাজঘাট 
াঈপদজা-াভয়েগর, ডজা-যদলার 

01626-719501 

32 াঅবু হুরায়রা খাে 
গ্রাম+ডাকঘর-বুর্ন্দয়া 
াঈপদজা-যদলার ের, ডজা-যদলার 

01844-905504 

33 র্েলা র্বশ্বা 
গ্রাম-মর্রয়মপাড়া, ডাকঘর-রূপা, 
থাো-খুো ের, ডজা-খুো 

01303-091898 

34 ডাাাআে ডমাাঃ াঅন্নাফী 
13োং, বয়রা ডমাআে ডরাড, ডাোডাঙ্গা, 
খুো 

01670-678007 

35 তমা রকার 
গ্রাম-ার্চবুর্েয়া, ডাক-ছয়ঘর্রয়া, 
াঈপদজা-বটিয়াঘাটা, ডজা-খুো 

01518-665676 

36 প্রেয় মন্ড 
গ্রাম-ার্চবুর্েয়া, ডাক-ছয়ঘর্রয়া, 
াঈপদজা-বটিয়াঘাটা, ডজা-খুো 

01712-500184 

37 ডমাাঃ মাুে রাো 
গ্রাম+ডাকঘর-াঅন্তাবুর্েয়া 
াঈপদজা-কয়রা, ডজা-খুো 

01925-435612 

38 ডমাাঃ াঅর্রফ ডাদে 
গ্রাম-শ্রীফতা, ডাকঘর+াঈপদজা-
রামপা, ডজা-বাদগরাট 

01935-782465 

39 ডলাভে রায় 
গ্রাম-ডগায়াবাড়ী, ডাক-ককর্য়া, 
াঈপদজা-ফর্করাট,ডজা-বাদগরাট 

01621-218398 

40 ডমাাঃ হুজ্জাতুল্লা 
গ্রাম-ডগাবরচাকা, ডাক-বার্েয়াখামার, 
থাো-ডাোডাঙ্গা, ডজা-খুো 

01937-553539 

 

04র্থ(80তম) ব্যাচ 

ক্রাঃ 
োং 

প্রর্লক্ষণাথীদের োম  স্থায়ী ঠিকাো ডমাবাাআ েম্বর প্রর্লক্ষণ 

ডকাদির োম 

ডময়াে মন্তবয 

1 2 3 4 5 6 7 

01 ার্ফজা খাতুে বার-এ াাম ডে গল্লামারী, খুো র্বশ্বাঃ, খুো 01643-723666 
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02 লারর্মে াঅক্তার 
এ.এ. কদজ ডরাড, বার্েয়াখামার, ডাক-খুো ের-

9100, ডাোডাঙ্গা, খুো 
01740-766360 

03 ময়ে ডমদেী াাে 
ময়ে  ডে পূবি বার্েয়া খামার, ডাকঘর-খুো ের-

9100, ডাোডাঙ্গা, খুো 
01671-056268 

04 ডমাাঃ ডমদেী াাে 
ময়ে  ডে পূবি বার্েয়া খামার, ডাকঘর-খুো ের-

9100, ডাোডাঙ্গা, খুো 
01930-574340 

05 মর্রয়ম াঅক্তার বয়রা াআার্ময়া কদজ ডরাড মাস্টারপাড়া, র্জর্পও- 01942-303553 



9000, ডাোডাঙ্গা, খুো 

06 ুমা খাতুে 
ডছাট বয়রা 250 ডবদডর াপাদতাদর ামদে, ডাোডাঙ্গা, 
খুো 

01312-383932 

  



 

ক্রাঃ 
োং 

প্রর্লক্ষণাথীদের োম  স্থায়ী ঠিকাো ডমাবাাআ েম্বর প্রর্লক্ষণ 

ডকাদির োম 

ডময়াে মন্তবয 

1 2 3 4 5 6 7 

07 াদ র্বে াঅ েূর 
গ্রাম-াঅন্দয়ুা, ডাকঘর-র্ভখাখাীয়া, থাো-র্মজি াগঞ্জ, 
ডজা-পটুয়াখাী 

01942-943423 
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08 র্বর্চত্র রায় গ্রাম+ডাকঘর-পােখাী,োদকাপ, ডজা-খুো 01944-827490 

09 র্েলাত াঅফজা ডাোডাঙ্গা খােবাড়ী, খুো 01903-891472 

10 াইেদে াঅরা খাে ডাোডাঙ্গা, খুো 01954-958240 

11 াাআফু ডলখ খাটাাআ, চাো বাজার, োদকাপ, খুো 01935-786737 

12 র্রেীপ রায় 
গ্রাম-চাো, ডাক-চাো বাজার, াঈপদজা-োদকাপ, 
ডজা-খুো 

01985-411211 

13 এযার্মছা ট্রর্ফ গ্রাম-ডিাপখার্, ডাকঘর-জীবেেগর, চুয়াডাঙ্গা 01775-306339 

14 ডমাাঃ র্মল্টে ডলখ খী, ডুমুর্রয়া-9250, ডুমুর্রয়া, খুো 01911-646432 

15 ডমাাঃ াআমাম াাে 
গ্রাম-াটবাড়ী, ডাকঘর-ফুবাড়ী, াঈপদজা-
বটিয়াঘাটা, ডজা-খুো 

01871-470405 

16 াঅর্মরু ডলখ 
গ্রাম-পারচাো, ডাকঘর-চাো বাজার, াঈপদজা-
োদকাপ, ডজা-খুো 

01911-815660 

17 ডমাাঃ াঅমগীর রোর গ্রাম+ডাকঘর-ডলাভো,ডুমুর্রয়া, ডজা-খুো 01308-304880 

18 ডলখ যাদয়ে মামুে বােরগাতী, ডাোডাঙ্গা, খুো 01633-144393 

19 ডলখ র্েয়াজ ডমাদলিে 
গ্রাম-াোরপাড়া, র্জর্পও-9000, থাো-খার্লপুর, ডজা-
খুো 

01710-350755 

20 ডরলমা খাতুে র্রণটাো, র্রয়াবাজার, বটিয়াঘাটা, খুো 01718-124053 

21 েুরজাাে াঅক্তার রার্খ র্রণটাো, জমা-9260, বটিয়াঘাটা, খুো 01851-434836 

22 ািাতু ডমােতাা  র্রণটাো, জমা-9260, বটিয়াঘাটা, খুো 01753-641466 

23 ডমাাঃ ডরজাাঈ াআাম াজী মার্ে ডরাড, খুো ের, খুো 01688-155984 

24 ডমাাঃ লর্ফকু াআাম 
গ্রাম-র্েজখামার, গ্রাম-ছয়ঘর্রয়া, াঈপদজা-
বটিয়াঘাটা, ডজা-খুো 

01719-265532 

25 
ডমাাাঃ ডার্েয়া 
ুতাো 

গ্রাম-ডঘাগাতী, ডাকঘর-জী,বারাকপুর, াঈপদজা-
র্েঘর্য়া, খুো 

01739-776587 

26 ডমাাঃ াঅার্মে ডলখ র্রণটাো, জমা-9260, বটিয়াঘাটা, খুো 01645-397406 

27 র্মছ: াঅর্ফফা াঅক্তার ার্চবুর্েয়া, ছয়ঘর, বটিয়াঘাটা, খুো 01963-253841 

28 ডমাাঃ র্বপ্লব ডমাড় গ্রাম-াঅজগারো,ডাক-খার্ণিয়া,ডুমুর্রয়া, খুো 01910-947435 

29 ডমাাঃ তার্মে রমাে গ্রাম-ঠিকরাবাে, ডাক-ছয়ঘর্রয়া-9260,বটিয়াঘাটা, খুো 01956-657602 

30 ার্ব মামুে গ্রাম-ন্নযাগাছা,ডাক-ডগৌরীদঘাো,ডকলবপুর, যদলার 01928-367698 

31 
খ.ম. াঅ-
ডাুজ্জামাে 

গ্রাম-ডের্ণখাী,ডাক-কার্কাবাড়ীাট, ডমাদড়গঞ্জ, 
বাদগরাট 

01711-348767 

32 ময়ে মর্তাঈর রমা চকমুথরাবাে,ডাক-খুো র্বশ্বর্বেযায়, খুো 01762-932932 

33 লাবেুর াঅক্তার র্রণটাো, জমা-9260, বটিয়াঘাটা, খুো 01999-786745 

34 লার্ো াঅক্তার র্রণটাো, জমা-9260, বটিয়াঘাটা, খুো 01851-434836 

35 াঅয়লা খাাঁে র্মম র্ময়াপাড়া েতুে রাস্তা টুটপাড়া, খুো ের, খুো 01630-890684 

36 
ডমাাঃ ডলখ ার্ব্বর 
াআাম 

গ্রাম+ডাকঘর-ডগাপাপুর, াঈপদজা-কচুয়া, ডজা-
বাদগরাট 

01950-637784 

 

 

 

 
 

মাপর্রচাক 
যুব াঈন্নয়ে ার্িেপ্তর 
ঢাকা। 

(এাআচ.এম. েুরুজ্জামাে) 

ডডপুটি ডকা-ার্ডি দেটর 
ডফাে-041-2830367 

e-mail-ytckhulna@dyd.gov.bd 

 
েরৃ্ি াঅকিণ : পর্রচাক(প্রর্লক্ষণ), যুব াঈন্নয়ে ার্িেপ্তর, ঢাকা। 



খুরনা জজরাধীন ফটিয়াঘাটা ঈজজরা কাম যারজয়য 2020-2021 থ য ফছজযয প্রশক্ষণপ্রাপ্ত যুফজদয তথ্যঃ 

প্রশক্ষজণয তাশযখঃ25/08/2020 জথজক 31/08/2020 মন্ত 

নং প্রশক্ষণাথীয নাভ ঠিকানা জভাফাআর নম্বয প্রশক্ষণ জকাজ যয নাভ জভয়াদ ভন্তব্য 

1 2 3 4 5 6 7 

1 শযচাঁদ শফশ্বা গ্রাভ-াটফাটি,জাঃ ফটিয়াঘাটা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01892386863 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন 

 

 7 শদন  

2 উশভ য সুরতানা গ্রাভ-জতারবুশনয়া,জাঃ ফটিয়াঘাটা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01310943572 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন 

 

 7 শদন  

3 তভা ফাকচী গ্রাভ-জাগরবুশনয়া,জাঃ ফটিয়াঘাটা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01931975112 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন 

 

 7 শদন  

4 জুঁআ শভস্ত্রী গ্রাভ-াটফাটি,জাঃ ফটিয়াঘাটা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01938696169 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন 

 

 7 শদন  

5 স্বপ্না ভন্ডর গ্রাভ-জাগরবুশনয়া,জাঃ ফটিয়াঘাটা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01931294495 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন 

 

 7 শদন  

6 ভাশপ্ত ভশিক গ্রাভ-জাগরবুশনয়া,জাঃ ফটিয়াঘাটা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01912904940 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন 

 

 7 শদন  

7 টুম্পা গাআন গ্রাভ-াটফাটি,জাঃ ফটিয়াঘাটা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01937755837 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন 

 

 7 শদন  

8 শ্রাফনী ভন্ডর গ্রাভ-জাগরবুশনয়া,জাঃ ফটিয়াঘাটা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01939418110 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন 

 

 7 শদন  

9 নয়ন তাযা দা গ্রাভ-জাগরবুশনয়া,জাঃ ফটিয়াঘাটা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01961636219 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন 

 

 7 শদন  

10 শরশথ যায় গ্রাভ-জাগরবুশনয়া,জাঃ ফটিয়াঘাটা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01827903670 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন 

 

 7 শদন  

11 সুশিতা যকায গ্রাভ-জতারবুশনয়া,জাঃ ফটিয়াঘাটা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01749660662 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন 

 

 7 শদন  

12 ভশিকা যকায গ্রাভ-জতারবুশনয়া,জাঃ ফটিয়াঘাটা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01957570056 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন 

 

 7 শদন  

13 শফশ্বশজৎ ভশিক গ্রাভ-াটফাটি,জাঃ ফটিয়াঘাটা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01996679070 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন 

 

 7 শদন  

14 তভা যকায গ্রাভ-জতারবুশনয়া,জাঃ ফটিয়াঘাটা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01913917488 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন 

 

 7 শদন  

15 শরা যকায গ্রাভ-জতারবুশনয়া,জাঃ ফটিয়াঘাটা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01883878120 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন 

 

 7 শদন  

16 চম্পা যায় গ্রাভ-াটফাটি,জাঃ ফটিয়াঘাটা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01305421878 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন 

 

 7 শদন  

17 শদশকা ভন্ডর গ্রাভ-শকভত ফুরতরা,জাঃ ফটিয়াঘাটা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01947362380 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন 

 

 7 শদন  

18 তভাশরকা গাআন গ্রাভ-ভাআটবাঙ্গা,জাঃ ফটিয়াঘাটা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01934248960 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন 

 

 7 শদন  

19 সুফ যনা শফশ্বা গ্রাভ-াটফাটি,জাঃ ফটিয়াঘাটা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01934419133 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন 

 

 7 শদন  

20 ভশিকা ভন্ডর গ্রাভ-খরীবুশনয়া,জাঃ ফটিয়াঘাটা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01870973096 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন 

 

 7 শদন  

21 শভতু ভন্ডর গ্রাভ-াটফাটি,জাঃ ফটিয়াঘাটা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01819753341 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন 

 

 7 শদন  

22 জৌজভন ঢারী গ্রাভ-দশক্ষন শরভাযী,জাঃ শকয়াফাজায 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01772020055 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন 

 

 7 শদন  

23 ঙ্গীতা যকায গ্রাভ-দশক্ষন শরভাযী,জাঃ শকয়াফাজায 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01915049854 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন 

 

 7 শদন  

24 শপ্রয়াংকা যায় গ্রাভ-জতারবুশনয়া,জাঃ ফটিয়াঘাটা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01304292626 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন 

 

 7 শদন  

25 জরাকা ভন্ডর গ্রাভ-জাগরবুশনয়া,জাঃ ফটিয়াঘাটা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01816940192 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন 

 

 7 শদন  



প্রশক্ষজণয তাশযখঃ02/09/2020 জথজক 08/09/2020 মন্ত 

নং প্রশক্ষণাথীয নাভ ঠিকানা জভাফাআর নম্বয প্রশক্ষণ জকাজ যয নাভ জভয়াদ ভন্তব্য 

1 2 3 4 5 6 7 

26 কজিার শভস্ত্রী গ্রাভ+জাঃ াশরয়া 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01889599462 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন 

 

 7 শদন  

27 কুভাজয ভন্ডর গ্রাভ-জাগরবুশনয়া,জাঃ ফটিয়াঘাটা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01792676163 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন 

 

 7 শদন  

28 ভহুয়া যকায গ্রাভ-াটফাটি,জাঃ ফটিয়াঘাটা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01906698651 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন 

 

 7 শদন  

29 শনশিতা যায় গ্রাভ-জতারবুশনয়া,জাঃ ফটিয়াঘাটা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01923333474 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন 

 

 7 শদন  

30 স্বপ্না যকায গ্রাভ-জতারবুশনয়া,জাঃ ফটিয়াঘাটা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01955810288 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন 

 

 7 শদন  

31 শফনতা শফশ্বা গ্রাভ-ফুরতরা,জাঃ ফটিয়াঘাটা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01956150141 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন 

 

 7 শদন  

32 াথী যায় গ্রাভ-ফুরতরা,জাঃ ফটিয়াঘাটা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01916338951 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন 

 

 7 শদন  

33 প্রশতবা জগারদায গ্রাভ-ফুরতরা,জাঃ ফটিয়াঘাটা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01798316544 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন 

 

 7 শদন  

34 ীভা দা গ্রাভ-জততুরতরা,জাঃ জরভা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01939133739 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন 

 

 7 শদন  

35 দীা ভন্ডর গ্রাভ-জবন্নাবুশনয়া,জাঃ ফটিয়াঘাটা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01978386655 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন 

 

 7 শদন  

36 কশফতা গাআন গ্রাভ-াটফাটি,জাঃ ফটিয়াঘাটা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01937755837 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন 

 

 7 শদন  

37 কুভকুভ যায় গ্রাভ-কুচুবুশনয়া,জাঃ জরভা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01929971319 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন 

 

 7 শদন  

38 রাকী যায় গ্রাভ-াযফটিয়াঘাটা,জাঃ ফটিয়াঘাটা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01642895582 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন 

 

 7 শদন  

39 শভতুয়া গাআন গ্রাভ-দাওশনয়াপাঁদ,জাঃ ফটিয়াঘাটা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01931675711 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন 

 

 7 শদন  

40 ভশনভারা শফশ্বা গ্রাভ-জতারবুশনয়া,জাঃ ফটিয়াঘাটা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01704060306 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন 

 

 7 শদন  

4 কাকরী শভস্ত্রী গ্রাভ-াটফাটি,জাঃ ফটিয়াঘাটা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01611146388 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন 

 

 7 শদন  

42 আশতকা মৃধা গ্রাভ-ভাআটবাঙ্গা,জাঃ ফটিয়াঘাটা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01964568901 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন 

 

 7 শদন  

43 সুজতা ভন্ডর গ্রাভ-জাগরবুশনয়া,জাঃ ফটিয়াঘাটা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01306671192 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন 

 

 7 শদন  

44 জদারন যকায গ্রাভ-জদফীতরা,জাঃ ফয়াযবাঙ্গা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01306671161 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন 

 

 7 শদন  

45 শফঈটি যায় গ্রাভ-াটফাটিজাঃ ফটিয়াঘাটা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01933627269 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন 

 

 7 শদন  

46 ততী যায় গ্রাভ-াটফাটি,জাঃ ফটিয়াঘাটা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01929035287 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন 

 

 7 শদন  

47 সুজাতা ভন্ডর গ্রাভ-াটফাটি,জাঃ ফটিয়াঘাটা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01995647375 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন 

 

 7 শদন  

48 স্বপ্না যকায গ্রাভ-াটফাটি,জাঃ ফটিয়াঘাটা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01714403624 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন 

 

 7 শদন  

49 সুভা শভস্ত্রী গ্রাভ-াটফাটি,জাঃ ফটিয়াঘাটা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01851145814 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন 

 

 7 শদন  

50 যতন দা গ্রাভ-জাগরবুশনয়া,জাঃ ফটিয়াঘাটা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01909656758 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন 

 

 7 শদন  
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51 আভন জখ গ্রাভ-খাযাফাদ,জাঃ জক,ফাআনতরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01732938860 গরুজভাটাতাজাকযন  7 শদন  

52 আভযান াান গ্রাভ-খাযাফাদ,জাঃ জক,ফাআনতরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01408732161 গরুজভাটাতাজাকযন  7 শদন  

53 জভাঃ শভরন কফীয গাজী গ্রাভ-খাযাফাদ,জাঃ জক,ফাআনতরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01723203981 গরুজভাটাতাজাকযন  7 শদন  

54 জভাঃ াশিয জাজন গ্রাভ-খাযাফাদ,জাঃ জক,ফাআনতরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01955003663 গরুজভাটাতাজাকযন  7 শদন  

55 জভাঃ ভামুদ াান গ্রাভ-খাযাফাদ,জাঃ জক,ফাআনতরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01987456446 গরুজভাটাতাজাকযন  7 শদন  

56 জভাঃ নাজমুর হুাআন গ্রাভ-খাযাফাদ,জাঃ জক,ফাআনতরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01931678164 গরুজভাটাতাজাকযন  7 শদন  

57 জভাঃ ানাত জখ গ্রাভ-জকভতকুশযঘাটা,জাঃজক,ফাআনতরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01967548726 গরুজভাটাতাজাকযন  7 শদন  

58 নাশদা খাতুন গ্রাভ-খাযাফাদ,জাঃ জক,ফাআনতরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01705668334 গরুজভাটাতাজাকযন  7 শদন  

59 শরভা অক্তায যানী গ্রাভ-খাযাফাদ,জাঃ জক,ফাআনতরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01644005105 গরুজভাটাতাজাকযন  7 শদন  

60 সুভতাশনা গ্রাভ-খাযাফাদ,জাঃ জক,ফাআনতরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01920723633 গরুজভাটাতাজাকযন  7 শদন  

61 জাপা জান্নাতুর 

জপযদাঈী 

গ্রাভ-খাযাফাদ,জাঃ জক,ফাআনতরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01747833415 গরুজভাটাতাজাকযন  7 শদন  

62 জভাছাঃ শনাত সুরতানা গ্রাভ-খাযাফাদ,জাঃ জক,ফাআনতরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01946433856 গরুজভাটাতাজাকযন  7 শদন  

63 তাজশভযা খাতুন গ্রাভ-খাযাফাদ,জাঃ জক,ফাআনতরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01722467830 গরুজভাটাতাজাকযন  7 শদন  

64 মুশপকুয যভান গ্রাভ-খাযাফাদ,জাঃ জক,ফাআনতরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01943510060 গরুজভাটাতাজাকযন  7 শদন  

65 জভাঃ আভন খান গ্রাভ-খাযাফাদ,জাঃ জক,ফাআনতরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01761041010 গরুজভাটাতাজাকযন  7 শদন  

66 জভাঃ ওভান গশন গ্রাভ-খাযাফাদ,জাঃ জক,ফাআনতরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01712358612 গরুজভাটাতাজাকযন  7 শদন  

67 জভাঃ অবুর জাজন গ্রাভ-খাযাফাদ,জাঃ জক,ফাআনতরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01907676550 গরুজভাটাতাজাকযন  7 শদন  

68 অরী আভযান খান গ্রাভ-খাযাফাদ,জাঃ জক,ফাআনতরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01765600873 গরুজভাটাতাজাকযন  7 শদন  

69 জভাঃ অজভর জাজন গ্রাভ-খাযাফাদ,জাঃ জক,ফাআনতরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01940918878 গরুজভাটাতাজাকযন  7 শদন  

70 জভাঃ শভজানুয যভান গ্রাভ-খাযাফাদ,জাঃ জক,ফাআনতরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01933013231 গরুজভাটাতাজাকযন  7 শদন  

71 তুযামুন যদায গ্রাভ-খাযাফাদ,জাঃ জক,ফাআনতরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01966033923 গরুজভাটাতাজাকযন  7 শদন  

72 জভাঃ ভশনরুর গাজী গ্রাভ-খাযাফাদ,জাঃ জক,ফাআনতরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01918852390 গরুজভাটাতাজাকযন  7 শদন  

73 জভাঃ জভাফাযক জখ গ্রাভ-যনশজজতযহুরা,জাঃ জক,ফাআনতরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01993994003 গরুজভাটাতাজাকযন  7 শদন  

74 নাইভ াান গ্রাভ-খাযাফাদ,জাঃ জক,ফাআনতরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01856622993 গরুজভাটাতাজাকযন  7 শদন  

75 জভাঃ অয়াতুিা খান গ্রাভ-যনশজজতযহুরা,জাঃ জক,ফাআনতরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01993994003 গরুজভাটাতাজাকযন  7 শদন  
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76 রুম্মান জাজন গ্রাভ-খাযাফাদ,জাঃ জক,ফাআনতরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01305637598 গরুজভাটাতাজাকযন  7 শদন  

77 জভাঃ শনয়াভাতুিা খাঁন গ্রাভ-যনশজজতযহুরা,জাঃ শফযাট 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01736694874 গরুজভাটাতাজাকযন  7 শদন  

78 জভাঃ াখাওয়াত জাজন গ্রাভ-াটফাড়ী,জাঃ ফুফাড়ী 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01747522315 গরুজভাটাতাজাকযন  7 শদন  

79 জভাঃ অরী জাজন গ্রাভ-াটফাড়ী,জাঃ ফুফাড়ী 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01642201905 গরুজভাটাতাজাকযন  7 শদন  

80 কাকরী জফগভ গ্রাভ-খাযাফাদ,জাঃ জক,ফাআনতরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01761362246 গরুজভাটাতাজাকযন  7 শদন  

81 জখ নাশজমুশিন গ্রাভ-খাযাফাদ,জাঃ জক,ফাআনতরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01920723633 গরুজভাটাতাজাকযন  7 শদন  

82 জভাঃ নাজমুর জাাআন গ্রাভ-খাযাফাদ,জাঃ জক,ফাআনতরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01706343127 গরুজভাটাতাজাকযন  7 শদন  

83 জভাঃ ভাযজান াান গ্রাভ-খাযাফাদ,জাঃ জক,ফাআনতরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01987609035 গরুজভাটাতাজাকযন  7 শদন  

84 ডাশরভ শকাযী গ্রাভ-খাযাফাদ,জাঃ জক,ফাআনতরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01770161762 গরুজভাটাতাজাকযন  7 শদন  

85 অান কাশফফ গ্রাভ-খাযাফাদ,জাঃ জক,ফাআনতরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01931272633 গরুজভাটাতাজাকযন  7 শদন  

86 াশভভ াগয গ্রাভ-খাযাফাদ,জাঃ জক,ফাআনতরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01975711747 গরুজভাটাতাজাকযন  7 শদন  

87 াশভভ জখ গ্রাভ-খাযাফাদ,জাঃ জক,ফাআনতরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

0183095260 গরুজভাটাতাজাকযন  7 শদন  

88 কাভার অকতায গ্রাভ-খাযাফাদ,জাঃ জক,ফাআনতরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01921709403 গরুজভাটাতাজাকযন  7 শদন  

89 ভামুদা খাতুন গ্রাভ-খাযাফাদ,জাঃ জক,ফাআনতরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01772020831 গরুজভাটাতাজাকযন  7 শদন  

90 াশনয়াজ জখ গ্রাভ-খাযাফাদ,জাঃ জক,ফাআনতরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01771044136 গরুজভাটাতাজাকযন  7 শদন  

91 শয়দ গাঈসুর অজভ গ্রাভ-খাযাফাদ,জাঃ জক,ফাআনতরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01774229230 গরুজভাটাতাজাকযন  7 শদন  

92 জভাঃ ভামুন খান গ্রাভ-খাযাফাদ,জাঃ জক,ফাআনতরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01942423126 গরুজভাটাতাজাকযন  7 শদন  

93 জভাঃ অশভয জাজন গ্রাভ-তারবুশনয়া,জাঃ শফযাট 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01842581144 গরুজভাটাতাজাকযন  7 শদন  

94 জভাঃ অাদ গাজী গ্রাভ-খাযাফাদ,জাঃ জক,ফাআনতরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

017706+4927 গরুজভাটাতাজাকযন  7 শদন  

95 জভাঃ অর অশরপ খাঁন গ্রাভ-খাযাফাদ,জাঃ জক,ফাআনতরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

 গরুজভাটাতাজাকযন  7 শদন  

96 জভাঃ াশপজয যভান গ্রাভ-খাযাফাদ,জাঃ জক,ফাআনতরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01988492641 গরুজভাটাতাজাকযন  7 শদন  

97 অবু কায়ায অর 

গাশরফ 

গ্রাভ-খাযাফাদ,জাঃ জক,ফাআনতরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01711339025 গরুজভাটাতাজাকযন  7 শদন  

98 জভাঃ জযজওয়ান জখ গ্রাভ-খাযাফাদ,জাঃ জক,ফাআনতরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

 গরুজভাটাতাজাকযন  7 শদন  

99 াযশভনা খাতুন গ্রাভ-খাযাফাদ,জাঃ জক,ফাআনতরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01931296303 গরুজভাটাতাজাকযন  7 শদন  

100 নাজভা খাতুন গ্রাভ-খাযাফাদ,জাঃ জক,ফাআনতরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01938135862 গরুজভাটাতাজাকযন  7 শদন  
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101 বৃশি ীর গ্রাভ-গংগাযাভপুয,জাঃ কাশতনাংরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01905380508 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

102 ভায়া ীর গ্রাভ-গংগাযাভপুয,জাঃ কাশতনাংরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01955810177 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

103 পূশন যভা ীর গ্রাভ-গংগাযাভপুয,জাঃ কাশতনাংরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01942945629 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

104 স্বান যারী ীর গ্রাভ-গংগাযাভপুয,জাঃ কাশতনাংরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01922778081 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

105 শ্রাফন্তী যদায গ্রাভ-গংগাযাভপুয,জাঃ কাশতনাংরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01957262954 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

106 যশিতা ীর গ্রাভ-গংগাযাভপুয,জাঃ কাশতনাংরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01964784124 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

107 দশক্ষনা যায় গ্রাভ-গংগাযাভপুয,জাঃ কাশতনাংরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01979540454 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

108 ফন যারী যকায গ্রাভ-গংগাযাভপুয,জাঃ কাশতনাংরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01609594200 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

109 শভতা যকায গ্রাভ-গংগাযাভপুয,জাঃ কাশতনাংরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01969277007 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

110 টুম্পা ীর গ্রাভ-গংগাযাভপুয,জাঃ কাশতনাংরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01920286649 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

111 যীনা ীর গ্রাভ-গংগাযাভপুয,জাঃ কাশতনাংরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01982322105 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

112 শতথী ীর গ্রাভ-গংগাযাভপুয,জাঃ কাশতনাংরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা  

01934888523 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

113 তভা যকায গ্রাভ-গংগাযাভপুয,জাঃ কাশতনাংরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01975884133 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

114 ডাশরয়া যায় গ্রাভ-গংগাযাভপুয,জাঃ কাশতনাংরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01929661827 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

115 জভাঃ ারুন যদায গ্রাভ-গংগাযাভপুয,জাঃ কাশতনাংরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01942945629 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

116 াশভজা খাতুন গ্রাভ-গংগাযাভপুয,জাঃ কাশতনাংরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01922626923 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

117 সুজীত ীর গ্রাভ-গংগাযাভপুয,জাঃ কাশতনাংরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01964784124 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

118 ম্পা ীর গ্রাভ-গংগাযাভপুয,জাঃ কাশতনাংরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01934033170 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

119 রুশফয়া খাতুন গ্রাভ-গংগাযাভপুয,জাঃ কাশতনাংরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01995377172 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

120 শফশ্বশজৎ যকায গ্রাভ-গংগাযাভপুয,জাঃ কাশতনাংরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01942945629 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

121 ীভা ভন্ডর গ্রাভ-গংগাযাভপুয,জাঃ কাশতনাংরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01304910473 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

122 রাফণী খাতুন গ্রাভ-গংগাযাভপুয,জাঃ কাশতনাংরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01927669421 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

123 শভতু যায় গ্রাভ-গংগাযাভপুয,জাঃ কাশতনাংরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01933632862 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

124 ঈজ্জর কুভায ীর গ্রাভ-গংগাযাভপুয,জাঃ কাশতনাংরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01957262954 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

125 জীভ কাজী গ্রাভ-গংগাযাভপুয,জাঃ কাশতনাংরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01951905326 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  
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126 সুভন শফশ্বা গ্রাভ-জদফীতরা,জাঃ ফয়াযবাঙ্গা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01727541234 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

127 িফ কুভায যায় গ্রাভ-জদফীতরা,জাঃ ফয়াযবাঙ্গা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01948101381 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

128 রু শফশ্বা গ্রাভ-জদফীতরা,জাঃ ফয়াযবাঙ্গা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01955787650 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

129 াপ্পু শফশ্বা গ্রাভ-জদফীতরা,জাঃ ফয়াযবাঙ্গা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01951421689 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

130 ধীভান শকর্ত্তযনীয়া গ্রাভ-জদফীতরা,জাঃ ফয়াযবাঙ্গা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01918190864 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

131 জগৌযাঙ্গ ভন্ডর গ্রাভ-জদফীতরা,জাঃ ফয়াযবাঙ্গা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01932632438 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

132 শনক ভন্ডর গ্রাভ-জদফীতরা,জাঃ ফয়াযবাঙ্গা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01998318954 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

133 তন্ময় ভন্ডর গ্রাভ-জদফীতরা,জাঃ ফয়াযবাঙ্গা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01614532625 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

134 শফদ্যুৎ শফশ্বা গ্রাভ-জদফীতরা,জাঃ ফয়াযবাঙ্গা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01889360310 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

135 সুভন ভন্ডর গ্রাভ-জদফীতরা,জাঃ ফয়াযবাঙ্গা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01915084864 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

136 জয়ন্ত শফযাগী গ্রাভ-জদফীতরা,জাঃ ফয়াযবাঙ্গা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01910045704 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

137 শরটন শফশ্বা গ্রাভ-জদফীতরা,জাঃ ফয়াযবাঙ্গা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01753154750 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

138 প্রান্ত যায় গ্রাভ-জদফীতরা,জাঃ ফয়াযবাঙ্গা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01516304208 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

139 জগাজন্দু শফশ্বা গ্রাভ-জদফীতরা,জাঃ ফয়াযবাঙ্গা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01985532516 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

140 জগাশফি ভন্ডর গ্রাভ-জদফীতরা,জাঃ ফয়াযবাঙ্গা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01946434108 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

141 জতু শফশ্বা গ্রাভ-জদফীতরা,জাঃ ফয়াযবাঙ্গা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01911973374 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

142 ঊতু যায় গ্রাভ-জদফীতরা,জাঃ ফয়াযবাঙ্গা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01942938360 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

143 শুবাীল শফশ্বা গ্রাভ-জদফীতরা,জাঃ ফয়াযবাঙ্গা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01768033857 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

144 তুশন যায় গ্রাভ-জদফীতরা,জাঃ ফয়াযবাঙ্গা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01642692394 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

145 জদফশ্রী ভন্ডর গ্রাভ-জদফীতরা,জাঃ ফয়াযবাঙ্গা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01937827524 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

146 বৃশি ভন্ডর গ্রাভ-জদফীতরা,জাঃ ফয়াযবাঙ্গা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01967560730 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

147 যীা শফশ্বা গ্রাভ-জদফীতরা,জাঃ ফয়াযবাঙ্গা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01408281904 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

148 তনুশ্রী যায় গ্রাভ-জদফীতরা,জাঃ ফয়াযবাঙ্গা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01987465788 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

149 ীভা ভন্ডর গ্রাভ-জদফীতরা,জাঃ ফয়াযবাঙ্গা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01823359784 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

150 শদরী যায় গ্রাভ-জদফীতরা,জাঃ ফয়াযবাঙ্গা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01962050475 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  
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151 জভাঃ তশযকুর আরাভ গ্রাভ-তারবুশনয়া,জাঃ শফযাট 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01960021648 গরুজভাটাতাজাকযন  7 শদন  

152 জাশনয়া খাতুন গ্রাভ-তারবুশনয়া,জাঃ শফযাট 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01762079086 গরুজভাটাতাজাকযন  7 শদন  

153 জভাঃ জাশদ্যর আরাভ গ্রাভ-তারবুশনয়া,জাঃ শফযাট 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01778970069 গরুজভাটাতাজাকযন  7 শদন  

154 জভাঃ ভাফুজয যভান গ্রাভ-ঝারফাড়ী,জাঃ শফযাট 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01816133709 গরুজভাটাতাজাকযন  7 শদন  

155 জভাঃ আভাভ াান গ্রাভ-াটফাড়ী,জাঃ ফুরফাশড় 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01871470405 গরুজভাটাতাজাকযন  7 শদন  

156 নূয জভাাম্মাদ জখ গ্রাভ-তারবুশনয়া,জাঃ শফযাট 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01777129890 গরুজভাটাতাজাকযন  7 শদন  

157 জভাঃ ওফাআদদ্যিা জখ গ্রাভ-তারবুশনয়া,জাঃ শফযাট 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01892920998 গরুজভাটাতাজাকযন  7 শদন  

158 জভাঃ অবুর াান জখ গ্রাভ-শফযাট,জাঃ শফযাট 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01989609144 গরুজভাটাতাজাকযন  7 শদন  

159 জভাঃ কাভরুর আরাভ গ্রাভ-তারবুশনয়া,জাঃ শফযাট 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01767980607 গরুজভাটাতাজাকযন  7 শদন  

160 জভাঃ আনামুর জখ গ্রাভ-তারবুশনয়া,জাঃ শফযাট 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01768798719 গরুজভাটাতাজাকযন  7 শদন  

161 ভাসুভ শফিাহ্ গ্রাভ-ফাআনতরা,জাঃ জক,ফাআনতরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01957366698 গরুজভাটাতাজাকযন  7 শদন  

162 জভাঃ শভকাআর জাজন গ্রাভ-শফযাট,জাঃ শফযাট 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01941953623 গরুজভাটাতাজাকযন  7 শদন  

163 জভাঃ জাাঙ্গীয অরভ গ্রাভ-শফযাট,জাঃ শফযাট 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01718846023 গরুজভাটাতাজাকযন  7 শদন  

164 জভাঃ নাশদ্যর আরাভ 

বুজ 

গ্রাভ-বাদাআরবুশনয়া,জাঃ শফযাট 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01926230435 গরুজভাটাতাজাকযন  7 শদন  

165 জগাার দা গ্রাভ-টাশরয়াভাযা,জাঃ ফুরফাশড় 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

0185123428 গরুজভাটাতাজাকযন  7 শদন  

166 জভাঃ অবুর ফাায জখ গ্রাভ-বুজবুশনয়া,জাঃ শফযাট 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01776556662 গরুজভাটাতাজাকযন  7 শদন  

167 জভাঃ শতজয়মুয জযজা 

যানা 

গ্রাভ-শফযাট,জাঃ শফযাট 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01715778671 গরুজভাটাতাজাকযন  7 শদন  

168 ানশজদা সুরতানা 

(যানী) 

গ্রাভ-শফযাট,জাঃ শফযাট 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01735057235 গরুজভাটাতাজাকযন  7 শদন  

169 াশকফ াান গ্রাভ-াটফাড়ী,জাঃ ফুরফাশড় 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01890197162 গরুজভাটাতাজাকযন  7 শদন  

170 জফগভ তাশরভা 

অকতায 

গ্রাভ-ঝারফাড়ী,জাঃ শফযাট 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01931222134 গরুজভাটাতাজাকযন  7 শদন  

171 জভাঃ তানবীয াান 

শরভন 

গ্রাভ-শফযাট,জাঃ শফযাট 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01910327613 গরুজভাটাতাজাকযন  7 শদন  

172 যানু জফগভ গ্রাভ-তারবুশনয়া,জাঃ শফযাট 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01794533049 গরুজভাটাতাজাকযন  7 শদন  

173 জভাছাঃ শযনা াযবীন গ্রাভ-তারবুশনয়া,জাঃ শফযাট 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01764901320 গরুজভাটাতাজাকযন  7 শদন  

174 ভশজযনা জফগভ গ্রাভ-তারবুশনয়া,জাঃ শফযাট 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01725846800 গরুজভাটাতাজাকযন  7 শদন  

175 জভাঃ কাজফদ্যর যদায গ্রাভ-বাদাআরবুশনয়া,জাঃ শফযাট 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01611767696 গরুজভাটাতাজাকযন  7 শদন  
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176 পয়ার অরভ গ্রাভ-তারবুশনয়া,জাঃ শফযাট 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01911418153 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

177 াশপকুজ্জাভান ভশিক গ্রাভ-তারবুশনয়া,জাঃ শফযাট 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01867013061 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

178 জভাঃ যাজদ্যর আরাভ গ্রাভ-তারবুশনয়া,জাঃ শফযাট 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01885929317 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

179 জভাাঃ নুযজাান জফগভ গ্রাভ-শফযাট,জাঃ শফযাট 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01833639709 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

180 জভাঃ অকা জখ গ্রাভ-বাদাআরবুশনয়া,জাঃ শফযাট 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01989603210 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

181 ভাাফুজর আরাভ 

জজয়র 

গ্রাভ-তারবুশনয়া,জাঃ শফযাট 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01756406239 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

182 রুহুর অশভন যাশি গ্রাভ-তারবুশনয়া,জাঃ শফযাট 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01893431667 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

183 জভাঃ শভযাজর গাজী গ্রাভ-রক্ষীজখারা,জাঃ বান্ডাযজকাট 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01747661467 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

184 জভাঃ জাফান জভাল্যা গ্রাভ-বাদাআরবুশনয়া,জাঃ শফযাট 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01964785390 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

185 জভাঃ অশভনুজ্জাভান গ্রাভ-শফযাট,জাঃ শফযাট 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01866241314 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

186 শা খাতুন গ্রাভ-বাদাআরবুশনয়া,জাঃ শফযাট 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01710902903 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

187 জভাঃ জগারাভ জভাস্তপা গ্রাভ-বাদাআরবুশনয়া,জাঃ শফযাট 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01403105287 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

188 কৃষ্ণা যানী ভারদায গ্রাভ-জডআয়াতরা,জাঃ কাশতয়ানাংরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01924219476 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

189 জভাছাঃ াযবীন জফগভ গ্রাভ-তারবুশনয়া,জাঃ শফযাট 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01860693248 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

190 অশক জখ গ্রাভ-বাদাআরবুশনয়া,জাঃ শফযাট 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01929526872 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

191 জভাঃ যশফঈর জখ গ্রাভ-বাদাআরবুশনয়া,জাঃ শফযাট 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01989609153 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

192 জভাঃ পয়ার জখ গ্রাভ-বাদাআরবুশনয়া,জাঃ শফযাট 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01930345264 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

193 জভাঃ যাজদ্যর আরাভ গ্রাভ-তারবুশনয়া,জাঃ শফযাট 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01768084498 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

194 জভাঃ শদদায জখ গ্রাভ-বাদাআরবুশনয়া,জাঃ শফযাট 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01963835012 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

195 অরাভ জখ গ্রাভ-বাদাআরবুশনয়া,জাঃ শফযাট 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01733859127 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

196 তরুন কুভায দা গ্রাভ-টাশরয়াভাযা,জাঃ ফুরফাড়ী 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01827631211 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

197 শরভা জফগভ গ্রাভ-জতারবুশনয়া,জাঃ ফটিয়াঘাটা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01964576477 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

198 অপজযাজা অক্তায তভা গ্রাভ-জতারবুশনয়া,জাঃ ফটিয়াঘাটা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01964576477 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

199 জভাঃ ভশপকুর আরাভ গ্রাভ-তারবুশনয়া,জাঃ শফযাট 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01713634390 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

200 জাজন অযা গ্রাভ-বাদাআরবুশনয়া,জাঃ শফযাট 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01960065373 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  
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201 াশদয়া খাতুন গ্রাভ-তারবুশনয়া,জাঃ শফযাট 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01814774751 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

202 জভাঃ জভাজাফ্পায জখ গ্রাভ-তারবুশনয়া,জাঃ শফযাট 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

203 জভাঃ নাশয অজভদ গ্রাভ-খাযাফাদ,জাঃ জক,ফাআনতরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01854056012 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

204 জৌযব ভন্ডর গ্রাভ-জাশরয়াাড়া,জাঃ শফযাট 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

205 জভাঃ জগারাভ াান 

জখ 

গ্রাভ-শফযাট,জাঃ শফযাট 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01711145479 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

206 জভাঃ অযাফুর আরাভ গ্রাভ-তারবুশনয়া,জাঃ শফযাট 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01861318201 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

207 জভাঃ জাজন াযজবজ গ্রাভ-ঝারফাড়ী,জাঃ শফযাট 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01865263969 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

208 জভাঃ শদ্যিা জখ গ্রাভ-টাশরয়াভাযা,জাঃ ফুরফাশড় 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01609049205 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

209 যনশজত দা গ্রাভ-টাশরয়াভাযা,জাঃ ফুরফাশড় 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01644532929 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

210 জভাঃ ঈভযান জভাল্যা গ্রাভ-টাশরয়াভাযা,জাঃ ফুরফাশড় 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01611180520 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

211 অকতায জাজন গ্রাভ-তারবুশনয়া,জাঃ শফযাট 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01740422008 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

212 জভাঃ অশকুজ্জাভান গ্রাভ-তারবুশনয়া,জাঃ শফযাট 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01732571212 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

213 জভাঃ জভাকাযযাভ 

জাজন 

গ্রাভ-জতারবুশনয়া,জাঃ ফটিয়াঘাটা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01823268474 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

214 ডাশরয়া অক্তায ডশর গ্রাভ-বাদাআরবুশনয়া,জাঃ শফযাট 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01639563793 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

215 জভাছাঃ চাদনী জফগভ গ্রাভ-তারবুশনয়া,জাঃ শফযাট 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01861308804 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

216 জভাঃ শভযাজর তযপদায গ্রাভ-তারবুশনয়া,জাঃ শফযাট 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01931276859 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

217 জভাঃ পয়ার অরভ গ্রাভ+জাঃ শফযাট 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01724375435 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

218 জভাঃ ভামুন জখ গ্রাভ-জনায়াাশকয়া,জাঃ ফুরফাড়ী 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01849414611 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

219 জভাঃ াশভভ জখ গ্রাভ-ঝারফাড়,জাঃ শফযাট 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01862161366 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

220 জজজরকা জফগভ গ্রাভ-বাদাআরবুশনয়া,জাঃ শফযাট 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01864499629 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

221 জভাঃ রুজফর শফশ্বা গ্রাভ-ঝারফাড়ী,জাঃ শফযাট 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01862694333 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

222 ীত দা গ্রাভ-টাশরয়াভাযা,জাঃ ফুরফাশড় 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01718187695 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

223 জভাাঃ রশতপা খাতুন গ্রাভ-ধাদ্যয়া,জাঃ ফুরফাশড় 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01887815760 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

224 জভাঃ নাশছভ ঈিীন গ্রাভ-তারবুশনয়া,জাঃ শফযাট 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01953815345 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

225 জভাঃ জাশভয জাজন গ্রাভ-খাযাফাদ,জাঃ জক,ফাআনতরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01967112722 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  
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226 প্রান্ত যায় গ্রাভ+জাঃ কাশতয়ানাংরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01910997474 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

227 শভত যায় গ্রাভ+জাঃ কাশতয়ানাংরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01998406176 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

228 নয়ন জজািায গ্রাভ+জাঃ কাশতয়ানাংরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01911161407 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

229 শভত জজািায গ্রাভ+জাঃ কাশতয়ানাংরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01952128986 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

230 জদবু ভন্ডর গ্রাভ+জাঃ কাশতয়ানাংরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01908763520 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

231 সুজন ভন্ডর গ্রাভ+জাঃ কাশতয়ানাংরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01984465876 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

232 প্যাজবর যায় গ্রাভ+জাঃ কাশতয়ানাংরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01735507001 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

233 ঈদয় শফশ্বা গ্রাভ+জাঃ কাশতয়ানাংরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01973237475 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

234 শযন্ময় শফশ্বা গ্রাভ+জাঃ কাশতয়ানাংরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01615731428 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

235 কঙ্কন যায় গ্রাভ+জাঃ কাশতয়ানাংরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01964785480 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

236 শফশ্বশজৎ কুভায যদায গ্রাভ+জাঃ কাশতয়ানাংরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01993505441 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

237 াগয ভন্ডর গ্রাভ+জাঃ কাশতয়ানাংরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01911630157 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

238 সুভন ভন্ডর গ্রাভ+জাঃ কাশতয়ানাংরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01952137400 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

239 জুাশত প্রকা ভন্ডর গ্রাভ+জাঃ কাশতয়ানাংরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01903875464 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

240 তুশজৎ জজািায গ্রাভ+জাঃ কাশতয়ানাংরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01911040994 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

241 চন্দ্রা শফশ্বা গ্রাভ+জাঃ কাশতয়ানাংরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

242 যশজৎ শফশ্বা গ্রাভ+জাঃ কাশতয়ানাংরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01929706700 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

243 শবশজৎ ভন্ডর গ্রাভ+জাঃ কাশতয়ানাংরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01401637957 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

244 জভাঃ অশকুজ্জাভান 

বুজ 

গ্রাভ+জাঃ কাশতয়ানাংরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01947284474 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

245 দীািন যদায গ্রাভ+জাঃ কাশতয়ানাংরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01993956909 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

246 নুভ ভন্ডর গ্রাভ+জাঃ কাশতয়ানাংরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01943314761 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

247 াগয জজািায গ্রাভ+জাঃ কাশতয়ানাংরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

248 আন্দ্রশজত ভন্ডর গ্রাভ+জাঃ কাশতয়ানাংরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01911110376 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

249 জভাঃ জাশদ্যয আরাভ  গ্রাভ+জাঃ কাশতয়ানাংরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01921731527 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

250 ফাদর গাজী গ্রাভ+জাঃ কাশতয়ানাংরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01911475556 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  
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251 তন্বী জগারদায গ্রাভ-ফুরতরা,জাঃ ফটিয়াঘাটা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01976340634 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

252 চয়ন যায় গ্রাভ-ফুরতরা,জাঃ ফটিয়াঘাটা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01977420524 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

253 যাতুর ফাবু ভন্ডর গ্রাভ-ফুরতরা,জাঃ ফটিয়াঘাটা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01749001140 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

254 শকংকয যায় গ্রাভ-ফুরতরা,জাঃ ফটিয়াঘাটা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01876636109 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

255 ভশিযা ঢারী গ্রাভ-জতারবুশনয়া,জাঃ ফটিয়াঘাটা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01985969570 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

256 দৃশ্য শফশ্বা গ্রাভ-ফুরতরা,জাঃ ফটিয়াঘাটা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01909923088 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

257 শফাজী শফশ্বা গ্রাভ-ফুরতরা,জাঃ ফটিয়াঘাটা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01921294283 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

258 শফত্র ীর গ্রাভ-ফুরতরা,জাঃ ফটিয়াঘাটা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01929526866 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

259 জৌযব জগারদায গ্রাভ-াযফটিয়াঘাটা,জাঃ কাষ্ণননগয 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01973807576 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

260 সুজলন যায় গ্রাভ-াযফটিয়াঘাটা,জাঃ কাষ্ণননগয 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01964591740 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

261 চ যনা জগারদায গ্রাভ-াযফটিয়াঘাটা,জাঃ কাষ্ণননগয 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01986258188 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

262 শযুল যায় গ্রাভ-াযফটিয়াঘাটা,জাঃ কাষ্ণননগয 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01315816220 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

263 শুভ্র জদফ ঢারী গ্রাভ-জতারবুশনয়া,জাঃ ফটিয়াঘাটা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01942099463 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

264 ভশযয়ভ অকতায গ্রাভ-াথযীঘাটা,জাঃ ফটিয়াঘাটা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01853821143 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

265 জদফশজত ফাছাড় গ্রাভ-ফরাবুশনয়া,জাঃ ফয়াযবাঙ্গা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01960555484 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

266 মৃন্ময় ফাছাড় গ্রাভ-ফরাবুশনয়া,জাঃ ফয়াযবাঙ্গা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01998559739 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

267 পু ভন্ডর গ্রাভ-ফরাবুশনয়া,জাঃ ফয়াযবাঙ্গা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01922123693 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

268 জতু শফশ্বা গ্রাভ-ফরাবুশনয়া,জাঃ ফয়াযবাঙ্গা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01994992706 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

269 স্বন যারী ভন্ডর গ্রাভ-ফরাবুশনয়া,জাঃ ফয়াযবাঙ্গা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01408734209 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

270 জৌযব তযপদায গ্রাভ-ফসুযাফাদ,জাঃ ফটিয়াঘাটা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01996690011 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

271 যীজত ভন্ডর গ্রাভ-ভাআটবাঙ্গা,জাঃ ফটিয়াঘাটা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01954374104 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

272 জুঁআ ভশিক গ্রাভ-জাগরবুশনয়া,জাঃ ফটিয়াঘাটা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01892145803 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

273 শনপুন শফযাগী গ্রাভ-জাগরবুশনয়া,জাঃ ফটিয়াঘাটা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01892387087 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

274 চশন্দ্রভা শফশ্বা গ্রাভ-জাগরবুশনয়া,জাঃ ফটিয়াঘাটা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01976881981 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

275 রু জজািায গ্রাভ-াটফাটি,জাঃ ফটিয়াঘাটা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01925361780 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

 



প্রশক্ষজণয তাশযখঃ 14-01-2021 জথজক 20-01-2021 মন্ত 

নং প্রশক্ষণাথীয নাভ ঠিকানা জভাফাআর নম্বয প্রশক্ষণ জকাজ যয নাভ জভয়াদ ভন্তব্য 

1 2 3 4 5 6 7 

276 অরাভ অকুিী গ্রাভ-টাশরয়াভাযা,জাঃ ফুরফাড়ী 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01812757570 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

277 অজগয অরী গ্রাভ-টাশরয়াভাযা,জাঃ ফুরফাড়ী 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01749799753 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

278 জযাজকয়া খাতুন ভায়া গ্রাভ-টাশরয়াভাযা,জাঃ ফুরফাড়ী 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01849375934 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

279 জভাঃ নাশভ ঈশিন 

জখ 

গ্রাভ-টাশরয়াভাযা,জাঃ ফুরফাড়ী 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01836336283 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

280 জভাঃ যাপছান জাশন গ্রাভ-টাশরয়াভাযা,জাঃ ফুরফাড়ী 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01874114924 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

281 জভাঃ জভজদী াান গ্রাভ-ঝারফাশড়,জাঃ শফযাট 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01922481615 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

282 অব্দুিা জখ গ্রাভ-জনায়াাশখয়া,জাঃ ফুরফাড়ী 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01918235523 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

283 শযতীকা যকায গ্রাভ-টাশরয়াভাযা,জাঃ ফুরফাড়ী 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01718448944 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

284 জভাঃ াআফুশিন জখ গ্রাভ-বুজবুশনয়া,জাঃ শফযাট 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01743327884 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

285 শপ্রয়া দা গ্রাভ+জাঃ চুকনগয, 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01767630228 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

286 কংকন জঘাল গ্রাভ-টাশরয়াভাযা,জাঃ ফুরফাড়ী 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01718124742 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

287 জশত যাশন দা গ্রাভ-টাশরয়াভাযা,জাঃ ফুরফাড়ী 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01718187695 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

288 যত্মা ফারা দা গ্রাভ-টাশরয়াভাযা,জাঃ ফুরফাড়ী 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01644532929 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

289 জভাশনী শফশ্বা গ্রাভ+জাঃ ছয়ঘশযয়া 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

290 জযাজকয়া খাতুন গ্রাভ-টাশরয়াভাযা,জাঃ ফুরফাড়ী 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01948163193 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

291 শনলুপা খাতুন গ্রাভ-টাশরয়াভাযা,জাঃ ফুরফাড়ী 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01867392324 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

292 পাশভা খাতুন গ্রাভ-রশক্ষজখারা,জাঃ বান্ডাযজকাট 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01405578303 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

293 জদারা ভশিক গ্রাভ+জাঃ ছয়ঘশযয়া 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01731899323 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

294 জগৌতভ ভন্ডর গ্রাভ+জাঃ ছয়ঘশযয়া 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

295 শযনা খাতুন গ্রাভ-টাশরয়াভাযা,জাঃ ফুরফাড়ী 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01871814084 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

296 পাজতভা খাতুন গ্রাভ-টাশরয়াভাযা,জাঃ ফুরফাড়ী 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

297 জভাঃ খাশরদ াান গ্রাভ-টাশরয়াভাযা,জাঃ ফুরফাড়ী 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01834914325 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

298 নুরুন্নাায খাতুন গ্রাভ-টাশরয়াভাযা,জাঃ ফুরফাড়ী 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

299 শযক্তা খাতুন গ্রাভ-টাশরয়াভাযা,জাঃ ফুরফাড়ী 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01833530037 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

300 যশভা খাতুন গ্রাভ-টাশরয়াভাযা,জাঃ ফুরফাড়ী 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01644241726 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  
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301 জভাাঃ ভশযয়ভ খাতুন গ্রাভ-টাশরয়াভাযা,জাঃ ফুরফাড়ী 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01875884016 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

302 জাাঙ্গীয জাজন গ্রাভ-যনশজজতযহুরা,জাঃ শফযাট 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01821868374 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

303 শফপুর দা গ্রাভ-টাশরয়াভাযা,জাঃ ফুরফাড়ী 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01609049240 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

304 যনশজত দা গ্রাভ-টাশরয়াভাযা,জাঃ ফুরফাড়ী 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01644532329 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

305 জভাঃ অবু াভজা 

জভািা 

গ্রাভ-টাশরয়াভাযা,জাঃ ফুরফাড়ী 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01642690772 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

306 শদফালী দা গ্রাভ-টাশরয়াভাযা,জাঃ ফুরফাড়ী 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01851779027 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

307 জগাার দা গ্রাভ-টাশরয়াভাযা,জাঃ ফুরফাড়ী 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01851123428 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

308 জভাঃ াশন জভাল্যা গ্রাভ-টাশরয়াভাযা,জাঃ ফুরফাড়ী 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01906680552 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

309 জজবুজন্নছা যানী গ্রাভ-াটফাড়ী,জাঃ ফুরফাড়ী 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01822940142 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

310 ীত দা গ্রাভ-টাশরয়াভাযা,জাঃ ফুরফাড়ী 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01718187695 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

311 জভাাঃ শঈশর জফগভ গ্রাভ-টাশরয়াভাযা,জাঃ ফুরফাড়ী 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01859709100 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

312 জভাঃ ভামুনুয যশদ 

জযজা 

গ্রাভ+জাঃ ফুরফাড়ী 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01745108311 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

313 জভাঃ গাশরফ ঈশিন গ্রাভ+জাঃ ফুরফাড়ী 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

314 ভশযয়াভ জফগভ গ্রাভ-টাশরয়াভাযা,জাঃ ফুরফাড়ী 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01855211104 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

315 জভাাঃ শযংশক খাতুন গ্রাভ-টাশরয়াভাযা,জাঃ ফুরফাড়ী 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01884380268 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

316 পয়ার জখ গ্রাভ-টাশরয়াভাযা,জাঃ ফুরফাড়ী 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01640223584 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

317 শগয়া ঈশদাদন জখ গ্রাভ-রশক্ষজখারা,জাঃ বান্ডাযজকাট 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

318 াপাজয়ত জাজন গ্রাভ-টাশরয়াভাযা,জাঃ ফুরফাড়ী 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01811772560 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

319 জভাঃ াীন গাজী গ্রাভ-টাশরয়াভাযা,জাঃ ফুরফাড়ী 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

320 জভাঃ এনামুর জভািা গ্রাভ-টাশরয়াভাযা,জাঃ ফুরফাড়ী 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01868265188 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

321 জভাঃ জজাফাজয়য জখ গ্রাভ-টাশরয়াভাযা,জাঃ ফুরফাড়ী 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

322 জভাঃ খাশরদ াান গ্রাভ-বাদাআরবুশনয়া,জাঃ শফযাট 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01963856047 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

323 জভাঃ জভজদী াছান  গ্রাভ-ঈজানীজজাড়,জাঃ ফিফপুয 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01911080477 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

324 জভাঃ শযয়াজর আরাভ গ্রাভ-বাদগাশত,জাঃ অশভযপুয 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01838674358 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  

325 জভাঃ শভজান শফশ্বা গ্রাভ-টাশরয়াভাযা,জাঃ ফুরফাড়ী 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01881572205 াশযফাশযক াঁ-মুযগী ারন  7 শদন  
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326 াযীশক্ষৎ যকায গ্রাভ-ফযণাড়া,জাঃ কাশতয়ানাংরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01996899236 ভৎস্য চাল শফলয়ক  7 শদন  

327 জভজদী াান গ্রাভ-জডঈয়াতরা,জাঃ কাশতয়ানাংরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01972949339 ভৎস্য চাল শফলয়ক  7 শদন  

328 জীফ চন্দ্র যায় গ্রাভ+জাঃ কাশতয়ানাংরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01648548628 ভৎস্য চাল শফলয়ক  7 শদন  

329 পাজতভা খাতুন গ্রাভ-জডঈয়াতরা,জাঃ কাশতয়ানাংরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01936038403 ভৎস্য চাল শফলয়ক  7 শদন  

330 াযবীন অক্তায গ্রাভ+জাঃ কাশতয়ানাংরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01935275486 ভৎস্য চাল শফলয়ক  7 শদন  

331 জভাঃ জজায অরী 

জখ 

গ্রাভ+জাঃ কাশতয়ানাংরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01913182610 ভৎস্য চাল শফলয়ক  7 শদন  

332 জভাঃ তভার জখ গ্রাভ+জাঃ কাশতয়ানাংরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01647190855 ভৎস্য চাল শফলয়ক  7 শদন  

333 জভাঃ অভান ঈিা গ্রাভ+জাঃ কাশতয়ানাংরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01637869926 ভৎস্য চাল শফলয়ক  7 শদন  

334 াাজাদা আরাভ গ্রাভ+জাঃ কাশতয়ানাংরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01911166045 ভৎস্য চাল শফলয়ক  7 শদন  

335 মৃতা যায় গ্রাভ+জাঃ কাশতয়ানাংরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01913191839 ভৎস্য চাল শফলয়ক  7 শদন  

336 শুক্লা ভন্ডর গ্রাভ+জাঃ কাশতয়ানাংরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01708916748 ভৎস্য চাল শফলয়ক  7 শদন  

337 বুরবুর াওরাদায গ্রাভ-অভতরা,জাঃ কাশতয়ানাংরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01704060100 ভৎস্য চাল শফলয়ক  7 শদন  

338 জভৌরতা ভন্ডর গ্রাভ+জাঃ কাশতয়ানাংরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01403154945 ভৎস্য চাল শফলয়ক  7 শদন  

339 তন্ময় যায় গ্রাভ+জাঃ কাশতয়ানাংরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01927018898 ভৎস্য চাল শফলয়ক  7 শদন  

340 স্বন যা জজািায গ্রাভ+জাঃ কাশতয়ানাংরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01819767574 ভৎস্য চাল শফলয়ক  7 শদন  

341 নাইমুর গাজী গ্রাভ+জাঃ কাশতয়ানাংরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01973747696 ভৎস্য চাল শফলয়ক  7 শদন  

342 ছাশদয়া অপশযন গ্রাভ+জাঃ কাশতয়ানাংরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01921109523 ভৎস্য চাল শফলয়ক  7 শদন  

343 াযশভন অক্তায শভা গ্রাভ+জাঃ কাশতয়ানাংরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01955573732 ভৎস্য চাল শফলয়ক  7 শদন  

344 ছিা ভন্ডর গ্রাভ+জাঃ কাশতয়ানাংরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01981007716 ভৎস্য চাল শফলয়ক  7 শদন  

345 মুশরভ খাতুন গ্রাভ+জাঃ কাশতয়ানাংরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01995606123 ভৎস্য চাল শফলয়ক  7 শদন  

346 অশযফুর জখ গ্রাভ+জাঃ কাশতয়ানাংরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01869393939 ভৎস্য চাল শফলয়ক  7 শদন  

347 ঈশভ য অক্তায নদী গ্রাভ+জাঃ কাশতয়ানাংরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01959033251 ভৎস্য চাল শফলয়ক  7 শদন  

348 শযপা খাতুন গ্রাভ+জাঃ কাশতয়ানাংরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01608483776 ভৎস্য চাল শফলয়ক  7 শদন  

349 পাজতভাতুজ জজাযা গ্রাভ+জাঃ কাশতয়ানাংরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01642895666 ভৎস্য চাল শফলয়ক  7 শদন  

350 তাশযন যভান শতলা গ্রাভ+জাঃ কাশতয়ানাংরা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01609594211 ভৎস্য চাল শফলয়ক  7 শদন  
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351 জভা ভামুদ যদায গ্রাভ-জাগরাডাঙ্গা,জাঃ ছয়ঘশযয়া 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01515986090 গরুজভাটাতাজাকযন  15 শদন  

352 জভাছাঃ াশদয়া গ্রাভ-জাগরাডাঙ্গা,জাঃ ছয়ঘশযয়া 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01763490017 গরুজভাটাতাজাকযন  15 শদন  

353 পূজা ঢারী গ্রাভ-জাগরাডাঙ্গা,জাঃ ছয়ঘশযয়া 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01754417339 গরুজভাটাতাজাকযন  15 শদন  

354 তৃশপ্ত ঢারী গ্রাভ-জাগরাডাঙ্গা,জাঃ ছয়ঘশযয়া 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01790475518 গরুজভাটাতাজাকযন  15 শদন  

355 শঈরী ভন্ডর গ্রাভ-জাগরাডাঙ্গা,জাঃ ছয়ঘশযয়া 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01725602519 গরুজভাটাতাজাকযন  15 শদন  

356 প্রশতবা ঢারী গ্রাভ-জাগরাডাঙ্গা,জাঃ ছয়ঘশযয়া 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01300358896 গরুজভাটাতাজাকযন  15 শদন  

357 শভত্রী যায় গ্রাভ-জাগরাডাঙ্গা,জাঃ ছয়ঘশযয়া 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01308950225 গরুজভাটাতাজাকযন  15 শদন  

358 ভশরনা শকদায গ্রাভ-জাগরাডাঙ্গা,জাঃ ছয়ঘশযয়া 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01715915804 গরুজভাটাতাজাকযন  15 শদন  

359 জভাছাঃ শযপা খাতুন গ্রাভ-জাগরাডাঙ্গা,জাঃ ছয়ঘশযয়া 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01738880956 গরুজভাটাতাজাকযন  15 শদন  

360 যাজ জগারদায গ্রাভ-জাগরাডাঙ্গা,জাঃ ছয়ঘশযয়া 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01741287234 গরুজভাটাতাজাকযন  15 শদন  

361 জভাঃ জজয়র যদায গ্রাভ-জাগরাডাঙ্গা,জাঃ ছয়ঘশযয়া 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01791330076 গরুজভাটাতাজাকযন  15 শদন  

362 সুশখ অক্তায গ্রাভ-জাগরাডাঙ্গা,জাঃ ছয়ঘশযয়া 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01763119966 গরুজভাটাতাজাকযন  15 শদন  

363 মুক্তা অক্তায গ্রাভ-জাগরাডাঙ্গা,জাঃ ছয়ঘশযয়া 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01729556755 গরুজভাটাতাজাকযন  15 শদন  

364 কল্পনা ভজভদায গ্রাভ-জাগরাডাঙ্গা,জাঃ ছয়ঘশযয়া 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01993996341 গরুজভাটাতাজাকযন  15 শদন  

365 ীযক ভন্ডর গ্রাভ-জাগরাডাঙ্গা,জাঃ ছয়ঘশযয়া 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01752246985 গরুজভাটাতাজাকযন  15 শদন  

366 তভাশরকা যায় গ্রাভ-জাগরাডাঙ্গা,জাঃ ছয়ঘশযয়া 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01762278191 গরুজভাটাতাজাকযন  15 শদন  

367 জভাছাঃ শমু অকতায গ্রাভ-জাগরাডাঙ্গা,জাঃ ছয়ঘশযয়া 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01701303836 গরুজভাটাতাজাকযন  15 শদন  

368 জভাঃ তাশভদ  গ্রাভ-ঠিকযাফাদ,জাঃ ছয়ঘশযয়া 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01956657602 গরুজভাটাতাজাকযন  15 শদন  

369 জভাঃ শপকুর আরাভ গ্রাভ-ঠিকযাফাদ,জাঃ ছয়ঘশযয়া 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01719265532 গরুজভাটাতাজাকযন  15 শদন  

370 ভারুপ শফিা যদায গ্রাভ-ঠিকযাফাদ,জাঃ ছয়ঘশযয়া 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01764459592 গরুজভাটাতাজাকযন  15 শদন  

371 সুশপয়া খাতুন গ্রাভ-গজারভাযী,জাঃ জরভা 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01981410541 গরুজভাটাতাজাকযন  15 শদন  

372 জভাঃ অর অশভন 

গাজী 

গ্রাভ+জাঃ সুযখারী 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01990198115 গরুজভাটাতাজাকযন  15 শদন  

373 জভাঃ তশযকুর 

ফাওয়ারী 

গ্রাভ-সুিযভর,জাঃ ফাযঅশড়য়া 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01309665279 গরুজভাটাতাজাকযন  15 শদন  

374 জভাঃ বুজ দ যায গ্রাভ-ঠিকযাফাদ,জাঃ ছয়ঘশযয়া 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01303018791 গরুজভাটাতাজাকযন  15 শদন  

375 নাশভকা ফাগচী গ্রাভ-জাগরাডাঙ্গা,জাঃ ছয়ঘশযয়া 

ফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01770533170 গরুজভাটাতাজাকযন  15 শদন  
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376 াথী শকদায গ্রাভ-শকভত ফুরতরা 

জাঃ+ঈঃফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01907506712 সবজী চাষ  7 শদন  

377 ম্পা যায় গ্রাভ-শকভত ফুরতরা 

জাঃ+ঈঃফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01875891560 সবজী চাষ  7 শদন  

378 শপ্রয়া তালুকদায গ্রাভ-শকভত ফুরতরা 

জাঃ+ঈঃফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01922149036 সবজী চাষ  7 শদন  

379 সুআটি শফযাগী গ্রাভ-শকভত ফুরতরা 

জাঃ+ঈঃফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01781603398 সবজী চাষ  7 শদন  

380 ভারশফকা যায় গ্রাভ-শকভত ফুরতরা 

জাঃ+ঈঃফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01984502365 সবজী চাষ  7 শদন  

381 শভঠু ভন্ডর গ্রাভ-শকভত ফুরতরা 

জাঃ+ঈঃফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01938119119 সবজী চাষ  7 শদন  

382 ঈলা যদায গ্রাভ-শকভত ফুরতরা 

জাঃ+ঈঃফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01928971765 সবজী চাষ  7 শদন  

383 দীা শফশ্বা গ্রাভ-শকভত ফুরতরা 

জাঃ+ঈঃফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01940365724 সবজী চাষ  7 শদন  

384 পূশন যভা শফযাগী গ্রাভ-শকভত ফুরতরা 

জাঃ+ঈঃফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01994204033 সবজী চাষ  7 শদন  

385 রক্ষী ভন্ডর গ্রাভ-শকভত ফুরতরা 

জাঃ+ঈঃফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01924484258 সবজী চাষ  7 শদন  

386 রক্ষী ভন্ডর গ্রাভ-শকভত ফুরতরা 

জাঃ+ঈঃফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01974204370 সবজী চাষ  7 শদন  

387 তভা ভন্ডর গ্রাভ-শকভত ফুরতরা 

জাঃ+ঈঃফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01857137505 সবজী চাষ  7 শদন  

388 ভযী যানী ভন্ডর গ্রাভ-শকভত ফুরতরা 

জাঃ+ঈঃফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01994204042 সবজী চাষ  7 শদন  

389 পূশন যভা ভন্ডর গ্রাভ-শকভত ফুরতরা 

জাঃ+ঈঃফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01779906444 সবজী চাষ  7 শদন  

390 সুভী জগারদায গ্রাভ- ফুরতরা 

জাঃ+ঈঃফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01319448966 সবজী চাষ  7 শদন  

391 শনবা শফযাগী গ্রাভ-শকভত ফুরতরা 

জাঃ+ঈঃফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01937527148 সবজী চাষ  7 শদন  

392 নুরুা ভশিক গ্রাভ- ফুরতরা 

জাঃ+ঈঃফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01818947628 সবজী চাষ  7 শদন  

393 শজশনয়া জজািায গ্রাভ- ফুরতরা 

জাঃ+ঈঃফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01934032990 সবজী চাষ  7 শদন  

394 জগৌযী যানী ভন্ডর গ্রাভ-শকভত ফুরতরা 

জাঃ+ঈঃফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01988973731 সবজী চাষ  7 শদন  

395 কৃষ্ণয া ভশিক গ্রাভ- ফুরতরা 

জাঃ+ঈঃফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01833655164 সবজী চাষ  7 শদন  

396 ফ যানী ভন্ডর গ্রাভ- ফুরতরা 

জাঃ+ঈঃফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01929650595 সবজী চাষ  7 শদন  

397 সুশভতা শফযাগী গ্রাভ-শকভত ফুরতরা 

জাঃ+ঈঃফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01929009023 সবজী চাষ  7 শদন  

398 কাভনা যানী জদ গ্রাভ-শকভত ফুরতরা 

জাঃ+ঈঃফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01941347894 সবজী চাষ  7 শদন  

399 রুনা ঢারী গ্রাভ-শকভত ফুরতরা 

জাঃ+ঈঃফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01992936778 সবজী চাষ  7 শদন  

400 জফফী যায় গ্রাভ-শকভত ফুরতরা 

জাঃ+ঈঃফটিয়াঘাটা,খুরনা 

01946512720 সবজী চাষ  7 শদন  
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অপ্রাদতষ্ঠাদনক  প্রদক্ষণ প্রাপ্ত যুফক ও যুফনাযীদদয তথ্য ছক প্রভাতাদফক  প্রপ্রযন কযা দরা । 

 

খ) অপ্রাদতষ্ঠাদনক প্রাদক্ষণঃ 

নাং প্রদক্ষণাথীয নাভ ঠিকানা প্রভাফাইর নম্বয প্রদক্ষণ 

প্রকাদ ময 

নাভ 

প্রভয়াদ ভ

ন্ত

ব্য 

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ 

০১ টদন ারদায গ্রাভঃঢাাংভাযী,প্রাঃফানীান্তা,দাদকা,খুর

না 

০১৭২৮৮৩৩৩

৮৩ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (১৬/০৯/২০২০-

২২/০৯/২০২০) 

 

০২ াযভাদ ভন্ডর গ্রাভঃঢাাংভাযী,প্রাঃফানীান্তা,দাদকা,খুর

না 

০১৯১১৮৩৭৩২

৩ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (১৬/০৯/২০২০-

২২/০৯/২০২০) 

 

০৩ ভাযকুয়া ারদায গ্রাভঃঢাাংভাযী,প্রাঃফানীান্তা,দাদকা,খুর

না 

০১৪০৫৪০২৪৯

৮ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (১৬/০৯/২০২০-

২২/০৯/২০২০) 

 

০৪ ভাইদকর াযদায গ্রাভঃঢাাংভাযী,প্রাঃফানীান্তা,দাদকা,খুর

না 

০১৯৬৪৫৯৯৫১

৮ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (১৬/০৯/২০২০-

২২/০৯/২০২০) 

 

০৫ যঞ্জন কুভায ভন্ডর গ্রাভঃঢাাংভাযী,প্রাঃফানীান্তা,দাদকা,খুর

না 

০১৯২৬২২৩২১

৪ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (১৬/০৯/২০২০-

২২/০৯/২০২০) 

 

০৬ নজীফ ভন্ডর গ্রাভঃঢাাংভাযী,প্রাঃফানীান্তা,দাদকা,খুর

না 

০১৯১১৬৪২৭০

৪ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (১৬/০৯/২০২০-

২২/০৯/২০২০) 

 

০৭ প্রনফ ভন্ডর গ্রাভঃঢাাংভাযী,প্রাঃফানীান্তা,দাদকা,খুর

না 

০১৬১১৪৩০৫৮

০ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (১৬/০৯/২০২০-

২২/০৯/২০২০) 

 

০৮ ননীদগাার ভন্ডর গ্রাভঃঢাাংভাযী,প্রাঃফানীান্তা,দাদকা,খুর

না 

০১৬১১৪৩০৫৮

০ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (১৬/০৯/২০২০-

২২/০৯/২০২০) 

 

০৯ দদযাজ ভন্ডর গ্রাভঃঢাাংভাযী,প্রাঃফানীান্তা,দাদকা,খুর

না 

০১৯২২৩৬২৩৭

৩ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (১৬/০৯/২০২০-

২২/০৯/২০২০) 

 

১০ তরুন ভন্ডর গ্রাভঃঢাাংভাযী,প্রাঃফানীান্তা,দাদকা,খুর

না 

০১৬১১৪৩০৫৮

০ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (১৬/০৯/২০২০-

২২/০৯/২০২০) 

 

১১ নয়ন ভন্ডর গ্রাভঃঢাাংভাযী,প্রাঃফানীান্তা,দাদকা,খুর

না 

০১৩১৬৯৭৫৭৭

০ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (১৬/০৯/২০২০-

২২/০৯/২০২০) 

 

১২ প্রকৌদক যায় গ্রাভঃঢাাংভাযী,প্রাঃফানীান্তা,দাদকা,খুর

না 

০১৯৪৯২১০২৩

২ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (১৬/০৯/২০২০-

২২/০৯/২০২০) 

 

১৩ প্রতাতা প্রখ গ্রাভঃঢাাংভাযী,প্রাঃফানীান্তা,দাদকা,খুর

না 

০১৯৫৬৭২৮৮৮

০ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (১৬/০৯/২০২০-

২২/০৯/২০২০) 

 

১৪ দফশ্বদজৎ যকায গ্রাভঃঢাাংভাযী,প্রাঃফানীান্তা,দাদকা,খুর

না 

০১৯৬৩২৩৫৪

৩৩ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (১৬/০৯/২০২০-

২২/০৯/২০২০) 

 

১৫ যাজু ারদায গ্রাভঃঢাাংভাযী,প্রাঃফানীান্তা,দাদকা,খুর

না 

০১৭২৮৮৩৩৩

৮৩ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (১৬/০৯/২০২০-

২২/০৯/২০২০) 

 

১৬ দরজা ারদায গ্রাভঃঢাাংভাযী,প্রাঃফানীান্তা,দাদকা,খুর

না 

০১৭২৮৮৩৩৩

৮৩ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (১৬/০৯/২০২০-

২২/০৯/২০২০) 

 

১৭ যত্না ভন্ডর গ্রাভঃঢাাংভাযী,প্রাঃফানীান্তা,দাদকা,খুর

না 

০১৪০৬৫৪৯৩০

৫ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (১৬/০৯/২০২০-

২২/০৯/২০২০) 

 



১৮ ভাধফী রতা গ্রাভঃঢাাংভাযী,প্রাঃফানীান্তা,দাদকা,খুর

না 

০১৯১১৬৪২৭০

৪ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (১৬/০৯/২০২০-

২২/০৯/২০২০) 

 

১৯ ডদযন ারদায গ্রাভঃঢাাংভাযী,প্রাঃফানীান্তা,দাদকা,খুর

না 

০১৯২৫৬৭৬৮

৬২ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (১৬/০৯/২০২০-

২২/০৯/২০২০) 

 

২০ নীরা আদদতয গ্রাভঃঢাাংভাযী,প্রাঃফানীান্তা,দাদকা,খুর

না 

০১৩০৮৮৩৫১

৫২ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (১৬/০৯/২০২০-

২২/০৯/২০২০) 

 

২১ প্রকয়া ারদায গ্রাভঃঢাাংভাযী,প্রাঃফানীান্তা,দাদকা,খুর

না 

০১৩১২৪২৭৩০

৪ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (১৬/০৯/২০২০-

২২/০৯/২০২০) 

 

২২ দযাংকু ভন্ডর গ্রাভঃঢাাংভাযী,প্রাঃফানীান্তা,দাদকা,খুর

না 

০১৯৩৫২১০৩৮

৪ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (১৬/০৯/২০২০-

২২/০৯/২০২০) 

 

২৩ উৎা ভন্ডর গ্রাভঃঢাাংভাযী,প্রাঃফানীান্তা,দাদকা,খুর

না 

০১৯১১০১৫৩৪

৭ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (১৬/০৯/২০২০-

২২/০৯/২০২০) 

 

২৪ রতাকাযদভরা 

ারদায 

গ্রাভঃঢাাংভাযী,প্রাঃফানীান্তা,দাদকা,খুর

না 

০১৯০২৪৭৩২৪

৩ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (১৬/০৯/২০২০-

২২/০৯/২০২০) 

 

২৫ ছন্দা দফশ্বা গ্রাভঃঢাাংভাযী,প্রাঃফানীান্তা,দাদকা,খুর

না 

০১৯৯০৮২৮৫৫

১ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (১৬/০৯/২০২০-

২২/০৯/২০২০) 

 

২৬ ঞ্জয় ভন্ডর গ্রাভঃআভতরা,প্রাঃ 

ফানীান্তা,দাদকা,খুরনা 

০১৯৩১৯৫৬১৪

২ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(২৩/০৯/২০২০-

২৯/০৯/২০২০) 

 

২৭ আদযপা খাতুন গ্রাভঃদবাজনখারী,প্রাঃ 

ফানীান্তা,দাদকা,খুরনা 

০১৯৮২৭৬৩৯৪

৫ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(২৩/০৯/২০২০-

২৯/০৯/২০২০) 

 

২৮ দফশ্বদজৎ ভন্ডর গ্রাভঃদবাজনখারী,প্রাঃ 

ফানীান্তা,দাদকা,খুরনা 

০১৯০৭৬৭০৯৯

৮ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(২৩/০৯/২০২০-

২৯/০৯/২০২০) 

 

২৯ যদৎ ভন্ডর গ্রাভঃদবাজনখারী,প্রাঃ 

ফানীান্তা,দাদকা,খুরনা 

০১৭২৮৮৩৩৩

৮৩ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(২৩/০৯/২০২০-

২৯/০৯/২০২০) 

 

৩০ কল্যান ভন্ডর গ্রাভঃদবাজনখারী,প্রাঃ 

ফানীান্তা,দাদকা,খুরনা 

০১৯৯৩২১৪০২

৪ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(২৩/০৯/২০২০-

২৯/০৯/২০২০) 

 

৩১ ইন্দ্রদজত ভন্ডর গ্রাভঃদবাজনখারী,প্রাঃ 

ফানীান্তা,দাদকা,খুরনা 

০১৯০৯৯৪৫৩৫

৫ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(২৩/০৯/২০২০-

২৯/০৯/২০২০) 

 

৩২ প্রকৌদক ভন্ডর গ্রাভঃদবাজনখারী,প্রাঃ 

ফানীান্তা,দাদকা,খুরনা 

০১৯২৯৭৩১১২

০ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(২৩/০৯/২০২০-

২৯/০৯/২০২০) 

 

৩৩ যদভ ভন্ডর গ্রাভঃদবাজনখারী,প্রাঃ 

ফানীান্তা,দাদকা,খুরনা 

০১৯৫০৭৭২৯৮

২ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(২৩/০৯/২০২০-

২৯/০৯/২০২০) 

 

৩৪ ধননজয় প্রদফ গ্রাভঃদবাজনখারী,প্রাঃ 

ফানীান্তা,দাদকা,খুরনা 

০১৯৫১৭৬১৩৯

৩ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(২৩/০৯/২০২০-

২৯/০৯/২০২০) 

 

৩৫ প্রকৌস্তফ ভন্ডর গ্রাভঃদবাজনখারী,প্রাঃ 

ফানীান্তা,দাদকা,খুরনা 

০১৯৫০১৪০১৭

৫ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(২৩/০৯/২০২০-

২৯/০৯/২০২০) 

 

৩৬ ভীয ভন্ডর গ্রাভঃদবাজনখারী,প্রাঃ 

ফানীান্তা,দাদকা,খুরনা 

০১৯৮০৯২৩০৬

৫ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(২৩/০৯/২০২০-

২৯/০৯/২০২০) 

 

৩৭ ইব্রাীভ পদকয গ্রাভঃদবাজনখারী,প্রাঃ 

ফানীান্তা,দাদকা,খুরনা 

০১৭২৮৮৩৩০

৮৩ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(২৩/০৯/২০২০-

২৯/০৯/২০২০) 

 

৩৮ রুা যকায গ্রাভঃঢাাংভাযী,প্রাঃ 

ফানীান্তা,দাদকা,খুরনা 

০১৯৯৫৭৮৪৯০

৮ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(২৩/০৯/২০২০-

২৯/০৯/২০২০) 

 

৩৯ প্রভদযজান খাতুন গ্রাভঃঢাাংভাযী,প্রাঃ 

ফানীান্তা,দাদকা,খুরনা 

০১৯৯৮৮০৯১৪

১ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(২৩/০৯/২০২০-

২৯/০৯/২০২০) 

 

৪০ প্রদনদজৎ ারদায গ্রাভঃঢাাংভাযী,প্রাঃ 

ফানীান্তা,দাদকা,খুরনা 

০১৯২০০৬৫৬৫

১ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(২৩/০৯/২০২০-

২৯/০৯/২০২০) 

 

৪১ করুনা ারদায গ্রাভঃঢাাংভাযী,প্রাঃ 

ফানীান্তা,দাদকা,খুরনা 

০১৯৫৩৩৫২৬

২৯ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(২৩/০৯/২০২০-

২৯/০৯/২০২০) 

 

৪২ যঞ্জন ারদায গ্রাভঃঢাাংভাযী,প্রাঃ 

ফানীান্তা,দাদকা,খুরনা 

০১৯৫৩৩৫২৬

২৯ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(২৩/০৯/২০২০-

২৯/০৯/২০২০) 

 

৪৩ যাজীফ প্রজায়াদ্দায গ্রাভঃর্ারনা,প্রাঃর্ারনাফাজায,দাদকা,খুর

না 

০১৯৫২২২২২৯

৩ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(২৩/০৯/২০২০-

২৯/০৯/২০২০) 

 

৪৪ ইদত প্রফগভ গ্রাভঃযাভনগয,প্রাঃককরাগঞ্জ,দাদকা,খুর ০১৯৪৬৬৬৩২১ ভৎস্য র্াল ৭দদন(২৩/০৯/২০২০-  



না ৫ ২৯/০৯/২০২০) 

৪৫ জয়ন্ত কুভায যায় গ্রাভঃআর্াভুয়া,প্রাঃর্ারনাফাজায,দাদকা,

খুরনা 

০১৯৭৫৭৮৭০৮

৮ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(২৩/০৯/২০২০-

২৯/০৯/২০২০) 

 

৪৬ প্রাদরযানা অন্তু গ্রাভঃবুজল্লী,প্রাঃর্ারনাফাজায,দাদকা,

খুরনা 

০১৭৪৮৫৪৯৩৪

৮ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(২৩/০৯/২০২০-

২৯/০৯/২০২০) 

 

৪৭ সুদভ দফশ্বা গ্রাভঃফানীান্তা,প্রাঃ 

ফানীান্তা,দাদকা,খুরনা 

০১৬২৬২২৫৩৯

৫ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(২৩/০৯/২০২০-

২৯/০৯/২০২০) 

 

৪৮ াংকয ভন্ডর গ্রাভঃফানীান্তা,প্রাঃ 

ফানীান্তা,দাদকা,খুরনা 

০১৯৫৭২৫৭৫৬

৬ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(২৩/০৯/২০২০-

২৯/০৯/২০২০) 

 

৪৯ াগয প্রখ গ্রাভঃফানীান্তা,প্রাঃ 

ফানীান্তা,দাদকা,খুরনা 

০১৯৩৪২১৩১১

৯৫ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(২৩/০৯/২০২০-

২৯/০৯/২০২০) 

 

৫০ াইফূর ইরাভ গ্রাভঃফানীান্তা,প্রাঃ 

ফানীান্তা,দাদকা,খুরনা 

০১৭২৮৮৩৩৮

৩ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(২৩/০৯/২০২০-

২৯/০৯/২০২০) 

 

৫১ মুদক্ত যদায গ্রাভঃফটবুদনয়া,প্রাঃফটবুদনয়া,দাদকা,খুর

না 

০১৭১৯৫০৬৪৪

৪ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (১৮/১০/২০২০-

২৪/১০/২০২০) 

 

৫২ কাদফযী যায় গ্রাভঃফটবুদনয়া,প্রাঃফটবুদনয়া,দাদকা,খুর

না 

০১৭২২৬৪২২৪

১ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (১৮/১০/২০২০-

২৪/১০/২০২০) 

 

৫৩ ফান্তী ভন্ডর গ্রাভঃফটবুদনয়া,প্রাঃফটবুদনয়া,দাদকা,খুর

না 

০১৭১৮৬৫৩৮৫

৭ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (১৮/১০/২০২০-

২৪/১০/২০২০) 

 

৫৪ দনা যদায গ্রাভঃফটবুদনয়া,প্রাঃফটবুদনয়া,দাদকা,খুর

না 

০১৮২৪১০৬২৫

৮ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (১৮/১০/২০২০-

২৪/১০/২০২০) 

 

৫৫ তনুশ্রী র্ক্রফতী গ্রাভঃফটবুদনয়া,প্রাঃফটবুদনয়া,দাদকা,খুর

না 

০১৭৩২৮৯৯৪৪

৫ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (১৮/১০/২০২০-

২৪/১০/২০২০) 

 

৫৬ প্রভরতা যকায গ্রাভঃফটবুদনয়া,প্রাঃফটবুদনয়া,দাদকা,খুর

না 

০১৭২৯২৮৫০৭

৮ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (১৮/১০/২০২০-

২৪/১০/২০২০) 

 

৫৭ সুদপ্রয়া যায় গ্রাভঃফটবুদনয়া,প্রাঃফটবুদনয়া,দাদকা,খুর

না 

০১৭০৯৪৩০৪৩

৯ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (১৮/১০/২০২০-

২৪/১০/২০২০) 

 

৫৮ তনুশ্রী গাইন গ্রাভঃফটবুদনয়া,প্রাঃফটবুদনয়া,দাদকা,খুর

না 

০১৬১১০১৩৩৫

৭ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (১৮/১০/২০২০-

২৪/১০/২০২০) 

 

৫৯ প্রীদত কদফযাজ গ্রাভঃফটবুদনয়া,প্রাঃফটবুদনয়া,দাদকা,খুর

না 

০১৭১৮৬৫৩৮৫

৭ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (১৮/১০/২০২০-

২৪/১০/২০২০) 

 

৬০ অদরাক দফশ্বা গ্রাভঃফটবুদনয়া,প্রাঃফটবুদনয়া,দাদকা,খুর

না 

০১৩১৯৯৪৬০১

৯ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (১৮/১০/২০২০-

২৪/১০/২০২০) 

 

৬১ ীতাাংশু যদায গ্রাভঃফটবুদনয়া,প্রাঃফটবুদনয়া,দাদকা,খুর

না 

০১৮১২১৫২১৭

৫ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (১৮/১০/২০২০-

২৪/১০/২০২০) 

 

৬২ দীপু কদফযাজ গ্রাভঃফটবুদনয়া,প্রাঃফটবুদনয়া,দাদকা,খুর

না 

০১৭৩৬৪৫৯৭৮

৭ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (১৮/১০/২০২০-

২৪/১০/২০২০) 

 

৬৩ অপূফ ম যায় গ্রাভঃফটবুদনয়া,প্রাঃফটবুদনয়া,দাদকা,খুর

না 

০১৭৯৩৬০৪৪২

৯ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (১৮/১০/২০২০-

২৪/১০/২০২০) 

 

৬৪ দীপু ভন্ডর গ্রাভঃফটবুদনয়া,প্রাঃফটবুদনয়া,দাদকা,খুর

না 

০১৩০৭৭৩৮৩৪

৩ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (১৮/১০/২০২০-

২৪/১০/২০২০) 

 

৬৫ পুদেন ভন্ডর গ্রাভ+প্রাঃ কাদভনীফাদয়া,দাদকা,খুরনা ০১৯৯৯৭৮০২২

১ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (১৮/১০/২০২০-

২৪/১০/২০২০) 

 

৬৬ দরা ঢারী গ্রাভ+প্রাঃ কাদভনীফাদয়া,দাদকা,খুরনা ০১৭৮৫৪২৪৯১

৭ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (১৮/১০/২০২০-

২৪/১০/২০২০) 

 

৬৭ অদভত যায় গ্রাভঃকাদভনীফাদয়া,প্রাঃযাজনগয,দাদকা

,খুরনা 

০১৭৭৮৩৭৬৫৯

৫ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (১৮/১০/২০২০-

২৪/১০/২০২০) 

 

৬৮ সকত ভন্ডর গ্রাভঃকাদভনীফাদয়া,প্রাঃযাজনগয,দাদকা

,খুরনা 

০১৪৩৯৪৭০০৬

৬ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (১৮/১০/২০২০-

২৪/১০/২০২০) 

 

৬৯ উজ্জর যায় গ্রাভঃদতরডাাংগা,প্রাঃযটবুদনয়া,দাদকা,খু

রনা 

০১৯২৯৭৩২৬৮

০ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (১৮/১০/২০২০-

২৪/১০/২০২০) 

 

৭০ দীদন াইক গ্রাভঃদতরডাাংগা,প্রাঃযটবুদনয়া,দাদকা,খু

রনা 

০১৮১৭৭৮৩৬৫

৬ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (১৮/১০/২০২০-

২৪/১০/২০২০) 

 



৭১ মৃনার কাদন্ত 

ারদায 

গ্রাভঃগুনাযী,প্রাঃগুনাযী,দাদকা,খুরনা ০১৯২১৮৭৩৫৭

৭ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (১৮/১০/২০২০-

২৪/১০/২০২০) 

 

৭২ ধ্রুফদজযাদত ভন্ডর গ্রাভঃগুনাযী,প্রাঃগুনাযী,দাদকা,খুরনা ০১৯১০৫০৪৪৭

৭ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (১৮/১০/২০২০-

২৪/১০/২০২০) 

 

৭৩ প্লাফন প্রভাল্যা গ্রাভঃ+প্রাঃানখারী,দাদকা,খুরনা ০১৯৯৪৭৪১৩২

৭ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (১৮/১০/২০২০-

২৪/১০/২০২০) 

 

৭৪ ভদনদীা যায় গ্রাভঃদাদকা,প্রাঃকাদরনগয,দাদকা,খুর

না 

০১৭২৭২৮৫০৭

৪ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (১৮/১০/২০২০-

২৪/১০/২০২০) 

 

৭৫ প্রভাঃ দযফুর গাজী গ্রাভ+প্রাঃকাদরনগয,দাদকা,খুরনা ০১৮১৭১৫৫৮৮

৫ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (১৮/১০/২০২০-

২৪/১০/২০২০) 

 

৭৬ দযণীতা ভন্ডর গ্রাভ+প্রাঃ ফটবুদনয়া, দাদকা,খুরনা ০১৭৫৯৮১৪৭১

৮ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৫/১০/২০২০-

৩১/১০/২০২০) 

 

৭৭ াংগীতা ভন্ডর গ্রাভঃদতরডাাংগা,প্রাঃফটবুদনয়া,দাদকা,খু

রনা 

০১৭২৪৭৪৪১২৪ ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৫/১০/২০২০-

৩১/১০/২০২০) 

 

৭৮ ঝুমুয দভস্ত্রী গ্রাভ+প্রাঃকাদভনীফাদয়া, দাদকা,খুরনা ০১৮১৪৪৮০৯৯

৮ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৫/১০/২০২০-

৩১/১০/২০২০) 

 

৭৯ দপ্রয়াাংকা সফযাগী গ্রাভঃদতরডাাংগা,প্রাঃফটবুদনয়া,দাদকা,খু

রনা 

০১৭২৭২৮৫০৮

৭ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৫/১০/২০২০-

৩১/১০/২০২০) 

 

৮০ প্রগৌতভ দভস্ত্রী গ্রাভঃজাদরয়াখারী,প্রাঃযাজনগয,দাদকা,

খুরনা 

০১৯৬২৩২৩৭

৮৫ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৫/১০/২০২০-

৩১/১০/২০২০) 

 

৮১ দীন ভন্ডর গ্রাভঃজাদরয়াখারী,প্রাঃযাজনগয,দাদকা,

খুরনা 

০১৭১৮৬৫৩৮৫

৭ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৫/১০/২০২০-

৩১/১০/২০২০) 

 

৮২ অনুভ দভস্ত্রী গ্রাভঃজাদরয়াখারী,প্রাঃযাজনগয,দাদকা,

খুরনা 

০১৯৮৫৪১০৪৪

৩২ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৫/১০/২০২০-

৩১/১০/২০২০) 

 

৮৩ দফকন ম দভস্ত্রী গ্রাভঃজাদরয়াখারী,প্রাঃযাজনগয,দাদকা,

খুরনা 

০১৩০০৭৬১৪৯

৭ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৫/১০/২০২০-

৩১/১০/২০২০) 

 

৮৪ দফশ্বদজত যদায গ্রাভ+প্রাঃ ফটবুদনয়া, দাদকা,খুরনা ০১৮২৪১০৬২৫

৮ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৫/১০/২০২০-

৩১/১০/২০২০) 

 

৮৫ সুব্রত কদফযাজ গ্রাভ+প্রাঃ ফটবুদনয়া, দাদকা,খুরনা ০১৭১৮৪৮৫৮৬

৮ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৫/১০/২০২০-

৩১/১০/২০২০) 

 

৮৬ স্মৃদত সফযাগী গ্রাভ+প্রাঃ ফটবুদনয়া, দাদকা,খুরনা ০১৭১৮৬৫৩৮৫

৭ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৫/১০/২০২০-

৩১/১০/২০২০) 

 

৮৭ রাফন্য কদফযাজ গ্রাভ+প্রাঃ ফটবুদনয়া, দাদকা,খুরনা ০১৭১৮৬৫৩৮৫

৭ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৫/১০/২০২০-

৩১/১০/২০২০) 

 

৮৮ াথ ম প্রদতভ যায় গ্রাভ+প্রাঃ ফটবুদনয়া, দাদকা,খুরনা ০১৭৩১৮৪৪২৪

৫৮ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৫/১০/২০২০-

৩১/১০/২০২০) 

 

৮৯ ভাদনক ফাছাড় গ্রাভ+প্রাঃ ফটবুদনয়া, দাদকা,খুরনা ০১৪০০৭১৭২৫

৩ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৫/১০/২০২০-

৩১/১০/২০২০) 

 

৯০ দরাদদতয প্রগারদায গ্রাভঃদতরডাাংগা,প্রাঃফটবুদনয়া,দাদকা,খু

রনা 

০১৯১৩৩৪৪৪৩

২ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৫/১০/২০২০-

৩১/১০/২০২০) 

 

৯১ ঋতভ প্রগারদায গ্রাভঃদতরডাাংগা,প্রাঃফটবুদনয়া,দাদকা,খু

রনা 

০১৮২২১৮৯৪৪

৪ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৫/১০/২০২০-

৩১/১০/২০২০) 

 

৯২ র্ঞ্চর যায় গ্রাভঃদতরডাাংগা,প্রাঃফটবুদনয়া,দাদকা,খু

রনা 

০১৭৯৯৯১১৮৩

৬ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৫/১০/২০২০-

৩১/১০/২০২০) 

 

৯৩ মৃতুযঞ্জয় ানা গ্রাভ+প্রাঃকাদভনীফাদয়া, দাদকা,খুরনা ০১৯১৩২৬২৯৪

৪ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৫/১০/২০২০-

৩১/১০/২০২০) 

 

৯৪ দফপুর ভন্ডর গ্রাভ+প্রাঃকাদভনীফাদয়া, দাদকা,খুরনা ০১৯৭১০৩৫৭৫

৩ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৫/১০/২০২০-

৩১/১০/২০২০) 

 

৯৫ সুদীপ্ত যায় গ্রাভঃদতরডাাংগা,প্রাঃফটবুদনয়া,দাদকা,খু

রনা 

০১৭০৮৬৩১৯৭

৩ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৫/১০/২০২০-

৩১/১০/২০২০) 

 

৯৬ দকাংশুক ফভ মন গ্রাভঃর্াদন্নযর্ক,প্রাঃযাজনগয,দাদকা,খুর

না 

০১৯০৬১৮৬৬

৩২ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৫/১০/২০২০-

৩১/১০/২০২০) 

 

৯৭ ন্দী যায় গ্রাভঃর্াদন্নযর্ক,প্রাঃযাজনগয,দাদকা,খুর ০১৭০৯৯১৬৮৩ ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৫/১০/২০২০-  



না ৮ ৩১/১০/২০২০) 

৯৮ প্রনফ যকায গ্রাভ+প্রাঃ যাজনগয,দাদকা,খুরনা ০১৭৪৯২৭৬৫৩

২ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৫/১০/২০২০-

৩১/১০/২০২০) 

 

৯৯ ধীভান যায় গ্রাভ+প্রাঃযাজনগয,দাদকা,খুরনা ০১৭১৪০৩৪১৭

৫ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৫/১০/২০২০-

৩১/১০/২০২০) 

 

১০০ অদভয় যায় গ্রাভঃর্াদন্নযর্ক,প্রাঃযাজনগয,দাদকা,খুর

না 

০১৯২৮৪৬৭৪৮

৪ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৫/১০/২০২০-

৩১/১০/২০২০) 

 

১০১ যদভা খাতুন গ্রাভ+প্রাঃ র্ারনা, দাদকা,খুরনা ০১৮৭৮৪০৬৪৫

৪ 

প্রাদিার

ন 

৭দদন (১৮/১১/২০২০-

২৪/১১/২০২০) 

 

১০২ রুকানা খাতুন গ্রাভ+প্রাঃ র্ারনা, দাদকা,খুরনা ০১৭৯১৪২৪২৪

৯ 

প্রাদিার

ন 

৭দদন (১৮/১১/২০২০-

২৪/১১/২০২০) 

 

১০

৩ 

পাদতভা আক্তায 

মুদন্ন 

গ্রাভ+প্রাঃ র্ারনা, দাদকা,খুরনা ০১৩১৫৯৮৯৯৭

৫ 

প্রাদিার

ন 

৭দদন (১৮/১১/২০২০-

২৪/১১/২০২০) 

 

১০৪ তাানুয ইয়াদভন গ্রাভ+প্রাঃ র্ারনা, দাদকা,খুরনা ০১৩১৫৯৮৯৯৭

৫ 

প্রাদিার

ন 

৭দদন (১৮/১১/২০২০-

২৪/১১/২০২০) 

 

১০৫ তুরদ দভস্ত্রী গ্রাভঃ আনন্দনগয, প্রাঃ র্ারনা, 

দাদকা,খুরনা 

০১৯৫৬১৫১৬২

৯ 

প্রাদিার

ন 

৭দদন (১৮/১১/২০২০-

২৪/১১/২০২০) 

 

১০

৬ 

হুভায়যা খাতুন গ্রাভঃ আনন্দনগয ,প্রাঃ র্ারনা, 

দাদকা,খুরনা 

০১৯৯৫৭৭৪৪৮

২ 

প্রাদিার

ন 

৭দদন (১৮/১১/২০২০-

২৪/১১/২০২০) 

 

১০৭ প্রযভী আক্তায গ্রাভঃ আনন্দনগয, প্রাঃ র্ারনা, 

দাদকা,খুরনা 

০১৬৪৬৫৯০৯৮

৮ 

প্রাদিার

ন 

৭দদন (১৮/১১/২০২০-

২৪/১১/২০২০) 

 

১০

৮ 

সুন মা ভন্ডর গ্রাভঃ আনন্দনগয, প্রাঃ র্ারনা, 

দাদকা,খুরনা 

০১৭৮০৯২৯৯৬

৬ 

প্রাদিার

ন 

৭দদন (১৮/১১/২০২০-

২৪/১১/২০২০) 

 

১০৯ দযতা প্রগারদায গ্রাভঃ আনন্দনগয, প্রাঃ র্ারনা, 

দাদকা,খুরনা 

০১৭৮২৩১৩৭১

৮ 

প্রাদিার

ন 

৭দদন (১৮/১১/২০২০-

২৪/১১/২০২০) 

 

১১০ প্রভাাঃছাকতানা 

খাতুন 

গ্রাভঃ আনন্দনগয, প্রাঃ র্ারনা, 

দাদকা,খুরনা 

০১৯৫১৯০২৭০

৯ 

প্রাদিার

ন 

৭দদন (১৮/১১/২০২০-

২৪/১১/২০২০) 

 

১১১ যভা দফশ্বা গ্রাভঃখদরা ,প্রাঃ র্ারনা, দাদকা,খুরনা ০১৭৪৮৭৩৯৩১

৫ 

প্রাদিার

ন 

৭দদন (১৮/১১/২০২০-

২৪/১১/২০২০) 

 

১১২ সুফন মা ফাওয়ারী গ্রাভঃখদরা ,প্রাঃ র্ারনা, দাদকা,খুরনা ০১৯৩০৬৩৬৪

০৬ 

প্রাদিার

ন 

৭দদন (১৮/১১/২০২০-

২৪/১১/২০২০) 

 

১১৩ আইদব দা গ্রাভঃখদরা ,প্রাঃ র্ারনা, দাদকা,খুরনা ০১৯০৯৫৮৭০৭

৮ 

প্রাদিার

ন 

৭দদন (১৮/১১/২০২০-

২৪/১১/২০২০) 

 

১১৪ তভা দফশ্বা গ্রাভঃখদরা ,প্রাঃ র্ারনা, দাদকা,খুরনা ০১৯২৩০৮০৪৬

০ 

প্রাদিার

ন 

৭দদন (১৮/১১/২০২০-

২৪/১১/২০২০) 

 

১১৫ যাদফয়া খানভ গ্রাভঃআর্াভুয়া ,প্রাঃ র্ারনা, 

দাদকা,খুরনা 

০১৪০১৯৬২০১

০ 

প্রাদিার

ন 

৭দদন (১৮/১১/২০২০-

২৪/১১/২০২০) 

 

১১৬ প্রভাাঃসুদনয়া 

আক্তায 

গ্রাভঃআর্াভুয়া ,প্রাঃ র্ারনা, 

দাদকা,খুরনা 

০১৯১৩২৪৫২৬

৭ 

প্রাদিার

ন 

৭দদন (১৮/১১/২০২০-

২৪/১১/২০২০) 

 

১১৭ প্রভাাঃ াদ 

আক্তায 

গ্রাভঃআর্াভুয়া ,প্রাঃ র্ারনা, 

দাদকা,খুরনা 

০১৭৬০৫১৪৪৮

০ 

প্রাদিার

ন 

৭দদন (১৮/১১/২০২০-

২৪/১১/২০২০) 

 

১১৮ আইদব যায় গ্রাভঃখাটাইর ,প্রাঃ র্ারনা, দাদকা,খুরনা ০১৭৭২৩০৫২৩

২ 

প্রাদিার

ন 

৭দদন (১৮/১১/২০২০-

২৪/১১/২০২০) 

 

১১৯ প্রজদভন আক্তায গ্রাভঃবুজল্লী ,প্রাঃ র্ারনা, 

দাদকা,খুরনা 

০১৯১৯৫২৪৭৪

৭ 

প্রাদিার

ন 

৭দদন (১৮/১১/২০২০-

২৪/১১/২০২০) 

 

১২০ র্দন্দ্রভা ারদায গ্রাভঃবাদরবুদনয়া ,প্রাঃরক্ষ্মীদখারা, 

দাদকা,খুরনা 

০১৯৬৫৪১৭০৯

৯ 

প্রাদিার

ন 

৭দদন (১৮/১১/২০২০-

২৪/১১/২০২০) 

 

১২১ রূাভদন আক্তায গ্রাভঃদাগরাবুদনয়া,প্রাঃানখারী, 

দাদকা,খুরনা 

০১৭২৪৭১৫৫৭

১ 

প্রাদিার

ন 

৭দদন (১৮/১১/২০২০-

২৪/১১/২০২০) 

 

১২২ প্রকয়া ফাইন গ্রাভ+প্রাঃ চুনকুদড়, দাদকা,খুরনা ০১৯২১৩১৮৯৯

১ 

প্রাদিার

ন 

৭দদন (১৮/১১/২০২০-

২৪/১১/২০২০) 

 

১২

৩ 

যাদফয়া খাতুন গ্রাভঃদভৌখারী ,প্রাঃানখারী, 

দাদকা,খুরনা 

০১৯০৪৫৪৩৮৫

৩ 

প্রাদিার

ন 

৭দদন (১৮/১১/২০২০-

২৪/১১/২০২০) 

 



১২৪ ম্পা যায় গ্রাভ+প্রাঃাদদফযআফাদ , দাদকা,খুরনা ০১৯০৫৭৫৪৯০

০ 

প্রাদিার

ন 

৭দদন (১৮/১১/২০২০-

২৪/১১/২০২০) 

 

১২৫ খাদদজা আক্তায গ্রাভ+প্রাঃনদরয়ান, দাদকা,খুরনা ০১৭৩২১৭২৩৯

৬ 

প্রাদিার

ন 

৭দদন (১৮/১১/২০২০-

২৪/১১/২০২০) 

 

১২

৬ 

কল্পনা ঢারী গ্রাভ+প্রাঃ র্ারনা, দাদকা,খুরনা ০১৭১৪৫১০১৫৪ ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৪/১১/২০২০-

৩০/১১/২০২০) 

 

১২৭ সর্তী যায় গ্রাভ+প্রাঃ র্ারনা, দাদকা,খুরনা ০১৯৩২২৪৩৭৪

৯ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৪/১১/২০২০-

৩০/১১/২০২০) 

 

১২

৮ 

দভ প্রজদভন 

খাতুন 

গ্রাভ+প্রাঃ র্ারনা, দাদকা,খুরনা ০১৯৭০৮৮৪০২

৮ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৪/১১/২০২০-

৩০/১১/২০২০) 

 

১২৯ পাদতভা প্রফগভ গ্রাভ+প্রাঃ র্ারনা, দাদকা,খুরনা ০১৮৯২৩৮৪৫২

৯ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৪/১১/২০২০-

৩০/১১/২০২০) 

 

১৩

০ 

ভনীকা দা গ্রাভঃদগৌযকাটি ,প্রাঃ র্ারনা, 

দাদকা,খুরনা 

০১৯১৮৬১৩২৪

২ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৪/১১/২০২০-

৩০/১১/২০২০) 

 

১৩১ সুর্ন্দা ফারা গ্রাভঃদগৌযকাটি ,প্রাঃ র্ারনা, 

দাদকা,খুরনা 

০১৯১৮৬১৩২৪

২ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৪/১১/২০২০-

৩০/১১/২০২০) 

 

১৩

২ 

প্রপারী দভস্ত্রী গ্রাভঃদগৌযকাটি ,প্রাঃ র্ারনা, 

দাদকা,খুরনা 

০১৭৩২৮৯৩১৭

৫ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৪/১১/২০২০-

৩০/১১/২০২০) 

 

১৩

৩ 

ভদরনা যদায গ্রাভঃদগৌযকাটি ,প্রাঃ র্ারনা, 

দাদকা,খুরনা 

০১৭৩২৮৯৩১৭

৫ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৪/১১/২০২০-

৩০/১১/২০২০) 

 

১৩৪ ছারভা খাতুন গ্রাভঃদগৌযকাটি ,প্রাঃ র্ারনা, 

দাদকা,খুরনা 

০১৯০৯১৩১৪৮

২ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৪/১১/২০২০-

৩০/১১/২০২০) 

 

১৩

৫ 

াদফয়া সুরতানা গ্রাভঃদগৌযকাটি ,প্রাঃ র্ারনা, 

দাদকা,খুরনা 

০১৯২৬৪৭২৫৩

১ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৪/১১/২০২০-

৩০/১১/২০২০) 

 

১৩

৬ 

তৃদপ্ত ভন্ডর গ্রাভঃদগৌযকাটি ,প্রাঃ র্ারনা, 

দাদকা,খুরনা 

০১৮২৩৭৩৩২

৭২ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৪/১১/২০২০-

৩০/১১/২০২০) 

 

১৩

৭ 

যীনা প্রফগভ গ্রাভঃদগৌযকাটি ,প্রাঃ র্ারনা, 

দাদকা,খুরনা 

০১৯৯৪২০৩৫৯

০ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৪/১১/২০২০-

৩০/১১/২০২০) 

 

১৩

৮ 

াদ খাতুন গ্রাভঃদগৌযকাটি ,প্রাঃ র্ারনা, 

দাদকা,খুরনা 

০১৯৩২৬০৩১১

৫ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৪/১১/২০২০-

৩০/১১/২০২০) 

 

১৩

৯ 

াফ মতী যদায গ্রাভঃদগৌযকাটি ,প্রাঃ র্ারনা, 

দাদকা,খুরনা 

০১৯৩২৬০৩১১

৫ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৪/১১/২০২০-

৩০/১১/২০২০) 

 

১৪০ জাদকয়া খাতুন গ্রাভঃদগৌযকাটি ,প্রাঃ র্ারনা, 

দাদকা,খুরনা 

০১৪০১৬৪২৯৮

০ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৪/১১/২০২০-

৩০/১১/২০২০) 

 

১৪১ প্রাদনয়া খাতুন গ্রাভঃফারুইখারী ,প্রাঃ র্ারনা, 

দাদকা,খুরনা 

০১৯০৭৫০৬৮০

২ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৪/১১/২০২০-

৩০/১১/২০২০) 

 

১৪২ জয়শ্রীযানী দফশ্বা গ্রাভঃফারুইখারী ,প্রাঃ র্ারনা, 

দাদকা,খুরনা 

০১৯১৫৬৯৫৫৮

৬ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৪/১১/২০২০-

৩০/১১/২০২০) 

 

১৪৩ দভতারী যকায গ্রাভঃফারুইখারী ,প্রাঃ র্ারনা, 

দাদকা,খুরনা 

০১৯৭৮৯২০৩৫

৫ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৪/১১/২০২০-

৩০/১১/২০২০) 

 

১৪৪ তাযদজভা খাতুন গ্রাভঃদভৌখারী ,প্রাঃ ানখারী, 

দাদকা,খুরনা 

০১৮৮৫১৭৯৩০

৫ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৪/১১/২০২০-

৩০/১১/২০২০) 

 

১৪৫ প্রভাাঃযওানাযাদফ

গভ 

গ্রাভঃদভৌখারী ,প্রাঃ ানখারী, 

দাদকা,খুরনা 

০১৭৩০৪৬২১৪

৯ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৪/১১/২০২০-

৩০/১১/২০২০) 

 

১৪৬ ভদন্দযা দফশ্বা গ্রাভঃখদরা ,প্রাঃর্ারনা, দাদকা,খুরনা ০১৯২১৯১৪০১

২ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৪/১১/২০২০-

৩০/১১/২০২০) 

 

১৪৭ স্বপ্না ভন্ডর গ্রাভঃদযখাভাযী ,প্রাঃ যাজনগয, 

দাদকা,খুরনা 

০১৩০২৭৯৫৩৪

৮ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৪/১১/২০২০-

৩০/১১/২০২০) 

 

১৪৮ আপদযাজা গ্রাভঃআর্াভুয়া ,প্রাঃর্াযনা, দাদকা,খুরনা ০১৯২৫১৭৫৬৬

৩ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৪/১১/২০২০-

৩০/১১/২০২০) 

 

১৪৯ রূারী ভন্ডর গ্রাভঃফাজুয়া ,প্রাঃদধাাদী, দাদকা,খুরনা ০১৯০৬৪০৭৩০

৯ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৪/১১/২০২০-

৩০/১১/২০২০) 

 

১৫০ অীভা যানী ভন্ডর গ্রাভ+প্রাঃ যাজনগয, দাদকা,খুরনা ০১৯৫৪১৬৩৫০ ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৪/১১/২০২০-  



৪ ৩০/১১/২০২০) 

১৫১ নাজভা প্রফগভ গ্রাভঃদাগরাবুদনয়া,প্রাঃানখারী,দাদকা,

খুরনা 

০১৯৪৯২১১৩৯

২ 

গাবীারন ৭দদন (১৭/১২/২০২০-

২৩/১২/২০২০) 

 

১৫২ কাদযভা প্রফগভ গ্রাভঃদাগরাবুদনয়া,প্রাঃানখারী,দাদকা,

খুরনা 

০১৯৪১১৬৪৯১

৯ 

গাবীারন ৭দদন (১৭/১২/২০২০-

২৩/১২/২০২০) 

 

১৫

৩ 

উদে তাদরন দরন গ্রাভঃদাগরাবুদনয়া,প্রাঃানখারী,দাদকা,

খুরনা 

০১৯৬০০৪৫৩৯

১ 

গাবীারন ৭দদন (১৭/১২/২০২০-

২৩/১২/২০২০) 

 

১৫৪ াযদভন প্রফগভ গ্রাভঃদাগরাবুদনয়া,প্রাঃানখারী,দাদকা,

খুরনা 

০১৯৬০০৪৫৩৯

১ 

গাবীারন ৭দদন (১৭/১২/২০২০-

২৩/১২/২০২০) 

 

১৫৫ রুফাইয়া খাতুন গ্রাভঃদাগরাবুদনয়া,প্রাঃানখারী,দাদকা,

খুরনা 

০১৪০৬৭৩৭৯৯

৮ 

গাবীারন ৭দদন (১৭/১২/২০২০-

২৩/১২/২০২০) 

 

১৫

৬ 

াদফ গাজী গ্রাভঃদাগরাবুদনয়া,প্রাঃানখারী,দাদকা,

খুরনা 

০১৭৪৪০৬২৩৩ গাবীারন ৭দদন (১৭/১২/২০২০-

২৩/১২/২০২০) 

 

১৫৭ প্রভাঃ ইভযান প্রভাল্লা গ্রাভঃদাগরাবুদনয়া,প্রাঃানখারী,দাদকা,

খুরনা 

০১৯১১৯৩০১১

৫ 

গাবীারন ৭দদন (১৭/১২/২০২০-

২৩/১২/২০২০) 

 

১৫

৮ 

প্রভাঃআর ভামুন 

গাজী 

গ্রাভঃদাগরাবুদনয়া,প্রাঃানখারী,দাদকা,

খুরনা 

০১৯৮৬৯০৪৩২

১ 

গাবীারন ৭দদন (১৭/১২/২০২০-

২৩/১২/২০২০) 

 

১৫৯ প্রভাঃ জাাঙ্গীয 

প্রখ 

গ্রাভঃদাগরাবুদনয়া,প্রাঃানখারী,দাদকা,

খুরনা 

০১৯৩৫৩৫৩৫

৯৩ 

গাবীারন ৭দদন (১৭/১২/২০২০-

২৩/১২/২০২০) 

 

১৬

০ 

আযাপাত প্রাাইন গ্রাভঃদাগরাবুদনয়া,প্রাঃানখারী,দাদকা,

খুরনা 

০১৬০১২৩২৩৭

৩ 

গাবীারন ৭দদন (১৭/১২/২০২০-

২৩/১২/২০২০) 

 

১৬১ আবু ানজারা প্রখ গ্রাভঃদাগরাবুদনয়া,প্রাঃানখারী,দাদকা,

খুরনা 

০১৯৩৩৮৫৩৯

৮৫ 

গাবীারন ৭দদন (১৭/১২/২০২০-

২৩/১২/২০২০) 

 

১৬

২ 

প্রভাঃআদপ 

যভানদখ 

গ্রাভঃদাগরাবুদনয়া,প্রাঃানখারী,দাদকা,

খুরনা 

০১৯৫৯৭৮২০৫

০ 

গাবীারন ৭দদন (১৭/১২/২০২০-

২৩/১২/২০২০) 

 

১৬

৩ 

াদফনা প্রফগভ গ্রাভঃদাগরাবুদনয়া,প্রাঃানখারী,দাদকা,

খুরনা 

০১৯১২৮২৫০৮

২ 

গাবীারন ৭দদন (১৭/১২/২০২০-

২৩/১২/২০২০) 

 

১৬৪ প্রভাঃ আর আভীন গ্রাভঃদাগরাবুদনয়া,প্রাঃানখারী,দাদকা,

খুরনা 

০১৯৬৯৪১০৪০

৯ 

গাবীারন ৭দদন (১৭/১২/২০২০-

২৩/১২/২০২০) 

 

১৬

৫ 

াদকর দকদায গ্রাভঃদাগরাবুদনয়া,প্রাঃানখারী,দাদকা,

খুরনা 

০১৯৬৫৪১২৭৫

৭ 

গাবীারন ৭দদন (১৭/১২/২০২০-

২৩/১২/২০২০) 

 

১৬

৬ 

প্রভাঃ যাদফয়া প্রফগভ গ্রাভঃদাগরাবুদনয়া,প্রাঃানখারী,দাদকা,

খুরনা 

০১৯১১৪১৬৮৯

৯ 

গাবীারন ৭দদন (১৭/১২/২০২০-

২৩/১২/২০২০) 

 

১৬৭ আর-ভাসুভ গাজী গ্রাভঃদাগরাবুদনয়া,প্রাঃানখারী,দাদকা,

খুরনা 

০১৯১৬৯০৪৩২

১ 

গাবীারন ৭দদন (১৭/১২/২০২০-

২৩/১২/২০২০) 

 

১৬

৮ 

যাদর প্রখ গ্রাভঃদাগরাবুদনয়া,প্রাঃানখারী,দাদকা,

খুরনা 

০১৯১৭৪১৬৮৯

৯ 

গাবীারন ৭দদন (১৭/১২/২০২০-

২৩/১২/২০২০) 

 

১৬

৯ 

ভহুয়া সুরতানা 

আঁদখ 

গ্রাভঃদাগরাবুদনয়া,প্রাঃানখারী,দাদকা,

খুরনা 

০১৯৮৯৫৫৪৫০

৯ 

গাবীারন ৭দদন (১৭/১২/২০২০-

২৩/১২/২০২০) 

 

১৭০ মুক্তা খাতুন গ্রাভঃদাগরাবুদনয়া,প্রাঃানখারী,দাদকা,

খুরনা 

০১৯৮৪৪৬১৪৬

৪ 

গাবীারন ৭দদন (১৭/১২/২০২০-

২৩/১২/২০২০) 

 

১৭১ নাজভা আক্তায স্বপ্না গ্রাভঃদাগরাবুদনয়া,প্রাঃানখারী,দাদকা,

খুরনা 

০১৯১৪৫১৯৪১

৩ 

গাবীারন ৭দদন (১৭/১২/২০২০-

২৩/১২/২০২০) 

১৭২ গাজী ভাদভনুর 

ইরাভ 

গ্রাভঃদাগরাবুদনয়া,প্রাঃানখারী,দাদকা,

খুরনা 

০১৯৬৯৪১০৪৯ গাবীারন ৭দদন (১৭/১২/২০২০-

২৩/১২/২০২০) 

 

১৭

৩ 

যদফউর ারদায গ্রাভঃদাগরাবুদনয়া,প্রাঃানখারী,দাদকা,

খুরনা 

০১৯৮৫৩৫২৮১

২ 

গাবীারন ৭দদন (১৭/১২/২০২০-

২৩/১২/২০২০) 

 

১৭৪ মুক্তা খাতুন গ্রাভঃদাগরাবুদনয়া,প্রাঃানখারী,দাদকা,

খুরনা 

০১৯১৮০৬১১০

৮ 

গাবীারন ৭দদন (১৭/১২/২০২০-

২৩/১২/২০২০) 

 

১৭৫ প্রভাঃ াদযয়া 

দকদায 

গ্রাভঃদাগরাবুদনয়া,প্রাঃানখারী,দাদকা,

খুরনা 

০১৯৬৯৪১০৪০

৯ 

গাবীারন ৭দদন (১৭/১২/২০২০-

২৩/১২/২০২০) 

 

১৭৬ ভাফুজা খাতুন গ্রাভঃদাগরাবুদনয়া,প্রাঃানখারী,দাদকা,

খুরনা 

০১৯২৪১৬২০৯

০ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৪/১২/২০২০-

৩০/১২/২০২০) 

 



১৭৭ াদজযা প্রফগভ গ্রাভঃদাগরাবুদনয়া,প্রাঃানখারী,দাদকা,

খুরনা 

০১৯৪৭৪৪১৮০

৬ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৪/১২/২০২০-

৩০/১২/২০২০) 

 

১৭৮ সুভাইয়া খাতুন গ্রাভঃদাগরাবুদনয়া,প্রাঃানখারী,দাদকা,

খুরনা 

০১৯২৪১৬২০৯

০ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৪/১২/২০২০-

৩০/১২/২০২০) 

 

১৭৯ আদযপা খাতুন গ্রাভঃদাগরাবুদনয়া,প্রাঃানখারী,দাদকা,

খুরনা 

০১৯২৪১৬২০৯

০ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৪/১২/২০২০-

৩০/১২/২০২০) 

 

১৮

০ 

তাদযা প্রফগভ গ্রাভঃদাগরাবুদনয়া,প্রাঃানখারী,দাদকা,

খুরনা 

০১৯৯৪৫৫২১৮

৮ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৪/১২/২০২০-

৩০/১২/২০২০) 

 

১৮১ প্রখ ভাদজদুর 

ইরাভ 

গ্রাভঃদাগরাবুদনয়া,প্রাঃানখারী,দাদকা,

খুরনা 

০১৯৫১২৮২৫৪

৭ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৪/১২/২০২০-

৩০/১২/২০২০) 

 

১৮

২ 

হুাইন প্রখ গ্রাভঃদাগরাবুদনয়া,প্রাঃানখারী,দাদকা,

খুরনা 

০১৯৫১২৮২৫৪

৭ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৪/১২/২০২০-

৩০/১২/২০২০) 

 

১৮

৩ 

আবু তাদয ভদল্লক গ্রাভঃদাগরাবুদনয়া,প্রাঃানখারী,দাদকা,

খুরনা 

০১৯৮৯৪৬৭১১

৯ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৪/১২/২০২০-

৩০/১২/২০২০) 

 

১৮৪ জাদদুর াওরাদায গ্রাভঃদাগরাবুদনয়া,প্রাঃানখারী,দাদকা,

খুরনা 

০১৯৫১২৮২৫৪

৭ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৪/১২/২০২০-

৩০/১২/২০২০) 

 

১৮

৫ 

আঃ াদরভ প্রখ গ্রাভঃদাগরাবুদনয়া,প্রাঃানখারী,দাদকা,

খুরনা 

০১৯৫১২৮২৫৪

৭ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৪/১২/২০২০-

৩০/১২/২০২০) 

 

১৮

৬ 

প্রভাঃ ইারুর পদকয গ্রাভঃদাগরাবুদনয়া,প্রাঃানখারী,দাদকা,

খুরনা 

০১৯৫৪৬৪৩০৮

২ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৪/১২/২০২০-

৩০/১২/২০২০) 

 

১৮৭ প্রভাঃ ইউনু গাজী গ্রাভঃদাগরাবুদনয়া,প্রাঃানখারী,দাদকা,

খুরনা 

০১৯৮২৩০০২২

৮ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৪/১২/২০২০-

৩০/১২/২০২০) 

 

১৮

৮ 

প্রভাঃ দজয়ারুয প্রখ গ্রাভঃদাগরাবুদনয়া,প্রাঃানখারী,দাদকা,

খুরনা 

০১৯৫১২৮২৫৪

৭ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৪/১২/২০২০-

৩০/১২/২০২০) 

 

১৮

৯ 

আযাপাত গাজী গ্রাভঃদাগরাবুদনয়া,প্রাঃানখারী,দাদকা,

খুরনা 

০১৯৩২৯৪৬২৩

৯ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৪/১২/২০২০-

৩০/১২/২০২০) 

 

১৯০ দজএভ দযপ 

প্রভাতমজা 

গ্রাভঃদাগরাবুদনয়া,প্রাঃানখারী,দাদকা,

খুরনা 

০১৯১৬৪১৫০৭

৭ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৪/১২/২০২০-

৩০/১২/২০২০) 

 

১৯১ আরাভ প্রজাদ্দমায গ্রাভঃদাগরাবুদনয়া,প্রাঃানখারী,দাদকা,

খুরনা 

০১৯১১৮১৫৩২

২ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৪/১২/২০২০-

৩০/১২/২০২০) 

 

১৯২ প্রভাঃ যদফউর পদকয গ্রাভঃদাগরাবুদনয়া,প্রাঃানখারী,দাদকা,

খুরনা 

০১৯১৭৭৯৪৩৮

৭ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৪/১২/২০২০-

৩০/১২/২০২০) 

 

১৯

৩ 

সুরাইভান প্রখ গ্রাভঃদাগরাবুদনয়া,প্রাঃানখারী,দাদকা,

খুরনা 

০১৯১৭৭৯৪৩৮

৭ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৪/১২/২০২০-

৩০/১২/২০২০) 

 

১৯৪ যাদকফ প্রভাল্লা গ্রাভঃদাগরাবুদনয়া,প্রাঃানখারী,দাদকা,

খুরনা 

০১৯২৯৮৭২২১

০ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৪/১২/২০২০-

৩০/১২/২০২০) 

 

১৯৫ ইভযান পদকয গ্রাভ+প্রাঃ কারাফগী,দাদকা,খুরনা ০১৭৬০০০৪৪০

৬ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৪/১২/২০২০-

৩০/১২/২০২০) 

 

১৯

৬ 

কাজর প্রফগভ গ্রাভঃকাভাযদখারা,প্রাঃকাদরনগয,দাদকা,

খুরনা 

০১৯১১৮৯১৮২

৫ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৪/১২/২০২০-

৩০/১২/২০২০) 

 

১৯৭ দল্পী যানী ারদায গ্রাভ+প্রাঃ,যাভনগয ,দাদকা,খুরনা ০১৯২৩৬৭৭৩৫

০ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৪/১২/২০২০-

৩০/১২/২০২০) 

 

১৯

৮ 

াদকর প্রাাইন গ্রাভঃগড়খারীদাঃফটবুদনয়া 

,দাদকা,খুরনা 

০১৯৮৬২১৬৯৭

০ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৪/১২/২০২০-

৩০/১২/২০২০) 

 

১৯৯ উফাইদুল্লা গ্রাভঃকাকড়াবুদনয়া,প্রাঃফটবুদনয়া,দাদকা,

খুরনা 

০১৩১০৯৪৩১৩

৩ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৪/১২/২০২০-

৩০/১২/২০২০) 

 

২০

০ 

জাদদ প্রখ গ্রাভঃনরডাাংগা,প্রাঃরক্ষ্মীদখারা,দাদকা,খু

রনা 

০১৯০৯২০০০১

৬ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৪/১২/২০২০-

৩০/১২/২০২০) 

 

২০১ র্ন্দনা ভদল্লক গ্রাভ+প্রাঃ চুনকুদড়,দাদকা,খুরনা ০১৯১৪০৮৪০৮

১ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৫/০১/২০২১-

৩১/০১/২০২১) 

 

২০

২ 

প্রনা ভন্ডর গ্রাভ+প্রাঃ চুনকুদড়,দাদকা,খুরনা ০১৯২৬২৮৯৫১

৫ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৫/০১/২০২১-

৩১/০১/২০২১) 

 

২০ দফথীকা  যায় গ্রাভ+প্রাঃ চুনকুদড়,দাদকা,খুরনা ০১৯৭৬৯০৪৪৬ ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৫/০১/২০২১-  



৩ ৩ ৩১/০১/২০২১) 

২০৪ আদরা ভদল্লক গ্রাভ+প্রাঃ চুনকুদড়,দাদকা,খুরনা ০১৯৬৪৫৭৬৬৪

৯ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৫/০১/২০২১-

৩১/০১/২০২১) 

 

২০

৫ 

ন্ধ্যা গাইন গ্রাভ+প্রাঃ চুনকুদড়,দাদকা,খুরনা ০১৯৮৬৯১২৮০

৫ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৫/০১/২০২১-

৩১/০১/২০২১) 

 

২০

৬ 

ল্লফী যায় গ্রাভ+প্রাঃ চুনকুদড়,দাদকা,খুরনা ০১৯৩৭৭৩৬৯১

৯ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৫/০১/২০২১-

৩১/০১/২০২১) 

 

২০৭ দপ্রা যায় গ্রাভ+প্রাঃ চুনকুদড়,দাদকা,খুরনা ০১৯৬০২৮০৪৩

৮ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৫/০১/২০২১-

৩১/০১/২০২১) 

 

২০

৮ 

ভদনকা যায় গ্রাভ+প্রাঃ চুনকুদড়,দাদকা,খুরনা ০১৯৩৮১৫৮৮১

৪ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৫/০১/২০২১-

৩১/০১/২০২১) 

 

২০

৯ 

মুদক্ত ফারা গ্রাভ+প্রাঃ চুনকুদড়,দাদকা,খুরনা ০১৯২২৯৯৮২৫

১ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৫/০১/২০২১-

৩১/০১/২০২১) 

 

২১০ প্রজ্ঞ ভাদঝ গ্রাভ+প্রাঃ চুনকুদড়,দাদকা,খুরনা ০১৪০০৫৬৮১৮

০ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৫/০১/২০২১-

৩১/০১/২০২১) 

 

২১১ ইদতকা যায় গ্রাভ+প্রাঃ চুনকুদড়,দাদকা,খুরনা ০১৯২৬১৫০১৬

৪ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৫/০১/২০২১-

৩১/০১/২০২১) 

 

২১২ দৃদি ারদায গ্রাভ+প্রাঃ চুনকুদড়,দাদকা,খুরনা ০১৯২৭৮০৩৩৯

১ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৫/০১/২০২১-

৩১/০১/২০২১) 

 

২১

৩ 

অদ মতা যপ্তান গ্রাভ+প্রাঃ চুনকুদড়,দাদকা,খুরনা ০১৯৬২০৪৮৭০

০ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৫/০১/২০২১-

৩১/০১/২০২১) 

 

২১৪ প্রানাভদন ভদল্লক গ্রাভ+প্রাঃ চুনকুদড়,দাদকা,খুরনা ০১৯২৬৩০৬২১

১ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৫/০১/২০২১-

৩১/০১/২০২১) 

 

২১৫ কদনকা ভন্ডর গ্রাভ+প্রাঃ চুনকুদড়,দাদকা,খুরনা ০১৭২৮৯০৪০৪

৪ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৫/০১/২০২১-

৩১/০১/২০২১) 

 

২১

৬ 

ভদনলা ভদল্লক গ্রাভ+প্রাঃ চুনকুদড়,দাদকা,খুরনা ০১৯৭৭০৫১৪১১ ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৫/০১/২০২১-

৩১/০১/২০২১) 

 

২১৭ তৃদপ্ত সফদ্য গ্রাভ+প্রাঃ চুনকুদড়,দাদকা,খুরনা ০১৯৬০৪৯৩৭৩

৭ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৫/০১/২০২১-

৩১/০১/২০২১) 

 

২১

৮ 

সুদপ্রয়া ভদল্লক গ্রাভ+প্রাঃ চুনকুদড়,দাদকা,খুরনা ০১৯৯৫৬৪৩০৮

৫ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৫/০১/২০২১-

৩১/০১/২০২১) 

 

২১৯ স্বপ্না সফদ্য গ্রাভ+প্রাঃ চুনকুদড়,দাদকা,খুরনা ০১৯২৩৫৭৯৬০

৫ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৫/০১/২০২১-

৩১/০১/২০২১) 

 

২২

০ 

রদতকা সফদ্য গ্রাভ+প্রাঃ চুনকুদড়,দাদকা,খুরনা ০১৯৩১৬২০১৮

১ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৫/০১/২০২১-

৩১/০১/২০২১) 

 

২২১ ীভা যায় গ্রাভ+প্রাঃ চুনকুদড়,দাদকা,খুরনা ০১৭৫৩২৭৫০১

৬ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৫/০১/২০২১-

৩১/০১/২০২১) 

 

২২২ ন্দীা গাইন গ্রাভ+প্রাঃ চুনকুদড়,দাদকা,খুরনা ০১৯২৪৩৯৪৬৭

৯ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৫/০১/২০২১-

৩১/০১/২০২১) 

 

২২

৩ 

ভদৄভারা সফদ্য গ্রাভ+প্রাঃ চুনকুদড়,দাদকা,খুরনা ০১৯১২২০০২৬

৭ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৫/০১/২০২১-

৩১/০১/২০২১) 

 

২২৪ যত্না ভদল্লক গ্রাভ+প্রাঃ চুনকুদড়,দাদকা,খুরনা ০১৬৪২১৮৪৪৬

৩ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (২৫/০১/২০২১-

৩১/০১/২০২১) 

 

২২

৫ 

দনদরভা যায় গ্রাভ+প্রাঃ চুনকুদড়,দাদকা,খুরনা ০১৯০২৭৭৪৮০
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২৭২ যত্না ভন্ডর গ্রাভঃফাজুয়া,প্রাঃচুনকুদড়,দাদকা,খুরনা ০১৪০৯৭৬৮৩৩

৩ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (০৭/০২/২০২১-

১৩/০২/২০২১) 

 

২৭

৩ 

শ্রাফন্তী তযপদায গ্রাভঃফাজুয়া,প্রাঃচুনকুদড়,দাদকা,খুরনা ০১৯৩৪৫০৩৫২

৬ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (০৭/০২/২০২১-

১৩/০২/২০২১) 

 

২৭৪ সকত ভন্ডর গ্রাভঃফাজুয়া,প্রাঃচুনকুদড়,দাদকা,খুরনা ০১৯৫৬১৩১২৮

৭ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (০৭/০২/২০২১-

১৩/০২/২০২১) 

 

২৭৫ রুদ্র যায় গ্রাভঃফাজুয়া,প্রাঃচুনকুদড়,দাদকা,খুরনা ০১৯৭৬৬০৬৯

৮৯ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন (০৭/০২/২০২১-

১৩/০২/২০২১) 

 

২৭

৬ 

প্রযভা প্রফগভ গ্রাভ+প্রাঃ চুনকুদড়,দাদকা,খুরনা ০১৮২৮৫৩৫১২

১ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(০৪/০৩/২০২১-

১০/০৩/২০২১) 

 

২৭৭ রুারী যপ্তান গ্রাভ+প্রাঃ চুনকুদড়,দাদকা,খুরনা ০১৯৭৫৩০৭৬২

৫ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(০৪/০৩/২০২১-

১০/০৩/২০২১) 

 

২৭

৮ 

শ্যাভরী যায় গ্রাভ+প্রাঃ চুনকুদড়,দাদকা,খুরনা ০১৯১০৫৮২৪১

৫ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(০৪/০৩/২০২১-

১০/০৩/২০২১) 

 

২৭৯ ঋদলজা নন্দা গাইন গ্রাভ+প্রাঃ চুনকুদড়,দাদকা,খুরনা ০১৭১৪৩৫২৫১

৩ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(০৪/০৩/২০২১-

১০/০৩/২০২১) 

 

২৮

০ 

ঝণ মা দফদফ গ্রাভ+প্রাঃ চুনকুদড়,দাদকা,খুরনা ০১৯৫৬৭৭৩৪৬

৭ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(০৪/০৩/২০২১-

১০/০৩/২০২১) 

 

২৮

১ 

আভা প্রফগভ গ্রাভ+প্রাঃ চুনকুদড়,দাদকা,খুরনা ০১৯৪৮৪০১০৭

২ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(০৪/০৩/২০২১-

১০/০৩/২০২১) 

 

২৮

২ 

আজভর ানা গ্রাভ+প্রাঃ চুনকুদড়,দাদকা,খুরনা ০১৯২০৫৮৬৯৬

৫ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(০৪/০৩/২০২১-

১০/০৩/২০২১) 

 



২৮

৩ 

প্রদফাীল সফদ্য গ্রাভ+প্রাঃ চুনকুদড়,দাদকা,খুরনা ০১৯১৭৬১৭৭৬

৭ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(০৪/০৩/২০২১-

১০/০৩/২০২১) 

 

২৮

৪ 

নয়ন যায় গ্রাভ+প্রাঃ চুনকুদড়,দাদকা,খুরনা ০১৯৮৫৪০৫২৫

১ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(০৪/০৩/২০২১-

১০/০৩/২০২১) 

 

২৮

৫ 

আভা খাতুন গ্রাভ+প্রাঃ চুনকুদড়,দাদকা,খুরনা ০১৯১৬৬১১৬৬

৫ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(০৪/০৩/২০২১-

১০/০৩/২০২১) 

 

২৮

৬ 

ইবা খাতুন গ্রাভ+প্রাঃ চুনকুদড়,দাদকা,খুরনা ০১৭২৫৩৫৩৮৫

৩ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(০৪/০৩/২০২১-

১০/০৩/২০২১) 

 

২৮

৭ 

ভান যায় গ্রাভ+প্রাঃ চুনকুদড়,দাদকা,খুরনা ০১৯২৭০১৯০৮

৪ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(০৪/০৩/২০২১-

১০/০৩/২০২১) 

 

২৮

৮ 

আীল কুভায যায় গ্রাভ+প্রাঃ চুনকুদড়,দাদকা,খুরনা ০১৯৯৪৭৪১৫০

১ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(০৪/০৩/২০২১-

১০/০৩/২০২১) 

 

২৮

৯ 

নফদ্বী যায় গ্রাভ+প্রাঃ চুনকুদড়,দাদকা,খুরনা ০১৪৩৭৩৪৩৯৬ ভৎস্য র্াল ৭দদন(০৪/০৩/২০২১-

১০/০৩/২০২১) 

 

২৯

০ 

কাংকন যায় গ্রাভ+প্রাঃ চুনকুদড়,দাদকা,খুরনা ০১৩০২৪২৭০৯

১ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(০৪/০৩/২০২১-

১০/০৩/২০২১) 

 

২৯১ নুযনাায খাতুন গ্রাভ+প্রাঃ চুনকুদড়,দাদকা,খুরনা ০১৯২৯৬৬২০৯

২ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(০৪/০৩/২০২১-

১০/০৩/২০২১) 

 

২৯

২ 

দফউটি যায় গ্রাভঃাদদফযআফাদ,প্রাঃ 

চুনকুদড়,দাদকা,খুরনা 

০১৯৮৯৫৬১৫১

৭ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(০৪/০৩/২০২১-

১০/০৩/২০২১) 

 

২৯

৩ 

যীনা ভদল্লক গ্রাভঃাদদফযআফাদ,প্রাঃ 

চুনকুদড়,দাদকা,খুরনা 

০১৯২৯৪০২৩১

৩ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(০৪/০৩/২০২১-

১০/০৩/২০২১) 

 

২৯৪ আঁদখ ভদল্লক গ্রাভঃাদদফযআফাদ,প্রাঃ 

চুনকুদড়,দাদকা,খুরনা 

০১৯০৯৯২৩৩৯

৩ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(০৪/০৩/২০২১-

১০/০৩/২০২১) 

 

২৯

৫ 

দল্পী যায় গ্রভঃাদদফযআফাদ,প্রাঃ 

চুনকুদড়,দাদকা,খুরনা 

০১৯৩৫৬৪৬৫

৬১ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(০৪/০৩/২০২১-

১০/০৩/২০২১) 

 

২৯

৬ 

জয়শ্রী যায় গ্রাভঃাদদফযআফাদ,প্রাঃ 

চুনকুদড়,দাদকা,খুরনা 

০১৯৭৬৫৬৩১৫

৮ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(০৪/০৩/২০২১-

১০/০৩/২০২১) 

 

২৯৭ দরা যায় গ্রাঃাদদফযআফাদ,প্রাঃ 

চুনকুদড়,দাদকা,খুরনা 

০১৭৫৬৬৬০৬

৯৭ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(০৪/০৩/২০২১-

১০/০৩/২০২১) 

 

২৯

৮ 

জয়শ্রী ঘযাভী গ্রাভঃফাজুয়া,প্রাঃ চুনকুদড়,দাদকা,খুরনা ০১৯০৭০১৩৮০

০ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(০৪/০৩/২০২১-

১০/০৩/২০২১) 

 

২৯

৯ 

তভাদরকা ঘযাভী গ্রাভঃঢাাংভাযী,প্রাঃ 

ফানীান্তা,দাদকা,খুরনা 

০১৯১০৯০৯১৭

২ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(০৪/০৩/২০২১-

১০/০৩/২০২১) 

 

৩০

০ 

যাজু পযাজী গ্রাঃদখজুদযয়া,প্রাঃ 

ফানীান্তা,দাদকা,খুরনা 

০১৯২৯৯০৪৭৫

২ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(০৪/০৩/২০২১-

১০/০৩/২০২১) 

 

৩০

১ 

দভতারী যায় গ্রাভ+প্রাঃ চুনকুদড়,দাদকা,খুরনা ০১৯৯৭৭৬১৬০

৭ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(০৮/০৩/২০২১-

১৪/০৩/২০২১) 

 

৩০

২ 

দরভা যায় গ্রাভ+প্রাঃ চুনকুদড়,দাদকা,খুরনা ০১৯৩০২৭১৪৭

৩ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(০৮/০৩/২০২১-

১৪/০৩/২০২১) 

 

৩০

৩ 

নদভতা যায় গ্রাভ+প্রাঃ চুনকুদড়,দাদকা,খুরনা ০১৯৯৭৭৬৯১৮

৮ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(০৮/০৩/২০২১-

১৪/০৩/২০২১) 

 

৩০

৪ 

অদনভা যপ্তান গ্রাভ+প্রাঃ চুনকুদড়,দাদকা,খুরনা ০১৯২৪৩৯৪৫৭

২ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(০৮/০৩/২০২১-

১৪/০৩/২০২১) 

 

৩০

৫ 

ম্পা যদায গ্রাভ+প্রাঃ চুনকুদড়,দাদকা,খুরনা ০১৯৫৭২৪২০৮

৪ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(০৮/০৩/২০২১-

১৪/০৩/২০২১) 

 

৩০

৬ 

যভা যায় গ্রাভ+প্রাঃ চুনকুদড়,দাদকা,খুরনা ০১৯৬৫০৫২৫৩

১ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(০৮/০৩/২০২১-

১৪/০৩/২০২১) 

 

৩০

৭ 

স্বপ্না ভন্ডর গ্রাভ+প্রাঃ চুনকুদড়,দাদকা,খুরনা ০১৭৫৬১১৭৯৪

৪ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(০৮/০৩/২০২১-

১৪/০৩/২০২১) 

 

৩০

৮ 

দর কয়ার গ্রাভ+প্রাঃ চুনকুদড়,দাদকা,খুরনা ০১৯৪২৪৩১৫৫

৩ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(০৮/০৩/২০২১-

১৪/০৩/২০২১) 
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৯ ১ ১৪/০৩/২০২১) 

৩১

০ 
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৭ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(০৮/০৩/২০২১-

১৪/০৩/২০২১) 

 

৩১১ প্রীদতরতা যকায গ্রাভ+প্রাঃ চুনকুদড়,দাদকা,খুরনা ০১৯৭০৩৯৫৬৫

৬ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(০৮/০৩/২০২১-

১৪/০৩/২০২১) 

 

৩১

২ 

ীভা যায় গ্রাভ+প্রাঃ চুনকুদড়,দাদকা,খুরনা ০১৯৬৮৩৬০১০

৫ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(০৮/০৩/২০২১-

১৪/০৩/২০২১) 

 

৩১

৩ 

াধনা ভন্ডর গ্রাভ+প্রাঃ চুনকুদড়,দাদকা,খুরনা ০১৯২৬৪৫১০৩

২ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(০৮/০৩/২০২১-

১৪/০৩/২০২১) 

 

৩১৪ ম্পা ভন্ডর গ্রাভ+প্রাঃ চুনকুদড়,দাদকা,খুরনা ০১৭২২৯৯৯৫৪

২ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(০৮/০৩/২০২১-

১৪/০৩/২০২১) 

 

৩১

৫ 

পুদেতা যায় গ্রাভ+প্রাঃ চুনকুদড়,দাদকা,খুরনা ০১৯৬৪৫৬৯২৬

০ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(০৮/০৩/২০২১-

১৪/০৩/২০২১) 

 

৩১

৬ 

দরটন ভারদায গ্রাভ+প্রাঃ চুনকুদড়,দাদকা,খুরনা ১৮৩১৬৯৮৬৮

৯ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(০৮/০৩/২০২১-

১৪/০৩/২০২১) 

 

৩১

৭ 

র্ঞ্চর যায় গ্রাভ+প্রাঃ চুনকুদড়,দাদকা,খুরনা ০১৯১৮৩৭৭১৩

৪ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(০৮/০৩/২০২১-

১৪/০৩/২০২১) 

 

৩১

৮ 

সুব্রত অদধকাযী গ্রাভ+প্রাঃ চুনকুদড়,দাদকা,খুরনা ০১৯৩৬১৬৩৬

৭২ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(০৮/০৩/২০২১-

১৪/০৩/২০২১) 

 

১ 

১৯ 

প্রদফপ্রাদ অদধকাযী গ্রাভ+প্রাঃ চুনকুদড়,দাদকা,খুরনা ০১৯৬১৯৯৬৪৭

২ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(০৮/০৩/২০২১-

১৪/০৩/২০২১) 

 

৩২

০ 

সুজয় যায় গ্রাভ+প্রাঃ চুনকুদড়,দাদকা,খুরনা ০১৯১৮৮৭৯৪১

০ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(০৮/০৩/২০২১-

১৪/০৩/২০২১) 

 

৩২

১ 

দতত ভন্ডর গ্রাভ+প্রাঃ চুনকুদড়,দাদকা,খুরনা ০১৯২৬৩০৬১৫

৮ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(০৮/০৩/২০২১-

১৪/০৩/২০২১) 

 

৩২

২ 

পুেক যায় গ্রাভ+প্রাঃ চুনকুদড়,দাদকা,খুরনা ০১৮৬৭০৫২১৩

৩ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(০৮/০৩/২০২১-

১৪/০৩/২০২১) 

 

৩২

৩ 

াদপজুয যভান গ্রাভ+প্রাঃ চুনকুদড়,দাদকা,খুরনা ০১৭৫৯৬৬৯৪৫

৮ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(০৮/০৩/২০২১-

১৪/০৩/২০২১) 

 

৩২

৪ 

দকদায অদধকাযী গ্রাভ+প্রাঃ চুনকুদড়,দাদকা,খুরনা ০১৭২৯৮১০৩৭

২ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(০৮/০৩/২০২১-

১৪/০৩/২০২১) 

 

৩২

৫ 

প্রভাঃ নজরুর 

ইরাভ 

গ্রাভঃকাভাযদখারা,প্রাঃদাদকা,দাদকা,খু

রনা 

০১৯৮৯১১১২২

৯৭ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(০৮/০৩/২০২১-

১৪/০৩/২০২১) 

 

৩২

৬ 

অন্যনা যায় গ্রাভঃর্ারনা,প্রাঃর্ারনাফাজায,দাদকা,খুর

না 

০১৯৯১৬২৮১৪

৪ 

প্রাদিার

ন 

১৫দদন 

(১৬/০৩/২০২১৩০/০৩/২০২১) 

 

৩২

৭ 

ভারুপা খাতুন গ্রাভঃর্ারনা,প্রাঃর্ারনাফাজায,দাদকা,খুর

না 

০১৮১৮৮৭৫৪০

৭ 

প্রাদিার

ন 

১৫দদন 

(১৬/০৩/২০২১৩০/০৩/২০২১) 

 

৩২

৮ 

থুজাইউ প্রখয়াাং গ্রাভঃর্ারনা,প্রাঃর্ারনাফাজায,দাদকা,খুর

না 

০১৯৫৭৭৯৩৩৯

৪ 

প্রাদিার

ন 

১৫দদন 

(১৬/০৩/২০২১৩০/০৩/২০২১) 

 

৩২

৯ 

স্বপ্না ঢারী গ্রাভঃর্ারনা,প্রাঃর্ারনাফাজায,দাদকা,খুর

না 

০১৯৯২৫৪৮৮১

৯ 

প্রাদিার

ন 

১৫দদন 

(১৬/০৩/২০২১৩০/০৩/২০২১) 

 

৩৩

০ 

দয়া প্রঘাল গ্রাভঃর্ারনা,প্রাঃর্ারনাফাজায,দাদকা,খুর

না 

০১৬৮২২০৬১৫

০ 

প্রাদিার

ন 

১৫দদন 

(১৬/০৩/২০২১৩০/০৩/২০২১) 

 

৩৩

১ 

কাব্য দফশ্বা গ্রাভঃর্ারনা,প্রাঃর্ারনাফাজায,দাদকা,খুর

না 

০১৬০৮১৯৯১৯

৩ 

প্রাদিার

ন 

১৫দদন 

(১৬/০৩/২০২১৩০/০৩/২০২১) 

 

৩৩

২ 

যাদফয়া খাতুন গ্রাভঃর্ারনা,প্রাঃর্ারনাফাজায,দাদকা,খুর

না 

০১৯৭৬৬৮১৩৫

০ 

প্রাদিার

ন 

১৫দদন 

(১৬/০৩/২০২১৩০/০৩/২০২১) 

 

৩৩

৩ 
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না 

০১৭১০৯০৮২৬

১ 

প্রাদিার

ন 

১৫দদন 
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৪ 
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না 

০১৯১১৯৭৪১৬

৮ 

প্রাদিার

ন 

১৫দদন 

(১৬/০৩/২০২১৩০/০৩/২০২১) 

 

৩৩

৫ 
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০১৯১৬৫২৭১৭

৪ 

প্রাদিার

ন 

১৫দদন 

(১৬/০৩/২০২১৩০/০৩/২০২১) 

 



৩৩

৬ 

দযয়া যায় গ্রাভঃাযর্ারনা,প্রাঃর্ারনাফাজায,দাদকা

,খুরনা 

০১৯২৫৩৬৪৮৫

২ 

প্রাদিার

ন 

১৫দদন 

(১৬/০৩/২০২১৩০/০৩/২০২১) 

 

৩৩

৭ 

দপ্রয়া ভন্ডর গ্রাভঃাযর্ারনা,প্রাঃর্ারনাফাজায,দাদকা

,খুরনা 

০১৯৫৬৯৫৮৭৪

১ 

প্রাদিার

ন 

১৫দদন 

(১৬/০৩/২০২১৩০/০৩/২০২১) 

 

৩৩

৮ 

প্রভৌসুভী ঢারী গ্রাভঃাযর্ারনা,প্রাঃর্ারনাফাজায,দাদকা

,খুরনা 

০১৭১৩৬৭৫৮৪

৭ 

প্রাদিার

ন 

১৫দদন 

(১৬/০৩/২০২১৩০/০৩/২০২১) 

 

৩৩

৯ 

প্রপযদদৌী খাতুন গ্রাভঃাযর্ারনা,প্রাঃর্ারনাফাজায,দাদকা

,খুরনা 

০১৯২২২৮০৯৬ প্রাদিার

ন 

১৫দদন 

(১৬/০৩/২০২১৩০/০৩/২০২১) 

 

৩৪

০ 

র্ম্পক ভন্ডর গ্রাভঃাযর্ারনা,প্রাঃর্ারনাফাজায,দাদকা

,খুরনা 

০১৯১৯৪৬৯৮৬

৬ 

প্রাদিার

ন 

১৫দদন 

(১৬/০৩/২০২১৩০/০৩/২০২১) 
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খুরনা 

০১৭৬৬২৪২৩৫

২ 

প্রাদিার

ন 

১৫দদন 

(১৬/০৩/২০২১৩০/০৩/২০২১) 

 

৩৪

২ 

পাদযা পাযজানা  

যুদথ 

গ্রাভঃআর্াভুয়া,প্রাঃর্ারনাফাজায,দাদকা,

খুরনা 

০১৯১৫৮৭৫২৮
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প্রাদিার

ন 

১৫দদন 

(১৬/০৩/২০২১৩০/০৩/২০২১) 

 

৩৪

৩ 

পাদভদা আপদযাজ গ্রাভঃআর্াভুয়া,প্রাঃর্ারনাফাজায,দাদকা,
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০১৭১৬৮৮৫৪৮
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প্রাদিার

ন 

১৫দদন 

(১৬/০৩/২০২১৩০/০৩/২০২১) 

 

৩৪

৪ 

আদফদা সুরতানা গ্রাভঃআর্াভুয়া,প্রাঃর্ারনাফাজায,দাদকা,

খুরনা 

০১৯১১৭০২২৭

০ 

প্রাদিার

ন 

১৫দদন 

(১৬/০৩/২০২১৩০/০৩/২০২১) 

 

৩৪

৫ 

যাদফয়া সুরতানা গ্রাভঃআর্াভুয়া,প্রাঃর্ারনাফাজায,দাদকা,

খুরনা 

০১৭৪৭১৫২৫০
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প্রাদিার

ন 

১৫দদন 
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৬ 
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ন 
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৩৪

৭ 

তাদযা খাতুন গ্রাভঃদভৌখারী,প্রাঃর্ারনাফাজায,দাদকা,খু

রনা 

০১৮৭৫৩৯৭১৩

৬ 

প্রাদিার

ন 

১৫দদন 

(১৬/০৩/২০২১৩০/০৩/২০২১) 

 

৩৪

৮ 

স্বন মারী তযপদায গ্রাভঃদাদকা,প্রাঃকাদরনগয 

ফাজায,দাদকা,খুরনা 

০১৯১২৮০৫৮৫

৪ 

প্রাদিার

ন 

১৫দদন 

(১৬/০৩/২০২১৩০/০৩/২০২১) 

 

৩৪

৯ 
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ন 

১৫দদন 

(১৬/০৩/২০২১৩০/০৩/২০২১) 

 

৩৫

০ 

আযাফুয ইরাভ গ্রাভঃ+প্রাঃসুতাযখারী,দাদকা,খুরনা ০১৯৭৪১৩৫৯৫
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ন 
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দনা ফাওয়ারী গ্রাভঃর্ারনা,প্রাঃর্ারনাফাজায,দাদকা,খুর

না  

০১৪০৮৭৩০৩৭

৩ 

নকী 

কাঁথা 

০৭দদন(১৭/০৩/২০২১-

২৩/০৩/২০২১) 

 

৩৫

২ 

ভদযয়ভ খাতুন গ্রাভঃর্ারনা,প্রাঃর্ারনাফাজায,দাদকা,খুর

না  

০১৩১৯৯৪৬০৮

৬ 

নকী 

কাঁথা 
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২৩/০৩/২০২১) 
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৩ 

দর ভন্ডর গ্রাভঃর্ারনা,প্রাঃর্ারনাফাজায,দাদকা,খুর
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০১৭৬২০৭৪৬০

১ 

নকী 

কাঁথা 

০৭দদন(১৭/০৩/২০২১-

২৩/০৩/২০২১) 

 

৩৫

৪ 

সুভনা সফযাগী গ্রাভঃর্ারনা,প্রাঃর্ারনাফাজায,দাদকা,খুর

না  

০১৮৪৫৬২২৫৪

৮ 

নকী 

কাঁথা 

০৭দদন(১৭/০৩/২০২১-

২৩/০৩/২০২১) 

 

৩৫

৫ 

রক্ষ্মী ভন্ডর গ্রাভঃর্ারনা,প্রাঃর্ারনাফাজায,দাদকা,খুর

না  

০১৯১৫২০৬৯৪

৪ 

নকী 

কাঁথা 

০৭দদন(১৭/০৩/২০২১-

২৩/০৩/২০২১) 

 

৩৫

৬ 

যস্বতী ভন্ডর গ্রাভঃর্ারনা,প্রাঃর্ারনাফাজায,দাদকা,খুর

না  

০১৯১৫২০৬৯৪

৪ 

নকী 

কাঁথা 

০৭দদন(১৭/০৩/২০২১-

২৩/০৩/২০২১) 

 

৩৫

৭ 

নীবা সফযাগী গ্রাভঃর্ারনা,প্রাঃর্ারনাফাজায,দাদকা,খুর

না  

০১৯১৫১০৬৭১

০ 

নকী 

কাঁথা 

০৭দদন(১৭/০৩/২০২১-

২৩/০৩/২০২১) 

 

৩৫

৮ 

ন্ধ্যা যকায গ্রাভঃর্ারনা,প্রাঃর্ারনাফাজায,দাদকা,খুর

না  

০১৯৮৫৩২০১৮

২ 

নকী 

কাঁথা 

০৭দদন(১৭/০৩/২০২১-

২৩/০৩/২০২১) 

 

৩৫

৯ 

ছন্দা ভন্ডর গ্রাভঃর্ারনা,প্রাঃর্ারনাফাজায,দাদকা,খুর

না  

০১৯৬০৪৬২১৩

৬ 

নকী 

কাঁথা 

০৭দদন(১৭/০৩/২০২১-

২৩/০৩/২০২১) 
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০ 

াদয়া সফযাগী গ্রাভঃর্ারনা,প্রাঃর্ারনাফাজায,দাদকা,খুর

না  

০১৯২১৭২৮৫৬

৪ 

নকী 

কাঁথা 

০৭দদন(১৭/০৩/২০২১-

২৩/০৩/২০২১) 

 

৩৬

১ 

প্রকয়া প্রদ গ্রাভঃর্ারনা,প্রাঃর্ারনাফাজায,দাদকা,খুর

না  

০১৭২৯৪৪৮৯৪

৯ 

নকী 

কাঁথা 

০৭দদন(১৭/০৩/২০২১-

২৩/০৩/২০২১) 

 

৩৬ ঈলানী ভন্ডর গ্রাভঃর্ারনা,প্রাঃর্ারনাফাজায,দাদকা,খুর ০১৯২২২৭৭৩২ নকী ০৭দদন(১৭/০৩/২০২১-  



২ না  ৪ কাঁথা ২৩/০৩/২০২১) 

৩৬

৩ 

বৃদি াা গ্রাভঃর্ারনা,প্রাঃর্ারনাফাজায,দাদকা,খুর

না  

০১৯৬৪৯৬২৩১

৪ 

নকী 

কাঁথা 

০৭দদন(১৭/০৩/২০২১-

২৩/০৩/২০২১) 

 

৩৬

৪ 

আল্পনা সফযাগী গ্রাভঃর্ারনা,প্রাঃর্ারনাফাজায,দাদকা,খুর

না  

০১৯৬৪৯৬২৩১

৪ 

নকী 

কাঁথা 

০৭দদন(১৭/০৩/২০২১-

২৩/০৩/২০২১) 

 

৩৬

৫ 

দূগ মা সফযাগী গ্রাভঃর্ারনা,প্রাঃর্ারনাফাজায,দাদকা,খুর

না  

০১৯৪২৬১৫২২

৩ 

নকী 

কাঁথা 

০৭দদন(১৭/০৩/২০২১-

২৩/০৩/২০২১) 

 

৩৬

৬ 

দযতা সফযাগী গ্রাভঃর্ারনা,প্রাঃর্ারনাফাজায,দাদকা,খুর

না  

০১৭৫৮৮৩৩৯

৬১ 

নকী 

কাঁথা 

০৭দদন(১৭/০৩/২০২১-

২৩/০৩/২০২১) 

 

৩৬

৭ 

ভদল্লকা ভন্ডর গ্রাভঃর্ারনা,প্রাঃর্ারনাফাজায,দাদকা,খুর

না  

০১৯৫৭৩৬৮৪৪

৪৪ 

নকী 

কাঁথা 

০৭দদন(১৭/০৩/২০২১-

২৩/০৩/২০২১) 

 

৩৬

৮ 

দফউটি যকায গ্রাভঃর্ারনা,প্রাঃর্ারনাফাজায,দাদকা,খুর

না  

০১৭৫৮৬৮৭৭৬

৩ 

নকী 

কাঁথা 

০৭দদন(১৭/০৩/২০২১-

২৩/০৩/২০২১) 

 

৩৬

৯ 

যাদখ সফযাগী গ্রাভঃর্ারনা,প্রাঃর্ারনাফাজায,দাদকা,খুর

না  

০১৯১০৬৭৬৮৮

৯ 

নকী 

কাঁথা 

০৭দদন(১৭/০৩/২০২১-

২৩/০৩/২০২১) 

 

৩৭

০ 

নীদরভা যকায  গ্রাভঃর্ারনা,প্রাঃর্ারনাফাজায,দাদকা,খুর

না  

০১৭৫৪২৭৫৪১

২ 

নকী 

কাঁথা 

০৭দদন(১৭/০৩/২০২১-

২৩/০৩/২০২১) 

 

৩৭

১ 

কল্যানী দফশ্বা গ্রাভঃর্ারনা,প্রাঃর্ারনাফাজায,দাদকা,খুর

না  

০১৯৪৬৫৫১২৫

১ 

নকী 

কাঁথা 

০৭দদন(১৭/০৩/২০২১-

২৩/০৩/২০২১) 

 

৩৭

২ 

দতথী ভন্ডর গ্রাভঃর্ারনা,প্রাঃর্ারনাফাজায,দাদকা,খুর

না  

০১৯২২২৭৭৩২

৪ 

নকী 

কাঁথা 

০৭দদন(১৭/০৩/২০২১-

২৩/০৩/২০২১) 

 

৩৭

৩ 

প্রাভা যায় গ্রাভঃর্ারনা,প্রাঃর্ারনাফাজায,দাদকা,খুর

না  

০১৭৪৯৫৬১২৮

১ 

নকী 

কাঁথা 

০৭দদন(১৭/০৩/২০২১-

২৩/০৩/২০২১) 

 

৩৭

৪ 

ভামুদা খাতুন গ্রাভঃদাগরাবুদনয়া,প্রাঃানখারী,দাদকা,

খুরনা  

০১৮৩০৬৯৬৬

১৮ 

নকী 

কাঁথা 

০৭দদন(১৭/০৩/২০২১-

২৩/০৩/২০২১) 

 

৩৭

৫ 

াদজদা প্রফগভ গ্রাভঃদাগরাবুদনয়া,প্রাঃানখারী,দাদকা,

খুরনা  

০১৯২৪৯৮০০৫

২ 

নকী 

কাঁথা 

০৭দদন(১৭/০৩/২০২১-

২৩/০৩/২০২১) 

 

৩৭

৬ 

পুদেতা যায় গ্রাভঃশ্রীনগয,প্রাঃকাদরনগয 

ফাজায,দাদকা,খুরনা  

০১৯৯২৫৪৩৯৭

০ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(২৪/০৩/২০২১-

৩০/০৩/২০২১) 

 

৩৭

৭ 

শ্যাভরী ভন্ডর গ্রাভঃশ্রীনগয,প্রাঃকাদরনগয 

ফাজায,দাদকা,খুরনা  

০১৭৩১২৩৫১৩

২ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(২৪/০৩/২০২১-

৩০/০৩/২০২১) 

 

৩৭

৮ 

জয়ন্তী ফাওয়ারী গ্রাভঃশ্রীনগয,প্রাঃকাদরনগয 

ফাজায,দাদকা,খুরনা  

০১৯৩১৪৬৪৯১

৭ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(২৪/০৩/২০২১-

৩০/০৩/২০২১) 

 

৩৭

৯ 

ফন্ধ্না ফাওয়ারী গ্রাভঃশ্রীনগয,প্রাঃকাদরনগয 

ফাজায,দাদকা,খুরনা  

০১৯৫২৯৬৫৬৭

৫ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(২৪/০৩/২০২১-

৩০/০৩/২০২১) 

 

৩৮

০ 

পূদন মভা ভন্ডর গ্রাভঃশ্রীনগয,প্রাঃকাদরনগয 

ফাজায,দাদকা,খুরনা  

০১৪০৪৩৭১৬০

০ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(২৪/০৩/২০২১-

৩০/০৩/২০২১) 

 

৩৮

১ 

দপ্রা ফারা যকায গ্রাভঃশ্রীনগয,প্রাঃকাদরনগয 

ফাজায,দাদকা,খুরনা  

০১৯৩২২৪৯৫৭

৬ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(২৪/০৩/২০২১-

৩০/০৩/২০২১) 

 

৩৮

২ 

রক্ষ্মী ভন্ডর গ্রাভঃশ্রীনগয,প্রাঃকাদরনগয 

ফাজায,দাদকা,খুরনা  

০১৯২১৪৫৩৫৭

৮ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(২৪/০৩/২০২১-

৩০/০৩/২০২১) 

 

৩৮

৩ 

দদদকা গাইন গ্রাভঃশ্রীনগয,প্রাঃকাদরনগয 

ফাজায,দাদকা,খুরনা  

০১৯৭৫২১৪৭৮

০ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(২৪/০৩/২০২১-

৩০/০৩/২০২১) 

 

৩৮

৪ 

মুদক্ত ভন্ডর গ্রাভঃশ্রীনগয,প্রাঃকাদরনগয 

ফাজায,দাদকা,খুরনা  

০১৯৪৪৮০০৪৬

৪ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(২৪/০৩/২০২১-

৩০/০৩/২০২১) 

 

৩৮

৫ 

প্রদভরা ফাওয়ারী গ্রাভঃশ্রীনগয,প্রাঃকাদরনগয 

ফাজায,দাদকা,খুরনা  

০১৯৮৪৪৫৭৬২

৯ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(২৪/০৩/২০২১-

৩০/০৩/২০২১) 

 

৩৮

৬ 

তুরী ভন্ডর গ্রাভঃশ্রীনগয,প্রাঃকাদরনগয 

ফাজায,দাদকা,খুরনা  

০১৯০২৭৩৫৩২

৭ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(২৪/০৩/২০২১-

৩০/০৩/২০২১) 

 

৩৮

৭ 

পুে ভন্ডর গ্রাভঃশ্রীনগয,প্রাঃকাদরনগয 

ফাজায,দাদকা,খুরনা  

০১৪০৪৩৭১৫৯

১ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(২৪/০৩/২০২১-

৩০/০৩/২০২১) 

 

৩৮

৮ 

ন্ধ্যা ভন্ডর গ্রাভঃশ্রীনগয,প্রাঃকাদরনগয 

ফাজায,দাদকা,খুরনা  

০১৯৮৭০৩৯৭৮

৯ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(২৪/০৩/২০২১-

৩০/০৩/২০২১) 

 



৩৮

৯ 

দভনতী যায় গ্রাভঃশ্রীনগয,প্রাঃকাদরনগয 

ফাজায,দাদকা,খুরনা  

০১৯৫২২৩৯৬৪

৬ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(২৪/০৩/২০২১-

৩০/০৩/২০২১) 

 

৩৯

০ 

অীত মৃধা গ্রাভঃশ্রীনগয,প্রাঃকাদরনগয 

ফাজায,দাদকা,খুরনা  

০১৭৩১২৩৫১৩

২ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(২৪/০৩/২০২১-

৩০/০৩/২০২১) 

 

৩৯

১ 

অদভ মৃধা গ্রাভঃশ্রীনগয,প্রাঃকাদরনগয 

ফাজায,দাদকা,খুরনা  

০১৯১৮৪৬৫৬৩

৬ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(২৪/০৩/২০২১-

৩০/০৩/২০২১) 

 

৩৯

২ 

মৃনার কাদন্ত মৃধা গ্রাভঃশ্রীনগয,প্রাঃকাদরনগয 

ফাজায,দাদকা,খুরনা  

০১৭১৬১৫২৩৭

৪ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(২৪/০৩/২০২১-

৩০/০৩/২০২১) 

 

৩৯

৩ 

প্রদফাীল গাইন গ্রাভঃশ্রীনগয,প্রাঃকাদরনগয 

ফাজায,দাদকা,খুরনা  

০১৭১০৩১৯৩৭

২ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(২৪/০৩/২০২১-

৩০/০৩/২০২১) 

 

৩৯

৪ 

ভীযন যায় গ্রাভঃশ্রীনগয,প্রাঃকাদরনগয 

ফাজায,দাদকা,খুরনা  

০১৯৯২৫২৩৫৯

০ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(২৪/০৩/২০২১-

৩০/০৩/২০২১) 

 

৩৯

৫ 

দভঠুন ফাওয়ারী গ্রাভঃশ্রীনগয,প্রাঃকাদরনগয 

ফাজায,দাদকা,খুরনা  

০১৯৩৬৫৭১৪৬

৪ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(২৪/০৩/২০২১-

৩০/০৩/২০২১) 

 

৩৯

৬ 

দফশ্বদজত ভন্ডর গ্রাভঃশ্রীনগয,প্রাঃকাদরনগয 

ফাজায,দাদকা,খুরনা  

০১৯৩৭৭৭২৮০

০ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(২৪/০৩/২০২১-

৩০/০৩/২০২১) 

 

৩৯

৭ 

রা যায় গ্রাভঃশ্রীনগয,প্রাঃকাদরনগয 

ফাজায,দাদকা,খুরনা  

০১৯১৮৯৯৬২৪

২ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(২৪/০৩/২০২১-

৩০/০৩/২০২১) 

 

৩৯

৮ 

তুলায ভন্ডর গ্রাভঃশ্রীনগয,প্রাঃকাদরনগয 

ফাজায,দাদকা,খুরনা  

০১৯০৬৪৬৪৩৩ ভৎস্য র্াল ৭দদন(২৪/০৩/২০২১-

৩০/০৩/২০২১) 

 

৩৯

৯ 

অঞ্জন ভন্ডর গ্রাভঃশ্রীনগয,প্রাঃকাদরনগয 

ফাজায,দাদকা,খুরনা  

০১৯১১৩৯০৩৪

৮ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(২৪/০৩/২০২১-

৩০/০৩/২০২১) 

 

৪০০ প্রনফ ভন্ডর গ্রাভঃশ্রীনগয,প্রাঃকাদরনগয 

ফাজায,দাদকা,খুরনা  

০১৯৬২৮৫১০৮

২ 

ভৎস্য র্াল ৭দদন(২৪/০৩/২০২১-

৩০/০৩/২০২১) 

 

  

 

                                                                                                                                                                                

স্বাক্ষদযতঃ 

ফযাফযঃ উ-দযর্ারক                                                                                                                                              (প্রখ 

ভাবুয যভান) 

           যুফ উন্নয়ন অদধদপ্তয,                                                                                                                                  উদজরা 

যুফ উন্নয়ন কভ মকতমা 

           খুরনা |                                                                                                                                                           

দাদকা,খুরনা | 

 

 

 



গনপ্রজাতন্ত্রীফাাংরাদদযকায 

উদজরাযুফউন্নয়নকভ মকতমাযকাম মারয় 

ডুমুরযয়া , খুরনা 

স্মাযক নাং-34.01.4730.000.16.09.2015-91           তারিখঃ 22/03/2021ররঃ  

রফলয়  :  2020-21 র্ থ ফছরযয প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুফরেয তথ্য প্রপ্রযণ 

সূত্রঃ  স্মাযক নং-34.01.0000.027.38.265.16 -259  তাশিখঃ 15 ভার্ চ 2021 

 

উম মক্তরফলয় ও সূদেয রযদপ্ররিদতদয়অফগরতওপ্রদয়াজনীয়ব্যফস্থাগ্রদনযজন্যজানাদনামাদেদম,যুফউন্নয়নঅরধদপ্তয,ডুমুরযয়া,খুরনায়উদজরাম মাদয়( যাজস্ব) 2020-2021অথ মফছদযযদ্যাফশধ 

প্ররিণাথী যুফদদযতথ্য রনদনাক্ত ছক ভাযপত এাংদগ প্রপ্রযণ কযা  দরা।  

“ছক” 

খ) প্রাশতষ্ঠাশনক প্রশিক্ষণ :   (উজেলা-ডুমুশিয়া, জেলা-খুলনা) 

নং প্রশিক্ষণাথীি নাভ ঠিকানা জভাফাআল নম্বি প্রশিক্ষণ জকাজস চি নাভ জভয়াদ ভন্তব্য 

01 কভদরফারা গ্রাভ- রতাবুরনয়া , ডাক- া 01914-771202 
“গাবীারন” 

06/08/2020-

12/08/2020=7শদন 

 

02 ফন্দনাযকায গ্রাভ-রফরাটিয়ারা , ডাক-াাপুয 01929-669044 
“গাবীারন” 

06/08/2020-

12/08/2020=7শদন 

 

03 অরযন্দভযায় গ্রাভ-আকড়া , ডাক-যাপপুয 01917-800801 
“গাবীারন” 

06/08/2020-

12/08/2020=7শদন 

 

04 বগীযথভন্ডর গ্রাভ-কারতমকডাঙ্গা , ডাক-খরন ময়া 01909-775867 
“গাবীারন” 

06/08/2020-

12/08/2020=7শদন 

 

05 প্রফাযানউরিনদভাল্ল্যা গ্রাভ-ফসুরন্দয়াডাাংগা , ডাক-যাপপুয 01712-658392 
“গাবীারন” 

06/08/2020-

12/08/2020=7শদন 

 

06 ভাসুদযানাখান গ্রাভ-প্রকয়াখারী , ডাক-যাপপুয 01915-111399 
“গাবীারন” 

06/08/2020-

12/08/2020=7শদন 

 

07 াযরভনআক্তাযী গ্রাভ-উত্তযকাররকাপুয , ডাক-যাপপুয 01920-199838 
“গাবীারন” 

06/08/2020-

12/08/2020=7শদন 

 

08 ররটনযদায গ্রাভ-বদ্রাদেয়া , ডাক-খদন থয়া 01922-720200 
“গাবীারন” 

06/08/2020-

12/08/2020=7শদন 

 

09 শুকুযআরীযদায গ্রাভ-বদ্রাদেয়া ,ডাক-খদন থয়া 01937-290176 
“গাবীারন” 

06/08/2020-

12/08/2020=7শদন 

 

10 ারভউরইরাভঅরন গ্রাভ-অন্দুদরয়া,ডাক-াাপুয 01960-255512 
“গাবীারন” 

06/08/2020-

12/08/2020=7শদন 

 

11 ীভাযায় গ্রাভ-াযভাগুযখারী ,ডাক-ভাগুযখারী 01878-444334 
“গাবীারন” 

06/08/2020-

12/08/2020=7শদন 

 

12 সুভাইয়াখাতুন গ্রাভ-গুটুরদয়া , ডাক-গুটুরদয়া 01734-100268 
“গাবীারন” 

06/08/2020-

12/08/2020=7শদন 

 



13 এএভপয়ারাান গ্রাভ-আন্দুররয়া ,ডাক-াাপুয 1984-475373 
“গাবীারন” 

06/08/2020-

12/08/2020=7শদন 

 

14 আর-আরভনযদায গ্রাভ-টিনা , ডাক-খরন ময়া 01989-208101 
“গাবীারন” 

06/08/2020-

12/08/2020=7শদন 

 

15 প্রদকন্দাযগাজী গ্রাভ-টিনা ,ডাক-খরন ময়া 01914-276319 
“গাবীারন” 

06/08/2020-

12/08/2020=7শদন 

 

16 এএভইব্রারভ গ্রাভ-প্রনাড়া ,ডাক-যাপপুয 01933-191887 
“গাবীারন” 

06/08/2020-

12/08/2020=7শদন 

 

17 রপ্রন্সতযপদায গ্রাভ-ারজয়াড়া ,ডাক-ারজয়াড়া 01918-818076 
“গাবীারন” 

06/08/2020-

12/08/2020=7শদন 

 

18 আরুরতরফশ্বা গ্রাভ-প্রাবনা,ডাক-প্রাবনা 01704-000527 
“গাবীারন” 

06/08/2020-

12/08/2020=7শদন 

 

19 রপউরদখ গ্রাভ-রভকররভর ,ডাক-রুদাঘযা 01314-034071 
“গাবীারন” 

06/08/2020-

12/08/2020=7শদন 

 

20 নাজমুরাান গ্রাভ-প্রগানারী ,ডাক-প্রাবনা 01793-237351 
“গাবীারন” 

06/08/2020-

12/08/2020=7শদন 

 

21 আঃযাজ্জাক গ্রাভ-টিনা ,ডাক-খরন ময়া 01910-673100 
“গাবীারন” 

06/08/2020-

12/08/2020=7শদন 

 

22 এভএভনাইভভাামুদ গ্রা-প্রাবনা ,ডাক-প্রাবনা 01705-201010 
“গাবীারন” 

06/08/2020-

12/08/2020=7শদন 

 

23 প্রভাঃআরভযপয়ারদখ গ্রাভ-প্রাবনা ,ডাক-প্রাবনা 01911-845250 
“গাবীারন” 

06/08/2020-

12/08/2020=7শদন 

 

24 অরভচন্দ্ররফশ্বা গ্রাভ-ডুমুরযয়া ,ডাক-ডুমুরযয়া 01409-678686 
“গাবীারন” 

06/08/2020-

12/08/2020=7শদন 

 

25 রউরীরকদায গ্রাভ-কাকভাযী ,ডাক-া 01729-439462 
“গাবীারন” 

06/08/2020-

12/08/2020=7শদন 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ছক” 

 

খ) প্রাশতষ্ঠাশনক প্রশিক্ষণ :(উজেলা-ডুমুশিয়া, জেলা-খুলনা) 



নং প্রশিক্ষণাথীি নাভ ঠিকানা জভাফাআল নম্বি প্রশিক্ষণ জকাজস চি নাভ জভয়াদ ভন্তব্য 

26 

প্রভাঃদারায়ভান গ্রাভ-রফরাটিয়ারা,ডাক-াপুয 01962-026292 
“গরুদভাটাতাজাকযণ” 

18/08/2020-

24/08/2020=7শদন 

 

27 

মুাদখ গ্রাভ-ডুমুরযয়া,ডাক-আঃারজয়াড়া 01911-667277 
“গরুদভাটাতাজাকযণ” 

18/08/2020-

24/08/2020=7শদন 

 

28 

প্রভাঃআবুতাদয গ্রাভ-খরর,ডাক-ডুমুরযয়া 01968-576885 
“গরুদভাটাতাজাকযণ” 

18/08/2020-

24/08/2020=7শদন 

 

29 

প্রভাঃইয়াকুফআরী গ্রাভ-রফরাটিয়ারা,ডাক-াপুয 01919-831751 
“গরুদভাটাতাজাকযণ” 

18/08/2020-

24/08/2020=7শদন 

 

30 

এএভপখরুরিনআরআজাদ গ্রাভ-প্রনাড়া,ডাক-যাপপুয 01913-658588 
“গরুদভাটাতাজাকযণ” 

18/08/2020-

24/08/2020=7শদন 

 

31 

ারদুররফশ্বা গ্রাভ-প্রনাড়া,ডাক-যাপপুয 01915-111731 
“গরুদভাটাতাজাকযণ” 

18/08/2020-

24/08/2020=7শদন 

 

32 

রভন্টুগাজী গ্রাভ-প্রনাড়া,ডাক-যাপপুয 01999-747750 
“গরুদভাটাতাজাকযণ” 

18/08/2020-

24/08/2020=7শদন 

 

33 

প্রভাঃআঃযরদগাজী গ্রাভ-প্রনাড়া,ডাক-যাপপুয 01926-928540 
“গরুদভাটাতাজাকযণ” 

18/08/2020-

24/08/2020=7শদন 

 

34 

প্রভাঃরদভরগাজী গ্রাভ-প্রনাড়া,ডাক-যাপপুয 01711-433052 
“গরুদভাটাতাজাকযণ” 

18/08/2020-

24/08/2020=7শদন 

 

35 

প্রভাঃভাসুদযদায গ্রাভ-ভাগুযাদঘানা,ডাক-ভাগুযাদঘানা 01730-488769 
“গরুদভাটাতাজাকযণ” 

18/08/2020-

24/08/2020=7শদন 

 

36 

ভাাবুযযভানদখ গ্রাভ-টিনা,ডাক-খরণ ময়া 01952-468083 
“গরুদভাটাতাজাকযণ” 

18/08/2020-

24/08/2020=7শদন 

 

37 

প্রভাঃআরআরভন গ্রাভ-রভকররভর,ডাক-রভকররভর 01939-012582 
“গরুদভাটাতাজাকযণ” 

18/08/2020-

24/08/2020=7শদন 

 

38 

াযরভনআক্তায গ্রাভ-গদজন্দ্রপুয,ডাক-গদজন্দ্রপুয 01912-945785 
“গরুদভাটাতাজাকযণ” 

18/08/2020-

24/08/2020=7শদন 

 

39 

আরজজুযযভানদভাল্যা গ্রাভ-প্রভছাদঘানা,ডাক-খরণ ময়া 01911-39076 
“গরুদভাটাতাজাকযণ” 

18/08/2020-

24/08/2020=7শদন 

 

40 

কাজীদভাঃঅরদুযযভান গ্রাভ-গুটুরদয়া,ডাক-গুটুরদয়া 01962-047293 
“গরুদভাটাতাজাকযণ” 

18/08/2020-

24/08/2020=7শদন 

 

41 

প্রভাঃভাসুদুযযভান গ্রাভ-রুদাঘযা,ডাক-রুদাঘযা 01911-821284 
“গরুদভাটাতাজাকযণ” 

18/08/2020-

24/08/2020=7শদন 

 

42 

প্রভাঃইব্রারভখান গ্রাভ-প্রনাড়া,ডাক-যাপপুয 01917-177455 
“গরুদভাটাতাজাকযণ” 

18/08/2020-

24/08/2020=7শদন 

 

43 প্রভাঃঅদফদআরীদখ গ্রাভ-আঃডুমুরযয়া,ডাক-ডুমুরযয়া 017917-893279 “গরুদভাটাতাজাকযণ” 18/08/2020-  



24/08/2020=7শদন 

44 

াংকযকুভাযযকায গ্রাভ-প্রাবনা,ডাক-প্রাবনা 01717-809710 
“গরুদভাটাতাজাকযণ” 

18/08/2020-

24/08/2020=7শদন 

 

45 

সুফীযদা গ্রাভ-প্রগারনা,ডাক-ডুমুরযয়া 01836-172266 
“গরুদভাটাতাজাকযণ” 

18/08/2020-

24/08/2020=7শদন 

 

46 

অরনলকুাযযাা গ্রাভ-প্রগারনা,ডাক-ডুভরযয়া 01865-900980 
“গরুদভাটাতাজাকযণ” 

18/08/2020-

24/08/2020=7শদন 

 

47 

ভাাবুযাান গ্রাভ-খরর,ডাক-ডুমুরযয়া 01911-089790 
“গরুদভাটাতাজাকযণ” 

18/08/2020-

24/08/2020=7শদন 

 

48 

প্রভাঃমুযাদদান গ্রাভ-াজীডাঙ্গা,ডাক-ডুমুরযয়া 01985-549414 
“গরুদভাটাতাজাকযণ” 

18/08/2020-

24/08/2020=7শদন 

 

49 

রদরীদা গ্রাভ-প্রনায়াকাটি,ডাক-া 01909-421513 
“গরুদভাটাতাজাকযণ” 

18/08/2020-

24/08/2020=7শদন 

 

50 

উত্তভযায় গ্রাভ-রজয়ারতরা,ডাক-প্রাবনা 01609-159559 
“গরুদভাটাতাজাকযণ” 

18/08/2020-

24/08/2020=7শদন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ছক” 

 

খ) প্রাশতষ্ঠাশনক প্রশিক্ষণ :(উজেলা-ডুমুশিয়া, জেলা-খুলনা) 

নং প্রশিক্ষণাথীি নাভ ঠিকানা জভাফাআল নম্বি প্রশিক্ষণ জকাজস চি নাভ জভয়াদ ভন্তব্য 

51 

াদেয়া আরাভ মভৌ গ্রাভ-অঃডুমুদযয়া,ডাক-ডুমুদযয়া 01755-345752 “ারযফারযক াঁমুযগী 

ারন” 

03/09/2020-

09/09/2020=7শদন 

 

52 

াদফবুয মখ গ্রাভ-কাগজীাড়া ,ডাক-যাপপুয 01910-311444 “ারযফারযক াঁমুযগী 

ারন” 

03/09/2020-

09/09/2020=7শদন 

 



53 

যাদজয়া খাতুন গ্রাভ-রুদুঘযা,ডাক-রুোঘযা 01306-787980 “ারযফারযক াঁমুযগী 

ারন” 

03/09/2020-

09/09/2020=7শদন 

 

54 

সুযাআয়া আয়াদভন গ্রাভ-মনাড়া,ডাক- যাপপুয 01970-667221 “ারযফারযক াঁমুযগী 

ারন” 

03/09/2020-

09/09/2020=7শদন 

 

55 

মভাঃ মফাযান কদফয গ্রাভ-মাবনা,ডাক-মাবনা 01767-348571 “ারযফারযক াঁমুযগী 

ারন” 

03/09/2020-

09/09/2020=7শদন 

 

56 

দযফুর আরাভ গ্রাভ-দফরাটিয়ারা,ডাক-াাপুয 01776-333353 “ারযফারযক াঁমুযগী 

ারন” 

03/09/2020-

09/09/2020=7শদন 

 

57 

ভদন ংকয ভন্ডর গ্রাভ-চন্ডীপুয,ডাক-ভাগুযখারী 01548-072610 “ারযফারযক াঁমুযগী 

ারন” 

03/09/2020-

09/09/2020=7শদন 

 

58 

নুনয় দফশ্বা গ্রাভ-ফারুআকাটি, ডাক-মাবনা 01798-388287 “ারযফারযক াঁমুযগী 

ারন” 

03/09/2020-

09/09/2020=7শদন 

 

59 

াভসুয নাায গ্রাভ-মগারনা,ডাক-ডুমুদযয়া 01912-202990 “ারযফারযক াঁমুযগী 

ারন” 

03/09/2020-

09/09/2020=7শদন 

 

60 

এ এ কাআয়ুভ গ্রাভ-াদজয়াড়া,ডাক-ডুমুদযয়া 01797-072190 “ারযফারযক াঁমুযগী 

ারন” 

03/09/2020-

09/09/2020=7শদন 

 

61 

মভাঃআভযান মারন গ্রাভ-কাাদরডাঙ্গা,ডাক-া 01911-845771 “ারযফারযক াঁমুযগী 

ারন” 

03/09/2020-

09/09/2020=7শদন 

 

62 

দফ .এভ.আভযান মারন 

দমুর 

গ্রাভ-মকয়াখারী, ডাক- যাপপুয 01914-846400 “ারযফারযক াঁমুযগী 

ারন” 

03/09/2020-

09/09/2020=7শদন 

 

63 

মভাঃ অজাে মখ গ্রাভ-কুদখয়া, ডাক-া 01910-325609 “ারযফারযক াঁমুযগী 

ারন” 

03/09/2020-

09/09/2020=7শদন 

 

64 

ারুনুয যদে গ্রাভ-যাদজফপুয,ডাক-বান্ডাযাড়া 01749-984376 “ারযফারযক াঁমুযগী 

ারন” 

03/09/2020-

09/09/2020=7শদন 

 

65 

াদফনা আয়াদভন গ্রাভ-গুটুদেয়া,ডাক-গুটুদেয়া 01712-746637 “ারযফারযক াঁমুযগী 

ারন” 

03/09/2020-

09/09/2020=7শদন 

 

66 

দফত্র ভন্ডর গ্রাভ-চন্ডীপুয,ডাক-ভাগুযখারী 01748-961587 “ারযফারযক াঁমুযগী 

ারন” 

03/09/2020-

09/09/2020=7শদন 

 

67 

মভাঃদযফুর আরাভ গ্রাভ-ফামুনদেয়া,ডাক-খদন থয়া 1917-863421 “ারযফারযক াঁমুযগী 

ারন” 

03/09/2020-

09/09/2020=7শদন 

 

68 

পয়ার অরভে গ্রাভ-খযন্ডা, ডাক- যাপপুয 01713-645108 “ারযফারযক াঁমুযগী 

ারন” 

03/09/2020-

09/09/2020=7শদন 

 

69 

মভাঃদভাদুজ্জাভান মখ গ্রাভ-কাগজীাড়া ,ডাক-যাপপুয 01934-510742 “ারযফারযক াঁমুযগী 

ারন” 

03/09/2020-

09/09/2020=7শদন 

 

70 

সুান্ত যায় গ্রাভ-ফসুদিয়াডাঙ্গা ,ডাক-

যাপপুয 

01969-824144 “ারযফারযক াঁমুযগী 

ারন” 

03/09/2020-

09/09/2020=7শদন 

 



71 

মভাঃপদযে মখ গ্রাভ-কুরফাদড়য়া,ডাক-ফয়াযদং 01708-636880 “ারযফারযক াঁমুযগী 

ারন” 

03/09/2020-

09/09/2020=7শদন 

 

72 

মভাঃ অব্দুল্লা খান গ্রাভ-মগারনা,ডাক-ডুমুদযয়া 01911-943437 “ারযফারযক াঁমুযগী 

ারন” 

03/09/2020-

09/09/2020=7শদন 

 

73 

াধন কুভায দফশ্বা গ্রাভ-ডুমুদযয়া,ডাক-ডুমুদযয়া 01936-029280 “ারযফারযক াঁমুযগী 

ারন” 

03/09/2020-

09/09/2020=7শদন 

 

74 

মফানি দফশ্বা গ্রাভ-কুরফাদড়য়া,ডাক-ফয়াযদং 01947-273497 “ারযফারযক াঁমুযগী 

ারন” 

03/09/2020-

09/09/2020=7শদন 

 

75 

 

যারর যোয গ্রাভ-ডুমুদযয়া,ডাক-ডুমুদযয়া 1906-805507 “ারযফারযক াঁমুযগী 

ারন” 

03/09/2020-

09/09/2020=7শদন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ছক” 

 

খ) প্রাশতষ্ঠাশনক প্রশিক্ষণ :(উজেলা-ডুমুশিয়া, জেলা-খুলনা) 

নং প্রশিক্ষণাথীি নাভ ঠিকানা জভাফাআল নম্বি প্রশিক্ষণ জকাজস চি নাভ জভয়াদ ভন্তব্য 

76 

অভা মফগভ গ্রাভ-উরা,ডাকঘয-া 01991-627900 “শু ারখয খাদ্য ততযী 

ওফাজাযজাতকযন” 

13/09/2020-

19/09/2020=7শদন 

 

77 

যনদজো মফগভ গ্রাভ-খরী ,ডাকঘয- ডুমুদযয়া 01915-476046 “শু ারখয খাদ্য ততযী 

ওফাজাযজাতকযন” 

13/09/2020-

19/09/2020=7শদন 

 

78 

খাদেজা খাতুন গ্রাভ- মগারনা ,ডাকঘয-ডুমুদযয়া 01919-007191 “শু ারখয খাদ্য ততযী 

ওফাজাযজাতকযন” 

13/09/2020-

19/09/2020=7শদন 

 

79 

দরটন দফশ্বা গ্রাভ- মগারনা ,ডাকঘয-ডুমুদযয়া 01911-679879 “শু ারখয খাদ্য ততযী 

ওফাজাযজাতকযন” 

13/09/2020-

19/09/2020=7শদন 

 

80 আয়াদনুর অজভ গ্রাভ- ডুমুদযয়া ,ডাকঘয-ডুমুদযয়া 01911-104656 “শু ারখয খাদ্য ততযী 13/09/2020-  



ওফাজাযজাতকযন” 19/09/2020=7শদন 

81 

তাদনভ যভান মভৌদভতা গ্রাভ- অঃ ডুমুদযয়া ,ডাকঘয-

াদজয়াড়া 

01767-055605 “শু ারখয খাদ্য ততযী 

ওফাজাযজাতকযন” 

13/09/2020-

19/09/2020=7শদন 

 

82 

মভাঃ আকফার মারন গ্রাভ- গুটুদেয়া ,ডাকঘয- গুটুদেয়া 01922-242047 “শু ারখয খাদ্য ততযী 

ওফাজাযজাতকযন” 

13/09/2020-

19/09/2020=7শদন 

 

83 

দি ভন্ডর গ্রাভ- কানাআ ডাঙ্গা ,ডাকঘয- 

মঘানাফািা 

01919-021780 “শু ারখয খাদ্য ততযী 

ওফাজাযজাতকযন” 

13/09/2020-

19/09/2020=7শদন 

 

84 

দন ভন্ডর গ্রাভ-রতাবুদনয়া ,ডাকঘয-া 01982-533445 “শু ারখয খাদ্য ততযী 

ওফাজাযজাতকযন” 

13/09/2020-

19/09/2020=7শদন 

 

85 

মখয চন্দ্র দফশ্বা গ্রাভ- চরড়া ,ডাকঘয- রুোঘযা 01781-500714 “শু ারখয খাদ্য ততযী 

ওফাজাযজাতকযন” 

13/09/2020-

19/09/2020=7শদন 

 

86 

নুরুন্নাায খাতুন গ্রাভ- অঃ ডুমুদযয়া ,ডাকঘয-

াদজয়াড়া 

01783-744301 “শু ারখয খাদ্য ততযী 

ওফাজাযজাতকযন” 

13/09/2020-

19/09/2020=7শদন 

 

87 

মভরেী াান গ্রাভ-  টিনা ,ডাকঘয- খদন থয়া 01921-380469 “শু ারখয খাদ্য ততযী 

ওফাজাযজাতকযন” 

13/09/2020-

19/09/2020=7শদন 

 

88 

মভাঃ মুন্না ভরোয গ্রাভ- ভধুগাভ ,ডাকঘয-াাপুয 01787-464245 “শু ারখয খাদ্য ততযী 

ওফাজাযজাতকযন” 

13/09/2020-

19/09/2020=7শদন 

 

89 

দজ .এভ.অরী অজগয 

মারন 

গ্রাভ- রুোঘযা ,ডাকঘয- রুোঘযা 01766-288383 “শু ারখয খাদ্য ততযী 

ওফাজাযজাতকযন” 

13/09/2020-

19/09/2020=7শদন 

 

90 

আয়াদভন নাায (ভয়না) গ্রাভ-  াদজয়াড়া ,ডাকঘয- 

াদজয়াড়া 

01304-518419 “শু ারখয খাদ্য ততযী 

ওফাজাযজাতকযন” 

13/09/2020-

19/09/2020=7শদন 

 

91 

সুদস্মতা মগারোয গ্রাভ- াযভাগুযখারী ,ডাকঘয- 

ভাগুযখারী 

01616-251432 “শু ারখয খাদ্য ততযী 

ওফাজাযজাতকযন” 

13/09/2020-

19/09/2020=7শদন 

 

92 

মুদি যকায গ্রাভ- াযভাগুযখারী ,ডাকঘয- 

ভাগুযখারী 

01715-598743 “শু ারখয খাদ্য ততযী 

ওফাজাযজাতকযন” 

13/09/2020-

19/09/2020=7শদন 

 

93 

সুদিয়া ভন্ডর গ্রাভ- াযভাগুযখারী ,ডাকঘয- 

ভাগুযখারী 

01789-963824 “শু ারখয খাদ্য ততযী 

ওফাজাযজাতকযন” 

13/09/2020-

19/09/2020=7শদন 

 

94 

তা যায় গ্রাভ- মাগরাবুদনয়া ,ডাকঘয- 

ফয়াযদং 

01752-569874 “শু ারখয খাদ্য ততযী 

ওফাজাযজাতকযন” 

13/09/2020-

19/09/2020=7শদন 

 

95 

জীফন পদকয গ্রাভ- চরড়া ,ডাকঘয- রুোঘযা 01949-208202 “শু ারখয খাদ্য ততযী 

ওফাজাযজাতকযন” 

13/09/2020-

19/09/2020=7শদন 

 

96 

নজরুর মগারোয গ্রাভ- ভরভদরয়া ,ডাকঘয- মাবনা 01714-119343 “শু ারখয খাদ্য ততযী 

ওফাজাযজাতকযন” 

13/09/2020-

19/09/2020=7শদন 

 

97 

ফনভ  মভাস্তাযী গ্রাভ-খরী ,ডাকঘয- ডুমুদযয়া 01710-122877 “শু ারখয খাদ্য ততযী 

ওফাজাযজাতকযন” 

13/09/2020-

19/09/2020=7শদন 

 

98 তাযক চন্দ্র যোয গ্রাভ- মখারযযাফাে ,ডাকঘয- 01626-046398 “শু ারখয খাদ্য ততযী 13/09/2020-  



ফয়াযদং ওফাজাযজাতকযন” 19/09/2020=7শদন 

99 

কারেয যোয গ্রাভ- ফাদুযগাছা ,ডাকঘয- 

ফয়াযদং 

01711-928590 “শু ারখয খাদ্য ততযী 

ওফাজাযজাতকযন” 

13/09/2020-

19/09/2020=7শদন 

 

100 

সুদজত যায় গ্রাভ- অাননগয ,ডাকঘয- 

যাপপুয 

01696-459161 “শু ারখয খাদ্য ততযী 

ওফাজাযজাতকযন” 

13/09/2020-

19/09/2020=7শদন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ছক” 

 

খ) প্রাশতষ্ঠাশনক প্রশিক্ষণ :(উজেলা-ডুমুশিয়া, জেলা-খুলনা) 

নং প্রশিক্ষণাথীি নাভ ঠিকানা জভাফাআল নম্বি প্রশিক্ষণ জকাজস চি নাভ জভয়াদ ভন্তব্য 

101 

রীনা দভস্ত্রী গ্রাভ-   ভাোযতরা ,ডাক- ফয়াযদং 01827-486572 
“রফউটিরপদকন” 

14/10/2020-

20/10/2020=7শদন 

 

102 

মকয়া াযবীন গ্রাভ- ডুমুদযয়া ,ডাক-াদজয়াড়া 01932-286838 
“রফউটিরপদকন” 

14/10/2020-

20/10/2020=7শদন 

 

103 

মভঘরা ভন্ডর গ্রাভ- দভজথাপুয ,ডাক- মক দভজথাপুয 01716-406536 
“রফউটিরপদকন” 

14/10/2020-

20/10/2020=7শদন 

 

104 

টুম্পা যায় গ্রাভ- দভকদদভর ,ডাক- দভকদদভর 01918-939574 
“রফউটিরপদকন” 

14/10/2020-

20/10/2020=7শদন 

 

105 

দভজথা সুভাআয়া উদভ থ গ্রাভ- ডুমুদযয়া ,ডাক- ডুমুদযয়া 1969-140421 
“রফউটিরপদকন” 

14/10/2020-

20/10/2020=7শদন 

 

106 

শ্রাফন্তী ভন্ডর গ্রাভ-  রুযাভপুয  ,ডাক-থুকড়া 01986-604050 
“রফউটিরপদকন” 

14/10/2020-

20/10/2020=7শদন 

 

107 তাদনয়া ভন্ডর গ্রাভ-খাভাযফাটি ,ডাক- অড়ংঘাটা 01921-323999 “রফউটিরপদকন” 14/10/2020-  



20/10/2020=7শদন 

108 

তৃদি ভন্ডর গ্রাভ-খাভাযফাটি ,ডাক- অড়ংঘাটা 01827-486572 
“রফউটিরপদকন” 

14/10/2020-

20/10/2020=7শদন 

 

109 

অযদত দফশ্বা গ্রাভ- ডুমুদযয়া ,ডাক- ডুমুদযয়া 01919-755662 
“রফউটিরপদকন” 

14/10/2020-

20/10/2020=7শদন 

 

110 

জান্নাতুর মপযোউ গ্রাভ-   াদজয়াড়া ,ডাক- াদজয়াড়া 01965-433133 
“রফউটিরপদকন” 

14/10/2020-

20/10/2020=7শদন 

 

111 

যদভা খাতুন গ্রাভ- মরখয ট্যাক ,ডাক- ভাগুযখারী 01921-542102 
“রফউটিরপদকন” 

14/10/2020-

20/10/2020=7শদন 

 

112 

ভাদযয়া অপযীন ারয়র গ্রাভ- ডুমুদযয়া ,ডাক-াদজয়াড়া 01916-734173 
“রফউটিরপদকন” 

14/10/2020-

20/10/2020=7শদন 

 

113 

াদজয়া াভদযন ভীভ গ্রাভ- ডুমুদযয়া ,ডাক-াদজয়াড়া 01312-090708 
“রফউটিরপদকন” 

14/10/2020-

20/10/2020=7শদন 

 

114 

নাায খাতুন গ্রাভ- াঁচরাতা ,ডাক-খদন থয়া 01779-457434 
“রফউটিরপদকন” 

14/10/2020-

20/10/2020=7শদন 

 

115 

মেফী বফযাগী গ্রাভ- যাভকৃঞ্চপুয ,ডাক-থুকড়া 01795-931518 
“রফউটিরপদকন” 

14/10/2020-

20/10/2020=7শদন 

 

116 

পাল্গুনী যোয গ্রাভ- কুরটি ,ডাক-কুরটি 01950-156367 
“রফউটিরপদকন” 

14/10/2020-

20/10/2020=7শদন 

 

117 

ারভা মফগভ গ্রাভ- ডুমুদযয়া ,ডাক- ডুমুদযয়া 01712-278882 
“রফউটিরপদকন” 

14/10/2020-

20/10/2020=7শদন 

 

118 

দয়া দফশ্বা গ্রাভ- মঘানা তারতরা ,ডাক-মঘানা 01768-501402 
“রফউটিরপদকন” 

14/10/2020-

20/10/2020=7শদন 

 

119 

দভতারী যায় গ্রাভ- যাভকৃঞ্চপুয ,ডাক-থুকড়া 01957-610746 
“রফউটিরপদকন” 

14/10/2020-

20/10/2020=7শদন 

 

120 

স্বদস্ত দিয়া ভারোয গ্রাভ- া ,ডাক-া 01740-961585 
“রফউটিরপদকন” 

14/10/2020-

20/10/2020=7শদন 

 

121 

াদফনা আয়াদভন গ্রাভ- ডুমুদযয়া ,ডাক- ডুমুদযয়া 01712-746637 
“রফউটিরপদকন” 

14/10/2020-

20/10/2020=7শদন 

 

122 

দফউটি খাতুন গ্রাভ- াদজয়াড়া ,ডাক- ডুমুদযয়া 01763-744397 
“রফউটিরপদকন” 

14/10/2020-

20/10/2020=7শদন 

 

123 

কাজর রুদ্র গ্রাভ- দচংড়া ,ডাক-মাবনা 01911-787020 
“রফউটিরপদকন” 

14/10/2020-

20/10/2020=7শদন 

 

124 

াদভযা মফগভ গ্রাভ- টিনা ,ডাক- খদন থয়া 01712-746637 
“রফউটিরপদকন” 

14/10/2020-

20/10/2020=7শদন 

 

125 নাজমুন নাায গ্রাভ- ডুমুদযয়া ,ডাক- ডুমুদযয়া 01961-628640 “রফউটিরপদকন” 14/10/2020-  



20/10/2020=7শদন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ছক” 

 

খ) প্রাশতষ্ঠাশনক প্রশিক্ষণ :(উজেলা-ডুমুশিয়া, জেলা-খুলনা) 

নং প্রশিক্ষণাথীি নাভ ঠিকানা জভাফাআল নম্বি প্রশিক্ষণ জকাজস চি নাভ জভয়াদ ভন্তব্য 

126 

জাদকয়া সুরতানা গ্রাভ-  খযংগ  ,ডাক- দভকদদভর 01311-028011 
“গাবীারন” 

15/11/2020-

21/11/2020=7শদন 

 

127 

মপযরেৌ মচৌধুযী গ্রাভ-ভধুগ্রাভ  ,  ডাক- াাপুয 01303-163112 
“গাবীারন” 

15/11/2020-

21/11/2020=7শদন 

 

128 

মভাঃ কাভরুজ্জাভান সিদাি গ্রাভ- রুোঘযা  ,ডাক-  রুোঘযা 01794-711754 
“গাবীারন” 

15/11/2020-

21/11/2020=7শদন 

 

129 

নুযজাান দফউটি গ্রাভ-াাপুয,ডাক-াাপুয 01766-609603 
“গাবীারন” 

15/11/2020-

21/11/2020=7শদন 

 

130 

সুভনা অিায গ্রাভ-  অযনগয  ,ডাক- ভাগুযারঘানা 01987-749001 
“গাবীারন” 

15/11/2020-

21/11/2020=7শদন 

 

131 

তন্দ্রা দফশ্বা গ্রাভ-  কৃষ্ণনগয  ,ডাক-  ৎঙ্গ মেড়ুরী 01902-625244 
“গাবীারন” 

15/11/2020-

21/11/2020=7শদন 

 

132 

মরার গাজী গ্রাভ- থুকড়া ,     ডাক- থুকড়া 01747-776175 
“গাবীারন” 

15/11/2020-

21/11/2020=7শদন 

 

133 

অফদুল্লা দফশ্বা গ্রাভ-মারগাদতয়া   , ডাক- রুোঘযা 01311-276031 
“গাবীারন” 

15/11/2020-

21/11/2020=7শদন 

 

134 মভাঃ যদকবুর আরাভ গ্রাভ-  রুোঘযা ,ডাক-  রুোঘযা 01745-797260 “গাবীারন” 15/11/2020-  



21/11/2020=7শদন 

135 

দযফুর আরাভ গ্রাভ- দফর াটিয়ারা  ,ডাক- াাপুয 01776-333353 
“গাবীারন” 

15/11/2020-

21/11/2020=7শদন 

 

136 

জয়ন্তী  ো গ্রাভ- ফযাদতয়া ,ডাক- ফযাদতয়া 01959-732873 
“গাবীারন” 

15/11/2020-

21/11/2020=7শদন 

 

137 

দুদরয়া সুরতানা গ্রাভ- দভকদদভর  ,ডাক- দভকদদভর 01905-451950 
“গাবীারন” 

15/11/2020-

21/11/2020=7শদন 

 

138 

িফীয ানা গ্রাভ- ঝযঝদযয়া ,ডাক- ফয়াযদং 01734-253115 
“গাবীারন” 

15/11/2020-

21/11/2020=7শদন 

 

139 

দদুর আরাভ গ্রাভ-ভধুগ্রাভ  ,  ডাক- াাপুয 01903-030545 
“গাবীারন” 

15/11/2020-

21/11/2020=7শদন 

 

140 

জর যায় গ্রাভ- কৃষ্ণনগয  ,ডাক- ৎঙ্গ মেড়ুরী 01951-449029 
“গাবীারন” 

15/11/2020-

21/11/2020=7শদন 

 

141 

মভাঃঅিারুর অরভ গ্রাভ-াাপুয  ,ডাক-াাপুয 01921-500159 
“গাবীারন” 

15/11/2020-

21/11/2020=7শদন 

 

142 

জাকাদযয়া গাজী গ্রাভ-াাপুয  ,ডাক-াাপুয 01624-926856 
“গাবীারন” 

15/11/2020-

21/11/2020=7শদন 

 

143 

মভাঃ বুজ গাজী গ্রাভ- অন্দুদরয়া ,ডাক- াাপুয 01703-473898 
“গাবীারন” 

15/11/2020-

21/11/2020=7শদন 

 

144 

মভাঃ মরাকভান াদকভ গ্রাভ- অন্দুদরয়া ,ডাক- াাপুয 01723-619377 
“গাবীারন” 

15/11/2020-

21/11/2020=7শদন 

 

145 

কাদযমুর আরাভ গ্রাভ- খরী ,ডাক- ডুমুদযয়া 01911-654840 
“গাবীারন” 

15/11/2020-

21/11/2020=7শদন 

 

146 

তন মজযাদত ভন্ডর গ্রাভ-ভাধফকাটি ,ডাক-  থুকড়া 01944-208939 
“গাবীারন” 

15/11/2020-

21/11/2020=7শদন 

 

147 

ভাসুভ দফল্লা গ্রাভ-কুরফাড়ীয়া  ,ডাক- ফযাদতয়া 01740-443746 
“গাবীারন” 

15/11/2020-

21/11/2020=7শদন 

 

148 

ভারুপ মখ গ্রাভ- ভঠফাদড়য়া ,ডাক-ফযাদতয়া 01983-341946 
“গাবীারন” 

15/11/2020-

21/11/2020=7শদন 

 

149 

এপ এভ নাদে াান গ্রাভ-অন্দুদরয়া , ডাক- াাপুয 01646-566845 
“গাবীারন” 

15/11/2020-

21/11/2020=7শদন 

 

150 

এপ এভ অদনসুয যভান গ্রাভ- অন্দুদরয়া,ডাক-াাপুয 01914-522178 
“গাবীারন” 

15/11/2020-

21/11/2020=7শদন 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ছক” 

 

 

খ) প্রাশতষ্ঠাশনক প্রশিক্ষণ :(উজেলা-ডুমুশিয়া, জেলা-খুলনা) 

নং প্রশিক্ষণাথীি নাভ ঠিকানা জভাফাআল নম্বি প্রশিক্ষণ জকাজস চি নাভ জভয়াদ ভন্তব্য 

151 

জকয়া খাতুন গ্রাভ-  যাদজফপুয ,ডাক- াদজয়াড়া 01905-161475 
“গরু প্রভাটাতাজাকযন” 

24/11/2020-

30/11/2020=7শদন 

 

152 

খাদেজা খাতুন গ্রাভ-  খযংগ  ,ডাক- দভকদদভর 01764-073245 
“গরু প্রভাটাতাজাকযন” 

24/11/2020-

30/11/2020=7শদন 

 

153 

মযক্সনা মচৌধুযী গ্রাভ-ভধুগাভ  ,  ডাক- াাপুয 01740-621028 
“গরু প্রভাটাতাজাকযন” 

24/11/2020-

30/11/2020=7শদন 

 

154 

উজ্জ্বরা ভন্ডর গ্রাভ-  কৃষ্ণনগয  ,ডাক-  ৎ ঙ্গ 

মেড়ুরী 

01701-298237 
“গরু প্রভাটাতাজাকযন” 

24/11/2020-

30/11/2020=7শদন 

 

155 

নূয নাায খাতুন গ্রাভ-  াদজয়াড়া  ,ডাক- ডুমুদযয়া 1761-566688 
“গরু প্রভাটাতাজাকযন” 

24/11/2020-

30/11/2020=7শদন 

 

156 

মভাঃ জদভ গাজী গ্রাভ-াাপুয,ডাক-াাপুয 01722-053711 
“গরু প্রভাটাতাজাকযন” 

24/11/2020-

30/11/2020=7শদন 

 

157 

ওদরয়ায যভান গ্রাভ-াাপুয ,ডাক-াাপুয 01939-126290 
“গরু প্রভাটাতাজাকযন” 

24/11/2020-

30/11/2020=7শদন 

 

158 

াদকফ যোয গ্রাভ-াাপুয,ডাক-াাপুয 01969-257810 
“গরু প্রভাটাতাজাকযন” 

24/11/2020-

30/11/2020=7শদন 

 

159 

মভাঃ দপকুর আরাভ গ্রাভ-ভধুগাভ  ,  ডাক- াাপুয 01924-739703 
“গরু প্রভাটাতাজাকযন” 

24/11/2020-

30/11/2020=7শদন 

 

160 

মখ মভাঃ দনয়াজীয 

আরাভ 

গ্রাভ-ভধুগাভ  ,  ডাক- াাপুয 01913-579802 
“গরু প্রভাটাতাজাকযন” 

24/11/2020-

30/11/2020=7শদন 

 



161 

মভাঃ যাদকফ মারন গাজী গ্রাভ-ভধুগাভ  ,  ডাক- াাপুয 01402-371547 
“গরু প্রভাটাতাজাকযন” 

24/11/2020-

30/11/2020=7শদন 

 

162 

মুাআদভন গ্রাভ-ভধুগাভ  ,  ডাক- াাপুয 01926-118897 
“গরু প্রভাটাতাজাকযন” 

24/11/2020-

30/11/2020=7শদন 

 

163 

কৃদতসুিয দফশ্বা গ্রাভ- রুযাভপুয , ডাক- থুকড়া 01927-036003 
“গরু প্রভাটাতাজাকযন” 

24/11/2020-

30/11/2020=7শদন 

 

164 

শফদ্যুৎ ভন্ডল গ্রাভ-ভধুগাভ  ,  ডাক- াাপুয 01903-113678 
“গরু প্রভাটাতাজাকযন” 

24/11/2020-

30/11/2020=7শদন 

 

165 

তরুন কুভায কুন্ডু গ্রাভ-ভধুগাভ  ,  ডাক- াাপুয 01915-852880 
“গরু প্রভাটাতাজাকযন” 

24/11/2020-

30/11/2020=7শদন 

 

166 

জীফ দফশ্বা গ্রাভ-ভধুগাভ  ,  ডাক- াাপুয 01852-300073 
“গরু প্রভাটাতাজাকযন” 

24/11/2020-

30/11/2020=7শদন 

 

167 

মভাঃ আব্রাদভ গাজী গ্রাভ- অন্দুদরয়া ,ডাক- াাপুয 01948-920636 
“গরু প্রভাটাতাজাকযন” 

24/11/2020-

30/11/2020=7শদন 

 

168 

কানাআ ভন্ডর গ্রাভ-ভধুগাভ  ,  ডাক- াাপুয 01903-113678 
“গরু প্রভাটাতাজাকযন” 

24/11/2020-

30/11/2020=7শদন 

 

169 

অদকুয যভান সুজন গ্রাভ-ভধুগাভ  ,  ডাক- াাপুয 01712-344251 
“গরু প্রভাটাতাজাকযন” 

24/11/2020-

30/11/2020=7শদন 

 

170 

,ভ,অরপাজুয যভান গ্রাভ- অন্দুদরয়া ,ডাক- াাপুয 01640-147281 
“গরু প্রভাটাতাজাকযন” 

24/11/2020-

30/11/2020=7শদন 

 

171 

অদকুয যভান গ্রাভ-াাপুয ,ডাক-াাপুয 01944-746655 
“গরু প্রভাটাতাজাকযন” 

24/11/2020-

30/11/2020=7শদন 

 

172 

জভাঃ আয়াশসন গােী গ্রাভ-  যাদজফপুয ,ডাক- াদজয়াড়া 01724-749434 
“গরু প্রভাটাতাজাকযন” 

24/11/2020-

30/11/2020=7শদন 

 

173 

দজ,এভ,অব্দুয যভান গ্রাভ- মারগাদতয়া ,ডাক-রুোঘযা 01917-999640 
“গরু প্রভাটাতাজাকযন” 

24/11/2020-

30/11/2020=7শদন 

 

174 

যাদকফ দফশ্বা গ্রাভ- মারগাদতয়া ,ডাক-রুোঘযা 01910-662490 
“গরু প্রভাটাতাজাকযন” 

24/11/2020-

30/11/2020=7শদন 

 

175 

মরার মারন গাজী গ্রাভ-  দভকদদভর  ,ডাক- দভকদদভর 01989-582578 
“গরু প্রভাটাতাজাকযন” 

24/11/2020-

30/11/2020=7শদন 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

“ছক” 

 

খ) প্রাশতষ্ঠাশনক প্রশিক্ষণ :(উজেলা-ডুমুশিয়া, জেলা-খুলনা) 

নং প্রশিক্ষণাথীি নাভ ঠিকানা জভাফাআল নম্বি প্রশিক্ষণ জকাজস চি নাভ জভয়াদ ভন্তব্য 

176 

জভাঃ শেয়াউি িহভান গ্রাভ-  মেড়ুরী ,ডাক- ৎ ঙ্গ মেড়ুরী 01962-693715 “ারযফারযক গাবী ারন 

” 

09/12/2020-

15/12/2020=7শদন 

 

177 

দজ ,এভ,াদফ মারন গ্রাভ-াপুয ,ডাক-াপুয 01862-800538 “ারযফারযক গাবী ারন 

” 

09/12/2020-

15/12/2020=7শদন 

 

178 

অল অশভন গােী গ্রাভ-ভধুগ্রাভ  ,  ডাক- াপুয 01763-342749 “ারযফারযক গাবী ারন 

” 

09/12/2020-

15/12/2020=7শদন 

 

179 

মভাঃ অাে যোয গ্রাভ-  দভকদদভর  ,ডাক- দভকদদভর 01996-562492 “ারযফারযক গাবী ারন 

” 

09/12/2020-

15/12/2020=7শদন 

 

180 

মভাঃ দযয়াজ মভাড়র গ্রাভ- দভকদদভর  ,ডাক- দভকদদভর 01910-969910 “ারযফারযক গাবী ারন 

” 

09/12/2020-

15/12/2020=7শদন 

 

181 

আয়াদভন নাায গ্রাভ- খযংগ  ,ডাক- দভকদদভর 01905-161475 “ারযফারযক গাবী ারন 

” 

09/12/2020-

15/12/2020=7শদন 

 

182 

শলয়ান অলী গােী গ্রাভ-াপুয ,ডাক-াপুয 01954-447058 “ারযফারযক গাবী ারন 

” 

09/12/2020-

15/12/2020=7শদন 

 

183 

মভাঃ রারন দফশ্বা গ্রাভ- রুোঘযা,ডাক- রুোঘযা 01771-767276 “ারযফারযক গাবী ারন 

” 

09/12/2020-

15/12/2020=7শদন 

 

184 

মভাঃ াান মভাল্যা গ্রাভ-ভধুগাভ  ,  ডাক- াপুয 01992-351519 “ারযফারযক গাবী ারন 

” 

09/12/2020-

15/12/2020=7শদন 

 

185 

আয়াদভন  খাতুন গ্রাভ- দভকদদভর  ,ডাক- দভকদদভর 01722310396 “ারযফারযক গাবী ারন 

” 

09/12/2020-

15/12/2020=7শদন 

 

186 

সুদভত্রা ফসু গ্রাভ- দভকদদভর  ,ডাক- দভকদদভর 01319-741154 “ারযফারযক গাবী ারন 

” 

09/12/2020-

15/12/2020=7শদন 

 

187 

াভীভ অিায মাাগ গ্রাভ-মগানারী  ,  ডাক- মাবনা 01911-848894 “ারযফারযক গাবী ারন 

” 

09/12/2020-

15/12/2020=7শদন 

 

188 রাদভয়া আয়াদভন দরভা গ্রাভ- খরী , ডাক- াদজয়াড়া 01911-120908 “ারযফারযক গাবী ারন 09/12/2020-  



” 15/12/2020=7শদন 

189 

জভাসাঃ নুসিাত খাতুন গ্রাভ- খরী , ডাক- াদজয়াড়া 01756-565559 “ারযফারযক গাবী ারন 

” 

09/12/2020-

15/12/2020=7শদন 

 

190 

মভাঃ দপরযাজ অরভে গ্রাভ-যাদজফপুয  ,  ডাক- াদজয়াড়া 01710-622403 “ারযফারযক গাবী ারন 

” 

09/12/2020-

15/12/2020=7শদন 

 

191 

িাশেকুল জিখ গ্রাভ-কুরফাদড়য়া  ,ডাক- ফযাদতয়া 01913-116849 “ারযফারযক গাবী ারন 

” 

09/12/2020-

15/12/2020=7শদন 

 

192 

যায়ান মভাড়র গ্রাভ- দিভ াড়া ,ডাক- মাবনা 01884-946128 “ারযফারযক গাবী ারন 

” 

09/12/2020-

15/12/2020=7শদন 

 

193 

মভাঃ কাভরুজ্জাভান গ্রাভ-মগানারী  ,  ডাক- মাবনা 1714-571762 “ারযফারযক গাবী ারন 

” 

09/12/2020-

15/12/2020=7শদন 

 

194 

নাজভা মফগভ গ্রাভ-অযাদজ াদজয়াড়া ,  ডাক- 

ডুমুদযয়া 

01775-096350 “ারযফারযক গাবী ারন 

” 

09/12/2020-

15/12/2020=7শদন 

 

195 

মভাঃ জীভ উদ্দীন গ্রাভ- দফরাটিয়ারা ,ডাক- াপুয 01920-694472 “ারযফারযক গাবী ারন 

” 

09/12/2020-

15/12/2020=7শদন 

 

196 

মভাঃ মরার উদদ্দন গ্রাভ-কুরফাদড়য়া  ,ডাক- ফযাদতয়া 01706-373424 “ারযফারযক গাবী ারন 

” 

09/12/2020-

15/12/2020=7শদন 

 

197 

জভাঃ জহদাজয়তুল্লাহ গ্রাভ- দভকদদভর  ,ডাক- দভকদদভর 01964-161814 “ারযফারযক গাবী ারন 

” 

09/12/2020-

15/12/2020=7শদন 

 

198 

দভঠুন কুভায ো গ্রাভ- অযাদজ ডুমুদযয়া ,ডাক-াদজয়াড়া 01715-920070 “ারযফারযক গাবী ারন 

” 

09/12/2020-

15/12/2020=7শদন 

 

199 

অনি মভান ো গ্রাভ- মারগাদতয়া ,ডাক-রুোঘযা 01772-221413 “ারযফারযক গাবী ারন 

” 

09/12/2020-

15/12/2020=7শদন 

 

200 

াদপজুয যভান গ্রাভ- দফরাটিয়ারা ,ডাক- াপুয 01997-713706 “ারযফারযক গাবী ারন 

” 

09/12/2020-

15/12/2020=7শদন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

“ছক” 

 

খ) প্রাশতষ্ঠাশনক প্রশিক্ষণ :(উজেলা-ডুমুশিয়া, জেলা-খুলনা) 

নং প্রশিক্ষণাথীি নাভ ঠিকানা জভাফাআল নম্বি প্রশিক্ষণ জকাজস চি নাভ জভয়াদ ভন্তব্য 

201 

জিখ অল অশভন গ্রাভ- দফরাটিয়ারা ,ডাক- াপুয 01943-522728 
“গরু প্রভাটাতাজাকযন ” 

20/12/2020-

26/12/2020=7শদন 

 

202 

িরনদজৎ যকায গ্রাভ- যংপুয ,ডাক-যংপুয কাদরফাটি 01719-769751 
“গরু প্রভাটাতাজাকযন ” 

20/12/2020-

26/12/2020=7শদন 

 

203 

ফাশি জভাড়ল গ্রাভ- াদজডাঙ্গা  ,ডাক-াদজয়াড়া 01402-518686 
“গরু প্রভাটাতাজাকযন ” 

20/12/2020-

26/12/2020=7শদন 

 

204 

দযা মফগভ গ্রাভ-কুরফাড়ীয়া  ,ডাক- ফযাদতয়া 01712-288943 
“গরু প্রভাটাতাজাকযন ” 

20/12/2020-

26/12/2020=7শদন 

 

205 

মভাঃ াদকর গাজী গ্রাভ-কুরফাড়ীয়া  ,ডাক- ফযাদতয়া 01908-961239 
“গরু প্রভাটাতাজাকযন ” 

20/12/2020-

26/12/2020=7শদন 

 

206 

সন্দী ভন্ডল গ্রাভ-কুরফাড়ীয়া  ,ডাক- ফযাদতয়া 01916-966629 
“গরু প্রভাটাতাজাকযন ” 

20/12/2020-

26/12/2020=7শদন 

 

207 

ওয়াশসউ কশফি তনু গ্রাভ-অযাদজ াদজয়াড়া ,  ডাক- 

ডুমুদযয়া 

01409-310072 
“গরু প্রভাটাতাজাকযন ” 

20/12/2020-

26/12/2020=7শদন 

 

208 

দভথুন াওরাোয গ্রাভ-মভছারঘানা, ডাক- াদজয়াড়া 01829-932505 
“গরু প্রভাটাতাজাকযন ” 

20/12/2020-

26/12/2020=7শদন 

 

209 

মভাঃ মভরেী াান খান গ্রাভ-াপুয ,ডাক-াপুয 01920-512608 
“গরু প্রভাটাতাজাকযন ” 

20/12/2020-

26/12/2020=7শদন 

 

210 

দভন্টু যভান গ্রাভ- অযাদজ ডুমুদযয়া ,ডাক-াদজয়াড়া 01911-898731 
“গরু প্রভাটাতাজাকযন ” 

20/12/2020-

26/12/2020=7শদন 

 

211 

দজনাত নাজমুন নাায গ্রাভ-ভুরফাদড়য়া  ,ডাক- যাপপুয 01783-410134 
“গরু প্রভাটাতাজাকযন ” 

20/12/2020-

26/12/2020=7শদন 

 

212 

দভঠুন কুভায কুন্ডু গ্রাভ-কুন্ডুাড়া ,ডাক-াপুয 01930-568230 
“গরু প্রভাটাতাজাকযন ” 

20/12/2020-

26/12/2020=7শদন 

 

213 

মভাঃ ভাআদুর আরাভ গ্রাভ- মজররযডাঙ্গা , ডাক- গুটুদেয়া 01934-726344 
“গরু প্রভাটাতাজাকযন ” 

20/12/2020-

26/12/2020=7শদন 

 

214 

জভাঃ শনিান জর্ৌধুিী গ্রাভ-ভধুগ্রাভ  ,  ডাক- াপুয 01714-977171 
“গরু প্রভাটাতাজাকযন ” 

20/12/2020-

26/12/2020=7শদন 

 



215 

দবদজৎ দফশ্বা গ্রাভ-ভধুগ্রাভ  ,  ডাক- াপুয 01999-068507 
“গরু প্রভাটাতাজাকযন ” 

20/12/2020-

26/12/2020=7শদন 

 

216 

জগৌতভ শফশ্বাস গ্রাভ-ভধুগ্রাভ  ,  ডাক- াপুয 01705-566851 
“গরু প্রভাটাতাজাকযন ” 

20/12/2020-

26/12/2020=7শদন 

 

217 

অব্দুল্লা গাজী গ্রাভ- রুোঘযা,ডাক- রুোঘযা 01311-450348 
“গরু প্রভাটাতাজাকযন ” 

20/12/2020-

26/12/2020=7শদন 

 

218 

মভরেী াান গ্রাভ- অন্দুদরয়া ,ডাক- াপুয 01943-523898 
“গরু প্রভাটাতাজাকযন ” 

20/12/2020-

26/12/2020=7শদন 

 

219 

ভাসুভ দফল্লা গ্রাভ-াপুয ,ডাক-াপুয 01306-251698 
“গরু প্রভাটাতাজাকযন ” 

20/12/2020-

26/12/2020=7শদন 

 

220 

মেফব্রত ভন্ডর গ্রাভ- যাভকৃষ্ণপুয ,ডাক- ালুয়া ফাজায 01949-208450 
“গরু প্রভাটাতাজাকযন ” 

20/12/2020-

26/12/2020=7শদন 

 

221 

মভাঃ আয়াদন অযাপাত গ্রাভ-ভধুগ্রাভ  ,  ডাক- াপুয 01954-639558 
“গরু প্রভাটাতাজাকযন ” 

20/12/2020-

26/12/2020=7শদন 

 

222 

প্রান্ত ভন্ডল গ্রাভ- মঘানা ভাোযডাঙ্গা  ,ডাক- ালুয়া 

ফাজায 

01900-069794 
“গরু প্রভাটাতাজাকযন ” 

20/12/2020-

26/12/2020=7শদন 

 

223 

অঃ াদকভ গাজী গ্রাভ-ভধুগ্রাভ  ,  ডাক- াপুয 01927-406728 
“গরু প্রভাটাতাজাকযন ” 

20/12/2020-

26/12/2020=7শদন 

 

224 

নাদছয উদদ্দন গ্রাভ- দফরাটিয়ারা ,ডাক- াপুয 01935-622275 
“গরু প্রভাটাতাজাকযন ” 

20/12/2020-

26/12/2020=7শদন 

 

225 

খাদেজা খাতুন গ্রাভ-াপুয ,ডাক-াপুয 01963-562145 
“গরু প্রভাটাতাজাকযন ” 

20/12/2020-

26/12/2020=7শদন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ছক” 



 

খ) প্রাশতষ্ঠাশনক প্রশিক্ষণ :(উজেলা-ডুমুশিয়া, জেলা-খুলনা) 

নং প্রশিক্ষণাথীি নাভ ঠিকানা জভাফাআল নম্বি প্রশিক্ষণ জকাজস চি নাভ জভয়াদ ভন্তব্য 

226 

ভাসুভ গােী গ্রাভ- ফাগ অচড়া ,ডাক- ফয়াযদং 01957-616579 
“প্রবড়া ারন ” 

23/12/2020-

29/12/2020=7শদন 

 

227 

ফাবু কুভায ানা গ্রাভ- াযভাোযতরা  ,ডাক- ফয়াযদং 01710-104882 
“প্রবড়া ারন ” 

23/12/2020-

29/12/2020=7শদন 

 

228 

িংকি ভন্ডল গ্রাভ- াযভাোযতরা  ,ডাক- ফয়াযদং 01955-801863 
“প্রবড়া ারন ” 

23/12/2020-

29/12/2020=7শদন 

 

229 

সুভন যোয গ্রাভ- াযভাোযতরা  ,ডাক- ফয়াযদং 1926-319705 
“প্রবড়া ারন ” 

23/12/2020-

29/12/2020=7শদন 

 

230 

দফশ্বদজৎ ভন্ডর গ্রাভ- ফাগ অচড়া ,ডাক- ফয়াযদং 01843-111895 
“প্রবড়া ারন ” 

23/12/2020-

29/12/2020=7শদন 

 

231 

িজভি সানা গ্রাভ- াযভাোযতরা  ,ডাক- ফয়াযদং 01902-278667 
“প্রবড়া ারন ” 

23/12/2020-

29/12/2020=7শদন 

 

232 

েয় ভন্ডল গ্রাভ- াযভাোযতরা  ,ডাক- ফয়াযদং 01630-753392 
“প্রবড়া ারন ” 

23/12/2020-

29/12/2020=7শদন 

 

233 

মৃন্ময় ভন্ডল গ্রাভ- ফাদুযগাছা ,ডাক- ফয়াযদং 01926-880671 
“প্রবড়া ারন ” 

23/12/2020-

29/12/2020=7শদন 

 

234 

দযভর ভন্ডর গ্রাভ- াযভাোযতরা  ,ডাক- ফয়াযদং 01942-940178 
“প্রবড়া ারন ” 

23/12/2020-

29/12/2020=7শদন 

 

235 

মমারগ ভন্ডর গ্রাভ- াযভাোযতরা  ,ডাক- ফয়াযদং 01955-959104 
“প্রবড়া ারন ” 

23/12/2020-

29/12/2020=7শদন 

 

236 

মভাঃ নাদভ গাজী গ্রাভ- ফাগ অচড়া ,ডাক- ফয়াযদং 01935-622275 
“প্রবড়া ারন ” 

23/12/2020-

29/12/2020=7শদন 

 

237 

যাদকফ আরাভ মখ গ্রাভ- পুটিভাযী ,ডাক- ফয়াযদং 01400-231119 
“প্রবড়া ারন ” 

23/12/2020-

29/12/2020=7শদন 

 

238 

মভাঃঅদযফুজ্জাভান খান গ্রাভ-মগানারী  ,  ডাক- মাবনা 01913-914101 
“প্রবড়া ারন ” 

23/12/2020-

29/12/2020=7শদন 

 

239 

সাশিি জহাজসন ফাশি গ্রাভ- ফাাদুযপুয ,ডাক-াদজয়াড়া 01908-208984 
“প্রবড়া ারন ” 

23/12/2020-

29/12/2020=7শদন 

 

240 

দচযদিত ভন্ডর গ্রাভ- াযভাোযতরা  ,ডাক- ফয়াযদং 01928-527228 
“প্রবড়া ারন ” 

23/12/2020-

29/12/2020=7শদন 

 

241 

িঞ্জন সানা গ্রাভ- াযভাোযতরা  ,ডাক- ফয়াযদং 01868-622844 
“প্রবড়া ারন ” 

23/12/2020-

29/12/2020=7শদন 

 

242 যারক ানা গ্রাভ- াযভাোযতরা  ,ডাক- ফয়াযদং 01902-278666 “প্রবড়া ারন ” 23/12/2020-  



29/12/2020=7শদন 

243 

ফদিভ কুভায ানা গ্রাভ- াযভাোযতরা  ,ডাক- ফয়াযদং 01766-751986 
“প্রবড়া ারন ” 

23/12/2020-

29/12/2020=7শদন 

 

244 

দফপ্লফ ভন্ডর গ্রাভ- াযভাোযতরা  ,ডাক- ফয়াযদং 01748-330655 
“প্রবড়া ারন ” 

23/12/2020-

29/12/2020=7শদন 

 

245 

কারেয যোয গ্রাভ- মখারযযাফাে ,ডাক- ফয়াযদং 01711-928590 
“প্রবড়া ারন ” 

23/12/2020-

29/12/2020=7শদন 

 

246 

তাযক চন্দ্র যোয গ্রাভ- ফাদুযগাছা  ,ডাক- ফয়াযদং 01626-46398 
“প্রবড়া ারন ” 

23/12/2020-

29/12/2020=7শদন 

 

247 

িম্পা তিপদাি গ্রাভ- ফাদুযগাছা  ,ডাক- ফয়াযদং 01963-250390 
“প্রবড়া ারন ” 

23/12/2020-

29/12/2020=7শদন 

 

248 

পয়ার মখ গ্রাভ- ফাদরয়াখাদর ,ডাক-াদজয়াড়া 01953-417379 
“প্রবড়া ারন ” 

23/12/2020-

29/12/2020=7শদন 

 

249 

শুরবন্দু দফশ্বা গ্রাভ- দভজথাপুয ,ডাক- মক দভজথাপুয 01712-990432 
“প্রবড়া ারন ” 

23/12/2020-

29/12/2020=7শদন 

 

250 

ভশনিা জফগভ গ্রাভ-যাজাপুয ,ডাক-া 01791-163066 
“প্রবড়া ারন ” 

23/12/2020-

29/12/2020=7শদন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ছক” 

 

খ) প্রাশতষ্ঠাশনক প্রশিক্ষণ :(উজেলা-ডুমুশিয়া, জেলা-খুলনা) 

নং প্রশিক্ষণাথীি নাভ ঠিকানা জভাফাআল নম্বি প্রশিক্ষণ জকাজস চি নাভ জভয়াদ ভন্তব্য 



251 

ফনশ্রী সিকাি গ্রাভ-যংপুয,ডাক-যংপুয কারীফাটী 01854-760234 
“গাভী ারন ” 

18/01/2021-

24/01/2021শরঃ=7শদন 

 

252 

কাদযমুর আরাভ গ্রাভ-শর্ংড়া,ডাক-জিাবনা 01711-153188 
“গাভী ারন ” 

18/01/2021-

24/01/2021শরঃ=7শদন 

 

253 

সশিতা মৃধা গ্রাভ-িংপুি,ডাক-িলুয়া ফাোি 01734-954376 
“গাভী ারন ” 

18/01/2021-

24/01/2021শরঃ=7শদন 

 

254 

কাকরী যকায গ্রাভ-যংপুয,ডাক-যংপুয কারীফাটী 01926-229209 
“গাভী ারন ” 

18/01/2021-

24/01/2021শরঃ=7শদন 

 

255 

নুযজাান খাতুন গ্রাভ-খাজুিা,ডাক-ডুমুশিয়া 01954-291995 
“গাভী ারন ” 

18/01/2021-

24/01/2021শরঃ=7শদন 

 

256 

জভশিনা শফশ্বাস গ্রাভ-যংপুয,ডাক-যংপুয কারীফাটী 01907-009437 
“গাভী ারন ” 

18/01/2021-

24/01/2021শরঃ=7শদন 

 

257 

রুালী শফশ্বাস গ্রাভ-যংপুয,ডাক-যংপুয কারীফাটী 01925-220251 
“গাভী ারন ” 

18/01/2021-

24/01/2021শরঃ=7শদন 

 

258 

মভৌসুভী ভন্ডর গ্রাভ-যংপুয,ডাক-যংপুয কারীফাটী 01912-691491 
“গাভী ারন ” 

18/01/2021-

24/01/2021শরঃ=7শদন 

 

259 

ভরশ্বি ভন্ডল গ্রাভ-িংপুি,ডাক-িলুয়া ফাোি 01920-694571 
“গাভী ারন ” 

18/01/2021-

24/01/2021শরঃ=7শদন 

 

260 

ভয ভন্ডর গ্রাভ-  কৃষ্ণনগয  ,ডাক-ৎঙ্গ মেড়ুরী 01939-308168 
“গাভী ারন ” 

18/01/2021-

24/01/2021শরঃ=7শদন 

 

261 

দনল দফশ্বা গ্রাভ-িংপুি,ডাক-িলুয়া ফাোি 01918-613906 
“গাভী ারন ” 

18/01/2021-

24/01/2021শরঃ=7শদন 

 

262 

সুকৃদত যকায গ্রাভ-যংপুয,ডাক-যংপুয কারীফাটী 01741-012773 
“গাভী ারন ” 

18/01/2021-

24/01/2021শরঃ=7শদন 

 

263 

িফীন দফশ্বা গ্রাভ-যংপুয,ডাক-যংপুয কারীফাটী 01922-319492 
“গাভী ারন ” 

18/01/2021-

24/01/2021শরঃ=7শদন 

 

264 

শদদারুজ্জাভান গােী গ্রাভ-ডুমুশিয়া,ডাক-সাশেয়াড়া 01913-604124 
“গাভী ারন ” 

18/01/2021-

24/01/2021শরঃ=7শদন 

 

265 

অবুর ফাায খান গ্রাভ-জগালনা,ডাক-সাশেয়াড়া 01916-482186 
“গাভী ারন ” 

18/01/2021-

24/01/2021শরঃ=7শদন 

 

266 

ীযা খাতুন গ্রাভ- িলুয়া,ডাক-িলুয়া ফাোি 01943-412209 
“গাভী ারন ” 

18/01/2021-

24/01/2021শরঃ=7শদন 

 

267 

অয়া অিায দ গ্রাভ- িলুয়া,ডাক-িলুয়া ফাোি 01771-600072 
“গাভী ারন ” 

18/01/2021-

24/01/2021শরঃ=7শদন 

 

268 

সুন থা ভন্ডর গ্রাভ-যংপুয,ডাক-যংপুয কারীফাটী 01698-215632 
“গাভী ারন ” 

18/01/2021-

24/01/2021শরঃ=7শদন 

 



269 

সুআটি ফারা গ্রাভ-যংপুয,ডাক-যংপুয কারীফাটী 01956-662769 
“গাভী ারন ” 

18/01/2021-

24/01/2021শরঃ=7শদন 

 

270 

েীন ভন্ডর গ্রাভ-খশড়য়া,ডাক-জক শভেচাপুি 01913-560671 
“গাভী ারন ” 

18/01/2021-

24/01/2021শরঃ=7শদন 

 

271 

তাদযন সুরতানা তন্বী গ্রাভ-অংগািজদাহা,ডাক-খশন চয়া 01780-231788 
“গাভী ারন ” 

18/01/2021-

24/01/2021শরঃ=7শদন 

 

272 

র্ন্দনা সিকাি গ্রাভ-যংপুয,ডাক-যংপুয কারীফাটী 01794-965411 
“গাভী ারন ” 

18/01/2021-

24/01/2021শরঃ=7শদন 

 

273 

দিা ভন্ডর গ্রাভ-যংপুয,ডাক-যংপুয কারীফাটী 01907-275045 
“গাভী ারন ” 

18/01/2021-

24/01/2021শরঃ=7শদন 

 

274 

টুটুর ারোয গ্রাভ-যংপুয,ডাক-যংপুয কারীফাটী 01915-748499 
“গাভী ারন ” 

18/01/2021-

24/01/2021শরঃ=7শদন 

 

275 

প্রীশতি সিকাি গ্রাভ-যংপুয,ডাক-যংপুয কারীফাটী  
“গাভী ারন ” 

18/01/2021-

24/01/2021শরঃ=7শদন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ছক” 

 

খ) প্রাশতষ্ঠাশনক প্রশিক্ষণ :(উজেলা-ডুমুশিয়া, জেলা-খুলনা) 

নং প্রশিক্ষণাথীি নাভ ঠিকানা জভাফাআল নম্বি প্রশিক্ষণ জকাজস চি নাভ জভয়াদ ভন্তব্য 

276 

র্ম্পা িায় গ্রাভ-যংপুয,ডাক-যংপুয কারীফাটী 01304-306981 
“প াষাক ততিী” 

20/01/2021-

26/01/2021শরঃ=7শদন 

 

277 

দরদকা ফারা গ্রাভ-যংপুয,ডাক-যংপুয কারীফাটী 01726-306366 
“প াষাক ততিী” 

20/01/2021-

26/01/2021শরঃ=7শদন 

 

278 শপ্রয়াংকা ভন্ডল গ্রাভ-যংপুয,ডাক-যংপুয কারীফাটী 01993-093536 “প াষাক ততিী” 20/01/2021-  



26/01/2021শরঃ=7শদন 

279 

জয়া বভত্র গ্রাভ-যংপুয,ডাক-যংপুয কারীফাটী 01300-635883 
“প াষাক ততিী” 

20/01/2021-

26/01/2021শরঃ=7শদন 

 

280 

দযদভ মজাদ্দায গ্রাভ-যংপুয,ডাক-যংপুয কারীফাটী 01706-361784 
“প াষাক ততিী” 

20/01/2021-

26/01/2021শরঃ=7শদন 

 

281 

শফিাখা ফালা গ্রাভ-যংপুয,ডাক-যংপুয কারীফাটী 01790-475602 
“প াষাক ততিী” 

20/01/2021-

26/01/2021শরঃ=7শদন 

 

282 

সাধনা ঢালী গ্রাভ-যংপুয,ডাক-যংপুয কারীফাটী 01785-461828 
“প াষাক ততিী” 

20/01/2021-

26/01/2021শরঃ=7শদন 

 

283 

ফনানী ভন্ডর গ্রাভ-যংপুয,ডাক-যংপুয কারীফাটী 01788-077404 
“প াষাক ততিী” 

20/01/2021-

26/01/2021শরঃ=7শদন 

 

284 

জালাদী সিকাি গ্রাভ-যংপুয,ডাক-যংপুয কারীফাটী 01914-666762 
“প াষাক ততিী” 

20/01/2021-

26/01/2021শরঃ=7শদন 

 

285 

পুজা বভত্র গ্রাভ-যংপুয,ডাক-যংপুয কারীফাটী 01983-140962 
“প াষাক ততিী” 

20/01/2021-

26/01/2021শরঃ=7শদন 

 

286 

ভভতা যায় গ্রাভ-যংপুয,ডাক-যংপুয কারীফাটী 01927-634628 
“প াষাক ততিী” 

20/01/2021-

26/01/2021শরঃ=7শদন 

 

287 

সূদচত্রা ভন্ডর গ্রাভ-যংপুয,ডাক-যংপুয কারীফাটী 1932-015698 
“প াষাক ততিী” 

20/01/2021-

26/01/2021শরঃ=7শদন 

 

288 

রুা যায় গ্রাভ-যংপুয,ডাক-যংপুয কারীফাটী 01932-015698 
“প াষাক ততিী” 

20/01/2021-

26/01/2021শরঃ=7শদন 

 

289 

র্ চনা ফালা গ্রাভ-যংপুয,ডাক-যংপুয কারীফাটী 01878-539181 
“প াষাক ততিী” 

20/01/2021-

26/01/2021শরঃ=7শদন 

 

290 

পু দভত্র গ্রাভ-যংপুয,ডাক-যংপুয কারীফাটী 01735-399465 
“প াষাক ততিী” 

20/01/2021-

26/01/2021শরঃ=7শদন 

 

291 

জয়তী ফারা গ্রাভ-যংপুয,ডাক-যংপুয কারীফাটী 01971-037143 
“প াষাক ততিী” 

20/01/2021-

26/01/2021শরঃ=7শদন 

 

292 

শ্রাফন্তী ভন্ডর গ্রাভ-যংপুয,ডাক-যংপুয কারীফাটী 01789-356865 
“প াষাক ততিী” 

20/01/2021-

26/01/2021শরঃ=7শদন 

 

293 

যদভতা যায় গ্রাভ-যংপুয,ডাক-যংপুয কারীফাটী 01739-005867 
“প াষাক ততিী” 

20/01/2021-

26/01/2021শরঃ=7শদন 

 

294 

দফর্ীকা যকায গ্রাভ-যংপুয,ডাক-যংপুয কারীফাটী 01952-130271 
“প াষাক ততিী” 

20/01/2021-

26/01/2021শরঃ=7শদন 

 

295 

যীনা যায় গ্রাভ-যংপুয,ডাক-যংপুয কারীফাটী 01914-647291 
“প াষাক ততিী” 

20/01/2021-

26/01/2021শরঃ=7শদন 

 

296 আদত যকায গ্রাভ-যংপুয,ডাক-যংপুয কারীফাটী 01736-461481 “প াষাক ততিী” 20/01/2021-  



26/01/2021শরঃ=7শদন 

297 

র্শিকা ভশল্লক গ্রাভ-যংপুয,ডাক-যংপুয কারীফাটী 01408-353587 
“প াষাক ততিী” 

20/01/2021-

26/01/2021শরঃ=7শদন 

 

298 

দম্প ভন্ডর গ্রাভ-যংপুয,ডাক-যংপুয কারীফাটী 01982-388879 
“প াষাক ততিী” 

20/01/2021-

26/01/2021শরঃ=7শদন 

 

299 

শ্রাফন্তী মজাদ্দায গ্রাভ-যংপুয,ডাক-যংপুয কারীফাটী 1918-051035 
“প াষাক ততিী” 

20/01/2021-

26/01/2021শরঃ=7শদন 

 

300 

শপ্রয়া ভশল্লক গ্রাভ-যংপুয,ডাক-যংপুয কারীফাটী 01986-316985 
“প াষাক ততিী” 

20/01/2021-

26/01/2021শরঃ=7শদন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ছক” 

খ) প্রাশতষ্ঠাশনক প্রশিক্ষণ :(উজেলা-ডুমুশিয়া, জেলা-খুলনা) 

নং প্রশিক্ষণাথীি নাভ ঠিকানা জভাফাআল নম্বি প্রশিক্ষণ জকাজস চি নাভ জভয়াদ ভন্তব্য 

301 

সুজফাধ শফশ্বাস গ্রাভ-উওয দফরাফরা,ডাক-কুরটি 01312-162293 
“গরু প াটাতাজাকিন” 

08/02/2021-

14/02/2021শরঃ=7শদন 

 

302 

উৎর দফশ্বা গ্রাভ-উওয দফরাফরা,ডাক-কুরটি 01984-719089 
“গরু প াটাতাজাকিন” 

08/02/2021-

14/02/2021শরঃ=7শদন 

 

303 

শবশেত ভন্ডল গ্রাভ-যংপুয,ডাক-যংপুয কারীফাটী 01854-990177 
“গরু প াটাতাজাকিন” 

08/02/2021-

14/02/2021শরঃ=7শদন 

 

304 

দযা যকায গ্রাভ-যংপুয,ডাক-যংপুয কারীফাটী 01743-192991 
“গরু প াটাতাজাকিন” 

08/02/2021-

14/02/2021শরঃ=7শদন 

 

305 

ল্লফ যকায গ্রাভ-যংপুয,ডাক-যংপুয কারীফাটী 01957-112248 
“গরু প াটাতাজাকিন” 

08/02/2021-

14/02/2021শরঃ=7শদন 

 



306 

সানু সিকাি গ্রাভ-যংপুয,ডাক-যংপুয কারীফাটী 01707-936167 
“গরু প াটাতাজাকিন” 

08/02/2021-

14/02/2021শরঃ=7শদন 

 

307 

ঞ্জনা  ফালা গ্রাভ-যংপুয,ডাক-যংপুয কারীফাটী 01941-263441 
“গরু প াটাতাজাকিন” 

08/02/2021-

14/02/2021শরঃ=7শদন 

 

308 

চায়না যকায গ্রাভ-যংপুয,ডাক-যংপুয কারীফাটী 01718-250111 
“গরু প াটাতাজাকিন” 

08/02/2021-

14/02/2021শরঃ=7শদন 

 

309 

শতলক শফশ্বাস গ্রাভ-যংপুয,ডাক-যংপুয কারীফাটী 01956-656075 
“গরু প াটাতাজাকিন” 

08/02/2021-

14/02/2021শরঃ=7শদন 

 

310 

দম্প বফযাগী গ্রাভ-যংপুয,ডাক-যংপুয কারীফাটী 01753-509683 
“গরু প াটাতাজাকিন” 

08/02/2021-

14/02/2021শরঃ=7শদন 

 

311 

চিন যকায গ্রাভ-যংপুয,ডাক-যংপুয কারীফাটী 01796-419788 
“গরু প াটাতাজাকিন” 

08/02/2021-

14/02/2021শরঃ=7শদন 

 

312 

সুজন যকায গ্রাভ-যংপুয,ডাক-যংপুয কারীফাটী 01963-248256 
“গরু প াটাতাজাকিন” 

08/02/2021-

14/02/2021শরঃ=7শদন 

 

313 

েীন দফশ্বা গ্রাভ-যংপুয,ডাক-যংপুয কারীফাটী 01715-946872 
“গরু প াটাতাজাকিন” 

08/02/2021-

14/02/2021শরঃ=7শদন 

 

314 

আশত বফিাগী গ্রাভ-যংপুয,ডাক-যংপুয কারীফাটী 01718-043545 
“গরু প াটাতাজাকিন” 

08/02/2021-

14/02/2021শরঃ=7শদন 

 

315 

সুকান্ত ভন্ডর গ্রাভ-যংপুয,ডাক-যংপুয কারীফাটী 01908-652514 
“গরু প াটাতাজাকিন” 

08/02/2021-

14/02/2021শরঃ=7শদন 

 

316 

দভতারী  যকায গ্রাভ-যংপুয,ডাক-যংপুয কারীফাটী 1934-137562 
“গরু প াটাতাজাকিন” 

08/02/2021-

14/02/2021শরঃ=7শদন 

 

317 

যাহুর ফারা গ্রাভ-যংপুয,ডাক-যংপুয কারীফাটী 01782-458954 
“গরু প াটাতাজাকিন” 

08/02/2021-

14/02/2021শরঃ=7শদন 

 

318 

দভনদত যকায গ্রাভ-যংপুয,ডাক-যংপুয কারীফাটী 01920-556765 
“গরু প াটাতাজাকিন” 

08/02/2021-

14/02/2021শরঃ=7শদন 

 

319 

কাকরী  ভন্ডর গ্রাভ-মতদরগাতী,ডাক-কুরয়ট 01946-275303 
“গরু প াটাতাজাকিন” 

08/02/2021-

14/02/2021শরঃ=7শদন 

 

320 

জয় ভারোয গ্রাভ-যংপুয,ডাক-যংপুয কারীফাটী 01996-680295 
“গরু প াটাতাজাকিন” 

08/02/2021-

14/02/2021শরঃ=7শদন 

 

321 

যানু দফশ্বা গ্রাভ-যংপুয,ডাক-যংপুয কারীফাটী 01854-228152 
“গরু প াটাতাজাকিন” 

08/02/2021-

14/02/2021শরঃ=7শদন 

 

322 

জভাঃঅকিাভ জহাজসন 

জভাল্লুা 

গ্রাভ-ডুমুদযয়া,ডাক-ডুমুদযয়া 01957-869423 
“গরু প াটাতাজাকিন” 

08/02/2021-

14/02/2021শরঃ=7শদন 

 

323 

সুভন ঢারী গ্রাভ-যংপুয,ডাক-লুয়া ফাজায 01856-964873 
“গরু প াটাতাজাকিন” 

08/02/2021-

14/02/2021শরঃ=7শদন 

 



324 

যাজু দফশ্বা গ্রাভ-যংপুয,ডাক-যংপুয কারীফাটী 01786-420622 
“গরু প াটাতাজাকিন” 

08/02/2021-

14/02/2021শরঃ=7শদন 

 

325 

িাভীভ গােী গ্রাভ-যংপুয,ডাক-লুয়া ফাজায 01914-735544 
“গরু প াটাতাজাকিন” 

08/02/2021-

14/02/2021শরঃ=7শদন 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ছক” 

খ) প্রাশতষ্ঠাশনক প্রশিক্ষণ :(উজেলা-ডুমুশিয়া, জেলা-খুলনা) 

নং প্রশিক্ষণাথীি নাভ ঠিকানা জভাফাআল নম্বি প্রশিক্ষণ জকাজস চি নাভ জভয়াদ ভন্তব্য 

326 

মুঞ্জুিী গাআন গ্রাভ-দভকদদভর,ডাক-দভকদদভর 01996-128202 
“প াষাক ততিী” 

11/02/2021-

17/02/2021শরঃ=7শদন 

 

327 

িনা যকায গ্রাভ-দভকদদভর,ডাক-দভকদদভর 1996-128330 
“প াষাক ততিী” 

11/02/2021-

17/02/2021শরঃ=7শদন 

 

328 

শংশক শফশ্বাস গ্রাভ-দভকদদভর,ডাক-দভকদদভর 01953-831989 
“প াষাক ততিী” 

11/02/2021-

17/02/2021শরঃ=7শদন 

 

329 

ঞ্জু যকায গ্রাভ-দভকদদভর,ডাক-দভকদদভর 01996-128382 
“প াষাক ততিী” 

11/02/2021-

17/02/2021শরঃ=7শদন 

 

330 

দযংকু দফশ্বা গ্রাভ-দভকদদভর,ডাক-দভকদদভর 01903-109991 
“প াষাক ততিী” 

11/02/2021-

17/02/2021শরঃ=7শদন 

 

331 

তাসশলভা জফগভ গ্রাভ-দভকদদভর,ডাক-দভকদদভর 01904-899212 
“প াষাক ততিী” 

11/02/2021-

17/02/2021শরঃ=7শদন 

 

332 

ঝন চা শফশ্বাস গ্রাভ-দভকদদভর,ডাক-দভকদদভর 01996-128302 
“প াষাক ততিী” 

11/02/2021-

17/02/2021শরঃ=7শদন 

 



333 

তাী দফশ্বা গ্রাভ-দভকদদভর,ডাক-দভকদদভর 01903-109991 
“প াষাক ততিী” 

11/02/2021-

17/02/2021শরঃ=7শদন 

 

334 

পািোনা খাতুন গ্রাভ-াানপুয,ডাক-দভকদদভর 01986-915080 
“প াষাক ততিী” 

11/02/2021-

17/02/2021শরঃ=7শদন 

 

335 

দল্পী গাআন গ্রাভ-াানপুয,ডাক-দভকদদভর 01920-308747 
“প াষাক ততিী” 

11/02/2021-

17/02/2021শরঃ=7শদন 

 

336 

দিয়াংকা যকায গ্রাভ-দভকদদভর,ডাক-দভকদদভর 01718-976729 
“প াষাক ততিী” 

11/02/2021-

17/02/2021শরঃ=7শদন 

 

337 

স্বপ্না যকায গ্রাভ-দভকদদভর,ডাক-দভকদদভর 01718-976729 
“প াষাক ততিী” 

11/02/2021-

17/02/2021শরঃ=7শদন 

 

338 

অদিঁ খাতুন গ্রাভ-দভকদদভর,ডাক-দভকদদভর 01996-1128302 
“প াষাক ততিী” 

11/02/2021-

17/02/2021শরঃ=7শদন 

 

339 

ান্না জফগভ গ্রাভ-দভকদদভর,ডাক-দভকদদভর 01903-109991 
“প াষাক ততিী” 

11/02/2021-

17/02/2021শরঃ=7শদন 

 

340 

শ্যাভরী দফশ্বা গ্রাভ-দভকদদভর,ডাক-দভকদদভর 01996-128302 
“প াষাক ততিী” 

11/02/2021-

17/02/2021শরঃ=7শদন 

 

341 

নূয নাায মফগভ গ্রাভ-দভকদদভর,ডাক-দভকদদভর 01903-109991 
“প াষাক ততিী” 

11/02/2021-

17/02/2021শরঃ=7শদন 

 

342 

িনা মেফী গ্রাভ-দভকদদভর,ডাক-দভকদদভর 01996-128302 
“প াষাক ততিী” 

11/02/2021-

17/02/2021শরঃ=7শদন 

 

343 

অভা মফগভ গ্রাভ-দভকদদভর,ডাক-দভকদদভর 01903-109991 
“প াষাক ততিী” 

11/02/2021-

17/02/2021শরঃ=7শদন 

 

344 

সুদচত্রা গাআন গ্রাভ-দভকদদভর,ডাক-দভকদদভর 01776-562886 
“প াষাক ততিী” 

11/02/2021-

17/02/2021শরঃ=7শদন 

 

345 

েীিী যানী যায় গ্রাভ-াানপুয,ডাক-দভকদদভর 01988-033256 
“প াষাক ততিী” 

11/02/2021-

17/02/2021শরঃ=7শদন 

 

346 

ীভা যায় গ্রাভ-দভকদদভর,ডাক-দভকদদভর 01988-033256 
“প াষাক ততিী” 

11/02/2021-

17/02/2021শরঃ=7শদন 

 

347 

শলশকা সিকাি গ্রাভ-দভকদদভর,ডাক-দভকদদভর 01718-976729 
“প াষাক ততিী” 

11/02/2021-

17/02/2021শরঃ=7শদন 

 

348 

ফনফুর যায় গ্রাভ-দভকদদভর,ডাক-দভকদদভর 01903-109991 
“প াষাক ততিী” 

11/02/2021-

17/02/2021শরঃ=7শদন 

 

349 

স্বপ্না ভন্ডর গ্রাভ-ভাগুিাজঘানা,ডাক-ভাগুিাজঘানা 01980-941340 
“প াষাক ততিী” 

11/02/2021-

17/02/2021শরঃ=7শদন 

 

350 

িান্তা নাহাি গ্রাভ-িঘুনাথপুি গােী াড়া,ডাক-অি 

জকাভিাআল 

01759-498114 
“প াষাক ততিী” 

11/02/2021-

17/02/2021শরঃ=7শদন 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ছক” 

খ) প্রাশতষ্ঠাশনক প্রশিক্ষণ :(উজেলা-ডুমুশিয়া, জেলা-খুলনা) 

নং প্রশিক্ষণাথীি নাভ ঠিকানা জভাফাআল নম্বি প্রশিক্ষণ জকাজস চি নাভ জভয়াদ ভন্তব্য 

351 

মকয়া যানী ো গ্রাভ-অঃাদজয়াড়া,ডাক-ডুমুদযয়া 01977621810 
“াটোতদ্রব্য সাভগ্রী বতিীকিন” 

09/03/2021-

15/03/2021=7শদন 

 

352 

জয়শ্রী ো (পূজা) গ্রাভ-অঃাদজয়াড়া,ডাক-ডুমুদযয়া 01997345396 “াটোতদ্রব্য সাভগ্রী বতিীকিন” 09/03/2021-

15/03/2021=7শদন 

 

353 

দরদ ো গ্রাভ-অঃাদজয়াড়া,ডাক-ডুমুদযয়া 01933860250 “াটোতদ্রব্য সাভগ্রী বতিীকিন” 09/03/2021-

15/03/2021=7শদন 

 

354 

সুজাতা ো গ্রাভ-যংপুয ো াড়া,ডাক-যংপুয 

কাদরফাটি 

01993724473 “াটোতদ্রব্য সাভগ্রী বতিীকিন” 09/03/2021-

15/03/2021=7শদন 

 

355 

পাযজানা আয়াদভন ার্ী গ্রাভ-গুটুদেয়া,ডাক-গুটুদেয়া 01907725212 “াটোতদ্রব্য সাভগ্রী বতিীকিন” 09/03/2021-

15/03/2021=7শদন 

 

356 

ারভা মফগভ গ্রাভ-ডুমুদযয়া,ডাক-াদজয়াড়া 01722278882 “াটোতদ্রব্য সাভগ্রী বতিীকিন” 09/03/2021-

15/03/2021=7শদন 

 

357 

দিয়াংকা ো গ্রাভ-অঃাদজয়াড়া,ডাক-ডুমুদযয়া 01981684290 “াটোতদ্রব্য সাভগ্রী বতিীকিন” 09/03/2021-

15/03/2021=7শদন 

 

358 

নাদযন সুরতানা গ্রাভ-গুটুদেয়া,ডাক-গুটুদেয়া 01870894094 “াটোতদ্রব্য সাভগ্রী বতিীকিন” 09/03/2021-

15/03/2021=7শদন 

 

359 মাদনয়া খাতুন গ্রাভ-মগারনা,ডাক-ডুমুদযয়া 01927639259 “াটোতদ্রব্য সাভগ্রী বতিীকিন” 09/03/2021-  



15/03/2021=7শদন 

360 

ভশিয়ভ আয়াসশভন িালা গ্রাভ-াদজয়াড়া,ডাক-াদজয়াড়া 01974645244 “াটোতদ্রব্য সাভগ্রী বতিীকিন” 09/03/2021-

15/03/2021=7শদন 

 

361 

বফাখী যানী যায় গ্রাভ-যানাআ,ডাক-খদন থয়া 01916685608 “াটোতদ্রব্য সাভগ্রী বতিীকিন” 09/03/2021-

15/03/2021=7শদন 

 

362 

ারভা খাতুন গ্রাভ-খদন থয়া,ডাক-খদন থয়া 01707935948 “াটোতদ্রব্য সাভগ্রী বতিীকিন” 09/03/2021-

15/03/2021=7শদন 

 

363 

দপরযাজা খাতুন গ্রাভ-দচংড়া,ডাক-মাবনা 01929355570 “াটোতদ্রব্য সাভগ্রী বতিীকিন” 09/03/2021-

15/03/2021=7শদন 

 

364 

নুযাত সুরতানা গ্রাভ-মাবনা,ডাক-মাবনা 01982-436990 “াটোতদ্রব্য সাভগ্রী বতিীকিন” 09/03/2021-

15/03/2021=7শদন 

 

365 

রুনা ািবীন গ্রাভ-কুদখয়া,ডাক-কাগদজাড়া 01942595374 “াটোতদ্রব্য সাভগ্রী বতিীকিন” 09/03/2021-

15/03/2021=7শদন 

 

366 

পূজা দফশ্বা মিভা গ্রাভ-দচংড়া,ডাক-মাবনা 01732545226 “াটোতদ্রব্য সাভগ্রী বতিীকিন” 09/03/2021-

15/03/2021=7শদন 

 

367 

দভশু অিায গ্রাভ-গুটুদেয়া,ডাক-গুটুদেয়া 01320940112 “াটোতদ্রব্য সাভগ্রী বতিীকিন” 09/03/2021-

15/03/2021=7শদন 

 

368 

রাআজুঅযা াযবীন গ্রাভ-ডুমুদযয়া,ডাক-াদজয়াড়া 01727460527 “াটোতদ্রব্য সাভগ্রী বতিীকিন” 09/03/2021-

15/03/2021=7শদন 

 

369 

সুযাআয়া অিায দমু গ্রাভ-উরা,ডাক-া 01933825648 “াটোতদ্রব্য সাভগ্রী বতিীকিন” 09/03/2021-

15/03/2021=7শদন 

 

370 

কাদযভা জান্নাতী দনদ গ্রাভ-খরী,ডাক-াদজয়াড়া 01999241218 “াটোতদ্রব্য সাভগ্রী বতিীকিন” 09/03/2021-

15/03/2021=7শদন 

 

371 

পারতভা খাতুন গ্রাভ-গুটুদেয়া,ডাক-গুটুদেয়া 01902741750 “াটোতদ্রব্য সাভগ্রী বতিীকিন” 09/03/2021-

15/03/2021=7শদন 

 

372 

তৃদি যকায গ্রাভ-দভজথাপুয,ডাক-মক, দভজথাপুয 01799633206 “াটোতদ্রব্য সাভগ্রী বতিীকিন” 09/03/2021-

15/03/2021=7শদন 

 

373 

নাজভা মফগভ গ্রাভ-ডুমুদযয়া,ডাক-াদজয়াড়া 01718927038 “াটোতদ্রব্য সাভগ্রী বতিীকিন” 09/03/2021-

15/03/2021=7শদন 

 

374 

তাভান্না জাান খান গ্রাভ-খদন থয়া,ডাক-খদন থয়া 01949967201 “াটোতদ্রব্য সাভগ্রী বতিীকিন” 09/03/2021-

15/03/2021=7শদন 

 

375 

অকদরভা খাতুন গ্রাভ-গুটুদেয়া,ডাক-গুটুদেয়া 01998241068 “াটোতদ্রব্য সাভগ্রী বতিীকিন” 09/03/2021-

15/03/2021=7শদন 

 

 

 

 



 

                 স্বাক্ষশিত  

উ –শির্ালক         

যুফ উন্নয়ন শধদপ্তি             (এস এভ কাভরুজ্জাভান) 

খুলনা                 উজেলা যুফ উন্নয়ন কভ চকতচা 

                  জপান - 04025-56004 

 



               গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংাদেল রকার 

উপদজা যুব উন্নয়ন কমমকতম ার কাযমায় 

কয়রা,খুনা। 
স্মারক নাং-34.01.4753.000.44.054.13-146                                                                     তাররখ-

30/03/2021ররাঃ। 
 

রবয়- প্ররলক্ষণপ্রাপ্ত যুবদের তথযারে প্রপ্ররণ প্রাংদগ। 
ুত্রাঃ 34.01.0000.029.44.05.2021-672,          তাররখ-15/03/2021ররাঃ। 
     উপযুমক্ত রবয় ও ুদত্রর প্রপ্ররক্ষদত জানান যাদে প্রয, প্ররলক্ষণপ্রাপ্ত যুবদের তথযারে রনর্মাররত ছক প্রমাতাদবক প্রপ্ররণ করা দা। 
 

  1g e¨vP 

‡K‡› ª̀i bvgt-mvZnvwjqv h ye msN,Kqiv,Lyjbv| cÖwkÿ‡bi aYit- ivRm¦ Lv‡Zi AcÖvwZôvwbK cÖwkÿb †Kvm©| 

‡Uª‡Wi bvgt-grm¨ Pvl cÖwkÿb,  †gqv`-10/09/2020 n‡Z 16/09/2020 Bs ZvwiL ch©šÍ=07w`b| 2020-2021A_© eQi| 

 

ক্রাঃ
নাং 

প্ররলক্ষণাথীর নাম ঠিকানা প্রমাবাাআ নাং প্ররলক্ষণ প্রকাদমর 

নাম 

প্রময়াে মন্ত
বয 

01 ‡gvtnhiZ Avjx Kz‡kvWvsMv,fvÛvi‡cvj,Kqi

v | 

0191118175 grm¨ Pvl cÖwkÿb ১০/০৯/২০২০দত 

১৬/০৯/২০২০=৭রেন। 
 

0

2 

nvwjgv LvZzb Kz‡kvWvsMv,fvÛvi‡cvj,Kqi

v| 

0191184029

2 

grm¨ Pvl cÖwkÿb ১০/০৯/২০২০দত 

১৬/০৯/২০২০=৭রেন। 
 

0

3 

‡gvt kvgxg †nv‡mb mvZnvwjqv,Kqiv,Lyjbv| 0196281262

3 

grm¨ Pvl cÖwkÿb ১০/০৯/২০২০দত 

১৬/০৯/২০২০=৭রেন। 
 

0

4 

‡gvt Avãyjøvn Avj 

gvgyb 

mvZnvwjqv,Kqiv,Lyjbv| 0195088031

8 

grm¨ Pvl cÖwkÿb ১০/০৯/২০২০দত 

১৬/০৯/২০২০=৭রেন। 
 

0

5 

wgRvbyi ingvb mvZnvwjqv,Kqiv,Lyjbv| 0131102516

1 

grm¨ Pvl cÖwkÿb ১০/০৯/২০২০দত 

১৬/০৯/২০২০=৭রেন। 
 

0

6 

RvKvwiqv †nv‡mb mvZnvwjqv,Kqiv,Lyjbv| 0140459990

3 

grm¨ Pvl cÖwkÿb ১০/০৯/২০২০দত 

১৬/০৯/২০২০=৭রেন। 
 

0

7 

wiqvRyj Bmjvg(wiqv`) mvZnvwjqv,Kqiv,Lyjbv| 0178624654

4 

grm¨ Pvl cÖwkÿb ১০/০৯/২০২০দত 

১৬/০৯/২০২০=৭রেন। 
 

0

8 

wbcv LvZzb mvZnvwjqv,Kqiv,Lyjbv| 0193912569

2 

grm¨ Pvl cÖwkÿb ১০/০৯/২০২০দত 

১৬/০৯/২০২০=৭রেন। 
 

0

9 

‡gvt gyiv` nvmvb - mvZnvwjqv,Kqiv,Lyjbv| 0195547752

0 

grm¨ Pvl cÖwkÿb ১০/০৯/২০২০দত 

১৬/০৯/২০২০=৭রেন। 
 

10 AvQgv LvZzb wMjvevox ,mvZnvwjqv,Kqiv

| 

0191589170

8 

grm¨ Pvl cÖwkÿb ১০/০৯/২০২০দত 

১৬/০৯/২০২০=৭রেন। 
 

11 byiRvnvb LvZzb wMjvevox ,mvZnvwjqv,Kqiv, 

| 

0171952551

0 

grm¨ Pvl cÖwkÿb ১০/০৯/২০২০দত 

১৬/০৯/২০২০=৭রেন। 
 



12 ‡gvt ZwiKzj Bmjvg mvZnvwjqv,Kqiv| 0192234504

9 

grm¨ Pvl cÖwkÿb ১০/০৯/২০২০দত 

১৬/০৯/২০২০=৭রেন। 
 

13 ‡gvt Bgivb †nv‡mb  mvZnvwjqv,Kqiv| 0196556136

8 

grm¨ Pvl cÖwkÿb ১০/০৯/২০২০দত 

১৬/০৯/২০২০=৭রেন। 
 

14 gwR©bv LvZzb mvZnvwjqv,Kqiv,Lyjbv| 0191668201

4 

grm¨ Pvl cÖwkÿb ১০/০৯/২০২০দত 

১৬/০৯/২০২০=৭রেন। 
 

15 Avãyj Kv‡`i mvZnvwjqv,Kqiv,Lyjbv| 0131603522

8 

grm¨ Pvl cÖwkÿb ১০/০৯/২০২০দত 

১৬/০৯/২০২০=৭রেন। 
 

16 ‡gvt mvBdzi ingvb mvZnvwjqv,Kqiv,Lyjbv| 0152123942

0 

grm¨ Pvl cÖwkÿb ১০/০৯/২০২০দত 

১৬/০৯/২০২০=৭রেন। 
 

17 ‡gvtAvj Avwgb †nv‡mb mvZnvwjqv,Kqiv,Lyjbv| 0198129912

8 

grm¨ Pvl cÖwkÿb ১০/০৯/২০২০দত 

১৬/০৯/২০২০=৭রেন। 
 

18 AvwKeyj †nv‡mb mvZnvwjqv,Kqiv,Lyjbv| 0195077260

7 

grm¨ Pvl cÖwkÿb ১০/০৯/২০২০দত 

১৬/০৯/২০২০=৭রেন। 
 

19 mvwebv Bqvmwgb mvZnvwjqv,Kqiv,Lyjbv| 0191333894

8 

grm¨ Pvl cÖwkÿb ১০/০৯/২০২০দত 

১৬/০৯/২০২০=৭রেন। 
 

2

0 

kvnvwiqvi mvZnvwjqv,Kqiv,Lyjbv| 0183449987

0 

grm¨ Pvl cÖwkÿb ১০/০৯/২০২০দত 

১৬/০৯/২০২০=৭রেন। 
 

21 ‡gvt Avt Avwjg mvZnvwjqv,Kqiv,Lyjbv| 0191428663

1 

grm¨ Pvl cÖwkÿb ১০/০৯/২০২০দত 

১৬/০৯/২০২০=৭রেন। 
 

22 ‡Mvjvg ieŸvbx mvZnvwjqv,Kqiv,Lyjbv| 0194478476

6 

grm¨ Pvl cÖwkÿb ১০/০৯/২০২০দত 

১৬/০৯/২০২০=৭রেন। 
 

2

3 

mygvBqv Av³vi mvZnvwjqv,Kqiv,Lyjbv| 0192405363

2 

grm¨ Pvl cÖwkÿb ১০/০৯/২০২০দত 

১৬/০৯/২০২০=৭রেন। 
 

2

4 

iÄxZv mi`vi MÖvg+‡cv- nWWv, 

Kqiv,Lyjbv| 

0197854298

1 

grm¨ Pvl cÖwkÿb ১০/০৯/২০২০দত 

১৬/০৯/২০২০=৭রেন। 
 

2

5 

mvwebv LvZzb mvZnvwjqv,Kqiv,Lyjbv| 0190876351

1 

grm¨ Pvl cÖwkÿb ১০/০৯/২০২০দত 

১৬/০৯/২০২০=৭রেন। 
 

 

 

 

 

 

e¨vP bs-2q 

 

                                                                                                    cyiæl-15 

‡K‡› ª̀i bvgt mvZ nvwjqv mit cÖvt we`¨vjq,Kqiv,Lyjbv|                                                      gwnjv-10 

‡Uª‡Wi bvgt grm Pvl 

‡gqv`-21-09-2020 †_‡K 27-09-2020= 07 w`b| 



 

ক্রাঃনাং প্ররলক্ষণাথীর নাম ঠিকানা প্রমাবাাআ নাং প্ররলক্ষণ প্রকাদমর 

নাম 

প্রময়াে ম
ন্ত
বয 

01 Avj Avwgb mvZ nvwjqv 01923-560352 grm¨ Pvl cÖwkÿb ২১/০৯/২০২০—

২৭/০৯/২০২০ 

 

02 ‡mwjbv cvifxb mvZ nvwjqv 01786-169917 grm¨ Pvl cÖwkÿb ২১/০৯/২০২০—

২৭/০৯/২০২০ 

 

03 Avw¤^qv LvZzb mvZ nvwjqv 01944-784766 grm¨ Pvl cÖwkÿb ২১/০৯/২০২০—

২৭/০৯/২০২০ 

 

04 gwiqg LvZzb mvZ nvwjqv 01955-808563 grm¨ Pvl cÖwkÿb ২১/০৯/২০২০—

২৭/০৯/২০২০ 

 

05 ‡gvt nvwdRyi ingvb  mvZ nvwjqv 01991-863626 grm¨ Pvl cÖwkÿb ২১/০৯/২০২০—

২৭/০৯/২০২০ 

 

06 ‡gvt Avnmvb nvexe iv‡mj mvZ nvwjqv 01911-498063 grm¨ Pvl cÖwkÿb ২১/০৯/২০২০—

২৭/০৯/২০২০ 

 

07 ‡gvt igRvb Avjx mvZ nvwjqv 01928-140802 grm¨ Pvl cÖwkÿb ২১/০৯/২০২০—

২৭/০৯/২০২০ 

 

08 dwngv Av³vi  mvZ nvwjqv 01515-661800 grm¨ Pvl cÖwkÿb ২১/০৯/২০২০—

২৭/০৯/২০২০ 

 

09 mvB`yi ingvb mvZ nvwjqv 01739669839 grm¨ Pvl cÖwkÿb ২১/০৯/২০২০—

২৭/০৯/২০২০ 

 

10 ‡gvt gwkDi ingvb mvZ nvwjqv 01932-632964 grm¨ Pvl cÖwkÿb ২১/০৯/২০২০—

২৭/০৯/২০২০ 

 

11 gviædv LvZzb mvZ nvwjqv 01942-825044 grm¨ Pvl cÖwkÿb ২১/০৯/২০২০—

২৭/০৯/২০২০ 

 

12 myivBqv LvZzb mvZ nvwjqv 01991-522658 grm¨ Pvl cÖwkÿb ২১/০৯/২০২০—

২৭/০৯/২০২০ 

 

13 wiwRqv LvZzb mvZ nvwjqv 01911-707044 grm¨ Pvl cÖwkÿb ২১/০৯/২০২০—

২৭/০৯/২০২০ 

 

14 ‡ikgv LvZzb mvZ nvwjqv 01921-282229 grm¨ Pvl cÖwkÿb ২১/০৯/২০২০—

২৭/০৯/২০২০ 

 

15 Av‡gbv LvZzb mvZ nvwjqv 01961-1163367 grm¨ Pvl cÖwkÿb ২১/০৯/২০২০—

২৭/০৯/২০২০ 

 

16 ke©ix mi`vi  mvZ nvwjqv 01319-852116 grm¨ Pvl cÖwkÿb ২১/০৯/২০২০—

২৭/০৯/২০২০ 

 

17 Avkivdyj Bmjvg mvZ nvwjqv 01903-261336 grm¨ Pvl cÖwkÿb ২১/০৯/২০২০—

২৭/০৯/২০২০ 

 

18 ‡gvt gwk©` Avjg mvZ nvwjqv 01937-224503 grm¨ Pvl cÖwkÿb ২১/০৯/২০২০—

২৭/০৯/২০২০ 

 



19 ‡njvj †gvj¨v mvZ nvwjqv 01916-525892 grm¨ Pvl cÖwkÿb ২১/০৯/২০২০—

২৭/০৯/২০২০ 

 

20 ‡gvt gybvRvZ †nv‡mb  mvZ nvwjqv 01912-333938 grm¨ Pvl cÖwkÿb ২১/০৯/২০২০—

২৭/০৯/২০২০ 

 

21 Avnmvb nvwee mvZ nvwjqv 01865-424555 grm¨ Pvl cÖwkÿb ২১/০৯/২০২০—

২৭/০৯/২০২০ 

 

22 iv‡k ỳ¾vgvb  mvZ nvwjqv 01956-980131 grm¨ Pvl cÖwkÿb ২১/০৯/২০২০—

২৭/০৯/২০২০ 

 

23 wiwg cvifxb  mvZ nvwjqv 01932-259342 grm¨ Pvl cÖwkÿb ২১/০৯/২০২০—

২৭/০৯/২০২০ 

 

24 wgRvbyi ingvb mvZ nvwjqv 01919-580600 grm¨ Pvl cÖwkÿb ২১/০৯/২০২০—

২৭/০৯/২০২০ 

 

25 mvBdzj¨vn  mvZ nvwjqv 01934-253983 grm¨ Pvl cÖwkÿb ২১/০৯/২০২০—

২৭/০৯/২০২০ 

 

 

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

                                    Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZv©i Kvh©vjq                     e¨vP bs-3q 

                                               Kqiv, Lyjbv|                                   cyiæl-13 

‡K‡› ª̀i bvgt Lwoqv mit cÖvt we`¨vjq,Kqiv,Lyjbv|                                                            gwnjv-12 

‡Uª‡Wi bvgt grm Pvl 

‡gqv`-08-10-2020---14-10-2020= 07 w`b| 

 

ক্রাঃনাং প্ররলক্ষণাথীর নাম ঠিকানা প্রমাবাাআ নাং প্ররলক্ষণ প্রকাদমর 

নাম 

প্রময়াে মন্তবয 

01 Amxgv ivq    Lwoqv 01908-726410 grm¨ Pvl cÖwkÿb ০৮/১০/২০২০—

১৪/১০/২০২০ 

 

02 Ab¨b¨v ivq Lwoqv 01945846011 grm¨ Pvl cÖwkÿb ০৮/১০/২০২০—

১৪/১০/২০২০ 

 

03 mylgv ivq Lwoqv 01307-204303 grm¨ Pvl cÖwkÿb ০৮/১০/২০২০—

১৪/১০/২০২০ 

 

04 Ac©bv ivq Lwoqv 01977-284673 grm¨ Pvl cÖwkÿb ০৮/১০/২০২০—

১৪/১০/২০২০ 

 

05 ‡gvQvt kviwgb Aviv LvZzb Lwoqv 01986-288468 grm¨ Pvl cÖwkÿb ০৮/১০/২০২০—

১৪/১০/২০২০ 

 

06 Avw¤^qv LvZzb Lwoqv 01981-683383 grm¨ Pvl cÖwkÿb ০৮/১০/২০২০—

১৪/১০/২০২০ 

 

07 Dwg© ivq Lwoqv 01927-414876 grm¨ Pvl cÖwkÿb ০৮/১০/২০২০—

১৪/১০/২০২০ 

 

08 wcÖqvsKv ivbx Lwoqv 01947-849887 grm¨ Pvl cÖwkÿb ০৮/১০/২০২০—

১৪/১০/২০২০ 

 

09 gwiqg LvZzb Lwoqv 01904-851069 grm¨ Pvl cÖwkÿb ০৮/১০/২০২০—  



১৪/১০/২০২০ 

10 kvš‘by ivq Lwoqv 01975-586325 grm¨ Pvl cÖwkÿb ০৮/১০/২০২০—

১৪/১০/২০২০ 

 

11 ïfsKi gÛj Lwoqv 01906-369716 grm¨ Pvl cÖwkÿb ০৮/১০/২০২০—

১৪/১০/২০২০ 

 

12 wm×v_© ivq Lwoqv 01981-010276 grm¨ Pvl cÖwkÿb ০৮/১০/২০২০—

১৪/১০/২০২০ 

 

13 myexi ivq Lwoqv 01985-778322 grm¨ Pvl cÖwkÿb ০৮/১০/২০২০—

১৪/১০/২০২০ 

 

14 Abyc ivq Lwoqv 01935-162836 grm¨ Pvl cÖwkÿb ০৮/১০/২০২০—

১৪/১০/২০২০ 

 

15 ‡mŠwgÎ ivq Lwoqv 01988-972960 grm¨ Pvl cÖwkÿb ০৮/১০/২০২০—

১৪/১০/২০২০ 

 

16 ‡g‡n`x nvmvb Lwoqv 01926-203233 grm¨ Pvl cÖwkÿb ০৮/১০/২০২০—

১৪/১০/২০২০ 

 

17 AwgZ Kzgvi ivq Lwoqv 01991-609821 grm¨ Pvl cÖwkÿb ০৮/১০/২০২০—

১৪/১০/২০২০ 

 

18 wefvl gÛj  Lwoqv 01079-492514 grm¨ Pvl cÖwkÿb ০৮/১০/২০২০—

১৪/১০/২০২০ 

 

19 wPiwÄZ ivq Lwoqv 01766-936469 grm¨ Pvl cÖwkÿb ০৮/১০/২০২০—

১৪/১০/২০২০ 

 

20 mygb ivq  Lwoqv 01771-491593 grm¨ Pvl cÖwkÿb ০৮/১০/২০২০—

১৪/১০/২০২০ 

 

21 f‡e›`y ivq Lwoqv 01938-133679 grm¨ Pvl cÖwkÿb ০৮/১০/২০২০—

১৪/১০/২০২০ 

 

22 ‡`evsï ivq Lwoqv 01943-515540 grm¨ Pvl cÖwkÿb ০৮/১০/২০২০—

১৪/১০/২০২০ 

 

23 ‡gvt wkgyj †nv‡mb  Lwoqv 01913-949740 grm¨ Pvl cÖwkÿb ০৮/১০/২০২০—

১৪/১০/২০২০ 

 

24 nvwjgv LvZzb Lwoqv 01920284637 grm¨ Pvl cÖwkÿb ০৮/১০/২০২০—

১৪/১০/২০২০ 

 

25 bvRgv LvZzb Lwoqv 01970-654232 grm¨ Pvl cÖwkÿb ০৮/১০/২০২০—

১৪/১০/২০২০ 

 

 

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

                                    Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZv©i Kvh©vjq                     e¨vP bs-4_© 

                                             Kqiv, Lyjbv|                                     cyiæl-16 

‡K‡› ª̀i bvgt gVevox †mt mt cÖvt we`¨vjq, Kqiv, Lyjbv|                                               gwnjv-09 

‡Uª‡Wi bvgt grm Pvl 

‡gqv`-18-10-2020---24-10-2020= 07 w`b| 

 



ক্রাঃনাং প্ররলক্ষণাথীর নাম ঠিকানা প্রমাবাাআ নাং প্ররলক্ষণ প্রকাদমর নাম প্রময়াে মন্তবয 
01  wbcv miKvi gVevox 01923-325355 grm¨ Pvl cÖwkÿb ১৮/১০/২০২০-

২৪/১০/২০২০ 

 

02 kvgxg mi`vi gVevox 01998-406043 grm¨ Pvl cÖwkÿb ১৮/১০/২০২০-

২৪/১০/২০২০ 

 

03 ggZvR cvifxb gVevox  grm¨ Pvl cÖwkÿb ১৮/১০/২০২০-

২৪/১০/২০২০ 

 

04 AvÄyqviv LvZzb gVevox 01968-802399 grm¨ Pvl cÖwkÿb ১৮/১০/২০২০-

২৪/১০/২০২০ 

 

05 ‡gvt Avt iwng gVevox 01942-545077 grm¨ Pvl cÖwkÿb ১৮/১০/২০২০-

২৪/১০/২০২০ 

 

06 ‡gvt Bmivwdj †nv‡mb gVevox 01968-677897 grm¨ Pvl cÖwkÿb ১৮/১০/২০২০-

২৪/১০/২০২০ 

 

07 ‡ivwRbv LvZzb gVevox 01910-316130 grm¨ Pvl cÖwkÿb ১৮/১০/২০২০-

২৪/১০/২০২০ 

 

08 ‡gvt Bmivwdj gVevox 01937-570324 grm¨ Pvl cÖwkÿb ১৮/১০/২০২০-

২৪/১০/২০২০ 

 

09 DËg ivq gVevox 01997-995990 grm¨ Pvl cÖwkÿb ১৮/১০/২০২০-

২৪/১০/২০২০ 

 

10 wcqv ivq gVevox 01940-399303 grm¨ Pvl cÖwkÿb ১৮/১০/২০২০-

২৪/১০/২০২০ 

 

11 wjUb ivq gVevox 01947848377 grm¨ Pvl cÖwkÿb ১৮/১০/২০২০-

২৪/১০/২০২০ 

 

12 kÖf‡`e ivq gVevox 01779-961742 grm¨ Pvl cÖwkÿb ১৮/১০/২০২০-

২৪/১০/২০২০ 

 

13 ivûj ivq gVevox 01993-724702 grm¨ Pvl cÖwkÿb ১৮/১০/২০২০-

২৪/১০/২০২০ 

 

14 gvmyg wejøvn gVevox 01997-357944 grm¨ Pvl cÖwkÿb ১৮/১০/২০২০-

২৪/১০/২০২০ 

 

15 we_xKv MvBb gVevox 01911-147068 grm¨ Pvl cÖwkÿb ১৮/১০/২০২০-

২৪/১০/২০২০ 

 

16 gÄyiv †eMg gVevox  grm¨ Pvl cÖwkÿb ১৮/১০/২০২০-

২৪/১০/২০২০ 

 

17 kvIb ivq gVevox 01931-673032 grm¨ Pvl cÖwkÿb ১৮/১০/২০২০-

২৪/১০/২০২০ 

 

18 meyR gÛj gVevox 01992-544538 grm¨ Pvl cÖwkÿb ১৮/১০/২০২০-

২৪/১০/২০২০ 

 

19 cÖ‡mbwRZ gÛj gVevox 01969-762208 grm¨ Pvl cÖwkÿb ১৮/১০/২০২০-

২৪/১০/২০২০ 

 



20 wisKz gÛj gVevox 01911-297358 grm¨ Pvl cÖwkÿb ১৮/১০/২০২০-

২৪/১০/২০২০ 

 

21  ‡Rvûiv  gVevox 01935-203561 grm¨ Pvl cÖwkÿb ১৮/১০/২০২০-

২৪/১০/২০২০ 

 

22 kvwn`v LvZzb gVevox 01913-618636 grm¨ Pvl cÖwkÿb ১৮/১০/২০২০-

২৪/১০/২০২০ 

 

23 AvjvDÏxb †nv‡mb gVevox 01960-222694 grm¨ Pvl cÖwkÿb ১৮/১০/২০২০-

২৪/১০/২০২০ 

 

24 ‡gvRvwn`yj Bmjvg gVevox 01952-211922 grm¨ Pvl cÖwkÿb ১৮/১০/২০২০-

২৪/১০/২০২০ 

 

25 †mŠwgÎ Kzgvi gÛj gVevox 01725-543202 grm¨ Pvl cÖwkÿb ১৮/১০/২০২০-

২৪/১০/২০২০ 

 

                                         MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

                                    Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZv©i Kvh©vjq                        e¨vP bs-5g 

                                             Kqiv, Lyjbv|                                      cyiæl-09 

‡K‡› ª̀i bvgt Kz‡kv WvsMv gv`ªvmv, Kqiv, Lyjbv|                                                                gwnjv-16 

‡Uª‡Wi bvgt grm Pvl 

‡gqv`-28-10-2020 ‡_‡K 11-11-2020= 15 w`b| 

 

ক্রাঃনাং প্ররলক্ষণাথীর নাম ঠিকানা প্রমাবাাআ নাং প্ররলক্ষণ প্রকাদমর নাম প্রময়াে মন্তবয 
01 Kvgvj DÏxb mvbv Kz‡kvWvsMv 01911-109928 grm¨ Pvl cÖwkÿb ২৮/১০/২০২০-

১১/১১/২০২০=১৫রেন। 
 

02 kwidzj Bmjvg Kz‡kvWvsMv 01919-527146 grm¨ Pvl cÖwkÿb ২৮/১০/২০২০-

১১/১১/২০২০ 

 

03 ‡gvt AvjgMxi ûmvBi Kz‡kvWvsMv 01942-424898 grm¨ Pvl cÖwkÿb ২৮/১০/২০২০-

১১/১১/২০২০ 

 

04 AvBqye Avjx  Kz‡kvWvsMv 01919-546458 grm¨ Pvl cÖwkÿb ২৮/১০/২০২০-

১১/১১/২০২০ 

 

05 ‡gvt ‰Zeyi ingvb Kz‡kvWvsMv 01910-687070 grm¨ Pvl cÖwkÿb ২৮/১০/২০২০-

১১/১১/২০২০ 

 

06 ‡gvt Bgivb †nv‡mb Kz‡kvWvsMv 01955-325903 grm¨ Pvl cÖwkÿb ২৮/১০/২০২০-

১১/১১/২০২০ 

 

07 ‡gvQvt †Rvr¯œv ingvb Kz‡kvWvsMv 01925-377506 grm¨ Pvl cÖwkÿb ২৮/১০/২০২০-

১১/১১/২০২০ 

 

08 Kzgvix wiqv gÛj Kz‡kvWvsMv 01409-047646 grm¨ Pvl cÖwkÿb ২৮/১০/২০২০-

১১/১১/২০২০ 

 

09 ‡gvQvt iv‡eqv LvZzb Kz‡kvWvsMv 01926-315421 grm¨ Pvl cÖwkÿb ২৮/১০/২০২০-

১১/১১/২০২০ 

 

10 ‡gvQvt Qvjgv LvZzb Kz‡kvWvsMv 01928-081599 grm¨ Pvl cÖwkÿb ২৮/১০/২০২০-

১১/১১/২০২০ 

 



11 Igi dviæK Kz‡kvWvsMv 01911-338448 grm¨ Pvl cÖwkÿb ২৮/১০/২০২০-

১১/১১/২০২০ 

 

12 gqbv LvZzb Kz‡kvWvsMv 01983-850244 grm¨ Pvl cÖwkÿb ২৮/১০/২০২০-

১১/১১/২০২০ 

 

13 bvBgv myjZvbv Kz‡kvWvsMv 01969-762998 grm¨ Pvl cÖwkÿb ২৮/১০/২০২০-

১১/১১/২০২০ 

 

14 ivwRqv myjZvbv Kz‡kvWvsMv 01768-538034 grm¨ Pvl cÖwkÿb ২৮/১০/২০২০-

১১/১১/২০২০ 

 

15 ‡gvQvt AvQgv LvZzb Kz‡kvWvsMv 01907-018923 grm¨ Pvl cÖwkÿb ২৮/১০/২০২০-

১১/১১/২০২০ 

 

16 ‡iv‡Kqv myjZvbv Kz‡kvWvsMv 01932-632848 grm¨ Pvl cÖwkÿb ২৮/১০/২০২০-

১১/১১/২০২০ 

 

17 d‡Zgv LvZzb Kz‡kvWvsMv 01992-525659 grm¨ Pvl cÖwkÿb ২৮/১০/২০২০-

১১/১১/২০২০ 

 

18 iægv LvZzb Kz‡kvWvsMv 01834-497740 grm¨ Pvl cÖwkÿb ২৮/১০/২০২০-

১১/১১/২০২০ 

 

19 kvgQzi bvnvi Kz‡kvWvsMv 01949-207558 grm¨ Pvl cÖwkÿb ২৮/১০/২০২০-

১১/১১/২০২০ 

 

20 wiwRqv LvZzb Kz‡kvWvsMv 01937-192553 grm¨ Pvl cÖwkÿb ২৮/১০/২০২০-

১১/১১/২০২০ 

 

21 AvQgv LvZzb Kz‡kvWvsMv 01954-096553 grm¨ Pvl cÖwkÿb ২৮/১০/২০২০-

১১/১১/২০২০ 

 

22 ‡ikgv LvZzb Kz‡kvWvsMv 01998-405785 grm¨ Pvl cÖwkÿb ২৮/১০/২০২০-

১১/১১/২০২০ 

 

23 AvwQqv LvZzb Kz‡kvWvsMv 01907-046178 grm¨ Pvl cÖwkÿb ২৮/১০/২০২০-

১১/১১/২০২০ 

 

24 ‡gvt bweiæ¾vgvb Kz‡kvWvsMv 01838-605767 grm¨ Pvl cÖwkÿb ২৮/১০/২০২০-

১১/১১/২০২০ 

 

25 ‡gvt kvwgg mvbv Kz‡kvWvsMv 01975-755087 grm¨ Pvl cÖwkÿb ২৮/১০/২০২০-

১১/১১/২০২০ 

 

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

                                     Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZv©i Kvh©vjq                         e¨vP bs-6ó 

                                                 Kqiv, Lyjbv|                                      cyiæl-23 

‡K‡› ª̀i bvgt Kz‡kv WvsMv mit cÖvt we`¨vjq, Kqiv, Lyjbv|                                                      gwnjv-02 

‡Uª‡Wi bvgt grm¨ Pvl cÖwkÿb ।  ‡gqv`-15-11-2020-‡_‡K 21-11-2020= 07 w`b| 

ক্রাঃনাং প্ররলক্ষণাথীর নাম ঠিকানা প্রমাবাাআ নাং প্ররলক্ষণ প্রকাদমর 

নাম 

প্রময়াে মন্তবয 

01 ‡gvQvt ¯̂cœv LvZzb Kz‡kvWvsMv 01926-317569 grm¨ Pvl cÖwkÿb ১৫/১১/২০২০-

২১/১১/২০২০ 

 

02 `xbeÜz gÛj Kz‡kvWvsMv 01963-480814 grm¨ Pvl cÖwkÿb ১৫/১১/২০২০-  



২১/১১/২০২০ 

03 ‡gvQvt dv‡Zgv LvZzb Kz‡kvWvsMv 01923-992140 grm¨ Pvl cÖwkÿb ১৫/১১/২০২০-

২১/১১/২০২০ 

 

04 ‡gvt AvwRRyj Bmjvg Kz‡kvWvsMv 01913-035238 grm¨ Pvl cÖwkÿb ১৫/১১/২০২০-

২১/১১/২০২০ 

 

05 ‡gvt Avkivdzj Avjg Kz‡kvWvsMv 01906-592082 grm¨ Pvl cÖwkÿb ১৫/১১/২০২০-

২১/১১/২০২০ 

 

06 wicb †nv‡mb Kz‡kvWvsMv 01919-826008 grm¨ Pvl cÖwkÿb ১৫/১১/২০২০-

২১/১১/২০২০ 

 

07 iweDj Bmjvg Kz‡kvWvsMv 01934-253901 grm¨ Pvl cÖwkÿb ১৫/১১/২০২০-

২১/১১/২০২০ 

 

08 ‡gvt ûgvq~b Kwei Kz‡kvWvsMv 01915-520182 grm¨ Pvl cÖwkÿb ১৫/১১/২০২০-

২১/১১/২০২০ 

 

09 ‡gvt Igi dviæK Kz‡kvWvsMv 01961-735390 grm¨ Pvl cÖwkÿb ১৫/১১/২০২০-

২১/১১/২০২০ 

 

10 ‡gvt iwdKzj Bmjvg Kz‡kvWvsMv 01794-790499 grm¨ Pvl cÖwkÿb ১৫/১১/২০২০-

২১/১১/২০২০ 

 

11 ‡gvt bvRgyj †nv‡mb Kz‡kvWvsMv 01985-200356 grm¨ Pvl cÖwkÿb ১৫/১১/২০২০-

২১/১১/২০২০ 

 

12 ‡gvt gvdzRyi ingvb Kz‡kvWvsMv 01942-945226 grm¨ Pvl cÖwkÿb ১৫/১১/২০২০-

২১/১১/২০২০ 

 

13 ‡gvt iv‡k`yj Bmjvg wjUb Kz‡kvWvsMv 01670-122212 grm¨ Pvl cÖwkÿb ১৫/১১/২০২০-

২১/১১/২০২০ 

 

14 ‡gvt †Mvjvg ieŸvbx Kz‡kvWvsMv 01950-774355 grm¨ Pvl cÖwkÿb ১৫/১১/২০২০-

২১/১১/২০২০ 

 

15 ‡gvt bvRgyj û`v Kz‡kvWvsMv 01925-683554 grm¨ Pvl cÖwkÿb ১৫/১১/২০২০-

২১/১১/২০২০ 

 

16 ‡gvt Avj gvgyb Kz‡kvWvsMv 01905-824163 grm¨ Pvl cÖwkÿb ১৫/১১/২০২০-

২১/১১/২০২০ 

 

17 ‡gvt ingvZ Avjx Kz‡kvWvsMv 01982-696867 grm¨ Pvl cÖwkÿb ১৫/১১/২০২০-

২১/১১/২০২০ 

 

18 ‡gvt Avãyi ingvb Kz‡kvWvsMv 01943-500857 grm¨ Pvl cÖwkÿb ১৫/১১/২০২০-

২১/১১/২০২০ 

 

19 ‡gvt AvdRvj †nvmvBb Kz‡kvWvsMv 01912-960545 grm¨ Pvl cÖwkÿb ১৫/১১/২০২০-

২১/১১/২০২০ 

 

20 ‡gvt AvKei ‡nv‡mb Kz‡kvWvsMv 01907-053502 grm¨ Pvl cÖwkÿb ১৫/১১/২০২০-

২১/১১/২০২০ 

 

21 ‡gvt Avey Beªvwng mi`vi Kz‡kvWvsMv 01312-909895 grm¨ Pvl cÖwkÿb ১৫/১১/২০২০-

২১/১১/২০২০ 

 



22 ‡gvt wnReyjøvn Kz‡kvWvsMv 01910-622212 grm¨ Pvl cÖwkÿb ১৫/১১/২০২০-

২১/১১/২০২০ 

 

23 ‡gvt Avj Avwgb Kz‡kvWvsMv 01946-413682 grm¨ Pvl cÖwkÿb ১৫/১১/২০২০-

২১/১১/২০২০ 

 

24 ‡gvt gBb DÏxb Kz‡kvWvsMv 01941-985316 grm¨ Pvl cÖwkÿb ১৫/১১/২০২০-

২১/১১/২০২০ 

 

25 RqšÍ Kzgvi gÛj Kz‡kvWvsMv 01950-774367 grm¨ Pvl cÖwkÿb ১৫/১১/২০২০-

২১/১১/২০২০ 

 

  

 

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

                                    Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZv©i Kvh©vjq                      e¨vP bs-7g 

                                               Kqiv, Lyjbv|                                       cyiæl-23 

‡K‡› ª̀i bvgt evZzj evRvi mt cÖvt we`¨vjq,Kqiv,Lyjbv|                                                       gwnjv-02 

‡Uª‡Wi bvgt grm Pvl 

‡gqv`-23-11-2020 †_‡K 29-11-2020= 07 w`b| 

 

ক্রাঃনাং প্ররলক্ষণাথীর নাম ঠিকানা প্রমাবাাআ নাং প্ররলক্ষণ প্রকাদমর নাম প্রময়াে মন্তবয 
01 Acy miKvi evZzj evRvi 01771-441409 grm¨ Pvl cÖwkÿb ২৩/১১/২০২০-

২৯/১১/২০২০ 

 

02 RvewRR Bmjvg evZzj evRvi 01986-904177 grm¨ Pvl cÖwkÿb ২৩/১১/২০২০-

২৯/১১/২০২০ 

 

03 `xcvÄb miKvi evZzj evRvi 01400-229751 grm¨ Pvl cÖwkÿb ২৩/১১/২০২০-

২৯/১১/২০২০ 

 

04 jwZdzi ingvb evZzj evRvi 01913-080865 grm¨ Pvl cÖwkÿb ২৩/১১/২০২০-

২৯/১১/২০২০ 

 

05 Bmivwdj †nv‡mb evZzj evRvi 01933-039825 grm¨ Pvl cÖwkÿb ২৩/১১/২০২০-

২৯/১১/২০২০ 

 

06 kvqb Kzgvi Xvjx evZzj evRvi 01948-012574 grm¨ Pvl cÖwkÿb ২৩/১১/২০২০-

২৯/১১/২০২০ 

 

07 AvjgMxi †gvj¨v evZzj evRvi 01941-946586 grm¨ Pvl cÖwkÿb ২৩/১১/২০২০-

২৯/১১/২০২০ 

 

08 Avãyj¨vn MvRx evZzj evRvi 01954-848612 grm¨ Pvl cÖwkÿb ২৩/১১/২০২০-

২৯/১১/২০২০ 

 

09 byi †gvnv¤§v` mvbv  evZzj evRvi 01997-951735 grm¨ Pvl cÖwkÿb ২৩/১১/২০২০-

২৯/১১/২০২০ 

 

10 A¤úy miKvi  evZzj evRvi 01400-229946 grm¨ Pvl cÖwkÿb ২৩/১১/২০২০-

২৯/১১/২০২০ 

 

11 iZb Xvjx evZzj evRvi 01400-229553 grm¨ Pvl cÖwkÿb ২৩/১১/২০২০-

২৯/১১/২০২০ 

 

12 AvmgvZzjø¨vn  evZzj evRvi 01914-874688 grm¨ Pvl cÖwkÿb ২৩/১১/২০২০-  



২৯/১১/২০২০ 

13 byi †gvnv¤§v` MvRx evZzj evRvi 01942-840691 grm¨ Pvl cÖwkÿb ২৩/১১/২০২০-

২৯/১১/২০২০ 

 

14 AvjvDÏxb  evZzj evRvi 01911-893713 grm¨ Pvl cÖwkÿb ২৩/১১/২০২০-

২৯/১১/২০২০ 

 

15 nwi`vm gÛj evZzj evRvi 01925-831734 grm¨ Pvl cÖwkÿb ২৩/১১/২০২০-

২৯/১১/২০২০ 

 

16 mvMvi gÛj evZzj evRvi 01400-229547 grm¨ Pvl cÖwkÿb ২৩/১১/২০২০-

২৯/১১/২০২০ 

 

17 M‡bk gÛj evZzj evRvi 01906-458690 grm¨ Pvl cÖwkÿb ২৩/১১/২০২০-

২৯/১১/২০২০ 

 

18 cve©Zx `vk evZzj evRvi 01935-028808 grm¨ Pvl cÖwkÿb ২৩/১১/২০২০-

২৯/১১/২০২০ 

 

19 gvndzRv LvZzb evZzj evRvi 01906-182006 grm¨ Pvl cÖwkÿb ২৩/১১/২০২০-

২৯/১১/২০২০ 

 

20 Avw¤^qv LvZzb evZzj evRvi 01969-417576 grm¨ Pvl cÖwkÿb ২৩/১১/২০২০-

২৯/১১/২০২০ 

 

21 ZvBRyj Bmjvg  evZzj evRvi 01750-752095 grm¨ Pvl cÖwkÿb ২৩/১১/২০২০-

২৯/১১/২০২০ 

 

22 Avey mvB` †gvjø¨vn evZzj evRvi 01944-246583 grm¨ Pvl cÖwkÿb ২৩/১১/২০২০-

২৯/১১/২০২০ 

 

23 gvQyg wejøvj nvIjv`vi evZzj evRvi 01991-753630 grm¨ Pvl cÖwkÿb ২৩/১১/২০২০-

২৯/১১/২০২০ 

 

24 Avãyi iwng evZzj evRvi 01994-792382 grm¨ Pvl cÖwkÿb ২৩/১১/২০২০-

২৯/১১/২০২০ 

 

25 Avj Avwgb †gvj¨v evZzj evRvi 01904-913091 grm¨ Pvl cÖwkÿb ২৩/১১/২০২০-

২৯/১১/২০২০ 

 

  

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

                                    Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZv©i Kvh©vjq                      e¨vP bs-8g 

                                               Kqiv, Lyjbv|                                       cyiæl-16 

‡K‡› ª̀i bvgt eoevox gva¨wgK we`¨vjq,Kqiv,Lyjbv|                                                            gwnjv-09 

‡Uª‡Wi bvgt grm Pvl 

‡gqv`-07-12-2020 †_‡K 13-12-2020= 07 w`b| 

 

ক্রাঃনাং প্ররলক্ষণাথীর নাম ঠিকানা প্রমাবাাআ নাং প্ররলক্ষণ প্রকাদমর 

নাম 

প্রময়াে মন্তবয 

01 my`xc gÛj eoevox 01926-317569 grm¨ Pvl cÖwkÿb ০৭/১২/২০২০-

১৩/১২/২০২০ 

 

02 csKR gÛj eoevox 01963-480814 grm¨ Pvl cÖwkÿb ০৭/১২/২০২০-

১৩/১২/২০২০ 

 



03 Avt ingvb eoevox 01923-992140 grm¨ Pvl cÖwkÿb ০৭/১২/২০২০-

১৩/১২/২০২০ 

 

04 Rq‡`e gÛj eoevox 01913-035238 grm¨ Pvl cÖwkÿb ০৭/১২/২০২০-

১৩/১২/২০২০ 

 

05 wgjb Kzgvi eoevox 01906-592082 grm¨ Pvl cÖwkÿb ০৭/১২/২০২০-

১৩/১২/২০২০ 

 

06 ‡jvKbv_ gÛj eoevox 01919-826008 grm¨ Pvl cÖwkÿb ০৭/১২/২০২০-

১৩/১২/২০২০ 

 

07 Avãyj¨vn Avj gvgyb eoevox 01934-253901 grm¨ Pvl cÖwkÿb ০৭/১২/২০২০-

১৩/১২/২০২০ 

 

08 Bg`v`yj nK eoevox 01915-520182 grm¨ Pvl cÖwkÿb ০৭/১২/২০২০-

১৩/১২/২০২০ 

 

09 gbRyiæj Avjg eoevox 01961-735390 grm¨ Pvl cÖwkÿb ০৭/১২/২০২০-

১৩/১২/২০২০ 

 

10 mbRxe miKvi eoevox 01794-790499 grm¨ Pvl cÖwkÿb ০৭/১২/২০২০-

১৩/১২/২০২০ 

 

11 ï‡f› ỳ gÛj  eoevox 01985-200356 grm¨ Pvl cÖwkÿb ০৭/১২/২০২০-

১৩/১২/২০২০ 

 

12 BmgZ Aviv- LvZzb eoevox 01942-945226 grm¨ Pvl cÖwkÿb ০৭/১২/২০২০-

১৩/১২/২০২০ 

 

13 dvwngv Av³vi iægv  eoevox 01670-122212 grm¨ Pvl cÖwkÿb ০৭/১২/২০২০-

১৩/১২/২০২০ 

 

14 wbjydv LvZzb eoevox 01950-774355 grm¨ Pvl cÖwkÿb ০৭/১২/২০২০-

১৩/১২/২০২০ 

 

15 BkivZ Rvnvb  eoevox 01925-683554 grm¨ Pvl cÖwkÿb ০৭/১২/২০২০-

১৩/১২/২০২০ 

 

16 myigv Av³vi eoevox 01905-824163 grm¨ Pvl cÖwkÿb ০৭/১২/২০২০-

১৩/১২/২০২০ 

 

17 gwbiv LvZzb eoevox 01982-696867 grm¨ Pvl cÖwkÿb ০৭/১২/২০২০-

১৩/১২/২০২০ 

 

18 mygvBqv myjZvbv  eoevox 01943-500857 grm¨ Pvl cÖwkÿb ০৭/১২/২০২০-

১৩/১২/২০২০ 

 

19 gymwjgv LvZzb eoevox 01912-960545 grm¨ Pvl cÖwkÿb ০৭/১২/২০২০-

১৩/১২/২০২০ 

 

20 byiæ¾vgvb  eoevox 01907-053502 grm¨ Pvl cÖwkÿb ০৭/১২/২০২০-

১৩/১২/২০২০ 

 

21 iv‡mj †nvmvBb eoevox 01312-909895 grm¨ Pvl cÖwkÿb ০৭/১২/২০২০-

১৩/১২/২০২০ 

 

22 cy‡®ú› ỳ miKvi eoevox 01910-622212 grm¨ Pvl cÖwkÿb ০৭/১২/২০২০-  



১৩/১২/২০২০ 

23 byiæj nK  eoevox 01946-413682 grm¨ Pvl cÖwkÿb ০৭/১২/২০২০-

১৩/১২/২০২০ 

 

24 ‡gvt gwdR~j Bmjvg eoevox 01941-985316 grm¨ Pvl cÖwkÿb ০৭/১২/২০২০-

১৩/১২/২০২০ 

 

25 ‡gvt gwdRyj Bmjvg eoevox 01950-774367 grm¨ Pvl cÖwkÿb ০৭/১২/২০২০-

১৩/১২/২০২০ 

 

 

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

                                    Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZv©i Kvh©vjq                      e¨vP bs-9g 

                                               Kqiv, Lyjbv|                                     cyiæl-14 

‡K‡› ª̀i bvgt ‡e`Kvkx mit cÖvt we`¨vjq,Kqiv,Lyjbv|                                                          gwnjv-11 

‡Uª‡Wi bvgt grm Pvl 

‡gqv`-17-12-2020 †_‡K 23-12-2020= 07 w`b| 

 

ক্রাঃনাং প্ররলক্ষণাথীর নাম ঠিকানা প্রমাবাাআ নাং প্ররলক্ষণ প্রকাদমর 

নাম 

প্রময়াে মন্তবয 

01 AbvwgKv ivbx ‡e`Kvkx 01923-325355 grm¨ Pvl cÖwkÿb ১৭/১২/২০২০-২৩/১২/২০২০  

02 wniv Xvjx ‡e`Kvkx 01998-406043 grm¨ Pvl cÖwkÿb ১৭/১২/২০২০-২৩/১২/২০২০  

03 Zvmwjgv LvZzb ‡e`Kvkx  grm¨ Pvl cÖwkÿb ১৭/১২/২০২০-২৩/১২/২০২০  

04 ‡Rmwgb LvZzb ‡e`Kvkx 01968-802399 grm¨ Pvl cÖwkÿb ১৭/১২/২০২০-২৩/১২/২০২০  

05 Avqkv wmwÏKv  ‡e`Kvkx 01942-545077 grm¨ Pvl cÖwkÿb ১৭/১২/২০২০-২৩/১২/২০২০  

06 gvmyg wejøvn ‡e`Kvkx 01968-677897 grm¨ Pvl cÖwkÿb ১৭/১২/২০২০-২৩/১২/২০২০  

07 kvwnbyi ingvb ‡e`Kvkx 01910-316130 grm¨ Pvl cÖwkÿb ১৭/১২/২০২০-২৩/১২/২০২০  

08 kvwggv LvZzb ‡e`Kvkx 01937-570324 grm¨ Pvl cÖwkÿb ১৭/১২/২০২০-২৩/১২/২০২০  

09 wejwKm bvnvi  ‡e`Kvkx 01997-995990 grm¨ Pvl cÖwkÿb ১৭/১২/২০২০-২৩/১২/২০২০  

10 ‡nvm‡bqviv LvZzb ‡e`Kvkx 01940-399303 grm¨ Pvl cÖwkÿb ১৭/১২/২০২০-২৩/১২/২০২০  

11 ‡mwjbv cvifxi ‡e`Kvkx 01947848377 grm¨ Pvl cÖwkÿb ১৭/১২/২০২০-২৩/১২/২০২০  

12 ‡iv‡Kqv myjZvbv ‡e`Kvkx 01779-961742 grm¨ Pvl cÖwkÿb ১৭/১২/২০২০-২৩/১২/২০২০  

13 kvn& †gvqv‡¾g †nv‡mb ‡e`Kvkx 01993-724702 grm¨ Pvl cÖwkÿb ১৭/১২/২০২০-২৩/১২/২০২০  

14 myksKi Kqvj ‡e`Kvkx 01997-357944 grm¨ Pvl cÖwkÿb ১৭/১২/২০২০-২৩/১২/২০২০  

15 Bqviæ‡bœQv  ‡e`Kvkx 01911-147068 grm¨ Pvl cÖwkÿb ১৭/১২/২০২০-২৩/১২/২০২০  

16 bvivqb MvBb ‡e`Kvkx  grm¨ Pvl cÖwkÿb ১৭/১২/২০২০-২৩/১২/২০২০  

17 Av³viæj Bmjvg ‡e`Kvkx 01931-673032 grm¨ Pvl cÖwkÿb ১৭/১২/২০২০-২৩/১২/২০২০  

18 cÖmv` Kzgvi ‡e`Kvkx 01992-544538 grm¨ Pvl cÖwkÿb ১৭/১২/২০২০-২৩/১২/২০২০  

19 ‡`e`vk miKvi ‡e`Kvkx 01969-762208 grm¨ Pvl cÖwkÿb ১৭/১২/২০২০-২৩/১২/২০২০  

20 AvKvk miKvi ‡e`Kvkx 01911-297358 grm¨ Pvl cÖwkÿb ১৭/১২/২০২০-২৩/১২/২০২০  



21 Aveyj nvmvb mi`vi ‡e`Kvkx 01935-203561 grm¨ Pvl cÖwkÿb ১৭/১২/২০২০-২৩/১২/২০২০  

22 ‡gvt Ry‡qj ivbv  ‡e`Kvkx 01913-618636 grm¨ Pvl cÖwkÿb ১৭/১২/২০২০-২৩/১২/২০২০  

23 ‡gv¯Ídv Kvgvj ‡e`Kvkx 01960-222694 grm¨ Pvl cÖwkÿb ১৭/১২/২০২০-২৩/১২/২০২০  

24 gvjZx ivbx gÛj  ‡e`Kvkx 01952-211922 grm¨ Pvl cÖwkÿb ১৭/১২/২০২০-২৩/১২/২০২০  

25 BmgvBj †nv‡mb ‡e`Kvkx 01725-543202 grm¨ Pvl cÖwkÿb ১৭/১২/২০২০-২৩/১২/২০২০  

 

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

                                    Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZv©i Kvh©vjq                      e¨vP bs-10g 

                                               Kqiv, Lyjbv|                                       cyiæl-21 

‡K‡› ª̀i bvgt d‡ZKvwU mt cÖvt we`¨vjq,Kqiv,Lyjbv|                                                            gwnjv-04 

‡Uª‡Wi bvgt Mvfx cvjb   

‡gqv`-24-12-2020 †_‡K 30-12-2020= 07 w`b| 

 

ক্রাঃনাং প্ররলক্ষণাথীর নাম ঠিকানা প্রমাবাাআ নাং প্ররলক্ষণ প্রকাদমর 

নাম 

প্রময়াে মন্তবয 

01 mvB`yi ingvb †gvoj d‡ZKvwU 01921-127360 গাভী পান ২৪/১২/২০২০-

৩০/১২/২০২০ 

 

02 AvdRvj †nv‡mb d‡ZKvwU 01312-909895 গাভী পান ২৪/১২/২০২০-

৩০/১২/২০২০ 

 

03 ‡gvt ûgvBb Avjx d‡ZKvwU 01991-667129 গাভী পান ২৪/১২/২০২০-

৩০/১২/২০২০ 

 

04 kvnbvR cvifxb d‡ZKvwU 01918-820742 গাভী পান ২৪/১২/২০২০-

৩০/১২/২০২০ 

 

05 wd‡ivRv †nvmvBb d‡ZKvwU 01912-085284 গাভী পান ২৪/১২/২০২০-

৩০/১২/২০২০ 

 

06 ‡gvt Igi dviæK  d‡ZKvwU 01915-481893 গাভী পান ২৪/১২/২০২০-

৩০/১২/২০২০ 

 

07 wgRvbyi ingvb d‡ZKvwU 01910-316426 গাভী পান ২৪/১২/২০২০-

৩০/১২/২০২০ 

 

08 ‡gvt ivwRe †nv‡mb d‡ZKvwU 01860-687822 গাভী পান ২৪/১২/২০২০-

৩০/১২/২০২০ 

 

09 Rvwn` nvmvb d‡ZKvwU 01924-035926 গাভী পান ২৪/১২/২০২০-

৩০/১২/২০২০ 

 

10 AvjvDwÏb  d‡ZKvwU 01943-514043 গাভী পান ২৪/১২/২০২০-

৩০/১২/২০২০ 

 

11 k¨vgj Kzgvi gÛj  d‡ZKvwU 01927-110614 গাভী পান ২৪/১২/২০২০-

৩০/১২/২০২০ 

 

12 ‡gvt BqvwQb AvivdvZ d‡ZKvwU 01924-333243 গাভী পান ২৪/১২/২০২০-

৩০/১২/২০২০ 

 

13 ‡gvt gwdRyj Bmjvg d‡ZKvwU 01998-405976 গাভী পান ২৪/১২/২০২০-  



৩০/১২/২০২০ 

14 ‡gvt Avnmvb Djøvn d‡ZKvwU 01909-130598 গাভী পান ২৪/১২/২০২০-

৩০/১২/২০২০ 

 

15 dviæK †nv‡mb d‡ZKvwU 01914-114837 গাভী পান ২৪/১২/২০২০-

৩০/১২/২০২০ 

 

16 ‡gvt †mwjg †nv‡mb MvRx d‡ZKvwU 01914-112829 গাভী পান ২৪/১২/২০২০-

৩০/১২/২০২০ 

 

17 ‡gvt kwidzj Bmjvg d‡ZKvwU 01929-390285 গাভী পান ২৪/১২/২০২০-

৩০/১২/২০২০ 

 

18 ‡gvt Avãyjøvn  d‡ZKvwU 01928-030851 গাভী পান ২৪/১২/২০২০-

৩০/১২/২০২০ 

 

19 ZwiKzj Bmjvg d‡ZKvwU 01966-986907 গাভী পান ২৪/১২/২০২০-

৩০/১২/২০২০ 

 

20 ‡gvt ZvRyj Bmjvg d‡ZKvwU 01771-441666 গাভী পান ২৪/১২/২০২০-

৩০/১২/২০২০ 

 

21  †gvt bvRgyj û`v  d‡ZKvwU 01924-333243 গাভী পান ২৪/১২/২০২০-

৩০/১২/২০২০ 

 

22 ‡gvt nviæb Ai iwm` d‡ZKvwU 01915-770278 গাভী পান ২৪/১২/২০২০-

৩০/১২/২০২০ 

 

23 ‡gvt nviæb Ai iwk` d‡ZKvwU 01917-628385 গাভী পান ২৪/১২/২০২০-

৩০/১২/২০২০ 

 

24 wekvfv gÛj d‡ZKvwU 01967-746404 গাভী পান ২৪/১২/২০২০-

৩০/১২/২০২০ 

 

25 a„wZ jZv gÛj  d‡ZKvwU 01941-986682 গাভী পান ২৪/১২/২০২০-

৩০/১২/২০২০ 

 

 

e½eÜz R¤§kZ evwl©Kx   11Zg e¨vP 

 

‡K‡› ª̀i bvgt-Kz‡kvWvsMv `vwLj gv`ªvmv,Kqiv,Lyjbv| cÖwkÿ‡bi aYit- AcÖvwZôvwbK cÖwkÿb †Kvm©| 

‡Uª‡Wi bvgt-grm¨ Pvl cÖwkÿb,  †gqv`-31/12/2020 n‡Z 06/01/2021 Bs ZvwiL ch©šÍ=07w`b| 2020-2021A_© eQi| 

ক্রাঃ
নাং 

প্ররলক্ষণাথীর নাম ঠিকানা প্রমাবাাআ নাং প্ররলক্ষণ প্রকাদমর 

নাম 

প্রময়াে মন্ত
বয 

01 iv‡eqv LvZzb K‡kvWvsMv,fvÛvi‡cvj,Kqiv 01926-315421 grm¨ Pvl cÖwkÿb ৩১/১২/২০২০-

০৬/০১/২০২১ 

 

02 Qvjgv LvZzb K‡kvWvsMv,fvÛvi‡cvj,Kqiv 01928-081599 grm¨ Pvl cÖwkÿb ৩১/১২/২০২০-

০৬/০১/২০২১ 

 

03 ‡gvQvt †R¨vrmèv ingvb K‡kvWvsMv,fvÛvi‡cvj,Kqiv 01925-377506 grm¨ Pvl cÖwkÿb ৩১/১২/২০২০-

০৬/০১/২০২১ 

 

04 Kzgvix wiqv gÛj K‡kvWvsMv,fvÛvi‡cvj,Kqiv 01409-047646 grm¨ Pvl cÖwkÿb ৩১/১২/২০২০-

০৬/০১/২০২১ 

 



05 wekvLv gÛj d‡ZKvwU,fvÛvi‡cvj,Kqiv 01917-628385 grm¨ Pvl cÖwkÿb ৩১/১২/২০২০-

০৬/০১/২০২১ 

 

06 kvnvbvR cvifxb d‡ZKvwU,fvÛvi‡cvj,Kqiv 01941-986682 grm¨ Pvl cÖwkÿb ৩১/১২/২০২০-

০৬/০১/২০২১ 

 

07 a…wZjZv gÛj d‡ZKvwU,fvÛvi‡cvj,Kqiv 01967-746404 grm¨ Pvl cÖwkÿb ৩১/১২/২০২০-

০৬/০১/২০২১ 

 

08 jvebx LvZzb K‡kvWvsMv,fvÛvi‡cvj,Kqiv 01926-162172 grm¨ Pvl cÖwkÿb ৩১/১২/২০২০-

০৬/০১/২০২১ 

 

09 ZvbwRjv LvZzb K‡kvWvsMv,fvÛvi‡cvj,Kqiv 01980-443302 grm¨ Pvl cÖwkÿb ৩১/১২/২০২০-

০৬/০১/২০২১ 

 

10 iv‡dRv  K‡kvWvsMv,fvÛvi‡cvj,Kqiv 01989-607495 grm¨ Pvl cÖwkÿb ৩১/১২/২০২০-

০৬/০১/২০২১ 

 

11 mvjgv LvZyb K‡kvWvsMv,fvÛvi‡cvj,Kqiv 01929-662152 grm¨ Pvl cÖwkÿb ৩১/১২/২০২০-

০৬/০১/২০২১ 

 

12 ‡gvQvt gqbv LvZyb K‡kvWvsMv,fvÛvi‡cvj,Kqiv 01983-850244 grm¨ Pvl cÖwkÿb ৩১/১২/২০২০-

০৬/০১/২০২১ 

 

13 bvCgv myjZvbv K‡kvWvsMv,fvÛvi‡cvj,Kqiv 01969-762998 grm¨ Pvl cÖwkÿb ৩১/১২/২০২০-

০৬/০১/২০২১ 

 

14 ivwRqv myjZvbv K‡kvWvsMv,fvÛvi‡cvj,Kqiv 01768-538034 grm¨ Pvl cÖwkÿb ৩১/১২/২০২০-

০৬/০১/২০২১ 

 

15 ‡gvQvtAvmgv LvZzb K‡kvWvsMv,fvÛvi‡cvj,Kqiv 01907-018923 grm¨ Pvl cÖwkÿb ৩১/১২/২০২০-

০৬/০১/২০২১ 

 

16 ‡iv‡Kqv myjZvbv K‡kvWvsMv,fvÛvi‡cvj,Kqiv 01923-632878 grm¨ Pvl cÖwkÿb ৩১/১২/২০২০-

০৬/০১/২০২১ 

 

17 ‡gvQvt dv‡Zgv LvZzb K‡kvWvsMv,fvÛvi‡cvj,Kqiv 01992-525669 grm¨ Pvl cÖwkÿb ৩১/১২/২০২০-

০৬/০১/২০২১ 

 

18 iægv LvZzb K‡kvWvsMv,fvÛvi‡cvj,Kqiv 01882-497740 grm¨ Pvl cÖwkÿb ৩১/১২/২০২০-

০৬/০১/২০২১ 

 

19 ‡gvQvt QvgQzbbvnvi K‡kvWvsMv,fvÛvi‡cvj,Kqiv 01949-207558 grm¨ Pvl cÖwkÿb ৩১/১২/২০২০-

০৬/০১/২০২১ 

 

20 wiwRqv LvZzb K‡kvWvsMv,fvÛvi‡cvj,Kqiv 01937-192553 grm¨ Pvl cÖwkÿb ৩১/১২/২০২০-

০৬/০১/২০২১ 

 

21 AvQgv LvZzb K‡kvWvsMv,fvÛvi‡cvj,Kqiv 01954-096553 grm¨ Pvl cÖwkÿb ৩১/১২/২০২০-

০৬/০১/২০২১ 

 

22 ‡ikgv LvZzb K‡kvWvsMv,fvÛvi‡cvj,Kqiv 01994-405785 grm¨ Pvl cÖwkÿb ৩১/১২/২০২০-

০৬/০১/২০২১ 

 

23 AvwQqv LvZzb K‡kvWvsMv,fvÛvi‡cvj,Kqiv 01907-046178 grm¨ Pvl cÖwkÿb ৩১/১২/২০২০-

০৬/০১/২০২১ 

 

24 mcœv LvZzb K‡kvWvsMv,fvÛvi‡cvj,Kqiv 01926-317569 grm¨ Pvl cÖwkÿb ৩১/১২/২০২০-

০৬/০১/২০২১ 

 



25 ‡gvQvt dv‡Zgv LvZzb K‡kvWvsMv,fvÛvi‡cvj,Kqiv 01923-992140 grm¨ Pvl cÖwkÿb ৩১/১২/২০২০-

০৬/০১/২০২১ 

 

 

 

MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

                                    Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZv©i Kvh©vjq                      e¨vP bs-12তম 

                                               Kqiv, Lyjbv|                                       cyiæl-২৫ 

‡K‡› ª̀i bvgt নাকলা যুব াংঘ,Kqiv,Lyjbv|                                                                          gwnjv-0 

‡Uª‡Wi bvgt াাঁ-মুরগী পান।   
‡gqv`-11/02/2021দত ১৭-০2-202১= 07 রেন| 

 

ক্রাঃনাং প্ররলক্ষণাথীর নাম ঠিকানা প্রমাবাাআ নাং প্ররলক্ষণ প্রকাদমর 

নাম 

প্রময়াে মন্তবয 

01 প্রমাাঃররাজু াআাম নাকলা,াঅমােী 01921-127360 াাঁ-মুরগী পান। 11/02/2021- ১৭-০2-

202১ 

 

02 প্রলখ াঅকরামীন নাকলা,াঅমােী 01312-909895 াাঁ-মুরগী পান। 11/02/2021- ১৭-০2-

202১ 

 

03 mg‡ik mvbv নাকলা,াঅমােী 01991-667129 াাঁ-মুরগী পান। 11/02/2021- ১৭-০2-

202১ 

 

04 ‡gvt AvZvDi ingvb 

ivwKe 

নাকলা,াঅমােী 01918-820742 াাঁ-মুরগী পান। 11/02/2021- ১৭-০2-

202১ 

 

05 ‡gvt nvweeyi ingvb  নাকলা,াঅমােী 01912-085284 াাঁ-মুরগী পান। 11/02/2021- ১৭-০2-

202১ 

 

06 mvwKe †nv‡mb নাকলা,াঅমােী 01915-481893 াাঁ-মুরগী পান। 11/02/2021- ১৭-০2-

202১ 

 

07 ‡gvt †mv‡nj ivbv নাকলা,াঅমােী 01910-316426 াাঁ-মুরগী পান। 11/02/2021- ১৭-০2-

202১ 

 

08 ‡kL ivnvZ নাকলা,াঅমােী 01860-687822 াাঁ-মুরগী পান। 11/02/2021- ১৭-০2-

202১ 

 

09 ‡gvtAvey iv‡qe নাকলা,াঅমােী 01924-035926 াাঁ-মুরগী পান। 11/02/2021- ১৭-০2-

202১ 

 

10 ‡gvt †g‡n`x nvmvb নাকলা,াঅমােী 01943-514043 াাঁ-মুরগী পান। 11/02/2021- ১৭-০2-

202১ 

 

11 ‡gvtiwKeyj nvmvb নাকলা,াঅমােী 01927-110614 াাঁ-মুরগী পান। 11/02/2021- ১৭-০2-

202১ 

 

12 ‡gvtAvwidzj Bmjvg নাকলা,াঅমােী 01924-333243 াাঁ-মুরগী পান। 11/02/2021- ১৭-০2-

202১ 

 

13 ‡gvt‡g‡n`x nvmvb নাকলা,াঅমােী 01998-405976 াাঁ-মুরগী পান। 11/02/2021- ১৭-০2-

202১ 

 

14 ‡gvt gvmyg wejøvn নাকলা,াঅমােী 01909-130598 াাঁ-মুরগী পান। 11/02/2021- ১৭-০2-  



202১ 

15 AvwRRyj nK নাকলা,াঅমােী 01914-114837 াাঁ-মুরগী পান। 11/02/2021- ১৭-০2-

202১ 

 

16 ‡gvt‡ejvj †nv‡mb নাকলা,াঅমােী 01914-112829 াাঁ-মুরগী পান। 11/02/2021- ১৭-০2-

202১ 

 

17 ‡gvt iwng ev`kv নাকলা,াঅমােী 01929-390285 াাঁ-মুরগী পান। 11/02/2021- ১৭-০2-

202১ 

 

18 mvwKe ‡nv‡mb নাকলা,াঅমােী 01928-030851 াাঁ-মুরগী পান। 11/02/2021- ১৭-০2-

202১ 

 

19 ‡gvtiv‡mj Kwei নাকলা,াঅমােী 01966-986907 াাঁ-মুরগী পান। 11/02/2021- ১৭-০2-

202১ 

 

20 ‡gvt kidzÏxb Avn‡¤§` নাকলা,াঅমােী 01771-441666 াাঁ-মুরগী পান। 11/02/2021- ১৭-০2-

202১ 

 

21 ‡gvt AvjgMxi †nv‡mb নাকলা,াঅমােী 01915-770278 াাঁ-মুরগী পান। 11/02/2021- ১৭-০2-

202১ 

 

22 ‡gvt †gvRviæj Bmjvg নাকলা,াঅমােী 01924-333243 াাঁ-মুরগী পান। 11/02/2021- ১৭-০2-

202১ 

 

23 ‡gvt Avnmvb Djøvn 

Bmjvg 

নাকলা,াঅমােী 01917-628385 াাঁ-মুরগী পান। 11/02/2021- ১৭-০2-

202১ 

 

24 Avj-Avwgb নাকলা,াঅমােী 01967-746404 াাঁ-মুরগী পান। 11/02/2021- ১৭-০2-

202১ 

 

25 Awi›`g Kzgvi wek¦vm চকদগায়াবাটি 01941-986682 াাঁ-মুরগী পান। 11/02/2021- ১৭-০2-

202১ 

 

       

       MYcÖRvZš¿x evsjv‡`k miKvi 

                                    Dc‡Rjv hye Dbœqb Kg©KZv©i Kvh©vjq                      e¨vP bs-13তম 

                                               Kqiv, Lyjbv|                                       cyiæl-10 

‡K‡› ª̀i bvgt নাকলা রকারর প্রাথাঃ রবেযাাঃ,Kqiv,Lyjbv|                                                         gwnjv-15 

‡Uª‡Wi bvgt াাঁ-মুরগী পান।   
‡gqv`-18/02/2021দত 24-০2-202১= 07 রেন| 

ক্রাঃনাং প্ররলক্ষণাথীর নাম ঠিকানা প্রমাবাাআ নাং প্ররলক্ষণ প্রকাদমর 

নাম 

প্রময়াে মন্তবয 

01 ন্নযাী মন্ড চকদগায়াবাটি 01910-692607 াাঁ-মুরগী পান। 18/02/2021- 24-০2-

202১ 

 

02 প্রলখ াঅররফু াআাম নাকলা,াঅমােী 01735-912970 াাঁ-মুরগী পান। 18/02/2021- 24-০2-

202১ 

 

03 AR©yb Kygvi gÛj চকদগায়াবাটি 01917-277256 াাঁ-মুরগী পান। 18/02/2021- 24-০2-

202১ 

 

04 Avkivdzj  নাকলা,াঅমােী 01399-739785 াাঁ-মুরগী পান। 18/02/2021- 24-০2-  



202১ 

05 Avmgv Av³vi নাকলা,াঅমােী 01991-753102 াাঁ-মুরগী পান। 18/02/2021- 24-০2-

202১ 

 

06 Rywjqv  নাকলা,াঅমােী 01936-039202 াাঁ-মুরগী পান। 18/02/2021- 24-০2-

202১ 

 

07 wniv LvZzb নাকলা,াঅমােী 01991-753102 াাঁ-মুরগী পান। 18/02/2021- 24-০2-

202১ 

 

08 ‡gvmvt gvwdqv Av³vi নাকলা,াঅমােী 01719-125409 াাঁ-মুরগী পান। 18/02/2021- 24-০2-

202১ 

 

09 ivwRqv myjZvbv নাকলা,াঅমােী 01942-291746 াাঁ-মুরগী পান। 18/02/2021- 24-০2-

202১ 

 

10 dv‡Zgv LvZzb নাকলা,াঅমােী 01935-117172 াাঁ-মুরগী পান। 18/02/2021- 24-০2-

202১ 

 

11 ‡gvQvt cvcxqv LvZzb নাকলা,াঅমােী 01756-125200 াাঁ-মুরগী পান। 18/02/2021- 24-০2-

202১ 

 

12 Zvwbqv myjZvbv নাকলা,াঅমােী 01709-308528 াাঁ-মুরগী পান। 18/02/2021- 24-০2-

202১ 

 

13 ‡gvQvt kviwgb LvZzb নাকলা,াঅমােী 01315-865010 াাঁ-মুরগী পান। 18/02/2021- 24-০2-

202১ 

 

14 mywdqv LvZzb নাকলা,াঅমােী 01862-923974 াাঁ-মুরগী পান। 18/02/2021- 24-০2-

202১ 

 

15 cÖKvk P› ª̀ gÛj নাকলা,াঅমােী 01956-352512 াাঁ-মুরগী পান। 18/02/2021- 24-০2-

202১ 

 

16 g…¤§q gÛj চকদগায়াবাটি 01721-607763 াাঁ-মুরগী পান। 18/02/2021- 24-০2-

202১ 

 

17 i‡gk P› ª̀ MvBb চকদগায়াবাটি 01763-342197 াাঁ-মুরগী পান। 18/02/2021- 24-০2-

202১ 

 

18 iægv LvZzb নাকলা,াঅমােী 01726-590526 াাঁ-মুরগী পান। 18/02/2021- 24-০2-

202১ 

 

19 ‡gvQvtwiwb Av³vi †iK¦¥bv নাকলা,াঅমােী 01761-578582 াাঁ-মুরগী পান। 18/02/2021- 24-০2-

202১ 

 

20 ‡gvQvt Avwg¦qv LvZzb নাকলা,াঅমােী 01761-578582 াাঁ-মুরগী পান। 18/02/2021- 24-০2-

202১ 

 

21 ‡gvQvtmvbwR`v Av³vi 

(b`x) 

নাকলা, 
াঅমােী 

01907-661924 াাঁ-মুরগী পান। 18/02/2021- 24-০2-

202১ 

 

22 ‡gvt Lvqiæj Avjg নাকলা, 
াঅমােী 

01708-117726 াাঁ-মুরগী পান। 18/02/2021- 24-০2-

202১ 

 

23 ‡gvQvt AvQgv LvZzb নাকলা, 
াঅমােী 

01765-476293 াাঁ-মুরগী পান। 18/02/2021- 24-০2-

202১ 

 



24 ‡gvt Gbvgyj nK bvCg নাকলা, 
াঅমােী 

01741-733220 াাঁ-মুরগী পান। 18/02/2021- 24-০2-

202১ 

 

25 ‡gvt gvnveyeyj Avjg নাকলা, 
াঅমােী 

01302-678421 াাঁ-মুরগী পান। 18/02/2021- 24-০2-

202১ 

 

 

 

গণপ্রজাতন্ত্রী  বাাংাদেল  সরকার  

উপদজা  যুব  উন্নয়ন  কর্মকতম া  কাযায়   

কয়রা , খুনা । 
 

প্রকদের  নাম  : শ্রীফতা  রকারী  প্রাথরমক  রবেযায় ।    ১৪তম বযাচ  

প্রেদের  নাম  : মৎয  চা  প্ররলক্ষণ ।       ২০২০-২০২১ াথমবছর  

প্রময়াে   : ০৯/০৩/২০২১ দত  ১৫/০৩/২০২১ াআাং পযন্ত  ৭ রেন। 
ক্রাঃনাং প্ররলক্ষণাথীর নাম ঠিকানা প্রমাবাাআ নাং প্ররলক্ষণ প্রকাপ্রমর 

নাম 

প্রময়াে মন্তবয 

01 

াাআেুর  াআাম  
শ্রীফতা , 

বারময় ,কয়রা  

01910-692607 মৎয  চা  

প্ররলক্ষণ । 

09/03/2021- 15-০3-202১  

02 প্রমাা : তহুরা  
পারভীন  

শ্রীফতা , 

বারময় ,কয়রা  

01735-912970 মৎয  চা  

প্ররলক্ষণ । 

09/03/2021- 15-০3-202১  

03 

রীনা  গাাআন  কাদপাতা , 

01917-277256 মৎয  চা  

প্ররলক্ষণ । 

09/03/2021- 15-০3-202১  

04 

নারমা  পারভীন  ঘুগরাকাটি  

01399-739785 মৎয  চা  

প্ররলক্ষণ । 

09/03/2021- 15-০3-202১  

05 

ুজন  মন্ড  কাদপাতা , 

01991-753102 মৎয  চা  

প্ররলক্ষণ । 

09/03/2021- 15-০3-202১  

06 প্রমাাঃ  মরনরু  

াআাম  
ঘুগরাকাটি  

01936-039202 মৎয  চা  

প্ররলক্ষণ । 

09/03/2021- 15-০3-202১  

07 

ারফজা  াঅক্তার  াুয়া  বাগাী  
01991-753102 মৎয  চা  

প্ররলক্ষণ । 

09/03/2021- 15-০3-202১  

08 প্রমাাঃ  জুবাদয়র  

প্রাদন  গাজী  
ঘুগরাকাটি  

01719-125409 মৎয  চা  

প্ররলক্ষণ । 

09/03/2021- 15-০3-202১  

09 লযামী  
প্রজায়াদ্দার  

কাদপাতা , 

বারময় ,কয়রা  
01942-291746 মৎয  চা  

প্ররলক্ষণ  

09/03/2021- 15-০3-202১  

10 

তন্ময়  মন্ড  

কাদপাতা , 

বারময় ,কয়রা  
01935-117172 মৎয  চা  

প্ররলক্ষণ । 

09/03/2021- 15-০3-202১  

11 সকত  কুমরা  
রকার  

কাদপাতা , 

বারময় ,কয়রা  
01756-125200 মৎয  চা  

প্ররলক্ষণ । 

09/03/2021- 15-০3-202১  



12 

ুজন  

কাদপাতা , 

বারময় ,কয়রা  
01709-308528 মৎয  চা  

প্ররলক্ষণ । 

09/03/2021- 15-০3-202১  

13 রবভা  রানী  
মন্ড  

কাদপাতা , 

বারময় ,কয়রা  
01315-865010 মৎয  চা  

প্ররলক্ষণ । 

09/03/2021- 15-০3-202১  

14 ুরচত্রা  রানী  
রোর  

কাদপাতা , 

বারময় ,কয়রা  
01862-923974 মৎয  চা  

প্ররলক্ষণ । 

09/03/2021- 15-০3-202১  

15 

প্ররানা  প্রবগম  ঘুগরাকাটি  

01956-352512 মৎয  চা  

প্ররলক্ষণ । 

09/03/2021- 15-০3-202১  

16 াঅবু্দল্লা  াঅ 

মামুন  
াুয়া  বাগাী  

01721-607763 মৎয  চা  

প্ররলক্ষণ । 

09/03/2021- 15-০3-202১  

17 

প্রমদেী  াান  

শ্রীফতা , 

বারময় ,কয়রা  
01763-342197 মৎয  চা  

প্ররলক্ষণ । 

09/03/2021- 15-০3-202১  

18 

ারবনা  খাতুন  

শ্রীফতা , 

বারময় ,কয়রা  
01726-590526 মৎয  চা  

প্ররলক্ষণ । 

09/03/2021- 15-০3-202১  

19 

ারমেু  াআাম  

শ্রীফতা , 

বারময় ,কয়রা  
01761-578582 মৎয  চা  

প্ররলক্ষণ । 

09/03/2021- 15-০3-202১  

20 

নাজমা  ুতানা  

শ্রীফতা , 

বারময় ,কয়রা  
01761-578582 মৎয  চা  

প্ররলক্ষণ । 

09/03/2021- 15-০3-202১  

21 প্রমাছাাঃ  প্ররদনা  
পারভীন  

শ্রীফতা , 

বারময় ,কয়রা  
01907-661924 মৎয  চা  

প্ররলক্ষণ । 

09/03/2021- 15-০3-202১  

22 প্রমাাঃ  াঅজমীর  

প্রাদন  

শ্রীফতা , 

বারময় ,কয়রা  
01708-117726 মৎয  চা  

প্ররলক্ষণ । 

09/03/2021- 15-০3-202১  

23 

ররপন  প্রাদন  

শ্রীফতা , 

বারময় ,কয়রা  
01765-476293 মৎয  চা  

প্ররলক্ষণ । 

09/03/2021- 15-০3-202১  

24 হৃেয়  কুমার  

বাছাড়  

শ্রীফতা , 

বারময় ,কয়রা  
01741-733220 মৎয  চা  

প্ররলক্ষণ । 

09/03/2021- 15-০3-202১  

25 ুজন  কুমার  

মন্ড  

শ্রীফতা , 

বারময় ,কয়রা  
01302-678421 মৎয  চা  

প্ররলক্ষণ । 

09/03/2021- 15-০3-202১  

 

 

স্বাক্ষররত-৩০/০৩/২১ 

( প্রখ মাবুর রমান ) 

উপদজা যুব উন্নয়ন কমমকতম া(াাঃোাঃ)   
    কয়রা,খুনা। 
                                                                                                                

প্রাপক-উপ-পররচাক 

         যুব উন্নয়ন ারর্েপ্তর, খুনা। 



 



গণপ্রজাতন্ত্রীফাাংরাদদযকায 

উদজরামৄফউন্নয়নকভকততাযকামারয় 

ততযখাদা, খুরনা 

 

ÔছকÕ 
খ)অপ্রাততষ্ঠাতনকপ্রতক্ষণ : 

নাং প্রতক্ষণাথীযনাভ ঠিকানা তভাফাইরনম্বয প্রতক্ষণদকাদ তয

নাভ 

তভয়াদ ভন্তব্য 

1 তরটনদভাল্যা গ্রাভ: রস্কযপুয 

ডাক:তভাকাভপুয 

উদজরা :ততযখাদা 

তজরা: খুরনা 

01992527388 গরু 

তভাটাতাজাকযণ 

 

07 তদন 

(02/09/2020 

তথদক 

08/09/2020তি:) 

 

 

2 ভাভতনতফতফ গ্রাভ: রস্কযপুয 

ডাক:তভাকাভপুয 

উদজরা :ততযখাদা 

তজরা: খুরনা 

01954639127 গরু 

তভাটাতাজাকযণ 

 

07 তদন 

(02/09/2020 

তথদক 

08/09/2020তি:) 

 

 

3 াতনুযদফগভ 

 

গ্রাভ: ভধুপুয 

ডাক:তকারাাটগাতত 

উদজরা :ততযখাদা 

তজরা: খুরনা 

01988983656 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

(02/09/2020 

তথদক 

08/09/2020তি:) 

 

 

4 ভাামুদাানতপ্র

ন্স 

গ্রাভ: রস্কযপুয 

ডাক:তভাকাভপুয 

উদজরা :ততযখাদা 

তজরা: খুরনা 

01938604527 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

(02/09/2020 

তথদক 

08/09/2020তি:) 

 

 

5 তযফুরতকদায গ্রাভ: রস্কযপুয 

ডাক:তভাকাভপুয 

উদজরা :ততযখাদা 

তজরা: খুরনা 

01724643690 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

(02/09/2020 

তথদক 

08/09/2020তি:) 

 

 

6 আতিয়াআকতায গ্রাভ: রস্কযপুয 

ডাক:তভাকাভপুয 

উদজরা :ততযখাদা 

তজরা: খুরনা 

01919820210 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

(02/09/2020 

তথদক 08/09/2020তি:) 

 

 

 

নাং প্রতক্ষণাথীযনাভ ঠিকানা তভাফাইরনম্বয প্রতক্ষণদকাদ তয

নাভ 

তভয়াদ ভন্তব্য 

ব্যাচনাং     : 01 

অথ তফিয     : 2020-2021 

তফলয়        : গরুদভাটাতাজাকযণ 

তাতযখ: 02/09/2020তথদক 08/09/2020তি: 

 

 



7 আযাফুরইরা

ভ 

গ্রাভ: রস্কযপুয 

ডাক:তভাকাভপুয 

উদজরা :ততযখাদা 

তজরা: খুরনা। 

01408616599 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

(02/09/2020 

তথদক 

08/09/2020তি:) 

 

8 তভা : 

াজ্জাদুরদখ 

গ্রাভ: রস্কযপুয 

ডাক:তভাকাভপুয 

উদজরা :ততযখাদা 

তজরা: খুরনা 

01999282162 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

(02/09/2020 

তথদক 

08/09/2020তি:) 

 

9 তভা: 

াইফুরইরাভ 

গ্রাভ: ভধুপুয 

ডাক:তকারাাটগাতত 

উদজরা :ততযখাদা 

তজরা: খুরনা 

01992527400 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

(02/09/2020 

তথদক 

08/09/2020তি:) 

 

 

10 তাতরভাদফগভ গ্রাভ: রস্কযপুয 

ডাক:তভাকাভপুয 

উদজরা :ততযখাদা 

তজরা: খুরনা 

01754698512 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

(02/09/2020 

তথদক 

08/09/2020তি:) 

 

 

11 তাদরযানা গ্রাভ: রস্কযপুয 

ডাক:তভাকাভপুয 

উদজরা :ততযখাদা 

তজরা: খুরনা 

01925623366 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

(02/09/2020 

তথদক 

08/09/2020তি:) 

 

 

12 আ : 

যাজ্জাকতফশ্বা 

গ্রাভ: রস্কযপুয 

ডাক:তভাকাভপুয 

উদজরা :ততযখাদা 

তজরা: খুরনা 

01826337797 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

(02/09/2020 

তথদক 

08/09/2020তি:) 

 

 

13 তভা : 

তপকুরইরাভ 

 

গ্রাভ: রস্কযপুয 

ডাক:তভাকাভপুয 

উদজরা :ততযখাদা 

তজরা: খুরনা 

01962452639 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

(02/09/2020 

তথদক 

08/09/2020তি:) 

 

 

14 াইতফুযযভান 

 ( দ্বাযা ) 

গ্রাভ: রস্কযপুয 

ডাক:তভাকাভপুয 

উদজরা :ততযখাদা 

তজরা: খুরনা 

01950157502 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

(02/09/2020 

তথদক 

08/09/2020তি:) 

 

 

15 মুক্তাখাতুন গ্রাভ: রস্কযপুয 

ডাক:তভাকাভপুয 

উদজরা :ততযখাদা 

তজরা: খুরনা 

01944237368 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

(02/09/2020 

তথদক 

08/09/2020তি:) 

 

 

নাং প্রতক্ষণাথীযনাভ ঠিকানা তভাফাইরনম্বয প্রতক্ষণদকাদ তয

নাভ 

তভয়াদ ভন্তব্য 



16 কুটিখাতুন গ্রাভ: রস্কযপুয 

ডাক:তভাকাভপুয 

উদজরা :ততযখাদা 

তজরা: খুরনা 

01968281538 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

(02/09/2020 

তথদক 

08/09/2020তি:) 

 

 

17 অনজুদফগভ গ্রাভ: ভতিকপুয 

ডাক:তভাকাভপুয 

উদজরা :ততযখাদা 

তজরা: খুরনা 

01736999990 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

(02/09/2020 

তথদক 

08/09/2020তি:) 

 

 

18 যতকফউতিন গ্রাভ: রস্কযপুয 

ডাক:তভাকাভপুয 

উদজরা :ততযখাদা 

তজরা: খুরনা 

01975137913 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

(02/09/2020 

তথদক 

08/09/2020তি:) 

 

 

19 তভা : 

াইয়াদুরইরাভ 

গ্রাভ: তভাকাভপুয 

ডাক:তভাকাভপুয 

উদজরা :ততযখাদা 

তজরা: খুরনা 

01997255278 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

(02/09/2020 

তথদক 

08/09/2020তি:) 

 

 

20 আব্দুরকতযভ গ্রাভ: রস্কযপুয 

ডাক:তভাকাভপুয 

উদজরা :ততযখাদা 

তজরা: খুরনা 

01981000634 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

(02/09/2020 

তথদক 08/09/2020তি:) 

 

 

21 ায়দাযআরী গ্রাভ: রস্কযপুয 

ডাক:তভাকাভপুয 

উদজরা :ততযখাদা 

তজরা: খুরনা 

01935357341 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

(02/09/2020 

তথদক 

08/09/2020তি:) 

 

 

2

2 

তভদদীাানফা

তি 

গ্রাভ: রস্কযপুয 

ডাক:তভাকাভপুয 

উদজরা :ততযখাদা 

তজরা: খুরনা 

01962850606 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

(02/09/2020 

তথদক 

08/09/2020তি:) 

 

 

2

3 

তীযব গ্রাভ: তভাকাভপুয 

ডাক:তভাকাভপুয 

উদজরা :ততযখাদা 

তজরা: খুরনা 

01962848254 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

(02/09/2020 

তথদক 

08/09/2020তি:) 

 

 

24 তভা : 

আযাদআরী 

গ্রাভ: রস্কযপুয 

ডাক: তভাকাভপুয 

উদজরা :ততযখাদা 

তজরা: খুরনা 

01919350159 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

(02/09/2020 

তথদক 08/09/2020তি:) 

 

 

নাং প্রতক্ষণাথীযনাভ ঠিকানা তভাফাইরনম্বয প্রতক্ষণদকাদ তয

নাভ 

তভয়াদ ভন্তব্য 



2

5 

তভা : আতভনুর গ্রাভ: উ : তভাকাভপুয 

ডাক:  তভাকাভপুয 

উদজরা :ততযখাদা 

তজরা: খুরনা 

01966498334 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

(02/09/2020 

তথদক 

08/09/2020তি:) 

 

 

2

6 

তভা : 

ভতদুরইরাভ 

গ্রাভ : রস্কযপুযডাক:  তভাকাভপুয 

উদজরা : ততযখাদাদজরা: খুরনা 

01998627406 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

(03/09/2020- 

তথদক 

09/09/2020তি:) 

 

 

2

7 

তভািা: 

তনাখাতুন 

গ্রাভ : রস্কযপুযডাক:  তভাকাভপুয 

উদজরা : ততযখাদাদজরা: খুরনা 

01940709163 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

03/09/2020- 

তথদক 

09/09/2020তি:) 

 

 

2

8 

যভানআরী গ্রাভ : রস্কযপুয 

ডাক : তভাকাভপুয 

উদজরা : ততযখাদা 

তজর : খুরনা 

01987454923 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

03/09/2020- 

তথদক 

09/09/2020তি:) 

 

 

2

9 

আব্দুিাআরভামু

ন 

গ্রাভ : রস্কযপুযডাক : তভাকাভপুয 

ততযখাদা , খুরনা 

01736330885 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

03/09/2020- 

তথদক 

09/09/2020তি:) 

 

 

3

0 

তভা : রুদফরদখ গ্রাভ : রস্কযপুয 

ডাক : তভাকাভপুয 

উদজরা : ততযখাদা 

তজর : খুরনা 

019506271452 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

03/09/2020- 

তথদক 

09/09/2020তি:) 

 

 

31 তভা : 

আতযফুরইরাভ 

গ্রাভ : রস্কযপুয 

ডাক : তভাকাভপুয 

উদজরা : ততযখাদা 

তজর : খুরনা 

01728776227 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

03/09/2020- 

তথদক 

09/09/2020তি:) 

 

 

3

2 

তভা : 

তভদদীাান 

গ্রাভ:  তভাকাভপুয 

ডাক : তভাকাভপুয 

উদজরা : ততযখাদা 

তজর : খুরনা 

01943583620 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

03/09/2020- 

তথদক09/09/2020তি:) 

 

 

3

3 

াযতভনসুরতানা গ্রাভ:  তভাকাভপুয 

ডাক : তভাকাভপুয 

উদজরা : ততযখাদা 

তজর : খুরনা 

 01951435398 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

03/09/2020- 

তথদক09/09/2020তি:) 

 

 

নাং প্রতক্ষণাথীযনাভ ঠিকানা তভাফাইরনম্বয প্রতক্ষণদকাদ তয

নাভ 

তভয়াদ ভন্তব্য 



3

4 

ফাবুরইরাভ গ্রাভ : রস্কযপুয 

ডাক : তভাকাভপুয 

উদজরা : ততযখাদা 

তজর : খুরনা 

01963252480 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

03/09/2020- 

তথদক 09/09/2020তি:) 

 

 

3

5 

তভা : 

রুদফরআদভদ 

গ্রাভ : রস্কযপুয 

ডাক : তভাকাভপুয 

উদজরা : ততযখাদা 

তজর : খুরনা 

01716575507 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

03/09/2020- 

তথদক 09/09/2020তি:) 

 

 

3

6 

যাজুআদভদ গ্রাভ : রস্কযপুয 

ডাক : তভাকাভপুয 

উদজরা : ততযখাদা 

তজর : খুরনা 

01654678765 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

03/09/2020- 

তথদক 09/09/2020তি:) 

 

 

3

7 

ভামুনুযযতদ গ্রাভ : রস্কযপুয 

ডাক : তভাকাভপুয 

উদজরা : ততযখাদা 

তজর : খুরনা 

01911701530 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

03/09/2020- 

তথদক 

09/09/2020তি:) 

 

 

3

8 

তভা : 

জতভউতিন 

গ্রাভ : রস্কযপুয 

ডাক : তভাকাভপুয 

উদজরা : ততযখাদা 

তজর : খুরনা 

01972971187 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

03/09/2020- 

তথদক 09/09/2020তি:) 

 

 

3

9 

তভা : 

নাতযদভাল্যা 

গ্রাভ : রস্কযপুয 

ডাক : তভাকাভপুয 

উদজরা : ততযখাদা 

তজর : খুরনা 

01903036160 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

03/09/2020- 

তথদক 09/09/2020তি:) 

 

 

40 তরতরভভতিক গ্রাভ : রস্কযপুয 

ডাক : তভাকাভপুয 

উদজরা : ততযখাদা 

তজর : খুরনা 

01986744923 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

03/09/2020- 

তথদক 09/09/2020তি:) 

 

 

41 তভা : 

ফুযকানদাদন 

গ্রাভ : রস্কযপুয 

ডাক : তভাকাভপুয 

উদজরা : ততযখাদা 

তজর : খুরনা 

01925129846 

 

গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

03/09/2020- 

তথদক 09/09/2020তি:) 

 

 

42 তভা : ইব্রাতভ গ্রাভ : রস্কযপুয 

ডাক : তভাকাভপুয 

উদজরা : ততযখাদা 

তজর : খুরনা 

01923830825 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

03/09/2020- 

তথদক 09/09/2020তি:) 

 

 

 

 

4

3 

নাতদাসুরতানা গ্রাভ : রস্কযপুয 

ডাক : তভাকাভপুয 

উদজরা : ততযখাদা 

তজর : খুরনা 

01994249152 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

03/09/2020- 

তথদক 

09/09/2020তি:) 

 

 

নাং প্রতক্ষণাথীযনাভ ঠিকানা তভাফাইরনম্বয প্রতক্ষণদকাদ তয তভয়াদ ভন্তব্য 



নাভ 

44 তভা : 

কাভারদভাল্যা 

গ্রাভ:  ভধুপুয 

ডাক :তকারাাটগাতী 

উদজরা : ততযখাদা 

তজর : খুরনা 

01745812613 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

03/09/2020- 

তথদক 09/09/2020তি:) 

 

 

45 আতভরুরইরাভ গ্রাভ : রস্কযপুয 

ডাক : তভাকাভপুয 

উদজরা : ততযখাদা 

তজর : খুরনা 

01923184235 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

03/09/2020- 

তথদক 09/09/2020তি:) 

 

 

4

6 

াজ্জাদদাদন গ্রাভ : রস্কযপুয 

ডাক : তভাকাভপুয 

উদজরা : ততযখাদা 

তজর : খুরনা 

01941256817 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

03/09/2020- 

তথদক 09/09/2020তি:) 

 

47 তভা : জুদয়র গ্রাভ : রস্কযপুয 

ডাক : তভাকাভপুয 

উদজরা : ততযখাদা 

তজর : খুরনা 

01967472577 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

03/09/2020- 

তথদক 09/09/2020তি:) 

 

 

48 যওানআরী গ্রাভ : রস্কযপুয 

ডাক : তভাকাভপুয 

উদজরা : ততযখাদা 

তজর : খুরনা 

01725727272 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

03/09/2020- 

তথদক 09/09/2020তি:) 

 

 

49 তভা : আর-

আভীনতফশ্বা 

গ্রাভ : রস্কযপুয 

ডাক : তভাকাভপুয 

উদজরা : ততযখাদা 

তজর : খুরনা 

01910313521 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

03/09/2020- 

তথদক 09/09/2020তি:) 

 

 

50 তভািা : 

যাদফয়াদফগভ 

গ্রাভ : রস্কযপুয 

ডাক : তভাকাভপুয 

উদজরা : ততযখাদা 

তজর : খুরনা 

017999776139 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

03/09/2020- 

তথদক  09/09/2020তি:) 

 

 

51 াতকরআদভদ গ্রাভ + তা : আনন্দনগযউদজরা : 

ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01935641646 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

(19/09/2020 -  

25/09/2020তি:) 

 

5

2 

ওফাইদুরইরাভ গ্রাভ + তা : আনন্দনগয 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01953359552 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

(19/09/2020 -  

25/09/2020তি:) 

 

5

3 

াযতভন গ্রা: তখপুযাডা: তয়ারী 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01860249099 গরুদভাটাতাজাক

যণ 

 

07 তদন 

(19/09/2020 -  

25/09/2020তি:) 

 

54 তগাতফন্দধয গ্রা :খড়ফতড়য়া 

ডা: তয়ারী 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

 

01416543355 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

(19/09/2020 -  

25/09/2020তি:) 

 

 

 

নাং প্রতক্ষণাথীযনাভ ঠিকানা তভাফাইরনম্বয প্রতক্ষণদকাদ তয

নাভ 

তভয়াদ ভন্তব্য 



5

5 

তভা : 

ইভনদভািযা 

গ্রাভ + তা : আনন্দনগয 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01993245080 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

(19/09/2020 -  

25/09/2020তি:) 

 

5

6 

তযাদফগভ গ্রা :খড়ফতড়য়াডা: তয়ারী 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01990097030 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

(19/09/2020 -  

25/09/2020তি:) 

 

57 যাতদুরআরভ গ্রাভ + তা : আনন্দনগয 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01980917999 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

(19/09/2020 -  

25/09/2020তি:) 

 

5

8 

তউরীদফগভ গ্রা :খড়ফতড়য়া 

ডা: তয়ারী 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01913937051 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

(19/09/2020 -  

25/09/2020তি:) 

 

5

9 

পযাদআরী গ্রাভ + তা : আনন্দনগয 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01915047188 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

(19/09/2020 -  

25/09/2020তি:) 

 

6

0 

আবুাদনপ গ্রাভ + তা : আনন্দনগয 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01935216080 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

(19/09/2020 -  

25/09/2020তি:) 

 

61 যাতিজম্মাদায গ্রাভ + তা : আনন্দনগয 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01945634525 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

(19/09/2020 -  

25/09/2020তি:) 

 

6

2 

জয়ন্তঅতধকাযী গ্রা :খড়ফতড়য়া 

ডা: তয়ারী 

ততযখাদা ,খুরনা 

01989582214 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

(19/09/2020 -  

25/09/2020তি:) 

 

6

3 

াযদবজতফশ্বা গ্রা :খড়ফতড়য়াডা: তয়ারী 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

 

01969050007 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

(19/09/2020 -  

25/09/2020তি:) 

 

6

4 

াানদভািা গ্রা :খড়ফতড়য়া 

ডা: তয়ারী 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01913937051 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

(19/09/2020 -  

25/09/2020তি:) 

 

 

 

 

 

6

5 

হুাইনভতিক গ্রাভ : আনন্দনগয 

তা : আনন্দনগয 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01846552223 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

(19/09/2020 -  

25/09/2020তি:) 

 

 

 

 

 

 

 

নাং প্রতক্ষণাথীযনাভ ঠিকানা তভাফাইরনম্বয প্রতক্ষণদকাদ তয

নাভ 

তভয়াদ ভন্তব্য 



6

6 

তানবীযআদভদ গ্রা :খড়ফতড়য়াডা: তয়ারী 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01641459166 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

(19/09/2020 -  

25/09/2020তি:) 

 

6

7 

জতযউিীন গ্রাভ + তা : আনন্দনগয 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01860249099 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

(19/09/2020 -  

25/09/2020তি:) 

 

6

8 

আতজজুরদখ গ্রা :খড়ফতড়য়া 

ডা: তয়ারী 

উদজরা : ততযখাদাদজরা : খুরনা 

01975623633 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

(19/09/2020 -  

25/09/2020তি:) 

 

6

9 

তভা : 

আিাবুযযভান 

গ্রাভ + তা : আনন্দনগয 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01962009196 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

(19/09/2020 -  

25/09/2020তি:) 

 

70 আতিয়াখাতুন গ্রাভ + তা : আনন্দনগয 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

018602423070 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

(19/09/2020 -  

25/09/2020তি:) 

 

71 জানুদফগভ গ্রাভ + তা : আনন্দনগয 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

017255302015 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

(19/09/2020 -  

25/09/2020তি:) 

 

7

2 

জীভউতিন গ্রাভ + তা : আনন্দনগয 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01860289099 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

(19/09/2020 -  

25/09/2020তি:) 

 

7

3 

যতনদখ (াবু) গ্রাভ + তা : আনন্দনগয 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01912215451 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

(19/09/2020 -  

25/09/2020তি:) 

 

74 ইয়াদআরী গ্রাভ + তা : আনন্দনগয 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01922871771 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

(19/09/2020 -  

25/09/2020তি:) 

 

75 আব্দুযযভান গ্রা :খড়ফতড়য়াডা: তয়ারী 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01949651074 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

(19/09/2020 -  

25/09/2020তি:) 

 

7

6 

তজতভনদফগভ গ্রাভ : নয়াফাযাাত 

ডাক:তকারাাটগাতত 

উদজরা :ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

 

 

 

 

 

01725491538 গাবীারন 

 

 

07 তদন 

(03/10/2020 – তথদক 

09/10/2020তি: ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

নাং প্রতক্ষণাথীযনাভ ঠিকানা তভাফাইরনম্বয প্রতক্ষণদকাদ তয

নাভ 

তভয়াদ ভন্তব্য 

77 ঝণ তাদফগভ গ্রাভ : নয়াফাযাাত 01943751540 গাবীারন 07 তদন  



ডাক:তকারাাটগাতত 

উদজরা :ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

 (03/10/2020 – তথদক 

09/10/2020তি: ) 

 

7

8 

জান্নাততখাতুন গ্রাভ : নয়াফাযাাত 

ডাক:তকারাাটগাতত 

উদজরা :ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01723264487 গাবীারন 

 

07 তদন 

(03/10/2020 – তথদক 

09/10/2020তি: ) 

 

 

79 আজতভযাদফগভ গ্রাভ : উত্তযদকারা 

ডাক:তকারাাটগাতত 

উদজরা :ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01775716951 গাবীারন 

 

07 তদন 

(03/10/2020 – তথদক 

09/10/2020তি: ) 

 

 

80 আতযপাখানভ গ্রাভ : উত্তযদকারা 

ডাক:তকারাাটগাতত 

উদজরা :ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01738666940 গাবীারন 

 

07 তদন 

(03/10/2020 – তথদক 

09/10/2020তি: ) 

 

 

81 কাকতরদফগভ গ্রাভ : উত্তযদকারা 

ডাক:তকারাাটগাতত 

উদজরা :ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01648504305 গাবীারন 

 

 

07 তদন 

(03/10/2020 – তথদক 

09/10/2020তি: ) 

 

 

8

2 

রুনাদফগভ গ্রাভ :পূফ তাটগাতী 

ডাক :াটগাতী 

উদজরা :ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01796370651 গাবীারন 

 

07 তদন 

(03/10/2020 – তথদক 

09/10/2020তি: ) 

 

 

8

3 

তরতদফগভ গ্রাভ : াতন্তপুয 

ডাক:তকারাাটগাতত 

উদজরা :ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01760949311 গাবীারন 

 

07 তদন 

(03/10/2020 – তথদক 

09/10/2020তি: ) 

 

 

84 তরতদফগভ গ্রাভ : নয়াফাযাাত 

ডাক:তকারাাটগাতত 

উদজরা :ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01726843627 গাবীারন 

 

07 তদন 

(03/10/2020 – তথদক 

09/10/2020তি: ) 

 

 

8

5 

তরুণকুভাযযকা

য 

গ্রাভ : তকারা 

ডাক:তকারাাটগাতত 

উদজরা :ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01726728345 গাবীারন 

 

07 তদন 

(03/10/2020 – তথদক 

09/10/2020তি: ) 

 

 

8

6 

তভা : 

আওয়ারদখ 

গ্রাভ : তকারা 

ডাক:তকারাাটগাতত 

উদজরা :ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01740974224 গাবীারন 

 

 

07 তদন 

(03/10/2020 – তথদক 

09/10/2020তি: ) 

 

8

7 

তভা : 

ইব্রাতভদখ 

গ্রাভ : তকারা 

ডাক:তকারাাটগাতত 

উদজরা :ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01843882783 গাবীারন 

 

07 তদন 

(03/10/2020 – তথদক 

09/10/2020তি: ) 

 

 

নাং প্রতক্ষণাথীযনাভ ঠিকানা তভাফাইরনম্বয প্রতক্ষণদকাদ তয

নাভ 

তভয়াদ ভন্তব্য 

8 তভা : গ্রাভ : নয়াফাযাাত 01929081084 গাবীারন 07 তদন  



8 আতভনুযদভাল্যা ডাক:তকারাাটগাতত 

উদজরা :ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

 (03/10/2020 – তথদক 

09/10/2020তি: ) 

 

8

9 

তভা : তযয়াভদখ গ্রাভ : াতন্তপুয 

ডাক:তকারাাটগাতত 

উদজরা :ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01797290698 গাবীারন 

 

07 তদন 

(03/10/2020 – তথদক 

09/10/2020তি: ) 

 

 

90 তপকুরইরাভ গ্রাভ : নয়াফাযাাত 

ডাক:তকারাাটগাতত 

উদজরা :ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01868429199 গাবীারন 

 

07 তদন 

(03/10/2020 – তথদক 

09/10/2020তি: ) 

 

 

91 তভাফাযকদভাল্যা গ্রাভ : নয়াফাযাাত 

ডাক:তকারাাটগাতত 

উদজরা :ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01907658070 গাবীারন 

 

 

07 তদন 

(03/10/2020 – তথদক 

09/10/2020তি: ) 

 

 

9

2 

তভা : 

তকভতদভাল্যা 

গ্রাভ : নয়াফাযাাত 

ডাক:তকারাাটগাতত 

উদজরা :ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01879818352 গাবীারন 

 

07 তদন 

(03/10/2020 – তথদক 

09/10/2020তি: ) 

 

 

9

3 

িাাবুযভীয গ্রাভ : নয়াফাযাাত 

ডাক: তকারাাটগাতত 

উদজরা :ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01735075880 গাবীারন 

 

07 তদন 

(03/10/2020 – তথদক 

09/10/2020তি: ) 

 

 

94 ভাাবুযদখ গ্রাভ : ভধুপুয 

ডাক:তকারাাটগাতত 

উদজরা :ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01867182024 গাবীারন 

 

07 তদন 

(03/10/2020 – তথদক 

09/10/2020তি: ) 

 

 

9

5 

ইছুফআরীভীয গ্রাভ :উত্তযদকারা 

ডাক:তকারাাটগাতত 

উদজরা :ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01966936617 গাবীারন 

 

07 তদন 

(03/10/2020 – তথদক 

09/10/2020তি: ) 

 

 

9

6 

তাানাদফগভ গ্রাভ :উত্তযদকারা 

ডাক:তকারাাটগাতত 

উদজরা :ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01759546081 গাবীারন 

 

 

07 তদন 

(03/10/2020 – তথদক 

09/10/2020তি: ) 

 

 

97 যাদপজাদফগভ গ্রাভ : ভধুপুয 

ডাক:তকারাাটগাতত 

উদজরা :ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

 

 

 

01867182024 গাবীারন 

 

07 তদন 

(03/10/2020 – তথদক 

09/10/2020তি: ) 

 

 

 

নাং প্রতক্ষণাথীযনাভ ঠিকানা তভাফাইরনম্বয প্রতক্ষণদকাদ তয

নাভ 

তভয়াদ ভন্তব্য 

9 তভাা : গ্রাভ : তকারা 01843882783 গাবীারন 07 তদন  



8 রাতকদফগভ ডাক: তকারাাটগাতত 

উদজরা :ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

 (03/10/2020 – তথদক 

09/10/2020তি: ) 

 

9

9 

তজল্লুযযভান গ্রাভ : উওযদকারা 

ডাক: তকারাাটগাতী 

উদজরা :ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01315814113 গাবীারন 

 

07 তদন 

(03/10/2020 – তথদক 

09/10/2020তি: ) 

 

 

10

0 

তভা : 

তভাফাদযকতকদা

য 

গ্রাভ : উওযদকারা 

ডাক: তকারাাটগাতী 

উদজরা :ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01880740332 গাবীারন 

 

07 তদন 

(03/10/2020 – তথদক 

09/10/2020তি: ) 

 

 

10

1 

তখনাা্ইভনুযয

ভান 

গ্রাভ : কুতভযডাঙ্গা 

ডাক :ভীদযযদকাদরা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01318461169 গাবীারন 

 

 

07 তদন 

(12/10/2020 – তথদক  

18/10/2020তি: ) 

 

 

10

2 

তভা : 

আতনচুযযভান 

গ্রাভ : ভন্ডরগাতী 

ডাক : তনবুতদয়া 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01790609022 গাবীারন 

 

07 তদন 

(12/10/2020 – তথদক  

18/10/2020তি: ) 

 

 

10

3 

টুটুরদভাল্যা গ্রাভ : তকাদরা 

ডাক :ভীদযযদকাদরা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01740682127 গাবীারন 

 

07 তদন 

(12/10/2020 – তথদক  

18/10/2020তি: ) 

 

 

10

4 

তপদযাজভাামু্মদ গ্রাভ : ভন্ডরগাতী 

ডাক : তনবুতদয়া 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01300647736 গাবীারন 

 

07 তদন 

(12/10/2020 – তথদক  

18/10/2020তি: ) 

 

 

10

5 

ারাখাতুন গ্রাভ : কুতভযডাঙ্গা 

ডাক :ভীদযযদকাদরা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01308402132 গাবীারন 

 

07 তদন 

(12/10/2020 – তথদক  

18/10/2020তি: ) 

 

 

10

6 

িতনয়া গ্রাভ : কুতভযডাঙ্গা 

ডাক :ভীদযযদকাদরা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01906363962 গাবীারন 

 

 

07 তদন 

(12/10/2020 – তথদক  

18/10/2020তি: ) 

 

 

10

7 

পাযানাইয়াতভ

ন 

গ্রাভ : কুতভযডাঙ্গা 

ডাক :ভীদযযদকাদরা 

উদজরা : ততযখাদাদজরা : খুরনা 

01782522272 গাবীারন 

 

07 তদন 

(12/10/2020 – তথদক  

18/10/2020তি: ) 

 

10

8 

ানতজদাখানভতদ

া 

গ্রাভ : কুতভযডাঙ্গা 

ডাক :ভীদযযদকাদরা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01787133016 গাবীারন 

 

07 তদন 

(12/10/2020 – তথদক  

18/10/2020তি: ) 

 

 

নাং প্রতক্ষণাথীযনাভ ঠিকানা তভাফাইরনম্বয প্রতক্ষণদকাদ তয

নাভ 

তভয়াদ ভন্তব্য 

10 রুনারায়রা গ্রাভ : কুতভযডাঙ্গা 01874634831 গাবীারন 07 তদন  



9 ডাক :ভীদযযদকাদরা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

 (12/10/2020 – তথদক  

18/10/2020তি: ) 

11

0 

ইব্রাতভদখ গ্রাভ : কুতভযডাঙ্গা 

ডাক :ভীদযযদকাদরা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01955589639 গাবীারন 

 

07 তদন 

(12/10/2020 – তথদক  

18/10/2020তি: ) 

 

 

11

1 

নাজমূরাান গ্রাভ : কুতভযডাঙ্গা 

ডাক :ভীদযযদকাদরা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01594623552 গাবীারন 

 

 

07 তদন 

(12/10/2020 – তথদক  

18/10/2020তি: ) 

 

 

11

2 

তভাািতদখ গ্রাভ : তকাদরা 

ডাক :ভীদযযদকাদরা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01304810507 গাবীারন 

 

07 তদন 

(12/10/2020 – তথদক  

18/10/2020তি: ) 

 

 

11

3 

এ,এভআতকুয

যভান 

গ্রাভ : কুতভযডাঙ্গা 

ডাক :ভীদযযদকাদরা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01914101585 গাবীারন 

 

07 তদন 

(12/10/2020 – তথদক  

18/10/2020তি: ) 

 

 

11

4 

এএভযানা গ্রাভ : কুতভযডাঙ্গা 

ডাক :ভীদযযদকাদরা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01917418380 গাবীারন 

 

07 তদন 

(12/10/2020 – তথদক  

18/10/2020তি: ) 

 

 

11

5 

তভরটনগাজী গ্রাভ : কুতভযডাঙ্গা 

ডাক :ভীদযযদকাদরা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01312063931 গাবীারন 

 

07 তদন 

(12/10/2020 – তথদক  

18/10/2020তি: ) 

 

 

11

6 

তগারাভযিাতন গ্রাভ : কুতভযডাঙ্গা 

ডাক :ভীদযযদকাদরা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01923948513 গাবীারন 

 

 

07 তদন 

(12/10/2020 – তথদক  

18/10/2020তি: ) 

 

 

11

7 

তখআতযফুজ্জাভা

ন 

গ্রাভ : নাচুতনয়া 

ডাক :জুনাযী 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

0195245555 গাবীারন 

 

07 তদন 

(12/10/2020 – তথদক  

18/10/2020তি: ) 

 

 

11

8 

যাদফয়াদফগভ গ্রাভ : তকাদরা 

ডাক :ভীদযযদকাদরা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01788717030 গাবীারন 

 

07 তদন 

(12/10/2020 – তথদক  

18/10/2020তি: ) 

 

 

11

9 

আযাফুরদখ গ্রাভ : গযডাাংগা 

ডাক :ভীদযযদকাদরা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01957333048 গাবীারন 

 

07 তদন 

(12/10/2020 – তথদক  

18/10/2020তি: ) 

 

 

নাং প্রতক্ষণাথীযনাভ ঠিকানা তভাফাইরনম্বয প্রতক্ষণদকাদ তয

নাভ 

তভয়াদ ভন্তব্য 



12

0 

তনুয়াখাতুন গ্রাভ : তকাদরা 

ডাক :ভীদযযদকাদরা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01870758981 গাবীারন 

 

07 তদন 

(12/10/2020 – তথদক  

18/10/2020তি: ) 

 

12

1 

তভা : যাজুদখ গ্রাভ : গযডাাংগা 

ডাক :ভীদযযদকাদরা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01981674814 গাবীারন 

 

 

07 তদন 

(12/10/2020 – তথদক  

18/10/2020তি: ) 

 

 

12

2 

রুকাইয়া গ্রাভ : কুতভযডাঙ্গা 

ডাক :ভীদযযদকাদরা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01848456654 গাবীারন 

 

07 তদন 

(12/10/2020 – তথদক  

18/10/2020তি: ) 

 

 

12

3 

তভা : 

ফাবুরআদম্মদ 

গ্রাভ : গযডাাংগা 

ডাক :ভীদযযদকাদরা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01923577165 গাবীারন 

 

07 তদন 

(12/10/2020 – তথদক  

18/10/2020তি: ) 

 

 

12

4 

তাদযকদখ গ্রাভ : কুতভযডাঙ্গা 

ডাক :ভীদযযদকাদরা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01816464685 গাবীারন 

 

07 তদন 

(12/10/2020 – তথদক  

18/10/2020তি: ) 

 

 

12

5 

তভম্মাসুরতানা গ্রাভ : কুতভযডাঙ্গা 

ডাক :ভীদযযদকাদরা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01312443349 গাবীারন 

 

07 তদন 

(12/10/2020 – তথদক  

18/10/2020তি: ) 

 

 

12

6 

ওফাইদুিা গ্রাভ : আনন্দনগয 

ডাকঘয :আনন্দনগয 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01405475551 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 17/10/2020 তথদক  

23/10/2020তি: ) 

 

12

7 

চানতভয়াভতিক গ্রাভ : আনন্দনগয 

ডাকঘয : আনন্দনগয 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01405475551 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 17/10/2020 তথদক  

23/10/2020তি: ) 

 

12

8 

ঝণ তাআক্তাযসুখী গ্রাভ : আনন্দনগয 

ডাকঘয : আনন্দনগয 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01856755060 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 17/10/2020 তথদক  

23/10/2020তি: ) 

 

12

9 

তভা : তিারদখ গ্রাভ : আনন্দনগয 

ডাকঘয : আনন্দনগয 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01856755060 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 17/10/2020 তথদক  

23/10/2020তি: ) 

 

 

 

নাং প্রতক্ষণাথীযনাভ ঠিকানা তভাফাইরনম্বয প্রতক্ষণদকাদ তয

নাভ 

তভয়াদ ভন্তব্য 



13

0 

সুরতানআরী গ্রাভ : আনন্দনগয 

ডাকঘয :  আনন্দনগয 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01940524212 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 17/10/2020 তথদক  

23/10/2020তি: ) 

 

 

 

 

 

 

13

1 

তজফদখ গ্রাভ : আনন্দনগয 

ডাকঘয : আনন্দনগয 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01860249099 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

(12/10/2020 – তথদক  

18/10/2020তি: ) 

 

13

2 

াতফফদভািা গ্রাভ : আনন্দনগয 

ডাকঘয : আনন্দনগয 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

 

01968274213 ভৎস্য-চাল 

 

 

07 তদন 

( 17/10/2020 তথদক  

23/10/2020তি: ) 

 

13

3 

ইউনুআরী গ্রাভ : আনন্দনগয 

ডাকঘয : আনন্দনগয 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01914046580 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 17/10/2020 তথদক  

23/10/2020তি: ) 

 

13

4 

যতপকুরদখ গ্রাভ : আনন্দনগয 

ডাকঘয : আনন্দনগয 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01942941096 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 17/10/2020 তথদক  

23/10/2020তি: ) 

 

13

5 

তাতদুর গ্রাভ : তখপুযা 

ডাকঘয :  তয়ারী 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01995680793 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 17/10/2020 তথদক  

23/10/2020তি: ) 

 

13

6 

ইরা গ্রাভ : তখপুযা 

ডাকঘয :  তয়ারী 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01977238110 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

(12/10/2020 – তথদক  

18/10/2020তি: ) 

 

 

13

7 

াতফনা গ্রাভ : তখপুযা 

ডাকঘয :  তয়ারী 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01952973633 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 17/10/2020 তথদক  

23/10/2020তি: ) 

 

13

8 

আর- ইভযান গ্রাভ : তখপুযা 

ডাকঘয :  তয়ারী 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01997343359 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 17/10/2020 তথদক  

23/10/2020তি: ) 

 

13

9 

যাদদুরক গ্রাভ : তখপুযা 

ডাকঘয :  তয়ারী 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01865270733 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 17/10/2020 তথদক  

23/10/2020তি: ) 

 

নাং প্রতক্ষণাথীযনাভ ঠিকানা তভাফাইরনম্বয প্রতক্ষণদকাদ তয

নাভ 

তভয়াদ ভন্তব্য 



14

0 

তফল্পফদভাল্যা গ্রাভ : তখপুযা 

ডাকঘয :  তয়ারী 

উদজরা : ততযখাদাদজরা :খুরনা 

01811821012 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 17/10/2020 তথদক  

23/10/2020তি: ) 

 

14

1 

পয়ারদভািা গ্রাভ : আনন্দনগয ,  

ডাকঘয :  আনন্দনগয 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

 

01929184160 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

(12/10/2020 – তথদক  

18/10/2020তি: ) 

 

 

14

1 

তরদফগভ গ্রাভ : আনন্দনগয 

ডাকঘয : আনন্দনগয 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01922336811 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 17/10/2020 তথদক  

23/10/2020তি: ) 

 

14

3 

ফাারুরআরভ গ্রাভ : আনন্দনগয 

ডাকঘয : আনন্দনগয 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01902588451 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 17/10/2020 তথদক  

23/10/2020তি: ) 

 

14

4 

ভতযয়ভ গ্রাভ : আনন্দনগয 

ডাকঘয : আনন্দনগয 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01909607325 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 17/10/2020 তথদক  

23/10/2020তি: ) 

 

14

5 

তভযাজতফশ্বা গ্রাভ : খড়ফতড়য়া 

ডাকঘয :  তয়ারী 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01943349177 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 17/10/2020 তথদক  

23/10/2020তি: ) 

 

14

6 

অতযছুরতফশ্বা গ্রাভ : খড়ফতড়য়া 

ডাকঘয :  তয়ারী 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01928862160 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

(12/10/2020 – তথদক  

18/10/2020তি: ) 

 

 

14

7 

নাজতভনদফগভ গ্রাভ : খড়ফতড়য়া 

ডাকঘয :  তয়ারী 

উদজরা : ততযখাদাদজরা : খুরনা 

01860249090 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 17/10/2020 তথদক  

23/10/2020তি: ) 

 

14

8 

তযনগতজী গ্রাভ : খড়ফতড়য়া 

ডাকঘয :  তয়ারী 

উদজরা : ততযখাদাদজরা : খুরনা 

01876933296 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 17/10/2020 তথদক  

23/10/2020তি: ) 

 

14

9 

তগাারচন্দ্রদভাা

ন্ত 

গ্রাভ : ভূজতনয়া  ,  

ডাকঘয :  কাতরনগয 

উদজরা : ততযখাদা,তজরা : খুরনা 

01928457648 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 17/10/2020 তথদক  

23/10/2020তি: ) 

 

15

0 

তভা : 

তাফউতিন 

গ্রাভ : নরাভাযা 

ডাকঘয :  াতড়খারী 

উদজরা : ততযখাদাদজরা : খুরনা 

01914086767 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 17/10/2020 তথদক  

23/10/2020তি: ) 

 

15

1 

নাতিভা গ্রাভ : উত্তযদকারাডাকঘয : 

তকারাাটগাতত 

উদজরা : ততযখাদাদজরা : খুরনা 

01759546081 গাবীারন 

 

 

07 তদন 

(01/11/2020 

তথদক 07/11/2020তি: ) 

 

নাং প্রতক্ষণাথীযনাভ ঠিকানা তভাফাইরনম্বয প্রতক্ষণদকাদ তয

নাভ 

তভয়াদ ভন্তব্য 



15

2 

আদযীদফগভ গ্রাভ : উত্তযদকারা 

ডাকঘয : তকারাাটগাতত 

উদজরা : ততযখাদাদজরা : খুরনা 

01701832077 গাবীারন 

 

07 তদন 

(01/11/2020 

তথদক 07/11/2020তি: ) 

 

15

3 

াতফনাদফগভ গ্রাভ : উত্তযদকারা 

ডাকঘয : তকারাাটগাতত 

উদজরা : ততযখাদাদজরা : খুরনা 

01893676768 গাবীারন 

 

07 তদন 

(01/11/2020 

তথদক 07/11/2020তি: ) 

 

15

4 

আভাদফগভ 

খাতুন 

গ্রাভ : উত্তযদকারা 

ডাকঘয : তকারাাটগাতত 

উদজরা : ততযখাদাদজরা : খুরনা 

01757908487 গাবীারন 

 

07 তদন 

(01/11/2020 

তথদক 07/11/2020তি: ) 

 

 

15

5 

তভা : ফাচ্চুদখ গ্রাভ : উত্তযদকারাডাকঘয : 

তকারাাটগাতত 

উদজরা : ততযখাদাদজরা : খুরনা 

01766743893 গাবীারন 

 

07 তদন 

(01/11/2020 

তথদক 07/11/2020তি: ) 

 

 

15

6 

আতনসুযযভান গ্রাভ : উত্তযদকারা 

ডাকঘয : তকারাাটগাতত 

উদজরা : ততযখাদাদজরা : খুরনা 

01787042153 গাবীারন 

 

 

07 তদন 

(01/11/2020 

তথদক 07/11/2020তি: ) 

 

 

15

7 

াতভদুরইরাভ গ্রাভ : উত্তযদকারা 

ডাকঘয : তকারাাটগাতত 

উদজরা : ততযখাদাদজরা : খুরনা 

01872821060 গাবীারন 

 

07 তদন 

(01/11/2020 

তথদক 07/11/2020তি: ) 

 

 

15

8 

াতভভকাজী গ্রাভ : উত্তযদকারাডাকঘয : 

তকারাাটগাতত 

উদজরা : ততযখাদাদজরা : খুরনা 

01738577716 গাবীারন 

 

07 তদন 

(01/11/2020 

তথদক 07/11/2020তি: ) 

 

 

15

9 

াদবুযইরাভ গ্রাভ : উত্তযদকারা 

ডাকঘয : তকারাাটগাতত 

উদজরা : ততযখাদাদজরা : খুরনা 

01994696601 গাবীারন 

 

07 তদন 

(01/11/2020 

তথদক 07/11/2020তি: ) 

 

 

16

0 

কাজীআতভনুযই

রাভ 

গ্রাভ : উত্তযদকারা 

ডাকঘয : তকারাাটগাতত 

উদজরা : ততযখাদাদজরা : খুরনা 

01775810599 গাবীারন 

 

07 তদন 

(01/11/2020 

তথদক 07/11/2020তি: ) 

 

 

16

1 

তদুরইরাভ গ্রাভ : উত্তযদকারা 

ডাকঘয : তকারাাটগাতত 

উদজরা : ততযখাদাদজরা : খুরনা 

01789164068 গাবীারন 

 

 

07 তদন 

(01/11/2020 

তথদক 07/11/2020তি: ) 

 

 

16

2 

তভা : পয়ার 

তভাল্যা 

গ্রাভ : উত্তযদকারাডাকঘয : 

তকারাাটগাতত 

উদজরা : ততযখাদাদজরা : খুরনা 

01747531559 গাবীারন 

 

 

 

 

 

 

07 তদন 

(01/11/2020 

তথদক 07/11/2020তি: ) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

নাং প্রতক্ষণাথীযনাভ ঠিকানা তভাফাইরনম্বয প্রতক্ষণদকাদ তয

নাভ 

তভয়াদ ভন্তব্য 

16

3 

তভা : নাভাইমুন গ্রাভ : উত্তযদকারা 

ডাকঘয : তকারাাটগাতত 

উদজরা : ততযখাদাদজরা : খুরনা 

01739789309 গাবীারন 

 

07 তদন 

(01/11/2020 

তথদক 07/11/2020তি: ) 

 

 

16

4 

যতভতকদায গ্রাভ : উত্তযদকারা 

ডাকঘয : তকারাাটগাতত 

উদজরা : ততযখাদাদজরা : খুরনা 

010000000000 গাবীারন 

 

07 তদন 

(01/11/2020 

তথদক 07/11/2020তি: ) 

 

 

16

5 

ইকফরতকদায গ্রাভ : উত্তযদকারা 

ডাকঘয : তকারাাটগাতত 

উদজরা : ততযখাদাদজরা : খুরনা 

010000000000 গাবীারন 

 

07 তদন 

(01/11/2020 

তথদক 07/11/2020তি: ) 

 

 

16

6 

তভা : ভতনযতভনা গ্রাভ : উত্তযদকারা 

ডাকঘয : তকারাাটগাতত 

উদজরা : ততযখাদাদজরা : খুরনা 

01752469520 গাবীারন 

 

 

07 তদন 

(01/11/2020 

তথদক 07/11/2020তি: ) 

 

 

16

7 

তভা : জাতদুর 

ইরাভ 

গ্রাভ : উত্তযদকারা 

ডাকঘয : তকারাাটগাতত 

উদজরা : ততযখাদাদজরা : খুরনা 

01909809391 গাবীারন 

 

07 তদন 

(01/11/2020 

তথদক 07/11/2020তি: ) 

 

 

16

8 

তভা : 

আযাফুজ্জাভান 

গ্রাভ : উত্তযদকারা 

ডাকঘয : তকারাাটগাতত 

উদজরা : ততযখাদাদজরা : খুরনা 

010000000000 গাবীারন 

 

07 তদন 

(01/11/2020 

তথদক 07/11/2020তি: ) 

 

 

16

9 

উদম্মাতফফা গ্রাভ : উত্তযদকারা 

ডাকঘয : তকারাাটগাতত 

উদজরা : ততযখাদাদজরা : খুরনা 

01716803812 গাবীারন 

 

07 তদন 

(01/11/2020 

তথদক 07/11/2020তি: ) 

 

 

17

0 

ায়রাাযভীন গ্রাভ : উত্তযদকারা 

ডাকঘয : তকারাাটগাতত 

উদজরা : ততযখাদাদজরা : খুরনা 

01716803812 গাবীারন 

 

07 তদন 

(01/11/2020 

তথদক 07/11/2020তি: ) 

 

 

17

1 

তভা : 

তরটনতকদায 

গ্রাভ : উত্তযদকারা 

ডাকঘয : তকারাাটগাতত 

উদজরা : ততযখাদাদজরা : খুরনা 

01738666940 গাবীারন 

 

 

 

 

 

 

07 তদন 

(01/11/2020 

তথদক 07/11/2020তি: ) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

নাং প্রতক্ষণাথীযনাভ ঠিকানা তভাফাইরনম্বয প্রতক্ষণদকাদ তয

নাভ 

তভয়াদ ভন্তব্য 

17

2 

তভা : 

ইজাজআদভদ 

গ্রাভ : 

উত্তযদকারাডাকঘয:তকারাাটগতত 

উদজরা : ততযখাদাদজরা : খুরনা 

01972123780 গাবীারন 

 

07 তদন 

(01/11/2020 

তথদক 07/11/2020তি: ) 

 

 

17

3 

তভা : তযয়াজদখ গ্রাভ : 

উত্তযদকারাডাকঘয:তকারাাটগতত 

উদজরা : ততযখাদাদজরা : খুরনা 

01305688843 গাবীারন 

 

07 তদন 

(01/11/2020 

তথদক 07/11/2020তি: ) 

 

17

4 

তভা : 

যাতজফদাদন 

গ্রাভ : 

উত্তযদকারাডাকঘয:তকারাাটগতত 

উদজরা : ততযখাদাদজরা : খুরনা 

01745812325 গাবীারন 

 

07 তদন 

(01/11/2020 

তথদক 07/11/2020তি: ) 

 

17

5 

তভঠুনতফশ্বা গ্রাভ : 

উত্তযদকারাডাকঘয:তকারাাটগতত 

উদজরা : ততযখাদাদজরা : খুরনা 

0184512653 গাবীারন 

 

07 তদন 

(01/11/2020 

তথদক 07/11/2020তি: ) 

 

17

6 

মুতরভা গ্রাভ : কুতভযডাাংগা 

ডাকঘয : ভীদযযকুদরা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01946101728 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

(08/11/2020 তথদক 

14/11/2020তি: ) 

 

17

7 

যাতখফাদফগভ গ্রাভ : কুতভযডাাংগা 

ডাকঘয : ভীদযযকুদরা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01782295004 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

(08/11/2020 তথদক 

14/11/2020তি: ) 

 

 

17

8 

আদয়াতিতিকা গ্রাভ : কুতভযডাাংগা 

ডাকঘয : ভীদযযকুদরা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01779366026 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

(08/11/2020 তথদক 

14/11/2020তি: ) 

 

 

17

9 

তখতাদযকযভা

ন 

গ্রাভ : কুতভযডাাংগা 

ডাকঘয : ভীদযযকুদরা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01986612261 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

(08/11/2020 তথদক 

14/11/2020তি: ) 

 

 

18

0 

াতদয়াদফগভ গ্রাভ : কুতভযডাাংগা 

ডাকঘয : ভীদযযকুদরা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01706750817 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

(08/11/2020 তথদক 

14/11/2020তি: ) 

 

 

18

1 

আতিয়াদফগভ গ্রাভ : কুতভযডাাংগা 

ডাকঘয : ভীদযযকুদরা 

উদজরা : ততযখাদাদজরা : খুরনা 

01920393307 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

(08/11/2020 তথদক 

14/11/2020তি: ) 

 

 

নাং প্রতক্ষণাথীযনাভ ঠিকানা তভাফাইরনম্বয প্রতক্ষণদকাদ তয

নাভ 

তভয়াদ ভন্তব্য 



18

2 

তাযাখাতুন গ্রাভ : কুতভযডাাংগা 

ডাকঘয : ভীদযযকুদরা 

উদজরা : ততযখাদাদজরা : খুরনা 

01707719197 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

(08/11/2020 তথদক 

14/11/2020তি: ) 

 

18

3 

তভা : 

যভতআরী 

গ্রাভ : কুতভযডাাংগা 

ডাকঘয : ভীদযযকুদরা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01863320806 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

(08/11/2020 তথদক 

14/11/2020তি: ) 

 

 

18

4 

তফনাখানভ গ্রাভ : কুতভযডাাংগা 

ডাকঘয : ভীদযযকুদরা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01884423264 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

(08/11/2020 তথদক 

14/11/2020তি: ) 

 

 

 

18

5 

আতিয়াদফগভ গ্রাভ : কুতভযডাাংগা 

ডাকঘয : ভীদযযকুদরা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01300222726 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

(08/11/2020 তথদক 

14/11/2020তি: ) 

 

 

18

6 

াফনুযখাতুন গ্রাভ : কুতভযডাাংগা 

ডাকঘয : ভীদযযকুদরা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01762529708 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

(08/11/2020 তথদক 

14/11/2020তি: ) 

 

 

18

7 

িাতফনাইয়াতভন গ্রাভ : কুতভযডাাংগা 

ডাকঘয : ভীদযযকুদরা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01757240678 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

(08/11/2020 তথদক 

14/11/2020তি: ) 

 

 

18

8 

জাতকয়াআক্তায

তযা 

গ্রাভ : কুতভযডাাংগা 

ডাকঘয : ভীদযযকুদরা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01775757406 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

(08/11/2020 তথদক 

14/11/2020তি: ) 

 

 

18

9 

তজফাখাতুন গ্রাভ : কুতভযডাাংগা 

ডাকঘয : ভীদযযকুদরা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01305469641 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

(08/11/2020 তথদক 

14/11/2020তি: ) 

 

 

19

0 

পাদতভাদফগভ গ্রাভ : কুতভযডাাংগা 

ডাকঘয : ভীদযযকুদরা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01969766635 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

(08/11/2020 তথদক 

14/11/2020তি: ) 

 

 

19

1 

ইরভাইরাভ গ্রাভ : কুতভযডাাংগা 

ডাকঘয : ভীদযযকুদরা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01996877342 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

(08/11/2020 তথদক 

14/11/2020তি: ) 

 

 

19

2 

যতভাদফগভ গ্রাভ : কুতভযডাাংগা 

ডাকঘয : ভীদযযকুদরা 

উদজরা : ততযখাদাদজরা : খুরনা 

01708648185 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

(08/11/2020 তথদক 

14/11/2020তি: ) 

 

নাং প্রতক্ষণাথীযনাভ ঠিকানা তভাফাইরনম্বয প্রতক্ষণদকাদ তয

নাভ 

তভয়াদ ভন্তব্য 



19

3 

তপ্রয়াখানভ গ্রাভ : কুতভযডাাংগা 

ডাকঘয : ভীদযযকুদরা 

উদজরা : ততযখাদাদজরা : খুরনা 

01983113494 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

(08/11/2020 তথদক 

14/11/2020তি: ) 

 

19

4 

ভতনযাখানভ গ্রাভ : তকাদরা 

ডাকঘয : ভীদযযদকাদরা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01893623184 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

(08/11/2020 তথদক 

14/11/2020তি: ) 

 

 

19

5 

তযভাখাতুন গ্রাভ : কুতভযডাাংগা 

ডাকঘয : ভীদযযকুদরা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

019000000000 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

(08/11/2020 তথদক 

14/11/2020তি: ) 

 

 

19

6 

রুভাখানভ গ্রাভ : কুতভযডাাংগা 

ডাকঘয : ভীদযযকুদরা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01775832589 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

(08/11/2020 তথদক 

14/11/2020তি: ) 

 

 

19

7 

তখযাতকবুরদনও

য়াজ 

গ্রাভ     : ওযডাাংগাডাকঘয : 

জুনাযী 

উদজরা : ততযখাদাদজরা : খুরনা 

010000000000 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

(08/11/2020 তথদক 

14/11/2020তি: ) 

 

 

19

8 

এভতডযাদদুজ্জা

ভানতকদায 

গ্রাভ : নাচুনীয়া 

ডাকঘয : জুনাযী 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01961974497 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

(08/11/2020 তথদক 

14/11/2020তি: ) 

 

 

19

9 

সুভাইয়াআক্তায

তযয়া 

গ্রাভ : কুতভযডাাংগা 

ডাকঘয : ভীদযযকুদরা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01707137725 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

(08/11/2020 তথদক 

14/11/2020তি: ) 

 

 

20

0 

নুদযজান্নাতত গ্রাভ : কুতভযডাাংগাডাকঘয : 

ভীদযযকুদরা 

উদজরা : ততযখাদাদজরা : খুরনা 

01934374805 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

(08/11/2020 তথদক 

14/11/2020তি: ) 

 

 

20

1 

প্রদনতজৎভিভ গ্রাভ : ততযখাদা 

ডাকঘয : ততযখাদা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

0191118067 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

( 15/11/2020-

21/11/2020তি: ) 

 

 

20

2 

তখতযয়াজউতিন গ্রাভ : ততযখাদা 

ডাকঘয : ততযখাদা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01930568157 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

( 15/11/2020-

21/11/2020তি: ) 

 

 

20

3 

তাকুভাযভন্ড

র 

গ্রাভ : াযখারী 

ডাকঘয : াযখারী 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01921328209 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

( 15/11/2020-

21/11/2020তি: ) 

 

 

নাং প্রতক্ষণাথীযনাভ ঠিকানা তভাফাইরনম্বয প্রতক্ষণদকাদ তয

নাভ 

তভয়াদ ভন্তব্য 



20

4 

তভা : 

তযজাউরকতযভ 

গ্রাভ : াযখারী 

ডাকঘয : াযখারী 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01954094775 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

( 15/11/2020-

21/11/2020তি: ) 

 

 

20

5 

তগাতফন্দতফশ্বা গ্রাভ : ততযখাদা 

ডাকঘয : ততযখাদা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01933442363 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

( 15/11/2020-

21/11/2020তি: ) 

 

 

20

6 

যতপকূরইরাভ গ্রাভ :যাভভাতঝ 

ডাকঘয : াযখারী 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01906825301 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

( 15/11/2020-

21/11/2020তি: ) 

 

 

20

7 

তভা : 

জুফাদয়যদখ 

গ্রাভ : ততযখাদা 

ডাকঘয : ততযখাদা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01986617546 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

( 15/11/2020-

21/11/2020তি: ) 

 

 

20

8 

তভা : াতফদখ গ্রাভ : ততযখাদা 

ডাকঘয : ততযখাদা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01954917041 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

( 15/11/2020-

21/11/2020তি: ) 

 

 

20

9 

তভযাখাতুন গ্রাভ : ততযখাদা 

ডাকঘয : ততযখাদা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01992319267 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

( 15/11/2020-

21/11/2020তি: ) 

 

 

21

0 

সুরতানআক্তায

তযভা 

গ্রাভ : কাদটাংগা 

ডাকঘয : ততযখাদা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01720342112 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

( 15/11/2020-

21/11/2020তি: ) 

 

 

21

1 

ততিযআদভদ গ্রাভ : জয়দনা 

ডাকঘয : ানতততা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01941988430 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

( 15/11/2020-

21/11/2020তি: ) 

 

 

21

2 

তযাংতকখানভ গ্রাভ : কাটিাংগা 

ডাকঘয : ততযখাদা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01729439567 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

( 15/11/2020-

21/11/2020তি: ) 

 

 

21

3 

প্নাযাজফাংী গ্রাভ :ইন্দুাটি 

ডাকঘয : াতরা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01940823370 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

( 15/11/2020-

21/11/2020তি: ) 

 

 

21

4 

তাভান্নাঅক্তায গ্রাভ : ফাযাাত 

ডাকঘয : ফাযাাত 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01880729275 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

( 15/11/2020-

21/11/2020তি: ) 

 

 

 



 

 

নাং প্রতক্ষণাথীযনাভ ঠিকানা তভাফাইরনম্বয প্রতক্ষণদকাদ তয

নাভ 

তভয়াদ ভন্তব্য 

21

5 

তরখাতুন গ্রাভ : আদভপুয 

ডাকঘয : আটতরয়া 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01984762298 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

( 15/11/2020-

21/11/2020তি: ) 

 

 

21

6 

ভধুতভতাতফশ্বা গ্রাভ : ইন্দুাটি 

ডাকঘয : াতরা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01948485946 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

( 15/11/2020-

21/11/2020তি: ) 

 

 

21

7 

ফন্যাাত্র গ্রাভ :শ্রীপুয 

ডাকঘয :কাতরনগয 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01908961963 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

( 15/11/2020-

21/11/2020তি: ) 

 

 

21

8 

পুতুরযাজফাংী গ্রাভ : ইন্দুাটি 

ডাকঘয : াতরা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01953729722 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

( 15/11/2020-

21/11/2020তি: ) 

 

 

21

9 

কাতনজপাদতভা গ্রাভ : ততযখাদা 

ডাকঘয : ততযখাদা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01407425431 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

( 15/11/2020-

21/11/2020তি: ) 

 

 

2

20 

সুভাইয়াখাতুন গ্রাভ : ততযখাদা 

ডাকঘয : ততযখাদা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01950784885 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

( 15/11/2020-

21/11/2020তি: ) 

 

 

2

21 

াতরভাাযবীন গ্রাভ : ততযখাদা 

ডাকঘয : ততযখাদা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01706738385 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

( 15/11/2020-

21/11/2020তি: ) 

 

 

2

2

2 

তনপুনভিভ গ্রাভ : ততযখাদা 

ডাকঘয : ততযখাদা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01959580180 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

( 15/11/2020-

21/11/2020তি: ) 

 

 

2

2

3 

তাভান্না গ্রাভ : জয়দনা 

ডাকঘয : ততযখাদা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01956129759 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

( 15/11/2020-

21/11/2020তি: ) 

 

 

2

24 

আপদযাজাদফগভ গ্রাভ : জুনাযী 

ডাকঘয : জুনাযী 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01964650382 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

( 15/11/2020-

21/11/2020তি: ) 

 

 

 



 

 

নাং প্রতক্ষণাথীযনাভ ঠিকানা তভাফাইরনম্বয প্রতক্ষণদকাদ তয

নাভ 

তভয়াদ ভন্তব্য 

2

2

5 

ইরাভদাদন গ্রাভ : জুনাযী 

ডাকঘয : জুনাযী 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01964650382 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

( 15/11/2020-

21/11/2020তি: ) 

 

 

2

2

6 

তভা : 

তযয়াজউতিন 

গ্রাভ : কাদটাংগা 

ডাকঘয : ততযখাদা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01824758455 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

( 01/12/2020  তথদক  

07/12/2020তি: ) 

 

2

2

7 

তভা: 

াতফবুযযভান 

গ্রাভ : কাদটাংগা 

ডাকঘয : ততযখাদা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01828538837 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

( 01/12/2020  তথদক  

07/12/2020তি: ) 

 

2

2

8 

তভা : ান্তকাজী গ্রাভ : যাভভাতঝ 

ডাকঘয : াযখাতর 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01987762560 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

( 01/12/2020  তথদক  

07/12/2020তি: ) 

 

2

2

9 

তভা: 

তানবীযদাদন 

গ্রাভ : জয়দনা 

ডাকঘয : ানতততা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

0172878906 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

( 01/12/2020  তথদক  

07/12/2020তি: ) 

 

2

3

0 

তভা : 

তভদদীাান 

গ্রাভ : কাদটাংগা 

ডাকঘয : ততযখাদা 

উদজরা : ততযখাদাদজরা : খুরনা 

01727802113 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

( 01/12/2020  তথদক  

07/12/2020তি: ) 

 

2

31 

তভা : অতরপখাঁ গ্রাভ : কাদটাংগা 

ডাকঘয : ততযখাদা 

উদজরা : ততযখাদাদজরা : খুরনা 

01611752075 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

( 15/11/2020-

21/11/2020তি: ) 

 

2

3

2 

আবুজাযচচীধুযী গ্রাভ : কাদটাংগা 

ডাকঘয : ততযখাদা 

উদজরা : ততযখাদা,তজরা : খুরনা 

01907658779 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

( 01/12/2020  তথদক  

07/12/2020তি: ) 

 

2

3

3 

আবুাতনপাওরা

দায 

গ্রাভ : তনবুতদয়া 

ডাকঘয : তনবুতদয়া 

উদজরা : ততযখাদাদজরা : খুরনা 

01304794512 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

( 01/12/2020  তথদক  

07/12/2020তি: ) 

 

2

3

4 

তাাগপতকয গ্রাভ : কাদটাংগা 

ডাকঘয : ততযখাদা 

উদজরা : ততযখাদাদজরা : খুরনা 

01833208639 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

( 01/12/2020  তথদক  

07/12/2020তি: ) 

 

2

3

5 

তভা : 

পয়ারাখাওয়া

তী 

গ্রাভ : কাদটাংগা 

ডাকঘয : ততযখাদা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01403532787 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

( 01/12/2020  তথদক  

07/12/2020তি: ) 

 

নাং প্রতক্ষণাথীযনাভ ঠিকানা তভাফাইরনম্বয প্রতক্ষণদকাদ তয

নাভ 

তভয়াদ ভন্তব্য 



2

3

6 

তভা : 

ভাতভতফিা 

গ্রাভ : কাদটাংগা 

ডাকঘয : ততযখাদা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01600003584 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

( 15/11/2020-

21/11/2020তি: ) 

 

 

2

3

7 

তভা : 

জুরফাইতদনইরা

ভশুব 

গ্রাভ : কাদটাংগা 

ডাকঘয : ততযখাদা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01743693657 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

( 01/12/2020  তথদক  

07/12/2020তি: ) 

 

2

3

8 

পাযজানাআক্তায

রুা 

গ্রাভ : তনবুতদয়া 

ডাকঘয : তনবুতদয়া 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01925369094 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

( 01/12/2020  তথদক  

07/12/2020তি: ) 

 

2

3

9 

াতদয়াইরাভতত

া 

গ্রাভ : তনবুতদয়া 

ডাকঘয : তনবুতদয়া 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01762498105 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

( 01/12/2020  তথদক  

07/12/2020তি: ) 

 

24

0 

তভাা : 

াতদয়াখাতুন 

গ্রাভ : কাদটাংগা 

ডাকঘয : ততযখাদা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01720077492 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

( 01/12/2020  তথদক  

07/12/2020তি: ) 

 

24

1 

G¨তনখাতুন গ্রাভ : কাদটাংগা 

ডাকঘয : ততযখাদা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01794563072 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

( 15/11/2020-

21/11/2020তি: ) 

 

 

24

2 

অতনভাখাতুন গ্রাভ : কাদটাংগা 

ডাকঘয : ততযখাদা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01797488935 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

( 01/12/2020  তথদক  

07/12/2020তি: ) 

 

24

3 

খুযতদাখাতুন গ্রাভ : ফাযাাত 

ডাকঘয :  তাকফাযাাত 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01746204343 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

( 01/12/2020  তথদক  

07/12/2020তি: ) 

 

24

4 

তভভইরাভ গ্রাভ : কাদটাংগা 

ডাকঘয : ততযখাদা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01736488355 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

( 01/12/2020  তথদক  

07/12/2020তি: ) 

 

24

5 

ইভযানদাদন গ্রাভ : কাদটাংগা 

ডাকঘয : ততযখাদা 

উদজরা : ততযখাদা,তজরা : খুরনা 

0170934309 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

( 01/12/2020  তথদক  

07/12/2020তি: ) 

 

24

6 

তভা : 

তরিাতদখ 

গ্রাভ : ফরযাভপুয 

ডাকঘয :  ফরযাভপুয 

উদজরা : ততযখাদা,তজরা : খুরনা 

0178653093 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

( 15/11/2020-

21/11/2020তি: ) 

 

 

নাং প্রতক্ষণাথীযনাভ ঠিকানা তভাফাইরনম্বয প্রতক্ষণদকাদ তয

নাভ 

তভয়াদ ভন্তব্য 



24

7 

তভা : ইভযানদখ গ্রাভ : ফরযাভপুয 

ডাকঘয :  ফরযাভপুয 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

 

01786530931 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

( 01/12/2020  তথদক  

07/12/2020তি: ) 

 

24

8 

তভা : 

আব্দুিাদখ 

গ্রাভ : কাদটাংগা 

ডাকঘয : ততযখাদা 

উদজরা : ততযখাদা, 

তজরা : খুরনা 

01980448341 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

( 01/12/2020  তথদক  

07/12/2020তি: ) 

 

24

9 

তভা : 

যতফউরইরাভ 

গ্রাভ : কাদটাংগা 

ডাকঘয : ততযখাদা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01987034462 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

( 01/12/2020  তথদক  

07/12/2020তি: ) 

 

2

50 

তযয়াজভামুদ গ্রাভ : কাদটাংগা 

ডাকঘয : ততযখাদা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01911629568 গরুদভাটাতাজা

কযণ 

 

07 তদন 

( 01/12/2020  তথদক  

07/12/2020তি: ) 

 

2

51 

াতফত্রীতফশ্বা গ্রাভ : শ্রীপুয 

ডাকঘয : কাতরনগয 

উদজরা  : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01626631310 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

(09/12/2020  তথদক  

15/12/2020তি: ) 

 

 

2

5

2 

যস্বতীাত্র গ্রাভ : শ্রীপুয 

ডাকঘয : কাতরনগয 

উদজরা  : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01868817823 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 09/12/2020  তথদক  

15/12/2020তি: ) 

 

 

2

5

3 

স্বপ্নাাত্র গ্রাভ : শ্রীপুয 

ডাকঘয : কাতরনগয 

উদজরা  : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01704895042 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

(09/12/2020  তথদক  

15/12/2020তি: ) 

 

 

2

54 

তভনকাতফশ্বা গ্রাভ : শ্রীপুয 

ডাকঘয : কাতরনগয 

উদজরা  : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01739813591 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 09/12/2020  তথদক  

15/12/2020তি: ) 

 

 

2

5

5 

সুবদ্রাযকায গ্রাভ : শ্রীপুয 

ডাকঘয : কাতরনগয 

উদজরা  : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

0188936239 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 09/12/2020  তথদক  

15/12/2020তি: ) 

 

 

2

5

6 

তফজরীখাঁ গ্রাভ : শ্রীপুয 

ডাকঘয : কাতরনগয 

উদজরা  : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01964132679 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

(09/12/2020  তথদক  

15/12/2020তি: ) 

 

 

 

 

নাং প্রতক্ষণাথীযনাভ ঠিকানা তভাফাইরনম্বয প্রতক্ষণদকাদ তয

নাভ 

তভয়াদ ভন্তব্য 



2

57 

দ্মাযকায গ্রাভ : শ্রীপুয 

ডাকঘয : কাতরনগয 

উদজরা  : ততযখাদাদজরা : খুরনা 

01832488922 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 09/12/2020  তথদক  

15/12/2020তি: ) 

 

2

5

8 

আন্নাতফশ্বা গ্রাভ : শ্রীপুয 

ডাকঘয : কাতরনগয 

উদজরা  : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01810218114 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

(09/12/2020  তথদক  

15/12/2020তি: ) 

 

 

2

5

9 

তদপ্তীতফশ্বা গ্রাভ : শ্রীপুয 

ডাকঘয : কাতরনগয 

উদজরা  : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01750852282 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 09/12/2020  তথদক  

15/12/2020তি: ) 

 

 

2

6

0 

ঝন তাযানীযকায গ্রাভ : শ্রীপুয 

ডাকঘয : কাতরনগয 

উদজরা  : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01865383209 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 09/12/2020  তথদক  

15/12/2020তি: ) 

 

 

2

61 

প্নাতফশ্বা গ্রাভ : শ্রীপুয 

ডাকঘয : কাতরনগয 

উদজরা  : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01631213336 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

(09/12/2020  তথদক  

15/12/2020তি: ) 

 

 

2

6

2 

সীযবতফশ্বা গ্রাভ : শ্রীপুয 

ডাকঘয : কাতরনগয 

উদজরা  : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01875854409 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 09/12/2020  তথদক  

15/12/2020তি: ) 

 

 

2

6

3 

যাহুরতফশ্বা গ্রাভ : শ্রীপুয 

ডাকঘয : কাতরনগয 

উদজরা  : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01638370431 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

(09/12/2020  তথদক  

15/12/2020তি: ) 

 

 

2

6

4 

তফকন তভািায গ্রাভ : শ্রীপুয 

ডাকঘয : কাতরনগয 

উদজরা  : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01638370431 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 09/12/2020  তথদক  

15/12/2020তি: ) 

 

 

2

6

5 

তভল্টনযকায গ্রাভ : শ্রীপুয 

ডাকঘয : কাতরনগয 

উদজরা  : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01612488922 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 09/12/2020  তথদক  

15/12/2020তি: ) 

 

 

2

6

6 

তভঠুনতফশ্বা গ্রাভ : শ্রীপুয 

ডাকঘয : কাতরনগয 

উদজরা  : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01861806000 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

(09/12/2020  তথদক  

15/12/2020তি: ) 

 

 

2

6

7 

তভতুতফশ্বা গ্রাভ : শ্রীপুয 

ডাকঘয : কাতরনগয 

উদজরা  : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01892919752 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 09/12/2020  তথদক  

15/12/2020তি: ) 

 

 

নাং প্রতক্ষণাথীযনাভ ঠিকানা তভাফাইরনম্বয প্রতক্ষণদকাদ তয

নাভ 

তভয়াদ ভন্তব্য 



2

6

8 

তপুরতফশ্বা গ্রাভ : শ্রীপুয 

ডাকঘয : কাতরনগয 

উদজরা  : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

 

01715143771 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

(09/12/2020  তথদক  

15/12/2020তি: 

 

2

6

9 

মমুনামুতন গ্রাভ : শ্রীপুয 

ডাকঘয : কাতরনগয 

উদজরা  : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01834944530 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 09/12/2020  তথদক  

15/12/2020তি: ) 

 

 

2

70 

তদারাতফশ্বা গ্রাভ : শ্রীপুয 

ডাকঘয : কাতরনগয 

উদজরা  : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01892919752 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 09/12/2020  তথদক  

15/12/2020তি: ) 

 

 

2

71 

ইরাযানীতফশ্বা গ্রাভ : শ্রীপুয 

ডাকঘয : কাতরনগয 

উদজরা  : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01838290878 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

(09/12/2020  তথদক  

15/12/2020তি: ) 

 

 

2

7

2 

স্বপ্নাতফশ্বা গ্রাভ : শ্রীপুয 

ডাকঘয : কাতরনগয 

উদজরা  : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01317582608 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 09/12/2020  তথদক  

15/12/2020তি: ) 

 

 

2

7

3 

মুকুরমৃধা গ্রাভ : শ্রীপুয 

ডাকঘয : কাতরনগয 

উদজরা  : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01861806000 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

(09/12/2020  তথদক  

15/12/2020তি: ) 

 

 

2

74 

তভা : 

নাতজফাান 

গ্রাভ : আনন্দনগয 

ডাকঘয : আনন্দনগয 

উদজরা  : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01922630306 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 09/12/2020  তথদক  

15/12/2020তি: ) 

 

 

2

75 

আব্দুরআরকায়

নাথ 

গ্রাভ : আনন্দনগয 

ডাকঘয : আনন্দনগয 

উদজরা  : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01962009200 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 09/12/2020  তথদক  

15/12/2020তি: ) 

 

 

2

7

6 

তগীতভতফশ্বা গ্রাভ : এগাযআভতরা 

ডাকঘয : কাতরনগয 

উদজরা  : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01893071718 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

(24/12/2020  তথদক  

30/12/2020তি: ) 

 

2

77 

ভদনাতজৎতফশ্বা গ্রাভ : এগাযআভতরা 

ডাকঘয : কাতরনগয 

উদজরা  : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01962455933 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

(24/12/2020  তথদক  

30/12/2020তি: ) 

 

 

 

 

নাং প্রতক্ষণাথীযনাভ ঠিকানা তভাফাইরনম্বয প্রতক্ষণদকাদ তয

নাভ 

তভয়াদ ভন্তব্য 



2

7

8 

তয়ারদা গ্রাভ : এগাযআভতরা 

ডাকঘয : কাতরনগয 

উদজরা  : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01910315414 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

(24/12/2020  তথদক  

30/12/2020তি: ) 

 

 

2

79 

সুদদফীভারী গ্রাভ : এগাযআভতরা 

ডাকঘয : কাতরনগয 

উদজরা  : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01868924116 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

(24/12/2020  তথদক  

30/12/2020তি: ) 

 

2

80 

সুইটিফারা গ্রাভ : এগাযআভতরা 

ডাকঘয : কাতরনগয 

উদজরা  : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01934982821 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

(24/12/2020  তথদক  

30/12/2020তি: ) 

 

2

81 

শ্যাভরীতফশ্বা গ্রাভ : এগাযআভতরা 

ডাকঘয : কাতরনগয 

উদজরা  : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01945940374 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

(24/12/2020  তথদক  

30/12/2020তি: ) 

 

2

8

2 

তদারাঢারী গ্রাভ : এগাযআভতরা 

ডাকঘয : কাতরনগয 

উদজরা  : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

নাই ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

(24/12/2020  তথদক  

30/12/2020তি: ) 

 

2

8

3 

তদফাততফশ্বা গ্রাভ : এগাযআভতরা 

ডাকঘয : কাতরনগয 

উদজরা  : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01949604626 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

(24/12/2020  তথদক  

30/12/2020তি: ) 

 

2

84 

তনভ তাল্যতফশ্বা গ্রাভ : এগাযআভতরা 

ডাকঘয : কাতরনগয 

উদজরা  : ততযখাদাদজরা : খুরনা 

01933827285 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

(24/12/2020  তথদক  

30/12/2020তি: ) 

 

2

8

5 

উত্তভতফশ্বা গ্রাভ : এগাযআভতরা 

ডাকঘয : কাতরনগয 

উদজরা  : ততযখাদাদজরা : খুরনা 

01474448332 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

(24/12/2020  তথদক  

30/12/2020তি: ) 

 

2

8

6 

কুরভাদফগভ গ্রাভ : এগাযআভতরা 

ডাকঘয : কাতরনগয 

উদজরা  : ততযখাদাদজরা : খুরনা 

01865310587 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

(24/12/2020  তথদক  

30/12/2020তি: ) 

 

2

8

7 

মুতন্দযাভজুভদায গ্রাভ : এগাযআভতরা 

ডাকঘয : কাতরনগয 

উদজরা  : ততযখাদাদজরা : খুরনা 

01830034916 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

(24/12/2020  তথদক  

30/12/2020তি: ) 

 

2

8

8 

তজানাকীফারা গ্রাভ : এগাযআভতরা 

ডাকঘয : কাতরনগয 

উদজরা  : ততযখাদাদজরা : খুরনা 

01916400922 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

(24/12/2020  তথদক  

30/12/2020তি: ) 

 

2

8

9 

তরতকাভন্ডর গ্রাভ : এগাযআভতরা 

ডাকঘয : কাতরনগয 

উদজরা  : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01962455933 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

(24/12/2020  তথদক  

30/12/2020তি: ) 

 

নাং প্রতক্ষণাথীযনাভ ঠিকানা তভাফাইরনম্বয প্রতক্ষণদকাদ তয

নাভ 

তভয়াদ ভন্তব্য 



2

90 

াগতযকাতফশ্বা গ্রাভ : এগাযআভতরা 

ডাকঘয : কাতরনগয 

উদজরা  : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01893616180 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

(24/12/2020  তথদক  

30/12/2020তি: ) 

 

2

91 

তযরনচফযাগী গ্রাভ : এগাযআভতরা 

ডাকঘয : কাতরনগয 

উদজরা  : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

0164745267 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

(24/12/2020  তথদক  

30/12/2020তি: ) 

 

2

9

2 

াগযতফশ্বা গ্রাভ : এগাযআভতরা 

ডাকঘয : কাতরনগয 

উদজরা  : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01893610622 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

(24/12/2020  তথদক  

30/12/2020তি: ) 

 

2

9

3 

সুকুভাযতফশ্বা গ্রাভ : এগাযআভতরা 

ডাকঘয : কাতরনগয 

উদজরা  : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01787464616 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

(24/12/2020  তথদক  

30/12/2020তি: ) 

 

2

94 

চÂরাদবীতভকতফ

শ্বা 

গ্রাভ : এগাযআভতরা 

ডাকঘয : কাতরনগয 

উদজরা  : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01872214989 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

(24/12/2020  তথদক  

30/12/2020তি: ) 

 

2

9

5 

তভষ্ঠাতফশ্বা গ্রাভ : এগাযআভতরা 

ডাকঘয : কাতরনগয 

উদজরা  : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01405298935 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

(24/12/2020  তথদক  

30/12/2020তি: ) 

 

2

9

6 

প্রদনতজৎযায় গ্রাভ : এগাযআভতরা 

ডাকঘয : কাতরনগয 

উদজরা  : ততযখাদাদজরা : খুরনা 

01819763451 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

(24/12/2020  তথদক  

30/12/2020তি: ) 

 

2

97 

জীফফারা গ্রাভ : এগাযআভতরা 

ডাকঘয : কাতরনগয 

উদজরা  : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01688666428 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

(24/12/2020  তথদক  

30/12/2020তি: ) 

 

2

9

8 

তভা : আ : 

ারাভদভাল্যা 

গ্রাভ : এগাযআভতরা 

ডাকঘয : কাতরনগয 

উদজরা  : ততযখাদাদজরা : খুরনা 

01989792080 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

(24/12/2020  তথদক  

30/12/2020তি: ) 

 

2

9

9 

তভা : 

তপকুরইরাভ 

গ্রাভ : এগাযআভতরা 

ডাকঘয : কাতরনগয 

উদজরা  : ততযখাদাদজরা : খুরনা 

01642619012 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

(24/12/2020  তথদক  

30/12/2020তি: ) 

 

3

00 

সুতফযফারা গ্রাভ : এগাযআভতরা 

ডাকঘয : কাতরনগয 

উদজরা  : ততযখাদাদজরা : খুরনা 

01688666428 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

(24/12/2020  তথদক  

30/12/2020তি: ) 

 

3

01 

উত্তযামুতন গ্রাভ : নরাভাযা 

ডাকঘয : াতড়খারী 

উদজরা  :ততযখাদাদজরা : খুরনা 

01876497151 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 02/01/2020  তথদক 

08/01/2020তি: ) 

 

 

 



 

 

নাং প্রতক্ষণাথীযনাভ ঠিকানা তভাফাইরনম্বয প্রতক্ষণদকাদ তয

নাভ 

তভয়াদ ভন্তব্য 

3

02 

তফতামুতন গ্রাভ : নরাভাযা 

ডাকঘয : াতড়খারী 

উদজরা  :ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01714831871 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 02/01/2020  তথদক 

08/01/2020তি: ) 

 

 

3

0

3 

রামুতন গ্রাভ : নরাভাযা 

ডাকঘয : াতড়খারী 

উদজরা  :ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01876492679 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 02/01/2020  তথদক 

08/01/2020তি: ) 

 

 

3

04 

শ্রাফনীমুতন গ্রাভ : নরাভাযা 

ডাকঘয : াতড়খারী 

উদজরা  :ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01893681960 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 02/01/2020  তথদক 

08/01/2020তি: ) 

 

 

3

05 

প্রিাদমুতন গ্রাভ : নরাভাযা 

ডাকঘয : াতড়খারী 

উদজরা  :ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01720985525 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 02/01/2020  তথদক 

08/01/2020তি: ) 

 

 

3

0

6 

তযনাদফগভ গ্রাভ : নরাভাযা 

ডাকঘয : াতড়খারী 

উদজরা  :ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01724321230 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 02/01/2020  তথদক 

08/01/2020তি: ) 

 

 

3

07 

াতপজাদফগভ গ্রাভ : নরাভাযা 

ডাকঘয : াতড়খারী 

উদজরা  :ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01989319532 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 02/01/2020  তথদক 

08/01/2020তি: ) 

 

 

3

08 

ঝুমুযতফশ্বা গ্রাভ : নরাভাযা 

ডাকঘয : াতড়খারী 

উদজরা  :ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01862519470 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 02/01/2020  তথদক 

08/01/2020তি: ) 

 

 

3

09 

উন্নততযাজফাংী গ্রাভ : নরাভাযা 

ডাকঘয : াতড়খারী 

উদজরা  :ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01992930768 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 02/01/2020  তথদক 

08/01/2020তি: ) 

 

 

31

0 

চন্রমুতন গ্রাভ : নরাভাযা 

ডাকঘয : াতড়খারী 

উদজরা  :ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01992868006 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 02/01/2020  তথদক 

08/01/2020তি: ) 

 

 

31

1 

ভধুভঙ্গরমুতন গ্রাভ : নরাভাযা 

ডাকঘয : াতড়খারী 

উদজরা  :ততযখাদাদজরা : খুরনা 

 

 

01992930768 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 02/01/2020  তথদক 

08/01/2020তি: ) 

 

 



 

নাং প্রতক্ষণাথীযনাভ ঠিকানা তভাফাইরনম্বয প্রতক্ষণদকাদ তয

নাভ 

তভয়াদ ভন্তব্য 

31

2 

তভতামুতন গ্রাভ : নরাভাযা 

ডাকঘয : াতড়খারী 

উদজরা: ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01989319532 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 02/01/2020  তথদক 

08/01/2020তি: ) 

 

 

31

3 

তফরাভীযানীাচড় গ্রাভ : নরাভাযা 

ডাকঘয : াতড়খারী 

উদজরা: ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01819477636 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 02/01/2020  তথদক 

08/01/2020তি: ) 

 

 

31

4 

আযতপনাদফগভ গ্রাভ : নরাভাযা 

ডাকঘয : াতড়খারী 

উদজরা: ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01969139801 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 02/01/2020  তথদক 

08/01/2020তি: ) 

 

 

31

5 

তভটুরমুতন গ্রাভ : নরাভাযা 

ডাকঘয : াতড়খারী 

উদজরা: ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01406358419 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 02/01/2020  তথদক 

08/01/2020তি: ) 

 

 

31

6 

সুক্তামুতন গ্রাভ : নরাভাযা 

ডাকঘয : াতড়খারী 

উদজরা: ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01878565206 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 02/01/2020  তথদক 

08/01/2020তি: ) 

 

 

31

7 

উত্তভযাজফাংী গ্রাভ : নরাভাযা 

ডাকঘয : াতড়খারী 

উদজরা: ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01935485940 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 02/01/2020  তথদক 

08/01/2020তি: ) 

 

 

31

8 

পুতুরযানীতফশ্বা গ্রাভ : নরাভাযা 

ডাকঘয : াতড়খারী 

উদজরা: ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01989319532 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 02/01/2020  তথদক 

08/01/2020তি: ) 

 

 

31

9 

তাজতভনাখাতুন গ্রাভ : নরাভাযা 

ডাকঘয : াতড়খারী 

উদজরা: ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01639049257 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 02/01/2020  তথদক 

08/01/2020তি: ) 

 

 

3

20 

যাদরখতরপা গ্রাভ : নরাভাযা 

ডাকঘয : াতড়খারী 

উদজরা: ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

0199661391 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 02/01/2020  তথদক 

08/01/2020তি: ) 

 

 

3

21 

সুরতানাযাতজয়া গ্রাভ : নরাভাযা 

ডাকঘয : াতড়খারী 

উদজরা: ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

 

 

01996611391 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 02/01/2020  তথদক 

08/01/2020তি: ) 

 

 



 

নাং প্রতক্ষণাথীযনাভ ঠিকানা তভাফাইরনম্বয প্রতক্ষণদকাদ তয

নাভ 

তভয়াদ ভন্তব্য 

3

2

2 

আরনাতফশ্বা গ্রাভ : নরাভাযা 

ডাকঘয : াতড়খারী 

উদজরা: ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01945921401 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 02/01/2020  তথদক 

08/01/2020তি: ) 

 

 

3

2

3 

ইফাদুরযদায গ্রাভ : নরাভাযা 

ডাকঘয : াতড়খারী 

উদজরা: ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01949319532 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 02/01/2020  তথদক 

08/01/2020তি: ) 

 

 

3

24 

তপাতরতফশ্বা গ্রাভ : নরাভাযা 

ডাকঘয : াতড়খারী 

উদজরা: ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

0172547195 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 02/01/2020  তথদক 

08/01/2020তি: ) 

 

 

3

2

5 

তভা : 

াানদভাল্যা 

গ্রাভ : নরাভাযা 

ডাকঘয : াতড়খারী 

উদজরা: ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01969139801 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 02/01/2020  তথদক 

08/01/2020তি: ) 

 

 

3

2

6 

যভয়মুতন গ্রাভ : নরাভাযা 

ডাকঘয : াতড়খারী 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01916484411 াঁমুযগীারন 07 তদন 

( 09/01/2020  তথদক  

15/01 /2020তি: ) 

 

 

3

2

7 

তদতকামুতন গ্রাভ : নরাভাযা 

ডাকঘয : াতড়খারী 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01424755873 াঁমুযগীারন 07 তদন 

( 09/01/2020  তথদক  

15/01 /2020তি: ) 

 

 

3

2

8 

তযক্তাতফশ্বা গ্রাভ : নরাভাযা 

ডাকঘয : াতড়খারী 

উদজরা :ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

0192396789 াঁমুযগীারন 07 তদন 

( 09/01/2020  তথদক  

15/01 /2020তি: ) 

 

 

3

2

9 

রুামুতন গ্রাভ : নরাভাযা 

ডাকঘয : াতড়খারী 

উদজরা :ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01862074198 াঁমুযগীারন 07 তদন 

( 09/01/2020  তথদক  

15/01 /2020তি: ) 

 

 

3

3

0 

যাদরদখ গ্রাভ : নরাভাযা 

ডাকঘয : াতড়খারী 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

0192396789 াঁমুযগীারন 07 তদন 

( 09/01/2020  তথদক  

15/01 /2020তি: ) 

 

 

3

31 

নীরামুতন গ্রাভ : নরাভাযা 

ডাকঘয : াতড়খারী 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

 

 

01876895616 াঁমুযগীারন 07 তদন 

( 09/01/2020  তথদক  

15/01 /2020তি: ) 

 

 



 

নাং প্রতক্ষণাথীযনাভ ঠিকানা তভাফাইরনম্বয প্রতক্ষণদকাদ তয

নাভ 

তভয়াদ ভন্তব্য 

3

3

2 

জগদীমুতন গ্রাভ : নরাভাযা 

ডাকঘয : াতড়খারী 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01720360444 াঁমুযগীারন 07 তদন 

( 09/01/2020  তথদক  

15/01 /2020তি: ) 

 

 

3

3

3 

অন্জুমুতন গ্রাভ : নরাভাযা 

ডাকঘয : াতড়খারী 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01406358419 াঁমুযগীারন 07 তদন 

( 09/01/2020  তথদক  

15/01 /2020তি: ) 

 

 

3

3

4 

আন্নাদফগভ গ্রাভ : নরাভাযা 

ডাকঘয : াতড়খারী 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01991922415 াঁমুযগীারন 07 তদন 

( 09/01/2020  তথদক  

15/01 /2020তি: ) 

 

 

3

3

5 

জতনমুতন গ্রাভ : নরাভাযা 

ডাকঘয : াতড়খারী 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01991922415 াঁমুযগীারন 07 তদন 

( 09/01/2020  তথদক  

15/01 /2020তি: ) 

 

 

3

3

6 

তভামুতন গ্রাভ : নরাভাযা 

ডাকঘয : াতড়খারী 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01995568117 াঁমুযগীারন 07 তদন 

( 09/01/2020  তথদক  

15/01 /2020তি: ) 

 

 

3

3

7 

জুদয়রযদায গ্রাভ : াতড়খারী 

ডাকঘয : াতড়খারী 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01995568117 াঁমুযগীারন 07 তদন 

( 09/01/2020  তথদক  

15/01 /2020তি: ) 

 

 

3

3

8 

তগারাভযসুর গ্রাভ : নরাভাযা 

ডাকঘয : াতড়খারী 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01997209621 াঁমুযগীারন 07 তদন 

( 09/01/2020  তথদক  

15/01 /2020তি: ) 

 

 

3

3

9 

তপারীদফগভ গ্রাভ : াতড়খারী 

ডাকঘয : াতড়খারী 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

 াঁমুযগীারন 07 তদন 

( 09/01/2020  তথদক  

15/01 /2020তি: ) 

 

 

3

40 

মৃতুযÄয়তফশ্বা গ্রাভ : নরাভাযা 

ডাকঘয : াতড়খারী 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01997209621 াঁমুযগীারন 07 তদন 

( 09/01/2020  তথদক  

15/01 /2020তি: ) 

 

 

3

41 

াাজাানখাঁ গ্রাভ : াতড়খারী 

ডাকঘয : াতড়খারীউদজরা : 

ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

 

 

01967466854 াঁমুযগীারন 07 তদন 

( 09/01/2020  তথদক  

15/01 /2020তি: ) 

 

 



 

নাং প্রতক্ষণাথীযনাভ ঠিকানা তভাফাইরনম্বয প্রতক্ষণদকাদ তয

নাভ 

তভয়াদ ভন্তব্য 

3

42 

স্বতিকাভন্ডর গ্রাভ : াতড়খারী 

ডাকঘয : াতড়খারী 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01712405162 াঁমুযগীারন 07 তদন 

( 09/01/2020  তথদক  

15/01 /2020তি: ) 

 

 

3

4

3 

দূগ তামৃধা গ্রাভ : নরাভাযা 

ডাকঘয : াতড়খারী 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01712405162 াঁমুযগীারন 07 তদন 

( 09/01/2020  তথদক  

15/01 /2020তি: ) 

 

 

3

44 

প্রদীযাজফাংী গ্রাভ : নরাভাযা 

ডাকঘয : াতড়খারী 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01967466854 াঁমুযগীারন 07 তদন 

( 09/01/2020  তথদক  

15/01 /2020তি: ) 

 

 

3

45 

যাজীফতালুকদায গ্রাভ : াতড়খারী 

ডাকঘয : াতড়খারী 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01409013590 াঁমুযগীারন 07 তদন 

( 09/01/2020  তথদক  

15/01 /2020তি: ) 

 

 

3

4

6 

যাজমুতন গ্রাভ : নরাভাযা 

ডাকঘয : াতড়খারী 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01409013590 াঁমুযগীারন 07 তদন 

( 09/01/2020  তথদক  

15/01 /2020তি: ) 

 

 

3

47 

ইতয়াতভনযদায গ্রাভ : াতড়খারী 

ডাকঘয : াতড়খারী 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01998053955 াঁমুযগীারন 07 তদন 

( 09/01/2020  তথদক  

15/01 /2020তি: ) 

 

 

3

48 

য়নযাজফাংী গ্রাভ : াতড়খারী 

ডাকঘয : াতড়খারী 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01998053955 াঁমুযগীারন 07 তদন 

( 09/01/2020  তথদক  

15/01 /2020তি: ) 

 

 

3

49 

তনপুনতফশ্বা গ্রাভ : নরাভাযা 

ডাকঘয : াতড়খারী 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01712405162 াঁমুযগীারন 07 তদন 

( 09/01/2020  তথদক  

15/01 /2020তি: ) 

 

 

3

50 

তযচাঁদযাজফাংী গ্রাভ : নরাভাযা 

ডাকঘয : াতড়খারী 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01967466854 াঁমুযগীারন 07 তদন 

( 09/01/2020  তথদক  

15/01 /2020তি: ) 

 

 

3

51 

ডতরখাতুন গ্রাভ+ডাক : Bখতড় 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

 

 

 

01989611356 াঁমুযগীারন 07 তদন 

( 17/01/2020  তথদক  

23/01 /2020তি: ) 

 

 



 

নাং প্রতক্ষণাথীযনাভ ঠিকানা তভাফাইরনম্বয প্রতক্ষণদকাদ তয

নাভ 

তভয়াদ ভন্তব্য 

3

5

2 

মুনতজরাদফগভ গ্রাভ+ডাক : Bখতড় 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01903247881 াঁমুযগীারন 07 তদন 

( 17/01/2020  তথদক  

23/01 /2020তি: ) 

 

 

3

5

3 

যাদফয়াখাতুন গ্রাভ+ডাক : Bখতড় 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01777561027 াঁমুযগীারন 07 তদন 

( 17/01/2020  তথদক  

23/01 /2020তি: ) 

 

 

3

54 

ভতযয়াভখাতুন গ্রাভ+ডাক : Bখতড় 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01891824203 াঁমুযগীারন 07 তদন 

( 17/01/2020  তথদক  

23/01 /2020তি: ) 

 

 

3

5

5 

জুতরয়াআক্তাযত

া 

গ্রাভ+ডাক : ফাযাাত 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01408035912 াঁমুযগীারন 07 তদন 

( 17/01/2020  তথদক  

23/01 /2020তি: ) 

 

 

3

5

6 

তভতাতফশ্বা গ্রাভ+ডাক : ততযখাদা 

ততযখাদা, খুরনা 

01718045834 াঁমুযগীারন 07 তদন 

( 17/01/2020  তথদক  

23/01 /2020তি: ) 

 

 

3

57 

কুসুভদফগভ গ্রাভ+ডাক : াতড়খারী 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01717945870 াঁমুযগীারন 07 তদন 

( 17/01/2020  তথদক  

23/01 /2020তি: ) 

 

 

3

5

8 

খাতদজাখাতুনদফ

তদনা 

গ্রাভ+ডাক : কাটিাংগা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01717945870 াঁমুযগীারন 07 তদন 

( 17/01/2020  তথদক  

23/01 /2020তি: ) 

 

 

3

5

9 

ভাামুদা গ্রাভ     : ভুজতনয়া 

ডাকঘয : কাতরনগয 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01912060479 াঁমুযগীারন 07 তদন 

( 17/01/2020  তথদক  

23/01 /2020তি: ) 

 

 

3

6

0 

তযানাাযবীন গ্রাভ+ডাক : ততযখাদা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01914113483 াঁমুযগীারন 07 তদন 

( 17/01/2020  তথদক  

23/01 /2020তি: ) 

 

 

3

61 

তযভাখাতুন গ্রাভ+ডাক : জুনাযী 

ততযখাদা, খুরনা 

 

 

 

 

01939656194 াঁমুযগীারন 07 তদন 

( 17/01/2020  তথদক  

23/01 /2020তি: ) 

 

 



 

নাং প্রতক্ষণাথীযনাভ ঠিকানা তভাফাইরনম্বয প্রতক্ষণদকাদ তয

নাভ 

তভয়াদ ভন্তব্য 

3

6

2 

তরভাদফগভ গ্রাভ     : খড়ফাতড়য়া 

ডাকঘয : তয়ারী 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01911571471 াঁমুযগীারন 07 তদন 

( 17/01/2020  তথদক  

23/01 /2020তি: ) 

 

 

3

6

3 

তরনাদফগভ গ্রাভ    : তখপুযা 

ডাকঘয : তয়ারী 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01977855856 াঁমুযগীারন 07 তদন 

( 17/01/2020  তথদক  

23/01 /2020তি: ) 

 

 

3

6

4 

তভািা : 

পাদতভাখাতুন 

গ্রাভ     : ফাযাাত 

ডাকঘয : াকতফাযাাত 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01779548231 াঁমুযগীারন 07 তদন 

( 17/01/2020  তথদক  

23/01 /2020তি: ) 

 

 

3

6

5 

পাযানাআক্তায

ততাযা 

গ্রাভ+ডাক : কাটিাংগা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01765733313 াঁমুযগীারন 07 তদন 

( 17/01/2020  তথদক  

23/01 /2020তি: ) 

 

 

3

6

6 

তভাা : 

অতনভাখাতুন 

গ্রাভ+ডাক : কাটিাংগা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01797488985 াঁমুযগীারন 07 তদন 

( 17/01/2020  তথদক  

23/01 /2020তি: ) 

 

 

3

6

7 

রুারীখাতুন গ্রাভ     : কাতচকাটা 

ডাকঘয : ততযখাদা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01780276750 াঁমুযগীারন 07 তদন 

( 17/01/2020  তথদক  

23/01 /2020তি: ) 

 

 

3

6

8 

ারভাখাতুন গ্রাভ+ডাক : ততযখাদা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01936648925 াঁমুযগীারন 07 তদন 

( 17/01/2020  তথদক  

23/01 /2020তি: ) 

 

 

3

6

9 

তভািা : যাতভা গ্রাভ+ডাক : ততযখাদা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01981291791 াঁমুযগীারন 07 তদন 

( 17/01/2020  তথদক  

23/01 /2020তি: ) 

 

 

3

70 

ম্পাটিকাদায গ্রাভ     : বফানীপুয 

ডাকঘয :  ানতততা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01915353977 াঁমুযগীারন 07 তদন 

( 17/01/2020  তথদক  

23/01 /2020তি: ) 

 

 

3

71 

রাফণীআক্তায গ্রাভ  : কাটিাংগা 

ডাকঘয : ততযখাদা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

 

 

01755854553 াঁমুযগীারন 07 তদন 

( 17/01/2020  তথদক  

23/01 /2020তি: ) 

 

 



 

নাং প্রতক্ষণাথীযনাভ ঠিকানা তভাফাইরনম্বয প্রতক্ষণদকাদ তয

নাভ 

তভয়াদ ভন্তব্য 

3

7

2 

তফউটিখানভ গ্রাভ+ডাক : ততযখাদা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01859908472 াঁমুযগীারন 07 তদন 

( 17/01/2020  তথদক  

23/01 /2020তি: ) 

 

 

3

7

3 

ানতজদাআরভ গ্রাভ+ডাক : ততযখাদা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01920998894 াঁমুযগীারন 07 তদন 

( 17/01/2020  তথদক  

23/01 /2020তি: ) 

 

 

3

74 

স্বন তারীআক্তাযতপ্র

য়া 

গ্রাভ+ডাক : ততযখাদা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01986258843 াঁমুযগীারন 07 তদন 

( 17/01/2020  তথদক  

23/01 /2020তি: ) 

 

 

3

75 

তরভাখাতুন গ্রাভ+ডাক : ততযখাদা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01918920677 াঁমুযগীারন 07 তদন 

( 17/01/2020  তথদক  

23/01 /2020তি: ) 

 

 

3

7

6 

খাতদজাখাতুন গ্রাভ : গযডাাংগা 

ডাকঘয : জুনাযী 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01920744855 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 01/02/2021  তথদক  

15/02/2021তি: ) 

 

 

3

77 

তভা : 

পযাদদভাল্যা 

গ্রাভ : ফাযাাত 

ডাকঘয : ফাযাাত 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01832215957 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 01/02/2021  তথদক  

15/02/2021তি: ) 

 

 

3

7

8 

তভা: ইভযানআরী গ্রাভ : ফাযাাত 

ডাকঘয : ফাযাাত 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01941714933 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 01/02/2021  তথদক  

15/02/2021তি: ) 

 

 

3

79 

সুভাইয়াইরাভ গ্রাভ : জুনাযী 

ডাকঘয : জুনাযী 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01307739964 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 01/02/2021  তথদক  

15/02/2021তি: ) 

 

 

3

80 

রতাআক্তায গ্রাভ : ফাযাাত 

ডাকঘয :  াকতফাযাাত 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01913634310 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 01/02/2021  তথদক  

15/02/2021তি: ) 

 

 

3

81 

তভা : 

তজাফাদয়যতকদা

য 

গ্রাভ : গযডাাংগা 

ডাকঘয : জুনাযী 

উদজরা : ততযখাদাদজরা : খুরনা 

 

 

 

01963251307 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 01/02/2021  তথদক  

15/02/2021তি: ) 

 

 



 

নাং প্রতক্ষণাথীযনাভ ঠিকানা তভাফাইরনম্বয প্রতক্ষণদকাদ তয

নাভ 

তভয়াদ ভন্তব্য 

3

8

2 

ারভাখানভ গ্রাভ : গযডাাংগা 

ডাকঘয : জুনাযী 

উদজরা : ততযখাদাদজরা : খুরনা 

01920342601 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 01/02/2021  তথদক  

15/02/2021তি: ) 

 

 

3

8

3 

তভা : আরভামুন গ্রাভ : ভন্ডরগাতী 

ডাকঘয : জুনাযী 

উদজরা : ততযখাদাদজরা : খুরনা 

01943164436 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 01/02/2021  তথদক  

15/02/2021তি: ) 

 

 

3

84 

ফাধনযায় গ্রাভ : গযডাাংগা 

ডাকঘয : জুনাযী 

উদজরা : ততযখাদাদজরা : খুরনা 

01963251307 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 01/02/2021  তথদক  

15/02/2021তি: ) 

 

 

3

8

5 

তভা : 

যাজুতালুকদায 

গ্রাভ: ইখতড় 

ডাকঘয : জুনাযী 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01961129994 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 01/02/2021  তথদক  

15/02/2021তি: ) 

 

 

3

8

6 

এ , 

এভদযজানুযযভা

ন 

গ্রাভ : তনবুতদয়া 

ডাকঘয : তনবুতদয়া 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01902276421 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 01/02/2021  তথদক  

15/02/2021তি: ) 

 

 

3

8

7 

তভা : 

আব্দুারাভ 

তভাল্যা 

গ্রাভ : ফাযাাত 

ডাকঘয : ফাযাাত 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01989792080 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 01/02/2021  তথদক  

15/02/2021তি: ) 

 

 

3

8

8 

তভা : 

তপকুরইরাভ 

গ্রাভ : গযডাাংগা 

ডাকঘয : জুনাযী 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01642619012 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 01/02/2021  তথদক  

15/02/2021তি: ) 

 

 

3

8

9 

তজফতফশ্বা গ্রাভ : গযডাাংগা 

ডাকঘয : জুনাযী 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 01/02/2021  তথদক  

15/02/2021তি: ) 

 

 

3

90 

অতনরকুভাযমুতন গ্রাভ : কাদটাংগা 

ডাকঘয : ততযখাদা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01928193466 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 01/02/2021  তথদক  

15/02/2021তি: ) 

 

 

3

91 

াযতভনসুরতানা গ্রাভ : কাদটাংগা 

ডাকঘয : ততযখাদা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

 

 

01915264231 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 01/02/2021  তথদক  

15/02/2021তি: ) 

 

 

 

 

 

 

 



 

নাং প্রতক্ষণাথীযনাভ ঠিকানা তভাফাইরনম্বয প্রতক্ষণদকাদ তয

নাভ 

তভয়াদ ভন্তব্য 

3

9

2 

াভীভাআক্তায গ্রাভ : গযডাাংগা 

ডাকঘয : জুনাযী 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01791742020 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 01/02/2021  তথদক  

15/02/2021তি: ) 

 

 

3

9

3 

তভা : 

জাপযইকফার 

গ্রাভ : গযডাাংগা 

ডাকঘয : জুনাযী 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01724537460 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 01/02/2021  তথদক  

15/02/2021তি: ) 

 

 

3

94 

তভা: 

আরীদাদন 

গ্রাভ : তনবুতদয়া 

ডাকঘয : তনবুতদয়া 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01936030112 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 01/02/2021  তথদক  

15/02/2021তি: ) 

 

 

3

9

5 

তভা : 

তযফুরইরাভ 

গ্রাভ : ফাযাাত 

ডাকঘয : ফাযাাত 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01791742020 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 01/02/2021  তথদক  

15/02/2021তি: ) 

 

 

3

9

6 

দফয়াখাতুন গ্রাভ : গযডাাংগা 

ডাকঘয : জুনাযী 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01964119350 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 01/02/2021  তথদক  

15/02/2021তি: ) 

 

 

3

97 

তভা : 

ভাফুজউিা 

গ্রাভ : গযডাাংগা 

ডাকঘয : জুনাযী 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01682841081 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 01/02/2021  তথদক  

15/02/2021তি: ) 

 

 

3

9

8 

তভা : 

াতফবুযযভান 

গ্রাভ : কাদটাংগা 

ডাকঘয : ততযখাদা 

উদজরা : ততযখাদা 

তজরা : খুরনা 

01771698699 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 01/02/2021  তথদক  

15/02/2021তি: ) 

 

 

3

9

9 

করুনাদফগভ গ্রাভ : কাদটাংগা 

ডাকঘয : ততযখাদা 

উদজরা : ততযখাদাদজরা : খুরনা 

01939118713 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 01/02/2021  তথদক  

15/02/2021তি: ) 

 

40

0 

তাভান্নাসুরতানা গ্রাভ : ততযখাদা 

ডাকঘয : ততযখাদা 

উদজরা : ততযখাদাদজরা : খুরনা 

01746373385 ভৎস্য-চাল 

 

07 তদন 

( 01/02/2021  তথদক  

15/02/2021তি: ) 

 

  
স্বা: 

২৯/০৩/২০২১ 

(এস, এম, বদিউজ্জামান) 

উপজোযুবউন্নয়নকমমকর্ম া 
তর্রখািা, খুলনা 
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